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Følg ugeavisen på Facebook!

Gudstjenester
Søndag d. 10. november 2019 

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

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!

Lokalcenter »Hejls gl. Skole«

INVITERER TIL  
JULEFROKOST
onsdag d. 20.11.2019 KL. 12.00
Tilmelding til Peter Krag tlf. 2126 3444 
sidste tilmelding lørdag 16.11.2019
Pris kr. 75,00 incl. drikkevarer.

NB: Husk også vore ugentlige aktiviteter  
tirsdag, onsdag og torsdag.

Brugerrådet

David Austin og hans roser
Foredrag ved Jens Otto Pedersen, Hejls

Torsdag den 14. november kl. 19.00 
Lokalcenter »Hejls Gl. Skole« 

Hejls Landevej 20, Hejls
Alle er velkomne.

Entré 75 kr. inkl. kaffe.

Arr.: Rosenkreds Trekanten/Det Danske Rosenselskab

Annonce- 
sponsor:

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Indskrivning til  
skolestart i 2020.
Tirsdag 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.

Obersten, der kommer fra Christiansfeld, fortæller under overskriften 
”For Gud Konge og Fædreland” om sin karriere - 43 år i forsvaret,

der inkluderer 13 år i udlandet, 7 missioner til Afghanistan og Balkan, 
kurser og udstationeringer i USA, Polen Tyskland og Sverige.

Han sluttede den militære karriere som regimentschef for 
Jydske Dragonregiment i Holstebro.

Et spændende liv og en karriere, som langtfra er slut endnu, 
idet Bjarne Højgaard Jensen nu er tiltrådt som slotsforvalter 

på Fredensborg Slot.

TILMELDING SENEST 19. NOV.:
HENRIK T. HALKEN (FORMAND)
MAIL:  HTH@ALLER-AQUA.DK
MOBIL:  40 33 35 68

CHRISTIANSFELD ERHVERVSRÅD
INVITERER TIL GRATIS FOREDRAG!

FOREDRAGET ER GRATIS! 
ERHVERVSRÅDET ER VÆRT 
VED EN KOP KAFFE OG 
ET STYKKE KAGE.

  

FOREDRAG
TORSDAG DEN 21. NOV. KL. 19.30 

Den Gamle Grænsekro, Christiansfeld

”For Gud, Konge og Fædreland” 

med Bjarne Højgaard Jensen

ALLE ER 
VELKOMNE !

• 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...

 
Vi mindes Våbenstilstanden  

den 11.11.1918  
med et medrivende foredrag på  

Genforenings– og Grænsemuseet: 
 

Hør Svend Erik Ravn fortælle om, hvordan 
kvinder og børn i Sønderjylland måtte udfyl-

de pladsen med afsavn og trængsler for de 
mænd, som under 1. Verdenskrig var ind-

kaldt til krigstjeneste i den tyske hær. 
 

    Den 11.11.2019 kl. 15:00 
Museet er åbent fra 

kl. 14:00  
    Entré 50,- kr. 

Genforenings- og Grænsemuseet 
Protektor H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg 

Koldingvej 52, Frederikshøj,  
6070 Christiansfeld 

 

KÆMPE  
UDVALG AF 

KRANSE, 
DEKORATIONER 

& BUKETTER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

FRA

4900
FRA

4900
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Bekendtgørelser

 

Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Pårørendegruppen
Er du pårørende til en alvorligt eller kronisk syg, 
så er pårørendegruppen måske noget for dig? 

Eller måske for en, du kender?

Kontakt: Inga Jakobsen, 2398 3286

Arr. De samvirkende Menighedsplejer i Kolding 
Provsti og Tyrstrup menighedsråd

Sogneeftermiddag
i Sognehuset Gl. Kongevej 9,  

Onsdag d. 13. november Kl. 14. 30
»Livets trædestene«

v. forhenværende skoleinspektør Thorkild Sørensen,  
Haderslev.

Ligesom trædestenene i Store Vildemose skal sikre,  
at man ikke synker til bunds i mosens dynd, indeholder  

vores liv og så trædestene, værdier og ritualer  
som gør at vi ikke synker til bunds i livet.

Vel mødt til en spændende eftermiddag.
20 kr. for kaffe og kage.

Jagtgudstjeneste
i Tyrstrup kirke 

lørdag den 9. november kl. 15.00 
Jægerne vil holde vildtparade på  

kirkepladsen inden gudstjenesten.
Ved gudstjenesten medvirker jagthornsblæsere. 

Efter gudstjenesten er der middag med vildt  
i sognehuset. 

Middagen koster 50,-, og man er af hensyn til  
kokken nødt til at tilmelde sig på  

www. tyrstrupkirke.dk senest torsdag den 7. kl. 12.00.  
Der betales ved middagen.

Forfulgte kristne
12. november kl. 19.00  

i Hejls Præstegård 

Sognepræst i Dalby, Jens Christian Bach Iversen, 
fortæller om Dalby Kirkes venskabsmenighed 
i Bagdad og om at være kristen i et af verdens 

farligste områder, den røde zone i Bagdad.

BILLEDAFTEN
i Vejstrup forsamlingshus  

tirsdag d. 26. november kl. 19.30.
Vi fejrer 50 året for Vejstrups sejr i lands- 

pokalturneringen i fodbold i 1969 i billeder,  
film og fortælling.

En rigtig hyggelig aften i nostalgiens tegn!

Alle er velkomne! Entré og kaffe: kr. 30!

Bestyrelsen

UNESCO-site manager skifter job
UNESCO Site Manager 
og leder af Christiansfeld 
Centret Birgitte Lamp for-
lader til december Chri-
stiansfeld for at tiltræde 
stillingen som ny national-
parkchef for Nationalpark 
Mols Bjerge. Her skal hun 
stå i spidsen for en række 
større strategiske samar-
bejds- og udviklingstiltag, 
herunder realisering af et 
nyt besøgscenter, der skal 
styrke Nationalpark Mols 
Bjerges rolle nationalt og 
internationalt.

 
Birgitte Lamp bliver en 

savnet kollega blandt Kolding 
Kommunes kulturledere:

 - Birgitte har ydet en stor 
indsats og under hendes le-
delse har Christiansfeldcen-
tret for alvor medvirket til at 
få UNESCO-byen på land-
kortet. Hun er en afholdt og 
kompetent leder og kollega, 
men vi ønsker hende også alt 
mulig held og lykke i det nye 
job som Nationalparkchef, 
siger kulturchef i Kolding 
Kommune, Lisbet H. Lam-
bert.

 Selv om Birgitte Lamp 
glæder sig til de nye udfor-
dringer, har hun nydt de for-
gangne år i stor stil:

 - Jeg har haft 4 fantasti-
ske år her i Christiansfeld, 
hvor jeg synes, vi sammen har 
skabt noget rigtig fint. Det 
har været et stort privilegium 
at arbejde tæt sammen med 
de dygtige medarbejdere og 
de mange samarbejdspart-
nere i både ind- og udland. 
Ikke mindst samarbejdet med 
Brødremenigheden har været 
en stor fornøjelse. Det er der-
for med både glæde, taknem-
melighed og en vis portion ve-
mod, at jeg takker af for denne 
gang. Christiansfeld og men-
neskerne her vil altid have en 
helt speciel plads i mit hjerte, 
fortæller Birgitte Lamp.   

 Frem til sommeren 2020, 
hvor markeringen af 100-året 
for Genforeningen kulmine-
rer konstitueres Lise Thom-
sen som leder af centret. Lise 
Thomsen har som udviklings-
konsulent i By- og Udvik-
lingsforvaltningen arbejdet 
med udvikling og strategi i 
Christiansfeldcentret.

Birgitte Lamp forlader stillingen som UNESCO Site Manager 
og leder af Christiansfeld Centret.

Støt de lokale  
butikker og  

håndværkere
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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 kalder man kvinder  

over 40 i nyt sexet undertøj???

DATO-FUSK!!!

(Gammelt kød i ny indpakning)

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

Benløse fugle

1 kg 7000

Kærmølle bøffer
Ca. 1 kg

 10000

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

Vi modtager bestillinger 

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

CA. 10  
STK.

5 
STK.

Skært oksekød
til gullasch, stroganoff  
eller bankekød

FRIT 
VALG

1 KG 7000

Velkommen til JULEMARKED på TORVET  
i den hyggelige honningkage by CHRISTIANSFELD

Lørdag den 7. december & Søndag den 8. december kl. 10.00 – 15.00
• Hyggelige boder, hvor der kan handles
• Musik & underholdning
• Hestevognskørsel
• Kom og mød julemanden
• Masser af hygge & julestemning
• GRATIS ADGANG på Torvet
• Byens butikker holder åbent
• Salg af juletræer (v/ K.F.U.M. spejderne)

UNESCO byen er bestemt et jule besøg værd
Arr. af Christiansfeld Handelsstandsforening - www.christiansfeld-handel.dk

HUSK: DER ER GRATIS PARKERING I HELE BYEN!

Ekstra julekoncert  
på Tørning Mølle
Mark og Christoffer har 
sagt ja til at give en ekstra 
Julekoncert onsdag den 27. 
november.

Billetterne til koncerten 
den 26. november er simpelt 
hen revet væk. Det glæder 
Bjarne Beck, daglig leder på 
Tørning Mølle, at de vil give 
er ekstra julekoncert, så alle 
der er gået forgæves efter bil-
letter, nu får mulighed for at 

opleve deres meget populære 
julekoncert.

Gavesækken er fuld af 
musikalske julelækkerier, når 
Mark & Christoffer giver ju-
lekoncert. Med en god blan-
ding af velkendte klassikere 
og nyere julehits sørger duo-
en for, at du går hjem med et 
kæmpe smil på læberne og en 
julestemning helt ind i inder-
ste hjertekammer.

Julekoncerten er også et 

tilbageblik på det forgangne 
år og indeholder et hyldest-
medley til en kunstner, der 
har gjort sig bemærket i årets 
løb, og det skulle undre mig, 
om det ikke bliver til Kim 
Larsen, siger Bjarne Beck. 
Således er koncerten ny og 
vedkommende - og samti-
dig fuld af tradition. Duoen 
Mark & Christoffer blev dan-
net i Sønderborg i 1998 og 
har gennem årene underholdt 

til stort set alle typer ar-
rangementer og uanset 
hvor er opskriften den 
samme: to sangstem-
mer, to westernguitarer, 
gode sange, godt humør 
og gedigent håndværk. 
Der venter publikum en 
i særklasse musikalsk op-
levelse. Ekstra koncerten 
finder sted tirsdag den 
26/11 kl. 19.30, og bil-
letter fås på 74507450 
eller www.toerning-mo-
elle.dk.
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Kultur / Mad

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

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,-

Blackbirds tog publikum med storm
Sangerinden Karoline 
Budtz og guitaristen Søren 
Bødker Madsen leverede 
nok engang et overflødig-
hedshorn af Beatles sange 
i Søstrehuset, hvor for-
eningen KLASSISK Chri-
stiansfeld havde inviteret 
til koncert med duoen, 
som nu i 9 år har optrådt 
med sange af den engelske 
supergruppe, der blev op-
løst for 50 år siden.

Sangerinden Karoline 
Budtz er en kær og velkom-

men gæst i Chr.feld, hvor hun 
har optrådt i flere musikalske 
sammenhænge. Til byens Vin-
festival har hun sammen med 
orkesteret ’Hede Hule Hot’ 
et par gange underholdt et 
kræsent publikum med jazz- 
og revynumre fra cirka 1930 
frem til de tidlige 1950´ere 
præsenteret elegant, swingen-
de og følsomt. Hos foreningen 
KLASSISK Chr.feld optrådte 
hun sidste år sammen med 
Kristian Budtz og Jacob Vendt 
i trioen ’Mademoiselle de Pa-
ris’ med charmerende franske 

viser, jazzmelodier og ever-
greens plus et par musikalske 
afstikkere til Italien, Danmark 
og Belgien. Og onsdag aften 
optrådte hun igen for forenin-
gen i Søstrehuset sammen 
med den klassiske guitarist, 
Søren Bødker Madsen i duo-
en ’Blackbirds’ og bagagen 
fyldt med Beatlesmusik. 

17 uopslidelige  
Beatles sange

Som sidst havde Karoline 
og Søren iklædt de stedse-
grønne sange og melodier 

mere eller mindre nye arran-
gementer. Mens Søren stille 
og rolig som en klippe lokkede 
raffinerede toner og klange ud 
af sin akustiske guitar og satte 
tempoet, ja så sang og danse-
de Karline som gjaldt det livet 
i livlige sange som ’Lady Ma-
donna’ og udtrykte stor føl-
somhed i de mere langsomme 
numre som den livsbekræf-
tende ’Here comes the sun’ 
skrevet af det stille bandmed-
lem Georg Harrison. Udover 
at have en fantastisk smuk 
og vidtspændende stemme er 
Karoline også lidt af en mul-
tikunster, som nuancerede 
lydbilledet med instrumenter 
som en ukulele (der ligner en 
lille fire strenget guitar) og 
forskellige rytmeinstrumenter 
- og endelig gav hun i numme-
ret *Honey Pia’ en formidabel 
opvisning i stepdans.

Undervejs fortalte Søren og 
Karoline om de fire Liverpool 
musikere, deres liv og hvordan 
de sammen eller hver for sig 
skrev og skabte omkring 170 
sange i frugtbart samarbejde 
med deres producer, George 
Martin - der af mange musi-
keksperter kaldes den femte 
beatles. Fra aftenens program 
kan nævnes; Fool on the Hill, 
Penny Laine, Listen, Nor-
wegian Wood samt endelig 
sangen, Baby´s Request, som 
Paul McCartney skrev til de 
legendariske Mills Brothers 
efter at have overværet en af 
deres koncerter i Sydfrankrig. 
Sangen udgav Paul McCart-
ney senere i 1978 på den 
samme LP sammen med sin 
daværende gruppe Wings.

Flot finale med Yesterday
I løbet af koncerten rystede 

Karoline og Søren 15 sange 
ud af ærmet og høstede stort 
og velfortjent bifald. Forman-
den for foreningen, Hans-
Erik Jensen, takkede dem for 
endnu en dejlig koncert med 
ordene: Jeg elsker at lytte til 
mine gamle Beatles plader, 
men jeg elsker lige så meget 
at lytte til jer to, for I er ikke 
et almindeligt kopiband - men 
fortolker Beatles sange meget 
personligt! Aftenen sluttede 
ikke med et, men hele to eks-
tranumre. Et flot sat punktum 
for koncerten var fællessang af 
’Yesterday’.

Af Lars Østergaard Jensen

Genforenings- og Græn-
semuseet holder den 11/11 
kl. 15 et foredrag med 
Sven Erik Ravns foredrag: 
»Blandt de sønderjyske 
kvinder og børn under den 
store krig 1914-1918«. Det 
sker for at markere 101-års-
dagen for Våbenstilstanden, 
som fandt sted den 11/11 kl. 
11 tilbage i 1918.

Sven Erik Ravn er ud-
dannet journalist og tidligere 
ansat ved Dannevirke, Vest-
kysten og Jydske Tidende. 
Han har udgivet flere bøger, 
men er nok mest kendt som 
redaktør af det sønderjyske 
satire tidsskrift æ Rummel-
pot fra 2003 til 2015. Hans 
foredrag blev oprindelig ud-
arbejdet i anledning af 100 

året for første verdenskrigs 
udbrud. Sønderjylland, der 
dengang havde skæbnefælles-
skab med det tyske rige, blev 
hårdt ramt bl.a. ved at 30.000 
mænd blev indkaldt som 
soldater og efterlod landsde-
len til kvinderne, der måtte 
lide sult, afsavn og frygt for 
mænd og børns skæbne. Et 
hjertegribende foredrag om 

kvinderne, der måtte udfylde 
mændenes plads.

Samme eftermiddag kan 
tilhørerne også sikre sig en 
af de eftertragtede røde pa-
pirvalmuer, Remembrance 
Poppy, som museet har fået 
tilsendt direkte fra England. 
Valmuen blev dengang et så 
populært symbol på freden 
at store dele af verden siden 

har delt og taget til sig og som 
flere engelske parlaments-
medlemmer i denne tid kan 
ses bære, når der transmitte-
res TV fra parlamentet.

Der er entre på 50 kroner 
til foredraget, men marke-
ringen af Våbenstilstanden 
starter dog allerede om mor-
genen. Her vil museets flag 
sættes på halv stang kl. 8 for 

igen kl. 11 at gå til tops i re-
spekt for de mange sønderjy-
ske drenge og fædre, som al-
drig kom tilbage fra den krig, 
som kostede en dræbt soldat 
hvert 45. sekund.

Museum markerer 101-år for Våbenstilstanden



Christiansfeld Avis 5Torsdag den 7. november 2019

 
 
 
  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

Mortens aften 
 den 10. november

Forret 
Vores gode røgede laks fra egen ovn 
på ristet brioche brød, sennepskorn,  

purløgsmayo og urtesalat.

Hovedret 
Gammeldags andesteg  

med det hjemmelavede tilbehør.

Dessert 
Ris a la mande med kirsebær sauce.

1 ret  
228.- kr.

2 retter 
268.- kr.

3 retter 
298.- kr.

Husk at bestille bord på telefon 7456 1710

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

Julen kommer til 

HEJLS
Lørdag den
23. november 2019
i Multihallen   Fri entré
Kl. 12-16:  Julebazar for hele familien. 
 Åben i boderne og i caféen.

Kl. 16.15:  Lysene på juletræet  
 ved Dagli’Brugsen tændes.

Kl. 17.30:  Aftenarrangement med spisning og 
 dans om juletræ.

Juledekorationer, håndsyede nisser, strømper, 
legetøj, børnetøj, julepynt, gaver,  
drejede træting, smykker, hjemmestrik,  
ølsmagning m.m.

Om aftenen kårer vi årets sportsnavn i Hejls.

LÆS MERE OG TILMELDING PÅ  
www.hejls-if.dk 

Vida Wood
Hitsa, Hejls

Huset i Hejls
Peter Vaupell
Stalden, Hejls
Hejls Multihus
HDM Landbrug

Lægehuset i Hejls
Dagli’Brugsen, Hejls

Din Gardinmand, Hejls
Ellegaards Landkøkken

RM Interprise v/Rene Madsen
First Grade v/Jesper Mortensen
Prestonprohair v/Mette Preston
MEC Marine v/Kristian Lyngborg
Hejls Hydraulik og Maskinservice
Gitte og Henrik Hviid Holding A/S

Tømrermester Jørgen Erik Kristensen
Hejls Mekanik og Teknik v/Anders Møller

Finn Thomsen Maskinservice v/Michael Thomsen
Chr. & Kaj Nielsen A/S, Tømrer og maskinsnedker

Mark og Christoffer Julekoncert 
PÅ TØRNING MØLLE 27. NOVEMBER KL. 19:30 

Tørningvej 6, 6500 Vo-

Billetter købes på      PRIS:200 KR 
tlf. 7450 7450 eller 
www.toerning-moelle.dk 

EKSTRA JULEKONCERT 
Julemarked 

i Seniorhuset
Lørdag den 30. november 2019 

Kl. 10.00 - 14.00
Seniorhusets Brugerråd afholder  

JULEMARKED
Vi har besluttet at standene i år er gratis. 
Dog er det nødvendigt med tilmelding,  

telefonisk henvendelse på: Tlf. 2367 3539.
Der vil være Tombola.  

Salg af gløgg, kaffe og æbleskiver.
Gratis indgang.

Alle er hjertelig velkommen.
Seniorhusets Brugerråd

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.

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Christiansfeld Centret

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls
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Vi har nu været den bedst rangerende fiberudbyder på sammenligningsportalen for bredbånd 
Samlino.dk i så mange måneder, at de allerede har kåret os som årets vinder. 
 

Lige nu får du som ny kunde hele 6 måneders fibernet til 0 kr. 
Du må dog ikke vente for længe med at bestille gratis fiber. 
Det historisk gode tilbud udløber ved årsskiftet. 

Ring 70 55 55 57 eller læs mere på EWII.com

Prøv selv
Du bestemmer selv, hvilken 
hastighed du vil prøve. Vi 
etablerer frit dit fiberbred-
bånd ved gravning under 30 
meter, og leverer det med 
hastighedsgaranti. 

6 måneder
De første 6 måneder er dit 
fiberbredbånd gratis og helt 
uden binding. Vil du ikke 
fortsætte efter de 6 måne-
der, kan du nemt opsige 
abonnementet.

0 kroner 
Når de 6 måneder er gået, 
kan du fortsætte med priser 
fra kun 199 kr. pr. md. Indtil 
da kan du prøve forskellen 
på almindeligt internet og 
så fiberbredbånd for 0 kr. 

HVEM 
KAN SIGE 
NEJ TIL 
NR. 1?

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.

David Austin 
og hans roser
Torsdag den 14. november 
kl. 19. holder Jens Otto Pe-
dersen foredrag i Hejls Gl. 
Skole om den engelske ro-
senforædler Daivd Austins 
roser, der er kendt over 
hele verden.

Jens Otto Pedersen, der er 
fra Trappendal ved Hejls, har i 
mange år beskæftiget sig med 
roser og har været engageret i 
Det Danske Rosenselskab.

I foredraget fortæller han 

om David Austins liv og lev-
ned med hovedvægt på højde-
punkterne i hans arbejde med 
at forædle roser og udviklin-
gen af firmaet David Austin 
Roses. Endvidere gennemgås 
et udvalg af roser, hvor fokus 
på rosernes navne får rosen 
og kulturhistorien til at gå op 
i en højere enhed.

Bag arrangementet står 
Rosenkreds Trekanten, der 
er en del af Det Danske Ro-
senselskab.

Jens Otto Pedersen

David Austin Renaissance Garden.
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

November måned er traditionen tro Kulturarvsmåned 
i Christiansfeld.
En dejlig tradition med en bred vifte af spændende ar-
rangementer med alt lige fra fælles salmesang i byrum-
met til koncerter, foredrag og gudstjenester. Hent pro-
grammet i Christiansfeld Centret eller download det 
på hjemmesiden. Her kan man også finde en oversigt 
over den hyggelige salmesang i Christiansfelds smukke, 
julepyntede gader.

Onsdag den 13. november kl. 16.30 inviterer vi på fore-
drag med Dr.phil. Hans Schultz Hansen, der vil gøre os 
klogere på løsningen af det slesvigske grænsespørgsmål 
1918 – 1920. 

Der arbejdes pt. på at arrangere et nyt foredrag med 
Kristian Bruhn om kampen om de sønderjyske de-
sertører 1914 - 18, som erstatning for det tidligere an-
noncerede foredrag, der desværre måtte aflyses grundet 
sygdom. Hold øje med hjemmesiden, Facebook og avis-
en her.

Og så nærmer sig med hastige skridt den søde juletid 
med ”Stjernestunder” de første tre lørdage i december 
kl. 13.00. ”Stjernestunder” er en særlig byrundvisning, 
hvor historien om den smukke Herrnhuter-stjerne og 
julens traditioner inddrages i den historiske fortælling.

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!

FOREDRAG

JØRGENS REJSER 

SÆRUDSTILLING 

JUNI 2019 - JANUAR 2020 

FOREDRAG

KULTURARVSMÅNED 2019
HUSK: 

Find programmet på www.christiansfeldcentret.dk 

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, Christiansfeld
Pris: 50,-

Mandag den 11. november kl. 16.30

Hør det gribende foredrag af Sven-Erik Ravn, hvor han fortæl-
ler om de sønderjyske kvinder og børn, der under 1. Verdenskrig 
1914 - 1918 måtte udfylde mændenes plads. 

Foredraget er en del af Kulturarvsmåneden 2019. 

Sted: Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52, Christiansfeld 
Pris: 50,-  Fo
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Vind boligindretning  
for  15.000 kr.
Lad detaljen fuldende rummet
Bestil et gratis Salgstjek inden den 15. december 2019, og deltag i konkurrencen om 
15.000 kr. til boligindretning. Så kan du forskønne dit hjem med en behagelig lænestol, 
flotte billeder på væggen eller nye puder i sofaen.

Læs mere på edc.dk/vind
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

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

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

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

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

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

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

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld
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Har du 
også 
brug for 
ekstra 
penge til 
julen? 

- Så har vi det perfekte 
fritidsjob, studiejob  
eller deltidsjob til dig.  

Vi søger omdelere i alle 
aldre fra 13 år. Søg jobbet 
på blivomdeler.nu

www.blivomdeler.nu

Bolig / Ejendomme m.m.

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

Til udlejning
Lille lejlighed i  

stueplan i  
Kongensgade  

fra 1. december.
Pris pr. måned  

kr. 3.700,- + forbrug.

Mobil: 2290 0640

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

Landbrug / Have / Fritid

Info om Christiansfelds 
busstop i november
På grund af arbejdet med 
at renovere kloaksystemet i 
Christiansfeld, har en stor 
del af Gl. Kongevej været 
spærret i efteråret. Nu er 
turen så kommet Linde-
gade ved Gl. Kongevej, der 
vil være spærret ved Gl. 
Kongevej fra 4. november 
indtil 29. november.

Anlægsarbejdet vil især 
give problemer for busruter-
ne 521, 524, 525 og 527. Sko-

lebørnene og ordinære passa-
gerer har i november måned 
på- og afstigning ved Tyrstrup 
Kirke og Busstationen. 

 I fire uger indtil 29. no-
vember betjenes følgende 
stopsteder derfor ikke: Gam-
mel Kongevej ved skolen, 
Lindegade ved Gl. Kongevej, 
Lindegade ved Fakta (det tid-
ligere rådhus) samt Skovpar-
ken.

Af Lars Østergaard Jensen

Lindegade mandag formiddag 
den 4. november, hvor anlægs-
arbejdet netop er påbegyndt 
ved busstoppet. Bilerne kunne 
dog endnu kante sig forbi 
gravemaskinen.


