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dokumenter om kammerherreinde Christina Friederica von Holstein.

Enhver, som har besøgt hendes anlæg Christinero og set pavillonen, gravstedet og det lille kapel
ved Christiansfeld, får lyst til at vide mere om den bemærkelsesværdige kvinde, som skabte stedet.

Og Christina Friederica er virkelig værd at stifte nærmere bekendtskab med. Hendes personlige livshistorie er
i sig selv dramatisk og hjerteskærende. Vansiret af kopper, som hun var, og svigtet af sin uansvarlige

ægtemand.
Men til trods for - eller på grund af - at hendes omstændigheder ikke var så lykkelige, levede hun et engageret
liv, som få andre. Dels i åndelig fordybelse og meditation i sit eget anlæg ´Mine Tanker´, og dels ved i praksis

at vise kristen næstekærlighed imod de fattige og syge, der trængte til hendes hjælp.
Hendes formue gik bl.a. til at oprette Haderslev Sygehus og et lokalt hus for fattige.
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