FÆLLESNYT

JUNI 2016

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

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

Olieselskabet Danmark

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

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

MURERMESTER

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

HANS BONDE
Bramdrup Bygade 69
6100 Haderslev

tlf. 74 52 58 24

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

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

 Mange års

erfaring

 Eget datacenter
 Daglig backup
 Sikret mod

oversvømmelse

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

Moltrup klubhus

Udlejning af festlokaler.
Ring på 26 77 52 27 for yderligere information
Tlf.: 2196 0717

Vagtskifte på redaktionen

Efter fem år på redaktørposten har Lisbeth Schultz valgt at stoppe som
redaktør, men har dog indvilliget i at fortsætte med det regnskabsmæssige og kontakten til annoncørerne.
En stor tak skal lyde til Lisbeth for det store arbejde.
Jeg, Leif Beck er blevet overtalt til at tiltræde stillingen som redaktør, og
håber at jeg kan leve op til forventningerne. Der vil nok ikke ske de store forandringer lige med det samme, men jeg vil dog gerne opfordre alle
til at bidrage med stof til de kommende numre af Fællesnyt, da det jo er
et blad for alle i de to sogne.
Kort fortalt kom jeg til Moltrup sammen med min kone, Lone i 1996, så
vi er jo forholdsvis nye tilflyttere. Min fortid på arbejdsmarkedet har været indenfor det tekniske område både her i landet og i Grønland, men
de sidste 15 år arbejdede jeg som it-underviser i Haderslev Handelsskoles kursusafdeling, og de sidste fem år har jeg nydt livet som folkepensionist.
Indlæg sendes til:
Leif Beck, Møllesvinget 13, Moltrup, 6100 Haderslev
eller på mail til: faellesnyt@moltrup-sogn.dk
Forsidefoto: Kirsten Nørgaard Jensen

Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 31. aug.
Deadline for indlevering af stof til bladet er den 15. aug.
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Nyt fra

Tennisbanerne
Tennis er kontingentfri resten af sæsonen. Derfor vil døren indtil træningsanlægget fremstå ulåst hen, resten af året.
Husk gerne at lade døren forblive ulåst,
når anlægget forlades.
Husk at efterlade stedet som I gerne selv
vil finde det.

Send venligst en besked til formand Annette Kjær hvis man forventer at bruge tennisbanerne. Mail: annetteabspoel@hotmail.com
Dette gælder også for dem der i forvejen har nøgle til tennisbanerne.
Som noget helt nyt kan der nu bookes baner online på www.Moltrupsogn.dk. Dette kræver dog et login, som fås ved at kontakte Annette
Kjær på ovenstående mailadresse.

Fodbold, for de små
Der er træning for de små, hver
torsdag fra 16.45 og cirka en
time frem. Forårets træning er
til og med den 16/06-16.
Angående efterårssæsonen, så
kommer der nyt ud, hen over
sommeren.
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Det ”Levende rum”

Ny dato for ”klargøring” er den 03/09-2016 kl 10.
Tilmelding foregår igen til formand Annette Kjær på 40 68 45 60, enten
via SMS eller opkald.

Borgerspisning
I år har vi valgt at omdøbe borgerspisning til det lidt mere ”moderne”
navn, fællesspisning.
Datoen er den første fredag i september, dvs. den 02/09-2016. Mere nyt
følger.
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- Den 14. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling i kantinen
ved "Digagergård".
- Der var også i år stor tilslutning. Dette års indlæg omhandlede sølvskatten i Errested.
Skatten blev fundet den 20. august 2015 på Jes Lundbys mark i Errested
af amatørarkæolog Michael Frederiksen, Hoptrup. Hans kone Iben fandt
på samme mark en flot guldperle.
Ægteparret og museumsinspektør Anders Hartvig fortalte levende og interessant om fundet.
- Karin Bonde aflagde sin sidste formandsberetning, da hun efter 26 år i
bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Hun skal have stor tak for sit store
arbejde gennem årene, især for arbejdet med de to bøger "MOLTRUP
SOGN - GÅRDE OG HUSE" og "BJERNING SOGN - GÅRDE OG HUSE".
Karin fortalte om vores deltagelse i Historisk Messe i Vojenshallerne den
10. og 11. oktober 2015, hvor vi deltog med en udstilling om de to sognes frivillige brandværn, hvor kun Moltrup Frivillige Brandværn stadig
eksisterer samt med brevveksling mellem udsendte soldater og deres
familier under 1. verdenskrig.
Karin fortalte også at der hvert år er personer der søger deres slægt i
sognene, hvilket hun kom med nogle eksempler på.
- Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.
- Der var ingen indkomne forslag.
- Ib Hejnfelt og Peter Lassen blev genvalgt til bestyrelsen.
Der var ingen i forsamlingen der ønskede at indtræde i bestyrelsen.
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Der var ingen i forsamlingen der ønskede at indtræde som suppleant.
(Anton Toft ønskede ikke at fortsætte som suppleant).
Bestyrelsen består således af 4 personer, ingen formand og ingen suppleanter, hvilket efterfølgende er accepteret af Byhistorisk Samvirke indtil vi forhåbentlig kan finde nogen der har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
- Som revisorer blev Jens Christian Jensen valgt og Ove Johansen blev
genvalgt.
- Der var ingen indlæg under eventuelt.
- Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Lisbeth Biering Schultz: Arkivleder.
Ib Hejnfelt: Kasserer.
Peter Lassen: Sekretær.
Bjarne Hansen: Bestyrelsesmedlem.
Henvendelser til Lokalhistorisk Arkiv :
moltrup.bjerning@gmail.com
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!

Historisk tur med Peter Chr. Jacobsen
Bjerning Ejerlaug og Beboerforening inviterer borgere i Bjerning og Moltrup sogne til en historiefortælling.
Vi har meget historie i Bjerning sogn, og nu prøver vi at få noget af
det fortalt på stedet. Med udgang fra Bjerninghus vil Peter Chr. Jacobsen fortælle om stedet op gennem historien herunder om den nærliggende KONGEVEJ.
Arrangementet vil finde sted medio august…
Nærmere info følger
På Bjerning Ejerlaug og Beboerforenings vegne
Bestyrelsen
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Nyt fra menighedsrådet
Præsteskifte.
Når I læser disse linjer, har vi taget en, forhåbentlig, god afsked med
vores præst, Jette Colding Frederiksen. En afsked, som jeg håber Jette
vil mindes med glæde, på trods af, at hun gerne havde fortsat nogle år
endnu. Regler og love skal følges.
De næste tre måneder kommer til at køre for nedsat blus i vores to sogne, indtil en ny præst er ansat. Ansættelsesproceduren er i gang. Indtil
vi har fået en ny præst i præstegården, vil de to præster fra Gl. Haderlev
Sogn, Erik Holmgaard og Jacob Dam Knudsen vikariere herude. Med
nedsat blus menes, at gudstjenesterne foregår hver anden søndag kl. 9,
altså den ene søndag i Bjerning og næste søndag i Moltrup. Se tiderne i
gudstjenestelisten her i Fællesnyt.
Jeg vil opfordre jer til at bakke op om gudstjenesterne både i den
”præsteløse” periode, men bestemt også når den nye præst starter. Det
er vigtigt, som nyansat, at fornemme jeres opbakning. Altså, - tager vi
godt imod den nye præst, vil der være en rigtig god grobund for et godt
samarbejde, der forhåbentlig vil vare i mange år, til glæde for os alle.
Om den nye præst kan flytte ind den 1.9., er ikke helt sikkert, det afhænger af omfanget af det arbejde, der skal til for at gøre præstegården
klar til indflytning. Boligen bliver måske først klar den 1.10. Vi får se.
Menighedsrådsvalg.
Første søndag i advent skal et nyvalgt menighedsråd for vores to sogne
træde i funktion, klar til den næste periode på fire år. Opfordringen i forrige Fællesnyt om at stille op til valg gælder stadig. Brug din demokratiske ret til enten at lade dig stille op til valg, og/ eller i hvert fald til at
afgive din stemme ved det kommende valg.
Nærmere om valget og proceduren vil tilgå dig, når vi nærmer os den
tid.
På menighedsrådets vegne
Knud Isaksen
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

Bjerning kirke

Prædikant

5. jun.

2. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

12. jun.

3. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Jakob B. Knudsen

19. jun.

4. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

26. jun.

5. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Ingeborg Kastbjerg

30. jun.

Bjerningdag

10.00

Erik Holmgaard

Altergang

3. jul.

6. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

10. jul.

7. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Ingeborg Kastbjerg

17. jul.

8. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

24. jul.

9. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

31. jul.

10. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Jakob B. Knudsen

7. aug.

11. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Jakob B. Knudsen

14. aug.

12. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

21. aug.

13. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Jakob B. Knudsen

28. aug.

14. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Ingeborg Kastbjerg

Altergang

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil
på tlf. 74 56 15 13.
Læs mere på kirkernes fælles hjemmeside
www.moltrupbjerning.dk
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Altergang

Jakob B. Knudsen

Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende
opgaver:
24/4

Brand-bil i det fri, Motorvejsafkørsel 66, slukket med HT.

15/4

ABA-alarm Bestseller, teknisk fejl på anlæg.

18/3

TVG. assistance til Bygn. brand villa/rækkehus, Aastrupvej
Haderslev. Det viste sig dog at være brændeovnen man
kunne se fra vejen.

17/3

Min. forurening-v/FUH, Motorvejsafkørsel 69 Haderslev Syd.

8/3

FUH-Fastklemte, Ribevej, Rute 47 mellem Hammelev og Vojens, 1 person teknisk fastklemt, ambulancereddere fik forulykkede ud af bilen.

4/3

Assistance med autoprøjte og tankvogn Bygn. Brand gård til
Hoptrup, Hejsager Strandvej.

4/3

ABA-Alarm, bofællesskabet Diagergård, alarm udløst grundet
madlavning.

29/2

Brand-Lastbil/Bus, Tørningvej Vojens - Tankvogn til Vojens

27/2

Min. forurening—mindre spild, Sønderjyske motorvej E45 68
> 69. Under bjergning af køretøj, sprang hydraulik slange på
bjergningsvogn og olie løb ud på kørebanen.

27/2

FUH-Fastklemte, Sønderjyske motorvej E45 68 > 69 Bil
påkørt bagfra, teknisk fastklemt.

Læs mere på brandværnets hjemmeside www.moltrup-brand.dk
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MFB indbyder til

Skt. Hans fest
torsdag d. 23. juni
kl. 19.00 på brandstationen
hvor der er mulighed for at bage
snobrød (husk at medbringe snobrødspinde), og der kan købes
drikkevarer og grillpølser.
Kl. 20.30 tændes bålet på
marken ved kirken.
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Nyt fra Bjerning Ejerlaug og Beboerforening
KONSTITUERING AF BESTYRELSEN
FORMAND: LEIF JOHANNESON

MEDLEM: TAGE STRAARUP

KASSERER: ELSEBETH JESSEN

MEDLEM: RAGNA SØNDEGAARD

SEKRETÆR: TINA BONDE ANDERSEN

FACEBOOK
Bestyrelsen har oprettet en lukket gruppe på FACEBOOK ”Bjerning
Ejerlaug og Beboerforening”, hvor vi vil lægge informationer om kommende aktiviteter, ideer m.m. ind.
Det er vores sekretær Tina Bonde Andersen, der er administrator på
siden.
Siden kan bruges til at medlemmerne kan komme med input både til
aktiviteter eller andet de ønsker bestyrelsen skal tage op.
Der vil stadig blive sendt mail om aktiviteter til medlemmerne.

TAK TIL PETER, KAREN og JEPPE
Bestyrelsen vil gerne sende en stor tak til Peter Jacobsen for en fantastisk historisk fortælling om Alfarvejen og historierne om Errested.
Der skal også lyde en meget stor tak til Karen og Jeppe Barsøe der stillede deres lade til rådighed, hvor vi efter endt fortælling kunne indtage
den medbragte kaffe og kage.
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Torsdag den 23. juni 2016
kl. 20.00
holder vi Sct. Hans aften på sportspladsen
bagved Skovbølling Radio
hvor vi vil sende heksen til Bloksbjerg…

Foreningen er vært med pølser, øl/vand
Med venlig hilsen
Bjerning Ejerlaug og Beboerforening

Adresseliste for kontaktpersoner i Moltrup og Bjerning Sogne
Moltrup-Bjerning
Fællesnyt

Moltrup Sogneforening

Navn, adresse og tlf.nummer
Redaktør Leif Beck
Møllesvinget 13, Moltrup
tlf. 40 14 97 10
Formand Mikael Winther
Moltrup Landevej 87
tlf. 75 62 01 64 / 51 80 19 04

Mailadresse og hjemmeside
faellesnyt@moltrup-sogn.dk

mikael@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogns hjemmeside

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

Moltrup Præstegård

Moltrup Bygade 40

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

isaksen@moltrup-sogn.dk

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

Næstformand Flemming Nielsen
Bellisvej 3, Bjerning
tlf. 74 53 14 77 / 23 24 00 73

f_j_r_n@hotmail.com

Moltrup og Bjerning kirker

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

www.moltrupbjerning.dk
bodil-jenschr@bbsyd.dk

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske
Forening

Arkivleder Lisbeth B. Schultz,
Rovstrupvej 58
tlf. 61261353

midtgaard@bbsyd.dk

Moltrup Frivillige Brandværn

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

www.moltrup-brand.dk
soren@gulvsliver.dk

Moltrup Idrætsforening

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

annetteabspoel@hotmail.com

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup Forsamlingshus

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

forsamlingshus@moltrupsogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 74 52 14 13

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

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

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

Bjerning Ejerlav og Beboerforening

Formand Christian Kronborg
Bramdrup Vestergade 4
Vagttlf. 29 85 63 83 eller
Stig Winther tlf. 50 93 39 49
Formand Leif Johanneson
Skovbøllingvej 9
tlf. 74 52 40 06
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www.moltrup-sogn.dk
Afventer ansættelse
af en ny præst

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz
Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

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

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

Bagsiden

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

Her er et par billeder fra Moltrup og Bjerning Alsangskor’s forårskoncert i Bjerning kirke 1. maj.

Damgaarden har igen været plaget
af hærværk i ”oplevelsesparken”

Nogle billeder fra ”open skur” den 21. maj

Hvornår sker der hvad og hvor?
Hvornår

Hvad

Hvor

17. jun. kl. 16.00

Idrætsforeningens Sommerfest

Moltrup Forsamlingshus

23. jun. kl. 19.00

Skt. Hans fest v/MFB

Brandstationen i Moltrup

23. jun. kl. 20.00

Skt. Hansaften v/Bjerning Ejerlau og Beb.

Sportspl. bag Skovbølling Radio

Fællesspisning (Borgerspisning)

Moltrup Forsamlingshus

”Klargøring” af det ”Levende rum”

Moltrup sportsplads

2. sep.
3. sep. kl. 10.00

