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Gudstjenester
Søndag d. 8. december 2019 

2. søndag i advent
Aastrup .....................kl. 09.00 
Aller ..........................kl. 16.00 
Bjerning ........................ ingen 
Brødremenigheden ... kl. 10.30 
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup ........................... ingen 
Hejls .............................. ingen 
Hjerndrup .................kl. 13.00 
Annette Wiuf Christensen 
Moltrup .....................kl. 09.00 
Sommersted ..............kl. 09.00 
Stepping ........................ ingen 
Taps ...........................kl. 16.00 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Annette Wiuf Christensen
Vejstrup .....................kl. 10.30
Vonsbæk ....................kl. 10.30

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Åbningstider:
Tirsdag: kl. 09 - 14
Torsdag: kl. 12 - 17

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Solbriller
enstyrke:  kr. 1998,-
flerstyrke:  kr. 1998,-

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

Christiansfeld Pensionistforening

Adventsfest
Torsdag den 12. december  

kl. 14.00 i Seniorhuset
Knud Knudsen  

vil fortælle om de mange år i Tanzania
Annoncesponsor:

v/ Morten Juhl . Sofievej 6 . Christiansfeld 
Tlf. 4021 4052 . www.portservice-aps.dk

www.duseedesign.dk

JULEBAGEDAG
på Sillerup Mølle

Søndag d. 8. dec. 
kl 13:00 – 16:00
Salg af julebrød fra stenovn
Kaffe og glögg, æbleskiver og kage sælges

Underholdning og tombola

Kl. 14:30 kommer julemanden!

På gensyn
Sillerup Mølles Venner

Dan- og kreditkort kan vi desværre
 ikke modtage, så husk kontanter

GRATIS
ADGANG

Søndag den 8. december
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  
glögg og æbleskiver.

Hejlsminde  
Selskabelige Forening

kl. 14.00

Velkommen til JULEMARKED på TORVET  
i den hyggelige honningkage by CHRISTIANSFELD

Lørdag den 7. december & Søndag den 8. december 
kl. 10.00 – 15.00

 

UNESCO byen er bestemt et jule besøg værd 
HUSK: DER ER GRATIS PARKERING I HELE BYEN!

Arr. af Christiansfeld Handelsstandsforeningwww.christiansfeld-handel.dk

• 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)

Christiansfeld  
Avis

Kan også læses på
www. 

christiansfeld-avis.dk

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Knaldhamrende 
Gode Tilbud

Friskskovede 
Juletræer
Fra

10000

Mini 
Julestjerner

1000fra

BDM GENBRUG

Prætoriustorv 1c, 6070 Christiansfeld 
Mandag - Fredag kl. 12.30-17.00

Lørdag kl. 10.00-12.30

Vi ønsker alle 
vores kunder  
glædelig jul!

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

Annoncesponsor:
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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

Vejstrup, Hejls, Taps pastorat

Adventsgudstjeneste  
2. søndag i advent

Vejstrup kirke 
Søndag 8. december kl. 10.30

Taps kirke 
Søndag 8. december kl. 16.00

Luciaoptog ved børn fra Taps. 
Efter gudstjenesten er der suppe på Taps gl. skole.

Alle er velkommen.

Stepping kirkes  
aktiviteter i december måned

Julekoncert 
Onsdag den 11. december kl. 19.30  

med Julie Bertelsen - alt udsolgt.

Juledukketeater 
Torsdag den 12. december kl. 10.00  

for Stepping børnehave og dagpleje.

Lucia gudstjeneste 
Søndag den 15. december kl. 19.00  

Børne- og ungdomskoret medvirker. 
Alle er velkomne.

Vi synger julen ind 
Tirsdag den 17. december kl. 19.00  

Stepping Kirkekor medvirker. 
Efter koncerten er der portvin og chokolade. 

Alle er velkomne.

Juleafslutning 
Fredag den 20. december kl. 08.30  

med Stepping Friskole.

Julegudstjeneste 
Tirsdag den 24. december kl. 16.00 

Alle er velkomne.

Nytårsgudstjeneste 
Tirsdag den 31. december kl. 15.00 

Efter gudstjenesten siger vi goddag til det nye år 
med kransekage og champagne. 

Alle er velkomne.

Frørup kirkes  
aktiviteter i december måned

Gudstjeneste 
3. søndag i advent 

Søndag den 15. december kl. 10.30  
Alle er velkomne.

Julegudstjeneste 
Tirsdag den 24. december kl. 14.30  

Alle er velkomne.

Juledag 
Søndag den 15. december kl. 19.00  
Onsdag den 25. december kl. 10.30. 

Alle er velkomne.

Nytårsgudstjeneste 
Onsdag den 1. januar kl. 14.00 

Efter gudstjenesten siger vi goddag til det nye år 
med kransekage og champagne. 

Alle er velkomne.

Julekoncert  
i Tyrstrup kirke

Flyvehjemmeværnets store orkester sammen  
med Kor-Nor, Aller-Fjelstrup sognekor,  

Sommersted-Oksenvad damekor og  
Tyrstrup kirkes kor Laudamus.

onsdag den 11. december  
kl. 19.00

Gratis entré.

Jul i fællesskab!
Af Mogens S. Mogensen, Formand for menighedsrådet ved Tyrstrup Kirke

Julenat forkyndte englene 
for hyrderne på marken: »Se, 
jeg forkynder jer en stor glæde, 
som skal være for hele folket: I 
dag er der født jer en frelser i 
Davids by; han er Kristus, Her-
ren«. »En stor glæde for hele 
folket« er julens budskab, og 
glæden bliver altid større af at 
blive delt med andre. Hvis det 
er svært at finde juleglæden, så 
kan fællesskabet måske bidra-
ge til, at man kan opleve den.

Det fællesskab kan man 
opleve ved at deltage i julens 

mange gudstjenester, men 
som noget nyt indbyder Tyr-
strup Kirke i år til en særlig 
julefest for alle, der har lyst til 
at holde jul i fællesskab med 
andre. Julefesten er for både 
voksne og børn.

Julefesten afholdes søn-
dag den 22. december kl. 17 i 
Sognehuset. Her vil vi tænde 
juletræet og synge gamle og 
nye julesalmer. Vi vil spise en 
meget lækker julemiddag, 
høre julehistorie og fornøje os 
med forskellige julelege. Vi ser 

frem til nogle festlige timer og 
håber, at mange har lyst til at 
være med. Alle er velkomne!

Deltagelse i julefesten ko-
ster kun 100 kr. pr voksen og 
50 kr. pr. barn. Tilmelding kan 
ske på kirkens hjemmeside 
www.tyrstrupkirke.dk (klik på 
»Tilmelding« i øverste højre 
hjørne) eller ved henvendelse 
på kirkekontoret Gl. Kongevej 
9. Tlf. 7456 2316. Tilmeldings-
frist er den 12. december. 

Vi glæder os over de sponso-
rater, vi allerede har modtaget, 

men modtager fortsat gerne 
støtte til dette arrangement, så 
vi kan holde prisen nede på et 
niveau, hvor alle kan have råd 
til at deltage.

Penge kan indbetales på kir-
kens MobilePay 89465 mærket 
»Jul« eller på kirkens bankkon-
to: 9874-3050170224 mærket 
»Jul«.

Jeg vil benytte lejligheden 
til på menighedsrådets vegne 
at ønske alle i Tyrstrup Sogn en 
rigtig glædelig jul og et godt 
nytår!

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)

Salmesang på  
Prætoriustorvet
Igennem hele november 
har der været afholdt sal-
mesang klokken 16.50 til 
17.00 alle hverdage rundt 
om i byens butikker. I fre-
dags blev der sat et fore-
løbigt stemningsfyldt 
punktum for det afholdte 

arrangement i fri luft på 
Prætoriustorvet. 

Dagen forinden var der 
blevet sunget inde i den lille 
BDM Butik, hvor der næppe 
havde været plads til blot en 
eneste deltager mere. Om ons-

Prætoriustorvet dannede 
ramme om den sidste aftens 
salmesang ude i byen.

dagen have kunderne i Meny 
kunne glæde sig over de fri-
villiges salmesang, mens del-
tagerne om mandagen havde 
sat hinanden stævne hos Søn-
derhave Sko. Det smukke ar-
rangement er nu blevet afholdt 
for fjerde år i Christiansfeld. 
Med den positive tilbagemel-
ding fra både butiksindehavere 
og byens borgere in mente, vil 
den nye tradition sikkert også 
blive holdt i hævd i 2020.

Af Lars Østergaard Jensen
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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

Man må åbenbart  

ikke rose bageren og sige  

man godt kan lide hans boller  

og drømmer om at smage  

hans kanelstang...

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

Oksebryst eller 
tværreb   Pr. 1/2 kg

Gl. dags oxesteg 
med ben.

Pr. 1/2 kg 2000

Gl. dags oxesteg 
uden ben. 
Snørret.

Pr. 1/2 kg 2500

Kålpølser
   3500
5 STK.

10 STK.

FRIT 
VALG

Vi modtager bestillinger 

Mulardænder

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

6000

1295

Velkommen til
Mette Marie Knudtzen
Tandlæge

Rikke Behr
Tandlæge

Tandlægerne i Christiansfeld siger 

Puk Trine Christiane Anne

Bekendtgørelser

Vores elskede mor
svigermor, mormor, farmor og oldemor

Ingeborg Essendrop
* 19. januar 1931    † 29. november 2019

er stille sovet ind

I hjertet gemt, men aldrig glemt

Gunhild og Ingo Eva og Henning
Lorenz og Gudrun Inge Marie og Henrik

børnebørn og oldebørn

Begravelsen finder sted ved Fjelstrup Kirke
fredag den 6. december kl. 11.00

I stedet for evt. blomster kan man betænke
Kirkens Korshær, reg-nr. 9541 konto-nr. 540 1429

mrk. Ingeborg Essendrop

 
Foredrag ved generalkonsul  
Kim Andersen, Flensborg: 
”Om fejring af 2020, mindretal 
og den aktuelle situation  
i grænselandet” - rammet ind 
af et par dejlige julesange, ak-
kompagneret af Bente Ibenfeldt 

          
  Den 10.12.2019 kl. 15:00 
       Museet er åbent fra kl. 14:00  

      Entré 40,- kr. 

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

Koldingvej 52, Frederikshøj,  
6070 Christiansfeld 

 

Max. 70 pladser - efter 

”først til mølle”-princippet 

Mandelgave
Køb den historiske kalender og brug  

den som mandelgave, julegave  
eller som en hilsen til venner og 

slægtninger som har rødder  
i Christiansfeld og omegn. 

Årets emne er genforeningen 1920
Kan købes flere steder i byen og på arkivet.

Christiansfeld Lokalhistoriske arkiv, 
Lindegade 14.

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

Gi’ et maleri i gave
Se malerier og kort i

»Karibu« eller

»Morgenstjernen«
af Birthe Engedal - Tlf. 40 81 81 28

Hvis du ikke har  
modtaget avisen... 

Kan den hentes hos: 
Christiansfeld Avis . Chris-
tiansfeld Centret . Dagli’ 

Brugsen og Stalden i Hejls
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Tillykke

Et stort tillykke med 
de 11 år 
Anne Sofie Schultz Aller.
Indimellem du bager, syr og 
andre kreative opgaver er 
der hyggetid til din lille fan.

Mormor  
glæder sig til at fejre dig.

Har du endnu ikke prøvet Danmarks mest stabile 
bredbåndsteknologi? Og det endda uden det koster dig en krone?  
Er du blandt de 4 ud af 5 i Trekantområdet med adgang til fibernet, kan du så sige nej? 
 
Overvejer du at prøve fibernet, så er december din sidste chance 
som ny kunde for bestilling af fiberbredbånd til 0 kr. i 6 måneder. 
Du kan spare helt op til 2.893 kr. 

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 GRATIS 
FIBERNET?

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.

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.

Taksigelser

Hjertelig tak
Hjertelig tak for den  
store opmærksomhed  

i forbindelse med  
vores jernbryllup.

Tak for alle de mange 
hilsner og gaver.

Mange taknemlige  
hilsener 

Esther og Albert  
Højgaard

Hjertelig tak

for venlig 
opmærksomhed ved

Finn Bunkenborgs
bisættelse

Tak for de 
smukke blomster

Erna

Jernbanegade 1 . 6070 Christiansfeld 
Tlf. 2197 1111

Velvære til kroppen
F.eks. sæbe

Kun 2500

Åbningstider fra mandag til fredag:  
Helsebutik: Kl. 10.00-17.00 

Café: kl. 14.30-17.00 

Fjelstrup Skatklub
Mandag den 2. december 
mødtes 18 personer til skat. 
Nr. 1: Thomas Ellegaard 
med 2765 point. Nr. 2: Vagn 
Clausen med 1979 point. Nr. 
3: Jens P. Hansen med 1870 

point. Nr. 4: Gudrun Chri-
stensen med 1762 point. Jo-
han From fik en klub kasse 
Blue Brid fra Fuglang med 
885 point.
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Nyt fra 

 
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

Christiansfeld Centret ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nytår

Tak for i år
Vi ser frem til et spændende Genforeningsår i 2020

Følg med i forberedelserne på www.christiansfeldcentret.dk/genforeningen

Foto: Eva Kristensen Foto: Eva Kristensen 
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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

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

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,-

• 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...

Julemanden vækket i Christinero
- men han trænger snart til høreapparat!
Vejret var som det skulle 
være, og humøret var højt 
hos de omkring 350 børn og 
voksne, som have tilmeldt sig 

Handelsstandsforeningens 
julevandring fra Prætori-
ustorvet og ud til Christine-
ro for at vække julemanden.

Byrådsmedlem Molle Lyk-
ke Nielsen holdt først en kort 
tale og takkede for det store 
fremmøde og fortalte om en 
borger, der på Facebook hav-
de tilbudt et par børnebillet-

ter til afhentning og sagde, at 
det netop er denne hjælpsom-
hed, der er en af brødreme-
nighedens grundprincipper. 
Molle glædede dertil sig over 
den flotte julebelysning i byen 
og over, at forretningslivet er 
helt oppe i det høje gear med 
næsten ingen tomme forret-
ningslokaler. 

Og så satte karavanen af 
juleglade børn, forældre og 
bedsteforældre kurs mod 
Christinero. I porten til den 
gamle præstegård var der en 
lille konkurrence for børnene, 
før man nåede ud til Christi-
nero, hvor Brødremenighe-
dens basunkor spillede smuk-
ke julemelodier.

Ude foran Christine Fre-
derikke pavillon forsøgte den 
friske nissebande og deres 
nissemor at råbe julemanden 
op. Som alle de forrige år, 
havde julemanden igen sovet 
over sig. Og noget tyder på, 
at julemanden vist snart skal 
ønske sig et høreapparat i ju-
legave, for i år skulle der råbes 
både HØJT og LÆNGE, før 
det lykkes at vække den gamle 
syvsover med det store hvide 
skæg Da det endelig lykke-
des at få ham lokket ud, ud-
delte han, med hjælp af nis-
sepigerne, både juleposer og 
julelanterner, der var gode at 
have ved hånden på vej hjem i 
skumringen.

Dagen sluttede på smuk-
keste vis i Brødremenighe-
dens Kirke med Hosianna.

Af Lars Østergaard Jensen

Vindere af  
Chr.feld Handelsstandsforening 
     Julekonkurrence uge 48

Sønderhave Sko: 
Marie Stenge, Fjelstrup Nørrevej 33 
Inge Holm - Seniorgården

Martensens Boghandel: 
Grete Krag, Højvejen 57, Hejls 
Johanne, Koldingvej 145

Donslund Vine: 
Kirsten Thomsen, Nørregade 16, st.tv 
Pia V Schmidt, Steenbjerg 36

amanda-m.dk: 
Eliza Folmer, Odinsvej 29 
Jette Poulsen, Frederiksdalparken 26

Smuksakk: 
Anne Grete Nielsen, Havnevej, Hejls-
minde 
Susanne Kay, Steenbjerg

Anemonen: 
Connie Nielsen, Lindetoften 4, Taps 
Gitte Johansen, Fjelstrupnørrevej 66,  
Haderslev

Tyrstrup Brød: 
Susanne Lund, Frederiksdalsparken 5 
Finn Muller, Haderslevvej 45c

Gittes Mode: 
Anne Mette, Seggelund Hovedvej 
Christian Nørgaard, Høgsgårdvej 16

OK Plus: 
Bent Lythje, Borgmestervej 16 
Anita H Meldgaard, Stenbjerg 10

Meny: 
Rico Hansen, Ødisvej 10, Taps 
Käte Thomsen, Skovvænget 5

Det Gamle Apothek: 
Bodil S. Jensen, Ørum Skovvej 15,  
Uldum 
Elsebeth Ploug, Skovgaardsvej 4, Vejle

Blomstergården: 
Emil Boysen, Dahlsvænget 20 
Niels Jørgen Kristensen,  
Knud Hansensvej 4, Kolding

Gavekort skal afhentes i butikken  
senest den 1. februar 2020
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Keramikværkstedet har

JULEÅBENT  
Den 7. og 8. december kl. 11-17
Find en særlig gave, hyg med jule-bag og varmt i koppen 

i den gamle købmandsgård i St. Anslet.

Derudover har værkstedet daglig åbent efter aftale.

Studio Keramik v/Susan Lange  
Kystvejen 36, St. Anslet . 6000 Haderslev 

Tlf. 2289 1379 

www.susan-lange.dk

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

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

 

December i Aller og Fjelstrup kirker 
 
Julekoncert i Fjelstrup torsdag den 5.12 kl. 19.30 
Medvirkende: Sommersted kirkes damekor, Tyrstrup kirkes kor, 
KorNor og Aller-Fjelstrup Sognekor. 
 
Familiegudstjeneste i Aller den 8.12 kl. 16.00 
Luciaoptog ved elever fra Aller Friskole og Fjelstrup Skole. 
Kirkesangerkoret EKKO medvirker. 
 
Familiegudstjeneste i Fjelstrup den 15.12. kl. 16.00 
Luciaoptog ved elever fra Aller Friskole og Fjelstrup Skole. 
Aller-Fjelstrup Sognekor medvirker. 
 
Aller Friskoles Juleferiefest i Aller den 20.12 kl. 8.30 
- med overraskelse! 
 
Fjelstrup Skoles Juleferiefest i Fjelstrup den 20.12 kl. 10.00 
- med krybbespil! 
 
Gudstjeneste i Aller kirke den 22.12. kl. 10.15 
 
Juleaften i Aller kl. 14.30 og i Fjelstrup kl. 16.00 
Ditte Silberbauer medvirker på trompet.  
 
Juledag i Aller kl. 9.00 og i Fjelstrup kl. 10.15 
 
2. Juledag i Fjelstrup kl. 9.00 
 
Nytårsaften i Aller den 31.12. kl. 14.00 
Kirkesangerkoret EKKO medvirker. 
 
                  Alle er velkomne til alt! 
 
Klip ud ------------------------------------------------------------------- 
 

folk i Hejlsminde arrangerer:

Anne Dorte Michelsen trio

Mandag den  
16. december  

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).

Årets julekoncert - for 3. gang er det lykkedes at få  
Anne Dorte til at komme med en god back-up. 

Der bliver genhør med gamle hits og  
nyere melodier - mon ikke også der  

dukker en enkelt julemelodi op?  

Entré kr. 250,- ekskl. mad. 
Reservation på:  

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

UDSOLGT!

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

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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Bolig / Ejendomme m.m.

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

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

Landbrug / Have / Fritid

Motor

Brassband og fire kor til julekoncert i Tyrstrup Kirke
Fire kor fra lokalområdet 
stiller op sammen med 
Flyverhjemmevær nets 
Musikkorps til en stor ju-
lekoncert i Tyrstrup Kirke 
den 11. december kl. 19.

Den traditionsrige og årligt 
tilbagevendende julekoncert i 
Tyrstrup Kirke bliver igen i år 
gæstet af Flyverhjemmevær-
nets Musikkorps. Denne gang 
bliver musikkorpset ledsaget 

af fire kor: Kor-Nor fra Hejls, 
Aller-Fjelstrup sognekor, 
Sommersted-Oksenvad Da-
mekor samt Tyrstrup Kirkes 
eget voksenkor Laudmus. Til 
sammen medbringer de fire 
kor 80 korsangere.

Musikkorpsets repertoire 
spænder vidt fra dansk mili-
tærmusik, danske sange, sal-
mer, klassisk, pop, filmmusik 
til typiske engelske brassband 
stykker.

De fire lokale kor er sam-
mensat af amatørsangere, som 
både synger verdsligt og kir-
keligt repertoire, nye rytmiske 
og klassiske kompositioner. 
De har før optrådt sammen, 
senest ved Forårskoncerten 
2.maj i Tyrstrup kirke, hvor 
N.W. Gades ”Morgensang af 
Elverskud” blev opført som et 
fællesværk for alle kor.

Dette værk kan høres igen 
sammen med Sønderjyllands 
Amatør Symfoni Orkester 

ved Nytårskoncerten i Fjel-
strup Hallen den 5. januar 
2020.

Ved julekoncerten i år syn-
ges en fælles sang og derefter 
vil korene hver for sig komme 
med deres advents- og jule-
sange.

Orkester til militære  
anledninger

Flyvehjemmeværnets Mu-
sikkorps er et ud af 14 hjem-
meværnsorkestre i Danmark, 
og er det eneste der er til-
knyttet Flyverhjemmeværnet. 
Flyverhjemmeværnets Mu-
sikkorps er et brassband, be-
stående af cirka 30 musikere. 
Primært gives der koncerter i 
det Syd og Sønderjyske om-
råde, men der er i tidens løb 
afholdt koncerter over hele 
Danmark, og også en del 
koncerter i udlandet. De del-
tager også i danske konkur-
rencer såsom Silkeblæs og 

Aalborg Musikkonkurrence 
(AAMUK).

Normalt giver Musikkorp-
set koncerter i forbindelse 
med arrangementer med et 
militært præg, såsom 4. maj 
arrangementer, Lysfesten, 
den 5. juli i Fredericia, Flag-
dagen, Kastellets Fødsels-
dag, mindehøjtideligheder 
og mange flere, men også ved 
andre begivenheder af mere 
civil karakter. Traditionelt af-
holder Musikkorpset også en 
årlig forårs- eller efterårskon-

cert og julekoncerter i lokal-
området.

Korpsets musikalske med-
lemmer øver fast hver onsdag 
på Staldgården ved Kolding-
hus i Kolding, og orkeste-
rets nuværende dirigent er 
Thomas Hylgaard. Medlem-
merne af Musikkorpset er alle 
frivillige, bortset fra dirigen-
ten, som er professionel og 
kontraktansat.

Der er gratis adgang til 
koncerten i Tyrstrup Kirke.

Julebagning på Sillerup Mølle
Sillerup Mølle har 160 år 
på bagen og søndag den 8. 
december kl. 13-16 danner 
møllen og det tilhørende 
historiske ovnhus rammen 
om en stor julebagedag.

Der er boder, julebag, 
tombola og masser af jule-
stemning, når Sillerup Mølles 
Venner holder julebagedag på 
Sillerup Mølle den 8. decem-
ber.

- Som sædvanlig vil der 
være stor aktivitet i under-
mølllen med flere salgsboder. 

»Vennerne« sælger gløgg, æb-
leskiver, kaffe og hjemmebag, 
og man kan måske også vinde 
julegaven i den store juletom-
bola, fortæller Hans Aage 
From fra Sillerup Mølles Ven-
ner.

Han håber, at mange vil 
lægge vejen forbi møllen, der 
ligger i den lille by syd for 
Fjelstrup, sydøst for Christi-
ansfeld. Ikke mindst for at få 
et glimt af julemanden, som 
kommer forbi kl. 14.30 for at 
sprede godt humør.

Tændt op i ovnhusets 
stenovn

Ved siden af den karakteri-
stiske murstens-mølle, ligger 
et lille ovnhus, som mølleren 
oprindeligt anvendte til at 
bage brød til egen hushold-
ning, men især til at bage brød 
af det korn, han fik i betaling 
for sit arbejde ved at male 
folks korn. Når kornet blev 
til brød, kunne han så tjene 
penge ved at sælge brødet.

På søndag vil bager Lo-
rents være i fuld gang i ovn-
huset. Her vil man kunne 
købe friskbagt møllebrød lige 
fra stenovnen. Den gamle ovn 
bliver tændt cirka 12 timer før 
bagningen skal begynde, og 
vil så have en temperatur på 
cirka 280 grader. Varmen kan 
så holde sig i 12 timer, men 
er naturligvis faldende, da der 
ikke kan ske nogen indfyring i 
bage perioden. Ovnens bund-
flade kan rumme 120 fransk-
brød på en gang.

Eneste funktionelle mølle 
på egnen

Sillerup Mølle blev byg-
get i 1859. Den er muret op 
i mursten helt op til hatten i 
modsætning til de fleste an-
dre vindmøller på Haderslev 
egnen. I 1927 blev der instal-
leret en ca. 24 hk diesel mo-
tor. Til den blev der bygget 
en lille tilbygning. Motoren 
er stadig funktionsdygtig, 
men den er nu afløst som 
drivkraft af elektricitet. Møl-
len er blevet renoveret af flere 
omgange og ejes i dag af Den 
Selvejende Institution Sille-
rup Mølle.  Sillerup Mølle er 
i dag den eneste vindmølle på 
Haderslev egnen, der endnu 
er bevaret og i stand til at 
male korn.

Det er foreningen Silleup 
Mølles Venner, som står bag 
julebagedagen, hvor der er 
gratis entre.

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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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

Vind boligindretning  
for  15.000 kr.
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ÆNDREDE KONTORTIDER I UGE 50 fra 9. - 13. dec.
Man., tirs. & onsdag 

kl. 09.00-13.00
Torsdag 

kl. 09.00-16.00
Fredag 

kl. 09.00-12.00

ÆNDREDE KONTORTIDER I UGE 51 fra 16. - 20. dec.
Mandag - Tirsdag 

kl. 09.00-14.00
Onsdag 

kl. 09.00-15.00
Torsdag - Fredag 

LUKKET

Avisen holder lukket fra  
torsdag den 19. december 2019  

- onsdag den 1. januar 2020 
begge dage inkl.

Avisen udkommer IKKE i  
uge 52 2019 og  

uge 1 2020

 Jernbanegade 1 (det gl. posthus) . 6070 Christiansfeld · Tlf. 7456 1433  
mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk

Christiansfeld Avis

ANNONCE-INDLEVERING TIL UGE 51

UDKOMMER DEN 19. & 20. DECEMBER:

Større annoncer:  
Hele, halve og kvarte sider samt  
annoncer med farve 

skal indleveres senest  

torsdag den 12/12  
kl. 15.00. 
Mindre annoncer kan nås  
mandag den 16/12 kl. 12.00.

Genforeningen skal 
fejres med maner
I 2020 er det 100 år siden, at 
Sønderjylland blev genfor-
enet med Danmark. Fej-
ringen har været planlagt 
længe og tirsdag den 10. 
december vil den danske 
generalkonsul i Flensborg, 
Kim Andersen, holde fore-
drag på Genforenings- og 
Grænsemuseet, hvor han 
fortæller om planerne for 
fejringen.

Genforeningen og afslut-
ningen på de 54 år, hvor Søn-
derjylland var en del af det 
tyske rige, udtrykker en stærk 
del af folkesjælen i Christi-
ansfeld og omegn. Lidt nord 
for byen - lige uden for vin-
duerne af bygningerne, som 
i huser Genforenings- og 
grænsemuseet - skete det alt 
sammen den 10. juli i 1920: 
Det berømte Kongeridt over 

den slettede grænse, som er 
kendt fra illustrationerne i 
historiebøgerne. Det var her 
Kong Christian d. X blev til-
jublet. Det var her, han løf-
tede en lille hvidklædt pige op 
på sin hest.

Næste år er det præcis 100 
år siden, at disse begivenhe-
der fandt sted. I den anled-
ning har museet arrangeret et 
foredrag den 10. december kl. 

15 med generalkonsul Kim 
Andersen fra Flensborg. Her 
vil han give en aktuel status 
over de begivenheder, der 
finder sted i forbindelse med 
fejringen af 100-året for Søn-
derjyllands genforening med 
Danmark i 1920. 

Opdatering om aktuel 
situation

Generalkonsul Kim An-
dersen, Flensborg, er udpeget 
af regeringen som Udenrigs-
ministeriets repræsentant i 
den statslige styregruppe vedr. 
100-års jubilæet for Genfor-
eningen i 2020. Desuden har 

Kim Andersen sæde som sta-
tens repræsentant i både det 
Sønderjyske Præsidium og 
det Sønderjyske Præsidiums 
forretningsudvalg vedrørende 
Genforeningsjubilæet i 2020.

Ud fra sin officielle rolle 
og viden om forholdene både 
nord og syd for grænsen, vil 
Kim Andersen desuden ori-
entere deltagerne om den 
aktuelle situation i grænse-
landet, mindretallene og for-
holdet imellem Danmark og 
Tyskland.

Synger julen ind
Genforenings- og Græn-

semuseet har valgt at bruge 
foredraget som en anledning 
til, at synge julen ind med et 
par julesange og -salmer, og 
har i den anledning allieret 
sig med pianist og komponist 
Bente Ibenfeldt ved klaveret.

Der er dog et begrænset 
antal pladser til arrangemen-
tet, der koster 40 kroner i 
entre. Museet kan rumme 70 
deltage, og pladserne vil blive 
fordelt efter »først til mølle«-
princippet. Formand for mu-
seet Kaj G. Nielsen opfordrer 
derfor til, at man kommer i 
god tid, og udnytter, at dø-
rene åbner allerede kl. 14.

CHRX modtages ved Grænsekroen.

Julemarked i Seniorhuset
Lørdag den 30. november 
blev der igen afholdt jule-
marked i Seniorhuset.

Her kunne man købe man-
ge fine produkter, som blandt 
andre flotte juledekorationer,  
ligesom man kunne købe 
lodsedler. Døjede man med 
ømme skulder og ondt i nak-
ken, kunne man få en lækker 
gang massage. Overskuddet 
fra arrangementet vil går til 
Seniorhuset. 

Af Lars Østergaard Jensen
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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.

www.christiansfeld-avis.dk

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

Hvis du ikke har modtaget avisen... Kan den hentes hos: 
Christiansfeld Avis . Christiansfeld Centret . Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls


