Sogneudflugten er fredag den 5. juli og går i år til Christiansfeld.
Kl. 9.00 starter vi med kaffe og rundstykker i Kølkær Missionshus.
Kl. 9.30 er der afgang mod dagens oplevelser i byen Christiansfeld. Her vil en lokal guide fortælle om
Brødremenigheden og byens historie. Der serveres en lækker 2 retters menu. På hjemvejen kører vi forbi
Skamlingsbanken, her vil vi drikke vores medbragte eftermiddagskaffe.

Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00. Turen koster 200 kr. pr. person.
Bykernen i Christiansfeld
Christiansfeld er speciel ved at være planlagt og bygget efter samme mønster som den første Brødremenighedsby Herrnhut i Tyskland. Den er altså ikke opstået gradvist som så mange andre småbyer
i Danmark. Størstedelen af den oprindelige by blev bygget fra 1773 til 1812, og den gamle bydel er i
dag et levende kulturminde midt i byens hjerte - og en del af byens og borgernes hverdag.

Europas smukkeste Brødremenighedsby
Brødremenigheden i Christiansfeld er en evangelisk frimenighed og en del af et verdensomspændende
broderskab med byer og menigheder i mange lande. Menighedens bærende ideologi er upåvirket af
den geografiske destination, og mange af byerne er bygget op nøjagtigt som Christiansfeld. Christiansfeld regnes for at være den smukkest bevarede af de gamle Brødremenighedsbyer i Europa, fordi det
oprindelige Christiansfeld er bevaret. Bygningerne står i dag, som da byen blev grundlagt på kong Christians VII's bud i 1773.
Besøg en anderledes kirkegård (Gudsageren)
Gudsageren er Brødremenighedens egen kirkegård, hvor de afdøde hviler på samme måde, som menigheden sidder i kirken: søstrene til højre og brødrene til venstre. Alle gravsten er ens som symbol
på, at alle er lige efter døden. Indskriften på stenene vender mod øst, og numrene angiver rækkefølgen af dødsfald i menigheden, fra det første i 1773 frem til i dag.

Tilmelding nødvendig og senest den 28. juni 2019 til Rigmor Mikkelsen på tlf.: 20 44 50 12 eller til
Thorkild Moesgaard på tlf.: 25 89 33 38

