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Gudstjenester
Søndag den 31. maj 2020 

Pinsedag
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 ..........................kl. 10.30
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted .................. ingen
Stepping ....................kl. 09.00 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Vejstrup .....................kl. 09.00 
Vonsbæk ....................kl. 09.00

Pga. Corona er der restrik-
tioner der skal overholdes.

Hvad sker der i min kirke? 
Se side 2

Vi pakker flotte  
gavekurve til  

enhver lejlighed...
 Vores åbningstider er:

MANDAG - FREDAG  
kl. 09.30 - 17.30

LØRDAGE:  
kl. 09.30 - 13.00

 Prætoriustorvet 1 B  
Chr.feld . Tlf. 7456 0300 

www.donslundvine.dk

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

Vi holder 

ferie
uge 27 og 28

Vi er tilbage igen  
mandag den 18. juli

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Så er vi  
tilbage efter 

ferien
ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

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

ÅbNiNgStider:
Man.-fre. 9.30-17.30

Service nær dig

JUel optik
Nørregade 10 - Chr.feld

tlf. 7456 1327
www.juelnielsens.dk

Ni
els

en

Uge 26, 27 og 28 Uge 29 Uge 30

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 29. maj kl. 12-17 &  

Lørdag den 30. 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: 

Orienteringsmøde
Stil op til dit  

lokale menighedsrådsvalg 2020
Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden
Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre 
en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsam-
fundet. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbej- 
der for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant 
folkekirke i dit sogn. Ud over aktiviteterne og det at være en 
repræsentant for menigheden er der andre spændende op-
gaver, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal 
ske fremadrettet i dit lokale sogn.

Orienteringsmøderne ligger pga. coronakrisen på forskellige 
datoer fra den 9. juni til den 21. august 2020. Du skal derfor 
tjekke din lokale kirkes hjemmeside eller facebookside for at 
finde dato, tid og sted for orienteringsmødet i dit sogn. I ske-
maet herunder finder du sognene i Kolding Provsti og deres 
hjemmesider eller facebooksider.

Kom til offentligt orienterings- 
møde i dit sogn

Sogn Hjemmeside eller facebookside

Aller www.allersogn.dk 

Almind-Viuf www.almindviufkirker.dk 

Bramdrup www.bramdrupkirke.dk 

Brændkjær www.brændkjærkirken.dk 

Dalby www.dalbykirke.dk 

Eltang-Sdr. Vilstrup www.sogn.dk/eltang og  
 www.sogn.dk/soendervilstrup 

Harte www.hartekirke.dk 

Hjarup www.hjarupkirke.dk 

Kristkirken www.kristkirken.dk 

Lejrskov-Jordrup www.lejrskov-jordrupkirker.dk 

Nr. Bjert www.nrbjertkirke.dk 

Sankt Nicolai www.sanktnicolaikolding.dk 

Seest www.seestkirke.dk 

Simon Peter www.simonpeterskirke.dk 

Skanderup www.skanderupsogn.dk 

Stepping-Frørup www.stepping.dk 

Sdr. Bjert www.sdrbjertkirke.dk 

Sdr. Stenderup www.sdrstenderup.dk 

Tyrstrup www.tyrstrupkirke.dk 

Vamdrup www.vamdrupkirke.dk 

Vejstrup-Hejls-Taps www.3menigheden.dk 

Vester Nebel www.facebook.com/vnkirke 

Vonsild www.rundtomvonsild/kirken 

Ødis www.ødiskirke.dk

Onsdag den 17. juni 2020 kl. 19.00
Ordinær  

generalforsamling  
i skolekredsen.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Design- & Idrætsefterskolen Skamling 
Pbv. Christian Bramsen

Gudstjenester
Mandag den 1. juni 2020 

2. Pinsedag

Kl. 10.30 - Fælles  
friluftsgudstjeneste på 

Skamling,  
Skamlingvejen 123,  

6093 Sjølund

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

To heste på en mark.

Den ene hest: Jeg kunne 

spise en hel hest.

Den anden: Muuuh...

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

Dansk kalvekøD

Kalvesteg 
uden ben. Snørret  
- med eller  
uden bacon.

Pr. 1/2 kg   3000
Kalveschnitzler
Kalvekoteletter
eller Kalve T-bone 

Pr. 1/2 kg   4995

Store flotte nyrøgede 

KYLLINGER 6500Pr. stk.

Kalvekød 
i strimler
til wok

Pr. 1/2 kg   3500

FRIT 
VALG

KLEMATIS 

2000

15000

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Åben hele pinsen fra  Åben hele pinsen fra  
kl. 9-15 lørdag d. 30/5, kl. 9-15 lørdag d. 30/5, 

Søndag d. 31/5 & Søndag d. 31/5 & 
Mandag d. 1/6Mandag d. 1/6

i flere farveri flere farver

40 liter40 liter
planteskolejordplanteskolejord

TA’ 3 STK.

KUN

Før op til 99,95 pr. stk.Før op til 99,95 pr. stk.

ved køb af 3 klematisved køb af 3 klematis
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Frørup · Hejls 
Hjerndrup · Stepping

Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Kunstnerne Birthe Engedal Nissen og  
Elizabeth Padillo Olesen fra Christiansfeld  

vil udstille deres malerier i  
Tyrstrup Sognehus  

fra den 1. juni til den 31. august.
Velkommen til fernisering efter gudstjenesten  

Pinsedag, søndag den 31. maj, hvor kunstnerne  
vil være til stede og fortælle om deres kunst.

Kirken er åben
Af  Holger Haldrup, sognepræst i Tyrstrup og Hjerndrup

Det er med glæde, at vi kan 
meddele, at kirken kom med i 
den åbning af samfundet som 
skete med fase to af genåb-
ningen efter corona-nedluk-
ningen. Åbningen betyder, at 
vi igen kan holde gudstjene-
ster og igen kan åbne op for 
andre aktiviteter. Der er dog 
fortsat regler, der skal følges, 
og i det følgende kan du læse, 
hvordan genåbningen kon-
kret kommer til at forløbe i 
Tyrstrup og Hjerndrup kirker.

Plads til flere
For det første er kirkerne 

blevet opmålt efter nye ret-
ningslinjer, så der nu må være 
31 personer i Hjerndrup kirke, 
103 i Tyrstrup kirke og 47 i lo-
kalet i sognehuset. Tyrstrup 
kirke er indrettet i en corona-
udgave, så der i hovedskibet 

og sydlige sideskib markeres 
siddepladser på bænke og 
stole med to meters afstand. 
Det er forudsætningen for at 
måtte synge. Nordre sideskib 
indrettes med kun én meter 
mellem sæderne, og her er det 
så ikke tilladt at synge. Model-
len er ikke ideel, men den er 
skabt for at kunne udnytte 
kirkens samlede kapacitet, der 
nok særlig vil komme i spil ved 
bisættelser, vielser og dåb.

Åben for aktiviteter
Der er nu åbent for alle kir-

kens aktiviteter, det være sig 
gudstjenester, kirkelige hand-
linger og møder, ligesom Tyr-
strup kirke er åben i dagtimer-
ne for besøg og andagt under 
hensyntagen til de gældende 
regler.  

For at imødekomme et op-

sparet behov, er det muligt at 
bestille lørdagsdåb den sidste 
lørdag i måneden i efteråret 
frem til november måned. 
Men det er selvfølgelig også 
mulig af få foretaget dåb ved 
de ordinære gudstjenester.

Flytninger og udsættelser
Da forsamlingsforbuddet i  

forbindelse med kirken er 
strammere udendørs end in-
dendørs, er den udendørs tor-
vegudstjeneste den 21. juni 
flyttet ind i Tyrstrup kirke. Tids-
punktet er det samme. 

Det skal også nævnes, at 
selv om den stort anlagte 
fejring af 100-året for genfor-
eningen generelt er udskudt 
til næste år, vil vi benytte gen-
åbningen af kirken til at mar-
kere genforeningen ved en 
særgudstjeneste fredag den 
10. juli kl. 19.00. For mere in-
formation følg med på kirkens 
hjemmeside. 

Og endelig så er konfirma-

tionerne i Tyrstrup kirke ud-
skudt til den første weekend i 
september. 

Det er altså en stor glæde,  
at kirken nu er åben igen. Selv-
om det bliver lidt anderledes, 
og der forsat er regler, der skal 
overholdes, så er der plads til 
de fleste begivenheder, der 
hører kirkelivet til. Så gør en-
delig brug af kirken!

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser

Tilykke

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 ONSDAG MIDDAG.  
ANNONCERNE SKAL BETALES KONTANT.

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.

Mærkedage

Diamantbryllup
Torsdag den 28. maj 2020, 
kan Else og Jørgen Grau, 
10. Juli Vej 11, Christians-
feld, fejre diamantbryllup.

Følg ugeavisen 
på Facebook!

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

A4 farve kr. 3,-

A3 sort/hvid kr. 2,-

A3 farve kr. 6,-

Pinsemorgen på 
Tørning Mølle 
er aflyst
Desværre kan Lions Club 
Vojens ikke gennemføre 
deres traditionsrige Pinse 
Morgen den 31 maj på 
Tørning Mølle. 

Det har Coronaen sat en 
effektiv stopper for. Det ærg-
rer Løverne, som håber på 
mere normale forhold i 2021 
og ser frem til, at gæsterne 
vender stærkt tilbage.

Vores kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Bernhard Kudsk
har fået fred efter længere tids sygdom

Hejls, den 24. maj 2020

På familiens vegne

Børn og svigerbørn

Begravelsen finder sted ved Aller Kirke
lørdag den 30. maj kl. 10.00
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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

Retshjælpen er foreløbig lukket

BDM’s  
butikker er 
åbne igen
»Vi glæder os til at se vores 
kunder igen«, lyder det fra 
BDM’s butikker i Christi-
ansfeld.

Som følge af coronakrisen 
har BDM’s butikker i Chri-
stiansfeld holdt lukket siden 
midten af marts, da mange 
af medarbejderne hører til de 
særligt sårbare grupper. Nu 
åbner vi igen, samtidig med 
at der tages forholdsregler, så 
alle, der har lyst, trygt og sik-
kert kan genoptage den frivil-
lige indsats. 

På Prætoriustorvet i Chri-
stiansfeld åbnede BDM bu-
tikken tirsdag den 12. maj og 

BDM Genbrug torsdag den 
14. maj. I uge 21, onsdag den 
20. maj, åbnede også Møbel-
huset på Kongensgade igen.

Også medarbejderstaben 
i Shop Karibu i Søstrehuset 
på Nørregade glæder sig til at 
åbne igen, men afventer lige 
nu Christiansfeld Centrets 
genåbning, som forventes at 
blive den 8. juni.

Nye varer og årsstjernen  
ankommet

Kig ind i vores butikker, 
hvor der også er kommet 
»nye« genbrugsvarer på hyl-
derne under coronapausen. 

Og så er årets samleobjekt 

for alle stjerne-elskere netop 
ankommet fra Herrnhut i 
Tyskland. Årsstjernen 2020 
er en smuk mint-farvet 13 cm 

stjerne, som fås både i BDM 
Butikken, Shop Karibu (når 
der åbnes) og i websalget på 
www.adventsstjerner.dk. 

Du støtter BDM, når du 
handler i vores butikker og 
online på www.adventsstjer-
ner.dk, hvor overskuddet går 

til nogle af de mange fattige 
og udsatte befolkninger, som 
lige nu har det ekstra svært 
under coronakrisen.

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 Brødemenighedens kirke er Danmarks største kirkerum uden søjler 
med plads til ca. 1.000 mennesker. 
Indretningen er spartansk og afspejler, at det ikke er kirken, der er det 
hellige. Det hellige findes i troen, menneskene og den verden, Gud har 
skabt. 
Man kan komme i kirken, når man har lyst. Også selvom man ikke er 
medlem af Brødremenigheden. 

BOOK EN BYRUNDVISNING | GUIDET TUR 

Året rundt har Christiansfeld Centret historiske byrundvisninger i Ver-
densarvsbyen Christiansfeld med en af vores dygtige og dedikerede guider.

Ud over historiske byrundvisninger arrangerer vi også guidede ture til 
Christinero og Skamlingsbanken.

Læs mere om turene og om bestilling på vores hjemmeside

Foto: Tegnestuen Mejeriet

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

Christiansfeld Centret er at finde både på Facebook, Instragram og 
LinkedIn. 
 
Her deler vi nyheder, kampagner, kommende arrangementer og gode 
historier og billeder fra byen. 

Del dine oplevelser med os. Brug #christiansfeldcentret.

GENÅBNING!

VIGTIGT! | GENÅBNING 

Christiansfeld Centret åbner! 

Fra tirsdag den 2. juni er det igen muligt at besøge Christiansfeld Centret 
- bureau og udstilling. Vi ser frem til jeres besøg. 

Indtil da kan vi fortsat kontaktes på tlf. 7979 1773 eller via mail til: 
centret@christiansfeld.dk. 
Gælder alle ugens dage i tidsrummet 10.00 - 17.00.
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Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
(det gl. posthus) 

6070 Christiansfeld 
Tlf. 74 56 14 33 

Lunderskov
Folkeblad

OG OMEGNS

LF_logotype_forside  24/02/08  17:35  Side 1

Krus til morgensang

Heidi Kunst, Kolding, 
brugte de stille dage i co-
rona-tiden til at designe 
en kop. På koppen ses DRs 
Phillip Faber i færd med 
at spille til den populære 
morgensang i tv.

 
Phillip Faber og DR var 

hurtige til at godkendte bru-
gen af billedet til koppen. 
Heidi fik nu lavet en web-
shop med betalingssystemer 
og Mobile Pay. Bestilte 500 
kopper og bobleplast til for-
sendelse.

Og så blev morgensangen 
flyttet til koncerthuset, og i 
den nye kulisse stod koppen 
og skabte ny interesse.

Nu var Heidi så heldig, at 
den lokale ugeavis i Kolding 
lavede en artikel om hende. 
Det samme gjorde Flensborg 
Avis, fordi hun er sydslesvi-
ger.

Og Billed-Bladet udlovede 
i starten af maj nogle sæt af 
kopperne, da Phillip Faber 
havde nævnt kopperne i et in-
terview med dem.

På det tidspunkt havde 
Heidi lige solgt det sidste 
krus, og hun tænkte at nu var 
dette lille iværksættereventyr 
slut, men da Billed-Bladet 
ringede, bestilte hun straks 
flere krus. Så nu er stuen igen 
fyldt op med bobleplast og 
emballage og rigtig mange 
krus. Heidi har nu leveret krus 
til den kunstneriske leder af 
DR Pigekoret, der fremover 
gerne vil give gæsterne, der 
synger sammen med Phillip 
Faber til morgensang, et krus 
med hjem.

Og Sydslesvigsk Forening 
i Flensborg har skrevet, at de 

har fået rigtig mange henven-
delse fra det danske mindretal 
om, hvor man kan købe kop-
pen og de vil gerne bestille 
nogen hjem til deres medlem-
mer og sidst men ikke mindst 
har Heidi fået sin første be-
stilling af kopper, der skal 
sendes til Grønland.

Heidi Kunst er grafiker og 
kandidat i Nordisk Sprog og 
Litteratur. Hun startede som 
selvstændig i 2011 og står 
bl.a. for Kolding Kalenderen 
og Oplev-Vejle Kalenderen. 
Og nu producerer hun altså 
også krus til morgensang.

 
Krusene koster 299 kr.  
for et sæt med 2 stk.

Vi udlover to sæt blandt 
Christiansfeld Avis læsere 
og to sæt blandt Lunderskov 
Folkeblads læsere.

For at deltage i konkur-
rencen skal du blot sende 
en mail med titlen på din 
egen yndlingsmorgensang 
til mail@christiansfeld-avis.
dk elller mail@lunderskov-
folkeblad.dk inden Pinsen er 
forbi. (Pinsen falder i år fra d. 
30.5.-1.6.)

Heidi Kunst fandt på det nye morgensangskrus.

Skriv din yndlingsmorgensang til avisen og vind måske et krus 
med Phillip Faber fra DR.

Foto fra DR - med Phillip Faber og Rasmus Bjerg.

Konkurrence: ”Hvad er din bedste morgensang?”
Vind et sæt morgensangs-krus.
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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

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

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

Helse-butikken og Cafeén  
ER ÅBEN

Nye spændende  
varer fra  
JJ redesign 
i bæredygtigt 
materiale.

Bl.a. 
mobilpunge,  
børnetøj,  
frugtposer og  
små brødkurve

Bolig / Ejendomme m.m.

Nyistandsat  
3 værelses  

lejlighed til leje  
i Fjelstrup

Henvendelse på  
tlf. 4042 8878

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

Skamlingsbanken får stor gave 

Næsten på årsdagen for 
Skamlingsbankens første 
folkefest 18. maj 1843 mod-
tog Skamlingsbankeselska-
bet en glædelig nyhed. 

Augustinus Fonden har 
givet tilsagn om støtte på 
705.000 kr., som hermed sik-
rer realiseringen af det uden-
dørs belysningsprojekt, der 
indgår i den samlede revita-
lisering af Skamlingsbanken. 

Der er tale om en belysning, 
der nænsomt integreres i na-
turen og understøtter lysets 
naturlige gang på stedet, men 
samtidig leder besøgende sik-
kert på vej rundt i landskabet.

»Det har været vigtigt for 
Skamlingsbankeselskabet, at 
der skabes sammenhæng mel-
lem lys, landskab og bygnin-
ger, så stedets unikke fortæl-
ling kan fremstå endnu mere 
skarpt. Derfor er vi utrolig tak-

nemmelige for den støtte, som 
Augustinus Fonden har givet 
til projektet«, udtaler formand 
for Skamlingsbankebestyrel-
sen, Nis Jørgen Steffensen.

Belysningen er inspireret 
af kulturfortællingen om det 
gamle græsningslandskab, 
hvor der blev anvendt klø-
vede egepæle som traditionel 
hegnsmetode til de græssende 
dyr på markerne. Derfor ind-
går den rå træstolpe også som 

udgangspunkt for det nye be-
lysningskoncept. 

Det er CEBRA arkitekter 
og Opland Landskabsarkitek-
ter, der har udformet lyskon-
ceptet, der ligger i tråd med 
både det nye oplevelsescenter 
og Skamlingsbankens natur. 
Bestyrelsen i Skamlingsban-
keselskabet er meget tilfredse 
med den måde, hvorpå den 

valgte belysning falder natur-
ligt ind i landskabet og ikke 
fremstår som et unaturligt for-
styrrende element. I løsningen 
er der således arbejdet på at 
mindske den visuelle stråling 
ud i landskabet og lysniveauet 
er tilpasset både skumring- og 
aftenstid. På parkeringsarealet 
mod vest vil lyset kun blive 
tændt ved behov af bevægel-

sescensorer. Arbejdet med den 
nye belysning sættes i gang in-
den sommerferien i år. 

Det omfattende belys-
ningsprojekt er en del af 
den samlede revitalisering af 
Skamlingsbanken, som udfø-
res i samarbejde med Kolding 
Kommune og Fonden for 
Klokkestablens bevarelse. 

Skamlingsbanken - Illustration af aftenbelysning.
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To historiske seværdigheder med flot havudsigt
Af Lars Østergaard Jensen

Turen går denne gang igen 
ud på Stenderup Halvøen 
for at besøge voldsteder-
ne Skansen og Borgsted 
Banke ved Lillebælt. Fra 
sidstnævnte er der endda 
udsigt til 3 andre histori-
ske seværdigheder.

I bil tager turen cirka 25 - 
30 minutter fra Christiansfeld 
til Sdr. Stenderup via Taps, 
Sjølund over Skamlingsban-
ken eller via Vonsild og Sdr. 
Bjert.

Borgsted Banke
Øst for kirken i Sdr. Sten-

derup kører man mod Lø-
verodde. Hvor vejen går ind i 
Nørreskov, drejes til højre lige 
før det lille hus i skovkanten. 
Følg vejen en lille kilometer, 
og parker på parkeringsplad-
sen med skoven til venstre og 
marken til højre. Nu går man 
cirka 200 meter på skovvejen 
og drejer så til venstre ad en 
lille sti, der fører ned til en 
eng. Gå over engen, følg stien 
til stranden, og følg stranden 
til venstre knapt 100 meter 
- indtil skiltet til venstre for 
bænken og bordet, der viser 
ind mod voldstedet i skov-
kanten.

Oppe fra voldanlægget 
får man en flot udsigt over 
Lillebælt. Arkæolog Len-
nart Madsen skriver i bogen 
»Voldsteder i Danmark - bind 
2- en vejviser«, at der ikke 
findes skriftlige efterretnin-
ger fra middelalderen, men i 
1937 afslørede udgravninger 
bygningsrester på banken, 
som er et cirkulært kampe-
stensfundament med en dia-
meter på 3 meter, og videre, 
at voldstedet er dannet ved, 
at den yderste spids af et næs, 
der fra vest skyder sig ud mod 
stranden, er blevet afskåret 

ved en halvcirkulær, V-formet 
op til 10 meter bred og 5 me-
ter dyb, fugtig grav. 

Selve tårnbanken har en 
topflade på cirka 25 meter i 
diameter. Ud mod stranden 
afsluttes voldstedet af en me-
get stejl og omtrent 12 meter 
høj skrænt. I det nordøst-
lige hjørne skaber en 3 meter 
bred, skrånede rampe adgang 
fra stranden til bankens top. 
Denne er efter sigendende 
først anlagt under Treårskri-
gen (1848-1950), så man 
kunne føre kanoner op på 
toppen af banken!

Fantastisk udsigt til tre 
andre voldanlæg

1) Fænø Kalv. Fra stran-
den ved Borgsted er der di-
rekte udsigt til den lille ube-
boede ø, Fænø Kalv, hvor den 
norske konge Erik Præsteha-
der i 1295 mødtes med Kong 
Erik Menved. Øen spillede 
også en rolle under svenske-
krigen i 1658. Danskerne an-
lagde skanser på Fænø Kalv 
som forsvar mod Carl Gu-

stavs svenske flåde. Øen er i 
dag offentlig tilgængelig med 
båd.

2) Hindsgavl Slotsbanke. 
Går man enten lidt til højre 
eller venstre på stranden ved 
Borgsted - så Fænø Kalv ikke 
spærrer udsigten - ses ovre på 
Fyn det imponerende Hinds-
gavl Voldsted, der i 1200-tal-
let var fundament for middel-
alderborgen »Hegnets Gavl«. 
Hindsgavl omtales i kong 
Valdemars jordebog ca. 1230. 

Muligvis blev den angrebet 
og nedbrændt af de fredløse 
i 1287 - året efter kongemor-
det i Finderup Lade, men se-
nere genopbygget. 

Der har været tale om en 
fæstning, der har kunnet be-
vogte Lillebælt sammen med 
Hagenør Slot /Høneborg, der 
lå overfor på Jyllandskysten. 
Endnu i 1677 var borgen 
intakt efter en omtumlet til-
værelse, men i 1692 blev la-
degården flyttet til sin nuvæ-
rende plads inde på land, og 
omkring 1700 flyttede bebo-
elsen med. 

Ifølge Wikipedia havde 
Christian den Femte planer 
om at rejse den gamle borg på 
ny, men en voldsom storm og 
vandflod anrettede i 1694 så 
stor skade på ruinen, at pla-
nerne blev opgivet.

3) Høneborg. Fra stranden 
kan man - bedst med kikkert - 
i nordlig retning se Høneborg 
Voldsted ved Hagenør, der 
nævnes i 1369, da Valdemar 
Atterdag var konge. Slottet 
ødelagdes første gang af bøn-
derne under Grevens Fejde 
1534-36 og senere igen under 
kejserkrigen af Wallenstein. 

Måske var det mellem Hø-
neborg og Hindsgavl, at Chri-
stian den Anden 20 gange lod 

færgefolkene sejle sig frem og 
tilbage over Lillebælt, før han 
bestemte sig til at tage til Kø-
benhavn. 

Senere blev byggemate-
riale fra Høneborg Slots-
banke fjernet og måske 
genbrugt til opførelse af 
Koldinghus. Læs mere om 
Høneborg på hjemmesiden  
www.fredericiahistorie.dk

Skansen
Dette voldanlæg knap 

halvanden kilometer syd for 
Borgsted Banke ligger også i 
smukke omgivelser ud til det 
dybe og strømfyldte Lillebælt. 

Man kan vælge to må-
der at nå frem til Voldstedet 
Skansen på. 

1) Fra Borgsted Banke 
følger man stranden til højre 

lidt over en kilometer hen til, 
hvor en eng skråner ned mod 
stranden. Her markerer flotte 
løvtræer voldstedet, Skansen. 
Hold øje med den store gam-
le træstamme, der ligger pa-
rallelt med stranden direkte 
på skansen. 

2) Man kan også vælge at 
køre fra Sdr. Stenderup, hvor-
fra man kører ad Mørkholt-
vej. Man kører ind i Midtskov 
og følger vejen til parkerings-
pladsen ved Skovridergården, 
der benyttes til naturlejre. 
Herfra er der cirka 100 meter 
ned til stranden, som man nu 
følger til venstre et par hun-
drede meter til Skansen med 

de store løvtræer ovenpå. 
Voldstedet består af en 

rektangulær, cirka 25x14 me-
ter stor banke, der på tre si-
der er omgivet af en 6 meter 
bred og op til 3 meter dyb tør 
voldgrav. 

Den fjerde side ud mod 
stranden er høj og stejl. 
Langs selve bankens kant ses 
forhøjninger efter en rand-
vold. Bankens sydvestlige og 
nordvestlige hjørne, der ven-
der mod land, er udformet 
nærmest som to halvrunde 
bastioner med en diameter 
på cirka 6 meter. (I dag med 
gamle træstammer lagt hen 
over begge). Muligvis skal de 
to sættes i forbindelse med en 
form for særlig beskyttelse af 
borgens adgangsvej. 

Ingen skriftlige kilder ka-

ster lys over stedets historie, 
men der skal være fundet 
spor efter en teglstensbyg-
ning, skriver Lennart Madsen 
i bogen.

De to anlæg, Borgsted og 
Skansen, er beskrevet i ar-
kæolog på Museum Sønder-
jylland, Lennart S. Madsens 
bog »Voldsteder i Danmark - 
bind 2 - en vejviser«, der kan 
bestilles hjem fra biblioteket 
eller erhverves antikvarisk. 
Hindsgavl Slotsbanke er nær-
mere beskrevet i »Voldsteder 
i Danmark - Fyn og omlig-
gende øer«.

Høneborg Slotsbanke med den gamle landingplads, Hagenøre i 
baggrunden.

Udsigt oppe fra Borgsted Banke mod Fænø og Fyn.

Skansen set oppe fra engen med Lillebælt.

Den ubeboede Fænø Kalv set fra stranden ved Borgsted. Mel-
lem fyrretræerne anes batterierne og skanserne.

Det imponerende voldanlæg ved Hindsgavl.
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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

Håndværkere m.m.

www.christiansfeld-avis.dk

Kopi-priser:
A4 sort/hvid kr. 1,-
A4 farve kr. 3,-
A3 sort/hvid kr. 2,-
A3 farve kr. 6,-

Christiansfeld Avis
Tyrstrup Herreds 

Tidende
Jernbanegade 1 

6070 Christiansfeld

Avisen kan hentes på 
Christiansfeld Avis 

Christiansfeld Centret 
og i Meny

Dagli’ Brugsen og  
Stalden i Hejls

Hejlsminde Camping


