
Christiansfeld Avis 1Tirsdag den 28. april 2020

Uge 18 96. årgangTirsdag / Onsdag den 28. / 29. april 2020

Jernbanegade 1  •  6070 Christiansfeld  •  Tlf. 7456 1433  •  Grundlagt 1924
mail@christiansfeld-avis.dk  •  www.christiansfeld-avis.dk

Hvis du ikke har  
modtaget avisen...

Kan den hentes hos:

Christiansfeld  
Avis 

Meny

Hejlsminde  
Camping

Dagli’ Brugsen 
i Hejls og 

Stalden i Hejls

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

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 1. maj kl. 12-17 &  

Lørdag den 2. maj kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Det er i Fjelstrup det sker!

FEST KURSUS HYG DIG 
Forsamlingshus     Vi har alt du skal               Lej en hel hal
Max 100 gæster bruge til dit kursus, 250 kr
2300 kr                små og stole lokaler               pr. time

Klublokale Ring og hør                    Firma- eller
Max 40 gæster         hvad vi kan gøre       familiearrangement                               
1800 kr                         for dig                      -vi har ideerne

Kontakt:   Svenne Christensen
Tlf.:          21482889 
e-mail:      fjelstruphallen@gmail.com

Kan købes i
Jernbanegade 1 
6070 Christiansfeld

Alt om genforeningen!
To pragtbind i stort format, indbundet og med masser af billeder  

og spændende tekst om genforeningen i 1920.

Samlet af Steffen Riis. 

Udgivet af Danmarks Samfundet 
 med støtte fra bl.a.  
Kolding Kommune.

En oplagt gaveidé til historisk 
 interesserede, men også til  

de nye generationer og  
tilflyttere, så de forstår,  

hvad der er sket her  
i grænselandet.

I alt 590 sider. 

Pris 499,- kr.

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

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

Nogen siger at bollerne  

bliver pænest når man pensler  

dem med æg - jeg syntes  

resultatet bliver bedst når  

man barberer dem...

Hakket Kalv & Flæsk 
Svin eller oxe 8-12% 
FRIT VALG 
1 kg 5000

Ta’ 3 kg  13000

Medister 
1 kg 5000

Ta’ 3 kg  13000

Hakket oxe 
3-6% 
1 kg 6000

Ta’ 3 kg  15000

Nyrøget

BACON 1495
Pr. 1/2 kg

Culotter 
med eller uden marinade.
Vægt ca. 1,4 kg

 9800

Skært oksekød 
til Gullasch, Stroganoff ell. 
Bankekød.

Benløse fugle

Kærmølle Bøffer

12000

PR. STK.

1 KG

1 KG

5 STK.

Vægt  
ca. 1 kg

FRIT VALG

FRIT VALG

Ca. 10 stk.

7500

7500

DANSKE FRUGTTRÆER

15995

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

Åbningstider: 
Mandag-fredag 9-17 
Lørdag-søndag 9-15

KUN

Det nye 
havekatalog 

kommer  
snart med 

posten
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Er det hele da gået online - også kirken?
Af Anne Mie Skak Johanson, sognepræst i Tyrstrup og Hjerndrup

Det er en meget mærke-
lig tid, vi lever i. Jeg har i min 
levetid aldrig oplevet noget 
lignende. Samfundet er delvis 
lukket ned, vi kan ikke samles 
i store grupper, og frygten for 
smitte spiller en rolle, når vi 
færdes blandt hinanden. Selv 
kirken er lukket. Det er meget 
mærkeligt.

Hvad gør man som kirke, 
når man ikke mere kan samles 
til gudstjeneste eller møder i 
Sognehuset? Kan man over-
hovedet tale om kirke, når 
det hele er lukket? Ja, faktisk 
så handler den kristne forstå-
else af kirke ikke udelukkende 
om den store bygning med 
kirkeklokken, som vi kalder 
»kirken«. Kirke er også de 
mennesker, som er fælles om 
troen på Gud. Og det er meget 
heldigt, at det er sådan, sær-
ligt i en tid, hvor bygningen 

»kirken« er lukket. Så er det 
nemlig »kirken«, som består 
af troens folk, der træder mere 
tydeligt frem. Kirke er vi sam-
men - hver for sig - når vi lever 
troens liv, lige der hvor vi er. 
Når vi beder, når vi rækker en 
hjælpende hånd, når vi står op 
for det, som er retfærdigt, når 
vi er der for den, som føler sig 
alene, når vi deler et Guds ord 
med hinanden. Og den del af 
kirkens liv skulle der være god 
mulighed for at holde åben 
også i disse tider. Vi kan være 
kirke lige der, hvor vi er. 

Ud over det, så prøver vi 
som kirke - altså den del, 
hvor bygningen også er med 
- at finde vej trods lukning. Vi 
prøver så godt, vi kan at lave 
streaminger af vores gudstje-
nester, som man kan følge på 
kirkens Facebook eller hjem-
meside. Det er vi langt fra ene 

om. Mange kirker er »gået 
online«, så man har mulighed 
for at følge gudstjenester fra 
forskellige steder og med for-
skellig stil. En søndag så vi fem 
gudstjenester hjemme hos os, 
det var nok lige til den gode 
side. Men det er spændende 
og berigende at følge med på 
nettet. 

Trods det savner vi fælles-
skab. Det bliver desværre ikke 
muligt at samles lige med det 
samme, men det hele er ikke 
online. Den 3. maj laver vi en 
Drive-in gudstjeneste ved Tyr-
strup Kirke. Det håber vi rigtig 
mange vil være med til. Vi op-
stiller en scene udenfor kirken, 
og kirkepladsen fylder vi op 
med biler. Det er måske ikke 
sådan rigtigt at være sammen, 
men det smager da af fælles-
skab, når vi gør det sammen. 

Det er en mærkelig tid, 

vi lever i og det vi er vant til 
kan ikke lade sig gøre - og vi 
savner at være sammen og at 
slappe af og at have beskidte 
hænder. Men vi tror, at kirken 
overlever, både den, hvor du 
og jeg er kirke, lige der hvor 
vi er, og den kirke med klok-
kerne, hvor vi elsker at samles 
til gudstjeneste. 

Velkommen til  
Drive-in  
gudstjeneste ved  
Tyrstrup Kirke  
3. maj kl. 10.30.
Kirkepladsen åbner  
for biler 45 min.  
før gudstjenesten
- følg anvisningerne  
fra de frivillige vagter.

Drive-in  
gudstjeneste 
3. maj

DIT VALG - VORES HJERTESAG
Kolding - Haderslev - Vamdrup 

tlf.7552 6389
www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark

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 Wegerslev 

Sats og montage: Chr.feld Avis 
Tryk: Jysk Fynske Medier

 
KONTORTID:

Mandag .................................kl. 08.00-13.00
Tirsdag og onsdag ..............kl. 09.00-13.00
Torsdag .................................kl. 09.00-16.00
Fredag ...............................................Lukket

ANNONCE-INDLEVERING:
Korrektur annoncer, hele, halve og kvarte 

sider samt annoncer med farve skal  
indleveres senest  

torsdag kl. 12. 
Mindre annoncer kan nås mandag inden kl. 9.00.
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.

Bekendtgørelser

Min kære mand, børnenes elskede far, svigerfar,  
morfar, farfar og bedstefar  

Erik Bonde Jessen
* 24. august 1937  -  † 15. april 2020

To flittige hænder gik pludselig bort.

Begravelsen har fundet sted. 

Familien takker  
for pyntning, blomster og hilsner både i kirken og  
hjemmet samt de, der mødte frem udenfor kirken.

 Der vil på et senere tidspunkt  
blive afholdt en mindehøjtidelighed.

På familiens vegne 
Hanne Jessen 

Lars, Peter og Karin

Min kære mand, far, svigerfar og vores bedstefar

Aage Westphal
* 23. marts 1946    †  25. april 2020

er stille sovet ind

Else Marie
Finn og Mette, Peter, Lasse

Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
fredag den 1. maj kl. 11.00

Grundet omstændighederne afholdes
højtideligheden kun for familien

Vor kære onkel

Hans Oluf Dinsen Skov
* 19. juni 1928    † 22. april 2020

er stille sovet ind på Kongebrocentret

På familiens vegne

Birgit, Hans Erik og Birgitte

Bisættelsen finder sted tirsdag den 28. april
kl. 13.00 fra Aller Kirke

En stor og varm tak til Kongebrocentret 
for god og kærlig pleje

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

Christiansfeld Avis - Meny, Christiansfeld
Dagli’ Brugsen og Stalden i Hejls og Hejlsminde Camping
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Tillykke

Kære Maline
Hjertelig tillykke med din 
fødselsdag den 28. april.

Kærlig hilsen 
Mormor og Morfar

TILLYKKE... 
Ønsker De at sende en personlig hilsen til venner/ 
familie, kan denne kupon indsendes/ indleveres til  

Christiansfeld Avis/ Tyrstrup Herreds Tidende,  
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 6070 Chr.feld

Pris (inkl. moms) 
1 sp. annonce (max 20. ord) ................................kr. 35,00

1 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 60.00

2 sp. annonce (max 20. ord) 
     med »passende« foto ......................................kr. 90.00

For hver påbegyndt 10 ord - kr. 10,00 ekstra. 
F.eks. 26 ord v/1 sp. annonce koster kr. 70,00

o 1 sp. uden foto   o 1 sp. med foto   o 2 sp. med foto

SENEST TORSDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

Kære Annette 
Hjertelig tillykke med de 60 
år den 3. maj. Vi glæder os 
til at fejre dig, men festen 
må vi desværre vente lidt 
med.

Kærlig hilsen Bent Ole

Nyt fra 

Det sker!

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Tlf.: 7979 1773 
Mail: centret@christiansfeld.dk

www.christiansfeldcentret.dk 

VIDSTE DU... | RUNDT OM VERDENSARVEN

...at Christiansfeld er grundlagt af Brødremenigheden også kaldet Herrn-
huterne. Herrnhuterne var dygtige håndværkere og handelsmænd. 
Brødremenigheden er en kirkelig retning, der kom fra Tyskland og helt 
oprindeligt fra Bøhmen og Mähren.
Christiansfeld er en af de første byer i Danmark, som blev nøje planlagt  
ud fra en byplan og derefter systematisk bygget.

TIP EN 13’ER I VERDENSARVEN | FOR HELE FAMILIEN 

Gå på opdagelse i UNESCO-byen Christiansfeld med ”Tip en 13’er”. 
Du skal tælle, læse, kigge, tænke og se dig for...

Download arket på vores hjemmeside og gå i gang. 
Det er en sjov og lærerig aktivtitet for hele familien. 

Find flere aktiviteter på www.oplevkolding.dk

Foto: Tegnestuen Mejeriet

1920’ER LEGE | FOR BØRN

Som en del af fejringen af 100-året for Genforeningen, udgiver Chris-
tiansfeld Centret ”1920-lege for børn” - et inspirationshæfte med lege fra 
genforeningstiden. 

Hæftet kan downloades på vores hjemmeside og frit benyttes af private, 
skoler og institutioner.

BYFORNYELSE 2020 | TILSKUDSORDNING

Kolding Kommunes Plan-, Bolig- og Miljøudvalg har besluttet fortsat at pri-
oritere UNESCO indsatsen med et målrettet tilbud om byfornyelsestilskud 
til facadebyggearbejder. Igen i år er afsat en pulje på kr. 600.000 kun til 
Christiansfelds bymidte. Fokus er - ud over verdensarvsområdet - bygninger 
på vejene ind til brødremenighedsbyen. Ansøgningsfrist 4. maj kl. 7.00.

Læs mere herom på vores hjemmeside. 
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Handler du med 
omtanke,

handler du lokalt
Det starter godt. Du læser med. Det handler 
nemlig om dine penge. Og det handler om, 
hvem du handler med og det handler om 
vores fælles fremtid. 

Du tænker måske ikke over det. Men når du 
handler lokalt bliver pengene i dit lokalområde. 
Det er til glæde for dig, for din nabo, skole og alt 
det du sætter pris på lokalt.

Så skal du købe ind, så køb ind med med omtanke. 
Køb lokalt, køb lokalt online, køb et gavekort, giv et 
gavekort eller book en a� ale. Nu.

Vask dine hænder tit
eller brug håndsprit

Begræns den
fysiske kontakt

Host eller nys i dit ærme
- ikke dine hænder

Hold afstand og 
tag hensyn

Sæt pris på din by
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Landbrug / Have / Fritid

• Aut. varmepumpeforhandler
• Danmarkspumpen
• Panasonic
• Mitsubishi
• LG
• Få tilskud fra 500-6.000 kr.

Salg • RepaRation

Butik: Punkt1 Haderslev-Kolding

Tågerupvej 41 • 6560 Sommersted  
Tlf. 7450 4050 • 2486 3909  
www.punkt1haderslev.dk

Hennings Hvidevareservice

Over 
25 års 

erfaring

HAVEFLIS SÆLGES
og kan bruges i haven 

til under træer og planter
Mørkt løv - Lyst granflis - Nylavet

Selvhentning.

Henv. JV-Trae v/Johannes Vyff 
Kildager 37, Vonsbæk, 6100 Haderslev 

Tlf. 6174 2244 - 7457 9115

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:
Christiansfeld Avis  

Meny

Hejlsminde Camping 
Dagli’ Brugsen og  

Stalden i Hejls

Det var kattens
- eksklusiv racekat med domicil i Christiansfeld.

Mange har sikkert kikket 
en ekstra gang ved synet af 
Mille, som ikke er en helt 
almindelig dansk huskat, 
men derimod en fornem 
Bengaler. En katterace, 
som der herhjemme kun 
er registreret under 400 af 
hos Den Danske Bengal-
klub.

I lyset fra en lavt hæn-
gende eftermiddagssol mødte 
jeg pludselig den smukke 
og meget eksotisk udseende 
Bengalerkat foran dens hjem 
i den tidligere Nordea Bank-
bygning på Kongensgade, 
hvor hun bor sammen med 
sin familie. Den to år gamle 
Milles menneskemor, Stine 
Helsinghoff, fortæller mig, at 

denne race ikke er helt så nem 
at holde som almindelige kat-
te - og hendes elskede Mille 
kræver dertil ekstra opmærk-
somhed, da hun på grund af 
en genfejl er næsten blind. 
Det lagde jeg nu ikke mærke 
til, men nok at racekatten ikke 
overraskende udviste prima-
donnanykker, da jeg ville tage 
billeder af hende. Til Milles 
utilfredshed lykkedes det dog 
Stine at holde sin flotte mis-
sekat tilstrækkelig mange se-
kunder i favnen til, at jeg fik 
et foto i kassen af dem begge. 

Kort om racen
Oprindelig opstod racen 

som krydsning mellem sort 
huskat og vild asiatisk leo-
pard. Racen i sin nuværende 

Bengalerkattens smukke farvetegning stråler i den lave efter-
middagssol.

Stine Helsinghoff med sin Mille.

form tilskrives genforskeren 
Jean Mill, som satte sig for at 
skabe en unik katterace med 
udseende som en urkat, hvil-
ket lykkedes hende i 1963, 
som kan man læse på hjem-
mesiden: zooplus.dk 

Det varede dog indtil 
1983, før den moderne Ben-
galkat blev officielt anerkend-
te af The international Cat 
Association. I starten blev 
der krydset med Abyssinier, 
Egyptisk Mau samt American 
Shorthair for at gør Benga-
lerens udseende perfekt, så 
disse katte er såkaldte hybrid-
katte. Bengalkat må man først 
kalde sin kat fra 4. generation 
(F4), og det er dem, som må 
fremvises på katteudstillinger. 

Ifølge zooplus.dk anses 
bengalkatte først for at være 

tamme fra tredje generation, 
men de er stadig aktive og 
temperamentsfulde på grund 
af deres vilde ophav. Derfor 
er det tilrådeligt, at Bengalere 
kun holdes som kæledyr fra 
fjerde generation eller yngre. 
Bengalkatte er nysgerrige og 
venlige katte, der dog kræ-
ver mere opmærksomhed og 
meget gerne en stor have og 
klatremuligheder. En Ben-
galkat og især hannerne er 
noget større end almindelige 
huskatte. Stines smukke Mille 
er dog mindre end sine race-
fæller, så man behøver næppe 
frygte for sit egen eller vov-
sens sikkerhed, hvis man mø-
der hende på sin tur gennem 
byen.

Af Lars Østergaard Jensen

Corona gav ekstra 
travlhed hos OK-Plus
Mens mange butikker 
våner sig under Corona 
krisen og dens mange be-
grænsninger, så har den til 
gengæld givet ekstra travl-
hed hos OK-Plus med at 
modtage og udlevere pak-
kepost fra GLS, Postnord, 
Bring og DAO.

Indehaveren af OK-Plus/
Christiansfeld Trafikcenter, 
Erling Sønnichsen, har kun-

net notere en fremgang på 
cirka 20% på pakker i den 
sidste måned. Han fortæller 
til avisen, at det heldigvis har 
medført, at man næsten har 
kunnet holde omsætningen i 
butikken og fortsætter: - Jeg 
er klar over, at det er på be-
kostning af de andre butikker 
i byen, men jeg tror og håber, 
at kunderne efter krisen igen 
vil støtte de lokale butikker!

Af Lars Østergaard Jensen

Emma og Susanne hos OK-Plus fanget i et sjældent pusterum 
bag ekspeditionsdisken.
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Bolig / Ejendomme m.m.

Kontakt din lokale  
GF-assurandør
Nels Thorsgaard

Mobil 24 80 99 40 · nels@gfforsikring.dk

GF Sønderjylland 
Bredgade 7 · 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 47 79 · gf-sønderjylland.dk

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

Advokat  
Frode Christensen
Møderet for Højesteret

Telefon 2261 8000 
E-mail: fc@raadtiladvokat.dk

Kongensgade 2, Christiansfeld 
Perlegade 17, 1., Sønderborg 
www.raadtiladvokat.dk

ALLE SKAL HAVE RÅD TIL AT FÅ HJÆLP

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

Aflyst indtil Biblioteket 

åbner igen

Udlejes
1. værelses lejlighed  
med køkken og bad,  

beliggende i  
Christiansfeld midtby.

Tlf. 4071 1542

Lejlighed til leje 
»Bakerstreet« 

Stepping 
2 værelses lejlighed på  

1. sal på 86 m2  
til leje snarest muligt.

Ingen husdyr 
- adgang til fælleshave  

og vaskekælder 

Husleje kr. 3.900,00  
+ forbrug incl. fælles- 
antenne (lille pakke) 

Depositum 3 mdr.  
husleje.

Kontakt: 4030 1215 

Brug engangshandsker 
korrekt i butikken  
- læs her hvordan!
Når man handler i super-
markedet, gælder som be-
kendt et par retningslinjer, 
som de fleste kender og 
heldigvis også overholder. 

Nogle af de vigtigste er at 
holde afstand på 2-3 meter 
til andre i butikken, i køen 
ved kassen og foran kasse-
medarbejderen, at tage alene 
på indkøb og lade børn blive 

hjemme, at bruge kontaktløs 
betaling i stedet for kontanter, 
at nyse i ærmet, og at spritte 
hænderne, før man går ind i 
butikken, gerne uden for eller 
så snart man kommer hjem.

I flere butikker kan man 
tage gratis engangshandsker 
af plastik ved indgangen. Men 
de giver faktisk en falsk for-
nemmelse af sikkerhed. Ifølge 
professor ved Det sundheds-
faglige Fakultet på Køben-
havns Universitet, Allan Ran-
drup og molekylær biolog 
ved Aarhus Universitet, Rune 
Hartmann må man gerne be-
nytte handskerne - men de 
skal kun bruges én gang! For 
eksempel til at tage frisk bag-
værk ned fra en hylde. Hvis 
man bruger handskerne hele 
tiden under indkøbsturen, ri-
sikerer man at overføre smitte 
fra for eksempel indkøbskur-
vens hank til forskellige varer 
i butikken - fuldstændig, som 
hvis man ikke bar handsker, 
fortæller forskerne til tv2.dk.

Endelig skal man efter 
brug huske at smide engangs-
handskerne i en affaldsspand 
og ikke uden for supermarke-
det, som man desværre ofte 
ser nogen gøre!

Af Lars Østergaard Jensen

Vigtigst er at spritte hænder før og efter indkøbet. Bruger man 
også engangshandsker, så gør det korrekt. 

Kohave Voldanlæg
- En upåagtet seværdighed halvanden kilometer fra Christiansfeld.

Denne gang fortælles om 
det mere ukendte voldan-
læg, Kohave, som er be-
skrevet i arkæolog Lennart 
S. Madsens bog »Voldste-
der i Danmark, Jylland 
- bind 2- en vejviser«, der 
kan bestilles hjem fra bib-
lioteket.

Fra Tyrstrup Kro går man 
omkring 400 meter nordpå 
ad Toftegårdsvej til indgangen 
til den private skov, hvorfra 
man fortsætter forbi gylletan-
ken og følger skoven op mod 
vandværket. Efter omkring 
500 meter, kort før den lille 
bæk, ses det tilgroede vold-

sted på venstre hånd. 
Baner man sig 10 meter 

ind i skoven, får man hurtigt 
et bedre indtryk af det kom-
plekse anlæg bestående af to 
lavtliggende banker, omgivet 
af en halvkredsformet vold og 
en ydre, men tør grav. Anlæg-
get måler cirka 60 x 40 meter. 

Den smalle dæmning mellem de to banker over voldgraven.

De to banker er på vest- og 
sydsiden afgrænset af bæk-
ken, der gennem tiden har 
gravet sig dybt ned. Bankerne 
er på øst- og nordsiden om-
givet af et lavt, fugtigt terræn, 
der sikkert tidligere har været 
fyldt med vand fra bækken. 

Den største banke nord-
ligst i anlægget er cirka 16 x 
16 meter og 1,5 meter højere 
end terrænet. Syd for denne 
og adskilt ved en smal, tør 
grav ligger en mindre, men 

1 meter højere, tresidet ban-
ke på 15 x 8 meter. En smal 
dæmning forbinder de to 
banker tværs over voldgraven.

Ingen skriftlige kilder om-
taler stedet. Lennart Madsen 
skriver, at da anlægget ligger 
godt 1,5 kilometer nordvest 
for Tyrstrup Gård, der i sen-
middelalderen ejedes af en 
gren af slægten Emmiksen - 
en af de slægter i det nordøst-
lige Sønderjylland, der i løbet 
af 1400-tallet samlede sig et 

stort godskompleks - så kan 
Kohave meget vel have været 
en af de små herremands-
gårde, der indgik i dette gods. 
Tystrupgård solgtes 1617 til 
kronen. Lennart Madsen til-
føjer, at der også fortælles en 
historie om, at hele anlægget 
er lavet af Brødremenigheden 
i byen med henblik på at ska-
be en lille kunstig sø - hvilket 
i så fald ikke lykkedes. 

Af Lars Østergaard Jensen

Anlægget i Kohave set mod nordvest (26.april).
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Håndværkere m.m.

Hvis du ikke har 
modtaget avisen...

Kan den 
hentes hos:

Christiansfeld  
Avis 

Christiansfeld  
Centret

Meny

Dagli’ Brugsen 
i Hejls

Stalden i Hejls 
og 

Hejlsminde  
Camping

Vind en film om
»De forbandede år«
Den 9. januar var der 
biografpremiere på den 
historiske storfilm »De 
forbandede år« om besæt-
telsestiden.

Jesper Christensen og 
Bodil Jørgensen er med i fil-
men. Manden bag er Anders 
Refn, der efter 20 år væk fra 
instruktørrollen gjorde come-
back med dramaet om 2. ver-
denskrig. 

Filmen blev en publi-
kumssucces i biografen med 
369.000 solgte billetter, men 
er nu taget af plakaten pga. 
corona. Den kan desværre 
ikke vises op til 75 års dagen 
for befrielsen d. 4. maj 1945. 

Til gengæld kan du nu vinde 
filmen som dvd eller Blu-ray 
og se filmen hjemme i stuen.

For at være med i konkur-
rence skal du svare på spørgs-
målet: Hvor mange år var 
Danmark besat af det davæ-
rende Nazi-Tyskland?

Send dit svar til mail@
christiansfeld-avis.dk eller af-
lever sit svar pr. brev til redak-
tionen, Jernbanegade 1, 6070 
Christiansfeld inden »befriel-
sesdagen« den 4. maj. Så del-
tager du i lodtrækningen om 
5 film.

Vinderne offentliggøres i 
det nummer, der udkommer 
tirsdag den 5. maj.

OMDELING AF AVIS
Vær venligst opmærksom på at aviser distribueres  
på tirsdage - onsdage og omdelingen først skal være  
afsluttet på torsdage inden kl. 21.00.

Der kan således tidligst reklameres over manglende  
dækning på torsdage efter kl. 21.00.

Vær venligst opmærksom på at reklamationer oplyst  
tidligere end dette ikke vil blive behandlet.

MODTAGER DU IKKE UGEAVISEN SENEST 
TORSDAG 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.
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Vi søger omdelere i jeres område.
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til  
omdeling af reklamer og aviser én til to gange  
om ugen. Vi pakker reklamerne og leverer dem 
sammen med aviserne hos jer – klar til omdeling.

Læs mere og søg jobbet på

Er det tid til,  
at din teenager 
tjener sine  
egne penge?

Str. 37

Str. 36

Str. 38

Str. 39

Str. 40

Str. 48

Når deres  
fødder  
vokser 

- vokser  
forbruget  

også 

blivomdeler.nu

Træer har mange positive effekter i en by og er også med til at skabe identitet som her i Lindegade i Christiansfeld, der ikke ville være det samme uden lindetræerne.

Ny træstrategi skal fremtidssikre Koldings træer
Træer er værdifulde, og 
derfor skal vi passe godt 
på dem. Sådan lyder det 
i Kolding Kommunes nye 

træstrategi, der sætter ret-
ningen for Kommunens 
pleje af de 11.200 eksiste-
rende kommunale træer. 

Samtidig skal strategien 
også højne kvaliteten i 
træbestanden og inddrage 
borgerne i arbejdet.

Træer er smukke, giver 
identitet til gader og pladser, 
bidrager til naturoplevelser 
og biodiversitet og har også 
betydning for klimaet. Træer 
udgør med andre ord en stor 
værdi og sidste efterår regne-
de By- og Udviklingsforvalt-
ningen sig frem til, at alene 
kommunens 8.500 vejtræer 
har en værdi på mere end en 
kvart milliard kroner, som 
ovenikøbet er et basisbeløb, 
der ikke medtager træernes 
nytte- og herlighedsværdi.

Træer spiller med andre 
ord en stor rolle i mange for-
skellige sammenhænge og 
derfor har Kolding Kommu-
ne lavet en træstrategi med 
retningslinjer for, hvordan 
Kommunen bedst muligt pas-
ser på de eksisterende træer, 
og hvordan Kommunen kan 
højne kvaliteten i den sam-
lede kommunale træbestand. 
Derudover rummer træstrate-
gien også et idékatalog til at 
inddrage borgerne og skabe 
opmærksomhed på træernes 
betydning.

- Hver gang vi planter el-
ler fælder træer, koster det tu-

sindvis af kroner. Derfor skal 
vi tænke os rigtig godt om i 
arbejdet med vores træer, og 
det er blandt andet det, som 
den nye træstrategi skal hjæl-
pe med. Samtidig oplever vi 
en stigende interesse for træer 
blandt borgerne. Mange er 
opmærksomme på den værdi, 
træer har, og den interesse 
skal strategien også bakke 
op om, forklarer formand for 
Teknik- og Klimaudvalget Ja-
kob Ville.

Blandt idéerne til at ind-
drage borgerne er blandt 
andet en fotokonkurrence, 
der skal kåre det flotteste 
kommunale træ og et kort 
over kommunens 100 vigtig-
ste træer, som borgerne skal 
hjælpe med at udpege.

Større mangfoldighed  
giver en robust træbestand 

I dag udgør eg og lind 42 
procent af den kommunale 
træbestand, og det giver en 
sårbarhed overfor smitsomme 
sygdomme. For at fremtids-
sikre træbestanden handler 
en del af strategien derfor om 
at skabe en større mangfol-

dighed med flere forskellige 
arter.

- De fleste kan huske, 
hvordan elmesygen hærgede 
i 1990’erne med katastrofale 
følger, hvor næsten hele be-
standen måtte fældes. Den 
situation vil vi gerne undgå, 
og når vi planter træer frem-
over, vil vi sætte nye arter, der 
samlet set er med til at højne 
kvaliteten i vores træbestand. 
F.eks har vi i Jernbanegade 
plantet tretorn, som er et ro-
bust træ, der samtidig også er 
bivenligt, forklarer skov- og 
landskabsingeniør Michael 
Tornbjerg Nielsen fra By- og 
Udviklingsforvaltningen.

I Kolding kommune udgør 
de 10 mest anvendte træsorter 
89 procent af træartsbestan-
den og det er altså den ten-
dens, som den nye træstrategi 
vil gøre op med ved at plante 
nye arter. Inden for de sidste 
10 år, er der årligt plantet ca. 
150 nye træer i Kolding kom-
mune som en del af nye pro-
jekter, og som erstatning for 
døde eller døende træer.

Kilde: Kolding Kommune

Følg  

ugeavisen 
på Face-

book!


