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Uge 19 96. årgangTirsdag / Onsdag den 5. / 6. maj 2020

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

Tapas
bestilles 

dagen 
før!

Barley & Grapes Gastropub 
Kirkegårdsallé 1 • 6070 Christiansfeld • Tlf. 6128 5847

Kl. 17.00-20.00 afhentning.Tirsdag LukketFølg med  på vores  Facebook side

BESTIL PÅ 6128 5847
* NYHED

Rejecocktail ................59,-
Fish n’ chips ................89,-
Barleys specialsnack ..79,-
Tapas......................... 119,-
Stjerneskud ............... 129,-
Spaghetti Bolognese ...89,-
Herregårdsbøf  .......... 109,-
Pariserbøf  ................. 109,-
Burger m. bøf   
& pommes frites ....... 119,-

Burger m. crispy kylling  
& pommes frites ....... 119,-
Burger m. fiskefilet og rejer 
& pommes frites* ..... 119,-
Barleys gryde m.  
kartoffelmos ...............99,-
Skinkeschnitzel m.  
brasede kartofler ........99,-
Cottage pie  
(kraftig oksekødssovs  
m. bagt kartoffelmos) .89,-

BØRNERETTER:
Fiskefilet  
m. pommes frites .......59,-
Kyllingenuggets  
m. pommes frites .......59,-
Frikadellespyd  
m. pommes frites .......59,-
Børnespaghetti  
Bolognese ....................59,-

OBS
Christiansfeld Pensionistforening

Vores udflugt den 13. maj  
er aflyst.

Forkæl Mor  
på Mors Dag  

med lækkerier fra  
Donslund Vine

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

Pr. flaske

9900

Gi’ et maleri i gave
Se malerier og kort i

»Karibu« eller

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

• 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...

Ville’s Slagtehus/gårdbutik

ÅBNINGSTIDER:
Torsdag d. 7/5 .... kl. 10-17.30 
FREDAG D. 8/5 ..KL. 10-14.00 
Lørdag d. 9/5 ..... kl. 10-13.00

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

Hvad går og går  

men kommer ingen vegne?

En blondine  

i en svingdør.

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 hamburgerryg

1495

Forkogte marinerede 

Kamben eller

vikingeben
Pr. 1/2 kg

Skinkekød i tern

12000
3 KG

1 kg 5000

Skinkeschnitzler

10000
2 KG

Pr. 1/2 kg 

2995

Kærmølle Bøffer

12000
5 STK.

Vægt  
ca. 1 kg

KUN FREDAG DEN 8. MAJ 2020 KL. 10-14
Kalveculotte 
Så længe lager haves 5900Vægt ca. 1 kg

PR. STK.

af oksefilet

2995
FRIT VALG

Pr. 1/2 kg

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil i vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Fordi mor er den
dejligste i verden

Se også 
annonce 

side 3

HUSK MORS DAG
SØNDAG DEN 10. MAJ

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

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

Denne dag holder vi

ÅBENT FRA  
kl. 7-16

CORONA
Forudbestilte og betalte 

buketter m.m.  
kan afhentes separat

Jernbanegade 1,  
6070 Christiansfeld
Åben fra kl. 10-17  
på alle hverdage

Helse-butikken  
ER ÅBEN

Lækker håndcreme  
til
Mors  
Dag
Intropris

8900

Wellness  
med CBD &  
økologisk hamp.
Nærende og  
beskyttende.
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Bekendtgørelser

Christiansfeld Avis
Jernbanegade 1 (det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld · Tlf. 74 56 14 33  
mail@christiansfeld-avis.dk . www.christiansfeld-avis.dk  

Ansvarshavende redaktør: Helle 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

Bekendtgørelser

Taksigelser

Jord bortforpagtes
For Hjerndrup Kirke bortforpagtes 12,17 ha.  
landbrugsarealer fra 15.9. 2020 til 14.9. 2025.

Tilsvarende betalingsrettigheder medfølger.

Yderligere oplysninger og kort over arealerne kan  
fås ved henvendelse til undertegnede.

Skriftligt tilbud, angivet i kr./ha.,  
skal indleveres senest

lørdag, den 6. juni 2020 kl. 12 til 
formand for Hjerndrup menighedsråd: 

Mogens Krogsgaard Sørensen 
Hjerndrup Landevej 17, 6070 Christiansfeld 

Tlf. 4043 4884

NB: Menighedsrådet forbeholder sig ret til at vælge 
mellem tilbuddene og til evt. at forkaste dem alle.

50 års jubilæum
En stor tak til firmaet Robert Damkjær, Anslet 

gennem 50 år fra 1/5 1970 - 1/5 2020.

Stor tak til arbejdskollegaer og familie.

Kaj Lind

Svanemosen
- altid et besøg værd

Vores kære søster, svigerinde og moster

Lydia Petersen
er stille sovet ind den 28. april 2020

Familien

Bisættelsen finder sted fra Tyrstrup Kirke
torsdag den 7. maj kl. 13.00

Vor kære søster, tante, faster

Ida Marie Thomsen
* 9. oktober 1928  -  † 29. april 2020

er stille sovet ind på Holmegården, Vejle.

På familiens vegne

Ruth, Ketty og Sten
Begravelsen finder sted lørdag den 9. maj 

kl. 11.00 fra Egtved Kirke.

Christiansfeld  
Rotary klub  
støtter den lokale butik

Christiansfeld Rotary støtter op om  
VORES lokale butikker.

Vi udlodder 25 gavekort til vores lokale butik  
i Christiansfeld på 300 kr.

Har du en mor eller far, som du gerne vil glæde  
med et gavekort til morsdag/farsdag?

Så kan du vinde et gavekort  
til en af butikkerne i Christiansfeld.

Gå ind på Felder Facebook og find opslaget vedr.  
Christiansfeld Rotary klub. 

Du skal skrive i kommentarfeltet,  
hvem du vil forkæle og hvorfor. 

Så deltager du automatisk i lodtrækningen om  
et gavekort som bliver udtrukket 8. maj. 2020.

Du har også mulighed for at  aflevere en seddel  
i postkassen på Haderslevvej 34 i Christiansfeld.

Vinderne får direkte besked.

Et kvarters kørsel fra Chri-
stiansfeld venter en storslået 
naturoplevelse i Svanemo-
sen. Naturstyrelsen bevarer 
og gendanner området som 
oprindelig højmose med 
spændende planter som 
kæruld, tranebær og den 
lille insektædende soldug. 
Man kan også være heldig at 
se traner og lærkefalk. 

Svanemosen er på alle 
årstider et besøg værd, men 
allersmukkest er den måske 
i efteråret, når gyldne birke-
træer flammer i kontrast til en 
høj koboltblå himmel og spej-
ler sig i tørvegravens mørke 
vand. Andre holder med lige 
så god ret på, at foråret er den 
bedste tid at trave rundt ude 
på den åbne mægtige højmo-
se eller gå på opdagelse mel-
lem træerne, der omkranser 
søerne. 

Hvad er en højmose
Man taler om to typer af 

moser: De almindeligste er 

lavmoser, der ofte kaldes kær 
eller kærmoser, som modta-
ger vand og næringssalte fra 
grundvandet. Højmosen deri-
mod modtager kun vand og 
næringsstoffer fra luften og 
bliver derfor næringsfattig og 
sur - og giver kun grobund for 
få arter som især tørvemosser, 
af havefolket bedre kendt som 
sphagnum. 

Der findes ikke længere 
mange højmoser i Danmark, 
efter at man i årene omkring 
verdenskrigene drænede dem 
for at grave tørv, der anvendtes 
til opvarmning. Svanemosens 
søer er altså menneskeskabte. 
De største er resultatet af de-
cideret industrivirksomhed, 
mens småsøerne blev gravet 
af familier, der om sommeren 
skaffede sig vinterbrændsel.

Sammen med Kolding 
Kommune arbejder Natur-
styrelsen med bevarelse og 
gendannelse af Svanemosen, 
der især trues af afvanding, 
næringsstoffer fra luften og 

tilgroning. I 2007 lukkede 
man cirka 5 km grøfter og 
dræn omkring ligesom man 
ryddede omkring 4000 m³ 
træ. Når mosen genvinder 
sin naturlige sure og iltfattige 
jordbund og bliver til høj-
mose, vil træerne ikke vende 
tilbage, og den bliver igen til 
et åbent, sumpet landskab 
uden græs, I stedet vil højmo-
sen vokse opad med nye lag 
af sphagnummosser, mens 
de nederste lag omdannes til 
tørv.

Svanemoser er udpeget 
som et Natura 2000 område, 
der er et netværk af interna-
tionale naturbeskyttelsesom-
rådet.

Ude i højmosen bør man 
for sin egen sikkerheds skyld 
ikke forlade stierne og bevæge 
sig ud i det sumpede terræn.

Vandreruter og fugletårn
Fra Christiansfeld følger 

man landevejen mod Kol-
ding. Efter Taps og før Von-
sild drejer man fra i den nye 
rundkørsel og følger vejen 

mod Ødis og Stepping. Gan-
ske kort efter at have passeret 
rundkørslen efter motorvejen 
og Hoppeshusevej drejer man 
til højre og følger vejen Tvær-
ford og parkerer ved Tvær-
ford 15. Forsæt 100 meter 
mod vest og følg skiltningen 
ned ad grusvejen. Man kan 
også parkere ved Svanemose-
vej 46, hvorfra et skilt viser vej 
ad en grusvej til p-pladsen.

Gul rute 1 km. Den ne går 
delvis gennem det område, 
der er ryddet for træer og bu-
ske for at genskabe højmosen. 
Her er udsat geder, som ar-
bejder på at holde nye træer 
ned og dermed hjælpe med at 
gendanne højmosen.

Rød rute 2 km. Dette er en 
rundtur på selve højmosen, 
der giver indtryk af stedets 
planter og dyr samt de tidlige-
re tørvehuller, som nu er søer. 

Fra fugletårnet kan man 
være heldig at se trane, byn-
kefugl og lærkefalk for blot 
at nævne nogle af de mere 
sjældne arter. 

Af Lars Østergaard Jensen

Svanemosen en vinterdag.

Under Anden Verdenskrig var mange 100 arbejdere beskæftiget 
med at grave tørvegraven, der blev til en stor sø.

Fra fugletårnet er der udsigt over en del af Svanemosen og 
indenfor borde, hvor man kan nyde sin madpakke.
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Nyt fra 

Det sker!

Christiansfeld Centret 
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

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

www.christiansfeldcentret.dk 

GENFORENINGEN I CHRISTIANSFELD
SÆRUDSTILLING 

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 kan frit benyttes af alle -
private, skoler og institutioner.

Kultur / Mad

Ikke dyrere, 
men smukkere!
Selskabslokaler op til  

180 personer.
Rekvirer venligst vore  

menuforslag.
Vi har 27 dejlige 

HHHHværelser
Venlig hilsen 
og på gensyn 

Torben Schulz 
Tyrstrup Kro  

Tlf. 7456 1242

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.

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil i vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Fordi mor er den
dejligste i verden

Søndag den 10. maj
Åben fra kl. 700-1600

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

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

Mors Dag 2020
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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

To upåagtede seværdigheder nær Christiansfeld
Denne gang fortælles om 
resterne af voldanlægget 
i Tyrstrup Præstegårds-
have og det næsten ned-
pløjede voldsted på Præ-
stegårdsengen, der begge 
nås efter en kort gåtur fra 
byen. 

Disse anlæg er beskre-
vet i arkæolog Lennart S. 
Madsens bog »Voldsteder 
i Danmark, Jylland - bind 
2- en vejviser«, der kan  
bestilles hjem fra bibliote-
ket.

Præstegårdshaven
Hver dag går mange tu-

ren igennem Tyrstrups gamle 
præstegård og langs dens vel-
bevarede bullade fra midten 
af 1600-tallet og videre ud 
til springvandet i skoven og 
Christinero, men de færreste 

har vist lagt mærke til det aty-
piske voldanlæg inde i præste-
gårdens private have. 

Så længe træerne ikke bæ-
rer blade kan man skimte det 
fra vejen. Hvis man drejer til 
venstre og følger markvejen 
langs havens sydside, kan 
man dog meget bedre se den 
mærkelige 50 x 14 meter sto-
re, rektangulære gårdbanke. 
Oprindeligt har det været om-
givet af en 6-14 meter bred, 
vandfyldt voldgrav, men af 
denne er kun den sydlige og 
delvist den østlige bevaret. 
Af den vestlige er kun den 
sydligste 22 meter bevaret og 
nordgraven helt opfyldt. Den 
østlige voldgrav afbrydes på 
midten af en bred dæmning. 
Sydligst på den aflange banke 
rejser sig en cirka 10 x 10 me-
ter stor tårnbanke med afrun-
dende hjørner og et indhak 
mod nord, som man ikke kan 

se fra markvejen. I siderne i 
indhakket er sat kampesten. 

Lennart Madsen skriver i 
bogen, at man ikke har skrift-
lige oplysninger om stedet, og 
at der så vidt vides aldrig er 
gjort fund - og at det heller 
ikke er sikkert, at der overho-
vedet er middelalderligt, da 
dets konstruktion ikke er ty-
pisk for perioden.

Præstegårdsengen 
På marken lige nord for 

Planteskolen og vest for om-
kørselsvejen og det sydligste 
lyskryds kan man fra vejen 
netop ane et nedpløjet vold-
sted.

Resterne består udeluk-
kende af en nærmest oval 
tårnbanke, der hæver sig om-
trent to meter over marken. 
Banken er under dyrkning og 
meget nedpløjet. Ved foden 
har banken, der blot ligner 

en lav bakke, en diameter på 
30 meter, mens topfladen er 
cirka 10 meter i tværmål. 

Omkring banken anes eller 
måske bedre kunne anes de 
udpløjede konturer af en 4-5 
meter bred voldgrav. Lennart 
Madsen fortæller i bogen, at 
den senere museumsleder på 
Sønderborg Slot, Jens Raben 
- da han var i boghandler-
lære i Christiansfeld i 1905 
- tegnede en skitse af vold-
stedet, og at både voldgrav 
og sumpen nordfor dengang 
var intakte. Men der kunne 
hverken dengang eller nu ses 
spor af en gårdbanke, men 
der er fundet fragmenter af 
teglsten. Voldstedet, også kal-
det Tagkjærhus, er ikke om-
talt i skriftlige kilder, men kan 
måske være en forgænger for 
Tyrstrupgård.

Af Lars Østergaard Jensen

Fra omkørselsvejen lige nord på Taps Å kan man se resterne af det nedpløjede voldsted, der i dag 
blot ligner en lav bakke.

Den sydligste rest af voldgraven og tårnbanken set fra syd fra markstien langs haven.

Vindere af filmen om 
»De forbandede år«
De heldige vindere af 
filmen blev:
Kirsten Degn, 
Bagvejen 14,
6094 Hejls

Lars Hansen,
Gl. Præstegårdsvej 10,
6070 Christiansfeld 

Britt M. Haysen,
Langholm 7, Vonsild 
6000 Kolding 

Ulla Jacobsen, 
Hans Tausens Vej 10, 
6100 Haderslev 
og 

Dorthe N. Lissau,
Lindegade 51
6070 Christiansfeld

Vinderne har fået direkte be-
sked, og kan afhente gevin-
sten på kontoret, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld.
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Bolig / Ejendomme m.m.

Landbrug / Have / Fritid

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

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

Boligmarkedet i bedre 
tilstand end mange tror
Efter 7 uger i et lukket 
Danmark kan vi drage de 
første konklusioner på, 
hvordan og hvor hårdt kri-
sen rammer. 

Mange har forventet en 
hård opbremsning for bolig-
markedet, og de første tal for 
salget viser da også, at bolig-
markedet er ramt af krisen. 
Men måske ikke helt i det 
omfang de fleste forventede. 
Nok er både salg og salgsak-
tiviteten dalet, men dog ikke 
mere end at salget alene målt 
på de seneste 7 uger fortsat 
er bedre end gennemsnittet 
af de sidste 10 års boligsalg 
i samme periode. Det er især 
sommerhussalget, der trækker 
salget op, men også villasalget 
er under coronakrisen fortsat 
over gennemsnitsåret, nemlig 
4 pct. bedre. I forhold til sid-
ste år, som på landsplan var 
det næstbedste år for bolig-
salg nogensinde, ligger salget 
de seneste 7 uger i alt 15 pct. 
lavere. Igen skiller sommer-
husene sig ud med et salg i 
år, der er 29 pct. bedre end 
sidste år.

- Inden Danmark lukkede 
ned den 11. marts havde vi 
udsigt til at slå alle rekorder 
for boligsalg i 2020. Det tror 
vi ikke længere på, siger Met-
te Lüt Knudsborg fra EDC 

Lüt Petersen. - Men det er 
også vigtigt at huske på, at vi 
kom fra et meget højt niveau 
i 2019. Sammenligner vi i 
stedet med gennemsnittet af 
de seneste 10 år, ligner 2020 
siden coronakrisen slog til et 
pænt, almindeligt år og sta-
dig over gennemsnittet. Vi er 
dermed langt fra situationen 
under finanskrisen, hvor sal-
get nogle steder næsten var 
halveret. 

Her i Christiansfeld be-
skriver Mette Lüt Knudsborg 
markedet som værende rigtig 
positivt.

- Man kan i medierne let få 
en opfattelse af, at boligsalget 
er gået helt i stå under krisen, 
men det er altså ikke noget vi 
kan genkende, fortæller Met-
te. - Der vil altid være et vist 
behov for at købe og sælge 
boliger. Det er nemlig sådan, 
at fire ud af fem bolighandler 
sker som følge af de store be-
givenheder i livet. Man flytter 
sammen, får børn, får arbejde 
i en anden del af landet, nogle 

Indeks Ejerlejlighed Sommerhus Rækkehus Villa I alt
2020 ift. 2019 68 129 79 80 85
2020 ift. 10 år gns. 83 192 98 104 112

bliver skilt, børn flytter hjem-
mefra og nogle bliver alene. 
Det er disse store livsbegiven-
heder, der er drivkraften på 
boligmarkedet, uanset mid-
lertidige kriser. 

EDC peger på, at hver 
eneste bolighandel medfører 
en øget omsætning hos en 
lang række andre erhvervs-
drivende, og at det derfor er 

vigtigt for samfundet, at der 
fortsat sker omsætning af bo-
liger: - Undersøgelser viser, at 
der sker en afledt omsætning 
på omkring 300.000 kr. i gen-
nemsnit som følge af en bolig-
handel. Når man har købt ny 
bolig, er der nemlig ofte også 
behov for lokale håndværkere 
til istandsættelse, ligesom der 
handles ind i byggemarkeder, 
møbelforretninger, gardin-
montører mv. Det er derfor 
en samfundsinteresse, at der 
fortsat sælges boliger, siger 
Mette.

For få boliger til salg kan 
blive et problem

Mens der fortsat er pæn 
interesse for at købe bolig, 
oplever EDC’s mæglere en 
større tilbageholdenhed med 
at sætte til salg: - Det værste 
lige nu er, hvis mange går 
rundt med en fejlopfattelse 
af, at det er umuligt at sælge 
nu, og at man derfor vælger at 
udskyde salget. Det kan føre 
til et for lille udbud af boliger 
til salg i forhold til den aktu-
elle efterspørgsel. I min optik 
kan det faktisk lige nu være 
et godt tidspunkt at sætte til 
salg. Her er god efterspørgsel 
og masser af handler. Vi sæl-
ger mere end vi får til salg, 
hvorfor vi faktisk mangler nye 
sager til salg, slutter Mette fra 
EDC Lüt Petersen. 

Boligsalget hos EDC (hele Danmark) i perioden 12. marts til 27. april.

Mette Lüt Knudsborg fra EDC Lüt Petersen, Christiansfeld

Bolig / Ejendom

Lejlighed udlejes 

Dejlig nyrenoveret  
lejlighed ca. 111 m2 udlejes.

Centralt beliggende,  
midt imellem alle  

dagligvarebutikker.
Består af køkken m/spise- 

plads - soveværelse -  
værelse og stor vinkelstue,  
entré samt toilet med bad.
Lejligheden er i stueetagen 

og der er udgang  
til lille have.

Lejligheden er røgfri.
Husleje kr. 6.000 + forbrug.
Depositum 3 mdr. husleje.

Ingen husdyr.
Særdeles velegnet til  
ældre ægtepar eller  

par med 1 barn.

Henvendelse  
2181 4198/4132 6609
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CHRISTIANSFELD SNEDKER OG 
TØMRERFORRETNING

 v/Finn Kragelund • Lindegade 59  
Tlf. 7456 1779 • Bil 2142 2779 

finnkragelund@mail-online.dk  
www.finn-kragelund.dk

Alt Tømrer-  
og Snedker-arbejde 

udføres

Håndværkere m.m.

Autoriserede VVS Installatør
René Jørgensen  

Tlf: 29 79 66 55 mail: rene@relatech.dk

Lars Jørgensen  
Tlf: 21 63 66 55 mail: lars@relatech.dk 

Arbejde som udføres er bl.a.: 
• Varmepumper • Jordvarme • Gaskedler 

• Fjernvarme • Vand • Varme • Sanitet

Toftegårdsvej 2, 6070 Christiansfeld

Følg ugeavisen på Facebook!

KOPI-PRISER:
A4 sort/hvid ...kr. 1,-
A4 farve .........kr. 3,-

A3 sort/hvid ...kr. 2,-
A3 farve .........kr. 6,-

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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Der var engang hvor du hverken 
skulle tænke på hvornår du gik 
ud eller hvor du gik hen. Det var 
dengang der var liv i gaden, 
og de lokale butikker var 
noget, der blev taget for givet. 
Desværre er det historie. Og 
det eneste der er sikkert, er at 
fremtiden er noget, vi deler.
I disse tider er der ting der er 
vigtigere end penge. Men de 
kan gøre en forskel for din bys 
fremtid. Så hjælp hvor du kan: 
Køb lokalt, køb lokalt online, køb 
et gavekort, giv et gavekort,   
bestil en tid og glæd dig til at vi 
alle kan ses i byen igen. Du er 
nemlig en af dem der kan give 
Corona historien en lidt bedre 
slutning. 

Der var engang.
Nej, det er ikke 

et eventyr

Sæt pris på din by


