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www.christiansfeld-avis.dk

Gudstjenester
Søndag den 28. juni 2020 
3. søndag efter trinitatis

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

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

HUSK
ordinær  

general- 
forsamling
Mandag den 29. juni 

2020 kl. 19.00 
på Aller Friskole

I/S Aller Vandværk

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Fredag den 26. juni kl. 12-17 &  

Lørdag den 27. juni kl. 10-14

Favstrup Fisk

Altid frisk

 Favstrupvej 43  
Tlf. 2283 1091 
Christiansfeld

www.favstrupfisk.dk

HUSK at vi har åbent i denne uge: 

Ferielukning 
i uge 27 og 28

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

Lægehuset i Hejls  
Vi holder sommer- 

ferielukket i ugerne 
28, 29 og 30

Ved behov for lægehjælp kan vores kolleger i  
Christiansfeld og Sdr. Bjert kontaktes.

Mvh 
Mikkel, Lone & Anders

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

Lørdag / søndag 
den 27. og 28. juni 
fra kl. 10.00-16.00

Loppefund - Retro - Antik - Porcelæn  
Møbler - Teak m.m.

HJERNDRUP LANDEVEJ 7 
6070 CHRISTIANSFELD

LOPPEMARKED

HORTENSIA

4900

- 24995

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Stort udvalg Stort udvalg 
i surbunds- i surbunds- 

planterplanter

PRISER FRA

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

Flere gode produkter
fra

Ansigtscreme og deodorant

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

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

Frosne lammekøller

20000PR. 
STK.

Vægt fra 2 - 3,5 kg
Den der kommer først,  
får størst.
Kun så længe lager haves.

Frosne lamme- 
bov

Pr. stk.   7500

Marineret kyllinge- 
bryst

Pr. 1/2 kg   1995
Ham: Ved du hvad  

der har tusinde tænder og  

holder på et vildt dyr?

Hende: Nej!

Ham: Min lynlås i bukserne.

Kærmølle bøf  
af oksefilet.
Vægt ca. 1 kg

Ekstra store

mandebøf
af okse- 
filet.
Pr. 1/2 kg

12000

6500

Kun så længe lager haves. 5 STK.
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Frørup · Hejls · Hjerndrup · Stepping · Taps · Tyrstrup · Vejstrup

Gudstjenesteliste Vejstrup-Hejls-Taps kirker
Hvor intet andet er anført forestår Henrik Vestergaard Jørgensen gudstjenesten

Dato Begivenhed Tid Sted Bemærkninger
28. juni Fromesse 09.00 Vejstrup Kirke 3. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30 Hejls Kirke
05. juli Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke 4. søndag efter Trinitatis
12. juli  Ingen gudstjeneste.  5. søndag efter Trinitatis 
 Der henvises til kirkerne i de 7 sogne
19. juli  Fromesse 09.00 Taps Kirke 6. søndag efter Trinitatis 
    Holger Haldrup
26. juli Fromesse 09.00 Vejstrup Kirke 7. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30 Hejls Kirke Anne Mie Skak Johanson
02. august Fromesse 09.00 Hejls Kirke 8. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke
09. august Fromesse 09.00 Hejls 9. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30  Taps
16. august Fromesse 09.00 Vejstrup Kirke 10. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30  Hejls Kirke 
23. august Fromesse 09.00 Hejls Kirke 11. søndag efter Trinitatis 
    Præst fra Tyrstrup
30. august Fromesse 09.00 Hejls Kirke  12. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30  Vejstrup Kirke 
06. september Konfirmation 10.30 Hejls Kirke 13. søndag efter Trinitatis
13. september Konfirmation 10.30 Vejstrup Kirke 14. søndag efter Trinitatis
20. september Konfirmation 10.30 Taps Kirke 15. søndag efter Trinitatis
27. september Fromesse  09.00 Vejstrup Kirke 16. søndag efter Trinitatis 
    Præst fra Tyrstrup
4. oktober Fromesse 09.00 Vejstrup Kirke 17. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30  Hejls Kirke
11. oktober Fromesse 09.00 Taps Kirke 18. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30  Vejstrup Kirke
18. oktober Fromesse 09.00 Vejstrup Kirke 19. søndag efter Trinitatis 
    Præst fra Tyrstrup
25. oktober Fromesse 09.00 Vejstrup Kirke 20. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30  Hejls Kirke
01. november Alle helgen  10.30 Hejls Kirke Allehelgensdag 
  14.30 Taps Kirke 
  16.30 Vejstrup Kirke
08. november Fromesse 09.00 Taps Kirke 22. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke
15. november Fromesse 09.00 Vejstrup Kirke 23. søndag efter Trinitatis 
 Højmesse 10.30  Hejls Kirke
22. november Fromesse 09.00 Hejls Kirke Sidste søndag i kirkeåret 
    Præst fra Tyrstrup

Genforeningsgudstjeneste
I Tyrstrup kirke fredag den 10. juli kl. 19.00 

ved tidl. biskop Karsten Nissen, Aabenraa.
Efterfølgende flagsang og kaffebord på kirkepladsen.

Tilmelding er nødvendig og foretages på kirkens hjemmeside.

Hvad skal I lave i sommerferien
Af Anne Mie Skak Johanson, sognepræst ved Tyrstrup og Hjerndrup kirker

På det sidste har jeg stillet 
spørgsmålet »Hvad skal I lave i 
sommerferien« til flere, end jeg 
normalt gør her sidst i juni. Det 
skyldes simpelthen, at jeg selv 
er ved at finde ud af, hvordan 
jeg skal forholde mig til de æn-
drede sommerferieplaner. Tu-
ren til udlandet er aflyst og den 
store fejring af Genforeningen, 
som skulle være sommerens 
højdepunkt, er udskudt. Hvad 
gør man så? Ærgrer sig - ja, 
men kun lidt. Jeg er nemlig af 
den opfattelse, at når en dør 
lukker sig, er der en anden, 
der står på klem. Sådan tror 
jeg Gud så viseligt har indret-
tet verden. Må noget lukkes, så 
skal vi spejde efter det som åb-
nes, når noget dør skal vi nok 
sørge, men også være vågne 
for, hvor noget nyt spirer frem. 

Noget af det som jeg tænker 
står på klem i øjeblikket, er at 
se på det, som ligger lige for. 
I går da jeg var i gang med at 
ordne noget i Tyrstrup Kirke, 
var der inden for en halv time 
15 mennesker på besøg i kir-
ken. Nu er det ikke nogen over-
raskelse for os i Christiansfeld, 
at der er mange turister, der 
gerne vil se vores by og kirken. 
Men det fik mig alligevel til 
at tænke! Vi kommer i denne 
sommer ikke til at vise vores 
kirke frem for royale eller mi-
nistre, men derimod til mange 
turister, som nok er mindre 

kendte, men ikke mindre vig-
tige. Dem skal vi gøre alt for at 
byde velkommen. 

Den 10. juli bliver der ingen 
stor samling ved den gamle 
grænse, ingen gardehusarer 
og ingen andagt i Tyrstrup 
Kirke. Men så må vi tage det 
som ligger lige for. Vi holder 
en genforeningsgudstjeneste 
på dagen kl. 19.00. Her er der 
selvfølgelig begrænsning i del-
tagerantal (tilmelding sker på 
tyrstrupkirke.dk), men vi sam-
les. Efterfølgende synges der 
udenfor kirken, mens flaget 
tages ned, og der er kaffe på 
kirkepladsen. Det er ikke den 
store gigantiske fejring, men 
det giver plads for, at vi som 
by kan fejre genforeningen 
med hinanden og holde gen-
foreningsgudstjeneste som vi 
plejer.

Kirken er heldigvis åben 
igen, men vi skal stadig holde 
afstand. Det betyder, at me-
nigheden søndag formiddag 
er fordelt rundt i kirken, og 
fordi vi skal holde afstand til 
nadveren må vi vente lidt på 
hinanden og bruge mere tid. 
Det er helt rart med en større 
fordeling af menigheden rundt 
i kirkerummet i stedet for at vi 
klumper sammen på de neder-
ste bænke. Det er også over-
raskede intimt og rørende, når 
vi som menighed bliver mere 
opmærksomme på hinanden 

og tager os god tid, sådan som 
det sker under den nuværende 
form for nadver. Det ligger lige 
for at glæde sig over det. 

Jeg siger ikke, at det ene er 
bedre end det andet. Jeg glæ-
der mig til dronningens besøg 
næste år og min udenlandsrej-
se. Men i vores nuværende si-
tuation må vi kigge efter døre, 
der står på klem. Måske gem-
mer der sig noget fantastisk 
på den anden side. Og så tror 
jeg også, at Gud er med, når vi 
åbner for nye måder og nye an-
skuelser og vil hjælpe os med 
at tage det med videre som 
er godt og lade det ligge som 
ikke bærer blivende værdi i sig. 
Det er da spændende!

Ferien til udlandet er i mit 
tilfælde blevet til en tur rundt 
i det sønderjyske, hvor vi som 
familie skal besøge både na-
tur og historiske steder. 10. juli 
drikker jeg kaffe på kirkeplad-
sen. Hvad skal du lave i som-
merferien? 

Taksigelser

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Aksel Møller Pedersens
begravelse

Tak for hilsner, de fine blomster og donationer
til Kræftens Bekæmpelse

Linda og Helle med familie

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 annoncer 
og tekst. Bladet kan heller ikke påtage sig at dække udgifter 
som følge af forsinkelser i bladleverancen.
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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 FN´s organisation UNESCO har udnævnt over tusind helt unikke 
steder i verden til verdensarv?
På nuværende tidspunkt er der 1121 steder i verden, der er optaget på
UNESCO’s verdensarvsliste. Heraf 869 kulturelle, 213 naturlige og 39 
blandede steder.  

PAKKETILBUD | GENFORENING PÅ FLERE MÅDER 

Kom på tur rundt i grænselandet og oplev Genforeningen på flere måder.

Pakken indeholder: Genforeningsbyvandring rundt i Christiansfeld, Gen-
foreningsplatte i historiske rammer på Grænsekroen og adgang til Genfor-
enings- og Grænsemuseet.

Læs mere om tilbuddet på vores hjemmeside.

Foto: Tegnestuen Mejeriet

NYHED | GENFORENINGSBYRUNDVISNING 

Tag med på Christiansfeld Centrets nye Genforeningsbyrundvisning.
Du kommer rundt til markante steder og pladser i Christiansfeld, som 
har historisk betydning for tiden før og efter Genforeningen i 1920.

Turen varer 1½ time. 

Find yderligere informationer om turene på vores hjemmeside

Tillykke

Kære Ditte
Vi glæder os til at se dig 
med en anden hue.

STORT tillykke fra  
morfar og mormor

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

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

Mundgodt
Tandpasta 
Fri for flour

Tyggegummi 
Fri for aspartam

Tandbørste 
100% biologisk 
nedbrydelig

Bekendtgørelser

Min kære søster

læge

Hanne
Christensen
er stille sovet ind

Christiansfeld
den 18. juni 2020

På familiens vegne

Gitte

Begravelsen finder sted
fra Tyrstrup Kirke
fredag den 26. juni

kl. 13.00
Efterfølgende jordfæstelse

på Thyregod Kirkegård

Selvpluk 
jordbær

Vi åbner for selvpluk fredag den 26. juni. 

Vi har 1 sort - Jive som er lidt sen og passer  
til tidspunktet for sommerferien.

Pris pr. 1/1 kg 28,00

Åbningstider er fra mandag - lørdag  
fra kl. 14 - 18 og ellers efter aftale.

Peer Skygebjerg . Kobberstedvej 60 
6070 Christiansfeld . Tlf nr. 2335 1472

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 
Tlf. 7456 1433

Følg os på 
Facebook
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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 
i  

Christiansfeld

har lukket 
i juli 

måned

Til leje 1. sep. 2020
2 totalrenoverede lejligheder á 113 m2, landligt  
beliggende mellem Christiansfeld og Kolding.

1 lejlighed består af køkken/alrum, bad, 3 store 
værelser, vaskesølje, div. skabe - alt fra HTH.  

Opvarmning med varmepumpe,  
derfor meget lavt forbrug. Der tilhører  

stor garage/opbevaring med egen port på 66 m2.

Der tilhører stor parklignende have til lejlighederne. 

Pris pr. mdr.: 8.500,- kr. + forbrug.

Henv. på 2025 8052 

Udlejes
1-værelses lejlighed  
med køkken og bad.

Beliggende i  
Christiansfeld midtby.

Tlf. 7456 1542

4 værelses 
lejlighed i 

Christianfeld
I centrum af Christians-
feld udlejes 4-værelses 

lejlighed på 90 m2. 

Køkken med opvaske-
maskine. Badeværelse 
med plads til vaske-

maskine. Stor, lys stue og 
tre gode værelser med 

faste skabe. 

Adgang til tagterasse og 
fri parkering i gården.  

Månedlig leje  
6100 kr. + forbrug.  

Henvendelse til Chris  
på 2616 7707

Nye foldere om cykel- og bilture 
langs Kongeågrænsen

Mandag eftermiddag hav-
de repræsentanterne fra de 
Lokalhistoriske foreninger 
i Christiansfeld, Hejls og 
Vamdrup sat stævne med 
Jesper Elkjær (R), for-
mand for Kulturudvalget 
i Kolding Kommune, for 
at overrække ham de nye 
flotte foldere med beskri-
velser af cykel- og bilruter 
langs den gamle Kongeå-
grænse fra Hejlsminde til 
Vester Vedsted. 

Og Jesper Elgaard var syn-
lig imponeret af det store og 
grundige arbejde samt det 
flotte resultat med præsenta-
tionen af den kulturhistoriske 
rute. I informationshæftet om 
bilruten fortælles om ikke 
færre end 66 interessante lo-
kaliteter, gendarmbygninger, 
grænseovergange, tidligere 
jernbanestationer og min-
desteder. Hæftet indeholder 
masser af ældre fotos fra ti-
den før Genforeningen i 1920 

samt et overskueligt kort med 
vejruter og de beskrevne ste-
der undervejs. Cykelruterne 
er fordelt over 7 foldere sat 
lige så flot grafisk op som 
bilrute-hæftet.

Infotavler fra Hejlsminde i 
øst til Nielsbygaard i vest

De fire lokalhistoriske for-
eninger i Kolding Kommune; 
Hejls - Hejlsminde, Christi-
ansfeld og Kongeaamuseet 
i Vamdrup samt Skodborg 
Hjemstavnsarkiv, Skrave 
Hjemstavnsarkiv, Lintrup Lo-
kalhistorisk arkiv, Arkivrådet i 
Vejen Kommune og Museet 
på Sønderskov gik sidste år 
sammen om projektet for at 
fejre 100 året for Genforenin-
gen. I projektet indgik også 
opsætning af 29 infotavler på 
udvalgte steder fra havnen i 
Hejlsminde til Nielsbygaard, 
hvor Kongeåen danner græn-
sen mellem Vejen og Esbjerg 
Kommune. 

Af Lars Østergaard Jensen

Infohæftet om bilruter og fire af de syv nye foldere med cykelru-
ter.

Fra venstre Poul Berrig (Kongeaamuseet), Leif Jacobsen (Lokalhistorisk Forening i Christiansfeld), Jesper Elkjær (Kolding 
Byråd), Nels Thorsgaard (Lokalhistorisk Forening i Christiansfeld), Gunnar Krag (Lokalhistorisk Forening i Hejls-Hejlsminde) 
samt Kirsten Wehmüller fra Kongeaamuseet i Vamdrup.

Støt de 
lokale  

butikker 
og  

hånd-
værkere
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Avisen holder 2 ugers sommerferie
Sidste udgave inden sommerferien er uge 27 

den udkommer tirsdag/onsdag den 30. juni / 1. juli 2020

Deadline til denne avis er mandag den 29. juni inden kl. 09.00.

Kontoret holder lukket fra tirsdag den 30. juni til tirsdag den 14. juli - begge dage inkl.

Onsdagsmarked  
Sammen hver for sig

Christiansfeld 2020
1. juli

Disse 5 onsdage  
er der hestevognskørsel  

fra kl. 10.30-12.30  
med påstigning ved Meny i Lindegade

Gå en tur rundt i Christiansfeld
og bliv fristet af de mange forskellige tilbud forretningerne har.

Husk GRATIS parkering!

Café Morgenstjernen  
sponserer kaffe og  
Tyrstrup Kro  
sponserer slikposer til  
børn på turen

8. juli 15. juli 22. juli 29. juli

Grundet COVID 19 situationen, så er der ikke eet samlet marked 
på Torvet, men boder rundt omkring i byen foran butikkerne.

Mindeord om Doktor Hanne
Dr. Hanne Christensen, 
som var missionær i Etio-
pien, før hun blev læge i 
Christiansfeld, er død, 69 
år gammel.

 

For to år siden gik Dr. 
Hanne på pension efter 19 år 
som praktiserende læge i Chri-
stiansfeld. Hun havde dengang 
fået konstateret en autoimmun 
leversygdom, og hendes 1500 
patienter blev i første omgang 
overtaget af lægerne i Bjert. I 
foråret 2020 fik hun diagno-
sen ALS og måtte flytte fra sin 
lejlighed over lægehuset i Kon-
gensgade. Det gik hurtigt ned 
ad bakke, og Dr. Hanne sov 
stille ind den 18. juni.

Hanne Christensen blev 
født i Tørring i 1951 og vok-
sede op i et husmandshjem 
med to søstre og en bror, som 
døde i 2004. Troen har altid 

fyldt meget for den tidligere 
missionær, som også har været 
leder af Indre Mission i Chri-
stiansfeld.

I Etiopien
Hanne Christensen afslut-

tede sin cand.med.-uddannel-
se i 1979. Efter turnusperioden 
blev hun antaget af missions-
selskabet Dansk Ethioper Mis-
sion, og hendes uddannelse 
blev suppleret med tillægskur-
ser i Sverige og et kursus i tro-
pemedicin i England.

I sommeren 1983 gik turen 
til Etiopien. Efter et års sprog-
skole flyttede Hanne til Lincho 
ved Dodola sydøst for Addis 
Abeba, hvor hun blev tilknyt-
tet den lutherske Mekane Ye-
sus kirkes klinik.

Det var ikke altid let at være 
hverken udlænding eller læge i 
det afsidesliggende distrikt.

En faglig diskussion med en 
lokal sundhedsmedarbejder, 
som var ’konge’ på stedet, førte 
på et tidspunkt til, at der blev 
skrevet et længere anklage-
skrift mod Dr. Hanne. Derpå 
fik hun en ny arbejdsplads på 
et større hospital i byen Yirga 
Alem, som lå i en anden stats-
administration. Senere kunne 
sundhedsministeriet dog afvise 
næsten alle klagepunkterne. 

- Tilbage stod der kun, at 
vi ikke havde kildevand på kli-

nikken, men brugte flodvand 
(kogt og filtreret) - ellers var 
alle anklager væk. Jeg rejste 
hjem til jul 1985 og blev hjem-
me til september 1988, fordi 
jeg ventede på min arbejdstil-
ladelse. Jeg arbejdede så i Yirga 
Alem frem til julen 1994, for-
talte Dr. Hanne i 2014. 

Hun kom dog til at opleve 
en god afslutning på klagesa-
gen, idet den lokale ’konge’ 
endte med at omvende sig og 
lod sig forsone med Hanne.

Dansk kollega dræbt
I påsken 1997 blev Dr. 

Hannes kollega, sygeplejerske 
og jordemoder Janne Peder-
sen dræbt på vej hjem til Delo 
Mena fra Dodola. 

 Både missionsselskabet og 
missionærerne mente derfor, 
at det var for farligt at bo og 
arbejde i det muslimske om-
råde syd for byen Goba.

- Da jeg boede i Dodola, 
skulle min arbejdstilladelse 
fornyes fra Dodola / Goba. Jeg 
rejste hjem, ikke til min tid, 
men Guds tid, forklarer Dr. 
Hanne. 

Tilbage i Danmark arbejde-
de Dr. Hanne så halvandet år i 
Grindsted, før hun blev prak-
tiserende læge i Christiansfeld.

Af Bodil Lanting

Dr. Hanne havde et billede af 
trappen til lægehuset hæn-
gende i klinikken i 2014.
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Hejlsminde - Anslet - Sandersvig - Grønninghoved 
og Stensager Strand Camping  

uge 26, 27 - 30, 31 og 32 
og altid i Dagli’ Brugsen i Hejls...

Voldsteder fra middelalderen ved Fovså
Del 2

Efter besøget ved Mosbjerg-
høj i forrige artikel bevæ-
ger vi os nu længere vestpå 
langs Fovså for at kigge på 
to andre voldanlæg.  

Stangborg mellem  
Frørup og Ødis

Fra Christiansfeld kan man 
vælge mellem to ruter: Enten 
kan man fra byen køre mod 

Stepping og så efter fem ki-
lometer svinge til højre mod 
Frørup, hvorfra man fortsæt-
ter cirka 2 kilometer nordpå 
til vejen mellem Taps og Ødis. 
Her drejes mod Ødis og man 
fortsætter omkring en kilome-
ter, kører over Dridevad Bro-
en over Fovså og stiller bilen i 
vejkanten. Man kan dog også 
fra Christiansfeld køre til Taps 

og følge vejen til Tapsøre, fort-
sætte forbi Brænøre og herfra 
følge vejen omkring 1,5 kilo-
meter til Dridevad Bro. 

Gå nu ned ad vejen på 
åens højre side ind til skoven 
og drej straks til venstre indtil 
skovvejen deler sig - her følger 
man nu den vej til, man kom-
mer igennem en beplantning 
med små graner på venstre 

hånd og store graner på højre 
hånd. Træd ud på engen og 
man har voldhøjen på Fovså-
ens modsatte bred.

Velbevaret tårnbanke 
 og beskadiget gårdbanke

Arkæolog Lennart Madsen 
på Sønderjyllands Museum 
skriver i bogen »Jyske Voldste-
der - en vejviser - Jylland 2« 

udgivet i 1999 følgende om 
stedet: - I Frørup sogns nord-
vestlige hjørne ligger den vel-
bevarede tårnbanke til vold-
stedet Stangborg. Den består 
af en omtrent 15x15 meter 
stor, firesidet banke, der hæ-
ver sig godt 2 meter over det 
omgivende terræn. Banken er 
lettere afgravet på nordsiden i 
forbindelse med en uddybning 
af åen. Det er spor efter en 5 
meter bred voldgrav med en 
ydre vold mod syd og sydvest. 
På tårnbanken vokser en del 
løvtræer.

Vest herfor ses en aflang, 
cirka 80x30 meter stor banke 
med stærkt afrundede hjørner, 
der synes at være en natur-
lig dannelse mellem to ældre 
åløb. Denne banke antages at 
være voldstedets gårdbanke, 
og der er da også fundet mur-
stensbrokker herpå. Banken 
er under opdyrkning, og det 
udrettede vandløb går tværes 
igennem den. Der findes in-
den skriftlige kilder om stedet! 

Nedpløjet voldsted  
vest for Frørup

Efter besøget ved Stang-
borg kan man slå vejen forbi 
det anonyme og stærkt ned-
pløjede voldsted nogle hun-
drede meter ude i engene vest 
for Mølbrovej, der forbinder 
landevejen mellem Stepping 
og Christiansfeld med Frørup 
Vestermark. Stedet er nem-
mest at finde, når man kom-
mer fra Stepping landevejen. 
Efter at have passeret den 
store ejendom på venstre hånd 

fortsætter man nogle hundre-
de meter hen ad Mølbrovej, til 
man kommer forbi træerne på 
venstre hånd og får frit udsyn 
over den lavt liggende mark - 
hvor man kan se eller måske 
snarere ane en svar cirkulær 
højning nogle hundrede me-
ter ude på marken. Da bogen 
om de jyske voldsteder udkom 
i 1999. stod der på højen en 
elmast - men denne er siden 
(desværre) fjernet. 

Heldigvis mødte jeg mar-
kens ejeren, Hans-Kristian 
Kjær, som var ude at lufte 
sønnens hund. Han kendte 
ikke til voldstedet, men med 
fælles læsning og granskning 
af bogens tekst opdagede vi 
voldstedet ude i engen. Hans-
Kristian Kjær har gennem åre-
ne ofte undret sig over, at den 
lave forhøjning bestod af ler 
omgivet af mørk engjord. Han 
anviste mig en passende pas-
sage i nogle hjulspor gennem 
kornet, så jeg kunne besøge 
og fotografere voldstedet, der 
nu ligger midt inde på mar-
ken, mens det i middelalderen 
nok tronede ude i et sumpet 
vådområde med den dengang 
snoede Fovså tæt ved. 

Voldstedet har en diameter 
på cirka 40 meter og hæver sig 
nu knapt 1 meter over terræ-
net. Lennart Madsen fortæller 
i bogen, at der var svage spor 
efter grave rundt om højnin-
gen, hvorimod en mulig for-
borg ikke længe kunne ses i 
terrænet under hans besøg i 
sin tid.

Af Lars Østergaard Jensen

Stangborg set fra vest på vandløbet sydside.

Stangborgs tårnbanke set fra nordsiden af Fovså efter at man 
kommer ud af skoven og over engen.
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Håndværkere m.m.

Morris veteranbiler besøgte Christiansfeld
16 veteranbil-entusiaster 
fordelt i syv flotte køretø-
jer besøgte i lørdags Chri-
stiansfeld. Inde hos Barley 
& Grapes fortalte Steen 
Haselmann om de enkelte 
modeller og sine udflugter 
med vennerne gennem ti-
den.

Steen og de andre er alle 
fra Roskilde-området og har 
kørt sammen i 40 år, så i dag 
ligger deltagernes alder fra 75 
og over 80 år. Deltagerne er 
medlemmer af Dansk Vete-
ranbil Klub, der tæller 6000 
medlemmer. 

Da de fleste i gruppen har 
kastet deres kærlighed på det 
britiske bilmærke Morris, har 
man selvfølgelig mange gange 
besøgt England, men gennem 
årene har man også luftet de 
agtværdige biler i Skotland, 
Frankrig og Østrig. Denne 
sommer havde man besluttet 
sig for at besøge Sønderjyl-
land, for blandt andet at blive 
klogere på Genforeningen og 
landsdelens spændende hi-
storie med campingpladsen i 
Rinkenæs som udgangspunkt, 
for en 10 dage lang ferie med 
Leif  Thomsen som lokal kon-
taktmand. 

De enkelte modeller
Mens retterne blev serve-

ret inde hos Barley & Grapes 
strålede de fornemme biler 
om kap med solen ud langs 

fortovet. Der var tale om 
syv modeller af det engelske 
mærke Morris. De fire æld-
ste modeller var: To Morris 
TENSIX - åbne sportsudga-
ver fra 1954 i henholdsvis rød 
og en flot lys mintgrøn farve.  
EN Morris 8 - lukket sedan 
fra 1938 i blå/sort farve samt 
en åben rød Morris Roadster 
fra 1938. 

Den femte bil var en nyere 
hvid Morris Minor fra 1968. 
Denne bilmodel blev produ-
ceret fra 1948 og helt frem til 
1971 i 1,6 millioner eksem-
plarer på fabrikken i Cowley 
i England. Herhjemme blev 
den betegnet som Morris 
1000 og var uhyre populær. 
På modsatte fortov stod en 
prægtig åben MG sportsbil 
produceret i 1968 af firmaet 
MG Car Company, der fik 
sit navn fra Morris Garages 
- en forhandler af Morris bi-
ler i Oxford. Firmaet MG 
har været ejet af MG Rover, 
British Aerospace og British 
Leyland, men opkøbt i 2006 
af kinesisk SAIC.

Den sidste bil faldt lidt 
udenfor konceptet, nemlig 
en amerikansk rød Ford Mu-
stang fra 1964, som en af del-
tagerne af forskellige grunde 
havde måttet vælge til ferietu-
ren. Men dette amerikanske 
ikon pyntede nu også geval-
digt i Christiansfelds gader.

Af Lars Østergaard Jensen

Den fine og velholdte Morris 8 Sedan.

Denne flotte Morris TENSIX tiltrak sig velfortjent opmærk-
somhed.

Veteranbilisterne nød maden hos Barley & Grapes før turen 
fortsatte ud på de sønderjyske landeveje.

Tre Morriser på rad og række. Forrest en åben Roadster, i mid-
ten Minor 1000 og bagerst blå/sort Morris 8 Sedan.
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Per har ført Christiansfelds historiske 
hotel igennem Coronakrisen
Coronakrisen og nedluk-
ningen af Danmark var det 
værst tænkelige scenarie 
for Brødremenighedens 
Hotel og dets eksistens. I 
forvejen havde Kongens 
Kælder været lukket i et 
par måneder med en om-
fattende vandskade. Trods 
tanker om fallit, klarede 
hotellet krisen ved at gå 
all-in med take-away og 
opbakningen fra gamle og 
nye kunder.

Flyveturen hjem var alt an-
det end rar, da Per Højgård, 

forpagter af Brødremenighe-
dens Hotel og hans kæreste 
Else Marie Jakobsen i marts 
rejste hjem fra Egypten efter 
14 dages velfortjent ferie. Tre 
dage forinden havde stats-
minister Mette Frederiksen 
lukket hele Danmark ned på 
grund af COVID-19. Det be-
tød, at restauranter, hoteller 
og spisesteder måtte aflyse alle 
aftaler på ubestemt tid. Boo-
kingkalenderen stod nu ga-
bende tom, og nedlukningen 
var en realitet. Coronakrisen 
var landet i Danmark. 

Ingen indtjening,  
ingen indkomst

- De sidste tre dage var 
ikke ferie. Jeg var helt oppe at 
køre og måtte bare hjem for 
at samle trådene op. Men det 
var ikke sådan at komme ud 
af Egypten. Vi skulle tempe-
raturtestes og udfylde papirer 
på, at vi ikke havde feber, for-
tæller Per Højgård i et alvor-
ligt tonefald og tilføjer at efter 
hjemkomsten fredag, var der 
mange ting at tænke på. 

- Om lørdagen var vi nødt 
at sælge al mad, der skulle 
have været brugt til à la carte. 

Fakta:
Forpagter: Per Henrik Højgård
Født i Hoven, Vestjylland.
Opvokset i Kolding fra han var 4 år.
Alder: 57 år.
Allerede fra 5. klasse vidste Per Højgård, at han ville være kok.
Ville egentligt have været pilot, men er farveblind.
Udannet kok i 1984 på Hotel Tre Roser Kolding.
Har arbejdet som uddannet kok blandt andet i København 
på On The Sunny Side på Nyhavn, Skt. Gertruds Kloster og i 
Sønderjylland på Rudbøl Grænsekro i Højer.
Blev selvstændig i 1994 med Rudbøl Gård.
Overtog forpagtningen af Brødremenighedens Hotel efter 
Gert Sørensen i 2001.
Har fire børn fra tidligere forhold, et barnebarn, og to mere 
er på vej.
Har været kæreste med Else Marie Jakobsen siden 2015, som 
han også bor sammen med i Christiansfeld.

Christiansfeld 
Avis

Jernbanegade 1  
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Derefter sendte vi personalet 
hjem, desværre uden løn. Si-
tuationen hed nu, ingen ind-
tjening, ingen indkomst. Jeg 
forberedte mig oppe i hovedet 
på, »du går nedenom og hjem«. 

Aflysningerne på Brødre-
menighedens Hotel var i mil-
lionklassen. Konfirmationer, 
bryllupper, familiefester og 
overnatninger var annulleret 
i løbet af kun en uge. Dertil 
kommer genforeningsfesten 
og sommerens vinfestival, der 
skulle have genereret et stort 
overskud.

Overrasket over  
succes med take-away

For Brødremenighedens 
Hotel og generelt for bran-
chen er januar, februar og 
marts underskudsmåneder. 
Resten af året bliver brugt på 
at opbygge den buffer, der skal 
være med til at klare sig igen-
nem underskudsmånederne. 
Da restaurationsbranchen 
lukkede ned, havde hotellet 
lige betalt moms, og Kongens 
Kælder havde været lukket 
i et par måneder på grund 
af vandskade. Så økonomisk 
hang der sorte skyer over by-
ens historiske hotel. 

- Alt, hvad vi havde tjent i 
overskud over vinterperioden, 
var væk. Jeg lå derhjemme og 
havde det skidt. Så kom Else 
Marie med ideen om take-
away, og at vi skulle se, hvad vi 
kunne komme op med. Vi blev 
enige om nogle bestemte ret-
ter, og en kuvertpris på 100,- 
kroner. Alle skulle kunne være 
med, forklarer Per Højgård 
optimistisk. 

Et opslag på Facebook 
redegjorde for, hvor alvor-
lig situationen var for hotel-
let. I opslaget stod også, at 
tiggergang normalt ikke var 
hotellets stil. Opbakningen 
var dog ikke til at tage fejl af.  
Så allerede efter fire dage,  
var Per Højgård nødt til at 
kalde alle kokkene på arbejde 

igen og få hjælp fra familien.
- Vi troede, at vi kunne 

klare det selv. Men hold da 
op, hvor blev vi overraskede. 
Det blev voldsomt og gik helt 
amok med 150 kuverter på 
fire dage. Jeg var meget over-
rasket, men vi måtte jo have 
ramt et prisniveau, som kun-
derne ville være med til. Også 
selv om portionerne var ca. 10 
procent mindre end normalt. 
Vi fandt også ud af, hvor me-
get engangsemballage koster, 
for det brugte vi rigtig meget 
af.

Facebook har været  
en redningsplatform

7.500 kuverter med take-
away blev det til under Brød-
remenighedens Hotels ned-
lukning på cirka 13 uger. 
Opbakningen er kommet bag 
på Per Højgård. Han er især 
overrasket over, hvor mange 
af kunderne, som var gengan-
gere. Facit er, at hotellet må 
være vellidt. Take-away i dét 
omfang har krævet en fuld-
stændig omstrukturering af 
arbejdsgangen. 

- Det har givet god erfaring 
med Facebook, hvor jeg indtil 
da ikke har været særlig aktiv. 
For os har det været som en 
redningsplatform. Allerede ef-
ter dag ét, var vi nødt til at op-
finde et system, hvor vi delte 
bestillingerne op i hold med et 
kvarters interval. Vi er om no-
get blevet bedre rustet til take-
away, fortæller Per Højgård og 
tilføjer, at han ser lyst på frem-
tiden trods alt.

- Selv om det ikke bliver 
et super år, ser det godt ud. 
Stille og roligt løsner det op, 
og bestillingerne er begyndt 
at komme igen. Vandskaden i 
Kongens Kælder er udbedret 
og i 2021 er der genforenings-
fest med et års forsinkelse og 
vinfestival. Men det her år skal 
bare køres igennem, så godt vi 
kan. 

Af Finn P. Madsen


