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Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag d. 11. oktober 2020 
18. søndag efter trinitatis

Aastrup .....................kl. 10.30 
Aller .............................. ingen 
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00 
Frørup ........................... ingen 
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted ..............kl. 10.30 
Stepping ........................ ingen 
Taps ...........................kl. 09.00 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Vejstrup .....................kl. 10.30 
Vonsbæk ........................ ingen

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Åbningstider:
Tirsdag: kl. 09 - 14
Torsdag: kl. 12 - 17

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Solbriller
enstyrke:  kr. 1998,-
flerstyrke:  kr. 1998,-

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

Læge Olga Abdi

Klinikken
holder  

ferielukket  
i uge 42

(fra den 12/10  
til den 18/10  

begge dage inkl.)
Ved akut behov  
for lægehjælp  

henvises til  
Lægehuset i Hejls,  
tlf. 7557 4800 eller  

Lægerne i Bjert,  
tlf. 7557 2033.

Læge Olga Abdi 
Museumsgade 1 

Tlf. 7456 1107

Foredraget den 15. oktober 
i Seniorhuset ved Søren Ervig, 

»Øje til øje med den jyske natur« 
ER AFLYST

Venlig hilsen 
Christiansfeld Pensionistforening

BDM GENBRUG

Kongensgade 37, 6070 Christiansfeld 

VI SØGER NYE 
MEDARBEJDERE 
TIL BUTIKKEN

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

MØBELHUSET

Annoncesponsor

Åbningstider: Onsdag - torsdag kl. 13-17

Gi’ et maleri i gave
Se malerier og kort i

»Karibu« eller

»Morgenstjernen«
af Birthe Engedal - Tlf. 40 81 81 28

Hejls/Hejlsminde Lokalråd
og Hejlsminde Strandpark

udskyder  
generalforsamlingerne  

til foråret 2021
på grund af Covid 19.

OUTLET 
Kongensgade 5-7

Mandag - onsdag 10.00-14.00 
i uge 42

Brugskunst, bøger, tasker og meget mere

Det er i Fjelstrup det sker!

FEST KURSUS HYG DIG 
Forsamlingshus     Vi har alt du skal               Lej en hel hal
Max 100 gæster bruge til dit kursus, 250 kr
2300 kr                små og stole lokaler               pr. time

Klublokale Ring og hør                    Firma- eller
Max 40 gæster         hvad vi kan gøre       familiearrangement                               
1800 kr                         for dig                      -vi har ideerne

Kontakt:   Svenne Christensen
Tlf.:          21482889 
e-mail:      fjelstruphallen@gmail.com

• Tæpper • Vinyl  
• TrægulVe • Vådrum
Kirkegårds Allé 4, 6070 Christiansfeld • Tlf.: +45 74568000

www.szocska-living.dk

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30 • Lørdag 10.00-13.00

-Kig ind og se 
mulighederne 
opstillet i hele 

huset...

FERIELUKKET I UGE 42:
fra lørdag d. 10/10 - lørdag d. 17/10

(begge dage inkl.)

*SØNDERHAVE SKO*
Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 

www.butiksonderhave.dk . Find os på Facebook!

EFTERÅRS- 
PLANTNING AF 
FRUGT & BÆR

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Jordbær- 
planter
Pr. stk. 12,-

Stikkels- 
bærbuske

Pr. stk. 99,-

10000

25000

TA’ 10 STK

TA’ 3 STK

Modeshow i Seniorhuset
Seniorhusets Brugerråd 

inviterer til

SMARTEXs
Modeshow og tøjsalg

i Seniorhuset fredag  
den 16. okt. 2020 kl. 14.00

Vi starter med Modeshow  
og derefter er der kaffe og kage til en pris á kr. 40,00.

Mød op til en hyggelig eftermiddag i Seniorhuset.

NB: pt. kræver myndighederne at alle der færdes i 
Seniorhuset skal bære mundbind.

Seniorhusets Brugerråd

AFLYST
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Bekendtgørelser

TILLYKKE... 
Ønsker De at sende en personlig hilsen til venner/ 
familie, kan denne kupon indsendes/ indleveres til  

Christiansfeld Avis/ Tyrstrup Herreds Tidende,  
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 6070 Chr.feld

Pris (inkl. moms) 
1 sp. annonce (max 20. ord) ................................kr. 35,00

1 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 60.00

2 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 90.00

For hver påbegyndt 10 ord - kr. 10,00 ekstra. 
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00

o 1 sp. uden foto   o 1 sp. med foto   o 2 sp. med foto

SENEST TORSDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Christiansfeld Avis

 Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 
6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  

mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk  
Ansvarshavende redaktør: Helle Wegerslev 

Sats og montage: Chr.feld Avis · Tryk: Jysk Fynske Medier
 

KONTORTID:
Mandag ............................................................kl. 08.00-13.00
Tirsdag og onsdag .........................................kl. 09.00-13.00
Torsdag ............................................................kl. 09.00-16.00
Fredag .......................................................................... Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:
Korrektur annoncer, hele, halve og kvarte 

sider samt annoncer med farve skal  
indleveres senest  

torsdag kl. 12. 
Mindre annoncer kan nås mandag inden kl. 9.00.
BEMÆRK: Kontoret er lukket hver fredag.

Christiansfeld Avis/Tyrstrup Herreds Tidende påtager sig 
intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annon-
cer og tekst. Bladet kan heller ikke påtage sig at dække 
udgifter som følge af forsinkelser i bladleverancen.

Bekendtgørelser

Ferielukket
Fra mandag den 12/10 

til fredag den 16/10
Begge dage inkl.

Christiansfeld 
Fodpleje

v/Dorthe Birkholm  
Kongensgade 13, 6070 Chr.feld  

Tlf. 7456 2117

Taksigelser

Tak
er kun et fattigt ord, var mors ord.

Vi vil gerne takke for den overvældende deltagelse 
og blomster ved vores kære mor 

Metha Mogensen’s
begravelse den 3. oktober i Tyrstrup Kirke.

Tak til naboerne for flagning.

På familiens vegne 
Viggo, Verner og Eva

Mærkedage

Bryllup
Lørdag den 10. oktober kl. 
14.00 vies i Haderslev Dom-
kirke: Sandra Christensen 
og Anders Blok Kristensen.

Tillykke

Guldbryllup
kan Gerda og Hardy Funch, 
Taps, fejre lørdag den 10. 
oktober.
Det er noget ganske særligt 
og vi ønsker Jer et stort tilly-
kke.

Kærlig hilsen og knus 
fra Børn, svigerbørn og 
børnebørn

JM 3D bueskydning - resultater

Christiansfeld IFs bue-
skytter fik en pæn stak 
medaljer ved JM i 3D bue-
skydning som blev afholdt 
på Kastellet i Fredericia. 

På grund af de nye Coro-
na-regler, hvor kun 50 per-
soner må samles, blev der 
afholdt stævne i to etaper 
- et om formiddag og et på 
samme bane om eftermidda-
gen. Skytterne gik direkte ud 
på banen i patrulje og var på 
intet tidspunkt samlet, som 
man normalt er før og efter et 
stævne. 

Stævnet, der blev afholdt 
lørdag den 26. september 
var arrangeret af Trelde Næs 
bueskytter og de havde gjort 
et stort stykke arbejde for at 
stævnet kunne gennemføres. 
Der var »vagter« rundt om ba-
nen, som forhindrede, at der 
på noget tidspunkt var mere 

end de 50 personer, som po-
litiet havde givet tilladelse til 
på banen. Der var håndsprit 
ved alle mål, og der blev ud-
leveret ansigtsmasker til alle. 
Og alle fik strenge instrukser 
på at holde afstand til hinan-
den. Så man må sige, det var 
et anderledes stævne. Målene 
var dog som altid lagt på en 
udfordrende bane. 

Resultater fra JM: 
Bjørn Møller Hansen, her-

re master barbue, sølv 
Tage Kristensen, herre 

master compound, bronze
Davoud Helany, herre ma-

ster instinktiv, sølvmedalje
Zibrandt Christensen, her-

re senior instinktiv, gulv
Gergó Meszáros, herre se-

nior instinktiv, bronze
Christian Jørgensen, herre 

senior langbue, en 5. plads.
Eva Kristensen
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  VVii  hhaarr  77åårrss  fføøddsseellssddaagg   
  Gardiner og  
solafskærmning 

                 - hjemmet                                      
      - sommerhuset  
             - firmaet 

 
Tlf.: 41 501 502 

mail: dan@dingardinmand.dk 
www.dingardinmand.dk 

                                    Gardinbussen kommer  
          helt hjem til dig. Vi måler op og giver dig                

et GRATIS, uforpligtende og absolut                                              
konkurrencedygtigt TILBUD. 

      Vi kommer både aften og weekend! 

Kom med bag om filmen 
»I krig og kærlighed« når 
idémand og producent 
Ronni Fridthjof gæster 
Tyrstup Kirkes sognehus. 

I samarbejde med Tyrstrup 
Kirke afholder Christiansfeld 
Centret onsdag den 21. okto-
ber kl. 17.00 et foredrag og 
film-arrangement, hvor delta-
gere kan komme med bag om 
filmen »I krig og kærlighed« 
og efterfølgende se filmen.  

Året er 1917. Efter tre år 

ved fronten vælger den unge 
Esben at desertere for at und-
gå flere af krigens rædsler og 
for at blive genforenet med 
sin familie. Men alt er foran-
dret i hans fravær. En char-
merende tysk officer ved navn 
Gerhard er opsat på at over-
tage Esbens plads i hjemmet, 
og Esben må sætte alt ind på 
at redde sin familie.  

»Vi glæder os til at byde 
velkommen til arrangementet 
i sognehuset. Christiansfeld 
har en helt særlig placering i 

forhold til historien om gen-
foreningen og har stor betyd-
ning for byens identitet«, siger 
Louise Klinge, historiker ved 
Christiansfeld Centret.  

»I krig og kærlighed« fik 
præmiere i 2015, men er nu 
i forbindelse med 100 året for 
genforeningen igen aktuel. 
Arrangementet er en del af 
Christiansfeld Centrets pa-
lette af genforenings-arrange-
menter i 2020, og der bydes 
ud over foredrag og film på en 
let forfriskning. 

Praktisk  
Arrangementet koster kr. 

150,-/ person. Grundet Co-
vid-19 er der begrænset antal 
pladser til arrangementet.  

Billetter kan købes hos 
Christiansfeld Centret, Nør-
regade 14, 6070 Christians-
feld tom. søndag d. 18. ok-
tober 2020. Arrangementet 
afholdes i samarbejde med 
Tyrstrup Kirke, og foregår i 
Tyrstrup Kirkes sognehus, 
Gl. Kongevej 7, 6070 Chri-
stiansfeld. For yderligere in-
formation se www.christians-
feldcentret.dk  I Krig & Kærlighed - Credit Gordon Timpen.

»I krig og kærlighed« 
kommer til Christiansfeld! 

Ville’s Slagtehus/gårdbutik

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag ......... kl. 10.00-17.30 
Fredag ........... kl. 10.00-17.30 
Lørdag ........... kl. 10.00-13.00

Ville’s Slagtehus/gårdbutik
Kær Møllevej 95, 6094 Hejls
Tlf. 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk

Hakket  
Kalv & Flæsk 

Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 1 kg 5000 

Ta’ 3 kg 

13000

Medister 
1 kg 5000 - Ta’ 3 kg 

13000

Hakket oxe 
3-6% 

1 kg 6000 - Ta’ 3 kg 

15000

En ung kvinde kom  

ind i en tøjbutik og sagde til  

ekspedienten: »Jeg vil gerne prøve 

den kjole i vinduet«. Ekspedienten 

»Ja ok - men nu har vi altså  

også prøverum«...

1595PR. 1/2 KG

Hjemmelavet 

kålpølser
5 stk.

3000

Hjemmelavet 

Sylte
Bakke á 500 g

3000

Fad- 
koteletter

Hjemmelavet 

Hamburgerryg
Pr. 1/2 kg

1995

5000

Ridset og ovnklar ribbenssteg eller

kamsteg

Vægt ca. 1 kg

10 STK.

FRIT VALG

Mindeord
Farmor, vores alles mor Metha

Du har spredt din glæde i 
manges hjerter. Din altid 
positive energi og tilgang 
til livet. Smilet på dine 
læber når vi fjollede over 
sjove ting.

Du elskede at holde dig i 
gang. Du deltog aktivt i pen-
sionistforeningen, kejlede 
hver onsdag, bagte kager og 
lavede mad til dem, du holdt 
af. Et hjerte af guld og stort 
nok til at rumme alle du mød-
te på din vej. Du elskede dine 

pindsvin, din have og dine 
mange blomster. 

Du havde allerede fra 
barnsben bump på din vej. 
Din fortælling om, hvordan 
din barndom var, hvor du mi-
stede din mor meget tidligt. 
Det var hårde tider. Alligevel 
formåede du at rejse dig og så 
positivt på tingene. Som du 
skriver i dine erindringer »Li-
vet gik videre«!

Du fortsatte med at se po-
sitivt på livet, rejste dig hver 
gang, der skete noget på din 

vej, men ikke denne gang. Du 
har levet et fantastisk liv far-
mor. Du blev 92 somre.

Livet vil gå videre! Det vil 
blive tomt uden dig, men jeg 
glæder mig over alle de dej-
lige minder vi fik sammen.  
Du var en ener, farmor. Jeg 
vil sørge for at takke dem, der 
gjorde en forskel for dig, for 

som du sagde til mig den sid-
ste dag, vi var sammen: Tak er 
kun et fattigt ord.

Tak for dit altid positive 
jeg. Tak fordi du altid var 
stærk. Tak for dig, farmor.

Kærlig hilsen  
dit barnebarn Anne
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C-web 10/2 sænkes til 115,- kr. pr. mdr. 
koster i dag 119,- kr. pr. mdr.

C-web 75/50 sænkes til 190,- kr. pr. mdr. 
koster i dag 199,- kr. pr. mdr.

C-web 150/50 sænkes til 210,- kr. pr. mdr. 
koster i dag 249,- kr. pr. mdr.

C-web 400/100 sænkes til 220,- kr. pr. mdr. 
koster i dag 299,- kr. pr. mdr.

Priserne er uden driftsbidrag, som udgør 45,- kr. pr. mdr. 
og tilslutning på 395,- kr. hvis man ikke allerede er 
tilsluttet og har en tv pakke.

Brugernes eget kabelnet - Din indgang til en verden af underholdning....
Din lokale antenneforening www.christiansfeldnet.tv / net@christiansfeld.tv

ChristiansfeldNet

Medlemmer sænker prisen på internet
BAK OP LOKALTog bliv medlem af ChristiansfeldNet 

Pris annonce 230920.indd   1Pris annonce 230920.indd   1 24/09/2020   07.5224/09/2020   07.52

Sæson 2020 er nu slut
- Jeg har nok kørt den mest 
mærkelige sæson nogen-
sinde, siger den 23-årige 
Sam Jensen fra Hejls, som 
har kørt speedway siden 
han var 5 år gammel. 

- Ja man kan godt sige 
at sæson 2020 er slut. Den 
kom ikke rigtig i gang pga. 
Covid-19. Jeg havde ellers 
kalenderen booket totalt op 
med løb, både i England og i 
Danmark.

Jeg skulle have været til 
Glasgow i marts måned, men 
3 dage før afgang blev Dan-
mark lukket ned. Og græn-
sen blev lukket til Tyskland, 
som lige netop var den vej, jeg 
skulle, da jeg sejler fra Holland 
og kører op igennem England.

I april måned skulle vi have 
startet op i Danmark med 
Liga og 1. div, men her blev 
det også udsat, og ingen viste 
rigtig, om det kom igang. 

Men den 20.06.20 fik vi så 
lov til at starte op med en lille 
1. div. match, hvor vi skulle 
køre 7 matcher + en finale.

Det gik rigtig godt for 

Holsted, som jeg kører for, vi 
kom i Finalen, som blev kørt 
i Slangerup her den 26-09-20, 
og her sluttede vi som nr. 2 til 
DM for hold.

Jeg selv havde en okay sæ-
son, den kunne selvfølgelig 
godt have været bedre, men 
nu håber vi alle på, at sæson 
2021 bliver skudt i gang fra 
start og ikke bliver afbrudt af 
Corona.

Selvom at alle har taget de-
res forholdsregler, har der al-

ligevel været mange lokale og 
sponsorer ude og se løbene, 
det har været rigtig dejligt at 
se så mange kendte ansigter 
på lægterne, så ved man, at de 
bakker en 100 % op.

Hvis alt går, som det skal, 
så tager jeg til Glasgow til 
marts 2021, jeg har ligeledes 
også kontrakt med Holsted i 
2021, Det er dejligt, at det er 
på plads, så man ikke skal tæn-
ke på det, slutter Sam Jensen.

Fra venstre: Holdleder Peter Jensen, Kevin, Mark, Tim og Sam.Sam Jensen.
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Nyt fra 

Det sker!

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 7979 1773 
Mail: centret@christiansfeld.dk

www.christiansfeldcentret.dk 

VIDSTE DU... | RUNDT OM VERDENSARVEN

... at Christiansfeld Centret, i samarbejde med de to andre syddanske ver-
densarvssteder Kongernes Jelling og Nationalpark Vadehavet, har lavet 
en såkaldt ’Contentpool’.

Contentpool er en database, hvor du kan finde billeder, tekster og vide-
oer om de tre syddanske verdensarvssteder. 
Find databasen på www.syddanskverdensarv.contentpool.dk og gå på opdagelse. 
 

FOREDRAG OG FILM | I KRIG & KÆRLIGHED 

Nu har du en eksklusiv mulighed for at se ”I krig & kærlighed” og samtidig 
komme med bag om filmen med producent og idémand Ronnie Fridthjof.
I krig & kærlighed er et historisk drama, hvor alt ændres.

Hvornår: Onsdag d. 21. oktober kl. 17.00
Hvor: Tyrstup Sognehus, Haderslevvej 7, Christiansfeld
Pris: 150,- inkl. let anretning - billetter købes hos Christiansfeld Centret

Foto: Tegnestuen Mejeriet

RUNDVISNING | HISTORISK TUR TIL CHRISTINERO

Oplev det smukke natur- og haveanlæg ’Christinero’ og hør den særlige 
historie. På turen hører du også om Smedeholm og den fredede Bullade 
fra 1668. 

Hvornår: Torsdag d. 15 oktober 2020 kl. 13.00 -15.00
Hvor: P-pladsen, Gl. Præstegårdsvej 11, 6070 Christiansfeld 
Pris: 60,-/pers.

Foto: Gordon Timpen

FOR BØRN | EFTERÅRSFERIE 2020

Tag hele familien med til Christiansfeld i efterårsferien. 
Brug dine øjne mens du går på opdagelse i byen. 

Løs opgaverne og deltag i konkurrencen om en flot præmie. 

Aktiviteten er gratis og alle opgaverne kan løses udendørs.

Foto: Eva Kristensen

Kultur / Mad

Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til  

180 personer.
Rekvirer venligst vore  

menuforslag.
Vi har 27 dejlige 

HHHHværelser
Venlig hilsen 
og på gensyn 

Torben Schulz 
Tyrstrup Kro  

Tlf. 7456 1242

Kirkegårds Allé 1 • 6070 Christiansfeld

Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette 
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE MED

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode: 
THT

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.
Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Teknisk arrangør:

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

info@tht-ugeavis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Familieferie i Harzen
5 dage på 4-stjernet hotel i Braunlage, Midttyskland

Maritim Berghotel Braunlage
HHHH

Braunlage i Oberharzen er indbe-
grebet af Harzenromantik med sine 
originale gamle træhuse, floden der 
bruser gennem byen og en natur, 
hvor skovene og bjergene gemmer på 
borge fyldt med middelaldermystik og 
ridderromantik. Hotellet ligger hævet 
over byen med udsigt til det hele og 
med optimale rammer for en rigtig for-
kælelsesferie. Her er et væld af facili-
teter til fri afbenyttelse. Badekåbe og 
badesko kan lånes i receptionen, og 
opholdet inkluderer et frivilligt aktivi-
tetsprogram, hvor I for eksempel kan 
starte dagen med vandgymnastik i 
den store wellnessafdeling. Herefter 
kan I med god samvittighed kaste jer 
over hotellets lækre morgenbuffet 
med alt i frisk frugt, lune lækkerier 
og friskbagt brød og kage, som også 
inkluderer et glas sprudlende sekt, 
hvis det frister. 

•	4 overnatninger
•	4 x champagnebrunch
•	3 x 3-retters middag/buffet
•	Stort aktivitetsprogram
•	10 % rabat på wellness
•	10 % rabat på togtur

Ankomst
Valgfri frem til 17.12.2020 og 
1.4.-28.5.2021.
Børnerabat 
Op til 4 børn under 12 år med rabat.

Pr. person i dobbeltværelse

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-

Værelse med balkon/terrasse

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på, at aviser distribueres  
på tirsdage - onsdage og omdelingen først skal være  
afsluttet på torsdage inden kl. 21.00.

Der kan således tidligst reklameres over manglende  
dækning på torsdage efter kl. 21.00.

Vær venligst opmærksom på, at reklamationer oplyst  
tidligere end dette ikke vil blive behandlet.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
TORSDAG KL. 21.00?
Kontakt FK Distribution på: 

www.fk.dk/reklamation 

eller send en mail til 
kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til

FK Distribution på TLF.: 7010 4000 

mandag til torsdag fra kl. 08.30-16.00 og 
fredag 08.30-14.30.
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DNA-kortlægning 
af uønskede  
krebsearter

En sensommerdag kørte 
jeg over Kongeåen ved Fol-
dingbro og så en mand hæl-
de indholdet fra en spand i 
vandet og gå om bag sin To-
yota Landcruiser. Her stod 
han i gang med at filtrere 
åvand for DNA-prøver - 
hvormed man på kort tid 
kan kortlægge artsammen-
sætning. Blot få liter vand-
prøver rækker til at afsløre 
alle dyrearter i en sø eller 
nedenfor en strækning af et 
vandløb.

Ja, det lyder fantastisk, 
men med de sidste års forsk-
ningsudvikling er det nu 
muligt, fortæller Knud Erik 
Vindum, tidligere fiskeme-
ster hos Danmarks Center for 
Vildlaks. Han er nu ansat af 
DTU-Aqua (Danmarks Tek-
niske Universitet) til at ind-
samle DNA-prøver i landets 
vandløb. 

Kortlægning af  
ferskvandkrebs-arter

Miljøstyrelsen har nemlig 
igangsat et projekt, der skal 
kortlægge udbredelsen af 
alle arter af ferskvandskrebs 
- både den hjemmehørende 
flodkrebs og de to fremmede 
og invasive arter, signalkrebs 
og galizisk sumpkrebs. Des-
uden vil nogle prøver blive 
analyseret for to andre arter, 
marmorkrebs og Louisiana 
flodkrebs, der lever tæt på os 
i Tyskland. Endelig analyse-

res der for tilstedeværelsen af 
krebsepest.

Kortlægningen er den før-
ste af sin art i Danmark. En 
systematisk national beskri-
velse af udbredelsen af fersk-
vandskrebs er aldrig foretaget 
tidligere. Derfor vil resul-
taterne give et meget bedre 
grundlag for dels at sikre 
vores oprindelige og hjemhø-
rende flodkrebsens fortsatte 
overlevelse i vores natur og 
dels at håndtere truslen fra de 
invasive arter så effektivt som 
muligt. 

Signalkrebs en trussel 
Den nordamerikanske 

signalkrebs, der kendes på 
sine blå farver på kløerne, 
har spredt sig ukontrollabelt 
mange steder som for eksem-
pel i Alling Å, hvor frivillige 
i samarbejde med Randers 
Kommune forgæves har for-
søgt at bekæmpe arten, der 
truer fiskebestanden. Også i 
Nørreå ved Sommersted har 
en bestand etableret sig - men 
om Aller Å hidtil er gået fri 
vides ikke.

Umulig at udrydde
Det er nærliggende at 

tænke, at man kan fjerne den 
invasive signalkrebs ved at 
opfiske dem, da de smager 
godt, skriver DTU Aqua i en 
pressemeddelelse. Desværre 
har det vist sig, at opfiskning 
ikke er i stand til at redu-
cere tætheden af signalkrebs 

i vandløb og heller ikke kan 
forhindre, at de bliver yderli-
gere udbredt i vandløb. Når 
man fisker signalkrebs, skal 
man derfor mere gøre det 
for sin fornøjelses skyld end 
for at hjælpe naturen. Men 
det er utrolig vigtigt, at fang-
sten bliver håndteret korrekt, 
så fiskeri ikke medvirker til 
yderligere spredning. DTU 
opremser derfor disse regler 
for fiskeri efter invasive arter 
af krebs: 

• Man skal have et gyldigt 
lystfiskertegn eller fritidsfi-
skertegn, gælder dog som 
normalt ikke for lodsejere.

• Fisker man med ruser 
skal man have et gyldigt fri-
tidsfiskertegn. Husk også 
mærkning af ruser med navn 
og adresse. 

• Man skal selvfølgelig 

også have lov til at fiske på 
arealet. Gælder både ved søer 
og langs vandløb.

• For ruser skal man over-
holde afstandskravet på 100 
m imellem ruserne.

• Transport af krebs skal 
ske til det sted, hvor krebsen 
umiddelbart efter bliver afli-
vet.

• Transport af krebs skal 
ske forsvarligt og uden mu-
lighed for, at de kan flygte, 
f.eks. ved brug af beholdere 
med låg.

• Der må ikke foregå vide-
resalg af invasive krebs, her-
under signalkrebs.

• Det er under ingen om-
stændigheder tilladt at udsæt-
te de invasive arter, hverken 
i naturen, i en havedam eller 
andre steder.

Af Lars Østergaard JensenKnud Erik Vindum filtrer vandprøver overalt i landet.

Den uønskede Signalkrebs kendes på sine blå farvenuancer på 
kløerne.

Det mystiske anlæg i Præstegårdsskoven
- måske, måske ikke et voldsted?
Utilgængeligt beliggende 
i det sydvestlige hjørne af 
Præstegårdsskoven om-
kring 300 meter syd for 
Tyrstrup Præstegård gem-
mer der sig et anlæg, som 
måske - måske ikke har 
været et voldsted.

I bogen »Voldsteder i Dan-
mark - en vejviser - Jylland 
2« udgivet i 1999 omtaler 
museumsinspektør Museum 
Sønderjylland, Lennart S, 
Madsen kort det 70 x 20 me-
ter store anlæg, der ligger op 
til den lille bæk, som strøm-

mer under grusvejen ved 
springvandsdammen mellem 
Tyrstrup Præstegård og Chri-
stinero. Han skriver blandt 
andet: - Anlægget består af 
en nærmest kvadratisk banke 
mod syd, der hæver sig op til 
1.5 meter over det omgivende 

terræn, og imod nord en lang-
agtig, smal og noget lavere 
banke. Anlægget er på den 
vestlige og nordlige side af-
grænset af bæklejet, mens det 
mod syd og øst afgrænses af 
en bred og meget regelmæssig 
udformet grav. Denne grav 
havde tidligere forbindelse til 
bæklejet både syd og nord for 
banken, men i dag er den syd-
lige del delvis tildækket.

Banken er udpeget som 
værende et voldsted, men om 
det er tilfældet, er meget usik-
kert, skriver Lennart Madsen 
og konkluderer, at det eneste 
kunstige ved anlægget er den 
meget regelmæssige grav - 
og den kan - som den ligger 
i terrænet, have tjent andre 
formål. Der er da heller ikke 
nogen skriftlige kilder, der gi-
ver oplysninger om stedet!

Af Lars Østergaard Jensen

Anlæggets nordlige banke falder stejlt ned mod bækken. Udsigt oppe fra anlægget mod nordvest.
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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

Stubbum Landevej 50 · 6070 Christiansfeld  
Tlf. 7456 2673 · E-mail: pboesen@mail.tele.dk

Retshjælp
Christiansfeld advokater  
tilbyder anonym, gratis  
retshjælp den 1. og 3. 
mandag i måneden 

kl. 16.00-17.00 på  
Christiansfeld Bibliotek

Charlotte Szocska 
Mette H. Bindeballe

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

Telefon 2261 8000 
E-mail: fc@raadtiladvokat.dk

Kongensgade 2, Christiansfeld 
Perlegade 17, 1., Sønderborg 
www.raadtiladvokat.dk

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

Anlaegsgaarden
- ordner din have og anlæg

Kontakt mig på mobil 9115 3216 

eller mail  
gartner.kristensen@outlook.dk

Vognmanden tilbyder bl.a.:
4 Vognmandskørsel    4 Containerudlejning 
4 Sand/Grus/Stabilgrus/Granitskærver osv. 
4 Kurerkørsel    4 Transport    4 Kranarbejde

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund 
Tlf. 4017 3562 

jessjurgensen.dk

Resultater fra 
HIF Krolf- 
turnering 2020

Klubmestre 2020 blev:

Kirsten Hansen med 61 slag 
og Erik Dam Nielsen med 61 
slag.

Onsdag den 22. september 
blev der afholdt krolftur-
nering på banen i Hejls.

Hole in one mestre 2020 
blev:

Solveig Eriksen med 9 stk og 
Erik Dam Nielsen med 12 
stk.

Børnehaven 
Regnbuen i musi-
kalsk samarbejde 
med kulturskolen 
Kolding
I Børnehaven Regnbuen 
elsker vi sang og musik og 
derfor er vi rigtig glade for, 
at vi nu indgår i et samar-
bejde med Kulturskolen 
Kolding om et musikfor-
løb, som skal foregå her i 
Christiansfeld.

Det betyder, at børnene i 
Regnbuen på skift skal have 
det sjovt med sanglege, ryt-
mer og instrumenter de næste 
30 tirsdage i træk, og vi er al-
lerede begyndt.

Vi glæder os meget til sam-
arbejdet, og vi kender i for-
vejen Kulturskolen særdeles 
godt, da vi har samarbejdet 
med dem i Kolding i forbin-
delse med »Musik på Tværs«.

Hos os arbejder vi løbende 
med de læreplanstemaer, som 
indgår i den nye styrkede læ-
replan, og vi tror på, at bør-
nene vil få fantastiske ople-
velser med musikken, når vi 
de kommende tirsdage retter 
ekstra fokus mod læreplans-
temaet »Kultur, Æstetik og 
Fællesskab«.

Kulturskolen Kolding ud-
taler sig således omkring vo-
res samarbejde i Christians-
feld:

»Musik er livsbekræftende, 
udfordrende og fællesska-
bende. Musik og kunst er et 
sprog, som er både videns- 
og følelsesbaseret. Musik og 
kunst påvirker vores sind og 
giver kræfter til livet«. 

Dette citat er fra Kultur-
skolen Koldings grundfortæl-
ling, og det er derfor grund-
stenen i alt, hvad vi fortager 
os. Vi tror på at vi som kultur-
institution og kulturformidler 
kan være med til, sammen 
med Børnehaven Regnbuen, 
at styrke dannelsen for alle 
børn i Børnehaven Regnbuen 
gennem musik. Vi glæder os 
til sammen at styrke musik-
ken, ikke kun i Børnehaven 
Regnbuen, men også i Søs-
trehuset hvor Kulturskolen 
hører til i Christiansfeld, og i 
Christiansfeld by.

Søren Thorsen Smith Bank, 
Souschef  

Børnehaven Regnbuen

Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

 v/Finn Kragelund • Lindegade 59  
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779 

finnkragelund@mail-online.dk  
www.finn-kragelund.dk

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

Tlf: 29 79 66 55 mail: rene@relatech.dk

Lars Jørgensen  
Tlf: 21 63 66 55 mail: lars@relatech.dk 

Arbejde som udføres er bl.a.: 
• Varmepumper • Jordvarme • Gaskedler 

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld

Medlemmer 
sænker prisen 
på internet
På ChristiansfeldNet’s or-
dinære generalforsamling, 
tirsdag den 22. september 
2020 i Sognehuset, blev der 
for alvor vist, at det godt 
kan betale sig at have med-
indflydelse.

Bestyrelsen havde inviteret 
Per Theisen fra Korup Anten-
nelaug ind som dirigent, og 
han styrede sikkert general-
forsamlingen gennem dagsor-
denen.

Formanden, Erik Gram-
Hanssen, fremlagde bestyrel-
sens beretning, hvor han bl.a. 
kom ind på de store investe-
ringer, der er lagt i at få eget 
udstyr: Det at få lagt flere kab-
ler i jorden, og leje os ind på 
endnu flere kabler og dermed 
forbinde alle vores 5 byer. Der 
er også den nye udstykning 
ved Sønderkobbel, hvor der 
opføres ca. 50 nye parceller 
og gamle Christiansfeld skole, 
som er ved at blive bygget om 
til 38 lejligheder.

Der blev også nævnt, at 
opstarten har været noget 
vanskeligere end forventet, og 
anlægget ikke har levet op til 
den standard vores tidligere 
servicepartner havde lovet.

Nu er vi ved at være godt 
igennem teknikken og det tek-
niske setup, og det hele kører 
overordnet, som det skal.

Bestyrelsen har også løben-
de og fra flere kilder undersøgt 
hvilken hastighed, man har 
brug for i det daglige. Det er 
der efterhånden rigtig mange 
gode meninger om, men selv 
når flere i husstanden spiller 
online og der streames film, 
så viser det sig, at 100Mbit er 
rigeligt.

Vi ved dog, at der tilbydes 
1000Mbit til omkring 250 kr. 
om måneden. Det er dog ikke 
kun prisen, der er afgørende 
her, men også stabiliteten i 
prisen. Vores medlemmer er 
altid sikret at have den billigste 
pris set hen over flere år, net-
op fordi vi ikke skal generere 
overskud til nogle aktionærer.

Det vigtigste er altid stabilt 
internet, lav støjfaktor og hur-
tig respons.

Bestyrelsen er sikre på, at 
vi har valgt rigtigt ved at blive 
selvstændige, og det viste sig 
også senere på aftenen.

Efter bestyrelsens beret-
ning, fremlagde Hans Nis-
sen Rosenberg regnskabet for 
2019, som viste et forventet 

underskud på ca. 700.000, 
- kr. som følge af de store in-
vesteringer, der er foretaget. 
Regnskabet er revideret ved 
Brandt revision. Hans kom 
også kort ind på regnskabet 
2020, som på nuværende tids-
punkt viser et noget mindre 
underskud end forventet, og 
det er meget positivt.

Ved gennemgang af budget 
og fastsættelse af driftsbidrag, 
vågnede de 25 fremmødte 
medlemmer op. Der havde 
sneget sig en regnefejl ind i 
budgettet for 2021 og 2022, 
resultatet var ikke retvisende, 
men det blev rettet under præ-
sentationen.

Da driftsbidraget for 2021 
skulle fastsættes, foreslog be-
styrelsen en stigning fra 40,- 
kr. til 45,- kr. En stigning på 
5,- kr. pr. måned mod at pri-
serne på internet blev sænket 
til:

C-web 10/2 sænkes til 
115,- kr. pr. måned koster i 
dag 119,- kr. pr. måned. 

C-web 75/50 sænkes til 
190,- kr. pr. måned koster i 
dag 199,- kr. pr. måned.

C-web 150/50 sænkes til 
210,- kr. pr. måned koster i 
dag 249,- kr. pr. måned. 

C-web 400/100 sænkes til 
220,- kr. pr. måned koster i 
dag 299,- kr. pr. måned.

Dette blev vedtaget af en 
enig generalforsamling og vil 
for langt de fleste give en be-
sparelse i mindre eller større 
grad. Her viser det sig, at det 
kan betale sig at stå sammen 
og have medindflydelse. Og 
vælger endnu flere internet 
gennem deres egen lokale an-
tenneforening Christiansfeld-
Net, vil priserne uden tvivl 
kunne falde yderligere.

Alle fra bestyrelsen blev 
genvalgt, dog har Erik Kiil 
valgt at trække sig som sup-
pleant efter flere årtier som en 
del af bestyrelsesarbejdet. Her 
blev Thomas Wesselhoff stemt 
ind i stedet. Bestyrelsen ser for 
2020/2021 således ud:

Formand: Erik Gram-
Hanssen. Næstformand: Tho-
mas Christian Nissen. Kas-
serer: Kaj Schmidt Jensen. 
Sekretær: Charlotte Petersen 
Mikkelsen. Menig: Thomas 
McCulloch. Suppleant: Tho-
mas Hindsgaul Wesselhoff. 
Suppleant: Lars Henrik Lar-
son.

/MP/CM
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Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

info@tht-ugeavis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Afbestillingforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-.
Børnerabat ved 2 betalende voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre turistskat. Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. 

Specialtilbud på kør selv-ferie arrangeret i samarbejde med:

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Husk rejsekode
THT

 All inclusive
 Familieferie i Salzburgerland Din specialpris 

2.849,-
Pris uden rejsekode 3.149,-

Pristillæg t.o.m. 11.7. og 23.8.-19.9.: 350,-
12.7.-22.8.: 550,- samt 20.9.-26.9.: 50,-

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 6 x frokostsnack
• 6 x eftermiddagskaffe & kage
• 7 x aftenbuffet inkl. salatbuffet
• Drikkevarer ad libitum kl. 10.00-22.00
• 2 x entre til hotellets sauna
• Gæstekort med rabat på bjergbaner,  
 sejlads og entre til seværdigheder

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis
2 børn 4-12 år gratis

5 nætter fra 2.249,-

COVID-19 
Vi tager forbehold for evt. 

restriktioner, der kan påvirke 
faciliteter og ydelser på 

hotellerne!

Børn 0,-

Active Hotel Wildkogel Wald HHH i Wald im Pinzgau, Salzburgerland, Østrig
Her er den budgetvenlige familieferie, hvor I bor på hyggeligt og typisk østrigsk i det lille, idylliske 
lokalsamfund Wald am Pinzgau i Salzburgerland med masser af seværdigheder indenfor rækkevidde. 
Med bjergbanen Neukirchen am Grossvenediger (6 km) kommer I nemt op til spektakulære panora-
maer og friske vandreture i den klare alpeluft. Besøg også de berømte Krimmler-vandfald (5 km), der 
er Europas højeste. Det helt store hit for familiens vandhunde er dog byens lækre badeland Kristallbad 
(1 km), hvor store som små kan slå sig løs blandt mere end 300 m2 bassiner. Her er både indendørs og 
udendørs bassiner, høje vandrutsjebaner og masser af wellnessoplevelser at hente. Østrig er den rene 
idyl og med all inclusive-ferien er der virkelig dømt afslapning for hele familien.

Sommerferie 2020
Kør selv-ferie hitter i år, og du kan booke
med læserrabat hos vores faste leverandør. 
Husk rejsekoden for at få din specialrabat!

BESTIL TRYGT FERIE NU!

Du kan ændre dato og hotel
helt frem til 30 dage før 
ankomst for kun kr. 99,-

Valgfri ankomst frem til 17.12.2020 og 1.4.-28.5.2021.

Familieferie på toppen Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.199,-
Pris uden rejsekode 2.499,-

Maritim Berghotel Braunlage HHHH i Harzen
Braunlage i Oberharzen er sand Harzenromantik med 
originale, gamle træhuse og floden, der bruser gennem 
byen. Her er dybe skove, bløde bjerge og borge fyldt 
med middelaldermystik – og midt i det hele ligger jeres 
bjerghotel. Herfra har I en fantastisk udsigt over om-
rådet og optimale rammer for en forkælelsesferie med 
poolområde, god mad og udflugtsmål som heksenes 
Bloksbjerg og drypstenshulerne i Rübeland.

• 4 overnatninger
• 4 x champagnebrunch
• 3 x 3-retters middag/buffet
• Stort aktivitetsprogram
• 10 % rabat på wellness
• Værelse med balkon/terrasse
•  10 % rabat på togtur
Børnerabat (ved 2 voksne)
Op til 4 børn under 12 år med rabat.

Kurafgift maks. EUR 2,50 pr. person pr. døgn.

3 nætter 1.799,-
5 nætter 2.749,-

Ankomst søndag  t.o.m.18.10.2020 og 7.3.-17.10.2021.

Vinruten i Alsace
Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.649,-
Pris uden rejsekode 2.949,-

Hotel de l’ange HHH i Frankrig
Hotellet er oplevelsen af det alsaciske glansbillede. Her 
bor I midt i den klassiske, franske byidyl Guebwiller, hvor 
der er traditionelt marked tirsdag og fredag i byens cen-
trum. Jeres hotel, som er ejet af et fransk-italiensk par, 
ligger kun 500 meter fra bymidten og har udsigt over 
vinmarkerne, som Alsace især er kendt for.

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 4-retters middag
• 1 x 5-retters middag 
• 2 x vinsmagning
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Turistskat EUR 1,- pr. person pr. døgn.

Børnerabat (maks. 2 pr. vær.)
Børn 0-5 år gratis.
Børn 6-14 år ½ pris.

Valgfri ankomst t.o.m. 27.8.2020 og tors.-fre.7.9.-11.12.2020.

Sommer i Mols Bjerge Pris pr. pers. i dbl./enk. værelse  

799,-
Pris uden rejsekode 949,-

Hotel Fuglsøcentret på Djursland
Flot feriecenter midt i Mols Bjerge med udsigt over na-
tionalparken. På turen langs de mange afmærkede ruter 
og Fuglsø Strand (1 km) oplever I Danmarks smukkeste 
natur, og på feriecentret skal I desuden nyde godt af det 
gode køkken samt en bunke faciliteter for hele familien. 
På en udflugt venter Djurs Sommerland (34 km), Ree 
Park (22 km) og turen ind til Århus centrum (47 km).

• 2 overnatninger
•  2 x morgenbuffet
•  2 x 2-retters middag/buffet

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Enkeltværelse samme
pris + børnerabat!

3 nætter 1.149,-
4 nætter 1.449,-
5 nætter 1.699,-

Maritim Hotel Bellevue Kiel HHHH i Nordtyskland
Her i Schleswig-Holsteins hovedstad, Kiel, er I landet 
på en populær feriedestination, blot en times kørsel fra 
grænsen. I bor på 4-stjernet, familievenligt strandhotel 
med bl.a. pool og solterrasse – idyllisk beliggende ved 
bredden af Kiel Fjord med udsigt over det blå vandspejl.

Udsigt over Kiel Fjord

Ankomst søndag-tirsdag 5.7.-1.9. samt valgfri ankomst 
4.9.-28.12.2020 og 1.1.-14.4.2021.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag/buffet
• Velkomstdrink
• Vær. m. balkon og skovudsigt

Pris pr. pers. i dbl. værelse 

1.849,-
Pris uden rejsekode 1.999,-
Pristillæg 1.7.-12.9.2020: 50,-

Pristillæg fjordudsigt: 200,-

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-12 år ½ pris.

2 nætter fra 1.149,-
4 nætter fra 2.199,-


