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Christensen & Kanne Folkband

Torsdag d. 27. september 2018
Fredag den 21. september
havde folk i Hejlsminde
den første koncert i denne
vinters program. Det var
Christensen & Kanne folkband.
Aftenen startede igen med
et velsmagende måltid mad
fra Ellegaards Landkøkken.
Denne gang var det panerede koteletter med kartofler,
blomkål og gulerødder, og en
lækker sovs.
Christensen & Kanne
folkband er en gruppe dygtige musikere med Jens (Folkesanger) Christensen og Axel

Kanne som stiftere. De to har
tidligere besøgt Hejlsminde
i 2007, som en del af Troubadorbanden, ved den første
Hejlsminde Musikfestival og
i 2011 som duo.
Denne gang mødte de i en
»forstærket« udgave med Ole
Pettersson og Ole Holst Andersen, på hhv mandoliner/
guitar og bas.
C & K folkband, leverede
strengespil og gode/sjove tekster og sang i godt 2 timer.
Folk i Hejlsminde glæder
sig til den kommende sæson.

Konference om nordiske
verdensarvssteder i Christiansfeld
Af Lars Østergaard Jensen
I dagene 10. til 13. september afholdtes Nordisk Verdensarvskonference med
120 deltagere fra Island,
Sverige, Norge, Finland,
Grønland og Danmark.
UNESCO stederne Jelling
og Christiansfeld var værter for arrangementet.
Jernalderstemning og børneformidling i Jelling
Efter indkvartering på
Vingsted Centret åbnedes
konferencen mandag aften i
Jernaldermiljøet i Vingsted,
hvor deltagerne blev budt på
jernaldermiddag i det fri.
Tirsdag bød på et stramt
program på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen i Jelling. Under temaet
”Verdensarv i børnehøjde”
orienterede HistorieLab om
formidling af verdensarven
for de mindste. Jens Maibom
fra LEGO holdt derefter et
indlæg fulgt af musikalske
indslag og fællessang under
ledelse af Henrik Rosendal,
organist i Jelling Kirke.
Endelig hyldede man
nordmanden John A. Bryde,
der afløses som formand for
bestyrelsen i Nordic World
Heritage Associastion af Birgitte Lamp, Christiansfeld
Centret.
Deltagerne kunne så opleve dansk ”sommervejr” og
glade børn lege og lære sig
vej gennem UNESCO- monumenterne, før programmet
stod på ølsmagning, aftensang og plantning af nordiske
træer - et for hvert land samt
et for kristendommen og et
for asatroen.

Rundvisning og foredrag i
Christiansfeld
Onsdag kørtes deltagerne til rundvisning og oplæg
på Koldinghus og videre til
frokost Brødremenighedens
Hotel i Christiansfeld samt
byvandring i Christiansfeld

af Brødremenigheden. Christiansfeld, betonede hun, er
ikke er et museum med genrejste bygninger og skuespillere som i Den Gamle By i
Århus. Marie Vejrup Nielsen
har forsket i, hvad der kan
ske, når religiøse samfund

kirkegården, om kærlighedsmåltidet og menighedsmedlemmernes arbejdsdisciplin åndelige værdier, som er mere
svære at formidle om end byens fysiske smukke rammer,
de historiske bygninger.

om sin bedstemor, der for 50
år siden havde været bange
for, at brødremenigheden ville forsvinde. Men i dag ligger
antallet af medlemmer stabilt
og man får nye medlemmer som f.eks. Kätes svigerdatter i
København.

med mulighed for at smage
de berømte honningkager,
Christiansfelder portvin samt
Prætorius øl.

som i Christiansfeld kommer
i fokus som UNESCO-verdensarvsbyer. I Christiansfeld
har man jo oplevet, at turister
kigger ind gennem vinduerne på private huse eller forstyrrer en gudstjeneste for at
tage nogle hurtige fotos. Et
omdrejningspunkt i hendes
oplæg var de forskellige forventninger, som turisten og
Brødremenigheden kan have
og hvordan den øgede fokus
påvirker et religiøst samfunds
identitet.
Marie Vejrup Nielsen orienterede endelig om det særegne ved Brødremenigheden;
tanken bag de ens grave på

Käte Thomsen om livet i
Brødremenigheden
Efter Marie Vejrup fortalte
Käte Thomsen om livet som
født medlem i Brødremenigheden. Gennem flere år var
hun formand for Ældsterådet
i Brødremenigheden.
På spørgsmålet om, hvordan hun oplevede byens
UNESCO-udnævnelse svarede Käte, at hun ligesom mange andre i menigheden selvfølgelig havde været nervøs
for at blive overrendt af turister, der ville kigge ind gennem folks brevsprækker. Men
man havde fundet en god
balance. Käte berettede også

Videoforedrag af Jørgen
Bøytler
Desværre var det teknisk
ikke muligt at transmittere et
direkte foredrag fra USA med
Jørgen Bøytler, præst i Brødremenigheden. Derfor afspillede man et interview med
Jørgen Bøytler, som i flere år
havde arbejdet for byens optagelse på UNESCO- listen.
Han fortalte om fordelene,
som udnævnelsen har givet
byen og de forskningsprojekter, der fulgte. Jørgen Bøytler
blev også spurgt, hvilke råd
han ville give andre ansøgere
og han fortalte om, hvordan
udnævnelsen af Christians-

En levende by og ikke et
museum
I Søstrehuset bød eftermiddagen på en lang række
oplæg om ”Den levende verdensarv”.
Dagens første indlæg af
lektor på Institut for Kultur og Samfund på Århus
Universitet, Marie Vejrup
Nielsen, handlede om Christiansfeld og hvordan den er
en levende by med autentiske borgere og medlemmer

feld var blevet modtaget af
andre Brødremenighedsbyer
rundt om i verden.
Indlæg om andre kulturarvssteder
Nu skulle det hele ikke
handle om Brødremenigheden og Christiansfeld, hvorfor man også havde indlæg
af Aaron Emil Petersen, som
fortalte om klimaforandringernes påvirkning på de grønlandske gletsjere. Einar Á.
E. Sæmundsen, direktør for
Thingvellir National Park,
holdt et underholdende indlæg om masseturismen på
Island.
Professor Janne Liburd
fra Instituttet for Design og
Kommunikation på Syddansk
Universitet orienterede om,
hvordan naturbeskyttelse, lokale erhvervsinteresser og
turisme ikke behøver at være
modsat rettede interesser.
Herefter fortalte Lena
Landström og Hanna Krantz,
Gävleborg, om virtuel formidling af verdensarvssteder
i Hälsingeland. De blev suppleret af udviklingschef Anna-Karin Ferm fra Region
Gävleborg.
Vadehavet satte punktum
Torsdag sluttede konferencen på det nye Vadehavscenter i Vester Vedsted,
der allerede har modtaget en
række priser og udmærkelser fra ud- og indland. Efter
rundvisning og frokost trak
45 af deltagerne i gummistøvler og besøgte Vadehavet, før
man drog hjem til de nordiske
verdensarvssteder fyldt med
indtryk og inspiration.

