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Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag den 20. oktober 2019 

18. søndag efter Trinitatis
Aastrup ......................... ingen 
Aller ..........................kl. 10.15 
Bjerning ........................ ingen 
Brødremenigheden .. kl. 10.30* 
Jørgen Bøytler og 
Annette Wiuf Christensen 
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup .......................kl. 10.30 
Hejls ..........................kl. 09.00 
Annette Wiuf Christensen 
Hjerndrup ................... ingen* 
Moltrup .....................kl. 09.00 
Sommersted .................. ingen
Stepping ....................kl. 16.00 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup ....................... ingen*
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ....................kl. 09.00
* Fællesgudstjeneste i 
Brødremenighedens Kirke
Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

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

HUSK at vi har åbent i denne uge:  

FREDAG KL. 12-17 & LØRDAG KL. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

ÅBENT HUS I DET NYE LÆGEHUS
Nu er byens nye læge Hung Le kommet på plads, 

og vi vil derfor gerne invitere til åbent hus

FREDAG DEN 25. OKTOBER 2019 
FRA KL. 11.30 - 13.00

Kom forbi og hils på lægen,  
sygeplejerske Anne og sekretær Bente.

Kom og hør, hvad det nye hold kan gøre for Jer.
På dagen vil vi byde på gratis kaffe og kage.

Tilmelding ikke nødvendig. Vi glæder os til at hilse på Jer.
Kongensgade 3   6070 Christiansfeld

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag den 23. oktober kl. 19.30: 
»Vil du være rask?«

Sognepræst Christian Jerup, Aulum. 
Alle er velkomne!

CIF BUESKYTTEFORENINGS 
LOPPEMARKED

Lørdag den 26. oktober i CUBEN 
fra kl. 10.00-15.00

Ingen adgang for besøgende før kl. 10.00.   
For bestilling af stadeplads på 2 m á 125 kr.  

+ evt. 20 kr. for leje af bord.

Kontakt Anita Sundahl   
SMS/mobilepay:  2758 5202

Husk navn ved betaling!

GRATIS ENTRÉ

Plads til 

ca. 90 
stande

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

Den ene hest  

til den anden:  

Jeg er så sulten, at jeg  

kunne spise en hel hest. 

Den anden: Muhhh 

Hakket hestekød
1 kg 40,-

3 kg  10000

Engelske bøffer
af hestefilet

Pr. 1/2 kg  4000

Skært hestekød

Pr. 1/2 kg  2500

Hakket Kalv & Flæsk 
Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg  13000

Medister 
1 kg 50,00

Ta’ 3 kg  13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 60,00

Ta’ 3 kg  15000

Slagteren havde en hest  
- nu er der kun sadlen tilbage...
Hestekød - og det er ikke en gammel traver!

Kamsteg eller 
Ribbenssteg
Ridset og ovnklar.

Pr. 1/2 kg  1495FRIT VALG

STORT UDVALG  
I GRÆSSER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

F.eks. Pennisetum
Pr. stk. 19,-
Ta’ 3 

5000

FERIELUKKET: 
Lægehuset i Hejls holder 

efterårsferie i uge 44
Ved akut behov for lægehjælp henvises  

til mine kolleger i Christiansfeld og Sdr. Bjert.

INFLUENZAVACCINATION:
 Influenzavaccination udføres  

UDEN TIDSBESTILLING  
tirsdag-torsdag kl. 10-12 og kl. 13-15  

i november og december måned.
Pensionister, kronisk syge og gravide  

vaccineres gratis.

 Er du forhindret i at møde op i praksis,   
ring til Lone og aftal tid for besøg til vaccination.

Mvh 
Lone, Christoffer & Anders

www.lægehusetihejls.dk
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DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

Bekendtgørelser

CHRISTIANSFELD 
IDRÆTSFORENING

EKSTRAORDINÆR  
GENERAL- 

FORSAMLING
SENIORIDRÆT

Tirsdag d. 05. november 2019 
kl. 11.15 i Cuben

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Valg af bestyrelse. 
 Bestyrelsen skal bestå af max. 7 eller min.  
 3 medlemmer - vælges for 2 år ad gangen*.

4. Valg af suppleanter. 
 2 suppleanter - vælges for 1 år ad gangen*.

*CIFs vedtægter, §11 stk. 3.

Landsby-samarbejdet »de7landsbyer«  
Aller - Stubbum - Vejstruprød - Sjølund - Grønninghoved  
Hejlsminde & Hejls tilbyder uddannelse:

Førstehjælp ved  
Hjertestop - 4 timer 
Vil du gøre en LIVREDDENDE forskel?
- og vær med til at redde liv og øge overlevelsen efter 
hjertestop.
Vi tilbyder dig, din familie og naboer med bopæl i en af oven- 
stående byer/områder, at deltage gratis på uddannelsen  
»Førstehjælp ved hjertestop« på 4 timer. 

Kurset giver dig færdigheder i: 

• Basal genoplivning med Hjerte-lunge-redning.

• Brug af hjertestarter (AED).

• Orientering om ordningen »Danmark Redder Liv - førstehjælpere«.

Kurserne afholdes på Hejls Gl. Skole:  
Torsdag den 21. november 2019 kl. 17.30 - 21.45 
Lørdag den 23. november 2019 kl. 09.00 - 13.00

Tilmelding: Du skal gøre følgende:

• Sende en mail til redliv@de7landsbyer.dk  
 - med kursusdag, navn, adresse, mail & telefonnummer.

• Tilmeldingsfrist - søndag den 3. november 2019.

• Din tilmelding bekræftes den 04.11.2019.

• Der er 14 pladser på hver kursus, som tildeles efter ”først til  
 mølle-princippet” - Ved manglende afbud opkræves kr. 125,-

Vel mødt! 

Aller Sogns- Ungdoms- og Borgerforening  
Kolding Sjølund Udvikling  
Lokalrådet for Hejls & Hejlsminde

www.redderliv.dk

Fjelstrup Frivillige Brandværn
Afholder 

Stort GåSe- 
oG AndeSpil

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.00 
på Brandstationen i Fjelstrup.

Vi spiller om:

5 gæs • 5 kalkuner • 10 ænder • 1 stort sulefad 
og 2 halve grise.

Amerikansk lotteri sælges ved indgangen 
- vi har mange fantastiske præmier.

Annonce- 
sponsor:

 

Aggression - kan den også være positivt?
Af Annette Wiuf Christensen, sognepræst i Tyrstrup og Hjerndrup kirker

Denne gang vil jeg løfte 
sløret for min hovedopgave i 
mit overståede masterforløb. 
Den handler om aggression. 
Jeg satte mig for at undersøge 
dette begreb fra flere vinkler: 
Biologisk, psykologisk, sociolo-
gisk og teologisk. Det var en in-
teressant, øjenåbnende rejse.

Aggression anser de fleste 
for udelukkende at være ne-
gativ og destruktiv. Vi skal blot 
åbne avisen eller TV for at få 
bekræftet, at der findes me-
gen negativ aggression i ver-
den. Den fysiske vold i form af 
kriminalitet - mord, hærværk, 
voldtægt, overgreb o.s.v. fyl-
der og har givet aggression 
et dårligt ry. Ved siden af den 
fysiske vold, finder vi den ver-
bale: Mobning, udskamning, 
sladder m.v.

Færre er dog opmærksom-
me på, at der også findes en 
anden negativ side af aggres-

sion. Det er, når den bliver 
vendt indad i en destruktiv 
passivitet, som lammer al vo-
res vitalitet. Vi kender så ud-
mærket den passive aggres-
sivitet hos mennesker, der er 
utilfredse med deres liv. Den 
kan føre til depression og i 
yderste konsekvens selvmord.

Det ser altså ud til, at ag-
gression er noget, vi helst skal 
af med. Det er ikke mærkeligt, 
at vi har skabt et tabu omkring 
den. Vi bliver opdraget til, at vi 
helst ikke må være aggressive 
og blive vrede, for det er ikke 
acceptabelt i vores kultur. Pro-
blemet er bare, at dette tabu 
er med til at forstærke aggres-
sionen. Udrydde den er ikke 
muligt.

For aggression er ikke kun 
negativ. Uden den ville vi slet 
ikke være til. Den er en del af 
vores overlevelsesdrift ved 
siden af kærligheden. Vi er 

med andre ord skabt med ag-
gressionen. Den sætter os i 
stand til at stræbe efter mål, 
bestige bjerge, bestå eksame-
ner, komme ud på den anden 
side af kriser, erobre den, der er 
genstand for vores kærlighed 
og sætte grænser for vores in-
tegritet. Aggressionen er altså 
også en positiv kraft, vi skal 
genopdage.

Vejen til at få det positive ud 
af den går først og fremmest 
gennem anerkendelse af, at 
den er en vital del af det men-
neskelige liv. Ethvert barn prø-
ver aggressionen af i de første 
levemåneder i appetitten på 
livet. Ved at imødekomme et 
spædbarns aggression er man 
som forældre med til at give 
barnet en sund selvfølelse.

Desuden er det vigtigt at 
forstå, hvordan vi kan vende 
aggressionens kraft mod po-
sitive mål. Det er det, f.eks. 

sportsfolk gør. Vi er hver især 
sat i verden for at anvende vo-
res potentiale til noget godt. 
Aggressionen er den vigtigste 
katalysator for at lykkes med 
det. Derfor er det vigtigt for kri-
minelle at få hjælp til at få nye 
mål i livet, så de kommer ud af 
den onde spiral. Det gælder nu 
ikke kun kriminelle. Det gælder 
os alle, så vi kan få det bedste 
ud af livet og være til gavn for 
andre.

Frørup · Hejls · Hjerndrup · Stepping · Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Den barmhjertige 
samaritaner

Børnegudstjeneste  
i Hejls kirke søndag 

den 27. oktober kl. 10.30
En fortælling, et drama og sang  

for børn og andet godtfolk.
Efter gudstjenesten er der boller og saftevand til alle.

Alle er velkomne.

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere
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LauRie skaber 
kvalitetstøj, der 
er bæredygtigt 
og har fokus på 
fit og komfort.

Før 799,-
Nu 599,-

Vi holder LauRie dag

VI SES HOS

Onsdag den 23. oktober

LauRie og Gittes Mode har slået sig sammen om 
at skabe en fantastisk kundeoplevelse for dig! 

Gør et kup på udvalgte LauRie bukser 

før op til 799,- nu 599,-

KONKURRENCE

Kom forbi butikken under 
LauRie dagene og deltag I 

 konkurrencen om et par 
lækre LauRie bukser.

DU KAN MØDE METTE 

Hun er bukseekspert fra LauRie, 
og kan hjælpe med at finde den 
helt perfekte buks til dig 
onsdag kl. 10-14.

oplev alle de lækre nyheder 
& kampagnetilbud

Åbningstider: M
an.-fre. kl. 10.00-17.00 . Lørdag kl. 10.00-13.00Find os på Facebook!

Kongensgade 5 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 7456

Synsprøve i eget hjem
Hos HjemmeOptik får du:

Tlf. 25 75 35 35
Mail: 25@hjemmeoptik.dk / Hjemmeoptik.dk

Vi har også synshjælpemidler som lupper og belysning

Optiker Pia Cilius Jensen

Denyeste 

kvalitetsglas

Stort
udvalg

istel

100%
personlig

behandling

Konkurrence 

dygtige 
priser

jytte@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

SYNSPRØVE 
I EGET HJEM

SYNSPRØVE  
I EGET HJEM?
RING TIL DIN 

LOKALE OPTIKER 
JYTTE FROST 

LARSEN

HOS HJEMMEOPTIK FÅR DU:
De nyeste kvalitetsglas
Stort udvalg i stel
100% personlig betjening af lokal optiker

Tlf. 2575 3590Taksigelser

Kære Harald Juhl 
Tak for en skøn dag på din 
100 års fødselsdag den 12/10 
på Den Gamle Grænsekro. 

De kærligste hilsener  
Børn, børnebørn,  
svigerbørn & oldebørn

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på torsdag- fredage og omdelingen først skal være  
afsluttet på fredage inden kl. 21.00.

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

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

Vi kan oplyse at Christiansfeld Avis ikke mere bliver omdelt 
samtidigt med f.eks. Vamdrup Ugeblad, der bliver omdelt 
på tirsdag - onsdage.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN  
SENESTFREDAG 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.

Hvis du ikke har modtaget avisen...
Kan den hentes hos:

Christiansfeld Avis . Christiansfeld Centret
Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 7. oktober mød-
tes 18 personer til skat. 
Nr. 1: Hans Jørgen Bertelsen 
med 1955 point. Nr. 2: Jens P 
Hansen med 1839 point. Nr. 
3: Keld Petersen med 1732 
point. Nr. 4: Vagn Clausen 
med 1664 point. Vin fik Bør-
ge Jacobsen med 856 point.

Mandag den 14. oktober 
mødtes 18 personer til skat. 
Nr. 1: Hans Jørgen Bertelsen 
med 1776 point. Nr. 2: Keld 
Jessen med 1605 point. Nr. 
3: Erik Hansen med 1505 
point. Nr. 4: Jens P. Hansen 
med 1485 point. Vin fik Hans 
Peter Rossen med 908 point.
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www.kolding.dk

Vær med til at udbrede viden og nedbryde tabuer 
om demens

Bliv Demensven-
instruktør
På kurset klædes du på til rollen som instruktør og lærer at 
afholde informationsmøder om demens i dit lokalområde. 
Som instruktør får du løbende mulighed for sparring, og 
blive en del af et netværk med andre instruktører. 

En Demensven-instruktør behøver ikke at være ekspert 
i demens - det vigtigste er, at du brænder for at sætte 
demens på dagsordenen og at motivere flere til at blive 
Demensvenner.

Kurset afholdes på Sundhedscenter Kolding, 
Sygehusvej 6, den 30. oktober kl. 9.30-15.30. 

Demensven er et landsdækkende tiltag, der skal gøre 
Danmark mere demensvenligt. Som Demensven-instruk-
tør holder du informationsmøder på en lille times tid for 
interesserede eller for medarbejdere i lokale butikker og 
foreninger, der gerne vil vide noget om demens og gøre en 
positiv forskel for mennesker med en demenssygdom. 
Kurset er gratis og med forplejning. 

For mere information og tilmelding kontakt: 
Tina Sølbeck Kretschmann på tlf. 2032 7275, 
eller mail: tikr@kolding.dk 
Læs mere om demensven på demensven.dk

www.kolding.dk

 

www.kolding.dk

Årets tema er ”Den sunde aldring” med foredragsholder 
og tv-læge Charlotte Bøving.

Mød den kontante og direkte TV-læge fra DR i et åbent, 
humoristisk og ærligt foredrag om Den sunde aldring. 

Hvordan får man en sund alderdom? 
Hvad kan man selv gøre? 
Og hvor lidt skal der i virkeligheden til for at gøre en for-
skel?

Charlotte Bøving kommer også omkring hendes TV-
programmer Lægen flytter ind og hendes nye bog 
Jeg LEVER med en udløbsdato. 

Charlotte Bøving fortæller, hvordan hun selv har tacklet og 
stadig tackler modgang i livet. Hvordan hun har tilgivet – 
ikke for andres, men for hendes egen skyld. 

Hvorfor og hvordan hun i dag lever et liv i taknemmelighed 
– med balance og harmoni. Og fremfor alt hvilke tanker 
hun har gjort sig om, hvad hun vil bruge resten af sit liv på. 

Det er på alle måder en varm og livsbekræftende fortælling 
om det liv, der af og til kan være så pokkers hårdt – og så 
alligevel så fantastisk.

Hvis du ikke allerede har fået en gratis billet, så kan der 
muligvis være overskydende billetter tilbage på Kolding 
Bibliotek til afhentning

Arrangør: 
De Forebyggende medarbejdere i Kolding Kommune

For alle over 60 år

Kolding Kommunes Seniordag 2019
Mandag den 28. oktober 2019 kl. 12.30-15.30 på Kolding Teater

TV-lægen Charlotte Bøving.

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

Kurafgift maks. EUR 2 pr. pers. pr. døgn.

Schloss Klink
Forestil jer en ferie, hvor hverdagen 
bliver sat helt ud af kraft. Schloss 
Klink er sådan en lille romantisk tids-
lomme, hvor I kan nyde udsigten over 
vandet fra swimmingpoolen, mens I 
glæder jer til at få serveret en god 
middag i en af slottets fem restauran-
ter. Måske skal I ud at spadsere en tur 
langs søpromenaden inden da, måske 
sætter I jer bare med en bog og en 
kold øl i solen foran Orangeriet – men 
først og fremmest er her dømt ferie, 
hvor I får serveret alle muligheder for 
at genvinde energi og livslyst på årets 
miniferie. 

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 4-retters middag/

buffet
• Velkomstdrink
• 1 dags cykelleje
• Wellnessgavekort (EUR 20,-)

• 10 % greenfeerabat

Ferieromantik på Schloss Klink 
4 dage på slotshotel i Nordtyskland

Ankomst: Valgfri frem til 18.12.2019 
samt 2.1.-25.4.2020.

Børnerabat 
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Pr. person i dobbeltværelse fra

1.649,-
Pris uden rejsekode 1.799,-

Pristillæg i udvalgte perioder

2 nætter fra 1.249,-4 nætter fra 2.099,-

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 W. Ravn 

Sats og montage: Christiansfeld Avis 
Tryk: Jysk Fynske Medier

 
KONTORTID:

Mandag, tirsdag og onsdag .........................kl. 09.00-13.00
Torsdag ............................................................kl. 09.00-16.00
Fredag .......................................................................... Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:
Større annoncer: Hele, halve og kvarte sider samt  
annoncer med farve skal indleveres senest torsdag.  
Mindre annoncer kan nås tirsdag inden kl. 10.00.

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.

Læs også ugeavisen på:

- eller få avisen tilsendt pr. mail  
hver torsdag morgen.

Tilmeld dig på: 
www.christiansfeld-avis.dk
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Hjerndrupvej 10 · Christiansfeld · Tlf.:  7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag kl. 9.00 - 17.00 
Lørdag-søndag kl. 9.00 - 15.00

Knaldhamrende Gode Tilbud
GRÆSSER

PERLE  
HAVE-
KALK
15 kg
Før 48,00

300 LTR. SPAHNUM 
Normalpris  
159,95

1900

9800

9995

Fra
Fra

Nu 3 x 15 kg

Nu kun

Hjerndrupvej 10  · 6070 Christiansfeld · Tlf.:  7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

·
Blomsterbutik med alt i årstidens afskne blomster 
Ideer til Vand I Haven / Haveplanter

· Gaveafdeling med alt til hus og have
Blomster Gården

v/ John Clausen
Hjerndrupvej 10

Christiansfeld

Tlf. 74 56 15 11

HÆKPLANTER
Bøg/Ligustrum

900

Take Away 
Brødremenighedens Hotel 

Vi bestræber os fortsat på at lave god mad fra bunden.  
Nu gør vi det lettere for jer at sætte mad på bordet,  

på de travle dage.

Bestilles på  
telefon 7456 1710 
 Mandag til søndag  

17.30 - 20.00 
(Der kan forekomme dage,  
hvor køkkenet må siger nej,  

til Take Away)

Gammeldags kyllingesteg kr. 128,-  
med hj. agurkesalat, kartofler, sovs

Stort stjerneskud - Ristet toast, stegt  kr. 148,-  
og dampet rødspættefilet, rejer, røget laks og asparges 

Mørbradschnitzel   kr. 128,- 
m. stegte kartofler, ærter, smør sauce og citron

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

Hold din fest i Fjelstrup

Forsamlingshuset  -max. 100 gæster.   Kr. 2.300 
Klublokalet            -max. 40 gæster.  Kr. 1.800 
Separate køkkener til hvert festlokale.

Giv mig et ring – jeg altid klar til at hjælpe dig 
med at få en god fest.

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

folk i Hejlsminde arrangerer:

Jane og Shane

Onsdag den  
30. oktober  

kl. 20: 

Spisning kl. 18.30 er der mad fra  
Ellegaards Landkøkken. 

(kr. 100,- kr. pr. person, dog kun mod forudbestilling  
- gerne samtidig med billetterne).

Jane og Shane kommer igen til Hejlsminde.  
Svingende engelsk og irsk musik.  

Efter en barselspause er de nu igen på  
scenerne rundt omkring, og også de har  
ønsket at komme igen, fordi de synes,  
det er hyggeligt at spille i Hejlsminde.

Entré kr. 200,- ekskl. mad. 
Reservation på:  

folkihejlsminde@gmail.com eller   
tlf. 4078 4994 Ingelise / Uffe

Fjelstrups nødbehandlere klædt på af Lions

Lions i Haderslev har givet 
arbejdstøj til de frivillige 
nødbehandlere i Fjelstrup. 
Lige nu samler foreningen 
sponsorater til årets julelot-
teri, så de kan støtte andre 
gode projekter i lokalområ-
det og internationalt.

Fjelstrups Nødbehandlerbil 
bemandes med 16 frivillige, 
veluddannede nødbehandlere. 
De er nu blevet klædt på med 
nyt arbejdstøj, takket være en 
donation på 7.500 kr. fra Li-
ons Haderslev. Til daglig er 
det Alarmcentralen i Odense, 
der styrer nødbehandlerbi-
lens opgaver, der primært er i 
nærområdet, men ofte går ud-
rykningerne også helt til Halk, 
Øsby og Haderslev samt til op-
gaver langs motorvejen. Nogle 
af nødbehandlerne er samtidig 
frivillige brandmænd og indgår 
i korpset af 24 brandmænd til-
knyttet brandstationen i Fjel-
strup, hvor også nødbehand-
lerbilen har til huse.

Lions Haderslev samler 
hvert år ind til velgørende 
formål, blandt andet ved for-
eningens julelotteri. I den 
forbindelse vil forretninger og 
firmaer i Christiansfeld i de 
kommende uger få besøg, med 
henblik på at få sponsorater til 
lotteriet. De 5000 lodder bliver 
solgt i november og december 
både af løverne selv, af hjæl-
pere og i udvalgte forretninger. 
Pengene går til formål i lokal-
området, i Danmark og også 
internationalt, hvor Lions Ka-
tastrofefond jævnligt yder nød-
hjælp i verdens brændpunkter.

Maria Jessen viser nødbehandlerudstyret frem.

Eigil Jessen takker Vincent Jordy for donationen, mens Maria Jessen ser til. Far og datter er begge 
nødbehandlere.

Fra venstre de frivillige nødbehandlere Maria Jessen og Ejgil 
Jessen samt Vincent Jordy fra Lions Haderslev.
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... eller kender du en teenager, 
der er klar til at blive omdeler 
nu og tjene sine egne penge? 

Lige nu søger vi unge i alderen 
13-17 år til omdeling af reklamer 
og aviser i dit nærområde.

Læs mere og søg jobbet på 
blivomdeler.nu – eller ring til os 
på 70 10 40 00.

Ingen 
kvaler 
– mor 
og far 
betaler
...?

1. Omdel 1-2 gange 
om ugen 

2. Bestem selv, hvornår på dagen 
du vil arbejde, inden for deadline 

3. Stadig tid til skole og venner

4. De pakkede reklamer og aviser 
leveres hos dig – klar til omdeling

5. Optjen bonuspoint til gaveshoppen 
hvis du er fast omdeler under 18 år

5 gode 
grunde

www.blivomdeler.nu

Søstrehuset ude og inde med Neel Gotthardt
- informativ og underholdende rundvisning

Mandag den 7. oktober 
havde Christiansfeld Cen-
tret i forbindelse med dette 
års Arkitekturens Dag ind-
budt til gratis rundvisning 
i Søstrehuset, hvor centret 
jo selv har domicil. Over 
en time fortalte arkitekt og 
formidlingsmedarbejder 
Neel Gotthardt om husets 
forskellige funktioner gen-
nem årene og det spæn-
dende og gennemtænkte 
detaljer.

Neel Gotthardt indledte 
ude foran på den smukt reno-
verede bygnings trapper med 
at fortælle, hvordan Brødre-

menighedens medlemmer i 
sin tid blev opdelt i forskellige 
kor som børnekor, ægtekor 
og Brødrehuset, Søstrehuset 
samt Enkehuset. Søstrehuset 
husede på et tidspunkt 200-
300 kvinder, som var organi-
seret med en forstander, en 
opdrager og en sygeplejerske. 

Kvinder blev oplært i for-
skellige fag som spinderi, 
vævning, syning og margari-
nefremstilling. Efter at byg-
ningen - takket være en do-
nation fra A.P. Møller - blev 
restaureret, huser Søstrehuset 
nu Brødremenighedens arkiv, 
museum, kontor samt den 
danske mission og musiksko-
len foruden Lokalhistorisk 
Arkiv og Christiansfeld Cen-
tret.

Besøg ved 10 poster
Ovenpå indledningen førte 

Neel selskabet videre rundt til 
10 `poster´ omkring og inde 
i den imponerende bygning 
bygget i 1776. I passagen 
mellem Søstrehuset og Pige-
skolen udpegedes smukke og 
nyttige detaljer, som de frem-
hævede gesimser, der mar-
kerer overgangen mellem de 
enkelte etager og hun fortalte 
om de praktiske brystninger 
under vinduer, der ligesom 

den svungne taghældning 
(skalken) hurtigt leder regn og 
sne bort og ud fra bygningen.

Omme i haven nord for 
huset redegjorde Neel om 
planerne for at genetablere en 
ordnet opdeling af de grønne 
områder i en legeplads, frugt-
have, en have til dyrkning af 
grønsager og en rose/stauder 
have.

I rask tempo gik turen her-
efter ind i gården med brøn-
den bag Søstrehuset, hvor hun 
fortalte om forskellen i stilen 
mellem rokoko og klassicisme 
i bygningens vinduer samt om 
værkstedshusene, den røde 
lokumsbygning og »Sukkenes 
Bro«, der først blev opført i 
1892 for at skåne pigerne og 
kvinderne i Søstrehuset for 
turen over gården i kulden.

Fadebur og beskyttelses-
rum

Turen fortsatte ind i det 
gamle køkken og ned i kæl-
deren til fadeburet med de 
tykke vægge, hvor man - før 
opfindelsen af køleskab og 
dybfryser - opbevarede føde-
varer ophængt under loftet, så 
musene ikke kunne komme 
til. Lorenz Asmussen supple-
rede med at fortælle, hvordan 
han som dreng sammen med 

andre Christiansfeldere under 
Anden Verdenskrig benyttede 
kælderen som beskyttelses-
rum, når engelske og ameri-
kanske bombefly på vej til og 
fra Tyskland blev angrebet af 
tyske jagerfly.

Om gamle lokummer og  
nysgerrige drenge

Fra kælderen gik det nu op 
til Sukkenes Bro og ind til de 
gamle lokummer i den røde 
bygning. 

Neel fik her overtalt Lo-
renz Asmussen til at røbe, 
hvordan han og andre drenge 
havde stået under gulvet i for-

søg på at smugkigge op mel-
lem sprækker i trægulvet!

Tilbage i Søstrehusets en-
tre beundrede de fremmødte 
smukke, udskårne trappege-
lændere og de flotte, fredede 
låsebokse og dørkamme - og 
slog til kokken, der i sin tid 
kaldte til bespisning og guds-
tjeneste.

5 ton sand under gulvet 
støvsuget

Rundvisningen fortsatte i 
rask tempo ind i menigheden 
første korsal fra 1776. Siden 
lavede man den dobbelt så 
store korsal i Søstrehuset, der 

endelig blev suppleret med 
kirkens korsal. Denne første, 
mindste korsal rummer i dag 
en samling af musikinstru-
menter. Traditionen tro som i 
de rum strøs gulvet her med 
sand, der hjælper til at holde 
plankerne rene. Neel Gott-
hardt kunne til publikums 
måben fortælle, at man under 
renoveringen af rummet først 
måtte støvsuge ikke mindre 
end 5 tons sand op fra under 
gulvet! 

Svimlende høj kvalitet  
for 200 år siden

Næstsidste punkt på rund-
visningen var Søstrehusets 
korsal, hvor nogle unge mu-
sikere netop øvede sig til af-
tenens koncert. Korsalen har 
ingen bærende søjler takket 
være en speciel tagkonstrukti-
on. Derefter sluttede rundvis-
ningen endelig oppe i de gam-
le sovesale, der nu rummer 
Brødremenighedens museum 
og Christiansfeld Centrets 
konferencesal. De imposante 
rum bærer ligesom selve byg-
ningen vidnesbyrd om Brød-
remenighedens gamle hånd-
værkeres høje faglige niveau 
allerede for 200 år siden. 

Af Lars Østergaard Jensen
Neel fortæller om planerne for haveanlægget.

Arkitekt og formidler Neel 
Gotthardt. 

Nybyggere inviteres til Christiansfeld
24 byggegrunde på Søn-
derkobbel i Christiansfeld 
er klar til salg og fremvises 
torsdag den 24. oktober.

Kolding Kommune ud-
byder nu 24 byggegrunde til 
salg i et nyt boligområde på 
Sønderkobbel i Christians-
feld. Grundene ligger i den 
nordøstlige del af Christi-
ansfeld mellem Allervej og 
Gl. Allervej. Mod nord ligger 

boligområdet Steenbjerg og 
mod vest Luneskoven. Fra 
grundene er der kort afstand 
til bymidten, indkøbsmulig-
hederne i Lindegade og byens 
daginstitutioner og skole.

Torsdag den 24. oktober 
inviterer kommunen interes-
serede til at besøge udstyknin-
gen, hvorpå der er åbent i den 
opstillede skurvogn mellem 
kl. 15.30 og 16.30. Her vil 
medarbejdere fra kommunen 

stå klar til at svare på spørgs-
mål om byggemodning, salgs-
vilkår og byggemuligheder 
inden for lokalplanen.

Grundene udbydes til for-
skellige mindstepriser, da der 
er stor forskel på grundstør-
relserne, der svinger fra 917 
m² til 1398 m². Fristen for at 
byde på en grund er den 29. 
oktober.
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

Efteråret rimer på løvfald, hygge og for manges ved-
kommende også efterårsferie i uge 42. Vi inviterer på 
bogstavjagt for de mindste i særudstillingen ”Jørgens 
Rejser” i Søstrehuset, hvor man også kan tegne og 
farvelægge flotte motiver fra Verdensarvsbyen og få de 
voksne til at læse spændende fabler højt, mens man 
slænger sig i ”Børne-Jørnet”. 

Der er også mulighed for at gå på opdagelse rundt i 
byen med ”Tip en 13’er”, hvor man skal kigge, tælle, 
tænke og se sig for. En måde at opleve byen på for alle 
aldre.

Tirsdag den 8. oktober kl. 16.30 kommer Kristian 
Bruhn, Ph.d. i historie og museumsinspektør på Mo-
sede Fort, og holder oplægget ”Kampen om de sønder-
jyske desertører 1914 – 1918”. Billetter kan købes i 
Christiansfeld Centret (50 kr.).

Og så er programmet for aktiviteterne i Genfore- 
ningsåret 2020 lige på trapperne – hold øje med hjem-
mesiden www.christiansfeldcentret.dk

Endelig vil jeg nævne, at vi i år kan fejre 25 året for 
Verdensarv i Rigsfællesskabet. Jelling Monumenterne, 
som er en samlet betegnelse for Jelling Kirke, Jell-
ing-stenene og de to kæmpegravhøje, blev optaget på 
Verdensarvslisten i 1994, og det markeres med en folke-
lig fejring den 26. oktober. 

De bedste hilsener
Birgitte Lamp

Kontakt 

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14 
6070 Christiansfeld

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

www.christiansfeldcentret.dk 

Åbningstider

2. januar - 30. april 
Mandag - søndag 10-16

1. maj - 31. august
Mandag - søndag 10-17

1. september - 23. december 
Mandag - søndag 10-16

24. december - 1. januar 2020
Lukket

Birgitte Lamp, UNESCO site Manager 
og leder af Christiansfeld Centret

Det sker!

JØRGENS REJSER 

SÆRUDSTILLING 

JUNI 2019 - JANUAR 2020 

FOREDRAG
Tirsdag den 8. oktober kl. 16.30

Historiker Kristian Bruhn fortæller om de dansksinde-
de sønderjyske desertører og giver et indblik i hvem, 
der flygtede, hvorfor de flygtede, og hvordan en flugt 
overhovedet kunne lade sig gøre. 

Sted: Christiansfeld Centret, Nørregade 14.
Entré: 50,-  Resevér din billet allerede nu.

FOR BØRN
I hele efterårsferien

Fra lørdag den 12. oktober til søndag den 20. oktober 
er der efterårshygge for børn i Christiansfeld. 
Gå på opdagelse i byen med “Tip en 13’er”. Tag 
på bogstavjagt i særudstillingen “Jørgens Rejser”. 
Farvelæg flotte motiver fra byen eller få de voksne til 
at læse fabler højt i “BørneJørnet”. 

Alle dage kl. 10 - 16
Alle aktiviteter er gratis

Byrundvisninger i uge 42

I hele efterårsferien er det muligt at komme på guidet 
byrundsvisning alle hverdage kl. 11.00 samt lørdag og 
søndag kl. 13.00. 

Pris: Voksne 60,- børn gratis. 

Læs mere på www.christianfeldcentret.dk eller kontakt 
os på tlf. 7979 1773 for mere info. 

GUIDET BYRUNDVISNINGER
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Landbrug / Have / Fritid

www.christiansfeld-avis.dk

• Aut. varmepumpeforhandler
• Danmarkspumpen
• Panasonic
• Mitsubishi
• LG
• Få tilskud fra 500-6.000 kr.

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

Tågerupvej 41 • 6560 Sommersted  
Tlf. 7450 4050 • 2486 3909  
www.punkt1haderslev.dk

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

Afhentningsplads til trailerfolket

Muld - Sand - Støbemix
Forskellige slags  
sten/grus/granitskærver m.m.
Kan også leveres.

########

!!!!!!!!

Skovrup Nørrevej 9 . 6070 Christiansfeld
Sune W. Andresen . 2023 1393

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Spændende foredrag om Første Verdenskrig 
skæmmet af dårlig akustik

Tirsdag den 8. oktober 
skulle historiker Kristian 
Bruhn have fortalt om de 
dansksindede desertører 
under Første Verdenskrig, 
men på grund af alvorlig 
sygdom i nærmeste fami-
lie måtte han melde afbud 
i sidste øjeblik.

I stedet lykkedes det for 
Christiansfeld Centeret at få 
museumsinspektør på Søn-
derborg Museum, René Ras-

mussen, til at komme. Han 
holdt med kort varsel et mere 
bredt og alment foredrag om 
baggrunden for den store krig 
med speciel vægt på fortællin-
gen om de 35.000 sønderjyske 
krigsdeltagere - heraf 6000 
faldne, 4000 krigsfanger, 5000 
krigsinvalider og om de 2500 
desertører, som det lykkes af 
komme i sikkerhed over den 
daværende grænse mellem 
Tyskland og Danmark.

Mere end svært at høre
Men lige fra starten havde 

det overvejende ældre pub-
likum mere end svært ved at 
høre foredraget på grund af 
elendig akustik i salen, både 
med og uden mikrofon og høj-
taler. Mange forlod derfor Sø-
strehusets korsal. Efter nogen 
tids tilvænning begyndte an-
dre dog at vænne sig til lyden 
alt efter, hvor man sad i salen. 
Men de fleste opfattede sik-
kert kun dele af fortællingen. Den historiske baggrund

René Rasmussen fortalte 
grundigt om, hvordan mor-
det på den østrigske kronprins 
i Serbien førte til, at Østrig 
erklærede Serbien krig, hvor-
efter Rusland allieret med 
Serbien svarede igen sammen 
med Frankrig og England - 
der var allierede med Rusland 
- mod kejserrigerne Tyskland 
og Østrig-Ungarn. I løbet af 
kort tid eksploderede krisen 
derfor til en verdensomspæn-
dende krig efter et halvt år-
hundrede med fred i Europa. 

Tyskland ville for enhver 
pris undgå at komme i klem-
me i en dobbeltfront mellem 
Rusland og Frankrig. Man 
valgte derfor først at nedkæm-
pe Frankrig ved at gå ind over 
en bred front både direkte og 
fra nord via Belgien. Var pla-
nen lykkedes, ville krigen sik-
kert have fået et andet udfald 
- men Belgien gjorde uventet 
modstand og snart var fronten 
lås fast i utallige skyttegrave, 
hvor millioner af soldater mi-
stede livet de næste fire år. 
Rusland trak sig ud af krigen 
efter revolutionen i 1917, 
men til gengæld tråde USA 
med sine store industrielle og 
menneskelige ressourcer ind 
i stedet - hvorefter Tyskland 
og Østrig-Ungarn snart måtte 
overgive sig. 

De sønderjyske  
krigsdeltagere

Eftersom Sønderjylland 
dengang var tysk, blev også 
dansksindede mænd indkaldt 
og sendt til fronterne. De 
første, som blev sendt afsted, 
havde 2 års værnepligt bag sig 
og var derfor bedre rustede 
end dem, som senere blev ind-
kaldt og måtte til fronten efter 
kun 6 uger optræning, fortalte 
René Rasmussen. 

Via båndede interviews 
med krigsdeltagere, uddrag 
af breve til familien hjemme 
og mange fotos gav René 
Rasmussen et grundigt ind-
blik i livet som kanonføde i 
skyttegravene, de uhyggelige 
gasangreb og nærkampe samt 

om dengang alle 200 mand i 
et tysk kompagni blev dræbt 
af engelske maskingeværer, da 
man forsøgte et stormangreb. 
Vi hørte også om livet 10-15 
meter nede under jorden, hvor 
soldaterne måtte døje med 
rotter og luseplagen. Man fik 
også beretninger om livet som 
krigsfange enten i Frankrig og 
England eller ovre i Rusland 
som først kunne sejle sønder-
jyderne hjem i foråret 1919.

Om de mange desertører
Og endelig fortalte René 

Rasmussen om de mange søn-
derjyder, som snart fik nok af 
rædslerne og tog chancen for 
at desertere over til Danmark, 
når de var på orlov. Mange 
sneg sig over grænsen ved 
Ribe eller over Kongeåen ved 
Lintrup, men en del kom også 
over nord for Christiansfeld. 
Ofte lykkedes det for civile at 
hjælpe til ved at aflede græn-
sevagtens opmærksomhed ved 
at bestikke - eller for sønderjy-
ske piger at charmere de tyske 
grænsevogtere. Overraskende 
lykkedes flugten for omkring 
95% af desertørerne - og jeg 
var også overrasket over at 
høre, hvor få tyske soldater, 
der under krigen blev henret-
tet for faneflugt - nemlig ikke 
mere end 18! Tallet var langt 
højere i de engelske og franske 
hære.

Krigstraumer og  
veteranforeninger

Foredraget sluttede med 
fortællingen om veteran-
foreningerne, hvor tidligere 
frontsoldater kunne støtte hin-
anden og udveksle erfaringer 
og minder om deres grufulde 
oplevelser. Dengang var or-
det krigstraumer ikke opfun-
det. Men det var præcist, var 
mange af soldaterne siden bar 
rundt med resten af livet. Ak-
kurat som i dag var det gerne 
umuligt for de hjemvendte 
veteraner og tale med deres 
koner, børn og andre om op-
levelserne under krigen.

Af Lars Østergaard Jensen

Mange mødte op til foredraget i Søstrehusets korsal.

Museumsinspektør René Ras-
mussen.
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Håndværkere m.m.

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere

Åbent hus hos byens nye 
læge Hung Le
Da læge Hung Le i januar 
2019 overtog lægeklinikken 
på Kongensgade 3 udfyldte 
han et stort opstået tom-
rum i Christiansfeld efter 
to læger, som var stoppet 
på grund af sygdom. Ef-
ter 10 måneder i byen er 
han og personalet kom-
met på plads og inviterer 
til åbent hus fredag den 
25. oktober. Her kan man 
hilse nærmere på Hung 
Le, sygeplejerske Anne og 
sekretær Bent, som også 
vil informere patienterne 
nærmere om behandlings-
tilbud og nye former for 
IT-konsultation i en travl 
hverdag. Lægehuset byder 
på gratis kaffe og kage, og 
tilmelding er ikke nødven-
dig. 

Nye åbningstider
Kort efter opstarten i byen 

introducerede lægehuset en 
såkaldt premium-service, 
som mange af regionens po-
litiker var kritiske overfor, og 
siden vurderedes ordningen 
til ikke at være i overens-
stemmelse med reglerne. For 
alligevel at kunne tilbyde pa-
tienter med en travl hverdag 
en ekstra mulighed for at 
komme til lægen, tilbyder læ-
gehuset derfor nu som et ser-
vicetilbud at holde åbent den 
1. og 3. lørdag i hver måned 
fra klokken 9-15.  

På hverdagene udvides ti-
derne fra klokken 8-16 man-
dag, tirsdag, onsdag og fredag 
og fra klokken 8-17 torsdag. 
Telefontid for tidsbestilling 
hos sekretæren er imellem 
klokken 9-10.30 og mellem 

klokken 11-12 på telefonnr. 
7199 2979. 

Tilbud om moderne IT-
konsultation for de travle

Udover en almindelig kon-
sultation i lægehusets lokale 
tilbyder Hung Le foto- og vi-
deokonsultation. Vil man ikke 
risikere ventetider i telefonen, 
kan man som patient tilmelde 
sig en onlineportal for bestil-
ling af konsultationstid samt 
bestilling/genbestilling af re-
ceptpligtig medicin. For mere 
information om de nye mulig-
heder henvises til lægehusets 
hjemmeside: www.plhl.dk

Opfordring til patienter 
om opdatering af læge-
journal

Da der i disse år sker en 
konstant udvikling indenfor 

behandlingsmetoder og her-
under også af kroniske syg-
domme, opfodrer byens nye 
læge derfor alle sine patienter 
til at bestille tid for en opda-
tering og nyvurdering af deres 
lægejournal, behandling og 
medicinering. 

Kort om byens nye læge
Hung Le er født af viet-

namesiske forældre i Køben-
havn og opvokset i Taastrup. 
Han tog sin 6-årige basisud-
dannelse i Odense i 2006. I 
modsætning til de fleste ældre 
læger supplerede han uddan-
nelsen med en overbygning 
som speciallæge på Kolding 
Sygehus afsluttet i 2016. 
Hung Le kan derfor tilbyde 
forskellige former for kirurgi-
ske indgreb samt indsættelse 
af spiral. Værd at bemærke er, 

at han også har erfaring fra 
børneafdelinger.

I de første måneder som 
praktiserende læge i Chri-
stiansfeld pendlede Hung 
Le sammen med lægehu-

sets sygeplejerske Anne og 
lægesekretær Bente mellem 
Odense og Christiansfeld. 
Siden august har han boet i 
Kolding. 

Af Lars Østergaard Jensen

Læge Hung Le klar til at tage imod patienterne i lægehuset på 
Kongensgade 3).
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Kontakt jeres lokale
 GF-assurandør

Nels Thorsgaard, Christiansfeld

Telefon 24 80 99 40
nels@gfforsikring.dk

www.gf-sønderjylland.dk

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

Bolig / Ejendomme m.m.

Lejlighed til leje
118 m2 stor lejlighed,  

1. sal til leje i Lindegade.
Fælles indgang med trappe- 
opgang, entré, bad, køkken,  
stue med gl. Christiansfeld  

kakkelovn, 3 værelser.
Adgang til have. Havemand  
passer have og udeområde.
Evt. garage kan tilvælges  

mod merpris.
Husleje kr. 5900,-  
excl. Aconto vand. 
Varme afregnes til  

Christiansfeld fjernvarme.
3 mdr. Indskud.

Evt. Ledig pr 1.12.19  
kan aftales nærmere med  

nuværende lejer.
Mvh.

Molle Lykke Nielsen 
olni@kolding.dk 
Mobil 2932 2931 

Mosegyde 11, 6094 Hejls

Herlig dobbeltkoncert hos Klassisk Christiansfeld
For nogen tid spirede en 
ide hos Søren Iversen, fra 
foreningen Klassisk Chri-
stiansfeld, til at føre de to 
folkemusikgrupper, Vesseli 
og TWANG sammen til en 
koncert i Søstrehuset. At 
det påhit viste sig at være 
lidt af en genistreg, ville 
man efter koncerten i Sø-

strehusets korsal kunne få 
enhver blandt publikum til 
at skrive under på.

Få dage før koncerten 
mødtes strygetrioen Vesseli 
bestående af Elisabeth Di-
chmann/violin, Clara Tesch/
violin og bratsch samt Maja 
Aarøe Freese/femstrenget cel-

lo hjemme hos Søren Iversen 
med de mere country og jazz-
prægede folkemusikere Spen-
cer Cross/kontrabas og guitar, 
Thyge Søndertoft/violin og 
mandolin samt Peter Banks/
banjo og kontrabas i gruppen 
TWANG. 

Her blev der både hygget 

og øvet, fortalte Søren i sin in-
troduktion til koncert.

Luft under vingerne efter 
få taktslag

Først blev scenen indtaget 
af Vesseli, som for lidt over 
et år siden spillede en dejlig 
koncert i salen. De tre unge 

kvinder udstrålede en vis ner-
vøs energi, der dog efter få se-
kunder udløstes i vidunderlige 
toner og ren spilleglæde. Først 
fik vi et stykke nordisk inspire-
ret musik afløst af den gamle 
folkevise fra 1500-tallet om 
pigen Vesseli og hendes onde 
stedmor. Herefter spillede 

og sang trioen et stykke med 
egen musik til digtet »Angst« 
skrevet af Emil Aarestrup 
omkring midten af 1800-tal-
let. Senere fik vi serveret en 
skotsk inspireret dansemelodi 
skrevet af Maja til sin morfar 
med titlen »Frede fylder 80«. 
Så var bunden lagt forsvarligt 
for resten af koncerten.

Nu fik Vesseli selskab på 
scenen af TWANG for sam-
men med dem at synge Tri-
angel - og det gjorde de godt 
både seks-stemmet sammen 
og hver for sig.

Mens Vesseli nu kunne hvi-
le lidt ud på laurbærrene, spil-
lede og sang TWANG Black-
est Crow - »vores nok bedste 
sang, da jeg efter de andres 
mening ikke spiller violin!« 
som Thyge Søndertoft lunt 
introducerede denne irsk in-
spirerede blue grass sang.

Veteranerne på banen
Søren Iversen med violinen 

under armen indtog før pau-
sen scenen sammen med Finn 
Søndertoft (far til Thyge) 
på harmonika for at spille et 
dejligt og sprødt stykke spil-
lemandsmusik som en ekstra-
bonus på programmet.

Efter pausen hver for sig 
og sammen

Oppe på scenen efter pau-
sen introducerede Elisabeth 
et musikstykke, der emmede 
af fynsk forår og livsglæde. 
Som kontrast fremførte Ves-
seli derefter den tænksomme 
»Opdaget omsider« af Albert 
Camus med smukt kompo-
neret og arrangeret musik og 
sang af Clara, som hun hø-
stede et stort og fortjent bifald 
for. Det tredje stykke var den 
følsomme Aftensang, fornemt 
sunget og fremført af Maja.

Så kom turen igen til de tre 
lune og humørfyldte drenge 
i TWANG, som trakterede 
publikum med fire numre fra 
den amerikanske sangskat; 
nemlig en særdeles vellykket 
version af Nashville Cats af 
John Sebastian, Sugar Action 
om at være afhængig af sukker 
og dets følgevirkninger, John 
Hartfields Tall Buildings samt 
Home Town Blues - hvor de 
tre brillerede med flotte solis 
på diverse instrumenterne og 
fremragende sangtalent. 

Aftenens medrivende kon-
cert var planlagt til at rundes 
af med stykket Blå Vals i forry-
gende sammenspil mellem de 
seks unge talentfulde musike-
re - hvilket de slap så godt fra, 
at der selvfølgelig ingen vej var 
udenom at give et ekstranum-
mer som flot finale med del-
tagelse af Søren og Finn. Seks 
ud af seks stjerne herfra!

Af Lars Østergaard Jensen


