
Opland CHRISTIANSFELD
LUNDERSKOV

VAMDRUP

Vamdrup
■ 17: Mejeriet: Løbe-net-
værk. Arr.: Hjarup Runners.
18-19.30: Satelitten: Slan-
kehold - line dance: Arr.:
The Real McCoy.
18.30-19.45: Motionscen-
tret: Aerobic.
19.30: Lindely Cafeen:
Vamdrup Skakklub - alle er
velkommen.
19.30: Vamdrup Kirkehus:
Voksencafé - sangaften
med nyere sange og salmer
v. Onsdagstrioen og orga-
nist Ida Dall – alle er vel-
kommen. 
19.45: Satelitten: Tæske-
holdet - line dance: Arr.:
The Real McCoy.

Åbningstider
6-21: KongeåBadet.
6.30-16.30: Frilandsbørne-
haven Enghøj, Hjarup-
gårdsvej 7A: 75 58 04 72.
8-22: Vamdrup Bibliotek:
Åbent med selvbetjening –
13-17 åbent med persona-
le. 
9-21: Åbent i Vamdrup
Sport & Fitness.
8-15.30: Cafeen Lindely,
Lindegade.
8-16: Café Mødestedet,
Jernbanegade 3.
10-17.30: Røde Kors butik,

Vestergade 29.
10-17.30: Genbrugsen, Ve-
stergade 10.
12.30-17: Postbutikken.
12.30-15: Jobbutikken.
Søndergade 19, Vamdrup.
13-17: Værestedet »Det go-
de liv«, Hjarup.
13-18: Containerpladsen,
Østermarksvej. 18-21:
Ungdomsgården, Nørrega-
de 9: Klub Musefælden -
Ungdomsskolens Ung-
domsklub. 

Lunderskov
■ 9-11.15: Spirens fritids-
klub: Bølleklubben.
19: Lunderskov Hallen:
Lunderskov KFUM Hånd-
bold afholder generalfor-
samling. 
19-20.45: Kongsbjergsko-
len, klynge 1: Squaredans.
Arr.: Dans for Alle. 
19.30-20.30: Fynslund
Hallen: Spinning.
19-21: Lunderskov Menig-
hedshus: Teenklub – D/P
aften.
19.30: Aktivitetshuset i
Storegade: Lunderskov
Skakklub. 

Åbningstider
8-9: Sundhedsplejen, 7684
0745/46.
8-22: Lunderskov Biblio-
tek: Åbent med selvbetje-
ning – 13-17 åbent med
personale. 
9-16.30: Aktivitetscentret,
Storegade 3.
10-16.30: Jordrup Postbu-
tik.
10-17: Lunderskov Postbu-
tik.
10-17: Røde Kors gen-
brugsbutik, Storegade 5.
11.30-12.30: Dagpleje/
pladsanvisningen, 7558
5029.
13-17: Indre Missions gen-
brugsbutik, Storegade 6.

Christiansfeld
■ 12.20-16.30: Junior-
klubben Downstairs: Ju-
niorklub. 
16-17: Christiansfeld Bib-
liotek: Christiansfeld advo-
kater: Gratis retshjælp. 
18.30-21.30: Ungdoms-
klubben Downstairs. 

Åbningstider
6-22: CIF Motionscenter. 
8-22: Christiansfeld Biblio-
tek: Åbent med selvbetje-
ning – 13-17 åbent med
personale. 
8-22: Skadeklinikken, Ha-
derslev Sygehus. 
9-15: Christiansfeld Turist-
bureau, Kongensgade 9. 
9-15: Christiansfeld Cen-
tret, Kongensgade 9. 
12-13: Kongebrocentret:
Cafeteriet er åbent for pen-
sionister. 
16-17: Christiansfeld Bib-
liotek: Advokatrådgivnin-
gen. 
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CHRISTIANSFELD: Af alle de
kirkelige højtider er påske
den største, og den fejres
med mange forskellige for-
samlinger i Brødremenighe-
dens Kirke i Christiansfeld.
Det begynder allerede da-
gen før Palmesøndag med
Betaniatimen lørdag aften.
Så kommer Palmesøndags
gudstjeneste klokken 10.30
og Hosiannagudstjeneste
om eftermiddagen klokken
17. Mandag og tirsdag i den

stille uge er der læseforsam-
linger, klokken 19, og ons-
dag aften er der nadverfor-
beredelse. Skærtorsdag er
der formiddagsgudstjene-
ste, og om aftenen samles
menigheden med det ene
formål at fejre den hellige
nadver. Langfredag er der
gudstjeneste om formidda-
gen, om eftermiddagen hol-
des så, hvad nogen opfatter
som den smukkeste guds-
tjeneste i Brødremenighe-

den, nemlig Kristi dødsti-
me, hvor koret blandt andet
synger en latinsk hymne.
Klokken 14.30 læses skrift-
stedet om Jesu død, orglet
spiller sagte musik, hvoref-
ter der, mens kirkeklokker-
ne ringer, er tid til personlig
bøn. 

Tidlig gudstjeneste
Påskemorgen fejres den
mest berømte gudstjeneste
iBrødremenigheden. I år be-

gynder gudstjenesten klok-
ken 5.30. Denne gudstjene-
ste begynder i stilhed inde i
kirken, efter et kvarters tid
afbrydes gudstjenesten, og
alle vandrer ud på Gudsage-
ren, hvor gudstjenesten af-
sluttes. Klokken 10.30 er
der igen gudstjeneste i kir-
ken med korsang. 

Alle gudstjenester i Brød-
rekirken er åbne og alle er
hjerteligt velkomne til at
deltage. Sik

Påsken fejres i Brødremenighedens Kirke

For fire år siden strøg Car-
sten Navne direkte ind i be-
styrelsen for Hjarup Lands-
byforening og blev for-
mand. På onsdag træder
han tilbage, og der skal væl-
ges en ny formand. Som i al-
le andre foreninger kan det
vise sig at blive en gyser.

– Sidste år var vi nødt til at

indkalde til en ekstraordi-
nær generalforsamling, for-
bi vi ikke kunne få en kandi-
dat på generalforsamlin-
gen. Der skal være fem be-
styrelsesmedlemmer, men
vi kunne kun få fire. Derfor
var vi nødt til at afholde en
ekstraordinær generalfor-
samling, hvor vi fik det sid-
ste bestyrelsesmedlem. Så-
dan er det nok i frivillige for-
eninger. Der er ikke rift om

at komme i bestyrelsen, si-
ger Carsten Navne. 

Han strøg selv direkte ind
ibestyrelsen, da han efter et
år som indbygger i Hjarup
mødte op på generalfor-
samlingen. Det blev til fire
år i formandsstolen, og nu
mangler han en pause.

– Det er hårdt arbejde. Ak-
tivitetsniveauet er ret højt i
foreningen, så det koster
mange timer. Jeg vil stadig-

væk hjælpe til, men nu kan
jeg bedre vælge til og fra, si-
ger Carsten Navne, der selv-
følgelig også kan finde man
positive oplevelser fra de
sidste fire år,.

– Du får en masse god re-
spons fra mange menne-
sker, når du har været med
til at stable noget på bene-
ne. Det holder dig gående,
siger Carsten Navne.

Hvem tør række
hånden op i Hjarup
Landsbyforening?

På onsdag er der generalforsamling i Hjarup Landsbyforening, der blandt driver Mejeriet i Hjarup. Formanden, Carsten
Navne, går ud, fordi han trænger til en pause. Spørgsmålet er nu, om foreningen kan finde et nyt bestyrelsesmedlem. Sidste
år var foreningen nødt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få en fuldtallig bestyrelse. Arkivfoto

Af Henrik Kruse
Tlf. 7211 4206, hkr@jv.dk

FRIVILLIG: Sidste år skulle foreningen afholde en ekstraordinær generalforsamling
for at få en fuldtallige bestyrelse. I år er udfordringen at finde en ny formand.


