FÆLLESNYT
December 2019

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

SKOVBØLLING RADIO & TV

Oksbølvej 15, 6100 Haderslev
+45 40 34 74 60
thc@clausenvej.dk

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

BRAMDRUP

-din lokale mekaniker

Bjerning Maskinværksted
v/Claus O. Reggelsen

snedkerog tømrerforretning

Tlf. 2026 7377 / 7452 5177

tlf. 74 53 05 48 - mobil 23 72 42 20

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

v/Finn Venzel Nielsen
Moltrup Landevej 105, 6100 Haderslev

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: 2196 0717
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Redaktøren
har ordet…
Kære Fællesnyt-læsere!
Så nærmer vi os igen et årsskifte. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at
takke alle som har bidraget med stof til Fællesnyt i 2019. Kun med hjælp fra jer
kan det lade sig gøre at fremtrylle et blad med et indhold som kan have interesse
for rigtig mange i vores to sogne.
Samtidig vil jeg gerne takke alle annoncører og foreninger for deres økonomiske
bidrag til bladet. Uden disse penge vil det ikke kunne lade sig gøre at udgive et
blad som Fællesnyt, da både trykning og udbringning koster mange penge.
Jeg vil også gerne takke de mange frivillige for deres store indsats med udbringningen af bladet.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle læsere en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår.
Leif Beck

Forsidefoto af Kristine Koldborg Zederkof: ”Aftenstemning over Moltrup kirke”
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Nyt fra Menighedsrådet
Fra kartoffelskræller til salmedigter
Foredrag med Bovlund frimenighedspræst Sten Kaalø

Sten Kaalø er blandt andet kendt for sine salmer og som instruktør for friluftsspillene ude vestpå, sidst i Ballum med Karen Blixens ”Sorgager”.
Men her skal det handle om hans salmer, hvoraf en del af jer sikkert kender disse
to: ”Du kom til vor runde jord” og ”Du tar’ mig som jeg er”. Gennem fortælling og
sang vil Sten Kaalø forklare os, hvorfor der overhovedet skal skrives flere salmer,
som blandt andet de to nævnte, når vi i forvejen har så mange gode.
Mød op og bliv klogere på dette i Moltrup kirke torsdag den 6. februar kl. 19.00
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Valg til menighedsrådet i 2020
Det nuværende menighedsråd går ind i sit sidste funktions år pr. 1. søndag i advent 2019. Dvs. at der skal vælges et nyt råd for vores to sogne i 2020, således at
det kan træde i kraft 1. søndag i advent 2020.
Et ideelt menighedsråd, mener jeg, skal være repræsentativt for menigheden
(sognene), her tænker jeg på bopæl, alder, køn, submenigheder og måske også
erhverv. Jeg ved, at ikke alle i det eksisterende råd genopstiller. Derfor en stor
opfordring til at være aktiv i valgprocessen, enten ved selv at melde sig til valget,
eller ved at ’prikke’ en person, som man mener, har interesse og lyst til det kirkelige arbejde i menighedsrådet. For kontinuitetens skyld, synes jeg, at det er vigtigt,
at et menighedsråd består af både nye og ’gamle’ medlemmer. Et råd bestående
af helt nye medlemmer skal bruge rigtig mange ressourcer på at sætte sig ind i
forretningsgange og lovgivning.
Vigtige datoer for valget:
12. maj 2020 – Offentligt orienteringsmøde om valget. Her orienterer menighedsrådet om arbejdet i rådet, kommende opgaver og datoer og regler for valget.
15. september 2020 – Valgforsamling. Her afholdes valget.
1. søndag i advent 2020 – Det nye menighedsråd tiltræder.
Nærmere herom i de kommende numre af Fællesnyt.
Knud Isaksen
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Nyt fra organisten/korlederen
ALSANGSKORET SYNGER IGEN
Har du lyst til at får rørt stemmen og være med i et hyggeligt selskab, så starter vi
op igen med Alsangskoret TORSDAG DEN 9. JANUAR 2020 KL. 19.00 i Konfirmandstuen i Moltrup Præstegård. Nodekendskab ingen nødvendighed. Bare godt
humør. Så klarer vi resten sammen.
Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte korlederen Birte Reimers på
tlf. 6094 8999 eller reimers777@gmail.com
Vi ses!
Birte Reimers

HARPEKONCERT I BJERNING KIRKE
Bjerning kirke danner SØNDAG DEN 15. MARTS 2020 KL. 19.00 rammen om en
stemningsfyldt og nostalgisk harpekoncert med harpenisten Niss Stricker.
Niss vil med sin dejlige musik tage os med igennem en
musikalsk rejse mellem svundne tiders sagn og fortællinger. Inspirationen hentes fra fællesnordisk arvegods
og verdensmusik.
Niss, der blev nomineret til en Danish-world-award i
2005 og har givet koncerter i Frankrig og England, vil
bl.a. spille Dronning Dagmar og fortælle om Tristan og
Isolde, samt Salome fra bibelen.
Så kom og vær med til en nostalgisk aften fyldt med
smuk harpemusik og fortællinger.
Der vil blive budt på lidt godt til ganen efter koncerten.
Gratis entré.
Arr. organist Birte Reimers
Moltrup-Bjerning Menighedsråd
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Onsdag den 30. okt. var der Spil dansk Aften i præstegården

Det blev en hyggelig aften med sange “frit fra alle hylder”.
Alle kunne ønske en sang, og ønskerne var mange, og Birte spillede flot til dem
alle.
I pausen fik vi lækker ost og vin.
En rigtig dejlig aften, som jeg
håber I gentager til næste år.

Venlig hilsen

Inger Bodil
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Generalforsamling den 16. marts 2020 kl.19-00
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved
den 16. marts 2020, hvor vi, i forbindelse med Arkivets generalforsamling, har
fundet en spændende foredragsholder,
nemlig Lennart S. Madsen. Yderligere
oplysninger om arrangementet kommer i marts-nummeret af Fællesnyt.
Adgang til generalforsamlingen kræver at man har betalt sit medlemskab for
2020, hvilket dog kan klares ved indgangen. Til gengæld vil der være gratis kaffe/
the og kage efter et forhåbentlig interessant foredrag.

Medlemskab af Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv
Bestyrelsen i Lokalhistorisk Arkiv arbejder målrettet på at få alt materiale fra vores
lokale arkiv registreret i arkivsystemet ARKIBAS, så alle får mulighed for at søge
efter billeder og andet fra Moltrup-Bjerning-området i arkivet via www.arkiv.dk.
Dette kan kun lade sig gøre hvis beboerne i de to sogne bakker op om arkivet og
fornyer deres medlemskab for 2020, så vi har penge til flere kurser og indkøb af
forskelligt udstyr til brug i arkivet. Dette kan gøres ved at indbetale 75,- kr. pr.
husstand enten på:
•

Kontonummer 5386 0243563 eller på

•

Mobile Pay 2172 1339. Angiv navn og evt. mailadresse ved indbetalingen.

På forhånd TAK!
Bestyrelsen
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Klip fra arkivet...
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Det sker i

Bordtennis
Hver mandag fra kl. 18.30 i Moltrup skoles gymnastiksal.
Kontakt Julius (2980 8201) for tilmelding og mere information.

Træn-selv - Motion og bevægelse
Hver tirsdag fra kl. 17.30-18.30 i Moltrup skoles gymnastiksal. Vi starter med fælles opvarmning, og herefter laver vi en form for cirkeltræning med forskellige
øvelser.

Børnegymnastik
Hver mandag fra kl. 16.30-17.15. Sjov og leg for piger og drenge i alderen 2-5 år.
Kontakt Daniel (5126 1629) for mere information.

Oldboys fodbold
Træning i lethallen i Haderslev hver søndag fra kl. 19-21.
Kontakt Anders eller Thorkild for mere information.

Løbeklub
Løbeklubben løber hver mandag. Intervaltræning starter
kl. 18.00 og Fælles løb for alle starter kl. 18.30.
Kontakt Christoffer for mere information.

Dame-fitness
Hver torsdag fra kl. 19-20 i Moltrup skoles gymnastiksal. Prøv en sjov og anderledes motionsform som giver sved på panden og et godt grin.
Kontakt Lene (2890 3491) for mere information.
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JULEMANDEN SKAL VÆKKES…

MIF og MFB inviterer alle børn og voksne til en hyggelig juletræsfest hvor vi sammen skal vække julemanden. Begivenheden finder sted på
Moltrup Brandstation søndag den 8. december fra kl. 14.30 - 16.00.
Vi skal i fællesskab vække julemanden og danse rundt om juletræet med ham.
Hvis vi kender ham ret, så vil han dele juleposer ud til alle børn. Alt imens vi leger
og synger med børnene kan forældrene købe gløgg og æbleskiver.
Vi glæder os til at se børn og voksne og i fællesskab fejre, at julen nærmer sig.
Julehilsner fra
Moltrup Idrætsforening og Moltrup Frivillige Brandværn

Fastelavn er mit navn…
MIF og Moltrup kirke inviterer til
Fastelavn søndag den 23. februar
2020 fra kl. 13.30.

Kom og vær´ med, ung som gammel. Alle er velkommen, udklædte
eller ej.
Vi starter i kirken kl. 13.30 hvor vi efterfølgende går samlet over i gymnastiksalen.
Festlighederne forventes at starte i gymnastiksalen kl. 14.30. Vi skal Slå katten af
tønden, finde dagens Kattekonge/Kattedronning og kåre årets Bedste udklædning.

Pris: 25 kr. pr. person. Denne pris inkluderer kaffe/the, kage og juice til børn.
Med venlig hilsen
Moltrup Idrætsforening og Moltrup Kirke
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Nyt fra Sogneforeningen
Vi har fået ny kasserer i Sogneforeningen. Velkommen til Jesper Nielsen.
Endnu en gang tusind tak til Lisbeth Schultz for hendes mangeårige virke som
kasserer - også i overgangsperioden.
Hjertestarteren ved skolen/brandstationen
står til at skal have fornyet service. Det er
aftalt med skolen at Sogneforeningen og skolen deles om denne udgift. Der medfølger
kursus eller opfriskningskursus i brug af hjertestarter, så hvis I kunne tænke Jer at deltage
i et sådant kursus på få timer, så henvend Jer
venligst til Inga Lykke eller Mikael Winther.
I opfordres også til at melde Jer som Hjerteløbere, hvis I har mulighed for det - hurtig
hjælp er den bedste hjælp.
Hvad er en hjerteløber? En hjerteløber er en frivillig førstehjælper, som kan træde til, i tilfælde af at der sker et hjertestop i det område, man befinder sig i. Når
vagtcentralen modtager et opkald om hjertestop, så har de nu mulighed for at
sende en besked til de nærmeste tilmeldte hjerteløbere.
Vi har fået nogle forslag fra kommunen til placering af LED-velkomstskilte et stykke efter byskiltene i hhv. Moltrup, Rovstrup og Bramdrup, men da de mulige placeringer er problematiske, er projektet pt. sat på hold. Skulle der være nogen
som kender yderligere til skilte, placeringer, tilladelser eller LED/Solar-skilte uden
behov for eksternt strøm, så hører vi meget gerne fra Jer.
Vi vil gerne høre fra interesserede i at
deltage i Trafikudvalget - kontakt venligst mikael@moltrup.net. Vi vil derefter finde et par forslag til mødedatoer, så vi igen kan få det rette fokus på
vores vejnet og den meget farlige Moltrup Landevej.
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Vi har i forbindelse med borgerbudgettering den 12. november afholdt åbent møde og afstemning om hvilke projekter vi ønskede at støtte med de midler vi har
fået stillet til rådighed fra kommunen, og blandt alle fremmødte var der et stort
ønske om at bakke op om Christoffer Vitved’s forslag om træningsudstyr til Det
levende Rum ved sportspladsen, med alle midlerne fra dette års borgerbudgettering. Træningsudstyret har 6 stationer som man kan benytte samtidigt, og så rotere, som et helt fitnesscenter.

Vi har ligeledes tænkt os at søge Friluftsrådet om midler til at bygge en pavillon i
Krejsel skov, til glæde for alle besøgende i skoven.

Mikael Winther
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Påskeliljer til foråret...
Af Inga Lykke
Hvor skal vi alle glædes til foråret når
2.000 påskeliljer pryder vores vejsider i Rovstrup, Bramdrup og Moltrup.
Haderslev kommune havde givet alle
landsbyer muligheden for at forsøde
landsbyernes udtryk, når blot vi selv
satte løgene.
Her en smuk halvkølig november fredag, blev de fleste løg sat af flittige hænder.
Man kan jo filosofere over sådan en handling fra kommunens side, en billig måde
hvorpå der kan forskønnes ude i landdistrikterne - eller?
Man kunne jo endnu engang lede tankerne over på fællesskab som for mig er
årsagen til at jeg bor her i sognet. Fællesskabet finder vi ikke længere i kirken, ved
købmanden eller på skolen. Det der var givet for en generation siden er nu forsvundet, fordi vi selv har valgt andre veje. Fællesskabet finder vi nu i disse små
handlinger der lige tager 2-3 timer, hvor vi sammen bliver enige om, at dette vil vi
gerne, så som at plante løg.
Måske kommunen og specielt landdistrikt-udvalget gerne vil skubbe landsbyerne
i retning af at tage ejerskab og blive stolte af vores bofællessted, derved vil der
udvikle sig en sund kultur og samtidig blive mere attraktivt at bo i landsbyerne.
Lidt fakta:
“Repræsentanter fra hele 27 landsbyer har anmodet om modtagelsen af påskeliljeløgene, og alle løg er fordelt mellem disse byer.
I alt blev der udleveret 46.000 løg, som skal pryde de offentlige rabatter, og
grønne områder.

Det er udvalget for Plan og Miljø der har afsat midler til løgene, som borgerne
selv skal lægge.”
Uanset mine tanker, tror jeg, at hele sognet vil glædes sammen til foråret.
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Nyt fra Sognepræsten
Ny julekrybbe til Moltrup Kirke
Siden sommer har opfindsomme medarbejdere fra Damgården arbejdet med at
fremstille en specialdesignet julekrybbe til Moltrup kirke. Der var mange krav til
byggeriet: Det skal være så stort at man kan se det fra sin plads i kirken, det skal
være robust og solidt bygget, så figurerne ikke går i stykker, hvis nogen skulle tabe
dem på gulvet. Oven i alt det så skulle det være smukt! Lokale fåreejere har sponsoreret uld og der er gået mange timer med at sy tøjet til figurerne.
Den 28. november kl. 10.30 indvier vi krybben i Moltrup kirke, men da Maria og
Josef stadig er på deres rejse fra Nazaret, så er de ikke nået frem endnu. De kommer først juleaften! De vise mænd fra Østerland når først frem til familiegudstjenesten ved hellige tre konger, men det er godt at vide at krybben er klar når de
kommer! De vise mænd har ægte guld, myrra og røgelse med, så hvis du ikke har
lugtet og set myrra og røgelse før, har du nu chancen. Der er altså meget at følge
med i og glæde sig til.
Velkommen også til julekoncerten 1. december kl. 16.00 i Moltrup kirke.

Peter, Tom og Jan står bag det detaljerige arbejde med krybben. Den er ikke færdig endnu, men rummer en del finurlige løsninger! Et arbejde der er god grund til
at være stolt af.
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Konfirmandbesøg i Moltrup Kirke

Det er efterhånden en mangeårig tradition at konfirmander bliver vist rundt på
kirkegården og i kirken hen på efteråret. Graverassistent Susanne fortæller gerne
om hvad der sker på en kirkegård. Der er mange små detaljer, som man normalt
ikke tænker på. Efter en interessant tur rundt mellem gravene og de forskellige
mindesten, så går alle konfirmander op i klokketårnet for at skrive sit navn på tagbjælkerne. Mange fandt navne som venner eller store søskende har skrevet og
nogle fandt endda forældres autografer.
Tak til Susanne for en interessant eftermiddag.
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Årets Sogneudflugt går til det smukke Sydfyn!

Fattiggården i Svendborg
Nu må I hellere sætte kryds i kalenderen den 27. maj 2020, for da tager vi igen på
Sogneudflugt. Vi starter og slutter igen ved Seggelund restaurant. I år vil vi besøge
Danmarks forsorgsmuseum i Svendborg og få en guidet tur.
Horne kirke

Vi planlægger også at besøge Horne Kirke,
som er Fyns eneste rundkirke og kirken var
også kulisse i kultfilmen ”Adams æbler”.
Som ekstra optakt til turen indbyder præsten
til filmaften med æblekage inden turen. Filmaftenen bliver den 14. maj 2020 kl. 19.00. Sted
skriver vi om i næste nummer af Fællesnyt.

Når du melder dig til gør det skriftligt, gerne på mail
hob@km.dk eller
lægtak
enfor
lapopmærksomheden
papir i postkassenved
vedmin konfirmation.
Tusind
Præstegården Moltrup Bygade
40.
Tak til naboerne
for den flotte ranke.
Jeg havde en fantastisk dag.

Seneste tilmelding til Sogneudflugten
Kærlig hilsen er
Søren
den 14. maj 2020 til Henriette Öberg.
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Julens gudstjenester
Den 1. søndag i advent
Søndag den 1. december kl. 16.00 er der traditionen tro adventskoncert i Moltrup Kirke. Her ses
den nye julekrybbe, som snart skal huse Josef og
Maria og det lille Jesusbarn, men de er ikke nået
frem endnu.
Efter gudstjenesten vil Moltrup Frivillige brandværn igen køre præst og børn i Brandbilerne ned
til præstegården, for at skumme juletræet godt
ind og tænde julebelysningen. Der er varm gløgg
og æbleskiver til alle i præstens garage, og som
noget nyt, åbner vi i præstegårdsstalden, så man
kan sidde indenfor i de stemningsfulde Bygninger.
Den 2. søndag i advent
Den 8. december kl. 9.00 er der fromesse med Jakob Damm Knudsen i Moltrup
kirke. Han prædiker over Jesu lignelse om de 10 brudepiger.
Den 3. søndag i advent
Den 15. december Kl. 10.30 er der højmesse i Moltrup kirke.
Kl. 16.00 Lucia optog i Bjerning Kirke. Se opslaget på side 20.
Den 4. søndag i advent
Der er måske nogen som
savner en gudstjeneste den
4. søndag i advent, men for
den som vil, er det muligt
at følge med til Starup Kirke
til julesalmegudstjeneste.
Det er den 22. december kl.
10.30 i den smukke Starup
kirke.

Starup kirke

18

Juleaften
Julegudstjenester kl. 14.00 Bjerning kirke og
15.30 Moltrup Kirke. Alle børn må få en pixibog om Juleevangeliet: Jesus bliver født.
Juleandagt i hyggelige rammer
Mellem Jul og nytår prøver vi noget nyt: Vi
har juleandagt i Bjerninghus. Jeg håber at
mange vil syntes om at lyttet til dagens
evangelium og synge julens salmer i det
hyggelige Bjerninghus. Og der er der ikke
langt til kaffemaskinen efter andagten. Det
er den 29. december kl. 13.30. Varmt velkommen!
Nytårsgudstjeneste
Vi ringer det nye år 2020 ind ved Nytårsgudstjenesten igen i år i Moltrup kirke.
Den 31. december kl. 23.30 starter årets sidste Gudstjeneste, og vi ringer det nye
år ind i Jesu navn. Kl. 00.00 den 1 januar 2020 ser vi fyrværkeriet over Haderslev
fra Kirkegården. Velkommen ind i varmen og i det nye år!
Den 5. januar 2020
Hellig tre konger højmesse og familiegudstjeneste med børnebibeluddeling

Kl. 10 30 er der højmesse i Bjerning kirke.
Kl. 13.30 er der familiegudstjeneste i Moltrup! Nu kommer endelig de tre vise
mænd frem til Betlehem! Men kirkenissen har leget julelege med englen og krybbefigurerne har de smidt over hele kirken! Kom og hjælp os med at finde alle! De
sidste figurer, de tre vise mænd, kommer i julekrybben og de har rigtig flensborgguld, røgelse og myrra med! Til alle de døbte børn fra 2019 er der børnebibler,
men sig lige til hvis I mangler en børnebibel derhjemme (Henriette præst tlf. 5144
2298).
Efter familiegudstjenesten er der kaffe til alle i konfirmandstuen i præstegården
og fri leg for børnene! Alle aldre er varmt velkommen!
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Lucia i Bjerning den 15. december
Årets Lucia bliver et tilløbsstykke! Der er i år flere interesserede Luciasangere og
der er nye smukke sange som sammen med lysene kan lyse op i vintermørket!
Hestevognskørsel fra Errested kl. 15.00
I år bliver Lucia optoget kørt i hestevogn fra gadekæret i Errested til Bjerning Kirke. Det bliver en smuk tur med lygter og lys som starter ca. kl. 15.00. Følget kører
via Kabdrupvej mod kirken, så vi håber på nogle tilskuere på vejen.
Luciakoncert kl. 16.00
Kl. 16.00 Starter Luciaoptoget i Bjerning Kirke. De unge går fra Bjerninghus med
lys og synger. Henriette Præst fortæller om Legenden om Lucia og om Staffan. De
unge ønsker med koncerten at samle penge ind til velgørende formål.
Lammeskind efterlyses!
For at de unge sangere ikke skal fryse og fordi det er smukt, ville det være dejligt
hvis vi kan låne nogle skind til at lægge på gulvet fremme i kirken. Vi skal bruge
dem senest fredag den 13. december og henvendelse til Henriette Öberg på tlf.
5144 2298.
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

1. dec.

1. s. i Advent

16.00K

8. dec.

2. søn. i Advent

15. dec.

Konc./børn

Bjerning kirke

Prædikant

Ingen

Henriette Öberg

09.00

Ingen

Jakob Knudsen

3. søn. i Advent

10.30

16.00

22. dec.

4. søn. i Advent

Ingen

Ingen

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

29. dec.

Julesøndag

Ingen

13.30K

31. dec.

Nytårsaften

23.30

Ingen

1. jan.

Nytårsdag

Ingen

Ingen

5. jan.

Hellig 3 konger

13.30K

12. jan.

1. søn. e. Hel.3 k.

19. jan.
26. jan.

Fam.gudstj.

Lucia

Bjerninghus

Henriette Öberg

Henriette Öberg
Henriette Öberg

10.30

Henriette Öberg

10.30

Ingen

Henriette Öberg

2. søn. e. Hel.3 k.

09.00

10.30

Henriette Öberg

3. søn. e. Hel.3 k.

Ingen

13.30K

Henriette Öberg

2. feb.

Kyndelmisse

19.00K

Ingen

Henriette Öberg

6. feb.

Foredrag

19.00

9. feb.

Septuagesima

Ingen

13.30

Henriette Öberg

16. feb.

Sexagesima

09.00

Ingen

Henriette Öberg

23. feb.

Fastelavn

13.30K

Ingen

Henriette Öberg

1. mar.

1. søn. i Fasten

Ingen

09.00

Vikar

Sten Kaalø

Fam.gudstj.

Gudstjenestetider med fed skrift og efterfulgt af K betyder kirkekaffe.
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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Årets Juletræsfest
MIF og MFB indbyder alle børn og voksne til
en hyggelig juletræsfest på brandstationen
søndag den 8. dec. fra kl. 14.30 – 16.00
Se nærmere omtale under MIF på side 11.

Fællesmiddag i gymnastiksalen
MFB og madklubberne vil gerne invitere sognets beboere til fællesmiddag
i gymnastiksalen fredag den 6. marts 2020 kl. 18.00
hvor vil der vil 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 16. februar 2020 på moltrup-brand.dk
eller til Søren brandkaptajn på tlf. 2873 5220 .
Vi håber at se rigtig mange til en
fornøjelig aften.

MFB / Madklubberne
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
25/10

Brand-Bil i det fri, Bjerning Hovedvej, Bil udbrændt.

23/10

Brand bil i det fri, Sønderjyske motorvej E45 ved afkørsel 69 Haderslev Syd, bil udbrændt.

11/10

FUH-Fastklemte, Sønderjyske motorvej E45 mellem afkørsel 68 og 69, oprydning
efter FUH.

24/9

Redn.-Skrænt, Bjerning Hovedvej, tur annulleret før afgang da mand var kommet
op ved anden hjælp.

23/9

Naturbrand-Skråning/Grøft, Bramdrup Vestergade, Landmand var i gang med at
klargøre marken og afbrændte her noget løst halm.

17/9

Min. forurening-v/FUH, Sønderjyske motorvej E45 sydgående 68>69, Olie opsamlet fra kørebanen.

13/9

Min. forurening-v/FUH, Sønderjyske motorvej E45 nordgående 68>67, Oprydning
efter uheld, vragrester samt olie opsamlet fra kørebanen.

26/8

Bygn.brand-Villa/Rækkehus, Vibevej, Haderslev, Tankvognsassistance til Falck Haderslev.

24/8

FUH-Fastklemte, Sønderjyske motorvej E45 nordgående ved afkørsel 66, Sommersted overtog opgaven da vi stadig var indsat til gårdbrand.

23/8

Bygn.brand-Gård, Møllesvinget, Moltrup, Ild i halm oplag i lade.

23/8

Brand - Landbrugsredskab, Bramdrup Vestergade, Ild i mejetærsker og marken
omkring mejetærsker udbrændte.

22/8

Min. forurening-Kemikalieudslip, Rasteplads ved afkørsel 68 Vojens Hammelev,
ikke i indsats.

21/8
20/8

FUH-Fastklemte, Sønderjyske motorvej sydgående fra afkørsel 67 Haderslev Nord
mod 68 Vojens, Personbil kørt igennem autoværn.
Bygn.brand-Industribygning, Louisevej Haderslev, Ild i køleskab på Haderslev Kasserne, tankvognsassistance til Falck Haderslev.

Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
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Kursusaftner på Valnøddegarden - Forår 2020
Alle er velkommen på Sønder Kabdrupvej 29
Mandag d. 20. januar kl. 19 – 21.30.
Torsdag d. 6. februar kl. 19 – 21.30.
Vi syr kyllinger, får, æg, huse, grantræer osv.

Mandag d. 24. februar kl. 19 – 21.30.
Torsdag d. 5. marts kl. 19 – 21.30.
Vi nålefilter og vådfilter påsketing
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Mandag d. 30. marts kl. 19 – 21.30
Torsdag d. 2. april kl. 19 – 21.30
Forårsdekorationer og pynt.

Mandag d. 27. april kl. 19 – 21.30
Opsamlingsaften og afslutning på denne sæson.
Broderi, filt og syning.
Medbring selv grene, blomster, blomsterløg evt. påskepynt.

Prisen er 100,- pr. aften inkl. materialer, kaffe og kage.
Tilmelding skal ske til Else Gade Larsen på tlf. 24 85 37 06 senest 3 uger før hver
kursusaften, så jeg har tid til at bestille og lave materialer.
Betaling skal ske ved tilmelding på MobilePay 24 85 37 06 eller efter aftale.
Der kan være ca. 10 pers. pr. aften så det er efter ”først til mølle” princippet.
Er I en gruppe på over 5 pers. er der mulighed for at få en anden dato end de i
programmet.

Mange hilsner
Else Gade Larsen
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Bjerning Sogns Beboerforening
Forskønnelse af lokalområdet
Udvalget for plan og miljø i Haderslev kommune har afsat midler til
gratis uddeling af påskeliljer, så nu kan I udsmykke og forskønne lokalsamfundet med smukke liljer ganske gratis.

Bjerning Sogn ansøgte om 1.000 løg, som vi fik
tildelt.
Disse løg er blevet plantet ude ved hovedvejen...

Vi havde lidt løg i overskud, som vi plantede
på aktivitetspladsen...
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Den nye Højskolesangbog

I efteråret 2020 udkommer Højskolesangbogen i ny udgave.
Der er for borgerbudgetteringsmidler afsat penge til indkøb af 30 stk., som skal
være med til at sprede glæde og værdien af fællessang også i Bjerning Sogn.
Tanken er, at sangbøgerne skal opbevares i Bjerninghus og bruges ved fællesarrangementer, foruden at det også vil være muligt for private at låne dem efter
aftale.

Bjerning Sogn Beboerforening
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Nyt om aktivitetspladsen
Vi arbejder videre med at gøre det grønne areal over for Skovbøllingvej 9 til hele
sognets aktivitetsplads.
I løbet af sommeren har Haderslev Kommune planeret og sået græs. Her i efteråret har vi så været i gang med at plante læhegn, 2 træer, 3 æbletræer og en potentil-hæk med den tanke at skabe et hyggeligt område og for at få en afgrænsning på aktivitetspladsområdet.
Håndboldmålene (fodboldmål) er også flyttet til området, og det har været dejligt
at se, børn og voksne allerede har taget stedet i brug.
Det videre arbejde med aktivitetspladsen bliver nu at føre de besluttede tiltag på
2. Borgerbudgetteringsmøde ud i livet. Dvs. vi går i gang med at undersøge, hvilken hytte/overdækning, der vil passe bedst på pladsen, og hvad der kan lade sig
gøre, inden for de afsatte beløb, inden vi beslutter, og dernæst får hytten sat op.
Vi vil indkøbe et bord/bænkesæt a la det de har fået ved Gadekæret i Errested,
spil til brug på pladsen foruden materialer til balanceredskaber.
Det er en spændende proces at være med til at skabe et grønt område til leg og
bevægelse, samtidig med at det også kan dække et behov for at sætte sig og slappe af.
Vi håber, det kan være med til at styrke det nære fællesskabs udvikling, og det vil
være en glæde at se pladsen bliver brugt.

28

Indvielse af aktivitetspladsen
og markering af Genforeningen

Bjerning Sogns beboerforening er tovholder på processen og planerne, som I var
med til at stemme på til 2 borgerbudgetteringsmøder.
Et af forslagene er en indvielse af sognets
nye aktivitetsplads og i den forbindelse vil vi
gerne markere 100 året for Genforeningen,
som Haderslev Kommune har lagt op til i forbindelse med tildelingen af de 50.000 kr.
Markeringen sker ved, at vi mødes og samler
100 stærekasser, som fordeles på 4 pæle.
Disse opstilles 4 steder i sognet. 1 i Errested,
1 i Kabdrup, 1 i Rørkær og 1 i Skovbølling.
Datoen for indvielsen er endnu ikke fastsat,
men vi melder ud i god tid og håber rigtig
mange børn og voksne møder op.
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Fra Dam til Gadekær
Af Peter Christian Jacobsen
Igennem generationer har branddammen på hjørnet af Errested Kirkevej og Thomashusvej haft sit liv, hvor den har været en del af samfundet, både som aktiv
branddam og som en hyggelig plet midt i landsbyen. Som årene er gået, er der
dog ikke længere behov for en branddam til at sikre vand i tilfælde af brand, og
den gamle branddam lukkede sig mere og mere inde i sig selv, tæt omkranset af
et voksende hybenhegn og et rækværk, der ikke længere ville kunne modstå ret
store udfordringer, hvis nogen kom for tæt på.

Dammen
Beboerne i Errested har gennem årene ofte talt om, hvordan branddammen kunne blive restaureret – for nedlægges nænnede ingen, at den skulle; branddammen var jo en del af Errested. Derfor var det meget kærkomment, da der blev mulighed for at vi, gennem Beboerforeningen, kunne søge om at komme i betragtning ved Haderslev Kommunes borgerbudgetteringsmidler.

Der blev udarbejdet en ansøgning, hvor der blev opsat mål for projektet. Der var
opbakning med frivillig arbejdskraft, men der var også behov for økonomisk tilskud, til at målet kunne nås. Det måtte erkendes, at branddammen i tidens forfald, ved ikke at blive brugt eller vedligeholdt, udgjorde en stor farerisiko. Hegnet
30

var i stykker, og dele af den omkransende sokkel var brudt ned, hvilket var en
stor fare i forhold til at f.eks. børn ville kunne falde i vandet.
Samtidig var der trafikale problemer, ved at der var en snæver passage omkring
branddammen; det er en skolebusrute, der har daglig gennemkørsel omkring
branddammen, og der er meget gennemkørende færdsel fra de omkringliggende
landsbyer, også til de velbesøgte strandområder, og sidst men ikke mindst er der
tung erhvervstrafik. Det var ikke holdbart alene at reparere det daværende hegn;
der var behov for flytning af soklen, således at vejbanen kunne udvides af hensyn
til trafikken i svinget.
Errested er et attraktivt område, også for udenbys gå- og cykelmotionister, specielt efter at Beboerforeningen i 2016 etablerede vandretursruten ”Sporet i Bjerning Sogn”, der netop går forbi branddammen. Vi fandt det naturligt, at der på et
fredfyldt og naturskønt sted, som ved branddammen i Errested, skulle være mulighed for et hvil på en bænk til eftertænksomhed og nydelse, og vi var sikre på,
at en stor del af Haderslev Kommunes borgere ville kunne sætte pris på, at der
var blevet taget nænsomt vare på et gammelt vartegn.
Vi var således af den overbevisning, at renovering af branddammen både ville
kunne udbedre de sikkerhedsmæssige krav, man må stille til en branddam, beliggende midt i et beboet område, og derudover ville en renovering bidrage til en
meget stor forskønnelse af det hyggelige landsbymiljø, som alle vi, der bor her,
sætter utrolig stor pris på og værner om.

Gadekæret
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Vi var meget engagerede og interesserede i vores landsbyprojekt, og vi var derfor
glade, da vi i oktober 2017 fik positiv tilbagemelding dels fra Haderslev Kommune,
i forhold til de åbenlyse kommunale forpligtelser, og dels i forhold til at vi, gennem Beboerforeningens prioritering af projekter, fik mulighed for at supplere vores frivillige indsats med økonomiske midler via borgerbudgetteringen.
I respekt for lovgivningen omkring fredning af de aktive løvfrøer, der lever i branddammen, måtte vi vente til september 2018 med at gå i gang med projektet. Herefter gik det løs med rydning af den vildtvoksende hybenhæk, oprensning af
branddammen samt kommunens udbedring af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i form af nyt værn rundt om branddammen og udvidelse af vejsvinget. Afsluttende er der opsat et bord/bænkesæt.
At fejre alt dette blev muligt ved en sognefest, ligeledes finansieret af borgerbudgetteringsmidler. Formålet med en sådan sognefest var ønsket om at beboerne i de 3 gamle sogne; Skovbølling, Kabdrup og Bjerning, skulle knytte et fællesskab i landdistriktet – og samtidig bød sig så lejligheden til at festligholde afslutningen på branddamsprojektet i Errested. Vi syntes nu, at branddammen i Errested kunne tillade sig at tage navneforandring til ”Gadekæret i Errested” for derved at markere, at der ikke længere var tale om en praktisk brugsgenstand men
om et hyggeligt og værdsat punkt i et gammelt landsbymiljø.

Indvielsen
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Det var derfor med stor glæde, og en dejlig afslappet og hyggelig stemning, at vi
var knap 100 sognebeboere, der den 7. september 2019 sammen kunne indvie
Gadekæret i Errested - med rød snor, grillpølser og fadøl - og i velbehag over samværet omkring vores renoveringsprojekt i sognefællesskabet sammen kunne synge ”Ved landsbyens gadekær, der mødes han og hun...”.
Tak til Landdistriktsudvalget og Teknisk Udvalg i Haderslev Kommune og til alle,
der på den ene eller den anden måde har deltaget og været engageret i vores
renoveringsprojekt. Men først og fremmest tak til Karen og Jeppe Barsøe, der både har lagt jord til fornyelsen og lokale til indvielsesfesten, ligesom Jeppe har været tovholder på projektet.
Bjerning Sogns Beboerforening

Her finder du
Errested Gadekær
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Vil du med til Fællesspisning og folkemusik?

Bjerning Sogns beboerforening inviterer til fællesspisning og folkemusik…

Mandag den 13. januar 2020 kl. 17.30 i Bjerninghus og Søstrehusets korsal.
Vi byder på aftensmad inkl. en øl eller vand efterfulgt af en kop kaffe.
Derefter kører vi i egne biler til koncert i Christiansfeld i Søstrehusets korsal, Nørregade 14, hvor vi skal opleve folkemusik udført af Folkekons, som er Syddansk
Musikkonservatoriums folkemusiklinje og med deltagelse af studerende fra konservatoriets fællesnordiske musikuddannelse Nordic Master. En flok unge mennesker, som er morgendagens stjerner inden for FOLK-musikken.

Folkekons vil tage publikum på en helt speciel rejse, hvor både det inderlige, det
vilde og det medrivende vil blive udforsket. Gamle og nye toner, sange og danse
blander sig i folkemusikken, som aldrig er gammel eller ung, aldrig lader sig eje,
men er herreløs, tidløs og altid aktuel.
Vi kan glæde os til et brag af en koncert, hvor vi vil blive blæst bagover af musikglæde og engagement.
PRIS FOR FÆLLESSPISNING, 1 ØL/VAND, KAFFE og ENTRE TIL KONCERT:
150 kr. pr. person.
Tilmelding senest mandag den 6. Januar 2020 til mail:
elsebeth@eliselund.net eller sms 6160 2899
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Borgerbudgettering 2019/2020
i Bjerning Sogn
Efter 2. Borgerbudgetteringsmøde blev der lavet en prioriteringsliste efter stemmeafgivning på de fremsatte projekter.
Prioritering blev som følgende:
1. prioritet

Overdækning/hytte/redskabsskur

2. prioritet

Bord og bænkesæt

3. prioritet

Højskolesangbøger

4. prioritet

Buskrydder

5. prioritet

Stærekasser + pæle

6. prioritet

Balanceredskaber til aktivitetspladsen

7. prioritet

Indvielse af Aktivitetspladsen

8. prioritet

Diverse spil til brug på aktivitetspladsen

9. prioritet

Stabilgrus til Kongevej

10. prioritet

Cafe og samtaleborde

11. prioritet

Trailer med tip og slisker

12. prioritet

Flisebelægning basket

13. prioritet

Bålhytte Krejsel skov
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Sæt kryds i kalenderen

Virksomhedsbesøg
Nærmere info
pr. mail/facebook

Stærekasser og indvielse af aktivitetspladsen
Nærmere info i
næste Fællesnyt

Fællesspisning og
koncert
13. januar 2020
kl. 1730
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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:
13.01.2020: Fællesspisning og koncert
Forår´2020: Indvielse af aktivitetspladsen/
markering af 100 året for genforeningen
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. Her kan du 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 ♥

HUSK at
følge os på
FACEBOOK

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 Christoffer Vitved
Moltrup Bygade 25
tlf. 52 15 41 73

christoffer.vitved@live.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

Udlejning af Moltrup Forsamlingshus

Ole Lørup
Klokkedal 10, Bramdrup
tlf. 42 59 16 41

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
kaptajn@moltrup-brand.dk

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz

•
•
•
•
•

Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

Dræning med
drænkasse og grus
Kloak og jordarbejde
Landbrugsarbejde
Gyllekørsel
Såning

Errested Maskinstation A/S
v/Bjarne Woldemar
Thomashusvej12, 6100 Haderslev, tlf. 7452 2795
www.errestedmaskinstation.dk

Trædrejning udføres
og vejledning tilbydes,
samt salg af drejede
ting.
Henvendelse til
Hans Chr. Carstensen
”Diddesminde”
Moltrup Landevej 75
Tlf. 20 26 82 30

-

hele familiens frisør…

tilbyder i sin salon,
vandundulation, føntørring,
klipning, permanentbehandling,
hårfarvning eller farvning af
bryn / vipper.

Er du ikke mobil og
kan komme til mig
- Så ring og aftal tid,
så kommer jeg til dig.

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

v/Lone Løhndorf - Rovstrupvej 33 - 6100 Haderslev
Telefon 74 52 14 13 Mobil 20 12 94 13
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Bagsiden

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

Hvornår sker der hvad og hvor?
Gudstjenester

Se datoer og klokkeslæt på side 21

Moltrup og Bjerning kirke

28. nov. kl. 10.30

Indvielse af Julekrybben - se side 15

Moltrup kirke

1. dec. kl. 16.00

Adventskirkekoncert og juletræstænding - side 18

Moltrup kirke

8. dec. kl. 14.30

Juletræsfest v/MIF og MFB - se side 11

Brandstationen

Luciagudstjeneste - se side 20

Bjerning kirke

Alsangskoret starter op efter nytår - se side 6

Præstegården

13. jan. kl. 17.30

Fællesspisning og folkemusik - se side 34

Bjerninghus

20. jan. kl. 19.00

Kursusaften på Valnøddegården - se side 24

Sdr. Kabdrupvej 29

6. feb. kl. 19.00

Foredrag v/Sten Kaalø - se side 4

Moltrup kirke

6. feb. kl. 19.00

Kursusaften på Valnøddegården - se side 24

Sdr. Kabdrupvej 29

23. feb. kl. 13.30

Fastelavnsfest v/MIF - se side 11

Moltrup Forsamlingshus

24. feb. kl. 19.00

Kursusaften på Valnøddegården - se side 24

Sdr. Kabdrupvej 29

5. mar. kl. 18.00

Kursusaften på Valnøddegården - se side 24

Sdr. Kabdrupvej 29

6. mar. kl. 18.00

Fællesmiddag v/MFB og Madklubben - se side 22

Moltrup Forsamlingshus

15. dec. kl. 16.00
9. jan. kl. 19.00

Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 1. marts 2020.
Deadline for indlevering af stof til bladet er den 10. februar.

