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www.christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag den 27. oktober 2019 

19. søndag efter Trinitatis
Aastrup .....................kl. 09.00 
Aller ..........................kl. 09.00 
Bjerning ........................ ingen 
Brødremenigheden .... kl. 10.30 
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup ........................... ingen 
Hejls ..........................kl. 10.30 
Hjerndrup ..................... ingen 
Moltrup .....................kl. 13.30 
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ........................ ingen 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Annette Wiuf Christensen
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 10.30

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

Ældre 
Sagen 

HUSK
Sang- og hygge- 
eftermiddag på 

Kongebrocentret  
onsdag den  

30. oktober fra  
kl. 14.30-16.00

MADPAKKEHOLDET
Et hold for yngre mænd der er blevet ældre.

Du inviteres hermed til

MADPAKKEHOLDET
mandag den 28. oktober 
kl. 11.00 til kl. 13.30 i 

Enkesædet, Kær Møllevej 15  
i Aller

Ole Gellert Andersen kommer og fortæller  
om flyvepladsen på Skrydstrup mark.

Medbring din madpakke og vi giver øl, vand, 
kaffe og småkager.

Pris 40 kr. pr. gang.

Du er så hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen  
ALLER SOGNS MENIGHEDSRÅD

Klinikken  
åbner igen 
mandag den 
28. oktober.
Tak for alle hilsner 
og gode ønsker.

Tak til mine kolleger 
i Christiansfeld, Hejls 
og Bjert, for hjælp 
under mit fravær.

Med venlig hilsen 
Læge Lars Hertel

HORTENSIA
LIME LIGHT

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Før 148,-
NU  
KUN 7400
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Bekendtgørelser

• 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...

Lokalhistorisk  
Forening og Arkiv for  

Hejls-Hejlsminde

Fred og håb - Sønderjylland 
mellem Våbenstilstand og  

Genforening
Fællesmøde med  

dr. phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa

Torsdag den 7. november kl. 19.30  
i mødelokalet på Hejls gl. Skole

Alle er velkomne.

Entré, kaffe og kage 50 kr.

Pastoratsrådet og 
Lokalhistorisk Arkiv  
for Hejls-Hejlsminde

Indskrivning til  
skolestart i 2020.

Torsdag d. 12. november  
kl. 17.00 på Aller Friskole.

Kontakt Henrik Kusk  
2146 7623,  

aller-frsk@outlook.dk  
for yderligere information. 

Få ledige pladser til 2020.

Influenza  
vaccination 2019

•	 Hvis	du	er	over	65	år	eller	
•	 Hvis	du	er	førtidspensionist	eller	
•	 Hvis	du	er	gravid	efter	uge	12	eller	
•	 Hvis	du	tilhører	en	risikogruppe,	
	 d.v.s.	lider	af	en	af	følgende	sygdomme:	
		 Sukkersyge	-	Hjertesygdomme	-	Astma	-	KOL		
	 eller	svær	overvægt

kan du blive gratis vaccineret  
hos din egen læge efter 1.11.2019.

Er du i tvivl om du kan få gratis vaccination,  
så ring og spørg din læge.

Ring	og	bestil	tid

Læge Hung Le 
Læge Olga Abdi 
Læge Lars Hertel

 

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Morgengudstjeneste
Søndag 27. oktober kl. 9.00 

»Når der går hul i livet« 
i Vejstrup kirke

Med musik, salmer og prædiken.
Orgelet er denne søndag udskiftet med klaver, 

hvor Kirsten Iversen spiller til salmerne.
Alle er velkommen.

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Lucia i Taps kirke 8. dec.
Hej piger og drenge i Taps og omegn, 
vil du være med til Lucia, så mød op.

i kirken mandag 4.november kl. 16.00
Vi øver hver mandag fra kl. 16.00 -16.45.

Evt. spørgsmål til tlf. 2552 2153

Alle helgens dag, søndag d. 3. nov.
Kl. 10.30 i Hjerndrup kirke  
og 16.00 i Tyrstrup kirke. 

Under gudstjenesterne mindes vi dem, vi har mistet i  
sognene dette år, ved at læse deres navne op.

I Hjerndrup er der kaffe efter gudstjenesten.  
I Tyrstrup kan man komme fra kl. 15.00 og få kaffe og  

hente sætte lys til at sætte på kirkegården.

BUSK gudstjeneste
i Tyrstrup kirke 27. oktober kl. 10.30 
Gudstjenesten inviterer børn og unge, skole  

og kirke til en fælles gudstjeneste. 

Konfirmander, spejdere og 3. klasse medvirker. 

Kom og vær med til en festlig gudstjeneste!

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Sogneformiddag
tirsdag den 29. oktober  

kl. 10.00 - 12.00 
Sted: konfirmandstuen i Hejls

Første Verdenskrig 
Slagmarken ved Ypres/Ieper

Fortælling og billeder ved Astrid og Knud Erik Dinesen.
Mød op til hyggelige formiddage. Har man brug for kørsel  

kontakt formand Jørgen Dahl mobil 2442 6488.
Pastoratsrådet

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.

Sorggruppe
- Et tilbud til dig, der har mistet en nærtstående 

- Et lyttende og samtalende fællesskab
Kontaktperson: Mette Skriver, tlf. 6086 2195.

Sorggruppen er et samarbejde mellem  
Tyrstrup Kirke og Kolding Provstis Menighedspleje.

‘Ene og alene’      Oplevelsesklub for enlige

Torsdag den 31. oktober kl. 14.00 
Besøg på »Parasollen« i Haderslev 
Vi mødes ved Sognehuset.  
- Tilmelding senest tirsdag den 29. oktober. 
Kaffe 25,- kr. Kørsel 20,- kr..
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup



Christiansfeld Avis 3Torsdag den 24. oktober 2019

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

Hvad er ligheden mellem  

en kvinde og en mobiltelefon?

- Når man lige har lært dem  

at kende, kommer der en ny  

og bedre model.

Så er det suppetid! 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

KÅLPØLSER
De bedste i Hejls

Oksebryst eller 
tværreb

Pr. 1/2 kg 1200FRIT VALG

10 STK.

5 STK.

 3500
 5000

Gl. dags  
oxesteg
Uden ben.

Pr. 1/2 kg 2000

Gl. dags  
oxesteg
Snørret.

Pr. 1/2 kg 2500

Taksigelser
TAK
for opmærksomheden ved 
vores guldbryllup den 11/10.
TAK til alle de glade gæster 
der imødekom vores invita-
tion til formiddagskaffe, og 
kom og gjorde dagen til en 
skøn fest.

Taknemmelige hilsner 
Anne-Marie og Heinz 
Schneider

Tillykke

Guldbryllup
Fredag den 25. oktober kan 
dette yndige par, Else Ma-
rie og Niels Jespersen, fejre 
guldbryllup. 
I ønskes hjertelig tillykke 
med dagen mor og far.

Kærlig hilsen 
Børn, svigerbørn og  
børnebørn

Bekendtgørelser

HUSK 
KAFFE - KAGE – HYGGE

i Seniorhuset 
Søndag den 3. november 2019 

kl. 14.00
Seniorhusets Brugerråd

MAD-DAG
i Seniorhuset

Onsdag den 6. november 2019
kl. 12.00

Tyrstrup Kro serverer Flæskesteg med tilbehør.

Seniorhuset serverer kaffe og kage.
Efter maden kommer duoen  

Allis og Ovin og underholder.

Pris for mad + 2 genstande, kaffe og underholdning 
Kr. 90,00

Billetsalg i Seniorhuset: 
Fredag den 1. november kl. 10.00 - 11.00.

Kom og vær med til en hyggelig dag.

Seniorhusets Brugerråd

Taksigelser

Christiansfeld Pensionistforening

Generalforsamling
Torsdag den 14. november 

kl. 14.00 i Seniorhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Evt. forslag senest den 7. november 
til formanden på tlf. 3042 4182.

Else Røy vil fortælle om Førstehjælp.
Annoncesponsor:

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld 
Tlf. 2979 6655 eller 2163 6655

Hjertelig tak
for blomster og venlig deltagelse ved min mand

Erik Jørgensen’s
bisættelse.

På familiens vegne 
Hanne Jørgensen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Gerda Petersen’s
bisættelse.

På familiens vegne 
Alfred

Vores kære far

Peter Damgaard
* 2. august 1934

† 19. oktober 2019

er stille sovet ind

Jan, Frank

Bisættelsen finder sted
fra Hejls Kirke

lørdag den 26. oktober
kl. 11.00

Bolig / Ejendom

Nyistandsat 
3-værelses 

lejlighed til leje 
i Fjelstrup

Tlf. 4042 8878

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 MANDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 21. oktober 
mødtes 14 personer til skat.
Nr. 1: Helge Petz med 2184 
point. Nr. 2: Keld Jessen med 

2066 point. Nr. 3: Arne Juhl 
med 2012 point. 
Vin fik Johan From med 974 
point.
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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  
SENEST FREDAG 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.

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 MANDAG 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 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.

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

Helnan marselis Hotel HHHH

På strandvejen i Aarhus ligger et af de 
ikoniske designhoteller, som man bare 
skal opleve: Helnan Marselis Hotel er 
selvfølgelig firestjernet hotelluksus, 
men det er også murermester Anker 
Jakobsens livsværk opført efter alle 
kunstens regler inden for design og kva-
litet i 1967. Alt er siden moderniseret og 
fremstår toplækkert med åbent køkken 
i panoramarestauranten og havudsigt 
fra den indendørs swimmingpool. Men 
atmosfæren og stilen fra hotellets første 
epoker er velbevaret og gør jeres ferie til 
lidt af en retrooplevelse, og beliggenhe-
den direkte ved Marselisborg strand og 
skov fås ikke bedre – uanset om man 
kommer her på et weekendophold eller 
holder sin sommerferie i Aarhus. Alene 
udsigten over Aarhus Bugt er nok til at 
skuldrene falder helt på plads allerede 
ved ankomsten. 

•	2 overnatninger
•	2 x morgenbuffet
•	1 x 3-retters middag 

inkl. velkomstdrink
•	Fri parkering

marselisborg strand
3 dage på 4-stjernet hotel i Aarhus, Danmark

Ankomst: Fredage og lørdage 
t.o.m. 21.12.2019.

Børnerabat 
1 barn 0-3 år gratis.
2 børn 4-14 år 30 % rabat.

Pr. person i dobbeltværelse

1.299,-
Pris uden rejsekode 1.449,-

Gratis vaccination i Christiansfeld og omegn
Influenzaen har det nemt 
i Danmark, lyder det fra 
Danske Lægers Vaccina-

tions Service, der mener 
at alt for få lader sig vac-
cinere. Men det vil man 

råde bod på med tilbud om 
gratis vaccination den 1/11 
i Taps, Fjelstrup og den 

7. november i Stepping, 
Christiansfeld, Hejls, 
Sjølund og Sommersted.

- Influenza er gledet ind 
i vores sprogbrug når vi skal 
forklare familie, venner og 
arbejde, når vi synes at være 
lidt mere syge end bare forkø-
let om vinteren, siger Mogens 
Rishøj, der er cheflæge hos 
Danske Lægers Vaccinations 
Service. Han minder dog 
om at sygdommen i høj grad 
er dødelig. - Sidste år døde 
1.644 danskere af influenza. 
Heraf var 1.200 over 64 år.

Er man over 65 år eller fyl-
der man 65 inden 15. januar 
2020 kan man bestille tid til 
gratis vaccine på 77 99 77 88 
d. 21. oktober til 1. november 
gøre brug af det gratis tilbud 
om influenzavaccination. Det 
samme gælder for gravide i 2. 
og 3. trimester, førtidspensio-
nister samt visse kronisk syge. 
For andre koster det 330 kro-
ner.

Jels-vikingerne 
samles for at ud-
vikle vikingespillet
35 engagerede Jels-vikin-
ger havde sat hinanden 
stævne i Foreningshuset 
ved Jels Søbad, for at sam-
le ideer til udviklingen af 
både forretningen og for-
eningen Jels Vikingespil.

 
Jels Vikingespils bestyrelse 

havde inviteret sine afdelings-
ledere og deres souschefer til 
en dag, med fokus på hvordan 
vikingespillet i Jels kan udvik-
le sig de næste år. I 5 timer 
blev der drøftet konkrete for-
slag til de fem hovedområder, 
som de fremmødte fandt al-
lervigtigst.

I løbet af dagen kom der 
mange ideer til hvordan vikin-
gernes festsal Valhal, fremover 
kunne fungere. Særligt var 
der fokus på, at der både kun-
ne ske fysiske forandringer i 
festsalen og ændringer i den 
oplevelse, som vikingespillets 
gæster kunne få på hverdage, 
når fægtekampene på den 
smukke friluftsscene er forbi.

I de øvrige grupper var 
blikket særligt rettet indad i 
foreningen. Her blev der både 
diskuteret, hvordan vikinge-
spillet bedre rekruttere nye og 
samtidig fastholder, de der er 
i flokken. Temaerne i højsæ-
det var frivillighed, fællesskab 
og kommunikation.

Jels Vikingespils formand, 
Janus Lynggaard fortæller, at 
der hele dagen var en rigtig 
god og energisk stemning i 
Foreningshuset. Samtalerne 
fortsatte i frokostpausen og 
der var ivrige spørgsmål og 
kommenterer, da dagen blev 
afrundet med en fælles op-
samling fra arbejdsgrupperne.

»På sådan en dag, får vi 
for alvor bevis for, at der vir-
kelig er noget at bygge på i 
Jels Vikingespil. Nu er det så 
op til bestyrelsen at få samlet 
trådene og lave en plan for, 
hvordan og i hvilken række-
følge alle de mange ideer kan 
gennemføres«, sluttede for-
manden.

Jels-vikingerne samles for at udvikle vikingespillet. 
Foto: Jels Vikingespil.
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Den af Frederik d. III i 1604 Kgl. Privilegerede gamle Grænsekro
Frederikshøj  •  6070 Christiansfeld  •  Telefon 75 57 32 18  •  www.graensekroen.dk

Den gamle Grænsekro
Jule tá-selv buffet

22. og 23. november - 29. og 30. november  - 6. og 7. december 
13. og 14. december

fra kl. 19.00 til kl. 01.00

Marineret sild, kryddersild, stegte sild og karrysalat.
Fiskefilet med remoulade.

Kolddampet laks med cocktailsauce, rejer og asparges.
Rejerulle med spinat og kaviar.

Rødkålssalat.
Broccolisalat.

Grænsekroens bedste salat.
Blod pølse, sylte, sdj. surrib med sennep og rødbeder, sirup og kanel.

Ribbensteg og frikadeller med rødkål og sukkerbrunede kartofler.
Juleskinke med sdj. hvidkål.
Kålpølser med sdj. grønkål.

Rosa stegt oksefilet.
Pom. fermiere. (Grønsagsfyldte bagte kartofler.)

Kagefad med forskellige lækkerier.
Ris a la mande med kirsebærsauce.
Forskellige oste med blandet frugt.

Forskellige brød, kiks og smør.

Hold julefrokost på

Sjubiduo
spiller op til

dans Der kan købes 
drink- og shotskort.    
10 drinks kr. 300.- 
10 shots kr. 200.-

Julefrokost menu og musik kr. 325.- pr. couvert.

Mulighed for 

køb af

velkomstdrink

Fri øl vand og vin 

under spisning 

ca 3 timer 

kr. 225.-

Den Gamle Grænsekro_DKC068415_210x297.indd   1 14-08-2019   08:00:21
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  Spis - hyg
     og smut

HUSK: Tallerkner, bestik og drikkeglas...
Pris: 30 kr. for voksne/10 kr. for børn u. 12 år.  
 Drikkevarer, ud over vand, medbringer I selv.  
 Der vil blive opkrævet 10 kr. pr. voksen  
 til rengøring.

Hvor: Hejlsminde Forsamlingshus fra kl. 1700 - ca. 1900

Hvornår: TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER.

Tilmelding: Senest 1/11 til:
   Käett Nielsen pr. SMS på 2361 0527 eller  
   Lis Jørgensen pr. SMS på 2169 3363

Eller på mail: spishygsmut@gmail.com 

OBS

Kultur / Mad
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

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

 
 
 
  Åbningstider: Køkken: Pub: Dagens middag: Kr.

Mandag 12.00 - 20.00 11.00 - 22.00 Forloren hare ........................... 89,-
Tirsdag 12.00 - 20.00 11.00 - 22.00 Dansk bøf  ................................ 89,-
Onsdag 12.00 - 20.00 11.00 - 22.00 Skinkeschnitzel ........................ 89,-
Torsdag	 12.00	-	20.00	 11.00	-	22.00	 Stegt	flæsk................................ 89,-
Fredag 12.00 - 21.00 11.00 - 00.00 Barley’s gryde .......................... 99,-
Lørdag 12.00 - 21.00 11.00 - 00.00 Kalvecuvette ............................ 99,-
Søndag 12.00 - 20.00 11.00 - 22.00 Gl. dags oksesteg ..................... 99,-
Alle dage: Retter kan bestilles ud af  huset. 
Samt forretter, stjerneskud, burger, børneretter, mm.

Barley & Grapes Gastropub 
Kirkegårdsallé 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 6128 5847

Mortens-aften andesteg
Barley and Grapes holder  

mortensaften søndag den 10/11
Med andesteg, hjemmelavet rødkål,  
½	æbler	med	gele,	dejlig	andesovs,	 
chips,	brunede	og	hvide	kartofler.

Til dessert serveres der selvfølgelig 
	ris	a	la	mande	med	kirsebærsovs.
Andesteg

16900
m/Ris a la mande

18900

Følg ugeavisen på 
Facebook!

www.christiansfeld-avis.dk
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Ny film forklarer Brødremenighedens og 
Christiansfelds historie på under 7 minutter
Selvom Christiansfeld har 
en 246 års lang historie, og 
Brødremenigheden endnu 
længere, forklarer den nye 
tegnede film »Historien 
om Brødremenigheden - 
kort fortalt« det hele - eller 
i hvert fald det meste - på 
under 7 minutter.  

Filmen har været længe 
undervejs, men den er nu klar 
til at formidle Brødremenig-
hedens historie - kort fortalt, 
som titlen lyder. Det er Chri-

stiansfeld Centret, som er 
Christiansfelds formidlings- 
og videnscenter samt turistin-
formation, der har fået filmen 
produceret. Filmen er illu-
streret og indtalt på tre sprog: 
Dansk, Tysk og Engelsk.

»Christiansfeld og Brødre-
menigheden har en spændende 
historie, der rækker langt tilbage. 
I Christiansfeld Centret er vores 
fornemmeste opgave at formidle 
denne historie til besøgende fra 
nær og fjern. Vi udbyder guidede 
ture, laver udstillinger og aktivi-

teter, og jeg er sikker på at filmen 
her, vil være med til at give flere 
mennesker et indblik i byens og 
Brødremenighedens historie« 

- Siger Birgitte Lamp, 
UNESCO Site Manager og le-
der af Christiansfeld Centret.

Over 600 års historie 
Filmen starter i 1400-tallet 

og viser kort og præcist hvad, 
der gik forud for Brødreme-
nigheden samt hvordan Chri-
stiansfeld opstod. Dermed ta-
ger filmen os med på en rejse 

gennem 600 års historie om 
kirker, konger, oprør, forfølgel-
se, fællesskab og etableringen 
af en idealby - Christiansfeld, 
som siden 2015 har været på 
UNESCO’s Verdensarvsliste.  

Filmen kan findes på touch-
skærmen i Chr.feld Centrets 
udstilling samt på hjemme-
siden og sociale medier. Den 
vil blive brugt i skoleforløb og 
andre formidlingssammen-
hænge. Se filmen på https://
christiansfeldcentret.dk/histo-
rien/om-brodremenigheden.

Skitse - film - nr. 1.

Skitse - film - nr. 3.

Skitse - film - nr. 2.

Filmen er produceret af Dan R. Knudsen Aps

Travl sensommer i  
Christiansfeld Centret

Nye åbningstider

Program for 2020

Sensommeren har væ-
ret fyldt med spændende 
arrangementer. Vi lagde 
ud med besøg af Bertel 
Haarder, som med fore-
draget »Min sønderjyske 
opvækst« fortalte om af-
slutningen af 1. verdens-
krig og Genforeningens 
betydning for hans barn-
dom og opvækst.

På Kolding Kulturnat løb 
et totalt udsolgt forfatterfore-
drag, med bestsellerforfat-
teren Kim Leine af stablen. 
Foredraget var arrangeret i 
samarbejde med Christians-
feld Bibliotek. 

Lørdag d. 24. august fej-
rede vi for 3. gang Verdens-

arvsdag i Christiansfeld - en 
dag med aktiviteter for hele 
familien. Bubber skød dagen i 
gang med sit børneshow, hvor 
både børn og voksne blev ind-
draget. Simi Jan lagde Søstre-
husets Multisal ned, da hun 
med foredraget »På job i ver-
dens brændpunkter« fortalte 
om sit spændende liv som 
journalist og korrespondent. 
Og sidst, men ikke mindst, 
gæstede det italienske gade-
teater »Compagnia La Fa-
biola« Søstrehusets gård med 
en fabelagtig marionetdukke-
forestilling - til stor glæde for 
både store og små. 

Ugen efter, lørdag d. 31. 
august, var det - traditionen 
tro - tid til Håndværkets Dag. 

Dagens program var spækket 
med udstillere, spændende 
foredrag, workshops, børne-
aktiviteter, rundvisninger og 
meget mere. I år var det 9. 
gang der blev afholdt Hånd-
værkets Dag i Christiansfeld - 
og med rekord mange udstil-
lere og deltagere, må dagen 
siges at være en succes. 

Mange ugers forberedelser 
kulminerede altså i august, 
og der skal lyde en stor tak til 
samarbejdspartere, frivillige 
og besøgende for den store 
opbakning til aktiviteterne i 
Christiansfeld, fortæller Bir-
gitte Lamp, UNESCO Site 
Manager og leder af Christi-
ansfeld Centret.

Fra den 1. september 2019 
- 1. maj 2020 har Christi-
ansfeld Centret åbent alle 

ugens dage fra kl. 10.00-
16.00 dog med undtagelse 
af perioden den 24. de-

cember - 1. januar 2020 
hvor Centret holder luk-
ket. (begge dage inkl.)

2020 bliver uden tvivl et 
festår i Christiansfeld. 
Christiansfeld Centret ar-
bejder på et samlet pro-

gram for de aktiviteter, 
der sker i Christiansfeld 
og omegn i relation til 
Genforeningen. 

Programmet forventes 
klar til offentliggørelse i 
starten af december 2019. 
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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

Onsdag den 13. november kl. 16.30

Dr.phil. Hans Schultz Hansen giver indsigt i løsningen af 
det slesvigske grænsespørgsmål 1918 - 1920. 

Foredraget er en del af Kulturarvsmåneden 2019. 

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

KULTURARVSMÅNED 2019
Gå ikke glip af 

Find hele programmet på www.christiansfeldcentret.dk 
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Nyhed om Hejls IF

To helt nye hold i Hejls IF
Hejls idrætsforening har 
startet vintersæsonen 
2019/20, og tilbyder to helt 
nye hold i år. Et hold for 
familien, og et hold hvis 
man vil have lidt sved på 
panden.

På det nye hold »I form« 
trænes der cardio og styrke-
træning. Man får styrket alle 
de gode steder, og man får 
rørt hele sin krop. Det andet 
nye hold »Familiehold«, bliver 
der fokuseret på, at børn og 
forældre skal lave forskellige 

ting sammen i fællesskab. - Vi 
håber, at rigtig mange har lyst 
til at deltage på nogle af vores 
hold. Om det er på et, man 
plejer at gå på, eller om det 
er fordi man vil prøve nogle 
af de nye. 

Alle er velkommen, siger 

Helle Jensen fra Hejls IF.
Hejls IF er for både børn 

og voksne. Der er hold til, 
dem der holder af sport, dem 
der vil styrke sindet, og til 
dem der bare gerne vil røre 
sig. For flere informationer og 
tilmelding se www.hejls-if.dk

Ex. På basketball for forældre og børn sammen.

Klubmester-
skab i krolf
Krolfspillerne i Hejls har 
afholdt klubmesterskab i 
anledningen af sæsonaf-
slutning i 2019. Der blev 
en kvindelig og en mandlig 
klubmester. Der har i sæ-
sonen været i alt 35 med-
lemmer.

Der har i sæsonen været i 
alt 35 medlemmer. Med 64 
slag blev Solveig Eriksen kå-
ret som kvindelig klubmester 
i krolf. Hun er også den kvin-

de, der havde flest hole in one 
gennem sæsonen, hele ti styk. 
Aksel Kjær blev med 61 slag 
klubmester hos mændene. 

Igennem sæsonen var Ej-
vind Jensen manden med flest 
hole in ones, han havde sek-
sten gange fået kuglen i hul 
med et enkelt slag.

Klubmesterskabets præ-
mie var en pokal og en flaske 
vin, og til dem der fik flest 
hole in one fik to flasker vin.

Hole in one igennem sæsonen:
Damer: Solveig Eriksen 10 gange.
Herrer:  Ejvind Jensen 16 gange.

Klubmestre: 
Damer: Solveig Eriksen med 64 slag.
Herrer: Aksel Kjær med 61 slag.
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Christiansfeld
Fredag d. 1. november 2019 kl. 9:00 - 10:00
Lokalcenter Taps, Ødisvej 20, Christiansfeld

Arrangeret i samarbejde med Lokalcenter Taps
 

Torsdag d. 7. november 2019 kl. 9:30 - 10:30
Stepping Midtpunkt, Nørre Alle 1, Stepping, Christiansfeld

Arrangeret i samarbejde med Lokalcenter Midtpunkt
 

Torsdag d. 7. november 2019 kl. 15:30 - 17:00
Seniorhuset, Skolevej 10, Christiansfeld

Arrangeret i samarbejde med Seniorhuset
 

Haderslev
Fredag d. 1. november 2019 kl. 11:00 - 12:00

Lokalcenter Rosenvang, Avnøvej 7, Fjelstrup, Haderslev
Arrangeret i samarbejde med Brugerrådet Lokalcenter Rosenvang

 

Hejls
Torsdag d. 7. november 2019 kl. 13:30 - 14:30

Lokalcenter Hejls Gl. Skole, Hejls Landevej 20, Hejls
Arrangeret i samarbejde med Lokalcenter ”Hejls gl. Skole”

 

Sjølund
Torsdag d. 7. november 2019 kl. 11:30 - 12:30

Lokalcenter Lærkebo, Sjølund Gade 28, Sjølund
Arrangeret i samarbejde med Centerrådet i Sjølund

Sommersted
Torsdag d. 7. november kl. 13:30 - 14:30

Sommersted Plejehjem, Kirkevej 6, Sommersted
   

Bliv vaccineret hjemme
Gør dit helbred, at du ikke kan møde op ovenfor, kan du blive vaccineret hjemme. 
For alle personer, der er fyldt 65 år inden d. 15. januar 2020, førtidspensionister og 

visse kronisk syge er det gratis. Ellers koster det 330 kr. 
Bestil tid på telefon 77 99 77 88 fra d. 21. oktober til d. 1. november kl. 8:30 – 15:00 

eller tilmeld dig på www.stopinfluenza.dk

Læs mere på www.stopinfluenza.dk

HVOR & HVORNÅR?

Gratis 
influenzavaccination

 

Tilbydes personer der er fyldt 65 år inden d. 15. januar 2020, 
førtidspensionister og visse kronisk syge.

(Se hvilke på www.stopinfluenza.dk)

For alle andre kun 200 kr.

Husk dit sundhedskort

The Blackbirds 
spiller nye fortolkninger af The Beatles
Søstrehusets korsal bliver 
fyldt med moderne musik 
i den bedste kammermusi-
kalske stil, når The Black-
birds gæster Christians-
feld den 30/10 kl. 19.30.

Duon vil lege sig igennem 
de største sange, som er vores 
fælles skat og kulturarv, og 
sætter dem i et nyt lys. Søren 
Bødker Madsen spiller raf-
fineret på sin spanske guitar 

og Karoline Budtz’ lyriske og 
teatralske stemme, giver san-
gene et levende og varieret 
udtryk, der bevæger sig hen-
over klassisk, flamengo, bossa 
nova, folk, pop/rock og swing!

Denne aften, der er arran-
geret af Klassisk Christians-
feld, fremhæver de nogle san-
ge fra albummet Abbey Road, 
som netop i år har 50 års ju-
bilæum. Dette album var det 

sidste The Beatles indspillede 
sammen, dog efterfulgt af det 
tidligere indspillede album 
»Let it be«.

The Blackbirds har i sam-
arbejde med DR produce-

ret 20 programmer: »Beatles 
forever« i 2012 og 2014. De 
genudsendes jævnligt, og sen-
des nu også i Sverige, Fin-
land, på Færøerne og Island.

Jane og Shane i Hejls-
minde Forsamlingshus
Der er lagt op til folk-mu-
sik i høj klasse, når Jane 
Clark og Shane Donnelly 
spiller i Hejlsminde For-
samlingshus onsdag den 
30. oktober.

Engelske Jane Clarks vio-
lin og sang samt irske Shane 
Donnellys guitar, sang og 
bodhrán, udstråler en intimi-
tet og charme, som sjældent 
ses fra scener, og det uanset 
om de optræder i en hyggelig 

folke-klub, en kirke eller en 
koncertsal med back-up fra et 
helt symfoniorkester. Den 30. 
oktober kl. 20 spiller de kon-
cert i Hejlsminde Forsam-
lingshus, hvor der er mulig-
hed for bestille en menu med 
spisning allerede fra kl. 18.30.

Jane og Shane har marke-
ret sig på den danske musik-
scene gennem mange år. Det 
helt store danske publikum 
fik øje for dem, i 2003, da 
Niels Hausgaard bad dem om 

at være med I nogle shows, 
der blev sendt på landsdæk-
kende TV. Han har sagt: »De-
res udstråling gør en koncert 
meningsfuld - selv for døve!«

Det flotteste eksempel på 
deres evner til at spille sam-
men med andre er måske, da 
de i 2009 var med DR’s sym-
foniorkester på Ledreborg til 
en slotskoncert. 30.000 til-
høreres jubel beviste Jane og 
Shane’s evner til at optræde 
på allerhøjeste niveau.
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danbolig Kolding.
Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk

Skippergården, Buen 12, 6000 Kolding · Tlf. 7550 2600 · kolding@danbolig.dk

TIL LEJE.

Christiansfeld Villa, 1 fam.
Jernbanegade 11
Vi har nu fornøjelsen af at udleje denne nyopførte villa i hjertet af Christi-
ansfeld tæt på stoppested, indkøb, daginstitution samt Christiansfeld
Skole. Her får familien et velindrettet hjem med to værelser og et skønt
opholdsrum.

I træder ind i den åbne entré, hvorfra I finder bryggerset med plads til va-
skefaciliteter og dernæst flot lyst badeværelse. Følger I trappen op til før-
stesalen, finder I en stor repos, som fører jer videre ind til endnu et bade-
værelse, en stor hems og to værelser. Begge har indretningsvenlige størrel-
ser og franske altaner - og det østvendte har indbygget skabsvæg. Tilbage
I stueplan gemmer der sig et lyst vinkelkøkken samt en stor stue med
plads til spisebord såvel som sofaarrangement. Endvidere har villaen en
skøn terrasse og vedligeholdelsesnem have.

Kan I se det for jer? Bestil en fremvisning tlf. 75 50 26 00.

Mdl. leje ekskl. forbrug: 9.500
Depositum: 28.500
Forudbetalt leje: 9.500
Lejeperiode (måneder): 0

Bolig m2: 140
Stue/vær: 2/2

Sag: 01721JERN11

Grund m2: 535
Udhus m2: 11
Ledig fra: 15/10
Energi: A2015

Bolig / Ejendomme m.m.

Lejlighed til leje
118 m2 stor lejlighed, 1. sal til leje Lindegade.

Fælles indgang med trappeopgang, 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. 5.900,- excl. Aconto vand.  

Varme afregnes til Christiansfeld fjernvarme.
3 mdr. indskud.

Indflytning evt fra 1/12 efter aftale med nuværende lejer.
Officiel ledig pr. 1.2.2020.

Mvh.
Molle Lykke Nielsen 

olni@kolding.dk . Mobil 2932 2931 
Mosegyde 11, 6094 Hejls

Bagerste række fra venstre: Philip Dohn Sørensen, Schackenborg Slotskro • Rikki Kristiansen Raahauge, Admiralen • 
Kristina Nielsen, Bramdrupdam Kro & Hotel • William Marinus Heideskov, Restaurant Skyttehuset • Jonas Lindholm Rasmus-
sen, Hotel Vejlefjord • Simon Midtgaard Christensen, Hotel Svanen • Sara Petersen, Hotel Opus Horsens •  Sakariye Abdulaahi 
Saafi, Tyrstrup Kro • Christian Østerbye Erthmann, Lego House • Mathias Orla Salomon Kristensen, Hotel Dagmar • Mathias 
Blomgreen Thygesen, Munkebjerg Hotel. Forreste række fra venstre:  Panteleimon Kouroupis • Mads Agerberg Petersen, 
Restaurant Vedelsborg • Lenette Andersen Meier, Tyrstrup Kro • Jimmy Paulino Stougaard Jensen, Holms • Allan Hussein.

Nyudlærte gastronomer fra HANSENBERG 
i Kolding i oktober 2019.10.09
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Er boligen klar  
til at blive vist frem?

Læs mere på edc.dk/bestil

 Vind   10.000 kr. til  byggemarked
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Landbrug / Have / Fritid

Liberale Erhverv m.m.

Motor

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

Bliv førstehjælper 
kampagne i Christiansfeld
I løbet af onsdag den 16. 
oktober havde Poul Starup 
fra »DANMARK RED-
DER LIV« opstillet sin in-
formationsstand i tre bu-
tikker i Christiansfeld for 
at informere om organi-
sationens virke og hverve 
nye førstehjælpere.  

Mellem klokken 10 og 14 
kunne interesserede få en 
snak med Poul Starup, som 
har mange års erfaring som 
førstehjælper, inde på byens 
apotek. Senere stod han ind-
til klokken 15 hos Netto, før 
han sluttede med at fortælle 
om »DANMARK REDDER 
LIV« hos Meny. Da vi mødte 
ham her, havde Poul Starup 
talt med omkring 200 men-
nesker i løbet dagen. 

Stor interesse 
Forbavsende mange af de 

interesserede var tidligere 
sygeplejersker, plejehjemsan-
satte, skolelærere og vicevær-
ter, fortalte Poul Starup, som 
nu håbet, at kampagnen vil 
udmønte sig i tilmeldinger og 
nye kollegaer i området.

Kvalificeret førstehjælp 
redder liv

Ifølge Dansk Hjertestopre-
gister får knap 4000 menne-
sker hvert år hjertestop uden 
for sygehus, heraf overlever 
12,7 % i mere end 30 dage. 
For at overleve et hjertestop 
er det vigtigt, at der sættes ind 
med kvalificeret førstehjælp 
hurtigst muligt, da chancen 
for overlevelse falder med 10 
% for hvert minut, der går. 
Hvis en person får hjertestop, 

og der ikke ydes livreddende 
førstehjælp inden ambulan-
cen når frem, overlever én 
ud af 30. Ydes der derimod 
livredende førstehjælp af læg-
mænd overlever én ud af 8. 
Det har således stor betyd-
ning for overlevelsen, at der 
påbegyndes hjertelungered-
ning og anvendes en hjer-
testarter inden for de første 
minutter.

Derfor har Dansk Fol-
kehjælp sammen med bl.a. 
Region Syddanmark taget 
initiativ til  »DANMARK 
REDDER LIV«. Formålet 
er, at der ved hjertestop ydes 
kvalificeret førstehjælp gen-
nem hurtigt opkald til frivil-
lige førstehjælpere, der guides 
via udkaldssystem til hændel-
sesstedet og nærmeste hjerte-
starter.

Hvilke kriterier skal opfyl-
des, for at blive frivillig?

Med  »DANMARK RED-
DER LIV« får borgere i lo-
kalområdet mulighed for at 
blive tilkaldt til at yde første-
hjælp. Via regionens udkalds-
system kan man tilkaldes fra 
vagtsystemet og være hurtigt 
fremme.

Som minimum skal man 
have gennemgået Dansk Før-
stehjælpsråds uddannelse, 
»Medborgerførstehjælp« på 
syv timer eller »Førstehjælp 
ved hjertestop« på 4 timer. 
Har man ikke et førstehjælps-
kursus, har man mulighed for 
at få et tilbud ved at udfylde 
en formular på:  Redderliv.dk

Af Lars Østergaard Jensen

Førstehjælper Poul Starup fra »DANMARK REDDER LIV« i samtale med Erik Vargaard Juul inde på Christiansfeld Apotek.
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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.

Brorsonsvej 20 • 6000 Kolding • Tlf.: 28 73 53 20 • bedreisolering@gmail.com

• LOFTISOLERING • HULMURSISOLERING
• FJERNELSE AF GAMMEL ISOLERING

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

Følg ugeavisen 
på Facebook!


