FÆLLESNYT
December 2018

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 af bladet.
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: Mindestenen på Moltrup kirkegård
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Nyt fra Moltrup Sogneforening
Trafikudvalget
Haderslev kommunes udvalg for plan og miljø havde, imod alle vores ønsker, vedtaget en forhastet lappeløsning for Landevejen, men ved hjælp af masser af fodarbejde, læserbreve, e-mails til politikere m.m. er det lykkedes at få stoppet planerne, så udvalget kan nå at vende det hele igen på et af de næste møder, så vi med
tiden, forhåbentligt, kan få den rigtige løsning i stedet for.
Trafikudvalget arbejder stadigvæk på en samlet løsning for Moltrup Landevej,
nu sammen med Haderslev Kommunes udvalg for Plan og Miljø.
Vi har samtidigt i trafikudvalget
vedtaget at opsætte skilte ved landevejen for at gøre opmærksom
på de udfordringer vi har her i
Moltrup Sogn, både for vores indbyggere, for pendlere og besøgende til og fra Haderslev.

Moltrup forsamlingshus - EFTERLYSNING
Til alle jer som har adgang til gymnastiksalen og benytter det bagerste rum hvor
stole mv. er opbevaret skal hurtigst muligt kontakte Christian B. Schultz på
christian@rovstrup.dk eller på sms 31 13 08 42 da døren ind til det bagerste rum
bliver låst indenfor nær fremtid. I som derfor har et behov for at komme ind i
rummet skal have en nøgle bestilt hertil ved Christian.
Vi vil også gerne høre fra jer som har nøgler til de skabe i rummet hvor stolene er
opbevaret, så vi kan få dannet os et overblik hvem der har nøgler til hvad og hvorfor.
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Stillingsopslag
Moltrup Sogneforening søger ny kasserer til efter Generalforsamlingen i april, da
Lisbeth B. Schultz udtræder. Kontakt Lisbeth for yderligere oplysninger på mobil
61 26 13 53 eller mail lisbeth@rovstrup.dk .
Til Moltrup Forsamlingshus søger vi en ny administrator til udlejning, dvs. modtagelse af betaling, udlevering af nøgler, og kontrol af faciliteterne efter og måske før udlejningerne. Det er
en frivillig tjans, men skulle ikke kræve det helt
vilde.
Hør evt. nærmere om opgaverne hos: Jørgen
Nissen, Moltrup Bygade 2, mobil 21 14 16 10,
mail: forsamlingshus@moltrup-sogn.dk

Nyt fra lokal demokratiet
Følgende projekter har fået flest stemmer til Borgerbudgettering, og vil blive forsøgt gennemført:
•

Trampesti imellem Moltrup og Bramdrup

•

Pavillon til shelterpladsen ved Krejsel skov

•

Wi-Fi og Internet til Det levende Rum og Klubhuset

•

Fremvisningsudstyr til brug for diverse arrangementer til Klubhuset
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Nyt fra Menighedsrådet
Præstegården
Præstegården nærmer sig nu normaltilstande, bygningsmæssigt. Taget over konfirmandstuen er færdiggjort, alt det underjordiske, dræning, er overstået. Kælderen forvandles langsomt til et tørrere og
tørrere rum, med forbedret indeklima til følge.

Bjerning kirke
I har desværre ikke hørt meget på det sidste vedrørende planen om ændringen af Bjerning kirke til kirke/
sognehus med udvidede anvendelsesmuligheder. Vi
regner med at der snart kommer skub i processen, idet
vi (udvalget bestående af Elsebeth Jessen, Jeppe Barsøe, Henriette Öberg og Knud Isaksen) holder møde
med generalsekretæren for Kirkefondet, Henrik Bundgaard Nielsen torsdag den
15. nov. Henrik Bundgaard Nielsen vil forsøge at skubbe os videre i processen.

Alsangskoret
Koret mangler medlemmer. Vi synes, at vi er lidt for få i koret, derfor søger vi nye
medlemmer, der har lyst til at mødes med os til nogle hyggelige øveaftener og
optræden i vores to kirker. Det er ikke et krav, at man kan læse noder, det er lysten til at synge, der driver værket. Vi øver hver torsdag fra 19 til 21 i præstegårdens konfirmandstue med kaffe og kage i pausen. Sæsonen er fra slut september
til omkring påske.
Knud Isaksen
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Foredrag med Daniel Hansen
Mit Eventyr – deres overlevelse
Kom og hør Daniel Hansen fortælle om en
13.017 km lang cykeltur fra Danmark til Sydafrika, der havde til formål at samle penge ind til
DinNødhjælp.

Vi starter med fællesspisning og derefter fortæller Daniel om sit livs eventyr.
Foredraget og fællesspisningen er gratis og finder sted i Moltrup Forsamlingshus
fredag den 1. februar 2019. kl. 18.00.
Tilmelding senest den 30. januar til Bodil Jensen på SMS til 29 93 86 88.
Varde Miniby

Moltrup-Bjerning menighedsråd
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Nyt fra Organisten/korlederen
Alsangskoret starter op med ny sæson

Torsdag den 10. januar kl. 19.00 starter vi op med ny korsæson i Alsangskoret.

Vi mødes i konfirmandstuen i Moltrup Præstegård.
Så går du med en lille sangfugl gemt i maven, synger du i badet eller er du blot
glad for musik, så er du velkommen til at være med.
Vi synger 2 timer og holder en lille pause med en kop kaffe og kage.
Kom og vær med til hyggelige timer i dejligt vennelag.

Organist Birte Reimers
Tlf. 60 94 89 99
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Alsangskoret har været til korstævne

Folkekirkens Ungdomskor havde den 27. oktober arrangeret et stævne som
blev tilbudt til voksenkor i Haderslev stift.
Dette var en oplagt mulighed for korets sangere, at prøve det sus det giver, at
synge sammen med mange.
Så Alsangskoret drog afsted med lystigt humør og fik en fantastisk dag i Høje Kolstrup kirke, som havde lagt kirke og lokaler til.
Under kyndig vejledning formåede den kendte komponist og instruktør Povl Christian Balslev, at indstudere dejlige sange, så det var en fornøjelse.
De 120 sangere som deltog i alt, drog hjem med fornyet energi og inspiration til
korarbejdet i deres egne kor.

Vi ser frem til kommende stævne i 2019.

Ref. Birte Reimers
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Spændende koncert med toner fra guitar'en!
Søndag den 10. februar 2019 kl. 19.00 i Bjerning kirke
Kom og hør skøn musik, når vi får besøg af
Jørgen Søby Andersen, der vil fremtrylle
spændende musik. Jørgen er uddannet klassisk guitarist fra konservatorierne i Odense og
Århus, og har spillet en del koncerter i både
Danmark og Tyskland. Han har været medlem
af Den Danske Guitarkvartet, som han var
med til at starte. Han har optrådt for Dronningen, den franske ambassadør, og på litteraturfestivals i både Danmark og Tyskland. Han
arbejder til daglig som Souschef og guitarlærer på Aabenraa Musikskole.
Jørgen spiller musik fra flere århundreder.
Men også musik fra nogle spanske komponister og som afslutning spiller han temaet fra Schindlers liste-filmen.
Og dertil Bach og Fernando Sor-marlbourogh variationer - lidt mallebrok er død i
krigen i 1864 stof.

Aftenen bliver krydret med lidt fortælling bag de spillede stykker.

Vel mødt!
Arr. Organist Birte Reimers/
Moltrup-Bjerning Menighedsrådet
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Syng dansk-aften

Onsdag den 31. oktober havde vores organist Birte Reimers inviteret til en glad
”syng dansk” aften, og den invitation var der ca. 20 der havde taget imod, og det
blev en rigtig dejlig aften.
De første 3 kvarter kunne de fremmødte frit vælge hvilke sange fra Højskolesangbogen der skulle synges. Derefter var der dejligt ostebord med rødvin/hvidvin/øl
eller vand og så gik det ellers løs med sang igen og atter med Birte som akkompagnatør.
Birte benyttede sig af lejligheden til at efterlyse nye korsangere til sognets Alsangskor. Hermed er den opfordring bragt videre.
Lone Beck
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:

19/10

FUH-Fastklemte, Sønderjyske motorvej E45 nordgående 67>66, 2 personer kørt til
tjek med ambulancetjenesten

8/10

FUH - Fastklemte Lastbil/Bus, Sønderjyske motorvej E45 sydgående 67>68

24/9

Bygn.Brand-Industribygning, Vinkelvej Haderslev, Tankvognsassistance til Falck Haderslev, ikke i indsats.

10/9

ABA-Alarm, Bofællesskabet Diagergård, Alarm udløst grundet madlavning

28/8

ABA-Alarm, Damgården, Moltrup, blind alarm

21/8

Str. Forurening - Olieudslip, Sønderjyske motorvej E45 afkørsel 69 sydgående, Olie
tabt fra lastvogn, olie opsamlet fra kørebanen og rabatten.

12/8

Bygn.brand - Etageejendom, Brøndstræde Haderslev, Tankvognsassistane til Falck
Haderslev, ikke i indsats

9/8

Naturbrand - Skov/Plantage, Oksbølvej, Mindre brand i plantage

Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
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Årets Juletræsfest
MIF & MFB indbyder alle børn og voksne til en hyggelig juletræsfest på
Moltrup Brandstation søndag den
9. december 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!
Julehilsner fra
MIF & MFB

Fællesmiddag i gymnastiksalen
MFB og madklubberne vil gerne invitere sognet til fællesmiddag i gymnastiksalen.
Fredag den 1. marts kl. 18.00 vil der være god mad, masser af hygge og
Disneyshow til børn og barnlige sjæle.
Prisen for en aften med god mad i hyggeligt selskab er 50 kr. for voksne og 25 kr.
for børn. Drikkevarer købes til gode priser.
Tilmelding senest søndag den 17. februar på moltrup-brand.dk eller til Søren
brandkaptajn på tlf. 28 73 52 20.
Vi håber at se rigtig mange til en fornøjelig
aften.
MFB / Madklubberne
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Julemarked på Knuddeborg
6. - 9. december 2018 kl. 10-16
• Køb et juletræ og få en kop gløgg og et par æbleskiver (saftevand eller

æblejuice til børnene)
• Smag på hjemmelavede produkter
• Gør et loppefund
• Besøg trædrejerstanden med de mange fine ting i træ
• Masser af ting til jul:

Dekorationsskåle, tagrender o.l.
Pilekranse og mange fine pynteting
Design lysekroner med kobber
Design fyrfadsstager med kobber
2 flydeolielamper i kobber til havedam
• Besøg Grethes stand:

Masser af juleting, smykker, strik, malerier og ting lavet af genbrug
• Nyt og brugt julepynt
• Pyntegrønt
• Malerier
• Og meget mere...

Kom og kig og tag din nabo med

Moltrup Bygade 52
6100 Haderslev
Mail: knuddeborg@gmail.com
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·

Tlf.: 61 78 47 98

Hyggeligt Julemarked på Moltrup Bygade 30,
søndag den 9. december fra kl. 11 til kl.16

Vi håber sneen daler langsomt ned og der kommer masser af gæster der varmer sig ved gløggen og kuskeslag.
Børnefamilierne kan lige nå vores julemarked inden juletræsfesten på Brandstationen.
Sikke en dejlig juledag og vi glæder os til at byde Jer velkommen.
Julehilsner fra Familien Lykke
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Nyt fra Sognepræsten
Kom med til Lucia!
Igen i år har vi Lucia-kor - for det var så hyggeligt sidst!
Vi øver lørdag den 15. december i Bjerning kirke kl. 17.00-18.00 og derefter er der
fællesspisning i Bjerninghus for hele ”Luciasanger-familien”.
Vores luciaoptog medvirker ved Lucia-koncerten i Bjerning kirke søndag den 16.
december kl. 16.00. Koret møder kl. 15.00. Alle Luciasangere får en velfyldt slikpose som tak.
Hvis du ikke har din egen luciakjole (en hvid lang kjole for piger, eller hvid T-shirt
eller skjorte og mørke bukser til drenge) så send lige en besked med din tilmelding inden den 1. december, så vil Grethe P. hjælpe til med at finde noget som
passer.
Tilmelding med SMS til Henriette på 51 44 22 98 senest den 1. december.
Kom og vær med!
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Året som gik i Moltrup-Bjerning Sogn
Når dette nummer er årets sidste, så er der også en oplagt mulighed for at se tilbage på alt det der er sket i vores sogne i årets løb. Jeg er glad og taknemmelig
over alle de mennesker jeg har mødt.

Døbte i Bjerning kirke
24. juni: Zenia Nivi Lund Brejner
15. juli: Valdemar Charles Lauersen Lange
26. august: Eleonora Wolf Veirum
26. august: Villum Barsøe Jessen
2. september: Sofia Beining Leerskov

Døbte i Moltrup kirke
4. marts: Hans Roager Fisher
18. marts: Jaimie Nuttall
8. april: Ellen Nørgaard Friberg
17. juni: Benjamin Martensen
18. august: Marius Filtenborg Kaalund
30. september: Karoline Bruun Otte
Stort tillykke til forældre og familier til alle dåbsbørn!
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Viede i Moltrup Kirke
19. maj 2018: Pia Schrader Henriksen og Jacob Appel Larsen
14. juli: Heidi Bech Rosenlund Lodahl og Jørgen Bech Rosenlund Lodahl
1. september: Louise Otte og Anders Christian Bruun Otte
15. september: Mette Lund og Steffan Lund

Kirkeligt velsignede Moltrup kirke
Simone Filtenborg Kaalund og Christian Friis Kaalund

Viede under åben himmel
Lars Mariegaard Mortensen og Timo Lüllau
Pia & Jacob

Heidi & Jørgen

I år var der særligt mange vielser
og vi er glade for
at vi må vise så
mange billeder af
de viede.
Stort og hjerteligt
tillykke til alle
brudepar!

Simone & Christian

Mette & Steffan

Lars & Timo
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Døde
Ved Allehelgene havde vi traditionen tro mindegudstjenester i Moltrup og i Bjerning hvor kirkekoret medvirkede. Vi tændte lys for alle dem vi savner og har i vore hjerter. Vores tanker går til de pårørende til de som i årets løb er afgået ved
døden:

Moltrup
Line Lauritzen
Jens Sørensen
Kirsten Marie Minke

Bjerning
Mogens Jensen
Martha Rasmussen
Elise Marie Skjøth
Paul Henning Winther Juhl
Når vi mindes vores kære og deres liv, når vi huskes på det gode andre har været
for os. Deres eksempel bliver også en opfordring til at vi skal lyse for andre. Og
der vi føler at mørket kryber os for nær, så må vi ty til Jesus som sagde: ”Jeg er
verdens lys, den der følger mig skal ikke vandre i mørke, men have livets lys.”
Eller sagt med ordene fra salme 787, vers 5:
Du som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods,
du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.
(Johannes Johansen)
Henriette Öberg
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Aktiviteter i kirke og menighed
Gudstjenester i Moltrup kirke og i Bjerning Kirke findes i oversigten, men der er
nogle jeg lige vil præsentere lidt nærmere.

Advent
Mange tænker måske ikke over det men 1. søndag i advent er kirkens nytår og det
vil vi fejre!
Søndag den 2. december kl. 10.30 er der højmesse i Bjerning, hvor vi synger de
gode traditionelle adventssange og en enkelt af de dejlige nye salmer. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe.
Søndag den 2. december kl. 16.00 går det løs i Moltrup med kirkekoncert med
sange og salmer. Kirkekoret, under Birte Reimers ledelse, synger adventstiden ind
sammen med Moltrup skole som medvirker med sang og musik. Og vi synger de
velkendte salmer sammen. Efter koncerten har Moltrup frivillige brandværn igen
indvilliget i at køre børn og præsten i brandbil til præstegården, hvor vi traditionen tro tænder juletræet og får æbleskiver og gløgg i garagen.
Velkommen!

Sogneeftermiddag
Torsdag den 13. december på Luciadagen kl. 14.00-16.00 er der adventshygge.
Der er juleklip og vi synger ønskesange og -salmer. Der er pebernødder, kage og
kaffe i konfirmandstuen. Varmt velkommen.

Lucia
Søndag den 16. december kl. 16.00 er der igen i år Luciagudstjeneste i Bjerning
kirke med luciaoptog og adventssange.

Juleaften
Den 24. december fejrer vi juleaften med stemningsfulde julegudstjenester for
alle aldre kl. 14.00 i Moltrup og kl. 15.30 i Bjerning.
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Nytår
Den 31. december kl. 23.30 fejrer vi det nye år med midnatsgudstjeneste i Moltrup kirke. Vi afslutter sammen det gamle år og beder om fred og forsoning for
året 2019. Gudstjenesten slutter ved 12-slaget og under klokkernes kimen går vi
sammen ud i det nye år og kan beundre fyrværkerierne over Haderslev og omegn.

Hellig tre konger
Den 6. januar kl. 10.30 fejrer vi Hellig tre konger i Bjerning med kirkekaffe.
Den 6. januar Kl. 14.00 er der familiegudstjeneste med bibeluddeling til alle nydøbte børn fra 2018. Vi håber at mange familier med børn vil komme og høre historien om de hellige tre konger. Efter gudstjenesten er der kirke-krybe-kravlekaffe i præstegården.

Sogneudflugt
SÆT

VED ONSDAG DEN 29. MAJ!

Sogneudflugten er stadig på planlægningsstadiet men vi skal på tur til Fredericia.
Vi må få en specialguidet tur på Fredericia kaserne og der bliver mulighed for at
prøve en tur i pansret mandskabsvogn for de særlig modige! (Begrænsede pladser) Det er også muligt at gå en guidet tur på voldene. Det færdige program med
tider, priser og tilmelding præsenteres i næste nummer af Fællesnyt.
Varmt velkommen!
Henriette Öberg
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Hvem bor i december?

Nu er der fyldt med julekalendere i butikkerne, både til store og små. Allerede nu
ved jeg at børnene i præstegården sikkert ikke vil nøjes med én. Mange er ude for
at finde små gaver til pakkekalendere eller adventsgaver som kan forsøde ventetiden til jul, for vi kan næsten ikke vente med at tage glæderne på forskud. Bag de
24 låger gemmer sig mange overraskelser og hvem vil ikke gerne se sine børn eller
dem man elsker, glade?
Men decembers dage gemmer også andre gaver: Mennesker. I gamle dage havde man mange helgener som man
huskede på ved særlige mindedage. I Sverige lever traditionen videre med navnedage, som man fejrer og ønsker
hinanden tillykke med. I december er der en masse forskellige mennesker, som kan være en anden slags julekalender.
Jeg vil ikke fordybe mig i alle de som ”bor” i december,
men der er nogle jeg er særlig glad for. Den 6. december
er det Sankt Nikolaus dag. Ham som vi også kalder jule22

manden, han er faktisk en af mine favoritter. Bag det fredelige og joviale udseende gemmer sig en mand som ville sine medmennesker det godt. Blandt andet reddede han 3 piger fra prostitution og fattigdom ved at, i nattens mulm og mørke,
kaste penge ind til familien, så de kunne holde bryllup for deres døtre. Han blev
født år 286 i det som i dag er Tyrkiet og i de år var det livsfarligt at være kristen.
Mange blev henrettet på de mest forfærdelige måder. Man blev nødt til at holde
sin tro hemmelig. Han blev senere biskop og var en af de kirkeledere som var med
til at skrive den første fælles trosbekendelse ved det første lovlige kirkemøde år
300 i Nikæa, da Kristendommen blev statsreligion i Romerriget. Næste gang du
går i kirke, se på salmebogens sidste sider. Ved siden af vores velkendte trosbekendelse står den Nikænske trosbekendelse. Selvom man ikke tror på julemanden, så har vi der bevis på hvad vores julemand troede på.
En anden som de fleste af os kender er Lucia,
som har navnedag den 13. december. Hun
var næsten jævnaldrende med Nikolaus og
også hun rigmandsbarn og kristen. Hun nægtede at blive gift, fordi hun ville give sin formue til de forfulgte kristne. Det fik hendes
ikke kristne forlovede til at angive hende til
kejseren, som dømte hende til døden. Den
dom blev svær at gennemføre, men som
mange andre kristne helgener skulle hun
igennem mange pinsler for til sidst at dø. For
hver dag i december, ja i hele året, er der
mennesker som på sin måde med sin tro og
sine handlinger har gjort verden et bedre
sted for andre.
Vi holder af at give hinanden gaver, men måske er der også andet vi ikke må
glemme i vintermørket. Nemlig at være noget for andre.

Henriette Öberg
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Luthers nøgle 2018
Igen i år løb Luthers nøgle af stablen i Moltrup og sammen med friske frivillige
blev konfirmander fra domprovstiet modtaget til en dag med mange udfordringer. I år var vejret en egen udfordring, for flere telte blæste i stykker under de
kraftige vindstød, men trods regn og prøvelser kunne vi gennemføre spillet.
Det var mit første år som medvirkende og i år var jeg bonde på Sorgager, hvor
konfirmanderne fik fortællingen om enken som reddede sin søn fra skafottet ved
at på én dag høste en hel kornmark. Men da hun havde fuldført det hårde slid og
reddet sin søn, døde hun af udmattelse.
Med en leg som skal hjælpe grupperne til at samarbejde, bliver konfirmanderne
sat til at ”Høste” mens vægterne fra Haderslev Vægterlaug tager de som snyder
under behandling i gabestokken.
Trods blæst og regn blev dagen vellykket.

Næste år glæder vi os til at igen at byde konfirmanderne på en god oplevelse.

Henriette Öberg
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

2. dec.

1. s. i Advent

16.00

9. dec.

2. s. i Advent

16. dec.

Koncert

Bjerning kirke

Prædikant

10.30K

Henriette Öberg

09.00

Ingen

Henriette Öberg

3. s. i Advent

10.30K

16.00

23. dec.

4. s. i Advent

Ingen

Ingen

24. dec.

Juleaften

14.00

15.30

Henriette Öberg

25. dec.

Juledag

Ingen

10.30

Henriette Öberg

26. dec.

2. juledag

10.30

Ingen

Henriette Öberg

30. dec.

Julesøndag

Ingen

Ingen

31. dec.

Nytårsaften

23.30

1. jan.

Nytårsdag

Ingen

6. jan.

Hellige 3 konger

14.00

13. jan.

1. s. e. Hellig 3 k.

20. jan.

Lucia

Henriette Öberg

Henriette Öberg
Ingen
Fam.gudstj.

10.30K

Henriette Öberg

Ingen

09.00

Henriette Öberg

2. s. e. Hellig 3 k.

09.00

10.30

Henriette Öberg

27. jan.

3. s. e. Hellig 3 k.

10.30K

09.00

Henriette Öberg

3. feb.

4. s. e. Hellig 3 k.

19.00

10.30K

Henriette Öberg

10. feb.

Sidste s. e. H. 3 k.

09.00

16.00

17. feb.

Septuagesima

Ingen

09.00

Jacob Knudsen

24. feb.

Sexagesima

10.30K

09.00

Henriette Öberg

3. mar.

Fastelavn

09.00

10.30K

Kyndelmiss.

Gudstjenestetider med fed skrift og 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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Koncert

Fastelavnsf.

Jacob Knudsen

Mindehøjtidelighed ved Moltrup kirke

Søndag den 11. november kl. 10.30 var alle interesserede inviteret til mindehøjtidelighed i Moltrup kirke i anledning af 100-års dagen for 1. verdenskrigs afslutning. Der var omkring 50 der mødte op hvor Knud Isaksen og Jens Christian Nørgaard Jensen tog imod os.
Vi startede ude ved den store mindesten, hvor Jens Christian fortalte om de 12
navne der står på stenen. 12 unge drenge der var sendt i krig og som ikke vendte
tilbage. Det var meget rørende og bevægende at høre om. Efter det var der kransenedlæggelse og det var Bjarne Hansen der stod for det. Han er den eneste tilbage i Moltrup med direkte forbindelse til en af de faldne.
Efter dette gik vi ind i kirken og efter klokkeringning blev der serveret lidt at spise
og drikke til de fremmødte. Her fortalte Jens Christian videre bl.a. om krigens
start, om hvordan de tilbageblevne koner klarede sig så godt de kunne ved fælles
hjælp, om afslutning på krigen samt en masse mere.
Jens Christian havde lavet et kæmpe researcharbejde i dagens anledning - det var
en utrolig spændende og interessant beretning.
Lone Beck
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Anton Peter Orbesen, Brorsbøl var Børge Knudtzens bedstefar – og han skulle
som så mange andre sønderjyder deltage i 1. verdenskrig – tvunget til det af tyskerne. Han blev sendt til skyttegravene ved Vestfronten i en alder af 42 år. Han
var da familiefar til 7 små børn. Han slap levende fra det – men var mærket af
oplevelserne på krop og sjæl, og han måtte sidde i kørestol resten af sine dage.
På et tidspunkt skrev han et brev hjem til sin mor, hvor disse 5 vers indgik:
1. Fjernt og fjernt hinsides havet
Fjernt fra Danmarks skønne kyst
Ligger mindet dybt begravet
I et kærligt sønderbryst.
2. Og min tanke stadig vender
Hjem til en som jeg har kær
Kærlig hilsen hjem jeg sender
Over himlens stjerneskær.
3. Lille mor du har mig elsket
Endnu før end jeg blev født
Lille mor din kærlighed jeg
alt for ofte har forødt.
4. Lille mor blev du såret
ofte i din lille hånd
Når du modig har mig båret
I dit stærke hjertebånd.
5. Fjernt i fremmed land jeg kæmper
Mens du beder for din søn
Men hvis døden ej mig henter
Bliv for dig min hjertens bøn.
Ovenstående vers læste Jytte Knudtzen op
under mindehøjtideligheden i Moltrup kirke.
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Medlemskab af Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv
Som beskrevet i sidste nummer af Fællesnyt har det tidligere været sådan, at
Lokalhistorisk Arkivs bestyrelse har kørt rundt og opkrævet kontingent til arkivet, men det har vi et stort ønske om at lave om på. Det er meget tidskrævende
og i mange tilfælde møder vi slet ikke folk hjemme.
Vi vil derfor appellere til vores medlemmer om at indbetale direkte til Arkivet,
enten ved at overføre beløbet til kontonummer 5386 0243563 eller ved at indbetale på MobilePay til tlf.nr. 21 72 13 39.

Man kan også komme og besøge os når vi holder møde den 3. december eller
den 7. og 21. januar 2019 på Digagergård, Bramdrup Vestergade 9 (inde i gården og lige til venstre for vognporten) mellem kl. 19 og 20.
På sidste generalforsamlingen vedtog man at årskontingentet skulle være på 75
kr. pr. husstand, men der er meget få som har indbetalt beløbet til os. Vi har
hårdt brug for pengene til diverse kurser i arkivsystemet ARKIBAS. Når vi har
fået lagt alt materiale ind i dette system, giver det alle landets borgere mulighed
for at søge efter arkivets materialer via www.arkiv.dk. Vi har i foråret deltaget i
to kurser, og det bragte os også et stykke på vej, men der er flere relevante kurser som vi meget gerne vil deltage i.
Vi reklamerede også med at alle der fornyede deres medlemskab hos os inden den 1. november 2018, ville deltage i en lodtrækning om to flasker vin, men da der er meget få som har
indbetalt, har bestyrelsen besluttet at forlænge fristen til generalforsamlingen den 18. marts 2019.
Vi håber på jeres forståelse for dette nye tiltag, og at mange vil
støtte os, så Arkivet kan forsætte deres arbejde i de to sogne.
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Generalforsamling 2019
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 18. marts 2019,
hvor vi vil prøve at finde en spændende foredragsholder i forbindelse med Arkivets generalforsamling. Yderligere oplysninger om arrangementet kommer i næste nummer af Fællesnyt.
Adgang til generalforsamlingen kræver at man har betalt for sit medlemskab, hvilket dog kan klares ved indgangen. Til gengæld vil der være gratis kaffe/the og kage efter et forhåbentlig interessant foredrag.

”Lopper” i Præstegårdsladen
Vi har stadig en del smedeværktøj, en gammel kane, et lille tærskeværk og andre
remedier stående i Præstegårdsladen, så hvis nogen skulle være interesseret i
nogle af tingene kan I henvende jer til arkivlederen eller redaktøren af Fællesnyt,
da tingene ellers vil blive ”destrueret”.
Med venlig hilsen
Arkivets bestyrelse
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Nedenstående klip fra Arkivet kunne læses i avisen den 25. sep. 1984
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Her er endnu et billede fra vores lokale arkiv

Arkivet ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår
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Nyt fra

Vinteraktiviteter i MIF
Løbeklubben
Moltrup løbeklub løber hver mandag - se mere på deres Facebook side eller kontakt Christoffer (5215 4173) for mere information.

Bordtennis
Hver mandag fra kl. 18.30 i Moltrup skoles gymnastiksal. Kontingent: 200 kr.
Der er bordtennisbat som du kan låne, og du kan jo komme og prøve om det er
noget for dig.
Ved tilmelding og spørgsmål kontakt Julius Carstensen på tlf. 7452 8082 eller 2980
8201, eller kom bare op i skolens gymnastiksal.

Forældre barn gymnastik fra 1-5 år
Hver tirsdag kl. 16.30 til 17.20 i Moltrup skoles gymnastiksal. Kontingent: 1 barn
250 kr. Søskenderabat (125 kr. ekstra pr. barn). Et hold for børn, der - sammen
med deres forældre - får en aktiv og sjov time i gymnastiksalen. Igennem leg og
bevægelse, både med og på redskaber, vil vi styrke børnenes motorik til tonerne
af god musik. Vi er startet, men der er plads til flere. Kontakt Kenneth Brandborg
(2214 4710) for mere information

Bevægelse, musik og motion
Hver tirsdag kl. 17.30 til 18.30 i Moltrup skoles gymnastiksal. Kontingent: 250 kr.
for efterår-forår. Gymnastiksæsonen er begyndt igen. Vi er en flok piger/damer
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fra 20-89 år, som holder af fællesskab motion og musik. Vi leger, vi stepper, vi
bruger elastikker, TRX’er, vægtstænger, bolde, hulahopringe m.m. Vi har det
sjovt sammen og får sved på panden. Vi vil meget gerne dele vores fællesskab
med flere, så kom frisk. Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Caroline
Moos 2277 3037.

Fodbold
Hver søndag kl. 19 til 21 er der træning i lethallen ved Haderslev Idrætscenter. Vi
kunne godt bruge lidt flere spillere, så kom og få lidt sved på panden og en hyggelig aften. Kontakte Anders Grarup (2448 1932) for tilmelding eller mere information.

Fastelavn
Kom og vær' med, ung som gammel.

Tag dine børn og børnebørn eller mor, far, søster, bror, niece, nevø og din nabo
under armen.
Alle er velkomne, udklædte eller ej.
Tønden skal ned, og til det skal vi bruge masser af børn.
Lørdag den 2. marts kl. 14.30 i gymnastiksalen!
Pris: 25 kr. pr. person. Denne pris er inklusiv kaffe/the, kage og juice til børn.
Ingen tilmelding!
Med venlig hilsen
Moltrup Idrætsforening
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Generalforsamling i MIF, Støtteforening
for MIF og Moltrup Klubhus

Den 13. marts 2019 afholder MIF, Støtteforening for MIF og Moltrup Klubhus
deres årlige generalforsamling.
Dagsorden vil blive meddelt i marts-nummeret af Fællesnyt og på Moltrup Sogns
Facebook gruppe.
Det opfordres af MIFs bestyrelse at møde op til generalforsamlingen. Der er pt. 3 i
MIF’s bestyrelse, men der er plads til 2 mere.
Har du noget på hjertet, og vil du gerne være med til at præge aktivitetslivet i
Moltrup Sogn, så er dette en mulighed for dig. Vi er meget åbne for forslag, nye
aktiviteter eller tiltag, så du vil blive budt velkommen med åbne arme.
Vi håber at mange møder op, og støtter aktivitetslivet i Moltrup Sogn.
Mvh.
Kenneth Brandborg, Christoffer Vitved og Anders Grarup
Bestyrelsesmedlemmer i MIF
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Sundhedsprisen 2017...
Den 27. september 2018 blev der til Frivillighedsfesten i Idrætscentret udnævnt
2 ambassadører til sundhedsforebyggelse i Haderslev kommune.
Christoffer Vitved fra Moltrup og Claes Overgaard fra Motionsholdet Vikings XL,
delte Sundhedsprisen 2017.

Prisen uddeles efter nomineringer fra borgere i kommunen, Christoffer fik rigtig
mange nomineringer her fra sognet, der kunne fortælle om Christoffers engagement, trods en travl hverdag, med at give os i sognet en sundere livsstil og sund
energi.
Hvordan Christoffer skaber fællesskab i et lille sogn, og formår at samle ca. 25
øvede og knap så øvede løbere mandag efter mandag. Samler familier til Fitness i
det fri, er medlem af idrætsforeningen, giver os et tilbud om en sund livsstil, der
ikke koster udover et skulderklap.
Christoffer motiverer med smil og et positivt sind.
Jeg er stolt over, at vi her i Moltrup Sogn kan udmærke os, vi skal vise omverdenen, at vi kan være et attraktivt sted at bo og leve, det er sådan en udmærkelse
som Christoffer meget fortjent har fået, som løfter og giver glæde.
Ildsjæle skaber fællesskab, tak til alle der nominerede Christoffer og et stort tak til
Christoffer for din ihærdighed.
Inga Lykke
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Bjerning mindedes sine faldne fra 1. verdenskrig
Ved højtideligheden på kirkegården den 11. november fortalte Claus Reggelsen
om de 8 sognebørn, som ikke kom levende hjem fra fronten, og vi hørte historien
om den store mindesten, som i sin tid var skænket af Claus’ bedstefar.
Niels Rasmussen fra Rovstrup fortalte
om sin oldemors brevsamling – Marias
breve. Brevene er gemt og afskrevet af
Kirsten Rasmussen og giver os et enestående indblik i dagligdagens gøremål, bekymringerne og sammenholdet blandt
alle dem, der stod tilbage, medens mændene var i krig.
Kransenedlæggelse ved mindestene blev
herefter foretaget af Niels Rasmussen,
og de tilstedeværende mindedes de faldne med 1 minuts stilhed.
Efter klokkeringningen kl. 11.00 samledes vi i kirken til fællesspisning, hvorefter Peter Chr. Jacobsen gjorde os klogere på hvad og hvem, der var forudsætning for, at der kunne komme en afstemning i 1920.
Som en smuk afslutning på dagen læste Kirsten Rasmussen et digt, som stod i et
avisudklip fra 1915, der lå sammen med brevsamlingen, som blev til bogen Marias breve, og digtet gengives her med tak for en fin dag.

Soldatens hustru
Barn, om du vidste hvorfor jeg græd over din vugges pude;
vidste, hvorfor jeg dag og nat ser efter ham derude;
våger og lytter, når regnen slår, hårdt imod hyttens rude.
Stien snor sig så langt, så langt, tom og uendelig øde;
ser du solen bag bakkens kam, blodigrød, gylden gløde?
sover din fader sin sidste søvn, mellem de tusinde døde?
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Barn lad mig kysse din lille mund, ræk mig de spæde hænder,
mærk, lille barn, hvor mit hjertes blod, hedt under huden brænder,
se, imod hyttens stenhårde gulv, bøjer jeg knæ og bekender.
Skrifter Vorherre min synd og sorg, hjertets jammer og klage.
Alt, hvad jeg ejer, min dag og nat, glæde og gråd må han tage,
lykke og lys - for at give mig ham, sejrende, sund tilbage.
A.H.
Til eftertanke
På menighedsrådets vegne
Elsebeth Jessen
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Kommende arrangementer i
Bjerning Sogns Beboerforening
Sæt kryds i kalenderen
Affaldsindsamling
31/3-2019

Generalforsamling
30/4-2019

Indvielse af branddammen i Errested
Mere info næste Fællesnyt

Påskearrangment
Mere info næste Fællesnyt

Sct. Hans
23/6-2019
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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 16.10.2018 i Bjerninghus
Tilstede: Der deltog ca. 17 personer til mødet fra hele Bjerning Sogn.

Borgerbudgettering
Leif byder velkommen til de fremmødte og beder Jeppe Barsøe fortælle kort
om projektet Errested Branddam, som sidste år blev valgt som et Borgerbudgetteringsprojekt.
Dammen er oprenset og hyben er beskåret samt ”autoværn” fjernet.
Kommunen vil opsætte nyt autoværn.
Ny beplantning er ikke afklaret – Jeppe arbejder videre.
Jeppe mener at projektet muligvis bliver billigere end budgetteret, da kommunen har påtaget sig nogle af opgaverne.
Der vil blive sået græs og Jeppe vil stå for at holde dette. Der bliver indkøbt
nogle bænke – måske med tag.

Fremlæggelse af projekter
Havetraktor: Peter Jacobsen og Tage Straarup fremlagde et projekt om anskaffelse af en havetraktor til vedligeholdelse af sporet i Bjerning ”Kongevejen”
Samlet pris: 17.500 kr.
Sognefest: Peter Jacobsen fremlagde et projekt om sogne fest. Hans ide er en
Sct. Hans fest som starter med gudstjeneste/frokost i Bjerning – eftermiddagskaffe og aktiviteter i Errested og Sct. Hans´ aften i Kabdrup.
Samlet pris: 10.000 kr.

Hegn på aktivitetspladsen: Henrik Lenger og Anette Uglebjerg fremlagde et
projekt om opsætning af 40 meter rionet til afgræsning af grundens østlige og
sydlige side.
Samlet pris: 5.000 kr.
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Bålhytte: Anette Uglebjerg fremlagde et projekt om at opsætte en bålhytte på
aktivitetetspladsen. Bålhytten er 25m3 og 8 kantede.
Samlet pris: 39.090 kr.
Annoncering i Tyrstrup Herreds tidende: Elsebeth Jessen fremlagde et projekt
om synliggørelse af sognet – ved at annoncere arrangementer.
Samlet pris: 2000 kr.
Bålhytte i Krejsel skov: Moltrup Sogn stillede et dele projekt, hvor Bjerning og
Moltrup i samarbejde skulle opsætte en bålhytte i Præsteskoven.
Samlet pris: 54.000 kr.
Stemmetæller: Leif, Tina
Afstemning og prioriteringsliste:
1. prioritering: Havetraktor

2. prioritering: Fælles fest for hele sognet
3. prioritering: Annoncering omkring aktiviteter
4. prioritering: Hegn aktivitetspladsen
5. prioritering: Bålhytte Aktivitetspladsen
6. prioritering: Bålhytte Krejsel
Der var stemmelighed mellem Havetraktor og Fælles sognefest.
Inden afstemning var der en dialog omkring måden hvorpå Haderslev Kommune har opsat reglerne for afholdelse af møderne. Der var enkelte der stillede
spørgsmål med afholdelsesformen.
Den ene nabo til aktivitetspladsen ytrede at han var uforstående overfor hvorfor basketnettet var placerede der hvor det var, da han havde forslået en anden
placering.
Bestyrelsen har valgt den placering, da det var den borgerne havde stemt på
ved borgerbudgetteringen sidste år.
Referent: Tina Bonde Andersen
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Bjerning Sogns Beboerforening
Forslag til en historisk cykelrute
Sidste år fik vi genåbnet kongevejen mellem Bjerning kirke og Errested som en
del af Sporet i Bjerning Sogn. For at lave en mere alsidig tur, har Peter Chr. Jacobsen inspireret af Jutta Bogut i Bjerning sammen med Haderslev Arkiv- og Museumsforening lavet et forslag til en cykeltur fra Haderslev til Bjerning og retur.
Turen blev indviet som museumsforeningens kør selv tur den 18. november i år,
hvor Bjerning Sogns beboerforening gav mulighed for at købe kaffe og kage i
Bjerninghus. Her fik turens deltagere også fortællingen om Bjerningdagen og
hørt om og set Bjerning kirke.
Der er kun lavet et lille oplag af folderen, der så også er delvis forældet med anlæggelse af rundkørslen i den nordlige ende af Haderslev. Så lige nu ligger arbejdet med en opdatering stille. Turen hedder Oksevej Kongevej Chaussé, og skulle
der være interesserede cykelentusiaster, kan I finder folderen her.
Folderen foreslår, at turen startes ved Museum Sønderjylland i Dalgade. Men
man kan selvfølgelig starte, hvor det er mest hensigtsmæssig. Og for ikke at
krydse hovedvejen for tit, er det hensigtsmæssigt at følge den foreslåede rute,
selv om de 3 veje kommer i en tilfældig rækkefølge.
God tur ønsker Bjerning Sogns Beboerforening.
NB. Folderen kan klippes ud af bladet, men hvis man synes
det bliver for småt, er man velkommen til at sende en mail
til: faellesnyt@moltrup-sogn.dk og bede om en folder i A4
størrelse, hvorefter jeg vil sende en PDF-fil til udprintning.
Hilsen fra Redaktøren
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------KLIP HER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLIP HER-------
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I Bjerning Sogns Beboerforening vil vi gerne være flere

Et medlemskab koster første år 25,- kr. Herefter er
prisen 100,- kr. pr. år pr. husstand.
Kommende arrangementer:
31/3-19: Affaldsindsamling
30/4-19: Generalforsamling
23/6-19: Sct. Hans
Ud over arrangementerne opnår du også at
☺ blive en del af et skønt fællesskab ☺
☺ få adgang til at leje sognets festtelt ☺
Du kan følge os på Facebook: Bjerning Sogns Beboerforening, hvor du kan læse mere om aktiviteter i sognet.
Vi annoncerer også i bladet Fællesnyt.
Henvendelser kan ske til Formand Leif Johanneson
bentheogleif@bbsyd.dk
Medlemskab kan opnås ved at kontakte
kasserer Elsebeth Jessen (eliselund@hotmail.dk)
eller indbetale på konto: 1551 6282032
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Vi glæder
os til at se
dig ♥

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 Kenneth Brandborg
Errestedvej 7
tlf. 22 14 47 10

kenneth@brandborg.org

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

Trædrejning udføres og
vejledning tilbydes.
Henvendelse til
Hans Chr. Carstensen
”Diddesminde”
Moltrup Landevej 75
Tlf. 20 26 82 30

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

47

Bagsiden

På denne side kan du bidrage med billeder
af almen interesse for Fællesnyt’s læsere.

Billedet er fra sogneeftermiddagen den 14. nov. hvor Jørn Buch
fortalte om 1. verdenskrig - et meget spændende foredrag.

Hvornår sker der hvad og hvor?
Gudstjenester

Se datoer og klokkeslæt på side 25

Moltrup og Bjerning kirke

9. dec. kl. 14.30

Juletræsfest v/MFB & MIF - se mere på side 13

Brandstationen

13. dec. kl. 14.00

Luciadag med Adventshygge

Præstegården

10. jan. kl. 19.00

Alsangskorets sæsonopstart - se mere på side 8

Præstegården

1. feb. kl. 18.00

Foredrag med Daniel Hansen - se mere på side 7

Moltrup Forsamlingshus

10. feb. kl. 19.00

Guitarkoncert - se mere på side 10

Bjerning kirke

1. mar. kl. 18.00

Fællesmiddag v/MFB og madklubberne - side 13

Moltrup Forsamlingshus

2. mar. kl. 14.30

Fastelavnsfest v/MIF - se mere på side 33

Moltrup Forsamlingshus

13. mar.

Generalforsamling MIF, Støttefor. & Klubhuset

Moltrup Klubhus

18. mar.

Generalforsamling Moltrup-Bjerning Lok. Arkiv

Præstegården

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

