FÆLLESNYT
December 2016

Fra foreninger og beboere i

Moltrup og Bjerning Sogne

Vognmand Leif Fog
Bramdrup Bygade 39
Tlf. 74 52 53 82
Mobil 40 27 59 09
Lev. af fyrings-, diesel– og smøreolier

Olieselskabet Danmark

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

SKOVBØLLING RADIO & TV
v/Tage Straarup, Åbrovej 7, Bjerning, 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 11 50 - Mobil 40 17 11 51

MURERMESTER

BRAMDRUP
snedkerog tømrerforretning
tlf. 74 53 05 48 - mobil 23 72 42 20
v/Finn Venzel Nielsen
Moltrup Landevej 105, 6100 Haderslev

Salg og reparation af: traktorer, mejetærskere, landbrugsmaskiner, containere, have– og parkmaskiner

Hjemmeside eller Webshop?
Vi giver gerne et bud på
at lave jeres hjemmeside, webshop, foreningsportal, intranet
eller lign.
Vi koder også specielle
udvidelser efter ønske.

 Mange års

erfaring

 Eget datacenter
 Daglig backup
 Sikret mod

oversvømmelse

Moltrup Data Center
Moltrup Landevej 87
6100 Haderslev
Kontakt:
moltrup@modc.dk
eller efterlad en
besked på:

Tlf.: 2196 0717
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HANS BONDE
Bramdrup Bygade 69
6100 Haderslev

tlf. 74 52 58 24

Redaktøren har ordet…

Kære Fællesnyt-læsere!
Tiden iler afsted og snart kan vi skrive 2017. Derfor vil jeg gerne takke
alle som har bidraget med stof til Fællesnyt. Kun ved hjælp af jer kan
det lade sig gøre at fremtrylle et blad med indhold som kan have interesse for mange i Moltrup og Bjerning Sogne.
Samtidig vil jeg gerne takke alle annoncører og foreninger for deres bidrag. Uden disse penge kunne det ikke lade sig gøre at udgive bladet, da
både trykning og udbringning koster.
Apropos udbringning, vil jeg også gerne takke de mange frivillige udbringere for deres store indsats.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår med masser af stof til de kommende numre af Fællesnyt.
Leif Beck, redaktør

Forsidefoto ”lånt” fra Moltrup Frivillige Brandværns hjemmeside
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Nyt fra Menighedsrådet
Nyt menighedsråd og ny præst
Samtidig med at det nye kirkeår træder i kraft, 1. søndag i advent, træder det nyvalgte menighedsråd også i kraft for de kommende fire år.
Det nyvalgte råd består af, fra Bjerning sogn, Jeppe Barsøe, Elsebeth
Jessen, Flemming Nielsen og Claus Reggelsen. Fra Moltrup sogn, Jette
Olofsen, Eva Hejnfelt Andersen, Erik Petersen og Knud Isaksen.
Tak til alle Jer, der deltog i valget, stillere og kandidater. Som i langt de
fleste andre menighedsrådsvalg, var der også fredsvalg i vore to sogne,
dvs. at der kun var én liste opstillet i hvert sogn.
Menighedsrådet konstituerede sig i Præstegården onsdag den 16. nov.
Rådets poster blev besat således:
Formand: Knud Fink Isaksen.
Næstformand: Jeppe Barsøe.

Kirkeværge Bjerning: Claus Reggelsen.
Kirkeværge Moltrup: Eva Hejnfelt Andersen.
Kasserer: Elsebeth A. Jessen.
Kontaktperson: Erik Petersen.
Sekretær: Jette Olofsen.
Formand for valgbestyrelsen: Erik Petersen.
Kirkegårdsudvalg: Knud Isaksen, Jette Olofsen, Jeppe Barsøe og
Elsebeth A. Jessen.
Præstegårdsudvalg: Knud Isaksen, Erik Petersen og Jeppe Barsøe.
Aktivitetsudvalg: Flemming Nielsen, Eva Hejnfelt Andersen og Jette
Olofsen.

Velkommen til det nye menighedsråd og velkommen til periodens arbejde.
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Også et varmt og hjerteligt velkommen til vores nye præst, Henriette
Öberg. Henriette blev kastet hovedkulds ud i sit nye arbejde den 15.
nov. samtidig med flyttebilens ankomst. Henriette får midlertidig adresse
i Varbergparken, Varbergvej 73, 4-18, forhåbentlig ikke mere end et
halvt års tid. Da vil hun og børnene flytte ind i en nyistandsat præstegård, hvilket vi og selvfølgelig også præstefamilien glæder sig til.
Henriette kan træffes på telefonnummer 74 52 22 98.

På menighedsrådets vegne

Knud Isaksen
Herunder ses det nye menighedsråd:

Knud

Jeppe

Claus

Eva

Elsebeth

Erik

Jette

Flemming
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Ny sognepræst i Moltrup og Bjerning
Henriette Öberg, 42 år, vender efter 16 år i Sverige - deraf de
14 som præst - tilbage til sin barndoms hjemegn. Hun er ny
sognepræst i Moltrup og Bjerning sogne.
Når Henriette Öberg den 15. november tiltræder
som sognepræst i Moltrup og Bjerning sogne og
som hjælpepræst i Sdr. Starup, er det et bysbarn, der har været langt væk, som vender
hjem. Henriette Öberg er fra Marstrup lidt syd
for Haderslev, og hun glæder sig "helt vildt",
som hun siger, til at komme tættere på sin familie efter 16 år i Kumla mellem Göteborg og
Stockholm.
Og hun glæder sig til sin nye stilling:
"Der vil sikkert komme nogle svenske gloser ind i mit sprog det første
stykke tid, så folk kommer nok til at grine ad mig. Men det må man
også godt - man må godt grine af præsten og have det sjovt i kirken.
Og helt grundlæggende kan jeg godt lide et sogn, hvor man stiller et
juletræ op i præstens have, og så kommer brandvæsnet og sprøjter
det til i skum, hvorefter man sætter lys i og holder julefest. De har
gang i noget spændende, og jeg glæder mig til at blive præst i et lille
landsogn, hvor folk brænder for deres menighed," siger den kommende præst.
Hun glæder sig også til spændvidden i sit nye job:
"Det er det bedste arbejde, man kan have. Man møder folk, når de er
glade, når de er kede af det, når de er små, og når de er store; man
kan arbejde med landsogne og med bysogne og kan arbejde diakonalt
og skabe mødesteder. Man kan det hele," som hun siger.
Henriette Öberg er ud af en folkekirkeligt interesseret familie og har
altid selv været præst. Hun afsluttede dog sin uddannelse i Sverige og
har derfor måttet bestå pastoraleksamen i Danmark, før hun kunne
tiltræde embedet i Moltrup-Bjerning:
"Der er noget kirkehistorie og noget lovgivning, som er anderledes, og
ritualerne og salmerne er ikke helt de samme," siger hun.
Henriette Öberg indtræder i embedet efter Jette Colding Frederiksen,
som måtte forlade det i foråret, da hun blev 70 år.
Den nye sognepræst flytter ind i præstegården i Moltrup med sine tre
børn på 6, 10 og 12 år. I første omgang må de dog bo midlertidigt i
Haderslev - præsteboligen i Moltrup skal sættes i stand.
Kilde: Haderslev Stifts hjemmeside: www.haderslevstift.dk/nyt-omnavne/henriette-oberg
6

Opfordring til alle Hundeejere
Vi er i sommeren 2016 blevet hundeejer for første gang.
Det vil sige at vi går mange ture rundt i Bramdrup og omegn, og møder
MANGE hundelorte som ikke er samlet op.
Når man anskaffer sig en hund hører der også et ansvar med, og det er
ikke kun at man skal passe og pleje sin hund.

Nej – dette betyder også at når man går tur, at man medbringer hundeposer til at samle op i når hunden ”skider”. Om man går tur på kærlighedsstien eller rundt ved majsmarken eller for ikke at glemme folks fortov, så samler man op efter sig.
Tænk hvis ? ( Måske dit barn ) kommer løbende og ikke ser at DIN hund
har lagt en hundelort, ja så har han den oppe mellem tæerne eller under
skoen.
Af respekt for alle mennesker der bor i vores sogn, så bør ALLE samle
deres lort op.
”Så husk hundepose næste gang du går tur med din hund.”

Anette Lassen
Bramdrup Bygade
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Nyt fra Moltrup Sogneforening
Den 22. september talte demokratiet i forbindelse med
Haderslev kommunes Borgerbudgettering.
I vores sogn fik følgende projekter flest stemmer, og vil blive forsøgt
gennemført:
 Bænk under den store bøg (eller i umiddelbar nærhed hvis
den ikke kan placeres der pga. sikkerheden for nedfaldne
grene)
 Solcelledrevet LED-lys på skiltene ved indgangene til øvelsesområdet i sognet
 Nyt grus + udjævning af Kærlighedsstien (inkl. stien til mejeriet)
 Bålsted ved idrætsplads
 Infotavle (opslagstavle) ved brandstationen
 Kodelås til toiletterne ved klubhus med flere koder som individuelt kan ændres ved misbrug.
 Petangbane-restaurering + kantsten.
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Sogneforeningen vil gerne invitere til Borgermøde vedr.
opstilling af vindmøller i samarbejde med Bestseller.
Der er høringsperiode mellem den 10. november og 8. december 2016.
Oplægget kan læses på Haderslev kommune, plan og miljø:
www.haderslev.dk/files/16998/Debatfolder_offentlig.pdf
Bestseller ved Morten Larsen, afholder mødet på Bestseller, hvor
Bestseller er vært ved kaffe og kage.
Derudover vil der være mulighed for en sjælden rundvisning.

Mødet afholdes torsdag den 1/12 - 2016 kl. 19.30
Mød op, således at vi kan få afdækket vores spørgsmål. Det blive en
spændende aften.
Der er brug for din tilmelding med både navn og adresse til mig
på tlf. 20 21 50 88, pga. sikkerheden hos Bestseller.
På sogneforeningens vegne,

Inga Lykke
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Nyt fra

MIF søger frivillige til et festudvalg!
For at sikre sommerfestens og fællesspisningens fremtid har bestyrelsen
i MIF brug for hjælp! Vi er for få personer til at stå med opgaven selv.
Det er derfor vedtaget i samråd med sogneforeningen, at der oprettes et
festudvalg på 4-5 personer, som er primusmotor på sociale arrangementer i Moltrup sogn. MIFs bestyrelse hjælper naturligvis til i det omfang
det er muligt. MIF er fortsat ansvarlig for at føre regnskab.
Hvis det ikke lykkes at finde frivillige, må vi desværre sande at den årlige sommerfest og muligvis også vores halvårlige fællesspisninger fremover vil blive aflyst.
Støt op om vores lokalsamfund og meld dig til denne opgave. Kontakt
bestyrelsesmedlem Anne Uldahl (uldahl84@gmail.com).
I håb om at vores Sommerfest 2017 bliver en realitet, bør I sætte kryds
i kalenderen lørdag d. 17/6-2017. Sommerfesten er planlagt til at blive
holdt på sportspladsen som et heldagsarrangement for børn og voksne i
alle aldre.

Datoer fra MIF:
 Søndag d. 4/12-2016 kl. 14.30: Juletræsfest (samme program som
sidste år - fælles med brandværnet).
 Søndag d. 26/2-2017 kl. 14.30: Fastelavnsfest i forsamlingshuset/
Moltrup skole (følg facebook "Folk fra Moltrup Sogn" for nærmere info).
 Fredag d. 3/3-2017 kl. 17.30: Fællesspisning i forsamlingshuset .
 Onsdag d. 15/3-2017 kl. 18.30: Generalforsamling MIF - nærmere
info følger i næste nr. af Fællesnyt.
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Årets Juletræsfest
M.F.B. og M.I.F.
indbyder alle børn og voksne til en hyggelig juletræsfest i
Moltrup Forsamlingshus søndag den 4. dec. fra kl. 14.30 – 16.00

Vi skal kalde på julemanden,
som skal komme og danse rundt
om juletræet sammen med os,
og kender vi ham ret, så vil han
dele juleposer ud til alle børn.
Mens forældrene køber gløgg og
æbleskiver, vil vi lege og synge
sammen med børnene.
Vi glæder os til at se børn og
voksne og fejre, at julen nærmer
sig.

Vel mødt!

Moltrup Frivillige Brandværn & Moltrup Idrætsforening.
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En lille hilsen fra jeres nye præst
Hej allesammen!
Jeg hedder Henriette Öberg og er den nye præst i Moltrup-Bjerning og hjælpepræst
i Starup. Jeg har længe glædet mig til at komme, men der har været en hel del der
skulle falde på plads, såsom pastoraleksamen, hussalg og flytteforberedelser.
Jeg kommer direkte fra Sverige, hvor jeg har boet de sidste 16 år og været præst i
Svenska Kyrkan de sidste 14 år, så jeg er ikke helt ny i faget, men jeg har aldrig
været præst i Danmark.
Jeg har studeret i Århus og i Tübingen i Tyskland samt i Uppsala, så jeg har været
lidt rundt omkring, men jeg er stadig nysgerrig. Præster i Sverige flytter mere på
sig, så jeg har prøvet at være bymenigheds- præst, forstadspræst, landsbypræst og
sidst børne- og ungdomspræst i Kumla Pastorat, med ansvar for landmenigheden
Hardemo.
Nu vil jeg gerne hjem igen til min fødeegn, og har mine tre børn med, Alexander på
12 år, Emma 10 år og Johannes som er 6 år. Vi bor lige nu i Varbergparken, men
flytter så snart vi kan, ind i præstegården i Moltrup. Og vi glæder os til at møde jer!

Jeg håber I kan ha’ lidt tålmodighed med mig den første tid og ellers sige til hvis det
er ved at gå helt galt. Så tror jeg det kan blive rigtigt godt!
Vi ses!
Henriette

12

Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker

Dato

Dag

Moltrup kirke

Bjerning kirke

Prædikant

4. dec.

2. s. i Advent

10.30

09.00

Henriette Öberg

11. dec.

3. s. i Advent

Ingen

09.00

Henriette Öberg

18. dec.

4. s. i Advent

19.00

10.30

Henriette Öberg

24. dec.

Juleaften

14.30

16.00

Henriette Öberg

25. dec.

Juledag

Ingen

10.30

Henriette Öberg

26. dec.

2. Juledag

10.30

Ingen

Henriette Öberg

31. dec.

Nytårsaften

23.30

Ingen

Henriette Öberg

1. jan.

Nytårsdag

Ingen

16.00

Henriette Öberg

8. jan.

1. s.e. Hellig 3 k

9.00

Ingen

Henriette Öberg

15. jan.

2. s.e. Hellig 3 k

10.30

9.00

Henriette Öberg

22. jan.

3. s.e. Hellig 3 k

9.00

10.30

Henriette Öberg

29. jan.

4. s.e. Hellig 3 k

10.30

9.00

Henriette Öberg

Sidste s.e. H.3 k

9.00

10.30

Henriette Öberg

Ingen

9.00

Henriette Öberg

9.00

10.30

Henriette Öberg

10.30

9.00

Henriette Öberg

9.00

10.30

Henriette Öberg

5. feb.
12. feb.

Septuagesima

19. feb.

Sexagesima

26. feb.

Fastelavn

5. mar.

1. s. i Fasten

Sanggudstj.

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil på
tlf. 74 56 15 13.
Læs mere på kirkernes fælles hjemmeside
www.moltrupbjerning.dk.
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
25/10

Assistance sprøjte + tankvogn. Bygn.brand-Gård, Avnøvej,
Fjelstrup.

21/10

ABA-Alarm, Bestseller, Moltrup Landevej. Alarm udløst grundet
røg fra ovn i køkkenet.

9/10

Bygn.brand-Villa/Rækkehus. Grønlandsvej.

8/10

Min. forurening-v/FUH, Hjerndrup Landevej. Traktor og personbil kørt galt, vejen renset for hydraulikolie.

2/10

Skorst.brand-Hårdt tag, Errestedvej. Skorsten renset og skorstensfejer tilkaldt.

2/10

Bygn.brand-Gård/fare for dyr, Skovgårdvej Hammelev. Ild i
ventilation på svinestald.

19/9

FUH-Fastklemte, Moltrup Landevej. Bil påkørt bagfra, en person klippet fri.

15/9

ABA-Alarm, Bestseller. Bremse-modstand eksploderet i en
kran.

8/9

ABA-Alarm, Bestseller. Fejl på røgdetektor.

5/9

Naturbrand-Skov/Plantage, Bramdrup. Skulle bruges til øvelse.

4/9

ABA-Alarm, Bofællesskabet Digagergård. Betjeningsfejl i forbindelse med strømsvigt.

2/9

Min.Fou FUH, Motorvej sydgå. 67 > 68. Varevogn påkørt kronhjort.

Læs mere på brandværnets hjemmeside www.moltrup-brand.dk
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HISTORISK TUR OM KONGEVEJEN
Ved Peter Jacobsen
Peter Jacobsen ved Bjerning Kirke

De fremmødte til Historisk tur

De fremmødte lytter til
fortællingen om Mads
Chr. Olsen

De fremmødte står midtvejs på
KONGEVEJEN, efter at have
passeret det gangbare stykke
af vejen
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Bjerning Ejerlaug og Beboerforening

FACEBOOK
Bestyrelsen har oprettet en offentlig gruppe på FACEBOOK ”Bjerning
Ejerlaug og Beboerforening”, hvor vi vil lægge informationer om kommende aktiviteter, ideer m.m. ind.

Det er vores sekretær Tina Bonde Andersen, der er administrator på
siden.
Siden kan bruges til at medlemmerne kan komme med input både til
aktiviteter eller andet de ønsker bestyrelsen skal tage op.
Der vil stadig blive sendt mail om aktiviteter til medlemmerne.

Får du e-mail fra Bjerning Ejerlaug og
Beboerforening?
Beboerforeningen informerer om aktiviteter m.v. gennem FÆLLESNYT
og ved udsendelse af E-MAIL.
Hvis ikke du får mail fra os, men gerne vil have det, så send besked til:
tbonde76@hotmail.com
med oplysning om din mail-adresse.
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Tilbud om medlemskab af Bjerning
Ejerlaug og Beboerforening
(Rørkær – Skovbølling – Kabdrup – Errested)

Vi er en lokal forening med mere en 40 år på bagen.
Foreningen blev stiftet den 28. Sept. 1972 af en gruppe beboere i Bjerning Sogn.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor fx
offentlige instanser, arrangere sammenkomster samt starte initiativer til
gavn for medlemmerne.
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges ved den årlige generalforsamling, der afholdes senest ultimo april.
Nuværende bestyrelse pr. 7. april 2016 består af følgende:
Leif Johanneson, Skovbøllingvej 9

(Formand)

Elsebeth Jessen, Skovbøllingvej 20

(Kasserer)

Tina Bonde Andersen, Bellisvej 3

(Sekretær)

Ragna Søndergaard, Nellikevej 2
Tage Straaup, Åbrovej 7
Ønsker man at være medlem af foreningen, kan dette opnås ved at kontakte kasserer Elsebeth Jessen (eliselund@hotmail.dk).
Kontingent for nye medlemmer udgør kr. 25,00 for det første år. Herefter betales almindeligt kontingent, som pt. udgør kr. 100,00.
Kontingent kan betales til konto i Danske Bank, reg.nr.: 1551 konto 000
628 2032 med angivelse af navn, adresse og mailadresse.
Medlemmer af foreningen skal have tilknytning til Bjerning Sogn.
Bestyrelsen byder nye medlemmer velkommen i foreningen og hører
gerne om ideer til arrangementer, ture eller nye initiativer gerne på mail
til sekretær Tina Bonde Andersen (tbonde76@hotmail.com)
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Bjerning Ejerlaug og Beboerforening
Referat fra 2. Borgerbudgetteringsmøde
den 11/10-2016 i Bjerninghus
Formanden startede med at byde de fremmødte velkommen til mødet og
fortalte kort om at Haderslev Kommune havde besluttet at fordele hele
puljen af midler til lokalsamfundene, så Bjerning sogn havde fået 52.000
kr. i stedet for 26.000 kr.
Der var indkommet 5 projekter:
A) Spor i Bjerning – 35.000 kr.
B) Forskønnelse Skovbøllingvej/Holmevej – 5.000 kr.
C) Flytbare pavilloner – 6.895 kr.
D) Hjertestarter kursus – 3.000 kr.
E) Grill – Bord/Bænke sæt – 5.105 kr.
Der var en rigtig god snak omkring hver enkelt projekt og de tilstedeværende var meget interesserede i at vide så meget som muligt om projekterne.
De tilstedeværende var meget hurtige enige om at projekt A – B – C – E
skulle have førsteprioritet, og være dem vi søgte midler til.
Bestyrelsen har valgt at slå projekt C og E sammen og beløbet til rådighed er 12.000 kr.
Bestyrelsen mødes og laver afrapporteringsskemaerne for projekterne
og får det sendt til kommunen.

Der skal lyde en tak fra Bestyrelsen for den store interesse….
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BRAMDRUP VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling
lørdag den 11. marts 2017 kl. 14.00
i Digagergårds kantine ved drivhusene.
Tilmelding nødvendig på grund af et let traktement på

telefonnr. 29 85 63 83 — 29 80 82 01 — 74 52 80 82

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Formanden aflægger beretning om det forløbne år til godkendelse

3.

Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse

4.

Forslag til takstblad forelægges

5.

Valg af bestyrelse. På valg: Kim Stenberg, Rene Lassen og Julius
Carstensen

6.

Valg af suppleant til bestyrelsen

7.

Valg af revisor og suppleant

8.

Behandling af indkomne forslag (skal være formanden, Kristian
Kronborg, Bramdrup Vestergade 4, i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted)

9.

Evt.
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Juletræer sælges
Fra den 27. november og hver weekend indtil jul, sælger
vi Normanns juletræer i gårdspladsen på Errestedvej 43.
Pris:

Kr. 100,-

Fra klokken 13-17 serveres der varm gløgg og juleknas.

Der er mulighed for at få nettet sit træ, så det kan være i
bilen.

Mira og Søren
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Taget på Moltrup klubhus er i så dårlig en forfatning at der skal
ske en udskiftning indenfor et par år.
Derfor er det glædeligt at CEMBRIT A/S i Aalborg der producerer
tage har sagt ja til at sponsorere klubhuset med et komplet tag
inkl. rygninger og tagskruer.
Vi vil nu bruge vinteren og foråret på at søge fonde og puljer om
tilskud til oplægningen af taget.
Må vi på klubhusets og sognets vegne sige tusind tak til CEMBRIT
A/S for den flotte støtte.

Klubhusets bestyrelse
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Adresseliste for kontaktpersoner i Moltrup og Bjerning Sogne
Moltrup-Bjerning

Navn, adresse og tlf.nummer

Mailadresse og hjemmeside

Fællesnyt

Redaktør Leif Beck
Møllesvinget 13, Moltrup
tlf. 40 14 97 10

faellesnyt@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogneforening

Formand Mikael Winther
Moltrup Landevej 87
tlf. 75 62 01 64 / 51 80 19 04

mikael@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogns hjemmeside

Webmaster Mikael Winther
Moltrup Landevej 87
tlf. 75 62 01 64 / 51 80 19 04

www.moltrup-sogn.dk

Moltrup Præstegård

Sognepræst Henriette Öberg
Varbergvej 73, 4-18
tlf. 74 52 22 98

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

Formand Knud Isaksen
Møllesvinget 36, Moltrup
tlf. 53 81 16 32

isaksen@moltrup-sogn.dk

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

Næstformand Jeppe Barsøe
Errested Kirkevej 20
tlf. 75 56 67 09 / 20 16 67 09

jeppebarsoe@gmail.com

Moltrup og Bjerning kirker

Graver Jens Chr. N. Jensen
Moltrup Bygade 10
tlf. arbejde 21 75 86 88

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske
Arkiv

Arkivleder Lisbeth B. Schultz
Rovstrupvej 58
tlf. 61 26 13 53

Moltrup Frivillige Brandværn

Kaptajn Søren Christensen
Moltrup Bygade 29
tlf. 28 73 52 20

Moltrup Idrætsforening

Formand Annette Abspoel Kjær
Bramdrup Bygade 55
tlf. 40 68 45 60

annetteabspoel@hotmail.com

Moltrup Skytteforening

Formand Christian B. Schultz
Rovstrupvej 43
tlf. 31 13 08 42

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

Formand Christian B. Schultz
Rovstrupvej 43
tlf. 31 13 08 42

christian@rovstrup.dk

Moltrup Forsamlingshus

Jørgen Nissen, Sheila Fuglsang
Moltrup Bygade 2
tlf. 21 14 16 10

forsamlingshus@moltrupsogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 74 52 14 13

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

Marie K. Hejnfelt Nielsen
Rovstrupvej 44
tlf. 26 77 52 27

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

Formand Christian Kronborg
Bramdrup Vestergade 4
Vagttlf. 29 85 63 83 eller
Stig Winther tlf. 50 93 39 49

Bjerning Ejerlav og Beboerforening

Formand Leif Johanneson
Skovbøllingvej 9
tlf. 74 52 40 06
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www.moltrupbjerning.dk
hob@km.dk

www.moltrupbjerning.dk
bodil-jenschr@bbsyd.dk
midtgaard@bbsyd.dk
www.moltrup-brand.dk
soren@gulvsliver.dk

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz
Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

Udgravning/planering af indkørsler og terrasser.
Opgravning af hæk, bambus m.m.
Udføres med minigraver og minilæsser.

Niels. J. Rasmussen
Rovstrupvej 79
Tlf. 74 53 43 72
Mobil. 26 75 43 72
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Bagsiden

På denne side kan du bidrage med billeder
af almen interesse for Fællesnyts læsere.

Her er et par billeder
fra præsteindsættelsen i Moltrup kirke
den 20. nov. 2016,
hvor Henrielle Öberg
blev indsat som præst
for Moltrup og Bjerning sogne.

Hvornår sker der hvad og hvor?
1. dec. kl. 19.30

Borgermøde om vindmøller hos Bestseller

Bestseller (tilmelding, se side 7)

4. dec. kl. 14.30

Juletræsfest MFB og MIF

Moltrup Forsamlingshus

26. feb. kl. 14.30

Fastelavnsfest

Moltrup Forsamlingshus

3. mar. kl. 17.30

Fællesspisning

Moltrup Forsamlingshus

11. mar. kl. 14.00

Generalforsamling Bramdrup Vandværk

Digagergårds kantine

15. mar. kl. 18.30

Generalforsamling MIF

Moltrup Klubhus

Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 1. marts.

Deadline for indlevering af stof til bladet er den 15. feb.

