FÆLLESNYT Juni 2017

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

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:

Tlf.: 2196 0717
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HANS BONDE
Bramdrup Bygade 69
6100 Haderslev

tlf. 74 52 58 24

Nyt fra Menighedsrådet
Ændring af konfirmationsdatoerne
Fra 2020 og frem, har menighedsrådet besluttet,
at konfirmationsdatoerne ligger således: I Moltrup
1. lørdag efter påske og i Bjerning uændret 1.
søndag efter påske.
I Bjerning har der aldrig været tvivl om datoerne,
hvorimod der i Moltrup de sidste år har været
konfirmationer vekslende mellem 2. søndag efter
påske og Store Bededag.
Beslutningen er begrundet i, at konfirmanderne
derved får et forløb i fællesskab gennem hele forløbet, der afsluttes samtidigt samt en rationalisering af arbejdet og arbejdskraften.
Vi håber på konfirmandernes og forældrenes forståelse for beslutningen.

Pensionistudflugten
De fleste læsere har nok bemærket, at pensionistudflugten er skåret ned tidsmæssigt. Dette er
gjort af følgende årsager: Dels fornemmer vi, at
en heldagstur for nogle af sognets ældste med
buskørsel og entreer til diverse besøgsmål er en
hård prøvelse. Vi bruger forholdsvis mange penge på en heldagstur på trods af delvis egenbetaling. De penge vi sparer herved kunne vi tænke
os brugt på ungdoms– og konfirmandarbejde.

Hvad får I ud af kirkeskatten?
I Haderslev Domprovsti har kirkeskatten gennem de sidste år, hvor jeg
har været formand for menighedsrådet, ligget på 0,95 %, altså lige knap
1 %. Landsgennemsnittet er 0,88 %. Udsvingene fra kommune til kommune hænger sammen med befolkningstætheden. Landets laveste kirkeskatteprocent besiddes af Gentofte med 0,43 % (mange mennesker og
få kirker). I Haderslev Stift ligger Fredericia i bunden med 0,88 % (som
landsgennemsnittet) og Hedensted topper med 0,98 %

Forsidefoto: Kirsten Nørgaard Jensen
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Nok om procenter. Hvad får du for pengene/ hvad bruges pengene til?
Kirkeskatten sikrer, at der kan holdes gudstjenester i kirkerne om søndagen, og den sikrer kerneydelser som dåb, begravelser, bryllupper og
konfirmationer. Den lokale kirkeskat lønner også kirkens funktionærer gravere, kirkesangere, kirketjenere, organister og en del af præstens
løn, ca. 60 % (resten betales af staten) og kirken er udgangspunktet for
lokal diakoni, kor, cafeer, fællesspisninger, koncerter, udflugter og en
lang række andre arrangementer og initiativer i sognene.
Via kirkeskatten bidrager du også til vedligeholdelse af kirker og kirkegårde. Danmark har ca. 2.400 kirker og omkring 2.000 kirkegårde i hele
landet. Bidraget sikrer, at de danske kirkebygninger bliver vedligeholdt.
Bygningerne repræsenterer tusind års danmarkshistorie og gemmer på
unikke kunst- og kulturskatte.
I Haderslev Domprovsti gør vi os meget umage med at holde udgifterne
nede, dels ved at udnytte stordriftsfordele, besparelser, effektiviseringer
og ved energisparetiltag. Vi er af den mening, at så længe det offentlige
skal spare, gælder det også kirken, derfor holder vi kirkeskatteprocenten
i ro.

Med disse ord vil jeg sige, at melder du dig ud af folkekirken, skal du gøre det af religiøse grunde, ikke af økonomiske grunde. Du betaler forholdsvis lidt i forhold til det du får igen. Melder du dig alligevel ud, kommer du/ vi bare til at betale mere i statsskat, idet kirkerne og kirkegårdene alligevel stadig skal finansieres, idet de er en del af vores fælles
mangeårige kulturarv.
Lad os ses i kirken!
På menighedsrådets vegne
Knud Isaksen
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Nyt fra Sogneforeningen
Kære medborgere i sognet
Vi renoverer Kærlighedsstien 1. og 2. juli, og
kunne godt bruge nogle frivillige hænder.
Vi har styr på maskiner, stabil grus og stenmel, men kunne godt bruge hænder til alle
de andre småting.
1. juli starter vi med at klargøre og rydde i
ca. 1 meters bredde i hele Y'et.
Medbring meget gerne en grensaks til rødder, spader og lign.
Vi slutter med grillpølser og lidt at drikke.
2. juli er primært påkørsel af grus og stenmel, så her kunne vi godt bruge en vagt ved
hver indgang for at forhindre ulykker.

Status på BorgerBudget
Bænken er i produktion og placeres derefter ved pladsen
under bøgen, men da det ikke er en p-plads (grundet faren for nedfaldene grene) opfordres I til at dokumentere
parkerede taxa’er og busser, og derefter sende billederne
til mikael@moltrup.net, så vi kan oplyse selskaberne om
det.
Kærlighedsstien renoveres 1. & 2. juli (se ovenfor).

Petangbane og Bålsted oprettes umiddelbart derefter.
LED-solcelle-lamper opsættes ved øvelsesområdet til efteråret.
Der er startet en ny omgang BorgerBudget,
og de første forslag er allerede modtaget.
Har du nogle forslag så send dem gerne til
mikael@moltrup.net.
God sommer til alle!
Mikael Winther
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Kandidat til Byrådet i 2017
Efter 4 års pause stiller jeg igen op til Haderslev Byråd til valget i november 2017, jeg har haft 4 dejlige år hjemme, med tid til børnene og Johnny,
nu er børnene flyveklare og jeg får mere tid til at engagere mig i politik i
Haderslev kommune.
Jeg stiller igen op for Venstre Haderslev, et parti som jeg på godt og ondt
har fulgt siden mit første medlemskab som 15 årig.
Mine værdier er overordnet at fællesskabet er det vigtigste i både Haderslev og Danmark, vi bliver nød til at tage ansvar for os selv, og derved have både menneskelig og økonomisk overskud til at hjælpe dem der ikke
kan.
Vi har og skal fortsat have et velfærdssamfund, som er et "kan" og ikke
"skal" samfund, derved forstået, at vi skal søge om hjælp når vi har brug
for hjælpen og ikke fordi vi kan.
Der er desværre ikke økonomiske ressourcer til alle drømme, men der skal
prioriteres, således at vi får et anstændigt samfund. Vi skal alle bidrage til
velfærden og ikke alle er ens, eller kan være ens i modtagelsen af ydelser
eller bidrag.

Idet jeg er opvokset her i Moltrup Sogn på Bramhale gård, levet mit liv i
Sønderjylland, er jeg træt af at forholde mig til at vi bor i udkants Danmark, nej vi bor i Forkanten til Europa, vi bor i en fantastisk egn, med
mange muligheder.
Muligheder vil komme, og vi må være åbne for at tage forandringer og forvandle dem til succeser.
Jeg stiller op både som kandidat for Moltrup området og som kandidat for
hele Haderslev, vi skal gerne kunne samle Haderslev, så vi ej heller i Haderslev skaber "udkant" og centrum .
At være kandidat og forhåbentlig være byrådsmedlem, er ikke hvad jeg
ønsker for vores samfund, men hvad I byder ind med, hvad I fortæller om
Jeres drømme og ideer.
Jeg skal være Jeres talerør, så brug mig.
Inga Lykke
Moltrup Bygade 30
Mail: inga@lykke5.dk

Tlf. 20 21 50 88
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Sanggudstjeneste med Sønderjysk kor i
Moltrup kirke den 14. maj

Stort tak til Elsebeth Birkblad og til Sønderjysk
kor for en dejlig sanggudstjeneste. Aftenen
bød på dejlige sommersalmer som fællessange, forårssange og en smagsprøve på Martin
Luthers salmer i anledning af reformationsåret.
Efter en andagt af Henriette Öberg med både
røde hjerter og popcorn, sluttede programmet
med fællessangen ”Du som har tændt millioner
af stjerner” og et velspillet postludium af Elsebeth Birkblad.
Menighedsrådet havde ordnet kaffe og småkager til alle besøgende og
der blev samlet ind til Din Nødhjælp Anja Ringgren Lovéns børnehjem,
for udstødte heksebørn i Nigeria. Der kom 780 kr. i klingposen som bliver overført direkte.
Vi takker for en dejlig aften.
7

MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Mandag den 27. marts 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling
på Moltrup Skole.
I forbindelse med generalforsamlingen holdt graver Jens Christian Nørgaard Jensen et spændende og interessant foredrag om hverdagen og
sine oplevelser som graver ved Moltrup og Bjerning kirker.

Arkivleder Lisbeth Biering Schultz aflagde beretning:
Ved salg af medlemskort har vi stadig haft stor hjælp af Karin, Viggo og
Anton. Tak for det.
Vi har lige nu 205 medlemmer.
Der er solgt 6 Moltrupbøger og 1 Bjerningbog i det forgangne år.
Vi søger fonde til nyt IT-udstyr.
Samvirket (sammenslutning af Lokalhistoriske arkiver i Haderslev kommune) er kommet godt i gang.
Via Samvirket har Lisbeth fået en aftale i stand med Vojens Lokalhistoriske Arkiv angående et inspirationsbesøg. Vojens er et stort arkiv med
ca. 20 frivillige der arkiverer, så vi regner med at få nogle idéer og
”guldkorn” med hjem.
Der foregår stadig henvendelser af forskellig art til arkivet, og vi kan også se på arkiv.dk at der af og til er visninger fra vores arkiv.
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Vi glæder os til, at der er nogle der får lyst til at aflevere erindringer fra
deres liv på gidetvidere.dk som vores arkiv er tilmeldt og som er omtalt i
Fællesnyt fra marts 2017.
Regnskab: Gennemgået og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.
Indkomne forslag: Ingen
Valg:
Lisbeth Biering Schultz og Bjarne Hansen blev enstemmigt genvalgt.
Ib Hejnfelt efterlyste interesserede til 1 bestyrelsespost og 1 suppleantpost, så bestyrelsen igen kunne blive fuldtallig.
Lone Beck blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.
Leif Beck blev enstemmigt valgt som suppleant.
Ove Johansen og Jens Christian Jensen blev enstemmigt genvalgt som revisorer.
Eventuelt:
Ove Johansen roste Karin Bonde for sit mangeårige formandskab og det
store arbejde med de 2 bøger om gårde og huse i Moltrup og Bjerning
sogne.
Bestyrelsen har ved en lille sammenkomst i Arkivet efter generalforsamlingen 2016 overrakt Karin en kurv som tak for de mange år.
Efter generalforsamlingen 2017 har bestyrelsen konstitueret sig
således:
Lisbeth Biering Schultz: Arkivleder
Ib Hejnfelt: Kasserer

Peter Lassen: Sekretær
Bjarne Hansen: Bestyrelsesmedlem
Lone Beck: Bestyrelsesmedlem
Leif Beck: Suppleant
Bestyrelsen har besluttet at fortsætte endnu et år uden formand.
Henvendelser til Lokalhistorisk Arkiv: moltrup.bjerning@gmail.com

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.
9

Bare rolig, Jesus frelser ikke kun nudister!
Det er snart ferietid, og da passer det måske med en lille historie eller to
fra Bayern. I den lille by, Urschalling ved Chimsee, findes St. Jakobus
Kirche. Byen er lille, men med 150 indbyggere, er der naturligvis også en
gasthof, ”Mesner stub´n”. Mesner betyder graver eller kirketjener, og fra
kroen leveredes altervin til nadveren i Kirken. Det er også kirketjeneren
som har nøglerne til kirken, hvis man skulle være interesseret i at se den
lille fine kirke fra ca. 1200 med de fine fresker, St. Jakobus Kirche. Han er
en ret så hyggelig fyr, ham graveren, som passer godt på stedet og dets
kulturskatte.
Billedet af Jesus som redder de
nøgne fra helvedets monster er
hentet fra St. Jakobus kirken og
jeg synes at kunstneren har
fanget påskens budskab så
godt. Jesus med glorien med de
tre røde streger, (som viser at
både Fader, Søn og Helligånd er
på færde) træder igennem rammen og lige ind i gabet på det
store helvedes monster. Fandens djævle kan bare se på,
mens Jesus stiller sit kors som
spær i monstrets gab og med
rare øjne tager han de nøgne
stakler ved hånden og hjælper
dem ud af kniben. Jeg kan i
grunden godt lide når tingene
har en praktisk anvendelse, korset er her ikke længere et redskab til at plage livet ude af
folk, men korset er blevet et
redskab til at redde livet på folk
som plages. Og monsteret kan ikke lukke munden og sluge staklerne. Næste gang vi i trosbekendelsen siger ”nedfaret til dødsriget” så er det altså
det Jesus har ”gang i” der i underverdenen. På en eller anden måde er det
altså en trøst at tænke på, at død og sorg, helvedets plage og ondskab
ikke er det sidste som sker. Jesus går igennem rammen og er klar til at
ta’ imod og trække os ud af helvedet. Om det er før eller efter døden spiller åbenbart en mindre rolle. I St. Jakobus kirken er der også mange andre fresker, dem må I selv google frem, men der er også en anden ganske
underfundig seværdighed i Urschalling som ikke kan ses på internettet.
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På vejen ud af byen står der, som så
mange andre steder i Bayern og Sydtyskland, et lille vej kors, med et krucifix
af den lidende Jesus på korset. Disse vej
kors blev tit sat op som mindesmærker
over alvorlige ulykker, eller som from
opfordring til en kort bøn på vejen, og
mange er meget smukt udskårne med et
lille tag over.
Nu er dette billede bare et eksempel, så
du kan se hvordan de tit ser ud.

Nu var der en kunstkender, som havde
fortalt dem i Urschalling at de skulle passe godt på ham Jesus, som hang ganske
ubeskyttet der ved vejen, for skulpturen
var af en ganske høj værdi og den var
let at fjerne fra pladsen, der ved vejen.
Graveren sørgede derfor for at Jesus blev taget ned fra korset, og han
flyttede figuren til en mere sikker plads: hjem til ham selv, hvor besøgende kunne kikke på Jesus i entreen. Men man havde jo stadig korset der
ved vejen og man var enige om, at det så noget tomt ud. Derfor gik man i
gang med at tænke sig godt om, hvad man skulle sætte på korset i stedet.
Det blev graverens svigermor som kom med idéen: man skulle sætte et
skilt op! Som sagt så gjort. Det blev Englenes hilsen til kvinderne ved graven påskemorgen: ”Hvorfor leder I efter den levende bland de døde?
Han er ikke her, han er opstået”.
Det er så almindeligt at man ser den lidende Jesus på disse små vej kors,
at man faktisk ikke rigtigt ”ser” dem længere. Det er vel også sådan at al
den nød, død, elendighed og dumhed som man ser og hører om i medierne og i aviserne, er så almindelig at man faktisk kan have svært ved at tro
at det kan være anderledes, at det faktisk, trods alt går den rigtige vej.
Derfor er det så forfriskende at det lille skilt med opstandelseshilsnen bryder af mod det forventede og minder os om at vi ikke fejrer påske fordi
Jesus døde på korset. Korset var bare den måde som så mange på Jesu
tid blev henrettet på. Vi fejrer påske fordi Jesus brød igennem rammerne
for logikken, tid og rum og blev levende igen. Vi skal ikke lede efter Jesus
i en død religion, i en uvedkommende tradition, men vi får en levende hilsen: ”Hvorfor leder I efter den levende bland de døde? Han er ikke her,
han er opstået!” Og hermed vil jeg ønske jer alle en dejlig forsommer.
Med varme hilsner fra jeres sognepræst
Henriette Öberg.
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Skærtorsdag i Moltrup kirke
med fællesspisning
Traditionen tro var der fællesspisning i Moltrup
kirke efter skærtorsdagsgudstjenesten inden
påsken. Som noget nyt var der i år hjemmebagt glutenfrit nadverbrød. Fremover er alt
nadverbrød som serveres i Moltrup kirke glutenfrit.

I slutningen af gudstjenesten blev lysestager og blomster fjernet fra alteret for at symbolisere hvordan Jesus blev frataget alt ved sin tilfangetagelse og korsfæstelse.

Tak til Caroline Moos for de
hjemmelavede nadverbrød.

Tak til Menighedsrådet for
god indsats med at forberede
snitter og drikkevarer.
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Billeder af konfirmanderne i Moltrup kirke

30. april 2017
Fra venstre:
Robin Marek
Sabrina Guldberg Bode

Nanna Rosenberg

12. maj 2017
Fra venstre:
Nickolaj Jensen
Christian Mitchell Moos
Mads Jacewicz Spiele
Micki Læborg Maltarp
Cecilie Jensen

Stort og hjertelig tillykke til alle konfirmander
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Dåbsklude strikkes i Bramdrup
Jette Olofsen har startet et dejligt initiativ, at strikke dåbsklude som anvendes ved dåb for at tørre hovedet på dåbsbørnene/dåbskandidaterne.
Dåbskluden får familien med hjem som et minde om den store dag. Der er
forskellige design på bomuldskludene. Ved dåb i Bjerning kirke og Moltrup
kirke får man ud over dåbskluden også et dåbslys med sig hjem og så indbydes alle dåbsfamilierne til dåbsfest i januar, hvor der uddeles børnebibler.
Hvis du skulle være interesseret i at strikke dåbsklude (måske til et lille
dåbsbarn i familien) så er du velkommen til at kontakte Jette Olofsen, Lille
Klokkedal 4, og få en opskrift.

14

Forårskoncerten i Bjerning kirke
den 30. april
Stor tak til alle medvirkende ved forårskoncerten i Bjerning kirke den 30. april. Det
var en dejlig blanding af nyt og gammelt.
Her er nogle billeder fra en vellykket eftermiddag i Bjerning Kirke med musik fulgt af
snacks og snak.

Tværfløjtesolist Elise Barsøe Jessen

Alsangskoret med korleder Elsebeth Birkblad
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Hvad sker der i Moltrup-Bjerning sogn?
Pilgrim i pinsen
Velkommen ud i det grønne! Pilgrimsvandring i Pinsen. Den 4. juni kl.
09.00 starter vi vores pinse-pilgrimsvandring i Moltrup Kirke med en kort
andagt. Derefter går vi mod Bjerning kirke og regner med at ankomme i
solskin til en friluftsgudstjeneste ved Bjerninghus ca. kl. 10.30, hvor vi
efter gudstjenesten kan få noget godt fra grillen. Tag gerne noget med
at sidde på. Hvis nogen vil agere chauffør for trætte pilgrimme efter
gudstjenesten vil jeg være glad for at høre fra jer (telefon 51 44 22 98).
Og ellers glæder jeg mig til en dejlig lang vandring. Som den svenske
poet Karin Boye skrev: ”Nok findes der mål og mening i vor færd, men
det er vejen som er møjen værd”.
Midsommerfest
Den 25. juni kl. 10.30 er der igen friluftsgudstjeneste i Bjerninghus, hvor
vi fejrer midsommerfest med lidt godt fra grillen. Supplér gerne med
egen madkurv.
Bjerningdagen
Husk på at den 30. juni er det Bjerningdagen med mindehøjtid. Alle er
velkomne!
Åbent hus i Præstegården
Nu er Præstegården snart klar. Håndværkerne har været hurtige og dygtige. Så de blev færdige i god tid. Den 2. juli er der efter Gudstjenesterne kl. 09.00 i Bjerning og 10.30 i Moltrup, åbent hus i Præstegården på
Moltrup Bygade 40 med let frokost og kaffe i Præstegården.
Filmklub
Vi har mulighed for at vise film i konfirmandstuen, så hvorfor ikke udnytte det? Hvis du er interesseret i at være med i en filmklub, så er du velkommen til at henvende dig til Henriette på telefon 51 44 22 98.
Sogneeftermiddage
Notér gerne allerede nu i kalenderen onsdage kl. 14.30-16.30:
30. august, 11. oktober, 15. november og 13. december
Konfirmandindskrivning
Konfirmandindskrivning i Moltrup Kirke søndag den 3. september efter
gudstjenesten kl. 10.30. Og der er kirkekaffe.
Obs. konfirmationsdatoerne forandres!! Se nyt fra menighedsrådet.
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

4. juni

Pinsedag

5. juni

2. pinsedag

Moltrup kirke
09.00

Vandring

Bjerning kirke
10.30

Kirkekaffe

Prædikant
Henriette Öberg

Fælles provsti friluftsgudstjeneste i Gram

11. juni

Trinitatis

Ingen

09.00

Henriette Öberg

18. juni

1. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Jacob Knudsen

25. juni

2. s.e. Trinitatis

Ingen

10.30

30. juni

Bjerningdag

Friluftsgudstj.

Henriette Öberg

10.00

Henriette Öberg

2. juli

3. s.e. Trinitatis

10.30

Ingen

Henriette Öberg

9. juli

4. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Henriette Öberg

16. juli

5. s.e. Trinitatis

10.30

Ingen

Henriette Öberg

23. juli

6. s.e. Trinitatis

Ingen

10.30K

30. juli

7. s.e. Trinitatis

10.30K

6. aug.

8. s.e. Trinitatis

13. aug.

Lægmand

Kirkekaffe

Henriette Öberg

Ingen

Jacob Knudsen

Ingen

09.00

Jacob Knudsen

9. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

20. aug.

10. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Ingeborg Kastberg

27. aug.

11. s.e. Trinitatis

09.00

10.30

Henriette Öberg

3. sep.

12. s.e. Trinitatis

10.30K

09.00

Henriette Öberg

Konf.indskr.

Gudstjenestetider efterfulgt af K betyder kirkekaffe efter gudstjenesten.
Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil
på tlf. 74 56 15 13.
Læs mere på kirkernes hjemmeside
www.moltrupbjerning.dk.
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Nyt fra

Tennisbanen i Moltrup står klar til endnu en sæson
Pris for denne sæson:
Pr. person 400 kr. eller
pr. husstand 600 kr.
Adgang til banen fås ved fast lån af nøgle og udlevering af brik med nummer. Depositum 100 kr.
Herefter reserverer man banen ved at hænge sin brik op på tavlen bag ved
klubhuset.
For yderligere info og betaling kontakt Julle på tlf. 29 80 82 01.
Alle, der i forvejen har en nøgle til banen, bedes kontakte Julle for betaling. Hvis man ikke længere ønsker at bruge banen, SKAL nøgle og brik
returneres. Ellers opkræves betaling på lige fod med andre, der bruger banen.
Mvh. Annette Kjær
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Moltrup
Friv.

Brandværn
indbyder til

Skt. Hans fest
fredag 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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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
29/3

Tankvognsassistance, Motorvej E45 Nordgående 67>65,
Lastvogn fra Daka havde tabt affald på vognbanen.

27/3

FUH-Fastklemte, Motorvej E45 sydgående 68>69, 1 person
klippet fri .

14/3

Tankvognsassistance til Falck Haderslev, Bygn.brand-Villa/
Rækkehus, En person sendt til observation for røgforgiftning.

15/2

ISL-Kald Min. forurening-v/FUH, Motorvej E45 Sydgående 68 >
69, Opsamling af spild efter FUH.

Læs mere på brandværnets hjemmeside www.moltrup-brand.dk
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Brandværnets cykelklub
25 år

I år er det 25 år siden brandværnets cykelklub startede.

Det markerer vi lørdag d. 17. juni.
Kl. 15 mødes vi ved brandstationen og cykler en tur på et par timer,
hvorefter vi kl. 17 mødes på brandstationen for at ønske hinanden tillykke med jubilæet.
Alle nuværende og tidligere cyklister i klubben, og andre som har lyst til
at markere jubilæet, er velkommen til at deltage i cykelturen, eller bare
at møde op på brandstationen kl. 17,00

Vel mødt
MFB – Jens Chr.
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Bjerning Sogns Beboerforening

NAVNESKIFT
På den netop overståede årlige generalforsamling i BJERNING EJERLAUG OG BEBOERFORENING er det blevet vedtaget at skifte navn til
BJERNING SOGNS BEBOERFORENING.

Sognet har i tidernes morgen bestået af 3 ejerlav: Bjerning, Errested
og Kabdrup.
Landsbyen Bjerning forsvinder i den tidlige middelalder, men i ejerlavet
opstår landsbyerne Rørkær og Skovbølling. Så mon ikke det var derfor,
at nybyggerkvarteret Skovbølling, der ønskede et talerør over for myndighederne, fik Bjerning Ejerlaug som en del af foreningens titel.
I dag er det foreningens intention at virke for hele sognet, og derfor
ønsker man at markere, at man omfatter de 3 oprindelige ejerlav. Derfor er det nye navn BJERNING SOGNS BEBOERFORENING nærliggende.
Og så bliver man også fri for at diskutere, om det hedder ejerlaug eller
ejerlav.
OG MED DET NYE NAVN ØNSKER VI FLERE
MEDLEMMER I HELE SOGNET, OG DERFOR
KAN MAN STADIG BLIVE MEDLEM DET FØRSTE
ÅR FOR 25 KR. SAMTIDIG KAN MAN GENNEM
FORENINGEN KØBE BOGEN BJERNING SOGN,
GÅRDE OG HUSE FOR 100 KR. BOGEN ER ET
MUST FOR ALLE BEBOERE I SOGNET.

Efter første år betales almindeligt kontingent,
der er 100 kr. årligt.
Medlemmer skal have tilknytning til sognet.
Henvendelse om medlemskab og eventuelt ønske om at købe BJERNINGBOGEN sker ved
henvendelse til kassereren Elsebeth Jessen
(eliselund@hotmail.dk)

Bestyrelsen for Bjerning Sogns Beboerforening
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INDVIELSE AF
SPORET I BJERNING SOGN
SØNDAG DEN 11. JUNI 2017 kl. 10.00 VED BJERNINGHUS

Den 11. juni 2017 kl. 10.00 starter indvielsen af sporet, hvortil alle hermed er inviteret.
Indvielsens højdepunkt er, at KONGEVEJEN igen kan passeres fra Errested op til kirken. Herved opfyldes et længe næret ønske fra beboerne i
sognet.

Selve indvielsen starter med en sammenkomst på plænen bag Bjerninghus ved Bjerning kirke.
Her vil der blive holdt nogle taler, hvorefter sporet åbnes officielt ved
klipning af en rød snor, og det har borgmester H. P. Geil lovet at tage sig
af.
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Efterfølgende vil der være mulighed for at gå hele ”sporet” på ca. 5 km,
hvor der undervejs fortælles lidt mere om sognets historie.
På ruten er der også opsat 2 infotavler på 3 sprog, disse uddyber til dels
den historie, der også fortælles i en folder om ruten.
Bjerning Sogns Beboerforening vil fejre dagen ved at være vært med
pølser og drikkevarer.

Vi håber, at mange vil bruge et par timer i hyggeligt selskab med sognets beboere, og at sporet vil blive til fornøjelse for sognets beboere og
andre.
Da det er en festdag for sognet, vil det glæde initiativtagerne, hvis beboerne omkring ruten vil hejse Dannebrog. Det gælder Bjerning Kirkevej,
Bjerningrødvej, Åbrovej, Christiansfeld Landevej mellem Thomashusvej
og Errested Kirkevej og alle i Skovbølling og Errested

VELMØDT
Bestyrelsen i Bjerning Sogns Beboerforening
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BJERNINGDAGEN
FREDAG DEN 30. JUNI 2017 KL. 09.30 VED BJERNING KIRKE
Alle beboere i Moltrup og Bjerning Sogn inviteres til Bjerningdagen, hvor sognet mindes soldat Mads Christian Olsen og de
faldende i 1. Verdenskrig.

Bjerningdagen er en ceremoniel mindedag, der afholdes hvert
år den 30. juni ved Bjerning Kirke, som ligger lidt nord for Haderslev. Den udføres til ære for den danske soldat, Mads Christian Olsen, der faldt i Treårskrigen.
Traditionen har rødder helt tilbage til 1848, hvor Treårskrigen
kom forbi Bjerning sogn. Her fandt en træfning mellem danske
og slesvig-holstenske tropper sted, og denne involverede
blandt andet enheder fra den 13. Bataljon, som var en del af
Slesvigske Fodregiment (også kendt som 2. Regiment). Under
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slaget trak de danske styrker sig tilbage, og 13. Bataljon endte
med at danne bagtrop.
Dette kostede flere af bataljonens soldater livet, og en af disse
var den 31-årige Mads Christian Olsen fra Lervad i Føvling
(beliggende lidt vest for Vejen). Mads Christian Olsen blev nødtørftigt begravet af slesvig -holstenske soldater, men da en våbenhvile trådte i kraft et par måneder senere, blev han af de
lokale borgere stedt til hvile på Bjerning kirkegård; meget tæt
på det sted, hvor han havde givet sit liv. Allerede umiddelbart
efter dette begyndte lokale borgere at lægge blomster og andre
mindekranser ved hans gravsted. Dette var starten på en tradition, som senere skulle udvikle sig.
I årenes løb gik gravstedet i forfald og ønsket om en renovation blev større. Dette udmøntede sig i en nyanlæggelse af gravstedet, der blev udført i starten af 1900 -tallet, og som blandt
andet indebar, at en ny mindesten blev placeret. Flere gange i
løbet af dette århundrede blev gravmonumentet restaureret,
særligt efter 1935, hvor mindeceremonien og Bjerningdagen
begyndte at tage mere officielt form.
Et par år forinden var den 13. Bataljon, den samme som Mads
Christian Olsen havde tjent i, nemlig rykket til Haderslev, og
herefter indstiftede bataljonschefen Oberstløjtnant H. C. Hansgaard, at der hvert år, den 30. juni, skulle være en militær
kransenedlæggelse og honnøraflæggelse ved gravstedet. Dette
blev kombineret med også at ære de dansksindede soldater,
der var faldet i 1. Verdenskrig og som lå begravet på Bjerning
kirkegård. Desuden blev der afholdt en kort gudstjeneste.
Traditionen holdes stadig i live den dag i dag, og ceremonien
bryster sig ofte med deltagelse af repræsentanter fra 13. Bataljons Soldaterforening og/eller Slesvigske Fodregiments Soldaterforening.

Så mød op og hold traditionen i live.

Velmødt
Moltrup/Bjerning Menighedsråd
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Bjerning Sogns Beboerforening

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 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.

KONSTITUERING AF BESTYRELSEN
FOR

BJERNING SOGNS BEBOERFORENING
FORMAND:

LEIF JOHANNESON

KASSERER:

ELSEBETH JESSEN

SEKRETÆR: TINA BONDE ANDERSEN
MEDLEM:

ANETTE UGLEBJERG

MEDLEM:

HENRIK IVERSEN
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Adresseliste for kontaktpersoner i Moltrup og Bjerning Sogne
Moltrup-Bjerning

Navn, adresse og telefonnr.

Mailadresse og hjemmeside

Fællesnyt

Redaktør Leif Beck
Møllesvinget 13, Moltrup
tlf. 40 14 97 10

faellesnyt@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogneforening

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

mikael@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogns hjemmeside

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

www.moltrup-sogn.dk

Moltrup Præstegård

Sognepræst Henriette Öberg
Moltrup Bygade 40
tlf. 74 52 22 98 / 51 44 22 98

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

isaksen@moltrup-sogn.dk

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

Næstformand Jeppe Barsøe
Errested Kirkevej 20
tlf. 75 56 67 09 / 20 16 67 09

jeppebarsoe@gmail.com

Moltrup og Bjerning kirker

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

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske
Arkiv

Arkivleder Lisbeth B. Schultz
Rovstrupvej 58
tlf. 61 26 13 53

Moltrup Frivillige Brandværn

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

Moltrup Idrætsforening

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

annetteabspoel@hotmail.com

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup Forsamlingshus

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

forsamlingshus@moltrupsogn.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

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

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

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

Foto: Kirsten Nørgaard Jensen

Hvornår sker der hvad og hvor?
30. maj kl. 12.00

Pensionistudflugt

Se tidligere Flyveblad

”Open Skur” loppemarked

P-pladsen v/Damgården m.v.

11. juni kl. 10.00

Indvielse af ”Sporet i Bjerning Sogn”

Bjerninghus

17. juni kl. 15.00

Brandværnets 25. års jubilæumscykelløb

Moltrup Brandstation

23. juni kl. 18.00

Skt. Hansaften v/Bjerning Sogns Beboerforen.

Sportspl. bag Skovbølling Radio

23. juni kl. 19.00

Skt. Hansfest v/MFB

Ved Moltrup Brandstation

30. juni kl. 09.30

Bjerningdagen

Ved Bjerning kirke

Åbent hus (efter gudstjenesten kl. 10.30)

Moltrup Præstegård

Sommerfest med bl.a. Fællesspisning

Moltrup Sportsplads

Sogneeftermiddag

Moltrup Præstegård

Konfirmandindskrivning (med kirkekaffe)

Moltrup kirke

3.-4. juni kl. 10-16

2. juli
8. juli kl. 12.00
30. aug. kl. 14.30
3. sep. kl. 10.30

Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 1. sep.
Deadline for indlevering af stof til bladet er den 15. aug.

