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

Christiansfeld Avis Christiansfeld Centret 
Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Gudstjenester
Søndag d. 24. november 2019 

Sidste søndag i kirkeåret
Aastrup ..................... kl. 10.30 
Aller .......................... kl. 10.15 
Bjerning .................... kl. 13.30 
Brødremenigheden ....kl. 10.30 
Fjelstrup .................... kl. 09.00
Frørup .......................kl. 15.00 
Hejls ..........................kl. 10.30 
Hjerndrup .................kl. 09.00 
Moltrup ......................... ingen 
Sommersted .................. ingen 
Stepping ........................ ingen 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 09.00
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

MADPAKKEHOLDET
Et hold for yngre mænd der er blevet ældre.

Du inviteres hermed til

MADPAKKEHOLDET
mandag den 25. november 
kl. 10.30 til kl. 13.30 i 

Enkesædet, Kær Møllevej 15  
i Aller

Bent Emil Sørensen, Kolding - kommer og  
fortæller om fyrværkerikatastrofen i Seest.

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

Kom til  
ÅBENT HUS

Fredag den 22/11 kl. 9-16
Se mere på: chr-ms.dk

Julestue
på Fjelstrup kro
Julerier til inde og ude!

Kunsthåndværk og café!

Den 23. & 24. november  
kl. 10-16

Fjelstrup Nørrevej 1 
6100 Haderslev

Husk 
BILLEDAFTEN

i Vejstrup  
forsamlingshus  

tirsdag den  
26. november  

kl. 19.30.

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Knaldhamrende 
Gode Tilbud

Julebutikken 
er Totalt Julet

MINI  
JULESTJERNER

10001000
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Fællesskabsaften  
med julefrokost

Torsdag den 28. november kl. 10.30 
i Sognehuset, Gl. Kongevej 9

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 28. november 2019 kl. 14.00 
»Optakt til advent« i Sognehuset med klip, 
gran, hygge, æbleskiver, gløgg og kaffe.  
- Tilmelding senest tirsdag d. 26. november. 
Pris 60,00 kr.
Alle enlige er velkomne 
Kontaktperson Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552 
Tyrstrup Kirke - Kolding Provstis Menighedspleje

Jul i fællesskab
Tyrstrup kirkes Sognehus 
Søndag den 22. december  

kl. 17.00 - 21.30
Vi vil fejre juleaften med traditonel julemenu,  

gaver (lodtrækning), leg, sang, musik og julehistorie. 

Kom til et hyggeligt samvær. 
Tilmelding senest 12/12  

www.tyrstrupkirke.dk/tilmelding

Eller kirkekontoret mandag og fredag kl. 09.00 - 12.00. 
Pris voksne kr.100 - børn u. 12 år kr. 50

(Plads til 60 deltagere)

Bekendtgørelser

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.

Åbent hus
I anledning af min 50 års fødselsdag

vil det glæde mig at se venner, familie  
og forretningsforbindelser 

fredag den 22. november fra kl. 14.00 
på Vojumvej 7 i Stepping.

Venlig hilsen 
Henrik Madsen

Taksigelser
Hjertelig tak
for opmærksomheden ved 
vores krondiamantbryllup 
den 12. november.

Venlig hilsen 
Inge og Peder Schmidt, 
Keldetvej 17

Ældre 
Sagen 

HUSK
Sang- og hygge- 
eftermiddag på 

Kongebrocentret  
onsdag den 27.  
november fra  

kl. 14.30-16.00

30 kvinder blev juleklar i Aller
Den 13. november in-
viterede bed&breakfast 
SydDanmark og AloeVe-
rahuset på hyggeaftenen 
»Juleklar 2019«. 

Her havde lokale forret-
ningsdrivende planlagt en 
juleknashyggelig aften for 
at give inspiration til tidens 
mode, juledekorationer, bø-
ger, englekort og aloe vera-
produkter.

Da mørket havde lagt sig 
kunne man tydeligt se jule-
træerne udenfor, der med de-
res lys bød gæsterne velkom-
men til kaffe & appelsinkage, 
gooddiebag, grin, snak og 
inspiration. Som et nyt tiltag 
for lokale forretningsdriven-
de ønskede arrangørerne at 
sænke tempoet og forkæle og 
inspirere de 30 fremmødte. 
Aftenen bød på et lille mo-
deshow ved »Gittes mode«, 
blomster og juledekoratio-
ner ved »Camillas blomster«, 

»Martensens boghandel« med 
bøger og felderstjerner, eng-
lekort & »Find din indre ba-
lance« ved Sanne Hesselbjerg 
samt let nakkemassage ved 
»AloeVeraHuset Christians-
feld« 

Initiativtageren til det-
te er Henriette Skjøde, 
som er medindehaver af 
bed&breakfast SydDanmark 
og AloeVeraHuset i Aller.

- Vi har et ønske om at 
samle lokale initiativer, bebo-
ere og forretningsdrivende, så 
vi bibeholder et stærkt lokal-
samfund, hvor vi mødes, ser 
hinanden i øjnene og smiler 
- evt. over en tår kaffe, fortæl-
ler Henriette Skjøde. - Lo-
kaliteterne hos os er egnede 
til mindre arrangementer og 
dørene står åbent. Vi er iværk-
sættere af hjertet for flertallets 
skyld. 

Hun glæder sig over, at 
forretningslivet i Christians-
feld straks støttede op om 
tiltaget og flyttede varer væk 
fra de sædvanlige rammer for 
et par timer, og at billetterne 
blev revet væk efter blot et en-
kelt opslag.

- At dømme ud fra tilba-
gemeldinger og stemningen 
i løbet af aftenen, tror jeg, 
at både nisse- og julefølelsen 
stille og roligt blev vækket. 
Det blev så vellykket, at vi lo-
ver at gentage successen næ-
ste år, siger Henriette Skjøde.

Initiativtageren til Juleklar 
2019, Henriette Skjøde.
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• 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...

Sønderhave Sko
Martensens Boghandel

Donslund Vine
amanda-m.dk

Smuksakk
Anemonen

Tyrstrup Brød
Gittes Mode

OK Plus
Meny

Det Gamle Apothek
Blomstergården

Når du handler lokalt hos os i december,  
er du med i konkurrencen om gavekort til butikkerne

Starter mandag den 25. november

Juleshopping i 
Christiansfeld

Ville’s Slagtehus/gårdbutik

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

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

Lægen sagde jeg måtte  

ryge en cigaret,  

hver gang jeg havde sex,  

det var sådan jeg stoppede 

med at ryge...

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 1295FRIT VALG

10 STK.

5 STK.

 3500
 6000

Gl. dags oxesteg 
med ben.

Pr. 1/2 kg 2000

Gl. dags oxesteg 
uden ben. 
Snørret.

Pr. 1/2 kg 2500

Kærmølle bøffer
Ca. 1 kg 10000

5 STK.

Hjemmelavet sylte og blodpølser

Kompliceret historie fortalt klart og for-
ståeligt - om afstemningen i grænselandet 
Som del af kulturarvs-
måneden afholdt Chri-
stiansfeld Centret den 13. 
november et inspirerende 
foredrag om løsningen af 
det slesvigske grænses-
pørgsmål med forsknings-
leder, adjungeret professor 
og Dr. Phil Hans Schulz 
Hansen fra Rigsarkivet i 
Aabenraa. Arrangementet 
i Søstrehuset trak omkring 
50 tilhørere.

Historien om grænselan-
det bestående af Nord- og 
Sydslesvig samt Holstein ræk-
ker meget lang tilbage i tiden, 
er kompliceret at overskue og 
kan ofte fristes til at blive far-
vet af forudfattede meninger 

og endda myter. Men i dette 
foredrag med Hans Schulz 
Hansen om tiden omkring 
og efter 1. Verdenskrigs af-
slutning, fredskonferencen i 
Berlin samt afstemningen i de 
tre afstemningszoner fik man 
en neutral, forståelig og kom-
petent fremstilling af emnet, 
understøttet af et rigt billed-
materiale.

Hans Schulz Hansen vi-
ste flere eksempler på grafisk 
flotte valgplakater, herunder 
en dansk med en lurblæsende 
viking som motiv og en tysk 
plakat med en barsk ridder 
med det malende navn Ritter 
Dänenschreck. Der var også 
sjove eksempler på, hvordan 
man på tysk sprog reklame-
rede for at stemme dansk og 
omvendt. 

Foredragsholderen fortalte 
indgående om blandt andet 

Flensborgbevægelsen, der 
mente at byen skulle tilbage 
til Danmarks uanset afstem-
ningsresultatet. Bevægelsen 
var meget aktiv og organise-
rede demonstrationer i Kø-
benhavn. Det lykkedes at få 
Kong Christian den tiende 
med på ideen, hvorefter kon-
gen afskedigede statsminister 
Zahle, der holdt fast på af-
stemningsresultat. Dette ud-
løste den såkaldte Påskekrise, 
hvorunder kongen blev be-
skyldt for at begå statskup og 
truet med omfattende strejker 
- hvorefter majestæten måtte 
trække sig. Efter pausen var 
der rig lejlighed til at stille 
spørgsmål blandt andet om 
Påskekrisen, om København - 
Bonn - Erklæringen i 1955 og 
endelig om Danmarks Radios 
planlagte udsendelsesrække i 
foråret 2020 om grænselan-

det i fire afsnit om tiden fra 
1840 til 1864, fra 1864 til 
1914, om tiden under Første 
Verdenskrig om endelig om 
årene fra 1918 til genforenin-
gen i 1920. 

Af Lars Østergaard Jensen

Grænselandet historie formidlet visuelt med datidige fotos, pla-
kater og ikoniske malerier.

Forskningsleder og profes-
sor Hans Schulz Hansen fra 
Rigsarkivet i Aabenraa.

Kæmpe hul i Skamlingsbanken
Lige nu graves der ud til 
det nye oplevelsescenter på 
Skamling og da størstede-
len af bygningen skal ligge 
inde i Skamlingsbanken, 
skal der flyttes meget jord.

 
Skamlingsbanken har lagt 

jord til flere store folke- og 
sprogfester. Gennem tiden 
har mange kendte debattører 

derfor holdt tale på den gamle 
talerstol i granit på Højskam-
ling. Det nye oplevelsescen-
ter skal fortælle historien om 
naturens kræfter på stedet, 
og ikke mindst om talens og 
folkets kræfter, der kan samle 
og i fællesskab mobilisere for-
andring.

I øjeblikket er det dog mest 
gravemaskinernes kræfter, der 

er sat i gang, så byggeriet kan 
blive en realitet. De næste 
tre uger er der derfor mulig-
hed for at se et 6 meter dybt 
og 5000 m2 stort hul, inden 
kloakarbejdet og støbning af 
fundamentet går i gang.

»Det ser lidt voldsomt ud 
lige nu, med store jordbunker 
og udgravninger, gravemaski-
ner og lastbiler. Men det er 
kun i  en periode. Når centret 
står klar, vil den nye bygning 
lægge sig naturligt ind i ban-
ken og have græs på taget, så 
det ikke skæmmer den flotte 
udsigt over banken og Lille-
bælt«, fortæller projektleder, 
Mette List fra Kolding Kom-
mune.

Som en ekstra bonus vil 
udsigten fra oplevelsescentret 
være betagende og med mu-
lighed for fra udstillingen og 
cafeen at kigge ud gennem et 
kæmpe vinduesparti.

Oplevelsescentret forven-
tes at stå klar i løbet af efter-
året 2020.
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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

Mogens Lykketoft besøgte Christiansfeld
Mange christiansfeldere 
måtte sidste mandag lige 
kigge en ekstra gang eller 
gnubbe øjnene ved synet 
af en slank, statelig ældre 
mand for at spørge sig selv 
……… hør er det ikke? 

Og ja. Det var ganske rig-
tigt Mogens Lykketoft, en 
af dansk politiks absolutte 
sværvægtere, som udnyttede 

en halv fridag mellem et mor-
genmøde i Nyborg og et fore-
drag om aftenen i Kolding til 
at aflægge Christiansfeld et 
privat besøg - for første gang 
i øvrigt. Mogens Lykketoft 
var inviteret af tidligere fol-
ketingsmedlem for socialde-
mokratiet, Helen Jørgensen, 
som blandt andet viste ham 
omkring på Brødremenighe-
dens Kirkegård, Gudsageren 

og den smukke kirkeplads 
samt inde i Søstrehuset, hvor 
Lykketoft hilste på et par 
medarbejdere og besigtigede 
udstillingen om Brødreme-
nigheden og byens historie. 

Under besøget kom mange 
mennesker spontant hen for 
at hilse for Mogens Lykketoft, 
som blandt andet har været 
udenrigs-, finans- og skatte-
minister i forskellige regerin-
ger, samt formand for Folke-
tinget og statsrevisor, før han 
endelig i 2015 blev valgt som 
formand for FN´s generalfor-

samling fra september 2015 
til september 2016.

Om FN’s Verdensmål og 
Verdens brændpunkter

Efter besøget i Christians-
feld gik turen sidst på efter-
middagen med bus til Kol-
ding, hvor Mogens Lykketoft 
i mødelokalet på KUC holdt 
et kompakt og meget interes-
sant foredrag om FN´s 17 
Verdensmål, der handler om 
bekæmpelse af bl.a. forure-
ning og fattigdom, styrkelse 
af undervisning, retfærdig 
fordeling af verdens ressour-

cer og mere bæredygtig ud-
vikling - alle mål, der hænger 
indbyrdes sammen. Lykketoft 
påpegede herunder også det 
paradoksale ved de sidste 20 
års udvikling; at det er lyk-
kedes at halvere antallet af 
ekstrem fattige mennesker 
samtidig med, at fordelingen i 
næsten alle lande bliver mere 
og mere skæv fordelt og ulig-
heden bliver større og større.

Mogens Lykketoften kom i 
løbet af sit 2 timer lange fore-
drag også ind på EU Kom-
missionens arbejde med at 
sikre beskatning af store, in-

ternationale firmer, om Bre-
xit i Storbritannien, Trump 
og Putin, ligestilling mellem 
kønnene, de endeløse konflik-
ter i Mellemøsten og cyber-
krigsførelse samt styrkefor-
holdet mellem Europa, USA, 
Rusland, Kina og Indien.

Efter foredraget var der rig 
lejlighed til at stille spørgsmål 
med Helen Jørgensen som 
ordfører, før Mogens Lykke-
toft efter en meget lang dag 
skulle med toget tilbage til 
København.

Af Lars Østergaard Jensen

Helen Jørgensen og Mogens Lykketoft ved mindesmærket for slaget 1849 ved Kolding.

Trods sine 73 år havde 
Mogens Lykketoft rigelig med 
overskud til aftenens foredrag 
efter en lang dags tæt pakket 
program.

Besøg i Søstrehuset og udstillingen om byens historie.

Vikingespil i Jels åbner 
for billetsalg
Søndag den 1. december 
åbner billetsalget til den 
44. udgave af Jels Vikin-
gespil og forberedelserne 
til forestillingen »Krakes 
Kæmper« er allerede i fuld 
gang.

Jels Vikingespil melder klar 
til en ny sæson og forbere-
delserne til Krakes Kæmper, 
som er titlen på 2020-fore-
stillingen, er for længst gået 
i gang. Forestillingen skal 
igen i år instrueres af Louise 
Schouw, mens Thorsten Weit-

ling debuterer som manu-
skriptforfatter i vikingespils 
sammenhæng. Jels Vikingespil 
er dog langtfra fremmed land 
for Thorsten, som har været 
med på scenen i mange år.

Forestillingen, der har 
premiere fredag den 3. juli 
og spiller her frem til den 
19. juli, kommer til at handle 
om den danske konge, Rolf 
Krake, som tager sine kæm-
per, de største krigere i hans 
tjeneste, med til Sverige for at 
bekæmpe den norske konge. 
Men hjemme i Danmark ven-
ter der Rolf Krake en over-
raskelse når han vender hjem 
efter togtet til Sverige.

I håb om at få billetter og 
gavekort til vikingespillet til at 
lande under syd- og sønderjy-
ske juletræer, starter forsalget 
allerede den 1. december på 
hjemmesiden www.jelsvikin-
gespil.dk.

Kursen er sat for Jels-vikingerne. Foto Frank Cilius - Jels 
Vikingespil
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Nyt fra 

Klumme 

Kære Læser

Tusind tak for i år. Her i Centret kan vi se tilbage på et 
spændende år med mange aktiviteter, arrangementer 
og guidede ture, mange glade gæster og borgere, samar-
bejder på kryds og tværs og nyudviklede strategier og 
planer. Og så ser vi frem mod et mindst lige så spæn-
dende 2020, der kommer til at stå i Genforeningens 
tegn. 
I anledning af 100-året for Genforeningen bugner pro-
grammet af oplevelser og aktiviteter. Det er lige på trap-
perne og vil fra januar 2020 kunne fås i Christiansfeld 
Centret og på www.christiansfeldcentret.dk 

Tusind tak for denne gang. Efter 4 fantastiske år i 
smukke, poetiske og helt igennem unikke Christians-
feld, starter jeg 1. december som nationalparkchef i 
Nationalpark Mols Bjerge. Jeg glæder mig, men jeg vil 
savne Jer. Tusind tak for godt samarbejde, gode drøftel-
ser, godt samvær og masser af gode grin!

Pas godt på hinanden og pas godt på Verdensarven.

De bedste hilsener
Birgitte

 
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 

KULTURARVSMÅNED 2019
HUSK: 

Find programmet på www.christiansfeldcentret.dk 

BYRUNDVISNING
De tre første lørdage i december kl. 13.00

Kom på guidet byvandring i UNESCO-byen Christiansfeld. 
I december er det muligt at tage med på ”Stjernestunder”, der er 
en byrundvisning, hvor historien om den karakteristiske Herrn-
hutstjerne og julens traditioner inddrages. 
Derudover får du en introduktion til byens og Brødremenighedens 
historie samt byens særlige byplan og arkitektur.

Pris: 60,-/voksne, gratis/børn 0-17 år. 

FOREDRAG

Torsdag den 12. december 2019 kl. 18.30 

Historiker Kristian Bruhn fortæller om de dansksindede sønderjys- 
ke desertører og giver et overblik over hvem, hvorfor og hvordan en 
flugt overhovedet kunne lade sig gøre. 

Hvor: Christiansfeld Centret, Nørregade 14. 
Pris: 50,-/person

Foto: Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv og Forening

Foto: Eva Kristensen
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Søndag den 1. december 2019

Billetpris pr. person kr. 40,00. Billetter kan købes i butikken hos:

SMUKSAKK, Kongensgade 9a, 6100 Christiansfeld eller på
 tlf.: 2162 2839 eller e-mail: smuksakk@hotmail.com

Sidste tilmelding fredag d. 29. november 2019.

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

Avalon Hotelpark Königshof HHH

Det er lidt af en kliché, men det slår én 
netop, når man drejer væk fra motor-
vejen ved Hannover og tager turen ind 
mod Wolfsburg og Harzens disede bjer-
ge, der dukker op i horisonten: Hvor hur-
tigt man kan komme langt væk fra den 
danske hverdag og ind i en helt anden 
verden. Avalon Hotelpark Königshof er 
en hyggelig base for en miniferie fyldt 
med nye oplevelser i det historiske 
område mellem Autostadt Wolfsburg 
mod nord (27 km) og Kejserbyen Goslar 
i Harzen mod syd (65 km) – og her bor 
I desuden i en lille perle af en middelal-
derby med yndige bindingsværkshuse 
og en imponerende domkirke. På hotel-
let har I lige de ekstra faciliteter, der 
gør en forskel på en aktiv ferie som 
indendørs swimmingpool, bowling og 
tennis, og fra hotellets dør kan I begive 
jer direkte på vandre- eller cykeltur i 
Naturpark Elm-Lappwald.

•	3 overnatninger
•	3 x morgenbuffet
•	2 x 3-retters middag/buffet
•	1 times bowling pr. værelse
•	1 times tennis pr. værelse
•	Fri adgang til swimming-

pool og sauna

mellem Wolfsburg og Harzen
4 dage i Königslutter am Elm, Nordtyskland

Ankomst: Valgfri t.o.m. 22.12.2019 
samt 3.1.-18.12.2020.

Børnerabat 
1 barn 0-2 år gratis.
2 børn 3-7 år 70 % rabat.
2 børn 8-13 år 30 % rabat.
Maks. 2 opred. pr. vær.

Pr. person i dobbeltværelse

1.399,-
Pris uden rejsekode 1.549,-

Pristillæg fra 3.1.20: 50,-

2 nætter fra 949,-

4 nætter 1.849,-

5 nætter fra 2.199,-

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

Borchs Gård lukket for 
parkering 20. november
Onsdag den 20. november 
lukkes Borchs Gård i Kol-
ding midtby for færdsel og 
parkering i tidsrummet kl. 
06-18, når parkeringsplad-
sens brostensbelægning 
skal renoveres. Borgere, 

som har parkeret i Borchs 
Gård natten til den 20. be-
des fjerne deres bil senest 
kl. 08 onsdag morgen.

 
Flere steder er fugerne 

mellem brostenene i Borchs 
Gård ret brede og dybe. Det 
øger risikoen for, at folk kan 
falde, vrikke om på foden eller 
ødelægge hælene på deres sko.

»Man kan sagtens køre 
på brostenene, men det skal 
selvfølgelig ikke være sådan, 
at man kan komme til skade 
ved at gå på dem. Derfor re-
noverer vi nu belægningen 
ved at fylde fugerne op med 
stenmel,« oplyser vejingeniør 
Erik Lønborg Birkelund fra 
Kolding Kommune.
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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

2019 Julemesse 
LØRDAG DEN 30. NOVEMBER OG  

SØNDAG DEN 1. DECEMBER KL. 10-16 
Sønderjyllands ældste og hyggeligste julemesse med 60 stande i Møllen /  
Teltet på gårdspladsen / Kultur– og Aktivitetsladen, hvor der sælges  
kreativ husflidskunst, julepynt og gaveideer. 

Julemanden vækkes lørdag kl. 10.30. 

”FARS BAR”  med fadøl, juledrikke og grillpølser. 
Kreativt værksted i Møllen  

Få et foto sammen med julemanden (gratis) 

DET SKER LØRDAG OG SØNDAG: 
Flotte gaver udloddes, vælg flotteste stand og vind vin. 
Staldcaféen sælger gløgg, æbleskiver, kaffe, kage m. m. 
 
ENTRE kr. 40,- / børn under 15 år gratis ifølge m.   
                            voksen m. gyldig adgangsbillet. 

DSI Tørning Mølle 
Tørningvej 6 - 6500 Vojens 

Tlf.: +45 7450 7450 
www.toerning-moelle.dk 

Forsamlingshuset Hjerndrup Sognegård 
Stedet til din næste fest

Beliggende smukt på toppen af Hjerndrupvej,  
med skønne faciliteter og omgivelser!

Pris: 2500,- (incl. rengøring).

Mulighed for All Weekend Garanti  
samt leje af lydanlæg.

Vi kan formidle hjælp til servering mm

Også mulighed for Ungdomsfester (ring for pris).

Beliggende smukt på toppen af Hjerndrupvej,  
med skønne faciliteter og omgivelser!

Pris: 2500,- (incl. rengøring).

Mulighed for All Weekend Garanti  
samt leje af lydanlæg.

Vi kan formidle hjælp til servering mm.

Også mulighed for Ungdomsfester (ring for pris).

Kontakt: 
Steffen, tlf. 2147 4314 eller Jan, tlf. 2513 6851 

E-mail: hjerndrup_sognegaard@outlook.dk

Kultur / Mad

Søndag den 24. november
i Hejlsminde Forsamlingshus

EFTERMIDDAGS- 
BANKOSPIL

Vi byder velkommen til  
Bankospil med mange fine   
kødpakker og ænder fra  

Dagli’ Brugsen i Hejls, sponsor- 
gevinster, samt sidegevinster.

- Mini banko og 
Amerikansk lotteri.

Salg af kaffe/te, saftevand  
og Jørgen bager kage!

Hejlsminde  
Selskabelige Forening

kl. 14.00Kom og vær med til at 
vække julemanden  

i Fjelstrup

Lørdag d. 30. november kl. 15.00  
på Fjelstrup Brandstation

Der vil være slikpose til børnene.

Der kan købes æbleskiver  
med glögg m.m.

Fjelstrup Spejder vil stå med  
deres tombola, hvor det vil være  
muligt at vinde juledekorationer,  
neg og pyntegrønt.

En hilsen til julemanden  
fra Fjelstrup Kloak og Anlæg

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

Christiansfeld Avis Christiansfeld Centret 
Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 18. november 
mødtes 15 personer til skat. 
Nr. 1: Johan From med 1954 
point. Nr. 2: Erik Hansen 
med 1915 point. Nr. 3: Bent 

Sørensen med 1522 point. 
Nr. 4: Hans Jørgen Bertelsen 
med 1467 point. 
Vin fik Leif Ågård med 861 
point.
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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

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.

Stenovns Pizza
- nu også i Christiansfeld
Efter at have fået sin for-
nemme stenovn hjem fra 
Italien og installeret den 
i lokalerne på Lindegade 
56B, glæder Serkan Oral - 
indehaver af Stenovns Piz-
za Christiansfeld - sig nu 
til at byde kunderne vel-
kommen til at nyde pizzaer 
af særlig høj kvalitet med 
bedre smag og en mere 
sprød bund.

Udelukkende ved hjælp af 
træ opvarmes stenovnen til 
300 grader, før pizzaen lægges 
ind. Det giver ifølge Serkan 
en anden og bedre smagsop-
levelse end med el- og gas-
opvarmning. Disse stenovne 
fremstilles i Italien - pizzaens 
oprindelsesland, og grundet 
leveringstid, kunne Serkan 
først åbne lokalerne i Christi-
ansfeld sidst i oktober og ikke 
som planlagt tidligere i som-
mers, hvilket han beklager. 

Trods den høje kvalitet på 
spisestedets pizzaer, drejer det 
sig for de fleste typer om stan-
dardpriser på menukortet. 
Men kunderne kan dog også 
vælge mellem fire forskellige 
luksus Pizzaer til en pris af 
85, - kroner med for eksempel 
parmaskinke, rucola og moz-
zarellaost og andre råvarer. På 
menukortet findes dertil også 
pitabrød, durum ruller, sand-

wich og forskellige specialite-
ter som fiskefilet og skinke-
schnitzel. 

Serkan Oral har lang tids 
erfaring i branchen - faktisk 
er det hele 27 år siden, at han 
startede som 12-årig. Han åb-
nede sin første Stenovns Pizza 
i Grindsted og senere fulgte 
to andre trop i Vejen og Give. 
Man kan læse mere om disse 
allerede tre eksisterende spi-
sesteder på Facebook eller slå 
dem op på Google, fortælle 
Serkan til avisens læsere, som 
han glæder sig til at byde vel-
kommen til en særlig udsøgt 
smagsoplevelse.

Af Lars Østergaard Jensen

Serkan foran den italiensk fremstillede stenovn.

Stenovns Pizza Christiansfeld holder åben alle dage fra kl. 15 
til 21.

Vejstrup fejrer 50 år for landspokalsejr
1969 var et jubelår i Vej-
strup idrætsforening, da 
herrerne i fodbold vandt 
landspokalturneringen.
Det bliver fejret med en 
billedaften i Vejstrup for-
samlingshus den 26. no-
vember kl. 19.30.

Det er den lokalhistoriske 
forening, der byder indenfor 
til billeder fra dengang, hvor 
fodboldherrerne sejrede. Der 
vil blive vist film fra 25 års ju-
bilæet og så er der lagt op til 
fortælling af de mange gode 
historier og erindringer fra 
begivenheden. Blandt andet 

fra Jens Erik Thygesen, der 
var træner for fodboldspil-
lerne. To markante tidligere 
formænd vil fortælle om de-
res formandstid for Vejstrup 
idrætsforening, der nu hedder 
Sjølund idrætsforening, nem-
lig Arne Jespersen og Poul 
Thomsen.

- Det bliver en hyggelig 
aften med mulighed for at 
møde nogle af de gamle spil-
lere og høre om deres ople-
velser. Helt sikkert krydret 
med mere eller mindre sande 
historier, siger Johannes Lar-
sen fra den lokalhistoriske 
forening.

Vejstrup Boldklubs førstehold. Bagest fra venstre: Jørgen Lund, 
Laurids Adolph, Benny Henriksen, Hejls, Karl Anton Hansen, 
Hejls, Verner Kjærgård, Carl Peder Adolph, Forrest fra venstre: 
Verner Østergård, Jørgen Brøndum, Ole Jensen, Arne Gaarde, 
Bent Martinussen.

Vejstrup Boldklubs førstehold. Øverst fra venstre: Lars Berg, Ole 
Jensen, Laurids Adolph, Jørgen Lund, Jørgen Brøndum, Poul 
Henning Degn, Verner Kjærgård.
I midten fra venstre:
Benny Henriksen, Hejls, Karl Anton Hansen, Hejls, Forrest 
fra venstre: Verner Østergård, Arne Gaarde, Klaus Berg, Hans 
Otzen. Bent Martinussen, Carl Peder Adolph
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Landbrug / Have / Fritid / 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

Stuelejlighed  
på 110 m2, 
4 værelses  

med terrasse  
udlejes ca. 1-2-2020.

Beliggende på Boetoft  
i Christiansfeld.

Ingen husdyr. 

Husleje 6.800 kr./mdr.  
+ forbrug.

Ring 4033 9570

3 gode råd, når du 
skal vælge nye døre
Engang var hjemmets døre 
typisk ens, men i dag findes 
der mange smarte dørløs-
ninger. Anders Christen-
sen fra AC Byg i Christi-
ansfeld giver her gode råd 
til valg af nye døre.

 
Danskernes smag i ind-

vendige døre har udviklet sig 
markant gennem de senere 
år. Flere smarte dørløsninger 

er kommet på markedet for 
at imødekomme danskernes 
individuelle behov, og An-
ders Christensen fra AC Byg i 
Christiansfeld, der er uddan-
net SWEDOOR Dørmand, 
vejleder ofte i de mange valg-
muligheder.

1. Tænk over dørens funk-
tion

Skal døren udfylde en be-
stemt funktion? Skal den re-
ducere støjen i hjemmet? Skal 
den være ekstra beskyttende 
mod indbrud? Der findes 
utallige muligheder, når der 
skal vælges nye døre til hjem-
met, og det er derfor vigtigt 
at overveje, hvilke behov du 
har i de enkelte rum. Det kan 
f.eks. være en god idé at vælge 
massive døre til de rum, hvor 
lydniveauet kan være højt, og 
bor du på begrænset plads, vil 
det ofte give god mening at 
installere skydedøre.

 

2. Overvej kvaliteten
Der kan være stor forskel 

på dørenes materiale og kva-
litet, og i nogle tilfælde vil det 
være tilstrækkeligt at gå efter 
en let dør, som holder den 
værste støj ude. Ofte vil en 
mere robust dør dog vise sig 
at være en god investering, da 
den holder til mere, reducerer 
lydniveauet markant og har 
en glattere overflade, der gør 
rengøringen lettere.

3. Vær ikke bange for 
farver

En dør kan også bruges 
til at skabe et unikt og stil-
fuldt design i rummet. Du 
kan eksempelvis overveje at 
udskifte en af dørene til en 
farvet dør, der bryder med de 
hvide vægge, tilfører rummet 
ekstra kontrast og bidrager til 
en stemningsfuld atmosfære. 
Flere vælger også en farvet 
yderdør for at give et helt 
særligt udtryk til hjemmets 
facade.

3 værelses  
lejlighed på  

103 m2 på 1. sal 
beliggende på Boetoft 

i Christiansfeld  
udlejes ca. 15-1-2020.

ingen husdyr. 

Husleje 5.500 kr./mdr.  
+ forbrug.

Ring 4033 9570

Haderslev Skatklub
Resultaterne fra Haderslev 
Skatklub den 12-11-2019.
Der var 18 deltagere.
1. plads: Gerd Schytt med 
2229 point. 2. plads: Erik 
Bruhn Hansen med 2202 

point. 3. plads: Arne Juhl med 
2200 point. 4. plads: Viggo 
Hermansen med 2190 point.
Den der kom tættest på 888 
point var Kjeld Petersen.
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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

Læs også ugeavisen på:

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

Tilmeld dig på: www.christiansfeld-avis.dk

Flere seniorboliger på vej
Kolding Kommune op-
ruster, når det gælder se-
niorboliger. Således er der 
projekter undervejs. Et 
af dem er i Skovparken i 
Christiansfeld.

- Vi er ikke i tvivl om, at 
boligerne vil blive eftertragtet, 
for vi ved fra den store under-
søgelse blandt seniorerne, at 
særligt seniorbofællesskaber 

er et meget stort ønske, siger 
Formand for Plan-, Bolig- og 
Miljøudvalget Birgitte Kragh 
og Formand for Seniorudval-
get Søren Rasmussen (DF) i 
en fælles pressemeddelelse.

Ud over projektet i Chri-
stiansfeld er der projekter på 
vej på Holbergsvej i Seest og i 
Agtrup. De er ikke i tvivl om, 
at der er brug for flere end 
disse projekter.

- Derfor vil vi blive ved 
med, at inspirere boligselska-
ber, byggefirmaer, investorer 
m.v. til, at etablere seniorbo-
fællesskaber.

Kommunen har nedsat 
en arbejdsgruppe på tværs af 
By- og Udviklingsforvaltnin-
gen og Seniorforvaltningen, 
som samler viden, rådgiver 
og hjælper med kontakter til 
relevante parter.

- På baggrund af den store 
undersøgelse blandt seniorer-
ne, har vi en helt unik indsigt 
i ønsker og behov her lokalt. 
Vi arbejder fortsat målbevidst 
for etableringen af seniorbo-
fællesskaber og glæder os, til 
de første står klar til indflyt-
ning, lyder det fra de to ud-
valgsformænd.

Birgitte Kragh og Søren Rasmussen.
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Jagtgudstjeneste i Tyrstrup Kirke

Lørdag den 9. november 
deltog lokale jægere og 
andre interesserede til en 
særlig jagtgudstjeneste, 
arrangeret af Tyrstrup 
Kirke sammen med Chri-
stiansfeld og Omegns Jagt-
forening.

68 personer var mødt op, 
hvor de først kunne være 
vidner til en vildtparade ved 
Sherif Morten Graulund Mo-
segaard. Han takkede alle de 
fremmødte og især jægerne 
for en god, hyggelig og ikke 
mindst sikker jagtdag, hvor 

der faldt 1 hare og 11 ænder. 
Dette blev efterfulgt af Her-
tug Hans Blæserne, der spil-
lede for det faldne vildt og 
signalet »jagt forbi«.

- Dernæst blev alle invi-
teret indenfor i den skønne 
kirke af Præst Anette Wiuf, 

hvor hun afholdte en meget, 
for dagen relevant gudstjene-
ste, hvor både livet og døden 
samt opstandelsen have en 
hovedrolle. 

Her sørgede Hertug Hans 
Blæserne også for skønne 
toner mellem de for valgte 

salmer, fortæller Morten 
Graulnd Mosegaard.

Dagen sluttede med en 
helt særlig servering. Poul 
Mortensen, der er medlem af 
jagtforeningen og formand i 
Hertug Hans blæserne, havde 
stået i køkkenet det meste af 

dagen og kunne efter gudstje-
nesten byde indenfor i sogne-
huset, hvor menuen stod på 
vildt gryde og enebær gryde. 
Alt sammen lavet på vildt der 
er faldet for jægernes præci-
sion omkring Christiansfeld i 
indeværende jagtsæson.

Nissejagt og julemesse på Tørning Mølle
Julemanden kommer på 
besøg og børn kan igen 
vinde gavekort i nissejag-
ten, når Tørning Mølle for 
34. gang holder julemesse 
den 30. november og 1. de-
cember.

Der er mange traditio-
ner knyttet til den årlige ju-

lemesse på Tørning Mølle. 
Her glæder det Bjarne Beck, 
der er daglig leder, at kunne 
slå dørene op til den 34. ju-
lemesse.

- Det starter med, at bør-
nene kalder på julemanden, 
og når han stikker hovedet 
frem i lugen på toppen af den 
gamle mølle, henter Falck 

ham ned med den store sti-
gevogn. Her vil julemanden 
dele en god godtepose ud til 
de fremmødte børn, fortæl-
ler Bjarne Beck, der lover, at 
man kan møde julemanden 
under hele julemessen og gra-
tis få et billede sammen med 
ham i hans kane.

Julemessen byder på mere 

end 60 stande, hvorfra der 
sælges kreativ husflidskunst 
og gaveideer. Der vil blandt 
andet være en arbejdende 
trædrejer, nisser, julepynt, 
glaskunst, beklædning og de-
korationer. I møllen vil der 
være en kreativ stand, hvor 
man kan lære at lave sine 
egne ting til jul. Er man til 

kulinarisk inspiration, vil man 
kunne smage på vin, lokal øl, 
julesmåkager, chokolade, rø-
gede fisk, økologisk kød og 
pålæg. I staldcaféen serveres 
der desuden æbleskiver og 
gløgg, og i »Fars Bar« er der 
glüwein, fadøl og pølser.

Under julemessen, der 
holder åben lørdag og søndag 

kl. 10-16, vil der være forskel-
lige konkurrencer. Standene 
udlodder gaver, man kan 
vinder på indgangsbilletten. 
Stemmer man på den flotte-
ste stand, kan man desuden 
vinde vin-gaver, og børnene 
kan vinde gavekort ved at del-
tage i nissejagten.


