FÆLLESNYT
December 2020

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 2020. 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 Tina Bonde Andersen: ”Nisser fra Sysselklubben”
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Nyt fra Menighedsrådet
AFLYST - ÆNDRING - AFLYST
I forbindelse med corona-situationen ser vi os nødsaget til at aflyse/ændre på
planlagte arrangementer.
Tænding af juletræ i præstegården den 29. november.

Deltagelse af kor, kørsel fra kirke i brandbil og gløgg og æbleskiver i præstegården er AFLYST, da vi højst må være 10 personer samlet.
I stedet for bliver der gudstjeneste med julemusik kl. 16 i Moltrup kirke.
Luciaoptog den 13. december kl. 16 aflyses.
I stedet for bliver der afholdt almindelig gudstjeneste med Lucia-tema kl. 10.30 i
Moltrup kirke.

Juleaftensgudstjeneste i Moltrup kirke kl. 14 ændres til:
• 2 gudstjenester i Moltrup kirke kl. 11.00 og kl. 13.00.

Juleaftensgudstjeneste i Bjerning kirke kl. 15.30 ændres til:
• Gudstjeneste i Bjerning kirke kl. 15.00.

NB

Der er tilmelding til alle 3 juleaftensgudstjenester (se opslag på modstående side vedrørende juleaften).

Nytårsgudstjenesten i Moltrup kirke
Denne så sin sidste form ved overgangen fra 2019 til
2020, da menighedsrådet mener, at tiden er inde til
forandring.
31. dec. i år forsøger vi os med en nytårsgudstjeneste
kl. 15.00, hvorefter vi skåler godt nytår med et glas
champagne. Arrangementet ses i gudstjenestelisten.
Vi håber på forståelse for ændringen, og at I tager
godt imod det nye tiltag.
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Juleaftensgudstjenester i Moltrup og Bjerning kirker
I år sætter corona-virussen dagsordenen i forhold til gudstjenester juleaften.
Moltrup kirke kan juleaften rumme fra 45 - 70 personer, og i Bjerning kirke kan vi
være fra 45 - 60 personer, alt efter om vi kan fylde en bænk op med personer fra
samme husstand.
For at så mange som muligt kan komme i kirke juleaften, har vi ændret lidt på tiderne, og tilføjet en ekstra gudstjeneste:
• Moltrup kirke kl. 11.00 familiegudstjeneste
• Moltrup kirke kl. 13.00
• Bjerning kirke kl. 15.00

For at skaffe plads til flest mulige personer, og undgå at nogen kommer forgæves,
ser vi os nødsaget til, at der foretages tilmelding til de 3 juleaftensgudstjenester.
Tilmelding til at deltage i Moltrup kirke kan ske pr. telefon eller SMS til:
Erik Petersen - tlf.: 40 30 36 41.
Tilmelding til at deltage i Bjerning kirke kan ske pr. telefon eller SMS til:
Elsebeth Jessen - tlf.: 61 60 28 99.
Tilmelding kan tidligst ske fra den 7. december og indtil den 16. december.

Moltrup - Bjerning menighedsråd
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Det nye menighedsråd
Pr. 1. søndag i advent, den 29. november, træder det nyvalgte menighedsråd i
kraft for de næste fire år.
Fra Bjerning sogn er følgende valgt:
• Elsebeth A. Jessen (genvalg)
• Jeppe Barsøe (genvalg)
• Ulla Lund (nyvalg)

• Ragna Søndergaard (nyvalg)
• Claus Reggelsen som stedfortræder.

Fra Moltrup sogn valgtes følgende:
• Jette Olofsen (genvalg)
• Knud Fink Isaksen (genvalg)
• Marianne Ørsted Bonde (nyvalg)
• Niels Jørgen Vinge Rasmussen (nyvalg)

• Inga D. Østergaard som stedfortræder.

Velkommen til det nye menighedsråd, der konstitueres den 18. november.
I samme ombæring vil jeg takke det afgående råd for veludført arbejde og godt
samarbejde de sidste fire år. En speciel tak for indsatsen og fordi I tog hvervet på
jer med det kirkelige arbejde, skal lyde til jer, der forlader rådet, nemlig Erik Petersen, Eva Hejnfelt Andersen, Flemming J. R. Nielsen og Claus Reggelsen.

Knud Isaksen

Elsebeth

Jette

Jeppe

Knud
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Ulla

Ragna

Marianne

Niels

Nyt fra Sogneforeningen
Nyt træ ved indkørslen til Møllesvinget
Den 20/11 blev der igen plantet et træ hvor Moltrup sogns vartegn "Bøgen" stod
indtil for kort tid siden. Vartegnet er sandsynligvis plantet 1875 samtidigt med at
en masse elmetræer blev plantet langs med Møllesvinget kaldet "Æ lille chausse".
"Æ store chausse" var imellem Haderslev og Kolding.
Genforeningstræet er en blodbøg og blev plantet den 20. november 2020 kl.
16.00.
Der er opsat en lille plaque om genforeningsbøgen på stedet.
Pas venligst godt på vores nye træ, det skal vandes med ca. 75 liter om ugen, de
første 3 år, så hvis vi kommer slæbende med vand, så ved I hvorfor.

Fortid

Fremtid?

Til BorgerBudget-mødet fik følgende projekter flest stemmer:
• 5.000 kr. til genopfriskning af pladsen ved bøgen inden nyt træ plantes.
• 10.000 kr. til genopfriskning af Kærlighedsstien.
• 15.000 kr. til overgang over grøft for enden af grusvej ved Moltrup landevej

så man kan komme over og gå direkte på cykelstien fremfor at gå de 100-150
m langs landevejen.
• 20.000 kr. til opsparing til pavillon ved Shelterpladsen i Krejsel skov til 2021.

Forslag om nye borde og bænke til Det levende Rum bliver taget med igen næste
år, da vi så forventer at kunne genbruge de gamle til projektet i Krejsel skov, hvilket falder godt i tråd med ovenstående.
Mikael Winther
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Arkivet er stadig lukket pga. Covid-19 situationen
Som nævnt i sidste nummer af Fællesnyt har vi beslutte at udsætte generalforsamlingen til 2021, hvor vi håber situationen er blevet bedre.
Da vores lokaler er meget små har vi også været nødsaget til at lukke arkivet for
besøg, samt aflyse vores mødeaktivitet.
Nogle fra bestyrelsen har deltaget i et par online-kurser for at holde kendskabet
til Arkibas-systemet ved lige.

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 vores lokale arkiv via
www.arkiv.dk.
Dette kan kun lade sig gøre hvis beboerne i de to sogne bakker op om arkivet og
fornyer deres medlemskab, så vi har penge til flere kurser og indkøb af forskelligt
udstyr til brug i arkivet.
Indbetalingen af de 75,- kr. pr. husstand kan gøres på følgende måde:
•

Kontonummer 5386 0243563 eller på

•

Mobile Pay 21 72 13 39. Angiv navn og evt. mailadresse ved indbetalingen.
På forhånd TAK!
Bestyrelsen
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Klip fra arkivet...
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Nyt fra organisten/korlederen
NYT – NYT – NYT – NYT – NYT

BABYSALMESANG I
MOLTRUP KIRKE
Første mødedato er fredag 29. januar 2021 kl. 10.30 – 11.30
Velkommen er mødre og fædre med deres børn i alderen 0 og 8 mdr.

Det er gratis at være med. Vi synger 7 gange i alt og lærer salmer og sange som
inspirerer børnenes sanser og som I kan have meget gavn af i fremtiden.
Der skal medbringes en dyne eller tæppe til barnet.
Tilmelding nødvendig til kirkens organist Birte Reimers
på tlf. 6094 8999 eller pr. mail: reimers777@gmail.com
Ved spørgsmål, ring endelig!
Der tages forbehold for aflysning af holdet pga. Corona-situationen.
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ALSANGSKORET SYNGER IGEN
Efter en lille pause pga. verdenssituationen,
prøver vi at få gang i stemmerne igen!
Vi mødes med fornyet energi den 14. januar
kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Og synger dejlige sange.

Skulle situationen pga. Corona stadig sætte en stopper for det, vil det blive meldt
ud på hjemmesiden og der vil blive sendt besked til de nuværende korsangere
også.
Håber vi ses!

Birte Reimers

Organist Moltrup og Bjerning kirker

Billedet er fra en tidligere koncert
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Nyt fra Sognepræsten
Vi skal gøre glæden til virkelighed!
Horne kirke
Julens budskab byder mørket trods. Og der sker noget særligt med os alle i den
søde juletid. Vi rykker sammen som familier, og vi bliver samtidig bedre til at huske, at der er mennesker vi ikke kender, som har det hårdt andre steder og ude i
verden. Dem husker vi i vores tanker og bønner, når vi samles rundt om det dejlige julebord.
Forventningens glæde vækker et håb, der styrker os i den meget mørke tid, vi nu
er på vej imod. Længslen efter lyset giver os lyst til fællesskaber og nære relationer. Vi vandrer gerne gennem mørket i den bidende kulde og tunge sne for at nå
skæret fra stearinlysene i hinandens stuer. Vi glæder os langt ind i maven, når vi
indbydes til en varm kop kaffe eller til andre hyggelige stunder. Det gør os godt!
Fattiggården i Svendborg
Og vi er bare bedre til at rykke sammen og huske hinanden i den her tid, hvor vi
virkelig mærker at mørket omslutter os. Og så venter vi sammen - venter på at
lyset igen skal vende tilbage.
I julen fejrer vi, at Gud bliver menneske i det lille barn i Betlehem. Og at Gud bliver menneske sigter også på, at vi skal forblive mennesker. I julen leger vi voksne
med, og giver børnene troen på, at livet kan lykkes, og at der er grund til masser
af forventning. Der er grund til at tro på, at et ønske kan blive til virkelighed.

Vi har pligt til at bidrage til hinandens glæde.
Derfor er det også en fantastisk smuk tradition, at vi giver hinanden gaver i julen.
Det er klart, at julen er blevet meget overdreven kommerciel og alt for dyr, men
hvorfor skulle vi droppe gaverne. Tværtimod! Det at give en gave, som vi gør til
jul, er et fint udtryk for, at ville insistere på glæden. At ville glæde andre. Det er
det rette giversind – at ville den andens glæde. Forventningens glæde er nogle
gange størst, når det kommer til gaver. Måske oftest. Men gaven i sig selv er
egentlig vigtig. Det er den fysiske manifestation af glæden. Uden den bliver det
hele bare luftkasteller. Vi har pligt til hele tiden at forsøge at bidrage til hinandens
glæde.
For idet mørket tager over bliver vi sårbare. Englene siger ikke til hyrderne på
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marken, ”bare rolig, der er ikke noget at være bange for” Nej, de siger jo blot
”frygt ikke!”. For selvom der nok er mange ting i verden der gør os bange, skal det
ikke få lov at fylde vores liv, eller sætte dagsordenen for vores tanker og handlinger. For da Jesus kom til verden fik vi en ledsager, der kom for at byde mørket
trods. Os han også favne vil, englen i det høje; Os han også smiler til, englen med
Guds Himmel – glans i øje. (DDS 474).
Der er heldigvis talrige eksempler på, at positive forventninger og håb også bliver
virkeliggjort til glæde og fred. Ikke mindst i denne tid. Når det virkelig gælder, forstår vi at rykke sammen og vise både medmenneskelighed og omsorg. Og da gør
vi glæden til virkelighed!
Englene symboliserer håb og trøst. Og i denne tid har vi endnu mere brug for netop håb og trøst. For det har været et
besynderligt og udmattende år for os alle. Et år, hvor forvirring og usikkerhed har fyldt allermest. Et år, hvor nogle har
været mere mærket end andre. Et år, hvor vigtige livsbegivenheder er blevet udskudt til en tid ud i fremtiden, hvor
man uden restriktioner kan samles og glædes med dem man
holder af. Sådan synes jeg også det skal være, og forhåbentlig
går vi snart en lysere tid i møde.
Det bliver også en anderledes jul end den vi kender. Og det må vi også forholde os
til i kirken. I personalestaben og i samråd med menighedsrådet har vi gjort hvad vi
kunne for at udtænke en december her i Moltrup og Bjerning kirker, der stadig
inviterer til juleglæde og stemning. Meget vil derfor stadig finde sted, om end det
bliver noget anderledes.
• 1. advent arrangementet er aflyst og erstattes af julesang i kirken.
• Lucia optoget er aflyst, men Luciagudstjenesten består mm.
• Vigtigst, bliver gudstjenesterne juleaften flere, men de kræver tilmelding!

Hold derfor godt øje, her i Fællesnyt og på de lokale sider, hvor vigtige informationer skal findes.
På gensyn i kirken!
Sognepræst, Annemette Hou
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Lucia
Vidste du, at Santa Lucia er skytsengel for de blinde? Og at
hendes nej til et ægteskab gav hende mange strabadser?
Du ved sikkert, at hun fejres på sin helgendag den 13. december, den dag vi også kalder Luciadagen.
Selvom vi i år ikke kan fejre Lucia med et optog som vi plejer, kan vi stadig dykke ned i fortællingen og hører om den
her unge kvinde, der havde meget mod og var noget for
sig.
Vi fortæller og synger med Lucia i Moltrup kirke søndag
den 13. december kl. 10.30.

Vinter
I det nye år fortsætter vi vores sangeftermiddage. I januar
er julen vel overstået og selvom det lysner, står vi midt i
den bidende vinter der endnu er lang.
Guds nåde er en vintergæk, den er din fostergave,
og er du ved at dø af stræk, så plant den i din have.
Vinterandagt finder sted i Moltrup kirke torsdag den 21.
januar kl. 16.00.

Faste
Fastetidens farve er lilla. Det fortæller os, at også fasten er
forventningens tid. I fastetiden forventer vi, at det snart
bliver påske og vi forbereder os på denne fest.

Denne sangeftermiddag vil vi fokusere på Grundtvigs påskeblomst.
Fasteandagt finder sted i Bjerning kirke torsdag den 11.
februar kl. 16.00.
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

Ingen

Prædikant

29. nov.

1. søn. i advent

16.00

6. dec.

2. søn. i advent

Ingen

13. dec.

3. søn. i advent

16.00

20. dec.

4. søn. i advent

Ingen

24. dec.

Juleaften

11.00

Familiegudstjeneste med tilmelding

Annemette Hou

24. dec.

Juleaften

13.00

Tilmelding

Annemette Hou

25. dec.

1. juledag

Ingen

10.30

Annemette Hou

26. dec.

2. juledag

10.30

Ingen

Annemette Hou

27. dec.

Julesøndag

Ingen

Ingen

31. dec.

Nytårsaften

15.00K

1. jan.

Nytårsdag

Ingen

Ingen

3. jan.

Hellig 3 konger

09.00

10.30

Annemette Hou

10. jan.

1. s. e. H. 3 k.

Ingen

09.00

Vikar

17. jan.

2. s. e. H. 3 k.

13.30

Ingen

Annemette Hou

21. jan.

Efterm. andagt

16.00

24. jan.

Sidste s.e. H 3 k.

09.00

10.30

Annemette Hou

31. jan.

Septuagesima

10.30

09.00

Annemette Hou

Sexageisma

19.00

Ingen

Annemette Hou

7. feb.

Julemusik

Bjerning kirke

13.30
Lucia-tema

Annemette Hou

7 læsninger

Ingen

Annemette Hou
Annemette Hou

Ingen

15.00

Tilmelding

Annemette Hou

Vinter

Annemette Hou

Kyndelmisse

11. feb.

Efterm. andagt

16.00

Faste

14. feb.

Fastelavn

Ingen

10.30

Annemette Hou

21. feb.

1. s. i Fasten

09.00

Ingen

Vikar

28. feb.

2. s. i Fasten

10.30

09.00

Annemette Hou

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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Annemette Hou

Det sker i

Igangværende aktiviteter i MIF
Vi følger myndighedernes retningslinjer ang. COVID-19
Børnegymnastik
Hver onsdag fra kl. 16.30-17.15 i Gymnastiksalen på Moltrup
Skole. Vi tilbyder sjov og leg for piger og drenge i alderen 1-4
år. Husk at forældrene selv skal deltage. Kontingent er 200 kr.
for en hel sæson.
Kontakt Daniel Ipsen (5126 1629) for mere information.

Stærk og glad - Fitness for unge piger og kvinder
Hver torsdag fra kl. 19-20 i Gymnastiksalen på Moltrup Skole.
Prøv en sjov og andeledes motionsform som giver sved på panden og et godt grin på læben. Piger/kvinder i alle aldre er velkommen. Kontingent er 250 kr. for en hel sæson.
Kontakt Lene Paulsen (2890 3491) for mere information.

Holdtræning for damer
Hver tirsdag fra kl. 17.30 - 18.30 i Gymnastiksalen på Moltrup
Skole. Træningen ligger vægt på funktioneltræning, vægt træning og udstrækning. Vi tager hensyn til skavanker og nye deltager er meget velkommen til at komme og prøve. Kontingent
er 250 kr. for en hel sæson.
Kontakt Caroline Moos (2277 3037) for mere information.
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Bordtennis
Hver mandag fra kl. 18.30 i Gymnastiksalen på Moltrup Skole.
Kontakt Julius (2980 8201) for tilmelding og mere information.

Old Boys
Old Boys spiller fodbold hver søndag kl. 19.00 i Lethallen.
Kontakt Anders Grarup (24481932) for mere information.

Moltrup Funktionel Træning
Find flere informationer på Facebookgruppen: Moltrup Funktionel Træning.
Her bliver træningstider mm. slået op
løbende.
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Årets Juletræsfest er aflyst!!!
Moltrup Frivillige Brandværn og Moltrup Idrætsforening har
grundet COVID-19 valgt at aflyse årets juletræsfest.
Med et ønske om en glædelig jul og et lykkebringende nytår!
MFB og MIF
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
Skorst.brand-Hårdt tag, Moltrup Bygade, vi fik efterset skorsten og renset rørene
og overdragede herefter opgaven til skorstensfejeren
Min.fourening-v/FUH, oprydning/rensning af vejbane efter uheld, Sønderjyske
24/10
motorvej E45 sydgående mellem Vojens og Haderslev S
Udkald efter ISL-Efterspørgsel, en husejer havde i forbindelse med arbejde i huset
21/10 oplevet en mindre gas agtig eksplosion. Vi ventilerede huset og ydede førstehjælp
til skadelidte
Min.fourening-v/FUH, oprydning/rensning af vejbane efter uheld, Sønderjyske
17/10
motorvej E45 nordgående mellem Haderslev N og Christiansfeld
FUH-Fastklemte, Sønderjyske motorvej E45 sydgående mellem Vojens og Hader3/10
slev S, 1 person fastklemt

26/10

22/9
17/9
17/9
14/9

Naturbrand-Skov/Plantage, Hjerndrupvej, ild i lidt grenaffald, ikke i indsats
ABA-Alarm, F-Engel Norgesvej, fejl på anlæg
Bygn.brand-Industribygning, Oksbølvej, ild i affaldsoplæg i lagerhal
ABA-Alarm, F-Engel Norgesvej, fejl på anlæg

7/9

Mindre.Forurening-Kemikalieudslip, Hammelev, væltet trailersprøjte på mark, TVG
mødte uden at blive indsat

5/9

Brand-Bil i det fri,Simmersted, bil udbrændt.

25/8
23/8
19/8

8/8
3/8

Min.fourening-v/FUH, oprydning/rensning af vejbane efter uheld i krydset Norgesvej/Moltrup Landevej
Brand-Bil i det fri, Sønderjyske motorvej E45 sydgående mellem Haderslev N og
Vojens.
Naturbrand-Mark, høstet, Ribevej Haderslev, tankvognen blev kaldt med på meldingen, der var dog ikke brug for vores hjælp.
Assistance ASP+TVG til Bygningsbrand-Villa/Rækkehus i Haderslev, hus overtændt
ved ankomst
Bygn.brand-Etageejendom, Bygnaf Haderslev, Tankvognsassistance til Falck Haderslev, ild i køkken.

Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
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Ny i Bjerning Sogn
Bjerning Sogns Beboerforening
vil gerne byde tilflyttere velkommen til sognet.
Vi inviterer derfor til fællesspisning i Bjerninghus
(det lille stråtækket hus ved siden af kirken)

TIRSDAG den 19. januar 2021 kl. 18.30
hvor bestyrelsen vil byde på aftensmad og orientere
om sognet og foreningens aktiviteter.
Vi glæder os til at se dig/Jer.

TILMELDING: senest 12. januar 2021 til Elsebeth Jessen
på SMS: 61 60 28 99 eller mail: elsebeth@eliselund.net
Max deltagerantal iflg. de til den tid gældende corona-restriktioner.
Hvis det bliver nødvendigt med aflysning, vil dette blive meddelt.
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Sangaften
med sange fra den nye højskolesangbog
Bjerning Sogns Beboerforening
har indkøbt 30 nye højskolesangbøger.
Vi glæder os til at tage dem i brug
og vil derfor gerne invitere til

SANGAFTEN i BJERNINGHUS
TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2021 kl. 19.00
Foreningen vil sørge for et let traktement.
PRIS: 20 kr. pr. person
TILMELDING: senest 16. februar 2021 til Elsebeth Jessen
på SMS.: 61602899 eller mail.: elsebeth@eliselund.net
MAX deltagerantal iflg. de til den tid gældende corona-restriktioner.
Hvis det bliver nødvendigt med aflysning, vil dette blive meddelt.
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Indvielse af aktivitetsplads
Lørdag den 12. september 2020
Efter flytning af sportspladsen på Åbrovej, blev denne på foranledning af kommunen i 2017 flyttet til Bellisvej, indtil grunden blev solgt i november 2018.
Efter længere tids drøftelser med Haderslev Kommune, nåede vi frem til, at den
fremtidige placering skulle være på Skovbøllingvej. Dette med stor velvilje fra både Kurt og Elsebeth Jessen og Mads og Viggo Tønnesen.
Kommunen startede med klargøring og planering af aktivitetspladsen. Senere fik
vi fra Kommunen opstillet 2 nye mål – dette var en dejlig/nødvendig udskiftning.
Så med nogen forsinkelse blev pladsen indviet den 12. september. Indvielsen skulle have fundet sted d. 23. maj, men her havde coronaen en finger med i spillet.
Ved indvielsen blev der arbejdet videre med færdiggørelsen af 100 stærekasser
(som symboliserer 100 året for genforeningen). De første 25 Stk. var færdige inden indvielsen, og blev sat på pæle på pladsen denne dag. Resten af de 100 stærekasser vil blive sat på pæle flere steder i sognet. Stor tak til teamet for udført
arbejde.
Ligeledes kunne vi glæde os over vort projekt med færdiggørelse af hytten på
pladsen. Denne skulle have været færdig til indvielsen i maj måned. I forbindelse
med hytten er der et bogskab, hvor man kan bytte bøger og bænke hvori der er
forskellige spil.
Indvielsen af aktivitetspladsen blev startet med fællessang (behørig afstand) og
efterfølgende samling af stærekasser. Undervejs var der servering af grillpølser
med øl/vand. Arbejdet blev afsluttet med sognets kaffebord og fællessang.
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De nye tiltag i borgerbudgettering
Pengene til gennemførsel af disse projekter kommer fra Haderslev Kommune/
Borgerbudgettering.

Vi har i år igen modtaget penge fra borgerbudgettering, af disse vil en stor del
blive brugt på yderligere tiltag på pladsen. Vort barsketmål vil blive opsat. Der vil i
den forbindelse også komme en flisebelægning. I belægningen vil indgå fliser i grå
og sort, således af flisebelægningen også kan bruges til MØLLE OG DAM samt
SKAK spil. Ligeledes vil vi, inden forårets store fodboldsæson går i gang, få opsat
”fangnet” til boldene bag fodboldmålene.
Vi håber at vi tidligt i foråret vil have fået coronaen på afstand, så vi igen kan
komme ud og bruge aktivitetspladsen til fælles aktiviteter og få gang i de forskellige spil.
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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:
19. 01.21

Ny i Bjerning sogn? Fællesspisning i
Bjerninghus

23.02.21

Sangaften i Bjerninghus

Vi glæder
os til at se
dig ♥

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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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

Vikar Annemette Hou Nielsen
Moltrup Bygade 40
tlf. 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
Møllesvinget 50, Moltrup
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 Lene Paulsen
Moltrup Bygade 76
tlf. 28 90 34 91

lenepaulsen19@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

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
ahn@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 15

Moltrup og Bjerning kirke

6. dec. kl. 14.30

AFLYST - Juletræsfest - AFLYST

side 18

Moltrup Forsamlingshus

13. dec. kl. 10.30

Lucia-andagt

side 14

Moltrup kirke

14. jan. kl. 19.00

Alsangskoret synger igen

side 11

Præstegården

19. jan. kl. 18.30

Ny i Bjerning sogn? - Fællesspisning

side 20

Bjerninghus

21. jan. kl. 16.00

Vinter-andagt

side 14

Moltrup kirke

29. jan. kl. 10.30

Baby-salmesang opstart

side 10

Moltrup kirke

11. feb. kl. 16.00

Faste-andagt

side 14

Bjerning kirke

23. feb. kl. 19.00

Sangaften - Den nye Højskolesangbog

side 21

Bjerninghus

Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 1. marts 2021.
Deadline for indlevering af stof til bladet er den 10. feb. 2021.

