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Gudstjenester
Søndag d. 3. november 2019 

Alle Helgens Dag
Aastrup .....................kl. 16.00 
Aller ..........................kl. 15.30 
Bjerning ....................kl. 17.00 
Brødremenigheden .... kl. 10.30 
Fjelstrup ....................kl. 17.00
Frørup .......................kl. 09.00 
Hejls ..........................kl. 10.30 
Hjerndrup .................kl. 10.30 
Annette Wiuf Christensen 
Moltrup .....................kl. 19.00 
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ....................kl. 10.30 
Taps ...........................kl. 14.30 
Tyrstrup .....................kl. 16.00 
Annette Wiuf Christensen & 
Anne Mie S. Johanson 
Vejstrup .....................kl. 16.30
Vonsbæk ....................kl. 19.00
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

Lokalhistorisk  
Forening og Arkiv for  

Hejls-Hejlsminde

HUSK  
Fællesmøde i Hejls

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

Fred og håb - Sønderjylland 
mellem Våbenstilstand og Genforening

Pastoratsrådet og 
Lokalhistorisk Arkiv  
for Hejls-Hejlsminde

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

»Sønderjysk humor  
osse for danskere«

Det er lykkedes  
Christiansfeld Lokalhistorisk Forening 

at få tidligere redaktør af »Æ rummelpot«

Sven-Erik Ravn
til at fortælle humoristiske historier  

fra hans nye bog om sønderjysk humor.

Det finder sted på  
Brødremenighedens Hotel  

Den 6. november fra 17.00-18.00
Entré: 30,- kr.

Bestyrelsen

www.christiansfeldarkiv.dk

CHRISTIANSFELD
L O K A L H I S T O R I S K
A R K I V  O G  F O R E N I N G

Annonce- 
sponsor: Kongensgade 12 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 7456 1320 

www.martensensboghandel.dk

BDM GENBRUG

Kongensgade 37, 6070 Christiansfeld 
Onsdage & Torsdag kl. 13.00-17.00

Første lørdag i måneden kl. 10.00-14.00

Annoncesponsor: 

vi søger
 frivillige

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION
MØBELHUSET

kig ind - og hør hvordan du kan hjælpe

IMpuls-møde i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld

Onsdag d. 13. november kl. 19.30: 
»Levende - men i et nyt lys«

Tale ved missionær Heri Elttør, Aulum. 
Alle er velkomne!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældre Sagen 
Christiansfeld

Fra Raguel Rastenni 
til The Beatles

Torsdag den 7. november kl. 19.30 
i Seniorhuset

Underholdning ved Alex Bødiker  
(kendt fra Willys Kaffeklub).

Alex krydrer fortællinger med billeder og lydklip. 
Der er masser af muntre anekdoter og citater.

Pris 45.- ikke medlemmer 65.-

Inkl. Entré, kaffe og kage.

FLERE  
FORSKELLIGE  
SORTER AF 

GRAN- 
TRÆER

I POTTER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.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

www.christiansfeld-avis.dk

Christiansfeld Pensionistforening

Generalforsamling
Torsdag den 21. november 

kl. 14.00 i Seniorhuset
I sidste uge havde der sneget sig en fejl ind,  

da stod der den 14. november.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Evt. forslag senest den 7. november 

til formanden på tlf. 3042 4182.

Else Røy vil fortælle om Førstehjælp.

 

Allehelgen
Af Lone Kofod Jensen sognepræst ved Frørup og Stepping kirker

Den første søndag i novem-
ber står i mindets tegn. Her 
mindes vi vore døde. Både de 
mennesker, som vi nyligt har 
mistet, samt de kristne, der 
gennem tiden har vidnet om 
den kristne tro. Vi samles med 
sorgen over de mennesker vi 
har mistet og glæden over det, 
de har givet os i vores hjerter.

Allehelgen har rødder langt 
tilbage, men i den lutherske 

kirke er højtiden præget af, at 
Luther på Allehelgens aften 
den 31. oktober 1517 slog sine 
95 teser op på kirkedøren i Wit-
tenberg og 31. oktober er der-
for reformationsdagen i vores 
kirke.

I de seneste år har den op-
rindeligt keltiske fest Hallo-
ween vundet stadig mere frem 
herhjemme i den amerikanske 
udgave med børn der klæder 

sig ud og går fra dør til dør og 
beder om slik og græskarhove-
der, der skæres ud og sættes 
lys i udenfor i mørket.

Samlet set er både allehel-
gen og Halloween tænkt ind i 
en kristen sammenhæng en in-
sisteren på, at lyset er stærkere 
end mørket, ogg at det kristne 
håb rækker ud over døden.

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

Salmesang i Christiansfelds gader i kulturarvsmåneden
November 2019 på alle hverdage kl. 16.50-17.00. 

Der uddeles salmeark hvert sted. Når salmen er sunget, ønsker man hinanden en god aften og går hver til sit igen.

Se også www.tyrstrupkirke.dk

Dato Sted Salme

Fredag 1. Tyrstrup Brød 730: Vi pløjed, og vi så’de
Mandag 4. Barley and Grapes 476: Kornet, som dør i jorden
Tirsdag 5. Donslund Vine 368: Vintræ og grene og frugt hører sammen
Onsdag 6. Klip Dupont 049: Ingen er så tryg i fare
Torsdag 7. Used 2 Kids (overfor Klip Dupont) 041: Lille Guds barn, hvad skader dig
Fredag 8. Café Xocolatl 389: Guds riges evangelium
Mandag 11. Anemonen 122: Den yndigste rose er funden
Tirsdag 12. Det Gamle Apotek 367: Vi rækker vore hænder frem
Onsdag 13. Amanda M 754: Se, nu stiger solen
Torsdag 14. Gittes mode 750: Nu titte til hinanden
Fredag 15. Christiansfelder Kakkelovne 050: Under dine vingers skygge
Mandag 18. Smuk Sakk 111: Hør, hvor englesangen toner
Tirsdag 19. Flügger farver 028: De dybeste lag i mit hjerte
Onsdag 20. Martensens Boghandel 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Torsdag 21. Hair by Crone 321: O kristelighed!
Fredag 22. BDM Genbrug (højre for Donslund) 236: Påskeblomst! Hvad vil du her?
Mandag 25. Sønderhave sko 070: Du kom til vor runde jord
Tirsdag 26. Meny 292: Kærligheds og sandheds ånd
Onsdag 27. Morgenstjernen 787: Du, som har tændt millioner af stjerner
Torsdag 28. BDM Butikken (venstre for Donslund) 637: Du som mætted tusind munde
Fredag 29. Prætorius Torv 121: Dejlig er jorden

"

"

Foredrag ved 
Peter Fischer-Møller 

biskop over Roskilde Stift 
den 7. november kl. 19.00  

i Tyrstrup Sognehus
Også Folkekirken har fået øje på det  

grønne, og derfor arbejder den på mange  
områder for at nedsætte energiforbrug,  

mindske spild og undlade at bruge  
sprøjtegifte på kirkegårdene. 

Roskildes biskop Peter Fis cher-Møller har 
sat året af til at arbejde med »Grøn Kirke,«  

som også er emnet for foredraget. 

Fri entré.

Kirken kan blive meget 
grønnere
Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller taler om tro og 
klima, når Tyrstrup Kirke inviterer til foredrag om 
»Grøn Kirke« den 7. november i Tyrstrup Sognehus.

En række danske kirker er 
gået sammen i netværket 
Grøn Kirke. Sammen vil de 
gerne inspirere til, at man vi-
ser glæde og respekt for den 
verden, som Gud har skabt. 
Håbet er at enkeltpersoner, 
menigheder, kirker og kirke-
lige organisationer tager et 
medansvar for de klima- og 
miljøudfordringer, verden 
står overfor.

Ved foredraget, der fore-
går i Sognehuset på Gl. 
Kongevej 9, vil Peter Fischer-

Møller lægge op til debat, 
hvordan dette kunne se ud 
i praksis, såvel i hverdagen 
som fx i gudstjenesten og i 
det hele taget indenfor kir-
kens rammer.

Han vil også tale om, hvad 
de enkelte kirker kan få ud af 
et grønt snit, ud over at pas-
se på skaberværket, klima 
og miljø. Her er emner som 
global retfærdighed, men 
også det helt lavpraktiske, at 
en kirke kan spare penge og 
ressourcer, helt centrale.
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Bekendtgørelser

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
CEDER TRÆER
Ca. 2,5 meter 1.18900

HORTENSIA
Lime Light
Før 14800

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

SKIMMIA JAPONICA

3995

÷20%
FRA

TIL 39900

ALT  
GRANIT

29800 7400FRA

NU 
KUN

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 den bedste  

måde til at huske din  

kones fødselsdag?

- Prøv at glemme  

den én gang.

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

KVIELEVER
Pr. 1/2 kg

OKSEHJERTER
Pr. stk.

KVIETUNGER
Letsaltet 
Pr. 1/2 kg

 495
 2500

 3000

Kalve T-bone 
eller koteletter

Pr. 1/2 kg 5995
Skært kalvekød 
i strimler til wok

Pr. 1/2 kg 4000

FRIT 
VALG

Alle tilbud gælder så længe lager haves, 
eller slagteren er i humør til det.

Vi modtager bestillinger 

Mulardænder

Pr. 1/2 kg 3995
Husk at bestille i god tid.

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

Til Aller Vandværks forbrugere
Der er kommet lovkrav om, at alle stophaner  

og ledninger skal være digitalt registreret.

Vandværket har derfor lavet aftale med  
firmaet Thvilum, at de kommer og laver opmåling  

den 6. og 7. november.

De 2 dage vil der således gå personer rundt og lave  
registreringer og opmålinger og vi vil bede om, 

 at alle dæksler til stophaner er frie.

Er der tæt bevoksning ind over, må I gerne klippe  
det væk, ligesom jord og sten bedes skovlet væk.

Er der spørgsmål er I velkommen til at kontakte  
Mogens Westen på 2427 2412.

På forhånd tak

I/S Aller Vandværk 
Bestyrelsen

Christiansfeld  
Cykelmotion 

afholder  

Generalforsamling
Tirsdag d. 19. november kl. 19.30 

i Seniorhuset Skolevej
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Information omkring klubbens aktiviteter i 2020.

Taksigelser

Vindere af 
KFUM spejdernes 
Fjernbanko 
Gavekort kr. 200,00 
på nr. 1788. 

Gavekort kr. 100,00 
på nr. 01067, 01068, 
01749, 02327. 

Gevisten kan afhentes 
hos Hanne Jensen, 
Damgårdsparken 12, 
efter aftale på telefon 
4140 2600, gevinstlod 
bedes medbragt.

Hjertelig tak
Tak for den overvældende 
opmærksomhed i anledning 
af vores Guldbryllup.
Tak til vore børn, sviger-
børn, børnebørn, naboer og 
venner for den flotte flagallé 
og Æresport omkring 
døren.
Alt dette var med til at gøre 
dagen uforglemmelig for os.

Kærlig hilsen  
Else Marie og Niels

Tillykke

Kære Mathias
Stort tillykke med de 18 år 
den 31/10.

Knus  
Mormor & Morfar

Efter den 1. november kan 
man blive vaccineret gra-
tis mod influenza hos tre 
læger i Christiansfeld, hvis 
man er ældre eller svækket 
af kronisk sygdom.

Det er lægerne Hung Le, 
Olga Abdi og Lars Hertel i 
Christians, der tilbyder bor-
gere i Christiansfeld den gra-
tis vaccine. Tilbuddet gælder 

for alle over 65, førtidspen-
sionister og gravide, der har 
passeret 12. uge. Det gælder 
også hvis man er i en særlig 
risikogruppe, ved sukkersy-
ge, hjertesygdomme, astma, 
KOL eller svær overvægt.

De tre læger opfordrer til, 
at man ringer til sin lokale 
læge, hvor man enten kan be-
stille tid eller få afklaret sine 
spørgsmål til vaccinationen.

Læger i Christians-
feld vaccinerer mod 
influenza
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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.

Håndværkere blev inspireret 
af Lars Christiansen
Et spændende foredrag 
fra håndboldspilleren Lars 
Christiansen, udveksling 
af erfaringer og indblik i 
vinduesbranchen. Det var 
på programmet, da lokale 
håndværkere fra Kolding-
området var samlet på 
Hotel Scandic i Kolding 
den 25. oktober.

Det var Outrup Vinduer 
og Døre, som indbød hånd-
værkere til en udveksling af 
erfaringer, fremadrettede vi-
sioner og ikke mindst krav i 
forbindelse med Bygnings-
reglement 2020, som både 
håndværkere og producenter 
i vinduesbranchen står over 
for inden længe: 

- Vi skal alle forholde os 
til Bygningsreglement 2020, 
som stiller endnu højere krav 
til byggeriet fremadrettet, end 
vi er vant til i dag. Derfor er 
det også oplagt, at vi i den 
forbindelse tager ud og mø-
der håndværkerne i øjenhøj-
de, hvor vi kan drøfte behov, 
udfordringer og muligheder 
sammen, fortæller salgschef 
hos vinduesproducenten, Jan 
Kampman, og fortsætter: - 

Og her havde vi en rigtig god 
eftermiddag i Kolding, hvor 
vi kunne nørde om de fag-

lige emner, vi ikke på samme 
måde har tid til i en hektisk 
hverdag.

 Indspark til kreative  
løsninger

Eftermiddagen bød også 
på en rejse ind i hele Dan-
marks håndboldekspert og 
erfarne foredragsholder Lars 
Christiansens liv. Han holdt 
nemlig det hudløs ærlige, 
men også utroligt underhol-
dende foredrag »Efter sidste 
slutfløjt«:

 - Lars Christiansen har 
formået at transformere sine 
oplevelser som sportsmand 
til noget yderst relevant og 
nærværende for sit publi-
kum, som kan inspirere en-
hver branche. Han er nemlig 
kendt for at tænke ud af bok-
sen, motivere og løse enhver 
tænkelig og utænkelig opgave 
på en håndboldbane, og der-
for var han også oplagt til at 
komme og holde oplæg for de 
mange håndværkere, forklarer 
Jan Kampman og fortsætter:

 - Samtidig kan vi hos 
Outrup drage mange parallel-
ler fra håndboldverdenen til 
vores håndværksverden, hvor 
vi også sætter stor værdi i altid 
at ville mere og at kunne finde 
løsninger, hvor det ellers kan 
virke umuligt.

Planlægningen af ny bydel i 
Vonsild er skudt i gang
En ny lokalplan skal bane 
vej for en bydel i Vonsild i 
den sydlige del af Kolding 
med plads til omkring 400 
boliger, en dagligvarebu-
tik, grønne arealer og sti-
forbindelser til Dalby Møl-
lebæk.

 

Plan-, Bolig- og Miljøud-
valget har netop givet grønt 
lys til at igangsætte arbejdet 
med at udvikle en lokalplan 
for en ny bydel, der skal ligge 
på et 40 hektar stort areal syd 
for Vyffs Vej, Langholm og 
den nye udstykning på Blå-
bærvej.

- Den nye bydel får en at-
traktiv beliggenhed tæt på na-
turskønne arealer og den nye 
motorvejstilkørsel ved Ødis. 
Lokalplanen skal lægge op til 
en god blanding af boligtyper, 
der kan matche forskellige 
behov, og samtidig er det tan-
ken, at de bevaringsværdige 

bygninger, diger og markante 
beplantninger i området skal 
fastholdes og bidrage til at 
sikre et godt miljø i det nye 
område, siger formand for 
Plan-, Bolig- og Miljøudval-
get Birgitte Kragh.

Den stiplede linjer viser placeringen af den nye bydel i Vonsild.
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ALLE HELGENS-gudstjeneste 
          søndag d. 3. november 2019 

 
           Aller kirke kl. 15.30 

           Fjelstrup kirke kl. 17.00 
 

Ved gudstjenesten vil navne på afdøde 
 i årets løb blive læst op, og der 
er efterfølgende mulighed for  

at sætte et lys på graven. 
 

Korsang ved kirkesangerkoret EKKO. 

»Nu falmer skoven....«
og vi har  

banko-spil
i Hejlsminde Forsamlingshus

SØNDAG DEN 3. NOVEMBER KL.19
Mange flotte gevinster, minibanko 

og amerikansk lotteri.
HEJLSMINDE BORGERFORENING

JULEFROKOST 
Den 28/11-2019 kl. 12.00 

På Lærkebo, Sjølund
For seniorer og førtidspensionister

Du/I inviteres hermed til en hyggelig efter- 
middag med noget godt at spise og drikke,  

i hyggeligt selskab med andre seniorer. 

Underholdning står Bjarne Schaleck for. 

Om du/I bor i Sjølund, Hejls, Taps,  
Christiansfeld eller et andet sted i  

Kolding Kommune er i hjertelig velkommen. 

Pris 50 kr. pr. pers. 

Tilmelding senest den 19/11-2019 enten på  
Lærkebo eller til Sonja Andresen tlf. 2652 2530. 

Håber vi se!

BRUGERRÅDET LÆRKEBO

folk i Hejlsminde arrangerer:

Rasmus Lyberth duo

Torsdag den  
14. november  

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).

Rasmus Lyberth er den største stjerne fra Grønland. 
Han kan røre folk med sin sang. Mange græder og griner  

til hans koncerter, man kan ikke lade være! 
Rasmus fylder såvel store som  

mindre steder, og giver altid publikum  
en god og sjælden oplevelse.

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

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

UDSOLGT!
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

Historien om  
genforeningen  

fortælles i Hejls
Forventning og skuffelser 
prægede de sidste måne-
der inden genforeningen 
i 1920. Det fortæller dr. 
phil. Lars N. Henningsen 
om på Hejls Gl. Skole den 
7. november.

I sit foredrag »Fred og 
Håb - Sønderjylland mel-
lem Våbenstilstand og Gen-
forening« fortæller den tid-
ligere arkivleder ved dansk 
Centralbibliotek for Syd-
slesvig om en vanskelig tid 

for den sydlige del af det 
danske rige.

Tiden fra våbenstilstan-
den den 11. november 1918 
til Genforeningen i 1920 
blev fuld af forventning, 
men også rig på skuffelser.  
Endelig de fik dansksindede 
sønderjyder håb om at få 
grænsen flyttet sydpå. Men 
ventetiden blev lang.  Tu-
sindvis af hjemvendte sol-
dater var krigsskadede, og 
de skulle nu finde en plads 
på arbejdsmarkedet. Der 

var revolution, økonomisk 
nød, spekulation og uklare 
forhold i styret. Dertil kom 
en bitter strid, om hvordan 
en afstemning om den nye 
grænse kunne gennemføres. 

Det er Lokalhistorisk Ar-
kiv og Pastoratsrådet, der 
står bag foredraget, der ka-
ster lys over dagligdagen i 
Sønderjylland efter fire års 
rædsler, og ser på den kro-
gede vej frem mod genfor-
eningen i 1920.

Sønderjyske grin i 
Christiansfeld

Lokalhistorisk Forening 
lægger op til en aften med 
sjov på sønderjysk, når 
Sven-Erik Ravn holder 
foredrag den 6. november 
i Christiansfeld.

Det er lykkedes Christi-
ansfeld Lokalhistorisk For-
ening, at få den tidligere 
redaktør af »Æ rummelpot« 
Sven-Erik Ravn, til at komme 
og holde et foredrag i den 
muntre ende. Han kalder sit 
foredrag »Sønderjysk humor 
osse for danskere«, som også 
er titlen på hans seneste bog.

- Vi har tænkt det som et 
foredrag, som på en humori-
stisk måde fortæller om den 
humor, som gør hverdagen 
lidt morsommere, og som er 
med til at holde modet oppe 
i svære tider.  Når det hedder 
»osse for danskere« har det 

intet at gøre med, at sønder-
jyder ikke er danskere, men 
derimod en understregning 
af, at humoren også kan for-
stås af folk, der ikke forstår 
sønderjysk, fortæller Sven-
Erik Ravn, der betegner ar-
rangementet som et stand up 
show.

- Der er smile- og latter-
garanti udtaler formand Leif 
Jacobsen om foredraget, der 
finder sted på Brødremenig-
hedens Hotel og varer cirka 
en time.

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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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,-

Borgerbudget og sønderjysk kaffefarm 
i Fjelstrup

Vær med til at fordele 
50.000 kroner til lokale 
initiativer i Fjelstrup og 
hør om en sønderjysk kaf-
fefarm i Tanzania, sådan 
lyder invitationen til et ar-
rangement i Fjelstrup For-
samlingshus mandag den 
4. november.

Det er Fjelstrup Lokalråd, 
der står bag arrangementet, 
hvor man indbyder alle med 
ideer til udvikling af lokalom-
rådet til at møde op. Ligesom 
de foregående år deltager 
Fjelstrup i Haderslev Kom-
munes borgerbudgettering, 
hvor lokalrådet får 50.000 kr. 
til forskellige tiltag, der kan 
iværksættes efter eget ønske.

- Så har du en god ide til 
anvendelse af sådanne midler, 
så kom frit frem med dit øn-
ske, siger Svend Christensen 
fra lokalrådet.

Arrangementet, der be-
gynder kl. 19, byder også på 
et foredrag om den sønder-
jyske kaffefarm i Tanzania, 
hvor Svend Christensen vil 
fortælle om sit mangeårige 
engagement i kaffefarmen, og 
Tanja Freese vil berette om 
hendes oplevelser i august i 
år, da hun og hendes mand, 
Willy, var med Svend på be-
søg på farmen.

Farmen, der ligger et par 
timers kørsel fra Kiliman-
jaro, er på 700 ha og hedder 
Shangri-La Estate, og ligger 
op ad sydsiden på verdens 
største krater, Ngorongoro-
krateret, der er kendt for et 

særdeles rigt dyreliv. Ngoron-
goro er den sydøstlige del af 
den verdensberømte Seren-
geti Nationalpark, der i runde 
tal er dobbelt så stor som 
Sjælland.

Farmen ejes af Christian 
Jebsen, der til daglig er land-
mand på Løjt, men som i 
en del af vinterhalvåret er 
beskæftiget på farmen i Tan-
zania. Christian har her dyr-
ket kaffe i næsten 30 år. Der 
dyrkes udelukkende special-
kaffe, som håndplukkes af 
omkring 500 kvinder fra maj 
til september, og kaffen forar-
bejdes stort set som på Karen 
Blixens tid.

Denne aften vil Svend fortælle om sit mangeårige engagement i  kaffefarmen, og Tanja vil berette 
om hendes oplevelser i august i år, da hun og hendes mand, Willy Freese, var med Svend på 
besøg på farmen. Farmen, der ligger et par timers kørsel fra Kilimanjaro,  er på 700 ha og hedder 
Shangri-La Estate, og ligger op ad sydsiden på verdens største krater, Ngorongoro-krateret, der er 
kendt for et særdeles rigt dyreliv. Ngorongoro er den sydøstlige del af den verdensberømte Serengeti 
Nationalpark, der i runde tal er dobbelt så stor som Sjælland.

Farmen ejes af Chr. Jebsen, der til daglig er landmand på Løjt, men som i en del af vinterhalvåret 
er beskæftiget på farmen i Tanzania. Christian har her dyrket kaffe i næsten 30 år. Der dyrkes 
udelukkende special-kaffe, som håndplukkes af omkring 500 kvinder fra maj til september og 
kaffen forarbejdes stort set som på Karen Blixens tid. 
Foruden kaffen, dyrkes der også avocado og lidt vin, ligesom farmen har egen mælkeproduktion 
og et lille mejeri, hvor der hovedsagelig fremstilles ost, yoghurt og smør. 

Da farmen grænser helt op til national-parken, er det ikke usædvanligt at se elefanterne drikke 
vand i baghaven, når man om morgenen trækker gardinerne fra. Om aftenen er det typisk vand-
bøflernes tur til komme på besøg, og hører man trampen eller støj om natten, er det fordi bøflerne 
går nedenfor sovekammerets vindue og græsser. Bavianerne kommer for det meste i dagtimerne i 
store flokke og må ofte jages væk af vagtpersonalet, så de ikke invaderer både swimmingpool og 
terrasse. 

Svend og Christian har gået på landbrugsskole sammen, og 
med Svends baggrund som tidligere landbrugsrådgiver for FAO 
i Vestafrika, fik han tilbudt en plads i farmens bestyrelse, hvilket 
ikke tog ham lang tid at sige ja til. Han besøger nu farmen 2-3 
gange om året. Men landbrug i Tanzania betyder også et socialt 
ansvar, så farmen er engageret i mangt og meget, bl.a. har man 
egen børnehave og støtter den lokale skole med nyudklækkede 
studenter fra Danmark og Tyskland gennem et frivillig-program, 
der er organiseret af farmen. Endelig er der også to gæstehuse - 
Lodges - på farmen, så har man lyst at besøge stedet, er der også 
mulighed for det!
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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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Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

• 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

Butikslokale udlejes  
i Christiansfeld midtby

Nørregade 2: 
Lille butik på 30 m² - 1 rum med adgang til toilet. 
Husleje 2.500,00 kr. + forbrug. 
Indskud 7.500,00 kr. - ledig pr. 01.12.2019

Henvendelse til 40 92 69 55

Nyistandsat 
3-værelses 

lejlighed til leje 
i Fjelstrup

Tlf. 4042 8878

Stor 4-værelses  
i centrum

I centrum af Christians- 
feld udlejes straks en  

pæn lys 4-værelses lej- 
lighed med pæn entré,  
nyt hvidt køkken/alrum  
med opvaskemaskine,  

badeværelse med  
bruser og plads til  

vaskemaskine. 
Pæn stue, soveværelse  

med faste skabe og 
2 gode værelser.  

I hele lejligheden er der  
pæne laminatgulve. 
Lige uden for døren  

der en stor tagterrasse  
med plads til vasketøj.  

I gården er der fri  
parkering.

Månedlig leje kr. 5.950,- 
 + forbrug.

Henvendelse  
på tlf. 2616 7707

Hvis du ikke har modtaget avisen...

Kan den hentes hos:
Christiansfeld Avis 

Christiansfeld Centret
Dagli’ Brugsen og  

Stalden i Hejls
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www.christiansfeld.avis.dk

Håndværkere m.m.

Efterårsfest i Stepping Midtpunkt
Torsdag den 24. okto-
ber 2019 blev der afholdt 
Efterårsfest i Stepping 
Forsamlingshus. Det var 
Brugerrådet ved Stepping 

Midtpunkt, der havde ar-
rangeret festen, og der del-
tog 56 brugere af Stepping 
Midtpunkt.

Musikalsk underholdning 
stod Folk Friends for, og 
middagen blev leveret af Tyr-
strup Kro. Hjælp til servering 
og opvask, havde Brugerrådet 

hente på Stepping Friskole, 
hvor 4 vakse piger fra 9. klasse 
stillede sig til rådighed.

Brugerrådet ved  
Stepping Midtpunkt



Christiansfeld Avis10 Torsdag den 31. oktober 2019

Motor

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

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.

Bestil på Hosianna.dk eller i Udfordringens bogsalg, 
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 22 02 

Udfordringens bogsalg, Udfordringens bogsalg, 

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

Visdomsord - Sundhed 
Bogen er som et helt skattekammer fuld af Bibelvers 
og citater omkring sundhed og velvære og om den 
helbredelse, der alene kan komme fra Gud. Helbredel-
sen i dit hjerte. 

Visdomsord om Tak
Mens du læser og grunder over det, vil du forstå, 

hvordan det at være taknemmelig, vil hele dit hjerte 
og bringe dig glæde. Du vil blive inspireret til dagligt at 
takke Gud og sige tak under alle forhold, samt at tage 

denne attitude af taknemmelighed med dig ud i verden.

Når du ønsker at sige mere end blot ”Tak” 
– eller gerne vil give noget andet end en blomst til 

værtinden, så er dette de perfekte gavebøger...

Visdomsord om Stilhed
Mens du læser, vil du opleve noget af ”den fred som 
overgår al forstand”. Du vil blive inspireret til at søge 
den ro og fred, som kan bringe dig midt i din travle 
hverdag og give dig sindsro til at møde dagen, som 
den kommer.

Visdomsord om Glæde 
Når du læser om glæde, vil du opleve at dit hjerte fyldes 

med glæde. Du vil også blive inspireret til at søge den 
glæde, som Jesus kan bringe dig i alle livets situationer 

og bære denne glæde og lykke med dig ud i verden.

Bøgerne er designet af Ben Alex og sammen med bogen er der et dobbelt kort og en fl ot pose 
trykt i bogens farver. Den er endvidere trykt med guldskrift på omslaget og fyldt med opmuntrende 
og lærerige tanker fra forskellige store personligheder igennem tiderne. Alt dette er med til at gøre 
den til den perfekte gavebog. 

Hver bog er på 128 sider med blødt hardcover og koster kun 99,- kr. 


