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Gudstjenester
Søndag d. 23. december 2018 

4. søndag i advent
Aastrup .....................kl. 10.30
Aller .............................. ingen
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup ........................... ingen
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup ......................... ingen
Sommersted .................. ingen
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ........................ ingen

Mandag d. 24. december 2018 
Juleaften

Aastrup ...........kl. 13.00/16.00
Aller ..........................kl. 16.30
Bjerning ....................kl. 15.30
Brødremenigheden ... kl. 7.30/19.00
Fjelstrup ....................kl. 15.00
Frørup .......................kl. 16.00
Hejls ................kl. 10.30/14.45
Hjerndrup .................kl. 15.00
Moltrup .....................kl. 14.00
Sommersted ....kl. 10.30/15.30
Stepping ....................kl. 14.30
Taps ...........................kl. 16.00
Tyrstrup ...........kl. 14.00/16.00
Vejstrup .....................kl. 13.30
Vonsbæk ....................kl. 14.00

Tirsdag d. 25. december 2018 
Juledag

Aastrup .....................kl. 10.30
Aller ..........................kl. 10.15
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 09.00
Frørup .......................kl. 10.30
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup ......................... ingen
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 10.30
Vonsbæk ........................ ingen

Se CIF  
Feldersport  

på side 9

NYE
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag: kl. 09 - 14
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 12 - 17
Fredag: Lukket
Lørdag/Søndag: Lukket 

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

Vores åbningstider  
frem til jul og nytår:

Lør. 22/12:  09.30-16.00

Søn. 23/12:  09.30-16.00

Man. 24/12: Lukket

Tirs. 25/12:  Lukket

Ons. 26/12:  Lukket

Tor. 27/12:  09.30-17.30

Fre. 28/13:  09.30-17.30

Lør. 29/12:  09.30-13.00

Søn. 30/12:  Lukket

Man. 31/12:  09.30-13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Donslund Vine
  ønsker alle en

Åbningstider jul & nytår 2018

Lørd./Søn. d. 22/23-12 kl. 10.00-15.00
Lukket fra 24/12 til og med den 1/1 2019

*SØNDERHAVE SKO*
Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 

www.butiksonderhave.dk . Find os på Facebook!

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul

Lokalcenter »Hejls gl. Skole«
Hejls Landevej 20, Hejls

Generalforsamling
afholdes onsdag d. 9. januar 2019

kl. 14.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Ellen og Christian Lønborg kommer  
og fortæller om tiden på Grønland

Der er gratis kaffe og kage.

Venlig hilsen Brugerrådet

Bedeuge 2019 - kom og deltag
Ugens tema: »Åndeligt venskab«

Mandag den 7. og tirsdag den 8. januar kl. 19.30 
 i Brødremenighedens Lille Kirkesal, Lindegade

Onsdag den 9. og torsdag den 10. januar kl. 19.30 
 i Menighedshuset, Haderslevvej 25

Fredag den 11. januar kl. 19.30 
 i Café Morgenstjernen, Jernbanegade 1

Søndag den 13. januar kl. 19.00 
 Liturgisk gudstjeneste i Tyrstrup Kirke

Se mere på www.evangeliskalliance.dk

Tyrstrup Kirke     .     Brødremenigheden
Menighedshuset     .     Café Morgenstjernen

farver
K.P. Elbæks Malerforretning A/S
Kongensgade 85 E . Christiansfeld
74 56 32 12 - www.kp-elbaek.dk

Vi ønsker vore kunder 
og samarbejdspartnere

Glædelig jul og  
Godt nytår

 

Christiansfeld
Holder ferielukket  

fra den 20. december.
Vi åbner igen den  

7. januar 2019 kl. 9.00

Vi har åbent:

Fre. d. 21/12 kl. 12-17 & Lør. d. 22/12 kl. 10-14

Fre. d. 28/12 kl. 12-17 & Lør. d. 29/12 kl. 10-14

ÅBEN d. 31/12 for afhentning af FORUDBESTILTE anretninger kl. 12-13

Favstrup Fisk

Altid frisk
www.favstrupfisk.dk

GOD JUL OG GODT NYTÅR 
TIL ALLE KUNDER

Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

Nytårsgudstjeneste
Mandag den 31. december 2018 

kl. 14.00 i Fjelstrup kirke
Kirkesangerteamet EKKO synger med.

Vi ønsker efter gudstjenesten hinanden  
et godt nyt år - med et  

glas champagne og kransekage!
Aller og Fjelstrup menighedsråd

Onsdag d. 26. december 2018 
2. juledag

Aastrup ......................... ingen
Aller .............................. ingen
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 17.00
Fjelstrup ....................kl. 10.15
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 10.30
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup .....................kl. 10.30
Sommersted .................. ingen
Stepping ........................ ingen
Taps ............................... ingen
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup ......................... ingen
Vonsbæk ....................kl. 09.00

Søndag d. 30. december 2018 
Julesøndag

Brødremenigheden ..kl. 10.30
Tyrstrup .....................kl. 10.30

Mandag d. 31. december 2018 
Nytårsaften

Aastrup ......................... ingen
Aller .............................. ingen
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 23.30
Fjelstrup ....................kl. 14.00
Frørup ........................... ingen
Hejls ..........................kl. 16.00
Hjerndrup ..................... ingen
Moltrup .....................kl. 23.30
Sommersted .................. ingen
Stepping ....................kl. 15.00
Taps ............................... ingen
Tyrstrup ......................... ingen
Vejstrup .....................kl. 15.00
Vonsbæk ....................kl. 15.00

Tirsdag d. 1. januar 2019 
Nytårsdag

Frørup .......................kl. 14.00
Hjerndrup .................kl. 10.30
Tyrstrup .....................kl. 16.00

Søndag d. 6. januar 2019 
Helligtrekonger

Aastrup ......................... ingen
Aller ..........................kl. 09.00
Bjerning ....................kl. 10.30
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ........................ ingen
Frørup ........................... ingen
Hejls .............................. ingen
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 14.00
Sommersted ..............kl. 19.30
Stepping ........................ ingen
Taps ...........................kl. 10.30
Tyrstrup .....................kl. 10.30
Vejstrup .....................kl. 09.00
Vonsbæk ....................kl. 10.30
Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Husk at købe Jule/Nytårsbuket
Bestil venligst i god tid

Jule- og nytårs- 
åbningstider:

Se side 5

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk
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Frørup · Hejls · Hjerndrup · Stepping · Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Glædelig jul!
Af Mogens S. Mogensen

Julenat i 1914 lå unge tyske 
(og sønderjyske) mænd i deres 
skyttegrave ved Vestfronten. 
Kun 30 meter fra dem lå engel-
ske og franske soldater i deres 
skyttegrave. I flere måneder 
havde de skudt på hinanden 
og dræbt hinanden i stor stil i 
det, vi i dag kalder den første 
verdenskrig. I løbet af juleaf-
tensdag begyndte skydningen 
at stilne af; det var den første 
stilhed på fronten i månedsvis. 

Englænderne troede, at tys-
kerne var ved at forberede et 
overraskelsesangreb, men op-

dagede så, at tyskerne havde 
sat juletræer op foran deres 
skyttegrave og tændt lys. 
Pludselig hørte de, at de tyske 
soldater brød ud i sang: »Stille 
Nacht, heilige Nacht«. Englæn-
derne reagerede ved at klappe 
og så istemme en af deres ju-
lesalmer. 

Sådan vekslede sangene 
frem og tilbage, og det kul- 
minerede, da de alle sang med 
på den julesang, som englæn-
derne kendte som »O Come all 
Ye faithful«, og som tyskerne 
kendte på latin som »Adeste 

Fideles«. Det endte med, at 
soldaterne fra begge sider 
mødtes i ingenmandsland 
mellem skyttegravene, hvor 
de tændte bål og udvekslede 
gaver og blandt andet sang 
»Skuld gammel venskab rejn 
forgo« på hver deres sprog. 
og også spillede en fodbold-
landskamp med hinanden. 

På flere frontafsnit holdt ju-
lefreden helt ind i det nye år, 
men så udgik der befalinger fra 
generalstabene til soldaterne 
om at genoptage skydningen. 
I begyndelsen skød mange 
soldater bevidst hen over ho-
vederne på dem, de havde 
fejret jul sammen med, men 
efterhånden lykkedes det 
hærledelserne at genindføre 

den militære disciplin.
Julen er ikke kun hygge 

og sentimentalitet; julen er 
en grænseoverskridende be- 
givenhed: Gud overskred alle 
grænser og lod sig føde som et 
menneske og bragte dermed 
Guds rige med fred, glæde 
og retfærdighed til verden. 
Julen er et guddommeligt 
jordskælv, som - når vi bliver 
stille og lytter til julens bud-
skab - kan få ikke bare tyske og 
engelske soldater, men os alle 
sammen, op af skyttegravene. 
Ud i det ingenmandsland, hvor 
vi oplever, at Guds rige bryder 
igennem.

Glædelig jul!

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

Bekendtgørelser

Gudrun Guldager
* 1. februar 1924

er stille sovet ind

På familiens vegne

Knud Erik og Kirsten

Bisættelsen har fundet sted

Taksigelser

En stor tak
Til alle som var med til at gøre receptionen i  
forbindelse med Lundbysamlingens åbning  

i Søstrehuset så festlig.

Tak til pastor Jørgen Bøytler, Blæserkoret, Käte, 
Anne-Marie og alle, der hjalp. Tak til alle gæsterne 

og tak for alle de flotte gaver jeg fik.

Jutta Bogut

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.

KAFFE - KAGE – HYGGE
i Seniorhuset 

Søndag den 6. januar 2019 
kl. 14.00

Vi gentager de sidste års succes med kaffebord 
en søndag om måneden.

Første gang bliver søndag den 6. januar 2019.

Derefter bliver det søndag den 3. februar 2019  
og søndag den 3. marts 2019. Begge dage kl. 14.00.

Kom og få et par hyggelige timer med kaffe og kage 
og samvær med andre.

Prisen er kr. 25,00 pr. person.

Pensionistforeningen, Ældresagen, Seniorhuset

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

 

Ugeavisen holder Juleferie
Vi er tilbage på kontoret  

onsdag den 2. januar kl. 9.00
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.!

Stepping Midtpunkt
Onsdagsklubben forår 2019 

med følgende program:
–––   Vi starter kl. 9.30   –––

09/01:  Else-Marie Hjort:  
 »Om at være søster i Brødremenigheden«.

23/01:  Niels Peter Wiborg:  
 »Om de russiske krigsfanger  
 i Sønderjylland under 1. Verdenskrig.«

06/02:  Erik Demant: Det moderne Grønland  
 - en personlig beretning om det smukke  
 land højt mod nord.

20/02:  Erik Voss: På rejse med den  
 transsibiriske jernbane via Moskva til Kina.

06/03:  ENSEMBLE 60+ underholder med sang,  
 musik og fortæller festlige vitser. 

20/03:  Journalist Flemming Nielsen:  
 Fortæller på sønderjysk om  
 »Man i e´ tyn å kuen i e´ balle«.

02/04:  Underholdning: Arrangeret af brugerrådet 
 HUSK det er tirsdag den 2. april.

17/04:  Bustur med skovridder Preben Ravn.

Pris for deltagelse i onsdagsklubbens arrangementer  
er 80 kr. pr. gang og inkluderer kaffe med brød, fore-
drag/underholdning. 

Hvis man kun har interesse i et enkelt arrangement,  
er man også velkommen.

Tilmelding/afbud til Kristian Sølvsten Grøn:  
Tlf. 2448 9242 eller 4440 0206 mandag inden de 
nævnte datoer og senest kl. 10 af hensyn til bestill-
ing af mad. KLIP UD… KLIP UD...
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Bekendtgørelser

www.christiansfeld-avis.dk

Christiansfeld  
Kreativ Forening og  
Aftenskole - Forår 2019 
MALECAFE 
Start: Tirsdag 8. januar 2019 kl. 18.30 - 21.30  
i Billedkunst lokalet på Ny Christiansfeld Skole   
- herefter hver tirsdag. Medbring selv dit malegrej og kaffe. 
Der males frit uden instruktør. Både for nybegyndere og 
øvede. Yderligere oplysninger Inger på tlf. 2339 2589  
- deltagelse i cafeen kræver medlemskontingent.

NYT - NYT - NYT 
KREATIV CAFE 
Start: Torsdag 31. januar 2019 kl. 18.45 - 21.15 
Sted: Lokalcenter Lærkebo, Sjølund Gade 28,  
6093 Sjølund. 
Datoerne oplyses løbende på de sociale medier  
- ca. hver 3. uge. 
Er du over 18 år og har du lyst til fælles håndarbejdshygge, 
så kig blot forbi med dit kreative projekt.  
Medlemmer af foreningen betaler 10 kr. pr. gang - øvrige  
deltagere 25 kr. pr. gang. Kaffe/the og kage er inkl. i prisen. 
Ved spørgsmål kontakt: Katharina på tlf. 2779 1646.

NYT - NYT - NYT 
KREATIV CAFE 
Start: 14. januar 2019 kl. 18.30 - 21.15 
Sted: Hejls Gammel Skole, Hejls Landevej 20,  
6094 Hejls. 
Datoerne oplyses løbende på de sociale medier. 
Er du over 18 år og har du lyst til fælles håndarbejdshygge,  
så kig blot forbi med dit kreative projekt.  
Medlemmer af foreningen betaler 10 kr. pr. gang - øvrige 
deltagere 25 kr. pr. gang. Kaffe/the og kage er inkl. i prisen. 
Ved spørgsmål kontakt: Grete Krag på tlf. 4056 2343.

Medlemskontingent for 2019 på 200 kr. skal betales  
elektronisk på konto 9743 0067598 senest 08/01-2019  
eller kontant den første aften. Husk at oplyse  
medlemskontingent 2019 i bemærkningsfelt - tak.

AFTENSKOLE - KNIPLING - ORKIS  
- begynder og øvede - 18 timer 
Start: Tirsdag 8. januar 2019 kl. 18.30 - 21.15 
- herefter tirsdage i lige uger - der er stadig ledige pladser. 
Sted: Seniorhuset, Skolevej 10, Christiansfeld 
Pris: kr. 710,- Folkepensionister dog kun kr. 515,- 
Kontakt Gertrud Jacobsen på tlf 2031 8837.

AFTENSKOLE - VÆVNING - 18 TIMER 
Tid & Start: Januar 2019  
- nærmere oplyses ved tilmelding - der kan forekomme 
venteliste. 
Sted: Hejls Gammel Skole, Hejls Landevej 20 
Pris: kr. 710,- Folkepensionister dog kun kr. 515,- 
Ved spørgsmål vedr. vævning kontakt Inge Funch på  
tlf. 2365 6204. Tilmelding til aftenskoleholdene  
SKAL ske til Gertrud Jacobsen 2031 8837.

Betalingsfrist: Elektronisk på konto 
9743 0390024215 senest 08/01-2019 eller kontant 

den første kursusaften. Skriv venligst 
knipling/orkis/vævning i bemærkningsfeltet. 
Du er først endelig tilmeldt, når du har betalt 

kursusgebyret senest den påførte betalingsfrist 
og husk »først-til-mølle« gælder ved fyldte hold!

Husk du kan også finde os på Facebook
som »Christiansfeld Kreativ Forening«

Hjemmelavet

Surreb
Pr. bakke

3500
Hjemmelavet

Blodpølse
Pr. kg

8000

Flæskessteg

Pr. kg 4800
Ribbenssteg

         Pr. kg  4500

Hjemmelavede

Kålpølser
5 stk.

3500

Hjemmelavet

Leverpostej
Pr. bakke

2500
Hjemmelavet

Sylte
Pr. bakke

3000

Favstrupvej 2 · Chr.feld · Tlf. 3034 9220

Åbningstider og tilbud fra d. 27/12 - 29/12:  
Torsdag & fredag: kl. 10-18 • Lørdag: kl. 9-13

Oksemørbrad

Pr. kg  30000
Kålpølser

5 stk.  3500

Hamburger- 
ryg eller  
Bacon

Pr. kg  5500

Den lille  
Slagter 
holder  

lukket fra 
søndag d. 30/12 

til og med  
onsdag d. 16/1 

2019

Åbningstider og tilbud i Julen 2018
fra den 20/12 - 23/12: 

 Torsdag & fredag: kl. 10-18 
 Lørdag: kl. 9-13 • Søndag: kl. 10-13

FRIT 
VALG

• 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...

BDM Genbrug

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

Lørdag kl. 10.00-12.30
                  Annoncesponsor:

Jul & Nytår 
Kom ind og se, 
hvad vi har at 

byde på!

BDM 
Genbrug 
støtter 

mennesker 
i verden

Tillykke

Esther Højgaard  
Jensen - 90 år den  
29. december 2018
Hjertelig tillykke med de 
90 år til vores allerkæreste 
oldemor, farmor, mormor, 
svigermor og mor.

De kærligste fødsels- 
hilsener fra os alle

Kære Julie
Du ønskes STORT tillykke 
med de 10 år den 29/12.
Håber du må få en god dag.

Knus, kram 
far, farfar + farmor

Køb & Salg

Gasgruekedel 
KØBES

med rustfrit kar.
God pris gives.

Tlf. 4013 8502
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Åbningstider Jul & Nytår
Mandag d. 24.12. 2018  ........................Kl.  07.00 - 15.00
Tirsdag d. 25.12.2018  ........................... Kl. 07.00 - 21.00
Onsdag d. 26.12.2018  .......................... Kl. 07.00 - 21.00
Torsdag d. 27.12.2018  .......................... Kl. 07.00 - 21.00
Fredag d. 28.12.2018  ............................ Kl. 07.00 - 21.00
Lørdag d. 29.12.2018  ............................ Kl. 07.00 - 21.00
Søndag d. 30.12.20018  ......................... Kl. 07.00 - 21.00
Mandag d. 31.12.2018  ......................... Kl. 07.00 - 16.00
Tirsdag d. 01.01.2019  ........................... Kl. 10.00 - 21.00

Haderslevvej 22 . 6070 Christiansfeld

Christiansfeld Trafikcenter ApS

Værkstedet 
holder  

ferielukket  
fra

den 22/12 2018 
til den 1/1 2019

Begge dage inkl.

HUSK vi har frisk morgenbrød,  
franskbrød og rugbrød fra  
Lagkagehuset alle dagene.

Du kan også bestille Lagkagehusets 
produkter på 7456 1822 eller  

sms 4017 4022 
inden kl. 18  
dagen før.

Klip Dupont
holder julelukket fra  
den 23/12 2018 til 

den 1/1 2019
begge dage inkl.

I ønskes alle en glædelig 
jul samt et godt nytår.

team Klip Dupont

Lindegade 56 . Tlf. 7456 2445

Husk butikkerne holder åbent  
lørdag & søndag d. 22. og 23. december 

fra kl. 10.00 - 15.00

Vindere af  
Chr.feld Handelsstandsforening 
     Julekonkurrence uge 50

Sønderhave Sko: 
Mona Callesen, Toftevænget 16 
Vivi Kvist, Ellevænget 10

Martensens Boghandel: 
Karin Hansson, Havnevej 35, Hejlsminde 
Inger Skov, Frederiksdalparken 52

Donslund Vine: 
Poul Erik Kragelund, Overbakken 11, 
Hejls 
Berndt Rosser, Borgmestervej 7

amanda-m.dk: 
Jytte Schmidt, NJ Holms Park 35 
Astrid Mønster, Levisonsvej 27, Kolding

Smuksakk: 
Helle Jensen, Errestedvej, Haderslev 
Krista Schmidt, Sommersted

Anemonen: 
Josefine Møller, Klydevej 8

Lene Bang, Silkevej 14, Egtved

Tyrstrup Brød: 
Gerda Funch, Ødisvej 30, Taps 
John Ravnskjær, Dahlsvænget 12, Taps

Gittes Mode: 
Birthe Thygesen, Nr. Alle 13 
Kathrine Ringvad, Præstegårdsvej 8 

OK Plus: 
Erik Lund, Haderslevvej 18 
Eva Rosendahl, Kabdrupvej 44

Meny: 
Connie Schioler, Lillegårdsvej 8 
Edith Willadsen, Sillerup Møllevej 70,  
Haderslev

Det Gamle Apothek: 
I.L. Christensen, Lindegade 2 
Methe Møller, Tjørnevænget 23

Blomstergården: 
Mette Bonniksen, Skovrupvej 117 
Ida Nielsen, Gildesager 32

Gavekort skal afhentes i butikken  
senest den 1. februar 2019

Julemarked lørdag 15/12-18

Der var underholdning ved 
Kirsten Mørk og spejderne 
havde god gang i juletræs 
salget. Tv2s vejrbil blev også 
flittigt fotograferet, da der 
kørte en konkurrence på 
instagram, hvor man kunne 
vinde 1000 snekugler fra 
Toms chokolade.

Foto: Eva Kristensen
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Alle os fra  
Martensen’s Boghandel

vil gerne ønske 
alle en Glædelig Jul

Håber at I alle kommer godt ind i det nye år
Hilsen Pigerne i
Martensen’s Boghandel
Kongensgade 12 . 6070 Christiansfeld 
Tlf. 7456 1320 . www.martensensboghandel.dk

mail@anemonen-christiansfeld.dk . Kongensgade 11 - Chr.feld

Vi holder åbent  
alle juledagene  

fra kl. 9-15
Den 31/12 fra kl. 9-14
Den 1/1 2019 Lukket

Vi har  

udbringning  

i hele  

kommunen

Be
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Hjerndrupvej 10 · Christiansfeld · Tlf.:  7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

Tirsdag den 1. januar 2019

Knaldhamrende Gode Tilbud

Restlager 
af krudt!

Hjerndrupvej 10  · 6070 Christiansfeld · Tlf.:  7456 1511
www.blomstergaarden-christiansfeld.dk

·
Blomsterbutik med alt i årstidens afskne blomster 
Ideer til Vand I Haven / Haveplanter

· Gaveafdeling med alt til hus og have
Blomster Gården

v/ John Clausen
Hjerndrupvej 10

Christiansfeld

Tlf. 74 56 15 11

ÅBNINGSTIDER JUL / NYTÅR:
Lørdag den 22/12 
Søndag den 23/12

Mandag den 24/12 
Juleaftensdag

Tirsdag den 25/12 - 1. juledag
Onsdag den 26/12 - 2. juledag

Torsdag den 27/12
Fredag den 28/12
Lørdag den 29/12
Søndag den 30/12

Mandag den 31/12 Nytårsaften  
Vi sælger ud af krudt  
- så længe lager haves...

9-16

9-17

LUKKET

8-15

8-15ca.

10-13

Husk at købe jule-/Nytårsbuketten
Bestil venligst i god tid!

Vi ønsker alle en Glædelig Jul  
og Godt Nytår 
og TAK for et Knaldhamrende  
godt 2018 - Vi ses i 2019

v/Tove og Torben Jørgensen
Haderslevvej 21 . Tlf. 7456 1135

www.honningkagehuset.dk

Åbningstider Jul & nytÅr
Torsdag d. 20/12 ..........kl. 06-17

Fredag d. 21/12 .............kl. 06-17

Lørdag d. 22/12 ............kl. 06-16

Søndag d. 23/12 ..........kl. 06-16

Mandag d. 24/12 .......... LUKKET

Tirsdag d. 25/12 ............ LUKKET

Onsdag d. 26/12 ........... LUKKET

Torsdag d. 27/12 ..........kl. 06-17

Fredag d. 28/12 ............kl. 06-17

Lørdag d. 29/12 ............kl. 06-16

Søndag d. 30/12 ..........kl. 06-16

Mandag d. 31/12 ..........kl. 06-12

HUSKat bestille  kransekagen  til Nytår

BEMÆRK!
Ferielukket

fra den 1/1 2019  
til den 14/1 2019

- begge dage inkl.

Vi ønsker alle vore  
kunder en glædelig jul  

samt et godt nytår

Kongensgade 5 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 7456

Vi ønsker alle vore kunder

Glædelig Jul
og Godt Nytår

Tak til de mange søde kunder som støttede os i løbet af 2018

Vi har hjertet med i  
Christiansfeld

Husk at handle lokalt
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72 træer fældet 
med kastanjekræft
De 72 kastanjetræer i den 
lange smukke allé ned til 
Lamhavegaard i Hjern-
drup blev mandag lavet 
om til flis. 

Træerne fik for ca. 5 år si-
den såkaldte kastanjekræft og 
blev angrebet af Miners møl. 

- Det er naturligvis svært 
at fælde hele alléen. Kastan-
jetræerne har jo stået der, 

siden Lamhavegaard blev op-
ført i 1880. Man synes jo, at 
alléen hører med til gården, 
fortæller Vera Erlang, som 
ejer gården. Hendes afdøde 
ægtefælle, Vagn Egon, var 

De tykke træstammer er savet til store brændestykker, som kan bruges i et varmeværk. En mægtig flishakker omdannede selv tykke grene til flis.

tredje generation på den 138 
år gamle slægtsgård.

- Men det var nødvendigt, 
for vi risikerede jo, at grene 
brækkede af træerne eller at 
træerne faldt om i en storm. 
Jeg har selv været ude for, at 
vejen blev blokeret af et træ 
eller en gren, når jeg skulle 
på arbejde, fortæller Vera, der 
arbejder på Sønderjysk Land-
boforening.

Når først et træ er ramt af 
sygdom, er der ikke noget at 

gøre. Inden for en årrække vil 
træet dø, det er blot et spørgs-
mål om tid. Sikkerhedshen-
syn gør, at den slags træer skal 
fældes, inden de falder om af 
sig selv, fortæller skoventre-
prenør Per Kjær fra Gram. 

De sorte, »blødende« sår er 
et symptom på kræft. Et sygt 
træ kan have mistet omkring 
80 procent af sine rødder 
uden at vise tydelige tegn på 
det. Og så er der fare for, at 
træerne vælter. 

De syge træer kan imidler-
tid sagtens bruges til brænde. 
Både stammer og flis køres 
derfor til et varmeværk for at 
bruges til opvarmning. 

Vera Erlang har forpag-
tet de 125 hektar ud til Otto 
Geerthsen, Nis Austsen og 
Simon Bork. Hun har dog 
selv beholdt de 32 hektar med 
skov.

Henri/Anne

Christiansfelds hunde har fået en skov
Mange glade hunde og de-
res ejere var mødt op til 
den officielle indvielse af 
Christiansfelds nye hun-
deskov tirsdag. Byrådspo-
litiker Molle Lykke Jensen 
delte godteposer ud til 
hundene. 

Christiansfeld Hundeskov 
er et 5.000 kvadratmeter stort 
indhegnet område, der ligger 

nord for Børnehuset Trold-
blomst i den vestlige del af 
byen. Her kan hundene bol-
tre sig på et stort græsareal og 
i et lille stykke skov. Hunde 
må luftes uden snor, når blot 
man som ejer har kontrol over 
hunden, så den ikke generer 
andre gæster eller hunde. Se 
eventuelt Naturstyrelsens vej-
ledning Med hund i naturen. 

Selv om hundeskoven ta-

ges i brug, er arealet endnu 
ikke helt færdigudviklet. 

- På sigt vil der komme 
mere beplantning med flere 
buske og træer samt bord - 

og bænkesæt, skraldespande 
og standere med poser til 
hundens efterladenskaber, 
fortæller landskabsingeniør 
Michael Tornbjerg. 

- Hundeskoven i Chri-
stiansfeld er den niende af 
slagsen i Kolding kommune 
og opfylder et stort ønske fra 
hundeejere i byen om et ind-

hegnet areal i området, hvor 
man kan lufte sin hund, sagde 
Molle Lykke Jensen i sin vel-
komst.

Anne

Byrådsmedlem Molle Lykke Jensen delte godteposer ud til hundeejerne.
Hundesskoven ligger i skraverede område nord for børneinstitu-
tionen Troldblomst ud mod omfartsvejen. 
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Som læser af Tyrstrup Herreds Tidende/Christiansfeld Avis får du dette 
specielle læsertilbud. Oplys rejsekoden ”THT” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

KØR SELV-FERIE MED

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Husk rejsekode: 
THT

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Børnerabat ved 2 voksne.
Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Teknisk arrangør:

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924

info@tht-ugeavis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Hotel Vier Jahreszeiten HHHH   
Der er ikke uden grund, at Lübeck 
er den mest kendte hansestad hos 
os danskere. Byen har været under 
dansk herredømme, og beliggen-
heden ud til Østersøen gjorde for 
600 år siden Lübeck berømt som 
centrum for middelalderens stor-
handel. Her blev der opbygget 
en helt enorm rigdom, der stadig 
trænger igennem i nutidens bybil-
lede. Her bor I på moderne cityho-
tel 2 kilometer fra Lübecks vartegn 
Holstentor med panoramaudsigt 
over en af Tysklands mest stem-
ningsfulde byer fra restauranten på 
øverste etage.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• Velkomstdrink
• 1 x 3-retters middag 
• Fri parkering 

Panoramahotel i Lübeck

Pr. person i mini-dbl. værelse

1.149,-
Pris uden rejsekode 1.299,-

Pristillæg 1.5.-30.9.: 100,-

4 dage på 4-stjernet hotel i Nordtyskland

Ankomst: Valgfri 2.1.-28.9.2019.

2 nætter fra 849,-

Nytårsmenu ud af huset
Snacks til talen 

Pesto - Oliven- og tomat tapenade 
Røget skinke-chorizo 

med vores gode hjemmebagte brød

Forret: 
Hummerbisque 
Stegte scampi 

Sprødt og grønt

Hovedret: 
Tournedos, 

grillede rødder, puree,  
kartoffel i sæk og sauce

Dessert: 
Gateau Marcel, bær coulis, 
tuille og blodappelsin parfait

Kransekage til kl. 24.00
398,- kr. pr. person

Minimum bestilling 2 personer.

Bestil på: 
per@bmhotel.dk 

eller på tlf. 7456 1710 
senest den 29/12 2018 

Afhentes i køkkenet mellem 
kl. 13.00 og 15.00 d. 31/12 2018

CIF BANKO
Mød op til et BRAG 

af et Bankospil

TORSDAG den  
27. december  
kl. 19.00 
i Seniorhuset
CIF Bankoafdeling  
ønsker  
Glædelig Jul og  
Godt Nytår

Kultur / Mad

God Jul  
og Godt Nytår
Med tak for 
året 2018,  
bringer  
vi vore  

læsere og  
annoncører 
ønsket om  
et GODT 

NYTÅR 2019

Christiansfeld Avis

 Jernbanegade 1 (det gl. posthus)  
6070 Chr.feld  
Tlf. 7456 1433

mail@christiansfeld-avis.dk 
www.christiansfeld-avis.dk

Vinder af Anemonens  
Stjernekonkurrence 

Junior blev Lisa 

Vinder blandt  
Publikum  

Stjernkonkurrence
blev

Maria Brun, 
Johnny Blok og 
Philip Damm

Kongensgade 11 - Christiansfeld 
mail@anemonen-christiansfeld.dk

holder juleferie!
Vi åbner igen  
onsdag den  

2. januar 2019  
kl. 9.00
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December i Børnehuset Troldblomst
»Bare det altså snart var 
jul, kan ikke vente, bare 
det altså snart var jul...«

Mens vi venter på den hyg-
gelige højtid, er dagene fyldt 
med sjove aktiviteter. Da bør-
nene mødte ind i institutio-
nen den 3. december, var der 
pyntet op i hele Troldblomst. 
Nissedøren var kommet frem, 
og de små nisser havde sat 
små fine sorte fodspor rundt 
i hele institutionen, der var 
hjerter, stjerner, lyskæder og 
nisser i alle rum. Børnene var 
klar på december-hygge og 
julerier. Hver fredag har bør-
nehavebørnene på skift været 
med i køkkenet, hvor Sidse og 
Ellen har bagt julekager med 
dem. Efterfølgende har de 

fået risengrød til frokost.
 Der bliver klippet og kli-

stret, og lavet hemmelige ting. 
Julesangene kan høres rundt 

i institutionen før spisetid, 
både i vuggestue, gæstehus 
og børnehave. Vi har været 
på besøg med Storetroldene i 
Søstrehuset, hvor vi klippede 
julepynt til det fine juletræ og 
hørte en julefortælling.

 Vi har fået lov til at »jule-
pynte« svingdøren i Meny, så 
efter at julepynten var en tur 
i institutionen og blive opfri-
sket, gik turen med trækvogn 
hen til Meny, hvor det hele 
blev hængt flot op og børnene 
fik julegodter.

Sørme om der ikke også en 
dag listede en julemand rundt 
ude på legepladsen. Da han 

så alle de søde børn, der var 
her i Troldblomst, kom han 
hen til dørene og hilste på. 
Han havde en stor sæk med, 
og inde i den var der bøger 
og spil til børnene og jule the 
til personalet. Det var så hyg-
geligt, at julemanden kom og 
ønskede Glædelig jul og bør-
nene fik lov til at ønske jule-
manden god jul.

Børnehavebørnene har 
haft deres helt egen julefest, 
hvor de allesammen kom i 
det fineste tøj klar til dans, 
discolys, lege og aftensmad. 
Der var julelys i øjnene og det 
var trætte børn, der blev hen-
tet af deres forældre senere på 
aftenen.

De store vuggestuebørn 
og alle børnehavebørnene har 
været en formiddag i kirke. 
Der har også været andre 
besøg rundt i byen - så der 
har været travlhed, men også 
masser af tid til hygge.

Det er selvfølgelig børne-
havebørnene, der oftest er en 
del af alle de aktiviteter, der 
finder sted ude rundt i byen, 

men vuggestuen laver deres 
egne aktiviteter, som passer 
til deres aldersgruppe - de har 
lavet hemmeligheder, gået 
ture i byen og fundet stjerner, 
trillet havregrynskugler og la-
vet juledekorationer, sunget 
sange og klippet julepynt. Det 
er godt, der sker forskellige 

ting, på forskellige tidspunk-
ter i børnenes liv - det vigtig-
ste er, at det er på børnenes 
præmisser og ud fra de behov, 
børnene har.

Her fra Troldblomst øn-
sker vi jer alle sammen en rig-

tig glædelig jul og et godt, nyt 
og spændende nytår, hvor vi 
garanteres mødes i forskellige 
anledninger.

Tina Schack Jensen 
Leder i Børnehuset Troldblomst

Nytårskoncert i 
Fjelstrup Hallen 
Søndag den 6. januar kl. 
18. 

De 47 musikere og sangso-
lister fra Sønderjylland Ama-
tør Symfoniorkester er klar 
til at få Fjelstrup Hallen og 
publikum til at svinge med 
et bredt og underholdende 
program, der spænder fra 
Strauss’ wiener-musik til po-
pulære musicals og Cham-
pagnegaloppen.

Fest og farver med dygtige 
musikere og solister

Bettina van Burren er li-
gesom sidste år dirigent for 
orkesteret og konferencier er 
i år Jens Chr. Krause, som vi 
naturligvis også skal høre som 
sang-solist. Bettina van Bur-
ren er til daglig violinist ved 
teatrene i Flensborg og Lü-
beck og vi vil også i år få en 
prøve på hendes fantastiske 
violinspil. Jens Chr. Krause 
er til daglig gymnasielærer i 
Sønderborg og bosat i Flens-
borg. Han er medlem af Ex-
trachor Flensburg som 2. 

tenor, og medvirker i 2-5 ope-
raer, musicals og koncerter i 
hver sæson. Medvirkede bl.a. 
i operaerne Nabucco, El-
skovsdrikken, Tosca, La Tra-
viata, Lucia di Lammermoor, 
og musicalen Jesus Christ. 
Han er også skuespiller, mu-
sicalsolist, stemmecoach og 
instruktørassistent på Det 
lille Teater, Flensborg. 

Champagne samt kaffe og 
kage 

Gæsterne vil ved indgan-
gen blive mødt af koncert-
holdet, der byder velkommen 
med velkomst-champagnen. 
Koncerten er opdelt i to af-
delinger med en halv times 
pause efter 1. del.  

I pausen serveres kaffe 

og kage, ligesom det vil være 
muligt at købe vin, øl og vand. 

Giv en billet i julegave
Svend Christensen, der 

står i spidsen for koncerthol-
det, fortæller, at der lige nu 
er solgt over 200 billetter. »Vi 
håber der kommer 350-400 
gæster. Lad os se. Sidste år 
solgte vi næsten 150 billetter 
i ugen op til koncerten. Lige 
nu har folk travlt med forbe-
redelser til jul, så nogle synes 
måske, at 6. januar 2019 lig-
ger langt væk. Det er det ikke. 

Køb billetterne og giv dem 
som julegave«, siger Svend 
Christensen. Billetterne ko-
ster 175 kr./stk. incl. vel-
komstchampagne samt kaffe 
og kage i pausen.

Fra Julemarked lørdag 15/12-18
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CIF Feldersporten CIF
STORT tak  
til alle  
CIF’s sponsorer!

Alle afdelinger i Christiansfeld Idræts- 
forening samt hovedbestyrelsen vil  
hermed gerne takke vore sponsorer og  
støtter mange gange for den opbakning  
I har vist foreningen i det forgangne år. 
Det ville ikke være muligt at skabe de nødvendige 
rammer om vore arrangementer, hvis ikke vi mod-
tog den opbakning I yder.  

Medlemmer såvel som frivillige er derfor meget 
taknemmelige og vi ønsker Jer alle en:

Glædelig Jul og et godt nytår!

Hilsen 
CIF’s Hovedbestyrelse

Sæt X i kalenderen
Den 12. januar 2019
Sjov lørdag i Cuben

Kl. 14.30-17.00:  
For alle børn til og med 2. kl.

Kl. 18.30-22.30: 
Fra 3. klasse til og med 9. kl.
Gymnastik afdelingen kommer og fylder springsalen 
med sjov.

For de mindste er der ny sanse og motorik bane.

Kæmpe klatre pyramide, fodbold, badminton, kreativ 
og meget mere.

Om aftenen er der desuden Bueskydning, Kegling og 
Badminton instruktører.

Entre pr. barn 30,- kr.

Se hele programmet på christiansfeldif.dk

CIF Senior Idræt
Hermed ønskes alle vore 
medlemmer en rigtig glæde-
lig jul samt et godt nytår - 

tak for jeres opbakning og gode humør 
i det forløbne år.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Senior Idræt

Efter nytår starter vi op igen som følger
Torsdag den 3. januar kl. 14.00 Badminton 60+

Tirsdag den 8. januar kl. 9.15 Motion 60+

Torsdag den 10. januar kl. 15.00 starter et nyt hold 
Smart Træning, som er gymnastik for hjernen  
- se Ulla’s indlæg nedenfor - kig også på  
www.christiansfeldif.dk/Senioridræt

Så har vi været i gang med Smart Training første 
gang i CIF Senior idræt. Det har været en helt fantas-
tisk start for mig. Rigtig positive deltagere, der har 
været med på lidt af hvert. Det har været dejligt at 
mærke opbakningen, så jeg er klar til en runde til, 
hvor vi skal udfordre hjernen og have det sjovt.

Vi starter med et nyt hold torsdag den 10. janu-
ar fra 15 til 16. Alle er velkomne dog max 20 på 
holdet.

Hjemmesiden er åben for tilmelding.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Hilsen Ulla Lund

Torsdag den 24. januar kl. 19.00 kommer 
Vokal Joy og synger for os og med os.  
Se nærmere på vores hjemmeside,  
men sæt allerede nu X i kalenderen.

Tank OK og støt ungdomsarbejdet i  
Christiansfeld Idrætsforening Elitespillehallen 

v. Erling Sønnichsen 
støtter ungdomsarbejdet  

i Christiansfeld Idrætsforening.

www.christiansfeldif.dk

Flere vælger at hente pakker på tanken
OK Plus sætter i 2018 re-
kord for udlevering af 
pakker. Det gælder også i 
Christiansfeld. December 
bliver den travleste måned 
nogensinde.

Klik. Klik. Klik. Dan-
skerne køber fortsat mere og 
mere online. Og den stadig 
stigende nethandel kan mær-
kes i landets pakkeshops. En 
af dem er OK Plus, der ligger 
på Haderslevvej 22 i Christi-
ansfeld.

På landsplan udleverer de 
71 OK Plus-butikker cirka 
2,4 millioner pakker. Det er 
28 procent flere sammenlig-
net med 2017.

»Vi er glade for, at så man-
ge vælger at hente deres pak-
ker hos OK Plus. Vi vil gerne 
være det sted i lokalsamfun-
det, hvor man får udleveret 
sine pakker. Det var derfor, 
vi begyndte som pakkeshop 
for syv år siden«, fortæller 
Michael Djarnis, administre-
rende direktør for OK Plus.

Antallet af pakker er steget 
år for år. Og alene i december 
i år forventer OK Plus at af-
levere cirka 180.000 pakker, 
hvilket vil være ny rekord. 
Den største måned hidtil var 
december 2017, hvor der blev 
hentet 140.000 pakker på 
tankstationerne.

Det er en naturlig udvik-

ling af danskernes købevaner; 
der købes flere ting på inter-
nettet. Men den store stig-
ning af pakker hos OK Plus 
hænger også sammen med, at 
det ofte er nemmere at hente 
pakken på tanken frem for 
hos de store supermarkeder, 
hvor der kan være længere 
afstand fra parkeringspladsen 
til udleveringsstedet. Ligesom 
køen på tanken gerne er kor-
tere.

»Vi er gode til at håndtere 
vores pakker. Det er hurtigt 
og nemt at komme til tanken. 
Og så kan man måske også 
tage noget mad eller en cola 
med, når man er på farten«, 
forklarer Michael Djarnis. Fra venstre ses Susanne Laursen og Reike Rischer - de har nok at se til på OK i Christiansfeld. 
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Dit lokale bilsyn
i Christiansfeld
åbner 2/1-2019

Applus Bilsyn Christiansfeld
Hjerndrupvej 5
6070 Christiansfeld

Åbningstider
Mandag – torsdag: kl. 8.00 - 16.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.15

Vi syner din bil med et smil
(...psst, vi ligger sammen med Nextcar.dk)

Dit lokale bilsyn Find os
online på
www.bilsyn.dk/christiansfeld

For de gamle som faldt ….
… plantes i denne uge de 
sidste af 272 nye Lindetræ-
er på Brødremenighedens 
kirkegård, Gudsageren.

Da de gamle lindetræer i 
sensommeren måtte fældes 
på grund af alderdom, var 
mange Christiansfeldere selv-

følgelig kede af det over ind-
grebet. Men alt for mange af 
de snart 200 år gamle træer 
var efterhånden i så dårlig 
stand og hule indvendigt, at 
man måtte prioritere sikker-
heden for kirkegårdens gæster 
højere end det smukke syn af 
de skyggende træer.

Da avisen besøgte Gud-
sageren sidste uge, mødte vi 
Carsten, David og Daniel fra 
anlægsgartnerfirmaet Kjeld 
Larsen og Søn i Kolding, som 
var i fuld gang med at køre de 
sidste unge træer til de nygra-
vede huller. Egentlig var man 
fire mand om opgaven, men 

denne fredag havde Ebbe fri, 
fortalte hans tre kollegaer, 
som bestemt regner med at 
have fået de sidste træer plan-
tet før jul.

Af Lars Østergaard Jensen

Nye Lindetræer parate til at bliver kørt på plads. Læg mærke til rækkerne af nyplantede unge 
træer i baggrunden. Daniel og David i gang med at grave de sidste huller.

Gudsageren i januar ned de gamle træer i snevejr.
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Liberale Erhverv m.m.

Motor

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 år - 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.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

Stubbum Landevej 50 · 6070 Christiansfeld  
Tlf. 7456 2673 · E-mail: pboesen@mail.tele.dk

Retshjælp
i

Christiansfeld
har lukket
i december

måned

Landbrug / Have / Fritid / Bolig / Ejendomme m.m.

 4-værelses  
lejlighed i  

Christiansfeld
Lejlighed på 90 m2 inde- 
holder: Pænt bad med  
plads til vaskemaskine,  

spisekøkken med  
opvaskemaskine,  

stor stue og 3 soverum  
med faste skabe. 

Alle opholdsrum  
er med trægulve.

Leje kr. 6.100,- + forbrug.

Henvendelse til Chris 
på tlf. 2616 7707

Christiansfeld 
midtby

4-værelses - 1. sal  
på 100 m2.

1. sals lejlighed med 
adgang til have.
Månedlig leje 

6.200,- kr. + forbrug. 
Depositum 3 mdr.

Henvendelse
Knud Schmidt 

Brødre- 
menigheden

Tlf. 4031 7080

Stærk kvinde bag soldaten
Den 29. december kan  
Esther Højgaard Jensen, 
Koldingvej 27, Christians-
feld, fejre 90 års fødsels-
dag.

Esther blev født i Sædding 
i Vestjylland som nummer 7 af 
en børneflok på 9. Esther mi-
stede som 5-årig sin mor, der 
døde af barselsfeber ved føds-
len af det 9. barn. Der var slet 
ikke mulighed for at få hjælp 
udefra dengang, og familien 
hjalp hinanden, så alle kunne 
få en god opvækst. Hjemmet 
var præget af en kærlig tone, 
glæden ved at synge sammen 
og forståelsen af, hvor vigtigt 
det var for familiens eksistens, 
at man hjalp hinanden. Sø-
skendeflokken lærte at holde 
sammen gennem hele livet. 
Der er nu kun to søstre til-
bage.

Esther kom ud at tjene, før 
hun blev konfirmeret, og hun 
gik ud af skolen efter 7.klasse. 
Der var ikke økonomisk mu-
lighed for at lade nogen af de 
velbegavede børn fortsætte i 
skolen. Esther var i huset for-
skellige steder - var bl.a. kok-
kepige på De Gamles Hjem i 
Ølgod i en alder af 19 år. Hun 

nåede også et højskoleophold 
i Hillerød, inden hun i 1949 
blev gift med Albert, som hun 
mødte som 16-årig. Sammen 
drev de en gård i Blåkilde ved 
Tarm indtil 1953, hvor Albert 
blev befalingsmand i forsva-
ret. Det betød et liv med en 
mand, der havde 61 forskelli-
ge tjenestesteder i løbet af sin 
militære løbebane. Familien 
flyttede først til Skjern en kort 
overgang, derefter til Grarup 
ved Haderslev og i 1961 til 
Høkkelbjerg, hvor ægteparret 
stadig bor.

Albert tit var borte fra 
hjemmet på manøvrer, kurser 
og tjeneste andre steder. Es-

ther blev det faste holdepunkt 
for de tre børn. Hun syede 
tøj, tapetserede, malede, an-
lagde have, bagte og syltede - 
og er fortsat en meget dygtig 
husmor. Hjemmet var meget 
gæstfrit, og der var ofte besøg 
af familiens mange medlem-
mer, for også Albert er ud af 
en stor familie med i alt 10 
søskende.

Esther blev ansat ved den 
daværende skofabrik Lundi, 
hvor hun hjemmefra sy-
ede mokkasiner. Senere kom 
hun til bagermester Gotfred 
Schmolkes Brødrehusets Ba-
geri, hvor hun var lidt af en 
blæksprutte - både i pakkeriet 

og på kontoret. Her var hun 
i ca. 15 år, indtil slidgigten i 
knæene satte en stopper for 
det.

Hun har været en utrætteli-
ge støtte og deltaget med stor 
iver i Alberts projekter, som 
bl.a. bestod i Genforenings-
museet og keglebanerne ved 
Cuben i Christiansfeld.

Esther spiller selv kegler 
hver onsdag eftermiddag sam-
men med sin mand, og hver 
mandag spiller hun bridge i 
seniorhuset i en lille klub om 
formiddagen. Overalt, hvor 
hun færdes, tager hun del i det 
praktiske arbejde og står bl.a. 
for at lave kaffe til kegleholdet 
og holde styr på, hvis tur det 
er til at medbringe kage.

Esther er en højt elsket 
oldemor, farmor, mormor, 
svigermor og mor. Hun og 
Albert har altid døren åben, 
og hjemmet er præget af stor 
gæstfrihed, kærlighed og ikke 
mindst stor livsglæde. Albert 
har været plaget af sygdom i 
de seneste par måneder, og 
her har Esther trofast været 
ved sin mands side. De ser 
frem til, at de kan fejre jern-
bryllup i december 2019.

AE/Henri.

Esther Højgaard Jensen fylder 90 år den 29. december.
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Kirke og Kulturuge
13.-20.  JANUAR 2019Annonce-tillæg til Christiansfeld Avis  

Det nye sognehus er et fl ot byggeri, 
men hvis det ikke bliver brugt af sog-
nets beboere, har det været spildte 
penge….

Mon ikke de fl este beboere i Chri-
stiansfeld har lagt mærke til, at der er 
kommet et rigtig fl ot byggeri på grunden, 
hvor den gamle degneskole lå. 

Det nye sognehus er allerede taget 
i brug, og vil fremover lægge lokaler til 
konfi rmandundervisning, sogneeftermid-
dage, fællesskabsaftner, sorggrupper 

og en lang række andre aktiviteter, som 
arrangeres i tilknytning til Tyrstrup Kirke. 

– Jeg håber, at alle sognets beboere 
vil fi nde en anledning til at komme forbi 
og se, hvordan det ser ud bag facaden. 
Man kan droppe ind og få en kop kaffe, 
og fornemme, hvordan lokalerne i sig 
selv byder én velkommen,  siger menig-
hedsrådsformand Mogens Mogensen. 

– Og efter nytår er der en rigtig fi n 
anledning til at troppe op til et af de rigtig 
spændende arrangementer, som løber af 
stabelen i løbet af Kirke- og Kulturugen.

Formanden understreger, at det nye 
hus ikke skal være et hus for de særligt 
indviede, men et sted, hvor ALLE vil føle 
sig velkommen.

-Vi har allerede aftalt med Anonyme 
Alkoholikere, IMpuls-fællesskabet og 
Christiansfeld Gospelkor, at de kan låne 
lokaler. Sammen med den lange række  
aktiviteter, som arrangeres af menig-
hedsrådet, har vi allerede sikkerhed for, 
at lokalerne vil blive godt brugt. 

Velkommen i mit DIT 
nye forsamlingshus…

Når menighedsrådet i uge 3 ruller en 
hel uges spændende aktiviteter ud, 
er det med fri entre til alle arrange-
menter. 

– Jeg glæder mig vildt meget til Kirke- 
og Kulturugen, fortæller Christina Vibe 
Hansen, som er formand for arrange-
mentet. 

– Det bliver svært at skulle vælge mel-
lem de mange fl otte arrangementer, for 

der er ikke ét af dem, som jeg ikke har 
lyst til at deltage i.

Christina fortæller, at hun prioriterer de 
arrangementer, hvor hun kan have sine 
børn med – både det mandag eftermid-
dag og det spændende børneprogram, 
som fi nder sted om lørdagen. 

– Et par af aftnerne har vi indgået et 
samarbejde med nogle af de forenin-
ger, der fremover kommer til at holde 
til i sognehuset, så vi på den måde når 

bredere ud. 
Vi har sat et ambitiøst mål op, som 

siger, at vi gerne skulle have 1000 delta-
gere, som kigger forbi i ugens løb, siger 
Christina Vibe Hansen.

– Arrangementerne med komikeren 
Jakob Haugaard og TV-lægen Peter 
Qvortrup Geisling forventes at trække 
fulde huse, fordi de er kendte af alle. Men 
de knapt så kendte er nu absolut også 
værd at lytte til. 

– Jeg glæder mig vildt meget til 
Kirke- og Kulturugen 13. - 20. Januar

Christiansfeld Gospelkor, 
som hører til brugerne af 
sognehuset, byder ind med 
et par rigtig gode mulighe-
der for at synge gospel. 

Mandag er gospelkorets 
faste øveaften, og mandag i 
kirke- og kulturugen holder 
koret en åben øveaften, hvor 
alle kan deltage i en ufor-
pligtende øveaften sammen 
med koret. 

– Alle er meget velkomne, 
fortæller korleder Anne-Marie 

Rasmussen. – Det vigtigste 
er, man har lyst til at synge 
og opleve glæden ved at 
synge nogle af de mange 
gode gospelsange eller negro 
spirituals.

Workshop og koncert 
lørdag 

Lørdag inviteres der til en 
super oplevelse med en gos-
pelworkshop, som garanteret 
kommer til at rykke. 

Det er Torben Callesen fra 
Aabenraa, som leder work-

shoppen. Han er bl.a. kendt 
for sit engagement i Gospel-
Family og GospelRoots og 
som lovsangsleder i mange 
sammenhænge. 

Det er gratis at deltage og 
enhver er velkommen. Work-
shoppen begynder lørdag den 
19. Januar kl. 10 – og slutter 
med en gratis koncert kl. 17. 

Den åbne øveaften man-
dag fi nder sted i sognehuset, 
mens workshoppen foregår i 
Tyrstrup Kirke. 

Gospel er stadig hot – 
og du kan være med...!

Christina:
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Aktiviteter i Sognehuset 
Gl. Kongevej 9, Christiansfeld
Børneklub
Mandage kl. 16.15-17.30
Kontakt: kirke- og kulturmedarbejder Lene Sørensen 
tlf. 2757 3772

Gospelkor
Øvedag: mandage kl. 19.00
Kontakt: Henning Madsen, tlf. 2572 1141

Voksenkoret
Øvedag: torsdage kl. 17.00
Kontakt: organist Karin Mølbak Jensen, 
organist@tyrstrupkirke.dk 

Pigekoret
Øvedag: onsdage kl. 16.00
Kontakt: organist Karin Mølbak Jensen, 
organist@tyrstrupkirke.dk

Pårørendegruppe
Første mandag hver måned
Inga Jakobsen, tlf. 2398 3286

Sorggruppe
1. og 3. Mandag i måneden
Kontakt Mette Skriver, 6086 2195 eller Inga Jakobsen, 
tlf. 2398 3286

Sogneeftermiddage
Onsdage kl. 14.30
Kontakt: Birgitte H. Jensen, tlf. 20 84 85 00

Fællesskabsaften
Sidste torsdag i måneden (undtaget juli og december)
Kontakt: Mogens Mogensen, tlf. 2617 5712

Ene og Alene
Mødes en gang om måneden 
Kontakt: Bodil Henriksen, tlf. 6011 8552

Kursus i kristendom
Næste kursus begynder 4. april 2019
Kontakt: Henning Bech-Larsen, tlf. 2764 9403

Børnekirke
Sidste mandag i januar, marts, maj, september, 
oktober, november
Kontakt: Sognepræst Anne Mie Skak Johanson, tlf. 
6122 3560

Babysalmesang
Fire årlige forløb á 6 gange. Torsdage kl. 10-11 
med kaffe i sognehuset.
Kontakt: Kirke- og Kulturmedarbejder Lene Sørensen 
tlf. 2757 3772

Anonyme Alkoholikere
Mødes onsdage kl. 17.00 - 18.00
Man møder bare op!

IMpuls fællesskabet
Mødes onsdage kl. 19.30
Kontakt: Jørn Bork Jensen tlf. 4053 2505

Babysalmesang
Fire årlige forløb á 6 gange. Torsdage kl. 10-11 
med kaffe i sognehuset.
Kontakt: kirke- og kulturmedarbejder Lene Sørensen 
tlf. 2757 3772

Middag på tværs – Internationalt arbejde
Se program på kirkens hjemmeside
Kontakt: Hanne Thinggaard, tlf . 2238 9811

Det bliver uden tvivl rift om 
pladserne, når Jacob Haugaard 
den 16. Januar kommer til byen, 
for at fortælle om sit livs mange 
op- og nedture. 

Det er Anonyme Alkoholikere 
(AA) og Tyrstrup Menighedsråd, 
som er gået sammen om at få 
Haugaard til byen.  

Kurt Mosegaard, der er menig-
hedsrådets kontaktperson til AA, 
fortæller, at det ikke er muligt at 
reservere pladser på forhånd: 

– Vi har valgt at lade ”først-til-
mølle-princippet” være gældende, 
sådan at dem, der først møder op 
også kan være sikre på at få en 
plads. Foredraget begynder kl. 19 
og det er gratis at deltage.

På Wikipedia kan man læ se 
følgende: Jacob Haugaard havde 
i gennem mange år et alkohol- 

og hashmisbrug, som begyndte, da 
han var 15 år gammel. I 1992, da 
Ilse Wilmot havde forladt ham pga. 
misbruget, overvejede Haugaard at 
begå selvmord, men besluttede sig 
for at gå i behandling. 

Om beslutningen har han udtalt: 
– I de timer tænkte jeg kun, at jeg 

ikke kunne klare det her mere - at 
det var løbet fuldstændig af med 
mig. Min kone ville ikke hjælpe mig 
op. Hun orkede ikke, skred, og der 
gik det op for mig, hvor meget jeg 
elskede hende. Jeg fi k et nerve-
sammenbrud, og så tog jeg afsted.

Der venter deltagerne en spæn-
dende aften, som ikke kun kom-
mer til at handle om misbrug, men 
også giver deltagerne et indblik 
i de mange opture, som han har 
haft gennem sit liv som komiker og 
folketingsmedlem.

Kendt komiker og entertainer 
gæster Christiansfeld

Tyrstrup Kirke får besøg af en kendt 
recitator, som kan store dele af Bibe-
len uden ad. Torsdag den 17. Januar 
stiller han op ved fællesskabsaften i 
det nye sognehus.

I dag er de fl este mennesker vant til, at 
tekster er noget, man læser eller noget 
andre læser op for en. 

Sådan har mange det også med Bibe-
len. Men fra begyndelsen var det næppe 

sådan. Da blev ordene genfortalt. Dette 
forsøger Klaus Højgaard Laursen at 
vække til live med Bibelen Live.

Markusevangeliet er på mange må-
der en anderledes historie: Der er ikke 
mange bøger eller fi lm, hvor helten er en 
fattig mand, som går rundt og gør gode 
gerninger, for derefter at blive slået ihjel 
for det og siden stå op fra de døde! Alt 
dette bliver levende reciteret og drama-

tiseret i Markus Live.

Fællesskabsaftner er aftner med fokus 
på fællesskab – både det menneskelige 
og åndelige. Derfor indledes alle fæl-
lesskabsaftner med fællesspisning kl. 
18.30. Det er også muligt at deltage i 
aftenens program uden at spise med – i 
så fald møder man bare op kl. 19.1 5.

Tjek om han husker forkert
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Den kendte TV-læge Peter 
Qvortrup Geisling holder 
foredrag i Kirke- og Kulturu-
gen, hvor han sætter fokus 
på Tyrstrup Kirkes årstema 
”Guds grønne jord”. 

I 2017 skrev Geisling bogen 
”Naturen på recept”, som var 
en af årets populære udgi-
velser. 

 – Din mentale sundhed er 
lige udenfor døren, skriver 
han og spørger:  

– Glemmer du skoven, 
stranden, solsorten og som-
merfuglene – og måske også 
din mentale sundhed, fordi så 
meget andet presser sig på? 

Naturen har en helbreden-
de eller lindrende effekt på en 
lang række sygdomme, på-

står Peter Qvortrup Geisling. 
Han taler om at bruge ”Vi-

tamin N”, som han kalder 
det, til at styrke vores fysiske 
og mentale sundhed i en tid, 
hvor vi helbredsmæssigt er 
udfordret af en stillesiddende 
livsstil med mange stress-
faktorer.

Deltagerne ved det gratis 
foredrag i sognehuset den 
18. Januar kl. 19.30 får en fin 
anledning til at sætte fokus 
på sundhed og naturen og 
samtidig overveje, om man 
ikke forebyggende skulle gå 
eller løbe en ekstra tur i løbet 
af week-enden.

Naturen 
bringer mig 

i balance

Tyrstrup menighedsråd inviterer til:

Kirke- og kulturugen 2019
søndag 13. Januar 
– søndag 20. Januar

Søndag 13. Januar kl. 10.30
Gudstjeneste i Tyrstrup kirke 
v/Anne Mie Skak Johanson
Kirkefrokost i det nye sognehus
Salmetrio medvirker både ved gudstjenesten 
og ved kirkefrokosten

Mandag 14. Januar kl. 15.00 – 18.30
En verden fuld af lego – børnearrangement
Tag dine forældre med – vi slutter med at 
spise sammen

Mandag 14. Januar kl. 19.00
Syng sammen med Christiansfeld Gospelkor
Åben øveaften for alle, der har lyst. 

Tirsdag 15. Januar kl. 19.30
Slip livet løs – foredrag ved Preben Kok
Tyrstrup Kirke og IMpuls fællesskabet inviterer

Onsdag 16. Januar kl. 19.00
Foredrag ved Jacob Haugaard
Tyrstrup Kirke og Anonyme Alkoholikere invi-
terer

Torsdag 17. Januar kl. 18.30 (og 19.15)
Markus Live – med Klaus Højgaard Laursen
Fællesskabsaften med spisning

Fredag 18. Januar kl. 19.30
Naturen bringer mig i balance – med Peter 
Qvortrup Geisling
Arrangeret af årstemaudvalget ved Tyrstrup Kirke.

Lørdag 19. Januar 
For børn:
kl. 10.30 – 12.30 Børneshow med Henny Solskin
kl. 14.00 – 17.00 Gospelkor for børn
For unge og voksne:
Kl. 10.00 – 16.00 Gospelworkshop i kirken med 
Torben Callesen
Kl. 17.00 Koncert fra gospelworkshoppen i kirken

Søndag 20. Januar 
kl. 10.30 Familiegudstjeneste i kirken ved An-
nette Wiuf Christensen
Børnenes gospelkor viser, hvad de lærte lørdag
Kl. 16.00 Temagudstjeneste i kirken ved Anne 
Mie Skak Johanson 
Fællesspisning i sognehuset

Alle arrangementer foregår i Sognehuset, 
Gl. Kongevej 9 – hvis ikke andet er nævnt.

Fri entre 
hele ugen

IMpuls-fællesskabet og 
Tyrstrup Kirke inviterer til 
foredrag med Preben Kok 
tirsdag den 15. Januar.

Det bliver et spændende, 
inspirerende og humoristisk 
foredrag ved tidligere sogne- 
og sygehuspræst Preben 
Kok, Vejle.

Preben Kok er kendt fra 
udsendelserne ”Skriftestolen” 
i TV og fra talrige foredrag i 
hele landet med udgangs-
punkt i hans mangeårige virke 
som sjælesørger. 

Hans første bog ”Skæld ud 
på Gud” er solgt i stort oplag 
og har været med til at gøre 
ham kendt og efterspurgt i 
både kirkelige og kulturelle 
kredse. 

Det var derfor oplagt at få 
ham som taler ved Kirke- og 
Kulturugen i det nye Sogne-
hus i Tyrstrup. 

Foredragets emne er også 
titlen på en ny bog fra hans 
hånd.

Preben Kok: Slip livet løs

Samtidig med at Indre Mission flytter 
sine møder til det nye sognehus, så 
ændrer man også navnet til: IMpuls-
fællesskabet.

– Vi har hele tiden kaldt os Menig-
hedshuset, fortæller formanden Jørn 
Bork Jensen. – Det giver jo ikke den 
store mening forsat at kalde os menig-
hedshuset, når vi nu flytter vores møder 

til det nye sognehus.  
IMpuls-fællesskabet er et godt bud på 

det fremtidige navn, men det skal dog 
først endelig godkendes på generalfor-
samlingen i april.

IMpuls-fællesskabet holder normalt 
sine møder på onsdage kl. 19.30, men 
i Kirke- og Kulturugen er mødet flyttet til 
tirsdag aften. 

Menighedshuset flytter og får nyt navn: IMpuls

Foredrag med sygehuspræst Preben Kok.
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Mandag den 14. januar kl. 
15-18.30 inviterer kirkens 
børneklub til et kæmpe byg-
geevent. Det er meningen 
at børn – og byggeglade 
voksne – skal bygge en hel 
by i LEGO. 

Mandag lander en stor trai-
ler fuld af lego-klodser uden-
for det nye Sognehus og så 
er der dømt lego-byggeplads 
hele eftermiddagen. Der er 
masser af plads at bygge på, 
fordi Sognehusets børnerum 
såvel som andre lokaler tages 
i brug. 

Lego-klodser har den fanta-

stiske egenskab, at fantasien 
kan sættes i sving og kun 
fantasien sætter grænser. 
Desuden kan man sagtens 
være sammen om at bygge 
– måske ikke lige sådan, at 
hver enkelt bygningsenhed 
laves i fællesskab, – men 
lego-klodser passer jo altid 
sammen og de enkelte ele-
menter kan sagtens sættes 
sammen til en samlet by. 

Det bliver spændende at 
se, i hvilken retning byen 
udvikler sig, om det er en 
nutids-by, en middelalder-by 
eller science fiktion-by. Hvem 
ved, hvor det ender, når vi 

sammen går i gang?
Det er Tyrstrup Kirkes 

børneklub, der inviterer til 
byggeevent. Børneklubben 
mødes hver mandag kl. 16.15 
– 17.30. Undtagen sidste 
mandag i måneden, hvor 
der kl. 17.00 er Børnekirke i 
Tyrstrup Kirke. 

Her er børneklubben nemlig 
inviteret med. De børn, som 
går på Christiansfeld Skole, 
kan blive hentet i SFO´en af 
en af børneklubbens ledere. 
Aktiviteterne i børneklubben 
er mangeartede. Der er både 
udendørs og indendørs aktivi-
teter. Indtil nu er der blevet la-

vet smuglerløb, klippet figurer, 
stegt fisk, danset og meget 
mere. Hver gang starter klub-
ben med en forfriskning, der 
synges altid et par sange og 
der fortælles en bibelhistorie. 
De frivillige ledere er nogle af 
klubbørnenes forældre.  

Kom og vær med til at 
bygge og hygge. Tag dine 
venner eller forældre med. Vi 
afslutter eventen med sang, 
bibelhistorie og lidt mad at 
gå hjem på.

Vel mødt i Tyrstrup Kirkes 
Børneklub!

Vær med til at bygge en hel by med LEGO!

Humørspreder og trylle-
kunstner Henny Solskin 
leverer fest, farver og le-
vende dyr, når hun indtager 
Sognehuset lørdag den 19. 
januar kl. 10.30-ca 12.30.

Henny Solskin spreder 
solskin og godt humør, når 
hun leverer sit spændende 
show, der henvender sig til 
børn og barnlige sjæle lige 
fra 0 - 99 år. Publikum inddra-
ges i showet, hvor der også 
indgår levende dyr, som efter 
showet må a’es og fodres. 
Der kommer smil på læben 
og ofte et godt grin. Du/I får 
en oplevelse, der vil huskes 
længe efter. 

Henny Solskin har tryllet 
og underholdt i mange år 

og underholdt til byfester, til 
gudstjenester, i lokalforenin-
ger og meget mere. 

Hun har også været med 
i TV-udsendelsen ”Danmark 
har talent”, hvor hun tryllede, 
sang og lavede stand-up. 

For tiden er Henny Solskin 
lidt mere glad end sædvanlig. 
Hver anden tirsdag går hun 
nemlig rundt fra stue til stue 
på Regionshospitalet i Her-
ning og tryller og leger med 
de indlagte børn. Det at få 
lov til sprede solskin og smil 
netop der, hvor det kan være 
svært, det glæder Henny 
Solskin.

Lørdag får vi i Christiansfeld 
fornøjelsen af at nyde godt af 
Henny´s solskin og smil.

Vel mødt!

Humørspreder og tryllekunstner kendt fra TV
Sagt om Henny Solskin

– Både små og store børn var underholdt. Især det at 
dyrene var der – og børnene kunne få lov at snakke med 
dem og røre ved dem efter showet havde en god effekt 
... alt i alt en god forestilling, der kan anbefales til andre!                   

Pædagog Heidi Kjær-Hansen, Odense

– Henny Solskin – et supergodt navn, for din glæde 
og dit gode humør formår at sprede solskin, selv på en 
regnvejrsdag!

 
Charlotte, Anette og Lene, Lindegården

Kom og vær med i et go-
spelkor med fagter og mu-
sik lørdag den 19. kl 14-17. 
Gospelkor er for børn fra 0. 
klasse og op. 

Gospelkids ledes af kirke- 
og kulturmedarbejder ved Tyr-
strup Kirke, Lene Sørensen. 

– Jeg vil gerne starte Go-
spelkids her i Christiansfeld, 
fordi man der kan få lov til 
at synge med hele kroppen. 
Det kommer ikke an på, hvor 
godt man synger, men at man 
synger - for man bliver glad 
af at synge, fortæller Lene 
Sørensen. 

– Og så synes jeg, at tek-
sterne er gode. De handler 
jo om, hvor godt og trygt det 
er at have et håb og en tro. 

Det er et dejligt budskab at 
synge om. Jeg synes selv, 
at det er sjovt. Jeg kan godt 
lide at synge og bevæge mig 
samtidig og det er nøjagtigt 
konceptet bag Gospelkids. 

Lene Sørensen har erfaring 
med Gospelkids fra Hader-
slev, hvor hun har været med 
som leder.  

– Jeg bliver glad, når jeg er 
til Gospelkids. Man kan ikke 
synge, når man er sur, vel? 
Hvis jeg har en dårlig dag 
og ikke rigtig gider komme af 
sted, så ved jeg bare, at det 
er godt at komme af sted, for 
jeg bliver glad af det.

 
I Gospelkids synger og 

danser vi til playback mu-
sik. Der er masser af rytme 

og gode koreografier. Alle i 
aldersgruppen kan finde ud 
af at danse med. Når vi øver, 

så indstuderer vi en sang og 
vi leger og får en forfriskning. 

Du har nu mulighed for at 
prøve Gospelkids af. Lørdag 
den 19/1 i det nye Sognehus. 

Vi skal vise, hvad vi har 
lært til familiegudstjene-
sten dagen efter.

Syng med hele kroppen – med Gospelkids
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Julegudstjeneste

Fjelstrup Skatklub

Haderslev Skatklub

i Over Lerte kirke mandag 
den 24. december 2018 kl. 
10.30. 
Bemærk tidspunktet!

Prædikant Kristian S. Grøn, 
Christiansfeld, tidl. Stepping.
Alle er velkomne.

Mandag den 10. december 
mødtes 19 personer til skat.
Nr. 1: Arne Juhl med 2016 
point. Nr. 2: Leif Ågård med 
1848 point. Nr. 3: Hans Jør-

gen Bertelsen med 1711 
point. Nr. 4: Gudrun Chri-
stensen med 1630 point. Vin 
fik Ole Lauritzen med 682 
point.

Resultaterne fra Haderslev 
Skatklub den 27-11-2018
1. plads: Ernst Justus Jessen, 
2550 point. 2. plads: Viktor 
Christensen, 2064 point. 3. 
plads: Hans Peter Bossen, 
1943 point. 4. plads: Jørn 
Bork Nielsen, 1704 point. 5. 
plads: Arne Juhl, 1691 point. 
Tættest på 888 point var Jørn 
Fogh.

Resultaterne den 4-12 2018
1. plads: Erik Bruhn Hansen, 
2416 point. 2. plads: Børge 
Jakobsen, 1937 point. 3. 
plads: John Mikkelsen, 1896 
point. 4. plads: Vagn Clausen, 
1609 point. 
Tættest på 888 point var Jens 
Peter Hansen.


