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HUSK UDSALG
I CHRISTIANSFELD

Gudstjenester
Søndag den 2. august 2020 

8. søndag efter trinitatis
Aastrup .....................kl. 09.30 
Aller ..........................kl. 09.00
Bjerning ........................ ingen
Brødremenigheden ..kl. 10.30
Fjelstrup ....................kl. 10.15 
Frørup .......................kl. 10.30 
Hejls ..........................kl. 09.00
Hjerndrup .................kl. 09.00
Moltrup .....................kl. 09.00
Sommersted ..............kl. 10.30
Stepping ........................ ingen 
Taps ............................... ingen 
Tyrstrup .....................kl. 10.30 
Vejstrup .....................kl. 10.30 
Vonsbæk ....................kl. 11.00

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

LOPPEMARKED
Kom og gør en god handel

Lørdag den 1. august 2020 
fra kl. 9.00 - 15.00  

Pihl · Åstorpvej 41 · Sjølund

Christiansfeld Pensionistforening

UDFLUGT
torsdag den 20. august til  

Geografisk Have og Minibyen 
og bagefter kaffe i Emmas Have

Afgang fra det gamle p osthus kl. 13.00 og  
fra Skovparken kl. 13.10 og fra Kongensgade kl. 13.20  

og Rutebilstationen kl. 13.30.

Tilmelding til formanden Methe på tlf. 3042 4182, 
senest torsdag den 7. august.

Medlemmer 100,00 kr. og andre 150,00 kr.

Annoncesponsor:

Vejstrup, Hejls, Taps Pastorat

Orienterende møde
i forbindelse med  

menighedsrådsvalget afholdes

tirsdag den 18/8 kl. 19.00 
i mødelokalet Hejls Gl. Skole

Pastoratsrådet
Mødets gennemførelse  

er afhængig af de sundhedsmæssige retningslinjer.

»Tak for i vinter« festen blev ikke til noget

I stedet afslutter vi i år generalforsamlingen  
med spisning og festlig underholdning

Christiansfeld  
Kegleklub
afholder ordinær 

generalforsamling 
tirsdag den 18. august 2020 kl. 16.30 

på Den Gamle Grænsekro
Med dagsorden i henhold til vedtægterne, herunder  
valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor afgående er:

           Ove Andresen (modtager genvalg) 
           Asbjørn Kjelde (modtager ikke genvalg)

Forslag til behandling på mødet skal indgives skrift-
ligt pr. brev eller mail senest søndag den 9. august til 

Asbjørn Kjelde, Huustoft 16, Chr.feld 
e-mail: akjelde@christiansfeld.tv

Nye spillere er meget velkomne. 
Ny sæson starter i uge 33, mandag den 10. august.

Efter generalforsamlingen vil

Anders og Bent Bro, ’søn og far’, også kaldet  
»Undermåleren og Tørfisken« 

tage os med på en sejltur i sang og musik,  
med fortællinger fra det vestjyske område.

Anders er ikke længere så »lille« og ud over at spille  
med »den gamle«, er han nu også en fjerdedel af  

gruppen »The Grandfætters«, mens Bent i 2020 har  
spillet 40 år - og spiller stadig - i gruppen TØRFISK.

I en pause i underholdningen serveres en  
Wienerschnitzel og efterfølgende får vi en kop kaffe.

På grund af middagen er tilmelding nødvendig.

Ring til Aase tlf. 2465 1941 eller Connie tlf. 4150 0529

Pris: Medlemmer 75,00 kr. -  
Ægtefælle/Samlever 150,00 kr.

Betales ved ankomst.

Deltagelse kun i generalforsamling er gratis.

Bestyrelsen

Annonce- 
sponsor: Kurkmarkvej 1 . 6093 Sjølund . Tlf.: 7557 4777 

www.falk-petersen.dk

Godt tilbud til unge  
med lyst til Grafitti!
Kom til Sjølund i uge 32

og mal sammen med MESTER88,  
en af landets dygtigste murkunstnere.

Pris for deltagelse: 100,00 kr.

Projektet er støttet af Kolding Kommunes Sommerferie Pulje

Vi søger børn og unge mellem 6 - 17 år, som har lyst at følger  
kunstprojektet fra den 3.08 til den 7.08.20. Tilmelding på 2925 5447

Vi vil tage udgangspunkt i KSU for Børns motto, »Sammen når vi længst«,  
hvor børn og unge tegner skitser og farvelægger væggen sammen med de  
superdygtige kunstnerne MESTER88 og June Alison. 

Temaet bliver »Aktivitet og bevægelse« og projektet  
afvikles i samarbejde med Sjølund-Hejls skoles SFO. 

Her er vores base, hvor erfarne ansatte sikre struktur  
og at gældende Covid-19 restriktioner overholdes. 

Onsdag den 5.08.20 kl. 13.00 får vi besøg af  
Cirkus Trapez som giver en mini cirkus forestilling.

STORSLÅEDE 
BLOMSTER

Hjerndrupvej 10 . 7456 1511
www.blomstergaarden- 

christiansfeld.dk

Hibiscus  Hibiscus  
‘Big Hihiskiss’‘Big Hihiskiss’
Blomstrer i sensommeren  Blomstrer i sensommeren  

med kæmpe enkelte  med kæmpe enkelte  
18 cm rosa blomster.  18 cm rosa blomster.  

Busken bliver 2,5-3 m. høj.Busken bliver 2,5-3 m. høj.

26900
SPAR 
5000

NYHED
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Tillykke

Kæmpe tillykke
Vores skønne datter og svigersøn, Marianne og Lars, siger 
ja til hinanden lørdag den 1. august i Hejls kirke.
Vi glæder os til at fejre Jer.

Knus fra os

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.

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

• 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...

Kære Tina og Rolf
Stort tillykke med sølvbryl- 
luppet den 4. august, hvor 
der er morgensang kl. 08.00 
- vi glæder os til festen den 
8. august.

Kærlige hilsen 
Kasper, Jesper,  
Camilla og louise

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.

Taksigelser

Tusind tak
For deltagelse og blomster ved bisættelse af 

Randi Johansen
Tak for de mange hilsner og tanker i den svære tid.

En særlig tak til:
Bedemand Elly Dahl for omsorg og nærvær. 

Sognepræst Susanne Madsen for den smukke tale i kirken.

Af hjertet tak for pyntning af Fjelstrup kirke.

På vegne af familien 
Freddy Johansen

Hjertelig tak

For venlig deltagelse ved

Birgit Ravns
bisættelse

Tak for de mange smukke blomster og hilsener

På familiens vegne

Jens

Tusind tak
for besøg, gaver og sms’er til min fødselsdag.

Venlig hilsen 
Finn Johannsen

Kære Peter
Stort tillykke med din 40 års fødselsdag den 18. maj 2020  
- vi glæder os til at fejre den på fredag den 31. juli.
For 2 år siden fik vi den gode overraskelse, at du og Anne 
Mette havde giftet Jer i Las Vegas på din fødselsdag - der-
for også tillykke til Jer begge med bomuldsbrylluppet.

Med venlig hilsen Laila og Per
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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 en optagelse på Unescos verdensarvsliste forudsætter, at stedet ind-
går på tentativlisten. Den består af forslag indenfor kultur- og/eller natur-
arv, som er blevet accepteret og godkendt af kulturministeren. 

Selvom et sted optages på tentativlisten, er det ikke ensbetydende med, at 
det bliver optaget på verdensarvslisten, for det er UNESCOs verdensarvs-
komite, som træffer beslutningen ud fra en lang række krav og kriterier.Foto: Tegnestuen Mejeriet

FOR BØRN | SOMMERSJOV

Kom ind forbi turistinformationen i Christiansfeld Centret og prøv de sjo-
ve sommeraktiviteter for  hele familien. 

Deltag i konkurrencen om præmier fra UNESCObyen og få diplomer 
og seje gaver.

Alle dage kl. 10 - 17 i skolernes sommerferie. 

BYVANDRING | 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.

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

Kolding Kommune meldte 
fornylig ud, at foreninger 
kunne søge midler til flere 
Sommerferieaktiviteter. 

I Sjølund vil vi gerne have 
kunst i det offentlige rum, 
som da MESTER88 sammen 
med børn fra Sjølund-Hejls 
skole i 2017 skabte det flotte 
kunstværk, »Stjernernes Væg«. 
Og nu er der igen en mulig-
hed for, at børn og unge kan 
præge byrummet sammen 
med professionelle kunstnere 
og sammen skabe et kunst-
værk. 

Vi har et langt slidt hegn 
ved Sjølund Multiarena, som 
frivillige lynhurtigt har revet 
ned. Her skal der opsættes 
et nyt hegn, hvor galvanise-
rede rør nedgraves og støbes 
i jorden, og vandfaste plader 
fastsættes og overflade-be-
handles.  

Og vupti så er vi klar med 

en 15 x 1,5 m lang væg hvor 
børn, unge og kunstnere i uge 
32 kan »slippes løs« med skit-
searbejde, maling og Grafitti. 

Nu søger vi børn og unge 
mellem 6 - 17 år, som har 
lyst til at male væggen fra den 
3.08 til den 7.08.20.

Temaet bliver »Aktivitet og 
bevægelse« og projektet afvik-
les i samarbejde med Sjølund-
Hejls skoles SFO. Her er vo-
res base, hvor erfarne ansatte 
sikrer struktur og at gældende 
Covid 19 restriktioner over-
holdes. 

Onsdag den 5.08.20 kl. 
13.00 får vi besøg af Cirkus 
Trapez, som giver en mini 
cirkus forestilling. 

Læs mere om kunstnerne 
på MESTER88.dk og junea-
lison.dk 

Egenbetaling for delta-
gelse, 100 kr. - tilmelding til 
2925 5447, fortæller Hanna 
Andresen.

 Kom til Graffiti Work- Kom til Graffiti Work-
shop i Sjølund i Uge 32

Fotos er fra arbejdet på Stjernernes Væg i 2017.

Bekendtgørelser

FERIELUKKET I UGE 32:
Fra lørdag d. 1/8-til lørdag d. 8/8

(begge dage inkl.)

*SØNDERHAVE SKO*
Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 

www.butiksonderhave.dk . Find os på Facebook!

WWW.CHRISTIANSFELD-AVIS.DK



Christiansfeld Avis4 Tirsdag den 28. juli 2020

Pendler og pensionist på livslang mission

Både hænder og hoved 
er »skruet« rigtigt på hos 
pensionist og pendlermis-
sionær Knud Elmo Knud-
sen, som er ’still going 
strong’ for Brødremenig-
hedens Danske Mission 
(BDM). Mandag den 3. 
august fylder han 70 år.

Bag det rolige og afslappe-
de, næsten ’afrikanske’ ydre, 
er der stadig masser af virke-
kraft og engagement at finde 
hos fødselaren Knud Elmo 
Knudsen, som i dag pendler 
længere end de fleste, når han 
skal på arbejde. To gange år-

ligt pakker han kufferten og 
sætter sig ind i flyet, videre i 
Land Cruiseren og ned i bå-
den for at krydse velkendte 
landeveje, lande- og landsby-
grænser i arbejdet for BDM 
og Brødrekirken i Østafrika. 
Godt inde i pensionisttilvæ-
relsen tager han stadig for sig 
af ’livets dessert’.

Opvokset i Afrika
Knud Elmo Knudsen, 

Christiansfeld, blev missio-
nær for Brødremenighedens 
Danske Mission (BDM) i 
Østafrika i 1999.

Knud Knudsen levede de 
første seks år af sit liv i det 
sydlige Tanzania nær Mala-
wisøen, hvor hans forældre 
var udstationeret. Først efter 

43 år i Danmark satte han i 
1999 igen foden på afrikansk 
jord, som udsendt af BDM 
til missionsarbejdet i Kipili i 
Tanzania efter, at hans hustru 
døde af kræft. I mellemtiden 
havde de fået to døtre, og 
Knud en læreruddannelse og 
et job som lærer på Tyrstrup 
Skole i Christiansfeld, hvor 
han arbejdede i 23 år.

Primus motor for BDM
I Tanzania og senere DR 

Congo, Burundi og Rwanda 
var Knud Elmo Knudsen 
primus motor i opstarten og 
udviklingen af BDMs dia-
konale projekter omkring 
børnehjem, skoler og sund-
hedsprojekter, og derudover 
evangelisation og undervis-

ning i de områder, der støder 
op til Tanganyikasøen.

I årenes løb voksede det-
te arbejde med Knud som 
pioner og styrmand, både på 
landjorden og når båden var 
eneste transportvej til lands-
byer, kirker og projekter langs 
den 600 kilometer lange sø, 
der udgør grænsen mellem 
Tanzania og DR Congo.

Udvist af Tanzania
I sommeren 2017 blev 

Knud Knudsen udvist af Tan-
zania efter anklager fra myn-
dighederne om ulovligheder 
i forbindelse med et hjælpe-
arbejde blandt congolesiske 
flygtninge, da tusindvis af 
disse flygtede til nabolandene 
efter årtusindeskiftet. Efter 

Skovtur til Krejsel Voldsted
I det nordvestlige hjørne 
af Krejsel Skov ligger dette 
store voldanlæg, der dog 
kan være svært at over-
skue i sin helhed om som-
meren.

Som ikke-stedkendt kom-
mer man fra Christiansfeld 
nok bedst frem til Krejsel 
Skov ved at køre på hoved-
vejen mod Haderslev, indtil 
man efter cirka 6,5 kilometer 
når til Errested, hvor man nu 
drejer til højre mod Moltrup. 
Efter lidt over 2 kilometer 
drejer man til højre og kører 
nordpå gennem Rovstrup 
mod Kokær. Efter cirka 2,5 
kilometer kommer man nu 

ind i Krejsel Skov og drejer til 
venstre umiddelbart før den 
gamle kommunegrænse mel-
lem Haderslev og Christians-
feld, hvor Moltrup bæk kom-
mer ud af skoven. 100 meter 
efter at være drejet ind på 

denne grusvej stilles bilen på 
p-pladsen ved et shelter. Her-
fra fortsættes 180 meter ned 
ad skovvejen, hvorefter man 
drejer til højre og fortsætter 
500 meter, til vejen ender i 
en lille rundkørsel omkring et 
stort træ. Her drejes til højre 
ned af en smal skovsti. Efter 
60 meter ender denne i et vej-
Y. Følg den noget tilgroede sti 
skråt fremad til højre, indtil 
denne går ind i skoven - det 
store voldsted ligger nu på 
venstre hånd. Se også infotav-
len på stedet.

Beskrivelse af anlægget
I bogen »Jyske voldsteder - 

en vejviser - bind 2« fra 1999 

(den kan bestilles hjem på 
biblioteket eller erhverves an-
tikvarisk) fortæller arkæolog 
Lennart S. Madsen følgende 
om stedet: »Krejsel Voldsted 
består af en firesidet, 110 x 
80 meter stor gårdbanke med 

største udstrækning i nord-
syd. I det nordøstlige hjørne 
af gårdbanken er der ved en 
buet, tør voldgrav udskåret en 
cirkulær tårnbanke. Gårdban-
ken afgrænses mod nord af 
en stejl, 4 meter høj skråning 
ned mod den lille Krejselbæk 
(der fra vest løber ud af et rør 
i skovkanten), som her dan-
ner skel mellem Moltrup og 
Hjerndrup Sogne.

Mod vest er gårdbanken 
afgrænset af en 100 meter 
lang, 4-5 meter bred og 2 me-
ter høj jordvold på bankens 
rand og mod øst af en 110 
meter lang, 3-6 meter bred 
og 2-3 meter dyb, fugtig grav, 
der langs begge sider følges af 
3-5 meter brede og 1-2 me-
ter høje volde. I syd afsluttes 
gårdbanken af en 80 meter 
lang, 4-5 meter bred og om-
trent 1,5 meter dyb, fugtig 
grav.

Tårnbanken, der ved fo-

den måler 25 x 25 meter, 
hæver sig stejlt 5 meter over 
bækken mod nord og den 
østlige voldgrav, mens den er 
skilt fra gårdbanken ved en 
i bunden 6 meter bred, tør 
grav. Også langs denne grav 
er der på gårdbanken en 2-6 
meter bred og 1-2 meter høj 
vold. Denne banke har såle-
des randvolde både mod øst, 
nordøst og vest. Fra midten 
af tårnbanken fører en godt 
2 meter dyb, langstrakt ned-
gravning ud til bankens øst-
lige rand - hvorfra en cirka 
3 meter bred dæmning fører 
mod øst over voldgraven og 
ydervolden - formentlig en 
sekundær del af anlægget. 
Hele anlægget henligger i løv-
skov med en del krat.

»Æ Krejselman«
Denne del af skoven har, 

så langt tilbage man kan følge 
det i de skriftlige kilder, hørt 

Infotavlen ved indgangen til skoven med vejbeskrivelse til 
anlægget.

under Moltrup præsteem-
bede. Der findes ingen skrift-
lige oplysninger om stedet, og 
man ved således ikke, hvem 
der har ejet det, eller hvornår 
det er opført. I Moltrup Kirke 
findes en senmiddelalderlig 
alterfigur, forestillende Skt. 
Chrysogonyus, kirkens vær-
nehelgen. Lokalt kaldes den 
»Æ Krejselman« og blev tid-
ligere lokalt opfattet som en 
figur forestillende herreman-
den på Krejsel« slutter Len-
nart Madsen sin beskrivelse.

På grund af skovens man-
ge træer var det svært at over-
skue det imponerende anlæg 
ved mit første besøg. Da jeg 
således stod nede i graven 
under tårnbanken, var løvet 
så tæt over mig, at jeg kunne 
høre en rovfugleunge ivrigt 
baske med vingerne under 
sine flyveøvelser oppe i reden. 
Et senere besøg sidst på ef-
teråret eller om vinteren kan 
derfor anbefales.

Af Lars Østergaard Jensen

Krejsel oversigtstegning.

Nede i voldgraven omkring tårnbanken til venstre og gårdban-
ken til højre.

en langvarig proces omstødte 
en tanzanisk domstol dog i 
november 2018 udvisningen 
og erklærede anklagen mod 
Knud Knudsen for uretmæs-
sig. 

Knud Knudsen kunne 
derfor, fra begyndelsen af 
2019, vende tilbage til Tanza-
nia og arbejdet, nu ansat som 
pendlermissionær for BDM 
med bopæl i Christiansfeld. 
To gange årligt besøger og 
tilser han på månedlange op-
hold BDMs sundhedsprojekt 
og Brødrekirken i DR Congo. 
I dag har en ny generation 
af yngre danske missionærer 
overtaget de fleste opgaver 
i Brødrekirkens tjeneste på 
Tanganyikasøens østlige side, 
men på den vestlige kystlinje, 

i DR Congo, er Knud Elmo 
Knudsen fortsat involveret i 
det seneste skud på stammen 
i BDMs store sundhedsind-
sats. Det er et såkaldt PHC-
projekt, som med støttekro-
ner fra CISU (Civilsamfund 
i Udvikling) forbedrer sund-
hedstilstanden for 35 lands-
byer i syd.

Aktiv i Christiansfeld
Knud Knudsen har i alle 

årene været en del af Brødre-
menigheden i Christiansfeld, 
i en lang periode som med-
lem af Ældsterådet, og han 
deltager aktivt i det musikal-
ske liv, når han opholder sig 
her i landet, fortæller Martin 
Højgaard Jensen.
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Kultur / Mad

Vidste du,
at selvom Storbritannien nu har 

forladt EU, og dermed ikke længere 
skal betale EU-kontingent, så vil EU ikke 

reducere sit budget? Tværtimod stiger 
EU’s udgifter, der primært betales af de 

økonomisk ansvarlige lande i Nord-
europa som eksempelvis Danmark.

Men ikke nok med det.
EU låner et astronomisk beløb på 5.000 milliarder kr. til en genopretningsfond, der 
igen omfordeler fra Nordeuropa til Sydeuropa. Og regningen sender EU behændigt 
videre til næste generation. For mens EU bruger pengene de næste år, så betales 
ikke en krone tilbage før 2027. Det sidste afdrag falder først i 2058 – om næsten 40 
år! Regningen sendes ind i børneværelserne i Nordeuropa.

Men ikke nok med det.
I Danmark betaler vi en høj skat og har en høj pensionsalder. Vores børn kommer 
nu til at betale af på lån til lande med lav skat og lav pensionsalder. Italien vil ned-
sætte pensionsalderen og italienske ministre har allerede foreslået at bruge tilskud 
fra EU’s genopretningsfond til skattelettelser.

Så Danmarks EU-kontingent stiger nu med 23% til over 24 mia. kr. årligt. Det er en 
stigning på 4,5 mia. kr. hvert eneste år efter indregning af den såkaldte EU-rabat. 
Og så er afdragene til den gigantiske genopretningsfond ikke engang medregnet. 
For den regning sender EU jo videre til næste generation, der får et gældsbrev i 
gave fra EU. 
                                
         Se mere på www.df.dk

Genforeningen fejret på  
Genforenings- og Grænsemuseet
Næsten 500 gæster fejre-
de 100-året for Christian 
X’s ridt over den slettede 
grænse på Genforenings- 
og Grænsemuseet.

Den historiske dag var 
samtidig museets 25-års fød-
selsdag, og det blev fejret med 
fri entre på museet. Efter et 
besøg i museets sale kunne 
gæsterne nyde en guidet he-
stevognstur i området langs 
den gamle grænse. På parke-

ringspladsen foran museet gav 
Museum Sønderjyllands gen-
foreningsbus mulighed for at 
høre mere om Genforeningen 
og at quizze på viden om Søn-
derjylland.

På Genforenings- og 
Grænsemuseet var dagen 
startet med besøg af trans-
portminister Benny Engel-
brecht, Koldings borgmester 
Jørn Pedersen, formand for 
kulturudvalget i Kolding 
Kommune Jesper Elkjær og 

EU-parlamentarikeren Asger 
Christensen.

Ved Kongestenen, der er 
rejst hvor sønderjyderne mod-
tog Christian X i 1920, holdt 
bestyrelsesmedlem i Gen-
forenings- og Grænsemuseet 
Kirsten Abild kl. præcis 09.20 
tale, og der blev lagt blomster 
til minde om den historiske 
dag.

På Den gamle Grænsekro 
holdt forfatterne til fire nye 
bøger korte oplæg. Formand 

for Genforenings- og Græn-
semuseet Kaj G. Nielsen 
fortalte om museets jubilæ-
umsskrift, Steffen Riis præ-
senterede sit to-bindsværk om 
Genforeningen, mens Hans 
Peter Nissen underholdt med 
historier om tilblivelsen af den 
nuværende grænse. Jens Bru-
hn viste nogle af de billeder, 
han har samlet, fra en græn-
segendarms liv i området om-
kring Frederikshøj i starten af 
1900-tallet. Alle bøger kan nu 
købes på museet.

Gik du glip af fejringen af 
Genforeningen den 10. juli, 
kan du stadig nå at besøge 
Genforenings- og Grænsemu-
seet, som holder åbent dagligt 
fra kl. 10 til 17 undtagen man-
dag frem til den 31. august.

Det er en mulighed rigtig 
mange har benyttet sig af. Ialt 
788 gæster har der været de 
første 5 almindelige åbnings-

dage efter 10. juli 2020, for-
tæller Kaj G. Nielsen.

 

Foto af Jørgen Ibenfeldt og 
Kristian Langborg-Hansen

Genforeningsbussen.

Ved Kongestenen.

DRSyd sender.

Blomsternedlæggelse ved borgmester Jørn Pedersen.
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Landbrug / Have / Fritid
Bolig / Ejendomme m.m.

Liberale Erhverv m.m.

Praktiserende landinspektør 
Peder Boesen 

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

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

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

Vognmanden tilbyder bl.a.:
4 Vognmandskørsel    4 Containerudlejning 
4 Sand/Grus/Stabilgrus/Granitskærver osv. 
4 Kurerkørsel    4 Transport    4 Kranarbejde

Henv. Jess Jürgensen, Sjølund 
Tlf. 4017 3562 

jessjurgensen.dk

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.

Mulighed for husdyr. 

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

Henv. på 2025 8052 

Smuk Genforeningsgudstjeneste 
i Tyrstrup Kirke
Den 10. juli 2020 var det 
præcis 100 år siden, at 
Kong Christian den Tien-
de efter det ikoniske ridt 
på den hvide hest over den 
gamle grænse mellem Taps 
og Christiansfeld, deltog i 
en takkegudstjeneste i Tyr-
strup Kirke.

Den historiske begivenhed 
blev markeret i Tyrstrup Kirke 
samme dato om aftenen. På 
grund af corona situationen 
havde man begrænset antallet 
af gæster, som havde tilmeldt 
sig på forhånd. Blandt gæster-
ne var blandt andre biskop 
over Haderslev Stift, Mari-
anne Christiansen, Regions-
politikerne Carsten Sørensen 
og Poul Fremmelev. Desuden 
deltog Per Lautrup-Nissen 
fra København, som er olde-
barn af provst og konstitueret 
biskop Jørgen Nissen, som for 
100 år siden holdt andagten i 
kirken. 

Dannebrog 
Fanebærere fra 14 frivillige 

foreninger havde før guds-
tjenesten taget opstilling ude 

foran kirken og senere foran 
alteret under gudstjenesten. 

Uddrag fra prædikenen
Tyrstrup Kirke var repræ-

senteret af præsterne Anne 
Mie Skak Johanson og Hol-
ger Haldrup. For ind- og 
udgangsbønnen stod Bodil 
Lanting. 

Aftenens prædiken, kirke-
bøn og velsignelse blev holdt 
af tidligere biskop over Viborg 
Stift, Karsten Nissen, der selv 
stammer fra Haderslev. I sin 
prædiken talte han blandt an-
det om fred og forsoning, om 
at bevare håb trods modgang, 
sygdom og kriser samt om det 
frie valg. Han tog udgangs-
punkt i det nye Testamentets 
beretning om den syge, som 
af Jesus blev spurgt, om han 
ville tage en selvstændig be-
slutning om at blive rask i ste-
det for at forblive afhængig af 
andre. Dette tema overførte 
Karsten Nissen til begiven-
hederne for 100 år siden, da 
både den tysk- og dansksin-
dede befolkning fik mulighed 
for selv at bestemme deres til-
hørsforhold.

Musikken
Aftenens præludium var 

»Trumpet Tune and Air« af 
Henry Purcell. Under an-
dagten deltog medlemmer 
af Tyrstrup kirkes voksenkor 
Laudamus, trompetist Gorm 
Baagøe Andersen og basunist 
Knud Elmo Knudsen. Orga-
nist i Aller og Fjelstrup kirker, 
Krista Revsbech, havde kom-
poneret 5 variationer over 
»Det lyder som et eventyr«, 
der blev uropført efter præ-
dikenen af trompetist Gorm 
Baagøe Andersen og kirkens 
organist Karin Mølbak Jen-
sen. Postludium var »Fuga i 
G-dur« af Felix Mendelssohn.

Fællessang  
ude foran kirken

Efter andagten samledes 
man ude i aftensolen foran 
kirken, hvor der først blev 
blæst Reveille, hvorefter man 
sang »I Danmark er jeg født« 
skrevet af H.C Andersen og 
med melodi af Henrik Rung 
og derefter »Vift stolt på Ko-
dans bølge« af B.S. Ingemann 
med melodi af Rudolph Bay. 
Endelig blev der blæst retræte 
og Dannebrog nedtaget af 
Finn Johannsen og Henning 
K. Madsen.

Af Lars Østergaard Jensen

Tidligere biskop Karsten Nissen flankeret af sognepræsterne 
Holger Haldrup og Anne Mie Skak Johanson foran relieffet. 
Der viser Kong Christian den X. spontant knælende i kirken for 
at takke Gud efter at være redet over den tidligere grænse nord 
for Christiansfeld 10. juli 1920.

Udgang efter gudstjenesten.

De mange Dannebrog foran alteret.



Christiansfeld Avis 7Tirsdag den 28. juli 2020

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

Vidste du at:
Christiansfeld Avis

ER AT FINDE PÅ 
Hejlsminde 

Anslet 
Sandersvig 

Grønninghoved 
og Stensager Strand

Camping 
 

UGE 26, 27 
30, 31 OG 32 

og altid i  
Dagli’ Brugsen  

i Hejls...

Følg ugeavisen på Facebook!

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

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