FÆLLESNYT
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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

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

Moltrup Maskinservice
Reparation af entreprenørmaskiner, traktorer,
havetraktorer, plæneklippere, biler m.m.
Hans-Erik Ravn - Møllesvinget 28 - 6100 Haderslev
Tlf.: 7453 2492 - Mobil: 5074 2106
Mail: kontakt@moltrup-maskinservice.dk

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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Redaktøren
har ordet…
Kære Fællesnyt-læsere!
Så nærmer vi os endnu et årsskifte. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at
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 kan det ikke lade sig gøre at udgive bladet, da både trykning og udbringning koster.

Jeg vil også gerne takke de mange frivillige udbringere for deres store indsats
med udbringningen.
Som en lille julegave kommer dette og fremtidige numre af Fællesnyt i farver, da
det er lykkedes at finde et trykkeri som kan trykke bladet i farver til en meget rimelig pris.
Jeg håber I vil tage godt imod denne gave.
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 af Leif Beck : ”Nisserne har indtaget bænken under den store bøg”
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Nyt fra Moltrup Sogneforeningen
Trafikforhold omkring
Moltrup Landevej
Vi havde den 5. september et konstruktivt møde med kommunens ingeniører
og berørte beboere herude angående Moltrup Landevej.
Vi havde en lang snak og gik rundt og så på forholdene og der var ingen interesse
for venstresvingsbaner ved Møllesvinget ud over fra Damgården, som jo ikke bor
herude, tværtimod var der et udbredt ønske om at lukke for indkørsel af Møllesvinget og i stedet sikre Moltrup Bygade/Moltrup Landevej-krydset for alle de
børn og andre, som krydser vejen, da det er deres skolevej. Dette sted er det absolut farligste sted for bløde trafikanter på strækningen.
Vi ser helst en løsning med et trafikreguleret lyskryds på dette sted, da en rundkørsel ikke er muligt grundet at strækningen er godkendt til modulvogntog.
Referat fra mødet 5. september.
Tak for et konstruktivt møde i dag, herunder er et kort referat for hvad vi blev
enige om på mødet, eventuelle tilføjelser sendes til mig. Oplægget vil til dels blive
brugt som basis for den nye Handleplan for sognet.
Følgende blev vedtaget på mødet:
Vi ønsker en samlet løsning på udfordringerne på hele Moltrup Landevej pga.:

a. Mange biler overhaler indenom venstresvingende biler med fare for cyklister
og andre bilister.
b. Modulvogntog og meget tung trafik på landevejen.
c. Vendende lastbiler på landevejen, primært trafik til Bestseller.
d. Landevejen er Skolevej.
e. Krydsning af landevejen til/fra Rovstrup til bussen i Moltrup (20% af sognets
beboere er bosat i Rovstrup).
f. Adgang til de rekreative områder i Rovstrup for resten af sognets beboere.
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g. Adgang til sportspladsen og forsamlingshuset for Rovstrups beboere.

h. Cyklister på strækningen uden cykelsti.
i. Adgangsforhold til Bestseller for cyklister.
j. Skiltning af cykling forbudt på landevejen fra Møllesvinget til Moltrup Bygade
for at få cyklister ind igennem Moltrup fra cykelstiens ende ved Møllesvinget.
k. Skiltning på Moltrup Landevej/Moltrup Bygade/Rovstrupvej er uhensigtsmæssig for både højre og venstre svingende fra både Moltrup Bygade og
Rovstrupvej ud på Moltrup Landevej, skiltene spærrer bl.a. for udsynet.
l. Alt for høj fart så snart bilerne er forbi der hvor fartkontrollen normalt er.
Herunder er en prioriteret liste i den rækkefølge hvor det giver mest mening:
1. Vi ønsker en samlet løsning på udfordringerne på hele Moltrup Landevej .
2. Flytning af krydset Moltrup Landevej/Moltrup Bygade/Rovstrupvej længere
mod Rovstrup og etablering af lyskryds.
3. Lukning af Møllesvinget for indkørsel.
4. Venstresvingsbane ind af Errestedvej ind mod Haderslev / fra Motorvejen.

BorgerBudgetmøde nr. 2
Sogneforeningen har afholdt anden borgerbudgetteringsmøde den 19. oktober
hvor følgende projekter fik flest stemmer:
•

Pavillon i Krejsel skov (i samarbejde med flere foreninger).

•

Nedgravet Trampolin ved ”Det levende Rum” på sportspladsen.

•

Indbygget grill i forbindelse med pavillonen ved ”Det levende Rum”.

•

Velkomstskilte ved indkørslerne til de tre byer i området.

Med venlig hilsen
Moltrup Sogneforening
Formand Mikael Winther
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Nyt fra

Den 14. marts 2018 kl. 18.30 afholdes MIFs og støtteforeningens generalforsamling.
Dagsorden vil blive meddelt i marts-nummeret af Fællesnyt.
Det opfordres af MIFs bestyrelse at møde op til generalforsamlingen, da 3 medlemmer på nuværende tidspunkt ikke ønsker genvalg - alle af personlige årsager.
Vi søger derfor friske lokale borgere, der har lyst til at holde liv i den lokale idrætsforening.
Opgaverne for bestyrelsen er blevet betydeligt mindre, efter at der til generalforsamling 2017 blev uddelegeret nogle opgaver til bl.a. brandværnet og et nyt festudvalg.
At være bestyrelsesmedlem indebærer:
- at deltage i ca. 4 årlige møder (ca. 2 timers varighed)
- at hjælpe til ved juletræsfest
- at arrangere fastelavnsfest
- at udføre enkelte praktiske opgaver, som at ansøge om tilskud mm. ved
kommunen og føre regnskab
- at være tovholdere og kontaktled til de frivillige trænere.
Vi krydser fingre for, at nye personer har lyst til at overtage disse opgaver .
Med venlig hilsen
Bestyrelsesmedlemmerne i MIF
Sæt allerede nu X i kalenderen den 7.7.2018, hvor der afholdes Sommerfest
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Kom og vær' med, ung som gammel! Alle er velkomne, udklædte eller ej.
Tønden skal ned, og til det skal vi bruge masser af børn.
MØD OP til en hyggelig eftermiddag.
Søndag den 25. februar kl. 14.30 i gymnastiksalen!
Pris: 25 kr. pr. person.
Denne pris er inklusiv kaffe/the, 1 stk. kage og juice til børn.
Ingen tilmelding!

Med venlig hilsen
Moltrup Idrætsforening
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Nyt fra Menighedsrådet
1. søndag i advent
Adventskoncert med Alsangskoret i Moltrup kirke søndag den 3.12. kl. 16
Moltrup og Bjerning kirkers kor, Alsangskoret, vil under ledelse af organist Elsebeth Birkblad synge nye og kendte julesalmer og -sange. Der vil også være fællessang med kendte adventssalmer. Efter koncerten følges vi med Moltrup Frivillige
Brandværn til præstegården, hvor vi tænder lysene på juletræet. Menighedsrådet er vært med æbleskiver og gløgg i præstegårdsladen. Alle er velkomne.

2. søndag i advent
Søndag den 10.12. prøver Henriette at få etableret et Luciakor, der vil optræde til Juletræsfesten mellem 14.30 og
16.00 og i Bjerning kirke kl. 17.00. Forældre med børn, der
kunne tænke sig at deltage, skal blot henvende sig til Henriette, tlf. 74 52 22 98 eller 51 44 22 98. Se nærmere side 15.

3. søndag i advent
‘SYNG JULEN IND’ med Sønderjysk Kor søndag den 17.12. kl. 19 i Moltrup Kirke
Sønderjysk Kor vil under ledelse af Elsebeth Birkblad varme julehjerterne op med
et alsidigt og dejligt program af kendte, gamle og nye julesange og -salmer. Sønderjysk Kor er et veletableret firestemmigt folkekor med 38 medlemmer, der holder til i Haderslev.
Publikum vil ligeledes få mulighed for at synge med på de gode, gamle julesalmer
under koncerten. Efter koncerten serveres kirkekaffe. Alle er velkomne.

Juleaftensdags gudstjenestetider.
Vi har ændret en lille smule på gudstjenestetiderne juleaftensdag. Fremover vil
gudstjenestetiderne være kl. 14.00 og 15.30. Tidligere var den sene gudstjeneste
kl. 16.00. Med den nye sene gudstjeneste håber vi, at der bliver lidt mere ro og
tid til at holde øje med stegen i ovnen.
Denne jul er julegudstjenesten i Bjerning kl. 14.00 og i Moltrup kl. 15.30.
Konfirmationstidspunkt i Moltrup 2019 er St. Bededag, fredag den 17. maj.
På menighedsrådets vegne

Knud Isaksen/Elsebeth Birkblad
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Nyt fra Sognepræsten
Sognearrangementer
Vi har haft nogle gode og velbesøgte sognearrangementer. Og vi glæder os til flere!
Den 30. august: Ruth, Krudt og Kugler! Vi startede med et forrygende foredrag af
Ruth Brik Christensen som med humor og fuld fart fortalte om opvæksten i Diernæs og om sit arbejde som Kufmutter i Irak og Afghanistan. Det blev mange gode
grin!

Den 11. oktober: Oplevelser på Caminoen af Else-Marie Hjort. Else-Marie fortalte
med humor og smittende entusiasme om det at være pilgrim på Caminoen i Spanien og i Italien, om ømme ben og uventede oplevelser. Og hvordan man pakker
en let rygsæk.
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Den 15. november: Hvad kirkerummet
fortæller af Patrik Olofsen. Vi havde en
temagudstjeneste med Patrik allerede i
foråret, men det var slet ikke nok!! Patrik fortæller med smittende interesse
om hvilke spor reformationen har sat i
vort kirkerum og i vores gudstjeneste. Vi
glæder os over endnu en god eftermiddag.

Kommende sogneeftermiddage (Notér i din kalender!)
Onsdage kl. 14.30-16.30 i Præstegårdens konfirmandstue:
Den 13. december: Luciadag. Vi synger Advent og julens
sange og hvis vi er heldige, kommer der et luciaoptog!
Den 10. januar siger vi velkommen til Almaz Mengesha.
Som ambassadør for Din Nødhjælp fortæller Almaz om
sit velgørenhedsarbejde. Hvordan man som dobbelt
benamputeret samler penge ind ved at blive triatlonatlet. Almaz fortæller også mere om sin bog Hyæner i
Natten (Almaz Næsborg-Andersen) (som Bogklubben i
skrivende stund er ved at læse). Interesserede kan låne
bogen på Haderslev bibliotek. Der vil være mulighed for
at støtte det vigtige nødhjælpsarbejde med et bidrag
den eftermiddag.
Den 21. februar: Fra Haderslev til Amerika. Henrik Heinemeier fortæller om Haderslevprofilerne Gustav Schröder og
Johannes ”Tambi” Larsen som tog springet ud i eventyret i
1930erne.
Den 14. marts: ”Den Valdensiske kirke” v/Henriette Öberg.
Nærmere oplysning i næste nummer af Fællesnyt.
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Haderslev stift på reformationstur til Wittenberg
- og hvorfor ikke et besøg hos os?
Haderslev Stift er ven-stift med Wittenberg Stift, for vi har en historie som forener: Reformationen. Wittenberg, byen hvor Dr. Martin Luther arbejdede og underviste på universitetet og senere startede reformationen, og Haderslev, byen
hvor hans idéer fik en gennemslagskraft som prægede hele Norden. Derfor arrangerer Biskop Marianne Christiansen årligt en tur til Wittenberg for alle nyansatte i
Haderslev stift. Det er også en udmærket lejlighed at møde andre nye kolleger og
veksle erfaringer og få nye.
Schlosskirche ved solnedgang. Rundt om tårnet med
den "preusiske pikkelhjelmform" står: Eine feste
Burg ist unser Gott, (Vor Gud han er så fast en
borg.) Luthers berømte salme.
Martin Luther har altid gjort et stort indtryk på mig,
lige fra første gang jeg som ung hørte en taler fortælle om Martin Luther og hans opdagelse: At man
bliver retfærdig af at tro, ikke fordi du er særlig
from, god nok eller har gjort dig fortjent til det. Nej
Martin Luther kæmpede selv med at han ikke var god nok, og fandt frem til at det
ikke er os som skal være gode nok, men at Jesus allerede har gjort det som var
nødvendigt. Og det rækker at jeg tror på det.
Derfor var det ret stort for mig at komme til Wittenberg og træde på brostenene
Luther selv gik på, se hans arbejdsplads og byen han levede i. Og jeg bliver lidt
overrasket over at byen ikke er større. DDR-tiden har sat sine spor på byen, men
der er sket mange forbedringer i byen op til reformations-jubilæet.
På vores tur fik vi en interessant rundvisning allerede
den første aften og siden fik vi nogle gode foredrag af
Tyske Teologer og undervisere ved universitetet og
præsteseminaret som også ligger i byen. Vi blev undervist i Luthersk Evangelisk prædike-stil og hørte mere om
Johannes Bugenhagen, som jo var Luthers dygtige kollega som hjalp til med Danmarks reformation. Johannes
Bugenhagen kronede kong Christian III og ordinerede
de første superintendenter (Luthers Evangeliske Biskopper) i Danmark. Vi fik set Schlosskirche og Thesentühr,
hvor vi alle står smukt opstillede. Nogle fik mulighed for
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at se Dronningens antependium (en tekstildug foran alteret, som f.eks. i Haderslev Domkirke), som hun skænkede til Wittenberg ved Jubilæumsfesten. Jeg selv
gik for at se på andre Luther "relikvier" som hans prædikestol (den var ret lille) og
rejseguide til Rom, som han sikkert har brugt. Kort fandtes ikke sådan på den tid.
Johannes Bugenhagen var selv sognepræst i Stadtkirche, og under sine år i Danmark var Martin Luther
afløser i menigheden. Takket være at Bugenhagen var
bortrejst, har vi i dag prædikener bevarede fra Luther.
Det kan trøste mig lidt at kirkegangen hos Martin Luther i følge rygtet ikke var overvældende god. Luther
syntes, ud over at skrive og holde prædikener, også om
bægerklang, kvinder (Katharina von Boa) og sang. Og så
spillede han selv lut til. Denne livsglade tilgang til tingene har også altid tiltalt mig.
Fra torvet i Wittenberg foran Rådhuset ser
man Stadtkirche. På torvet står Luther og Philip Melanchthon med sine bøger i hænderne.
Nå, men en ting er at vi har haft en dejlig reformationsfest i år og at Wittenberg har fået
en tiltrængt opfriskning. En anden ting er:
Hvad skal vi med alt det her i fremtiden? Reformationen gav en ny tilgang til tro og Bibelen, Reformationen gav en hel del erfaringer
og historien derefter har været nok så blodig.
Men nu er der fred, og den fred syntes jeg vi
skal fejre. Den sidste aften på turen blev vi
inviteret til fest i Gentha, en lille by udenfor
Wittenberg.

De har sin egen historiske tilknytning til Danmark da deres fyrste var gift med en dansk prinsesse, som havde sit
enkesæde i Gentha og hun byggede en kirke i den lille by.
På kirkens altertavle er hun malet ind i Jesu sidste nadver, som en af disciplene.
I Gentha har de tidligere haft besøg af konfirmander fra
Haderslev stift, et besøg som de var meget glade for. Deres entusiastiske præst tog guitaren frem og spillede til
salmerne vi sang under den lille andagt vi havde i kirken.
Bagefter blev vi guidet i den lille by for siden at afslutte
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aftenen med en overdådig grillbuffé og fest i æ sprøjthus hos det frivillige brandværn i Gentha. De bød på mad, sang og musik og det var en yderst vellykket
aften. Det er hyggelige folk, og jeg tænkte: Gad vide om vores frivillige brandværn kan slå deres frivillige brandværn? Gad vide om deres præst har lyst til at
tage sin menighed på besøg her i Danmark? Kunde det ikke være en spændende
måde at knytte venskabsbånd mellem Moltrup-Bjerning og Gentha? Jeg ved jo at
vi har en dejlig sommerfest, og jeg ved at de i Gentha kan feste. Måske kunde vi
kombinere det! I Gentha har genforeningen ikke været helt let, mange familier
har mistet indkomst, da mange at arbejdspladserne blev nedlagt eller flyttede til
det tidligere Vesttyskland. Så kære læser, her en indbydelse til dig: Har du ikke
lyst til at være med i et besøg? En lille uges sommerferie hos os ville være toppen! De kan selv tage madrasser og soveposer med.
Vi behøver værtsfamilier og en hel del hænder til at bage og være med. Vi som
bor i Moltrup og Bjerning, Skovbølling, Errested, Bramdrup og Rovstrup får mulighed for at lære hinanden at kende og gøre noget godt for de som bor i Gentha.
Og måske vinder brandværnet over dem i brandværnskonkurrencen! Men mest
af alt at vi får en dejlig sommerfest, at vi kan vise vore gæster Haderslev, tager
dem med en tur til Rømø. Og jeg tror Biskop Marianne Christiansen byder os alle
sammen på kaffe i Biskopgården.

Jeg har spurgt vort menighedsråd: De siger ja! Jeg har spurgt om Moltrup frivillige brandværn vil være med – Det vil de gerne, jeg har spurgt den meget venlige
tyske præst, Martin Witte fra Vilstrup om den tyske menighed vil være med -det
vil de gerne, og nu spørger jeg dig: Vil du ikke også? Jo flere vi bliver, jo sjovere!
Meld dig til mig: Henriette Öberg på tlf.nr. 74 52 22 98 eller på mail: hob@km.dk.
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Sangaften med den nye salmebog: 100 Salmer
Den 9. november holdt vor organist Elsebeth Birkblad en sangaften med Alsangskoret for at introducere den nye salmebog 100 Salmer, som nu ligger i både Moltrup og Bjerning kirke.
Det var en dejlig hyggelig aften hvor salmerne blev indøvet, koret sang for og menighedsrådet havde ordnet med både rødvin, friskbagt brød og lækre oste.
Salmerne fik mange gode ord med på vejen og vi glæder os til at tage salmebogen
i brug!

Tak til Elsebeth Birkblad, Alsangskoret og til menighedsrådet for en meget vellykket aften.
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Sankta Lucia i Bjerning og Moltrup
Kære Børn og unge 6 – 16 år og forældre!
Hermed vil vi gerne indbyde jer til at være med i et
Luciaoptog i december måned.
Vi øver kun én gang: lørdag den 9. december kl.
16.00 i Konfirmandstuen i præstegården og vi afslutter med fællesspisning for hele familien. Tag
gerne eget Luciatøj med, men hvis du ikke har, har
jeg noget I kan låne. Sig bare til!
Den 10. december vil vi gå Luciaoptog i forbindelsen med Juletræsfesten i Forsamlingshuset mellem
kl. 14.30 og 16.00, hvorefter vi begiver os til Bjerning kirke hvor vi kl. 17.00 igen går Luciaoptog.
Den 13. december kl. 15.00 er der Luciaoptog i
Konfirmandstuen i præstegården, hvor menighedsrådet deler en stor velfortjent slikpose ud til de
som vil være med.
Tilmelding til Henriette Öberg på sms: 51 44 22 98 senest den 5. december:
•

Hvilken størrelse bruger du, hvis du ikke har eget Lucia tøj?

•

Hvor mange kommer I og spiser?

•

Har Du eller en anden i familien en allergi?

Velkommen!
Henriette Öberg
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Luthers nøgle - et konfirmandspil
Siden 2006 har Moltrup Kirke og Idrætsplads dannet ramme om det store konfirmandspil ”Luthers Nøgle”. Alle konfirmandgrupper i Haderslev Domprovsti bliver indbudt til at være med og i år var der over 50 hold tilmeldt.
Størstedelen af provstiets konfirmandgrupper
deltager.
Benedikte
Bock Petersen og Anette
Møller Jensen udviklede
spillet for 11 år siden,
men i dag er det præster
og ansatte, plus nogle
”Game Masters” som
har ansvaret for spillet.

Moltrups konfirmander løser opgaver

Der ligger en hel del forberedelse i en sådan dag og det kunne ikke gøres uden alle
de frivillige som stiller op som f. eks. pestramt, hjælpedjævel eller statist. Man
påskønner virkelig den ekstra indsats man gør i Moltrup-Bjerning sogn, og takker
os lokale for forståelsen, når man af sikkerhedsgrunde bliver nødt til at lukke vejen mellem Kærlighedsstien og Kirken. For konfirmanderne er det en stor oplevelse: Dels at se at der er så
mange som ”spiller
med” som ledere og statister, men også at der
er mange andre konfirmander.
For mange konfirmander
overgår dagen forventningerne: ”Det var da
meget sjovere end jeg
havde regnet med” er en
hyppig kommentar.

Djævelen driver sit spil
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I år var TV Syd på plads og lavede en reportage om spillet, og Johannes Gjesing,
præsten fra Gram viser sig ikke kun at være god som Jesus på slottet i Gram (et
andet spil, hvor alle 5. klasser indbydes til at møde personer fra det nye testamente), men også som djævel i skærsilden, med lede tricks, cigar i munden, bålplads, Heavy Metal musik i højttalerne, horn i
panden og med skærsild bag graverbygningen. I skærsilden kunne
man blive fanget og
tvunget til at skære sild
i stykker indtil resten af
gruppen havde hentet
det nødvendige afladsEt begravelsesfølge
brev for at befri staklen.
Spillet er opbygget omkring en række poster, mindre spil og scenarier, som gør
det muligt for konfirmanderne at forstå reformationen og tankerne bag reformationen bedre.
Så holdet bag Luthers Nøgle takker for al den hjælp vi har fået og håber på at flere frivillige vil have lyst til at være med en sådan dag, og hvis man ikke har en hel
dag, at man så er statist på nogle af posterne. Vi har helst ikke
tilskuere, fordi det forstyrrer konfirmandernes leg, men tag gerne
nogle gamle pjalter på
og vær med!
En god dag slutter for konfirmanderne
Henriette Öberg
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Allehelgen i Moltrup kirke.
Vi tændte lys og læste navnene på de
som er døde siden sidste Allehelgen:
Birgitte Lorenzen Nielsen (22/11.2016)
Inge Nielsen (30/12.2016)

Dagmar Marie Ravn (22/1.2017)
Annelore Tørnes (25/8.2017)

Allehelgen i Bjerning kirke.
En aftensgudstjeneste i efterårsmørket hvor vi mindedes dem vi savner:
N. Christian Petersen (død den
12/3.2017)

Carl Sørensen (død den 9/4.2017)
Erik Mathias Reggelsen (død den
8/8.2017)
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

Bjerning kirke

3. dec.

1. s. i Advent

16.00

10. dec.

2. s. i Advent

09.00

17. dec.

3. s. i. Advent

19.00K

24. dec.

Juleaften

15.30

14.00

Henriette Öberg

25. dec.

Juledag

10.30

Ingen

Henriette Öberg

26. dec.

2. juledag

Ingen

10.30

Henriette Öberg

31. dec.

Nytårsaften

23.30

Ingen

Henriette Öberg

1. jan.

Nytårsdag

Ingen

Ingen

Henriette Öberg

7. jan.

1. s.e. Hellig 3 K.

10.30

09.00

Henriette Öberg

14. jan.

2. s.e. Hellig 3 K.

09.00

Ingen

Henriette Öberg

21. jan.

Sid.s.e Hell. 3 K.

09.00

10.30

Henriette Öberg

28. jan.

Septuagesima

10.30K

09.00

Henriette Öberg

Sexagisima

09.00

Ingen

Vikar fra Gl. Had.

11. feb.

Fastelavn

Ingen

09.00

Vikar fra Gl. Had.

18. feb.

1. sønd. i Fasten

09.00

Ingen

Vikar fra Gl. Had.

25. feb.

2. sønd. i Fasten

09.00

10.30

Henriette Öberg

4. mar.

3. sønd. i Fasten

10.30K

09.00

Henriette Öberg

4. feb.

Koncert

10.30

Prædikant

16.00
Sdj. kor

Henriette Öberg
Lucia-kor

Henriette Öberg

Ingen

Fam.gudstj.

Gudstjenestetider efterfulgt af K betyder kirkekaffe
efter gudstjenesten.
Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil på tlf.
74 56 15 13.
Læs mere på kirkernes hjemmeside
www.moltrupbjerning.dk.
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Fællesmiddag i Moltrup
Fredag den 6. oktober var der fællesmiddag i gymnastiksalen i Moltrup.
Vi var 74 personer der havde meldt sig til en omgang hyggeligt samvær. Torsdags
madklubben havde lavet rigtig god mad til os. STOR TAK for det.
Senere på aftenen var der Disney-show i brandstationen for børn og barnlige sjæle, mens der var kaffe og masser af snak i gymnastiksalen.
Alt i alt en rigtig hyggelig aften i godt selskab.
Kunne du tænke dig at være med til den næste hyggelige aften i godt selskab med
god mad, så sæt kryds i kalenderen fredag den 2. marts 2018.

Festlige hilsner
MFB og Madklubberne.
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:

6/11

Naturbrand-Mindre brand, Hjerndrup, ild i grenaffald.

3/11

Bygn.gård med dyr, Assistance falck Haderslev, vi blev dog aflyst under
fremkørsel.

26/10

Bygn.brand-Villa/Rækkehus, Østergade, TVG assistance til Falck, ikke i
indsats.

24/10

ABA-Alarm, Haderslev .

17/10

Bygn. brand gård m. dyrhold, Ørstedvej, Assistance med ASP og TVG til
Jels.

14/10
12/10
7/10

Bygn.brand-Institution, TVG assistance til Falck Haderslev, Haderslev
Arrest, ikke i indsats.
Min. forurening v/FUH, olie på kørebanen, Motorvej E45 Nordgående
mellem 67 og 66, Personvogn var kørt ind under sættevogn, ingen personskade.
FUH-Fastklemte, Motorvej E45 Nordgående mellem 69 og 68, Bil var
snurret rundt og endte i rabatten på taget ingen tilskadekomne.

23/9

FUH-Fastklemte, mellem 68 og 69, Solo uheld. Personvogn ligger på
tag, en person fastklemt.

4/9

Naturbrand-Mark, Høstet, Grønlandskvarteret/Moltrup Landevej, som
var gået ud, ingen indsats.

Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
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Juletræsfest
Moltrup Frivillige Brandværn indbyder alle børn og voksne til en hyggelig juletræsfest i :

Moltrup Forsamlingshus søndag den 10. 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, så̊ vil han dele juleposer ud til alle børn.
Mens forældrene køber gløgg og æbleskiver, vil vi lege og synge sammen med
børnene.
Der vil også være Luciaoptog!
Vi glæder os til at se børn og voksne og fejre, at julen nærmer sig.

Velmødt!
Julehilsner fra MFB
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Moltrup Forsamlingshus

Kære alle borgere herude
Jeg står for udlejning af forsamlingshuset sammen med min mand Jørgen.
Det er mit telefonnummer der står her i Fællesnyt, og jeg vil rigtig gerne hjælpe
jer. Men vil I ikke være søde at ringe uden for normal arbejdstid. Jeg får rigtig
mange opkald mens jeg er på arbejde. Jeg svarer dem ikke mens jeg arbejder. Og
hvis jeg en enkelt gang gør. Ja så kan jeg ikke hjælpe jer alligevel. Jeg går ikke
rundt med kalenderen i baglommen.
Det bedste I kan gøre er at sende mig en SMS. Den må I sende når som helst i
døgnet. Så svarer jeg så snart jeg kommer hjem til den kalender vi skriver i. Det er
lidt forstyrrende med de opkald i dagtimerne. Jeg sidder ikke på et kontor hvor
jeg kan snakke i telefon.
Det er ikke et surt opstød, bare en lille bøn til jer. Så får I også hurtigere et svar.

Med venlig hilsen
Sheila Fuglsang
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Vi har nu været rundt for at opkræve kontingent for 2018 til Arkivet, og vi vil gerne sige tusind tak for de mange bidrag.
I sidste nummer af Fællesnyt reklamerede vi med at vi ville trække to vindere mellem alle dem som havde indbetalt inden den 1. november 2017, som hver ville få
2 flasker rødvin.
Vinderne er:
Hanne & Nis Ole Jensen, Bramdrup og Jenny & Mads Tønnesen, Skovbølling.

Lone afleverer her vinen til Nis Ole.

En glad Mads har her fået sin vin.

Selvom vi har passeret den 1. november kan man stadig nå at indbetale kontingent for det kommende år, enten via MobilePay på 21 41 90 39 eller til kontonummer 5386 0243563. Vi kan også træffes i Arkivet på Diagergård, Bramdrup
Vestergade 9, mandage i ulige uger mellem kl. 19 og 21.
Arkivet indeholder masser af spændende artikler og billeder. Se eksemplet fra
brandøvelsen i 1982 på næste side.
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Nedenstående tekst kunne læses i avisen den 11. juni 1982

25

MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling og foredrag i konfirmandstuen i Moltrup Præstegård.
Kom og hør Peter Chr. Jacobsen, Skovbølling fortælle om sit liv ”Fra Sydslesviger
til Sønderjyde”.
Af hensyn til kaffe/te og kage er tilmelding nødvendig senest den 9. marts til
mobil 61 26 13 53 eller mail: lisbeth@rovstrup.dk
Generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra arkivet
3. Regnskab

4. Forslag:
Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til 50 kr. pr. husstand
Evt. forslag skal være arkivlederen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Lone Beck, Ib Hejnfelt og Peter Lassen (alle modtager genvalg)

6. Valg af 2 suppleanter:
På valg er: Leif Beck (modtager genvalg)
Der vælges 1 suppleant mere
7. Valg af revisor:
På valg er: Ove Johansen
8. Eventuelt

Bestyrelsen
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har støttet Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv med 10.000 kr.
til indkøb af nyt IT-udstyr.

Herover ses Lisbeth og Bjarne ved det nyindkøbte udstyr, som bl.a.
skal bruges til at registrere arkivets mange spændende materialer.
Tusind tak til SE-vækstpulje for den flotte økonomiske støtte.

Bestyrelsen for Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv
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Bramdrup, den 2.10.2017

Pressemeddelelse

Drik roligt vandet fra Bramdrup Vandværk
Vi har testet vores vand for rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon. Resultatet er, at der ikke er fundet rester af stoffet.
Det vil sige, at du trygt kan drikke vores vand.
Du har måske i medierne læst eller hørt om, at der er fundet rester af dette
sprøjtemiddel i store dele af landet.
Desphenyl-chloridazon er rester af et sprøjtemiddel, der blev forbudt for 20 år
siden. Inden da blev det brugt i forbindelse med dyrkning roer, rødbeder og løg.
Sprøjtemidlet er i dag forbudt, men kan stadigvæk sive ned til grundvandet, så
derfor skal alle vandværker teste for stoffet fremover.

Venlig hilsen
Bramdrup Vandværk

28

BRAMDRUP VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00
I DIAGERGÅRDS KANTINE
VED DRIVHUSENE
Tilmelding nødvendig på grund af et let traktement
på tlf. nr. 29 85 63 83 - 29 80 82 01 - 74 52 80 82
Tilmelding senest den 12.03. 2018

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 er formand Kristian Kronborg og vandværkspasser Stig Winther
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.

Bestyrelsen
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Bjerning Sogns Beboerforening

BJERNING SOGNS BEBOERFORENING
afholder generalforsamling den
19. april 2018
Så sæt X i kalenderen

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.
Sidder der nogen derude, som har nogle ideer eller input til arrangementer modtages disse gerne på mail:
tbonde76@hotmail.com
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Bjerning Sogns Beboerforening

FACEBOOK
Bestyrelsen har oprettet en offentlig gruppe
på FACEBOOK
”Bjerning Sogns Beboerforening”,
hvor vi vil lægge informationer om kommende
aktiviteter, ideer m.m. ind.
Det er Tina Bonde Andersen og Anette Uglebjerg, der er administratorer 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.
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Referat fra 2. Borgerbudgetteringsmøde
den 12/10-2017
Tilstede: Der deltog ca. 20 personer til mødet fra hele Bjerning Sogn
1. Borgerbudgettering
Vi har et overskud på ca. 1700 kr., som overføres til borgerbudgettering 2017/2018.
I året 2017/2018 har vi fået tilsagn om 50.000 kr. til borgerbudgettering.
2. Fremlæggelse af projekter:
• Branddam i Errested: Borgerne i Errested fremlagde projektet
omkring forskønnelse af branddammen.
Samlet pris: 49.000 kr.
• Bålhytte m.m.: Anette Uglebjerg fremlagde projektet.
Samlet pris: 41.000 kr.
• Stillevej Primulavej: Henrik Lenger fremlagde projektet og er i
kontakt med kommunen.
Samlet pris: 2000 kr.
• Indvielsesfest: Elsebeth Jessen fremlagde projektet.
Samlet pris: 1500 kr.
• Basketkurv på Bellisvej 7: Ketty Ørnskov fremlagde projektet.
Samlet pris: 1900 kr.
• Rundt om Bjerning: Peter Jacobsen fremlagde projektet.
Samlet pris: 5000 kr.
3. Stemmetæller:
Leif, Ulla og Benthe
4. Afstemning og prioriteringsliste:
1. prioritering: Branddam i Errested
2. prioritering: Bålhytte på Bellisvej 7 (der er søgt midler ved
friluftsrådet).
3. prioritering: Indvielsesfest
4. prioritering: Basketkurv på Bellisvej 7
5. prioritering: Rundt om Bjerning
Stillevej er taget ud af prioriteringslisten, da kommunen forventes at
overtage dette projekt.
Der var stor opbakning til at Branddammen i Errested skulle have en høj
prioritering ved afstemningen.

Referent: Tina Bonde Andersen
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Bjerning Sogns Beboerforening
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bestyrelsen har planlagt at vi i det nye år skal besøge hønsefarmen

og vi skal også have vinsmagning…

Nærmere info følger i starten af 2018
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Adresseliste for kontaktpersoner i Moltrup og Bjerning Sogne
Moltrup-Bjerning

Navn, adresse og telefonnr.

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
Moltrup Bygade 40
tlf. 74 52 22 98 / 51 44 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@moltrup-sogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 27 72 42 24

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
Vagttelefon 29 85 63 83 eller
Stig Winther tlf. 50 93 39 49

Bjerning Sogns 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
moltrup.bjerning@gmail.com
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

Støt udgivelsen af
FÆLLESNYT
med en annonce.
Ring til vores kasserer Lisbeth Schultz
på 61 26 13 53 og
hør nærmere.

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 Fællesnyt’s læsere.
Moltrups tapre konfirmander
under spillet: ”Luthers Nøgle”

Susanne Figge, vores gravermedhjælper og kirketjener,
som kræmmer

Hvornår sker der hvad og hvor?
3. dec. kl. 16.00

Adventskoncert og juletræet tændes af MFB

Moltrup kirke og Præstegård

10. dec. kl. 14.30

Juletræsfest v/MIF & MFB

Moltrup skoles gymnastiksal

10. dec. kl. 17.00

Luciaoptog

Bjerning kirke

13. dec. kl. 14.30

Sogneeftermiddag med Luciadag

Præstegården

17. dec. kl. 16.00

Sønderjysk kor synger

Moltrup kirke

10. jan. kl. 14.30

Sogneeftermiddag med Almaz Mengesha

Præstegården

21. feb. kl. 14.30

Sogneeftermiddag: ”Fra Haderslev til Amerika”

Præstegården

25. feb. kl. 14.30

Fastelavnsfest v/MIF

Moltrup skoles gymnastiksal

2. mar. kl. 18.00

Fællesspisning v/MFB & Madklubberne

Moltrup skoles gymnastiksal

12. mar. kl. 19.00

Generalforsamling i Moltrup-Bjerning Lokalhist. Arkiv

Præstegården

14. mar. kl. 14.30

Sogneeftermiddag: ”Den Valdensiske kirke”

Præstegården

14. mar. kl. 18.30

Generalforsamling i MIF og støtteforeningen

Moltrup Klubhus

14. mar. kl. 19.00

Generalforsamling i Bramdrup Vandværk

Diagergårds kantine

Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 1. marts.
Deadline for indlevering af stof til bladet er den 10. februar.

