FÆLLESNYT
Juni 2018

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

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

Olieselskabet Danmark

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

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

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

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

Moltrup Maskinservice
Reparation af entreprenørmaskiner, traktorer,
havetraktorer, plæneklippere, biler m.m.
Hans-Erik Ravn - Møllesvinget 28 - 6100 Haderslev
Tlf.: 7453 2492 - Mobil: 5074 2106
Mail: kontakt@moltrup-maskinservice.dk

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

• Mange års

erfaring

• Eget datacenter
• Daglig backup
• Sikret mod

oversvømmelse

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

Tlf.: 2196 0717
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Nyt fra Moltrup Sogneforening

Sommerfest
Moltrup Idrætsforening inviterer borgerne i
Moltrup Sogn til sommerfest

lørdag den 7. juli
Ud over en masse hyggeligt samvær med vores medborgere ønsker MIF også
at bruge dagen på at præsentere de faciliteter og muligheder vi har her i sognet, og at sætte ansigter på de personer der har kendskab til berøring med de
forskellige aktiviteter.

Program:
Kl. 12. Børnearrangement, spil og konkurrencer
Kl. 15. Sønderjysk kaffebord for alle
Kl. 19. Fælles spisning med tilmelding, - Pulled Pork, Coleslaw, pris 75 kr.
Kl. 20. Hygge med Musik for alle

Tilmelding til spisning senest 15. juni:
Jesper: 2234 5302 eller Jens: 3059 2965
eller via Facebook: "Folk fra Moltrup sogn".
Vi er i gang med planlægningen så vi kan gentage succesen fra 2017. Vi er et
friskt ungt udvalg, som har det meste på plads, men vi vil gerne have flere
hjælpere, så meld dig gerne som hjælper, så indkalder vi dig til et hyggeligt
møde i klubhuset inden længe.

Forsidefoto af Leif Beck: Blomster under Den store Bøg
3

Nyt fra Menighedsrådet
Indbrud
Kirkegårdenes graverbygninger hjemsøges af og til af tyve, desværre. I april gik
det ud over graverbygningen ved Moltrup kirkegård. Tyvene tvang sig adgang til
redskabsrummet via et vinduet og stjal begge plænetraktorer, to buskryddere og
lidt arbejdstøj. Folkekirkens Forsikringsenhed er os venlig stemt, dvs. vi får lov til
at købe tilsvarende nyt.

Præstegården
Taget over konfirmandstuen er utæt og for slidt til blot at reparere, derfor indhentes der i øjeblikket tilbud fra forskellige håndværkere. Kælderen er også for
fugtig. Samme procedure om tilbud gør sig gældende mht. dræning og reparation
af fundament. Forhåbentlig nikker provstiudvalget ja til arbejdets udførelse i indeværende år.

Krejsel skov
Jes Laursens vej i Krejsel skov har fået lagt en bund af murbrokker, herefter bliver
arbejdet snart fuldendt med et lag af knust beton. Da vil vejen blive så fin og
jævn, at der kan køres med barnevogn.

Lægmandsgudstjeneste
Søndag den 12. august kl. 10.30 er der lægmandsgudstjeneste i Moltrup kirke
med Caroline Moos som lægmandsprædikant. Kom og hør hvad Caroline har på
hjerte denne søndag. Lægmandsgudstjenesten indførte vi i sin tid i præstens ferie, for at undgå en for lang periode uden gudstjenester. Lægmandsgudstjenesten er skiftevis i Bjerning og Moltrup. Næste år er det i Bjerning, og der kan vi jo
allerede melde ud nu, at vi skal have fundet en lægmandsprædikant. Præst, menighedsråd og lægmandsprædikant sætter sig sammen og fordeler opgaverne ud
fra søndagens tekst. Det er en opgave, som mange kan tage på sig.
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Bjerning kirke
Udvalget, bestående af Henriette Öberg, Elsebeth Jessen, Jeppe Barsøe og Knud
Isaksen, har lige haft møde den 8. maj for at færdiggøre indholdet af skrivelsen
om ændringerne af Bjerning kirke og Bjerninghus. Skrivelsen er grundlag for det
prospekt, der skal udarbejdes af arkitekt, og indsendes til diverse fonde med forhåbentlig positiv behandling.

På menighedsrådets vegne
Knud Isaksen

Varde Miniby
Udvalgsmøde

Bjerninghus og Bjerning kirke
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ALSANGSKORET starter op igen!
Har du en lille sangfugl gemt i dig, så
kom og syng sammen med os.
Kom og vær med til nogle dejlige sangtimer i gode venners lag.
Vi øver i konfirmandstuen i Moltrup
Præstegård hver torsdag fra kl. 19.0021.00.
Første mødedag efter sommerferien er:
30. august 2018 kl. 19.00.
Vel mødt!
Venlig hilsen
Birte Reimers
Tlf. 60 94 89 99

Alsangskoret havde Forårskoncert torsdag den 3. maj i Moltrup Kirke.
Koret fremførte nogle sange, som de havde puslet med i endda meget kort tid!
Og menigheden sang med på fællesstykkerne.
Organist Birte Reimers
fremførte også enkelte
stykker med Mogens
Jessen, som ledsagede
på saxofon.
Der var mødt mange
mennesker op og aftenen sluttede med hyggelig snak i våbenhuset.
En dejlig aften.
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Billeder fra fællesspisningen Skærtorsdag i forbindelse med gudstjenesten i Bjerning kirke.
Bordet var dækket da vi kom og gudstjenesten
blev holdt inden vi gik til bords. Vi var 28 personer som var pænt fordelt mellem Moltrup
og Bjerning.
Elsebeth og Kurt Jessen havde lavet lækker
mad.
Det var højtideligt og en dejlig anderledes måde at samles på i kirken.
Tak til Henriette og menighedsrådet for et godt
arrangement.
Mange hilsner
Kaja Lassen
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Moltrup-Bjerning Jagtforening
Velkommen til Moltrup-Bjerning Jagtforenings første indlæg i
Fællesnyt:
Moltrup-Bjerning Jagtforening er en sammenslutning af jagtforeningerne: Moltrup Jagtforening og Krejsel Jagtforening. Moltrup-Bjerning Jagtforening har
bl.a. jagten i Krejsel Skov. Jagtforeningen består af 29 medlemmer, alle med
relation til Moltrup-Bjerning Sogne.
Moltrup-Bjerning Jagtforening holder årligt 2 aktivitetsdage hvor vi bl.a. står for
at klippe græs ved shelterpladsen ved Krejsel Skov samt stierne i skoven. Herudover rydder vi stierne i skoven for grene mv.
Herunder ses 2 billeder fra tidligere aktivitetsdage.

Bukkejagt: Fra og med d.
16/5 – 15/7 er der bukkejagt hvor I kan træffe en
bukkejæger hvis I færdes i
Krejsel Skov i morgen- eller
aftentimerne. Der gås på
bukkejagt fra torsdag til
søndag i alle ugerne. Dog
også onsdag d. 16/5.
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Moltrup Skytteforening
Afslutning på sæson 2017-2018
Onsdag d. 21/3 holdt Moltrup Skytteforening afslutning på den forgangne sæson
hvor der blev uddelt pokaler
samt afholdt den årlige generalforsamling.
På generalforsamlingen var
der genvalg på alle bestyrelsesposter.

Pokaloverrækkelse:
Børn: Magnus Kaasen 1. plads med
2.937 point, Sebastian Jensen 2. plads
med 2.781 point.
Voksne: Christian Schultz genvandt pokalen på 1. pladsen med 2.743 point
stærkt efterfulgt af Jens Juul på 2. pladsen med 2.716 point og Michael Schultz
på 3. pladsen med 2.678 point.
Fra højre, Sebastian Jensen 2. plads
børn, Christian Schultz 1. plads voksne,
Magnus Kaasen 1. plads børn.

Moltrup Skytteforening holder nu sommerferie, men vender stærkt tilbage
igen onsdag d. 3. oktober kl. 19.00 i gymnastiksalen hvor også Du er velkommen.
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Moltrup
Frivillige
Brandværn
indbyder til

Skt. Hansfest
lørdag den 23. juni
kl. 19.00 på brandstationen.
Der er mulighed for bage snobrød,
(husk at medbringe snobrødpinde)
og der kan købes drikkevarer og
grillpølser.

Kl. 20.30 tændes bålet
på marken ved kirken.
Båltaler er Kris Steinholm.
Med venlig hilsen

MFB
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
28/3

Bygningsbrand-Etageejendom, Storegade, Haderslev, Tankvognsassistance til Falck Haderslev, ikke i indsats.

18/3

Naturbrand-Mark, Høstet, Sillerup, Tankvognsassistance til Fjelstrup,
ikke i indsats.

17/3

Naturbrand-Mark, Høstet, Sillerup, Tankvognsassistance til Fjelstrup,
ikke i indsats

15/3

Skorstensbrand-Hårdt tag, Lillegårdsvej, Hjerndrup.

12/3

FUH-Fastklemte, Sønderjyske motorvej E45 67 > 66, større ulykke med
fastklemte.

28/2

FUH-Fastklemte, Sønderjyske motorvej E45 66>65, 4 biler havareret
grundet kraftig fygning, 1 fastklemt.

24/2

Tankvognsassistance Bygningsbrand-Gård, Nustrup Østerforte, Tankvognsassistance til Gram, kraftig brand i ejendom.

17/2

ABA-Alarm, Norgesvej, Haderslev, detektor udløst grundet opstart af
dieselmotor.

11/2

Min. forurening-v/FUH, Sønderjyske motorvej E45 68>69, Oprydning af
vejbane efter færdselsuheld.

9/2

Brand-Lastbil/Bus, Sønderjyske motorvej E45 67 > 66, Ild i lastvognstog.

5/2

Bygningsbrand-Villa/Rækkehus, Prinsensvej, Haderslev, Tankvognsassistance til Falck Haderslev.

19/1

FUH-Fastklemte, Ribevej og Skovgårdvej retning mod Vojens, 2 biler
kørt sammen.

Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
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Nyt fra

MIF har fået ny bestyrelse
Kenneth Brandborg blev valgt som formand, Christoffer Vitved blev valgt som
sekretær og Anders Grarup blev valgt som kasserer.
Stor tak til Annette Kjær, Anne Uldahl og Hans Peter Dahl, for deres store arbejde
i MIF, og holde foreningen kørende da ingen andre ville stille op. Ligeledes en stor
tak til suppleanterne og frivillige Caroline Margarete Moos, Inge Roland Lykke,
Bianca Lindfjeld, Heidi Reinhardt Christensen og Jens K. V. Rasmussen for at hjælpe den nye bestyrelse i gang, og stadigvæk stille deres viden til rådighed.

Kort om den nye bestyrelse
Formand Kenneth Brandborg er 45 år og IT-administrator. Kenneth bor på Errestedvej 7 sammen med sin kone Dorthe. Sammen har de børnene Anna på 12 og
Nikolaj på 9.

Sekretær Christoffer Vitved er 36 år og Retail Performance Optimizer. Christoffer
bor på Moltrup Bygade 25, sammen med sin kone Mathilde og deres 2 børn Benedikte på 7 og Benjamin på 9.
Kasserer Anders Grarup er 34 år og arbejder ved Provas. Anders bor på Bramdrup
Bygade 51, sammen med sine kæreste Trine og søn Jens på 1 år.
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Aktiviteter i MIF
Fodbold - Old Boys spiller kamp hver torsdag. Kontakt
Anders (2448 1932) for mere information.

Tennis - Tennisbanerne åbner for brug d. 1. maj. 400 kr.
pr. person, 600 kr. pr. husstand, og nøgledepositum 100
kr. Kontakt Kenneth (2214 4710) for mere information.

Løb - Moltrup løbeklub løber hver mandag - se mere på
deres FB side eller kontakt Christoffer (5215 4173) for
mere information.

Gymnastik og bordtennis - forårssæsonen er slut, og vi
vender tilbage med mere information om efterårssæsonen senere.
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MIF HYGGEDAG 2018

DEN 17. JUNI 2018 – FRA KL. 13.30 TIL 15.30 – ER DER FÆLLES
HYGGE PÅ SPORTSPLADSEN
DER VIL VÆRE MULIGHED FOR AT SPILLE FODBOLD, RUNDBOLD, PETANQUE OG MANGE ANDRE SJOVE TING
For at gøre denne dag gratis for alle, opfordrer
vi folk til at medbringe en omgang boller eller
en kage til fælles brug samt kaffe, the eller andre drikkevarer til eget behov.
Tag dine børn og børnebørn i hånden og kom
op til en hyggelig dag ved Moltrup Klubhus.
Så byder MIF på en masse sjove aktiviteter og
hyggeligt samvær.
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Nyt fra Sognepræsten
Pilgrimsvandring fra Moltrup til Bjerning i midsommertid
Søndag den 24. juni kl. 09.00 starter vores midsommer pilgrimsvandring med en
kort andagt i Moltrup kirke. Derefter går vi i egen takt eller sammen mod Bjerning. I Bjerning er der friluftsgudstjeneste i Bjerninghus’ have, hvor Bjerning
Sogns Beboerforening har slået telt op.
Friluftsgudstjenesten starter ca. kl. 10.30, alt efter hvor hurtigt vi når frem. Man
kan også tage direkte til Bjerninghus’ have og deltage i gudstjenesten. Vi håber på
godt vejr og god tilslutning. Efter friluftsgudstjenesten byder Moltrup-Bjerning
menighedsråd på grillpølser og kirkekaffe.

Billedet er fra sidste års pilgrimsvandring til pinse.
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Sognepræstens klumme

Hvad laver Susanne i klokketårnet med Orla Lassens fiskestang?

Kristi Himmelfart er en rigtig optursfest!!
Kære folk i Moltrup-Bjerning Pastorat. Hvor sjovt kan vi have det? -Og fortjener
Kristi Himmelfart, populært kaldet ”Kristi flyvedag”, ikke lidt mere opmærksomhed? Jo! Så jeg har indført lidt nyt igen… Vi skal samles udenfor kirken på Kristi
himmelfarts dag og kikke op i himlen, for ligesom at vinke lidt efter Jesus, og med
lidt trompet musik, give lidt medvind deropad. Historien bag Kristi Himmelfart er
at Jesus efter sin død på korset og opstandelsen, siden blev set i live flere gange af
sine disciple. Men han forberedte dem på at han var på vej videre hjem til Gud, og
Jesus forklarede sine disciple at han ville sende en stedfortræder, en talsmand.
(Det er Helligåndens komme, som vi fejrer til pinse. )
Til Kristi Himmelfart fejrer vi at Jesus blev løftet op til himlen, for øjnene af sine
måbende disciple. Der ligger altså noget af et overraskelsesmoment i det, men
også den der vemodige afskedsstemning, når man må vinke farvel til en kær ven,
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og samtidigt så også en forventningens glæde, for Jesus ville bane vejen for at vi
skulle følge efter.
Vejen videre går ikke opadbakke, selvom opadbakke også er fremad, men vejen
har retning mod himlen, vi får spændt nye muligheder over vore liv, for helt ærligt, det er ret utroligt hvad ham Jesus viser sine venner, men på den anden side,
så syntes de også at det var ret utroligt. Kristi himmelfart siger os, at der ikke skal
være fortvivlelse, håbløshed og død for os. Og når jeg møder mennesker som har
mistet al livsglæde og fremtidstro, så er det Kristi Himmelfart som fortæller os
noget andet end at vi er tilovers og ikke duer. Så når vi står der ude på kirkegården, bland alle de af vores kære som ligger der, så skal vi kikke opad, for det er
der vores destination er. Det er ikke graven og jorden, for der har Jesus været, og
gået ud af den igen. Vi skal følge efter! Op! Kristi Himmelfart er den optur, som vil
huske os på at vi alle har en optur i vente.
Jesus blev løftet til himmels med sandalerne på, for at vi skal kunne gå i hans fodspor. Og det Susanne hiver op i tårnet med fiskestangen er et par lyserøde klipklapper med Jomfru Maria og Jesus på. Selvom hun har højdeskræk!! Jeg er sikker
på at Jesus var mand nok til at gå i lyserøde klipklapper!
Tak til Kaja Lund Lassen for lån af klipklapper!
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Bogklubben
Stort tak til Hilda Janot som sørger for at finde gode bøger til gruppen som
efterhånden er blevet ret stor.
Den 1. maj havde vi den sidste samling inden sommerferien, og vi har nået at læse mange gode bøger. Det blev til
stærke skæbner, gribende romaner og til sidst en lille sjov
bog, ”Potensgiverne”, om et par ældre søstre som bor langt
ude på landet i Sverige, med das bag laden og brændeovn,
men de er ikke tabt bag en vogn! Ved et tilfælde opdager
de et potensmiddel som de sælger via postordrer. På den
måde vil de finansiere at få bygget badeværelse med wc.
Nye læsere er velkomne. Henvendelse til Hilda Janot, mobil
30 26 84 67.
Vi mødes første tirsdag i måneden med start i oktober.

Konfirmandudflugt til Christiansfeld
Mange tænker ikke på hvor speciel Christiansfelds historie er og
hvad brødremenigheden er for
noget, men konfirmanderne og vi
ledere blev klogere efter at Vivi
Autzen, som er kirkesanger i Moltrup-Bjerning, guidede os gennem byen. Vi så Brødremenighedens kirke, hørte om de dygtige
håndværkere som prægede byen
og om de forskellige traditioner
brødremenigheden har til f. eks. påske og når der er begravelse. Vi besøgte Gudsageren og afsluttede vores besøg med lagkage på det gamle apotek. Mange tak til
Vivi som kunne formidle historien så den blev interessant og forståelig for os alle.
Henriette Öberg
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Besøg af Almaz Mengesha
Tirsdag den 13. marts kom Almaz Mengesha til sogneeftermiddag. Ud over at
være Byrådsmedlem i Århus, er Almaz også ambassadør for Din nødhjælp, deres
overlevelse, som Anja Ringren Lovén driver. Lige nu kan man følge Anjas arbejde
med børnehjemmet for de forfulgte heksebørn i Nigeria på DR. Almaz fortalte med
selvdistance og humor om hendes opvækst i Etiopien og det kultursammenstød
hun oplevede da hun blev adopteret af en
dansk familie. Jeg tror vi alle var imponerende over den indsats hun gjorde som
dobbelt benamputeret i triatlon.
Almaz brænder for at hjælpe børnene på børnehjemmet, så støt gerne Din nødhjælp med en gave via MobilePay 44170 eller kontonummer 9006 – 4580176653.
Henriette Öberg
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Konfirmander 2019: Moltrup 17. maj og Bjerning 28. april
Nu er Konfirmationen godt overstået for i år. Tillykke igen til Mikkel, Martin, Victor Hans, Kathja, Victor BK og Oliver! Nu glæder jeg mig allerede til efteråret.
Den 2. september kl.10.30 er der konfirmandindskrivning i Moltrup kirke og vi
starter med gudstjeneste og bagefter går vi til konfirmandstuen og snakker videre. Jeg har set at vi 2018/2019 har mulighed for at samle et ret stort hold på i alt
13 konfirmander, hvis alle vælger at lade sig konfirmere her i Moltrup eller i Bjerning kirke. Der er 4 fra Bjerning og 9 fra Moltrup som alle er født i 2004. Menighedsrådet har lagt penge i budgettet så vi skulle kunne komme af sted på en konfirmandrejse, hvis vi kan få tiden og lysten til at gå sammen.
Konfirmanddato 2019 er den 17. maj i Moltrup kirke kl. 10.00 og i Bjerning 1. søndag efter påske 28. april kl. 10.00.
Velkommen!!
Henriette Öberg
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

Bjerning kirke

Prædikant

3. jun.

1. s. e. Trinitatis

10.30

09.00

Henriette Öberg

10. jun.

2. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Henriette Öberg

17. jun.

3. s. e. Trinitatis

10.30

09.00

Henriette Öberg

24. jun.

4. s. e. Trinitatis

09.00

30. jun.

Bjerningdag

Andagt/Van

10.30K

Friluft .+grill

Henriette Öberg

10.00

Henriette Öberg

1. jul.

5. s. e. Trinitatis

10.30

09.00

Henriette Öberg

8. jul.

6. s. e. Trinitatis

Ingen

09.00

Jacob Knudsen

15. jul.

7. s. e. Trinitatis

09.00

10.30

Henriette Öberg

22. jul.

8. s. e. Trinitatis

Ingen

09.00

Henriette Öberg

29. jul.

9. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

5. aug.

10. s. e. Trinitatis

Ingen

09.00

Erik Holmgaard

12. aug.

11. s. e. Trinitatis

10.30K

Lægmand

Ingen

Caroline Moos

19. aug.

12. s. e. Trinitatis

10,30

Friluft.+grill

14.00

26. aug.

13. s. e. Trinitatis

09.00

10.30

Henriette Öberg

2. sep.

14. s. e. Trinitatis

10.30

09.00

Henriette Öberg

9. sep.

15. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Henriette Öberg

16. sep.

16. s. e. Trinitatis

10.30K

Ingen

Henriette Öberg

23. sep.

17. s. e. Trinitatis

Ingen

10.30K

30. sep.

18. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Høstgudstj.

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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Døvegudstj.

Høstgudstj.

Henriette Öberg

Henriette Öberg
Henriette Öberg

MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Mandag den 12. marts 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling i konfirmandstuen i Moltrup Præstegård.
I forbindelse med generalforsamlingen holdt Peter Chr. Jacobsen, Skovbøllingvej
11 et interessant foredrag om sit liv ”Fra Sydslesviger til Sønderjyde”.

Generalforsamlingen
Valg af dirigent:
Arkivleder Lisbeth Schultz bød velkommen og Ib Hejnfelt blev valgt som dirigent.
Årsberetning:
Arkivleder Lisbeth Schultz aflagde årsberetning fra Arkivet.
Regnskab:
Ib Hejnfelt fremlagde regnskabet som blev godkendt.
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Forslag:
Bestyrelsen foreslog kontingentet ændret til 50,- kr. pr. husstand. Der blev fra generalforsamlingen foreslået 75,- kr. pr. husstand hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Valg:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Lone Beck, Ib Hejnfelt og Peter Lassen blev alle
genvalgt.
Valg af 2 suppleanter: Leif Beck genvalgt. Der blev ikke valgt en ny suppleant.
Valg af revisor: Ove Johansen blev genvalgt.
Eventuelt:
Sven Borregård efterlyste et skrift om smed Reese, som Arkivet lovede at søge
efter, og som efterfølgende er udleveret i kopi.
Efter generalforsamlingen 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 fortsætter endnu et år uden formand.

Henvendelser til Lokalhistorisk Arkiv kan ske på: moltrup.bjerning@gmail.com
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.
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Billeder fra Arkivets ”Open Lade”
I forbindelse med ”Open Skur” i weekenden den 5. - 6-. maj afholdt MoltrupBjerning Lokalhistoriske Arkiv ”Open Lade” i og foran Præstegårdsladen.
Der blev solgt en del effekter
i form af vaskebaljer, vandkander, syltekrukker, barnevogn, radio, hestesko og
smedeværktøj, men der er
stadig en del ting som ønskes
afhændet, f.eks. Theas træde
-symaskine,
mælkejunger,
trækvogn, bønnesnitter, hestesko og endnu mere smedeværktøj. Interesserede købere kan henvende sig til
Leif Beck på 40 14 97 10, eller på Møllesvinget 13.
Pengene går til et godt formål, nemlig drift af MoltrupBjerning Lokalhistoriske Arkiv. På generalforsamlingen
blev det godt nok vedtaget at
sætte det årlige medlemskab
til 75 kr. pr. husstand, men
samtidig har bestyrelsen vedtaget at man fremover ikke
vil ”stemme dørklokker”,
men opfordre til at man indbetaler til kontonummer
5386 0243563.
På forhånd tak!
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Klip fra Arkivet
Nedenstående kunne læses i Jydske Tidende tirsdag den 9. september 1975, og
”Nyt fra Moltrup Sogneforening” er dermed forgængeren for det nuværende
”Fællesnyt”.

Herunder ses forsiden af det første nummer af beboerbladet - og på de næste
sider kan man læse indholdet.
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Fællesspisning i Moltrup Forsamlingshus
Af Redaktøren

I Moltrup findes der to madklubber for mænd. Den ene består hovedsagelig af
mænd fra Moltrup Frivillige Brandværn og har eksisteret siden midten af 1990’erne. Da der i 1999 ikke var ledige pladser i denne madklub, besluttede en gruppe
mænd at starte endnu en madklub, som fik navnet ”Madbisserne”.
Disse to madklubber skiftes nu til at lave mad til de to årlige Fællesspisninger som
finder sted i henholdsvis marts og oktober.
Den 2. marts var det Madbissernes tur til at tilberede en god middagsret.

Her er Madbisserne i gang
med tilberedning af dagens
menu: Mørbradgryde med ris.

Piskefløde skal der til ...
… er 5 liter måske nok?

Omkring 80 sultne mennesker
venter spændt på maden - og
de blev ikke skuffede.
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Af Redaktøren

Normalt klarer Madbisserne sig selv med at tilberede en 3-retters menu når de
mødes hver anden tirsdag aften i vinterhalvåret i Moltrup Skoles køkken, men
den 6. marts havde de fået ”Gæstekok” på besøg, nemlig Nada Meri Pedersen,
som oprindelig kommer fra Libanon. Hun havde lovet Madbisserne at være behjælpelig med at tilberede en Arabisk middag.
Middagen bestod bl.a. af Humus, Baba Ghannoush, Tattosh, Kebbeh Nayyeh,
Kafta Kebab og til slut en dessert ved navn Äæsh ssaraya.
Vi havde lidt svært ved at udtale de forskellige retter, men smagen var god.
Tusind tak til Nada for en hyggelig og lærerig aften med masser af god mad.
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Hemmeligheden bag Diddesmindes mure
Af Redaktøren

I julemåneden kan man fra Moltrup Landevej se et nissepar på lade-loftet i nr. 75,
og ved indkørslen står et skilt med teksten ”Trædrejer”, men hvad gemmer der
sig bag de tykke mure?
Det viser sig at være ”Træmanden” Hans Christian Carstensens store hobby,
nemlig at arbejde og dreje i træ. Laden er fyldt med maskiner til bearbejdning af
træ, og den helt store passion er at dreje ting og sager i forskellige træsorter.
På stuehus-loftet finder man en større udstilling af træ-ting som Hans Christian
har fremstillet på én af sine mange drejebænke.
Sammen med konen Else tager de ofte på diverse markeder for at præsentere og
evt. sælge nogle af de mange meget smukke træ-ting.

Alle er meget velkommen til at besøge udstillingen på loftet, men ring lige for at
høre hvornår det passer bedst ind i det travle pensionistpars planer. Else kan
træffes på telefonnummer 20 26 82 30.
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Bjerning Sogns Beboerforening
Efter generalforsamlingen i april har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:
FORMAND:

LEIF JOHANNESON

MEDLEM:

ANETTE UGLEBJERG

KASSERER:

ELSEBETH JESSEN

MEDLEM:

HENRIK LENGER

SEKRETÆR:

TINA BONDE ANDERSEN

SUPPLEANTER: ULLA LUND OG CLAUS CARSTENSEN

Fra generalforsamlingen den 19. april 2018
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Sporets dag d. 10. juni 2018
kl. 13.00 ved Bjerning kirke
Sporet i Bjerning Sogn blev indviet sidste år d. 11. juni på sporets dag. Efter indvielsen fik interesserede en guidet tur på sporet med Peter Chr. Jacobsen, der
også havde skrevet folderen Sporet i Bjerning Sogn. På turen blev en del af historierne fra både folderen og informationstavlerne uddybet.
Nu har sporet snart 1 års fødselsdag. Det ønsker bestyrelsen for Bjerning Sogns
Beboerforening at markere. Peter Chr. Jacobsen har tilbudt igen i år at gå turen
med interesserede d. 10. juni med afgang fra kirken kl. 13.00. Her vil man igen
kunne få uddybet historierne omkring sporet.
Hvis det bliver lige så varmt som sidste år, er der planlagt et væskedepot på
halvvejen. Og når deltagerne kommer i mål, bliver der mulighed for at købe
kaffe/te og kage og andre forfriskninger. Afhængig af vejret vil serveringen foregå i Bjerninghus´ have eller indenfor.
VEL MØDT
Bjerning Sogns beboerforening
Her følger et par billeder fra indvielsen:
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Lørdag den 23. juni 2018
kl. 17.30
med fællesspisning

OBS
Ændret
tidspunkt

Bålet tændes kl. 19.30

Vi holder Sct. Hansaften

VED BJERNINGHUS

Vi slår Sognets telt op og tænder grillen. Beboerforeningen
griller pølser, som kan købes for 5 kr. pr. stk.
Så pak picnickurven med: drikkevarer, tilbehør til pølserne,
service, bestik samt kaffe/the til eget forbrug.
Kom og nyd et par timer i hyggeligt samvær og
kl. ca. 19.30 tænder vi et lille bål i et bålfad.

Med venlig hilsen
Bjerning Sogns Beboerforening
33

BJERNINGDAGEN
LØRDAG DEN 30. JUNI 2018 KL. 09.30 VED BJERNING KIRKE
Alle beboere i Bjerning Sogn inviteres til Bjerningdagen, hvor sognet
mindes soldat Mads Christian Olsen og de faldnde i 1. Verdenskrig.

Bjerningdagen er en ceremoniel mindedag, der afholdes hvert år den
30. juni ved Bjerning Kirke. 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 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 mindekranse 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 renovering 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 ind34

stiftede 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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Sysselklubben
Sæsonens sidste sysselklubaften blev holdt den 2. maj. Vi havde til denne aften
inviteret præsten til at komme og hygge lidt med os og vise hende hvad vi sidder
og sysler med.
Vi har hele sæsonen haft nogle gode og hyggelig aftner, hvor snakketøjet og strikketøjet/hækletøjet eller hvad man nu sysler med, er blevet luftet.
Vi vil gerne i næste sæson være flere – i denne sæson har vi været omkring 8 piger
– mænd er også velkomne.
I år har nogle af damerne strikket dåbsklude – på billedet har præsten lige fået
dem overrakt.
Jeg vil gerne takke alle for en super hyggelig sæson og håber at se jer alle og gerne
flere til en ny sæson den 13. september 2018.
Hilsen Tina

Tro, Håb og Kærlighed

Kirke
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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.
I første halvår byder bestyrelsen ind til følgende
arrangementer:
10. juni: Sporets dag
23. juni: Sankt Hans fest
Ud over arrangementerne opnår du også at
☺ blive en del af et skønt fællesskab ☺
☺ få adgang til at leje sognet festtelt ☺
Du kan følge os på Facebook: Bjerning Sogns
Beboerforening, hvor du kan læse mere om aktiviteter i sognet.
Vi annoncerer også i bladet Fællesnyt.
Henvendelser kan ske til Formand Leif Johanneson
bentheogleif@bbsyd.dk
Medlemskab kan opnås ved at kontakte
kasserer Elsebeth Jessen
eliselund@hotmail.dk
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Vi glæder
os til at se
dig ♥

Adresseliste for kontaktpersoner i Moltrup og Bjerning Sogne
Moltrup-Bjerning

Navn, adresse og telefonnr.

Mailadresse og hjemmeside

Fællesnyt

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

faellesnyt@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogneforening

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

mikael@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogns hjemmeside

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

www.moltrup-sogn.dk

Moltrup Præstegård

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

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

isaksen@moltrup-sogn.dk

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

jeppebarsoe@gmail.com

Moltrup og Bjerning kirker

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

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske
Arkiv

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

Moltrup Frivillige Brandværn

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

Moltrup Idrætsforening

Formand Kenneth Brandborg
Errestedvej 7
tlf. 22 14 47 10

kenneth@brandborg.org

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup Forsamlingshus

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

forsamlingshus@moltrup-sogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 27 72 42 24

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

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

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

Formand Christian Kronborg
Bramdrup Vestergade 4
Vagttelefon 29 85 63 83 eller
Stig Winther tlf. 50 93 39 49

Bjerning Sogns Beboerforening

Formand Leif Johanneson
Skovbøllingvej 9
tlf. 74 52 40 06
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www.moltrupbjerning.dk
hob@km.dk

www.moltrupbjerning.dk
bodil-jenschr@bbsyd.dk
moltrup.bjerning@gmail.com
www.moltrup-brand.dk
soren@gulvsliver.dk

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz
Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

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

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

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

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

I weekenden 5. - 6. maj var der ”Open
Skur” i Moltrup og Bjerning, hvor der
blev solgt masser af ”Lopper”.
Billederne her er fra henholdsvis Møllesvinget 16 og 22.

Hvornår sker der hvad og hvor?
16. maj - 15. aug.

Bukkejagt v/Moltrup-Bjerning Jagtforening

Krejsel skov

10. juni kl. 13.00

Sporets dag

Ved Bjerning kirke

17. juni kl. 13.30

MIF Hyggedag

Sportspladsen i Moltrup

23. juni kl. 17.30

Skt. Hansaften v/Bjerning Sogns Beboerforening

Ved Bjerninghus

23. juni kl. 19.00

Skt. Hansfest v/MFB

Ved Moltrup brandstation

30. juni kl. 09.30

Bjerningdag

Ved Bjerning kirke

7. juli kl. 12.00

Sommerfest

Sportspladsen i Moltrup

Alsangskoret - Opstart

Præstegården

30. aug. kl. 19.00

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

