FÆLLESNYT
Juni 2019

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

På denne plads kunne du
præsentere dit firma - og
samtidig støtte udgivelsen

SKOVBØLLING RADIO & TV

af Fællesnyt.

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

Pris: 500 kr. pr år.

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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Nyt fra Menighedsrådet
Bjerningdagen den 30. juni kl. 10.00
I år falder Bjerningdagen på en søndag. Det er dagen, hvor vi mindes menig infanterist, Mads Chr. Olsen, der faldt under tilbagetrækningen i treårskrigen i 1848,
og de faldne i 1. Verdenskrig fra Bjerning sogn.
Efter mindehøjtideligheden ved Mads Chr. Olsens grav og mindeandagten i Bjerning kirke, er der samvær med frokost i Gottorpsalen på Haderslev kaserne, hvor
alle kan deltage, man skal blot tilmelde sig hos undertegnede på tlf. 53 81 16 32
eller på mail isaksen@moltrup-sogn.dk.
Betalingen på kr. 75 i kontanter sker ved ankomsten til Gottorpsalen.

Lægmandsgudstjeneste søndag den 7. juli
Lægmandsgudstjenesten er efterhånden blevet en tradition i vores to sogne under præstens sommerferie. Caroline Moos træder til som lægmandsprædikant
denne søndag kl. 10.30 i Moltrup kirke. Dejligt om der bliver stort fremmøde.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe.

Bjerning kirke
For at få ideer til ændringerne af Bjerning kirke, inviteres nogle af Jer til nogle
såkaldte lytterunder, hvor grupperinger i sognene får mulighed for komme med
forslag til hvad og hvorledes kirken kan bruges efter ’transformationen’. Vi kan
selvsagt ikke høre hver eneste af Jer, hvad I har af ideer, derfor er I hver især velkommen til at kontakte udvalget, der arbejder med sagen. Udvalget består af Elsebeth Jessen, Jeppe Barsøe, Henriette Öberg og Knud Isaksen.
Jeres forslag vil sammen med udvalgets danne grundlag for materialet, der skal
bruges til fondsansøgningerne.

Menighedsrådsvalg
Dette efterår er der valg til det kommende menighedsråd for Moltrup og Bjerning
sogne. Funktionsperioden er 2020 til 2024. Helt præcis fra 1. søndag i advent
2019 til 1. søndag i advent 2023. I næste nummer af Fællesnyt kan I læse mere
detaljeret om valget.
Knud Isaksen
Forsidefoto af Leif Beck: Shelterpladsen i Krejsel skov
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Nyt fra Moltrup Sogneforening
Referat fra Sogneforeningens generalforsamling 9. april 2019
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Heidi
2. Valg af referent: Knud
3. Bestyrelsen aflægger beretning: Mikael berettede om indkøb af stole, borde
og service til forsamlingshuset, trafiksituationen. Mht. skiltningen finansieret
af borgerbudgetteringsmidlerne skal kommunens retningslinjer følges. Beretningen taget til efterretning.
4. Foreninger - og udvalgsberetninger:
Idrætsforeningen ved Christoffer: Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand – Christoffer, kasserer – Anders Grarup, sekretær – Lene Poulsen. Børnegymnastikken har haft ringe tilslutning. Sommeraktiviteter
sættes i gang. Løbeklubben er startet op med ca. 15 deltagere.
Miniby
Lokalhistorisk arkiv ved Lisbeth: Arkivet arbejderVarde
støt. De
fleste genstande i
præstegårdsladen er solgt. Der har været en del kursusaktivitet.
Brandværnet ved Christian F. Nielsen: Har haft 12 udrykninger siden nytår.
Årets første fællesspisning var en succes. Cykelklubben er startet.
Jagtforeningen ved Christian: Nylig afholdt generalforsamling med genvalg på
alle poster. 29 medlemmer. Overvejer indkøb af trailer.
Skytteforeningen ved Christian: 17 medlemmer, heraf 2 børn, 1 ung og 13
voksne. Overvejer at starte en seniorklub, der må anvende skydestok.
Menighedsrådet ved Knud: Menighedsrådet vil foretage såkaldte lytterunder
blandt lokalbefolkningen og foreningerne for at få ideer til ændringen af
Bjerning kirke. Rådet overvejer udstykning af byggegrunde på noget af
præstegårdsjorden mellem præstegården og indkørslen til Moltrup Bygade 52. Sogneudflugten går til Fredericia, der er stadig ledige pladser. Koret modtager gerne nye medlemmer, specielt mænd er velkomne.
5. Fremlæggelse af regnskaber:
Sogneforeningens regnskab ved Lisbeth Schultz – godkendt.
Forsamlingshusets regnskab ved Lisbeth Schultz – godkendt.
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6. Fastsættelse af tilskud til Fællesnyt og hjemmeside:
Justering af annoncepriser, - 1/8 side – 500 kr. ¼ - side 700 kr. ½ side – 1000
kr. Alle priser pr. år. Hjemmesiden uændret. Vedtaget.
7. Behandling af indkomne forslag:
Jesper Nielsen valgt til kasserer for forsamlingshuset og Fællesnyt. Afløser
Lisbeth Schultz.
Jørgen Nissen og Sheila Fuglsang stopper som forsamlingshusudlejer. Afløses
midlertidigt af Christian Schultz.
8. Valg af revisor:
Jørgen Kongsted genvalgt.
9. Eventuelt: Intet.
Moltrup den 9.4.2019 Knud Isaksen

Moltrup Forsamlingshus
Jørgen Nissen og Sheila Fuglsang er efter en årrække stoppet som udlejer af forsamlingshuset. Tak for den store indsats!
Christian Schultz har overtaget hvervet indtil der bliver fundet en ny fast afløser til
at stå for udlejningen - måske det er dig?
Hvis du/I har spørgsmål omkring udlejning eller ønsker at høre mere om hvervet
som udlejer kan I kontakte Christian Schultz på tlf. 31 13 08 42.
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Nyt fra organisten/korlederen
Alsangskoret synger igen!
Nu har du muligheden for at blive en del af det dejlige Alsangskor som synger
hver torsdag aften.
Der er sang og god stemning.
Vi starter op første gang den 5. september kl. 19.00 i konfirmandstuen i Moltrup
Præstegård.
Har du spørgsmål kan du kontakte korlederen Birte Reimers, - enten på tlf.
60 94 89 99 eller mail: reimers777@gmail.com

Vel mødt!
Birte Reimers

Fra koncerten i Bjerning kirke den 25. april
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Sangaften i Præstegården

Billedet er fra en tidligere sangaften!

Torsdag aften den 28. marts var der samlet en lille flok sangglade mennesker i
Præstegårdens konfirmandstue til en hyggelig sangaften. Vores organist Birte Reimers havde nogle nye sange med som vi skulle lære, men inden vi kom til det,
havde Henriette Öberg en lille svensk fødselsdagssang med som hun sang og spillede til Birte i anledning af at Birte samme dag fyldte 50 år. Stort tillykke!
Efter vi havde sunget nogle sange, blev der serveret ost, kiks og vin/øl/vand af
Menighedsrådet.
Da vi var færdige med at spise, kunne vi hver især ønske sange/salmer fra højskolesangbogen eller salmebogen. Knud Isaksen ville gerne have genopfrisket et par
fine små sange fra hans glade skoletid: ”Julies sprog” af Benny Andersen samt
”Jeg gik i marken og vogted får” med tekst af Grundtvig og melodi af Carl Nielsen,
så dem fik Birte hurtigt lært os. Efterfølgende var der andre der bød ind med ønsker.

Det var nogle dejlige timer vi tilbragte sammen i Præstegården.
Stor tak til Menighedsrådet.
Lone Beck
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Alsangskorets Forårskoncert i Bjerning kirke
Den 25. april holdt Alsangskoret under ledelse af vores organist Birte Reimers en
lille forårskoncert. Koret mødte veloplagte op i Kirken kl. 16.30 og øvede hele programmet igennem. Derefter gik vi ned til Bjerninghus og fik sandwich og en øl eller vand og bagefter en kop kaffe.
Tilbage i kirken startede vi programmet op med en fællessang. I dagens anledning
havde Birte allieret sig med organist Vibeke Appel som akkompagnerede os gennem hele programmet, så Birte kunne hellige sig koret og sørge for at vi startede
og sluttede på samme tid. Koncerten var en blanding af fællessange og sange med
Alsangskoret.
Efter koncerten fik Birte overrakt en buket blomster fra koret som tak for det store arbejde hun har med os gennem hele vinteren.
Til slut var der lidt hygge med vin/vand/øl og lidt chips. En rigtig dejlig eftermiddag/aften. Og igen vil vi opfordre alle der elsker at synge om at melde sig til september når koret starter op igen. Vi kan sagtens bruge flere sangere, vores øveaftener er rigtigt hyggelige hvor vi i pausen får kaffe/the og kage. Så mød gerne op
den 5. september til den nye sæson.
Lone Beck
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Mandag den 18. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling i
konfirmandstuen i Moltrup Præstegård.
I forbindelse med generalforsamlingen holdt Peter Chr. Jacobsen fra Skovbølling et foredrag der omhandlede tiden fra kong Vermund til kong Christian X.

Valg af dirigent:
Arkivleder Lisbeth Schultz Bød velkommen og Ib Hejnfelt blev valgt som dirigent.
Årsberetning:
Arkivleder Lisbeth Schultz aflagde årsberetning fra Arkivet:
• På første møde efter generalforsamlingen konstituerede vi os og vi fortsatte

som året før, stadig uden formand.
• Antal medlemmer i 2018 blev ca. 25 husstande mod ca. 250 medlemmer i

2017. Det er en følge af at vi ikke mere går rundt og sælger medlemskort, men
at vi i Fællesnyt opfordrer medlemmerne til at indbetale kontingent via Mobile Pay eller bankkonto. Kontingent i 2017: 6.250 kr. og i 2018: 1.500 kr.
• Ved "ÅBENT SKUR" i præstegårdsladen i maj 2018 og efterfølgende fik vi solgt

for knap 3.000 kr.
• Bestyrelsesmedlemmerne har været på forskellige kurser for at dygtiggøre sig

i arkivarbejde.
• Arkiverne er fra 2018 lagt sammen med museerne.
• Der har fra vores arkiv været 503 visninger i 2018 på arkiv.dk
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• Der har været 3 forespørgsler til arkivet.
• Vi har søgt SE vækstpulje og Veluxfonden om penge til flere kurser og bedre

borde og stole til arkivet.
Regnskab:
• Ib fremlagde regnskabet som blev enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag:
• Ingen

Valg:
• Lisbeth Schultz og Bjarne Hansen blev genvalgt.
• Leif Beck blev genvalgt som suppleant.
• Der var ingen der ønskede at stille op som 2. suppleant.
• Jens Chr. Jensen blev genvalgt som revisor.

Lodtrækning:
• Ketty og Freddy Ørnskov blev de heldige vindere af 2 fl. vin.

Sluttelig skal det bemærkes, at hvis Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv skal
bestå i fremtiden er det afgørende at beboerne i de to sogne, som endnu ikke har
indbetalt kontingent for 2019, bakker op om arkivet og fornyer deres medlemskab. Dette kan gøres ved at indbetale 75,- kr. pr. husstand enten på kontonummer 5386 0243563 eller på Mobile Pay 21 72 13 39. Angiv venligst navn og evt.
mailadresse ved indbetalingen. På forhånd TAK.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!

Peter Hansen Lassen
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Et avisudklip fra Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske arkiv...
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
26/4

Miljø, oprydning efter færdselsuheld, Norgesvej og Moltrup Landevej,
Uheld mellem 2 personvogne, vragdele på kørebanen

16/4

Bygn.brand-Etageejendom, Slotsgade, Haderslev, Ild i kælder, Tankvognsassistane til Falck Haderslev

12/4

Min. Forurening - v/FUH, Hammelev, Tankvognsassistane til Falck Vojens,
væltet minilæsser, ikke i indsats

6/4

Brand - bil i det fri, Sønderjyske motorvej E45 sydgående, rasteplads
Ustrup, Efterslukning af bil efter brand i motorrum

5/4

Min. forurening-Mindre spild, Viggo Carstensensvej, Oliespild fra bil

20/3

Assistance Bygn.brand-Gård, Stydingvej, Vojens, Netop kommet retur fra
skorstensbrand blev vi kaldt til assistance med sprøjte + tankvogn til gårdbrand, med ild i affaldsoplæg i lade

20/3

Skorst.brand-Hårdt tag, Steppingvej, Kraftig varmeudveksling fra skorsten
efter brand, etageadskillelse sikret mod spredelse

17/3

Bygn.brand-Villa/Rækkehus, Hjerndrup Landevej, ild i fyrrum

14/3

ABA-Alarm, Durapark Norgesvej, Alarm udløst grundet udstødningsrøg fra
gaffeltruck

18/2

Bygn.brand-Gård/Fare for dyr, Knorborgvej, Ildløs i pillefyr

Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
12

Moltrup
Frivillige
Brandværn
indbyder til

Skt. Hansfest
søndag 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 Inga Lykke.

Med venlig hilsen
MFB
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Nyt fra Sognepræsten
Pilgrimsvandring i pinsetid 9. juni

Billedet er fra sidste års Pilgrimsvandring

Nu behøver man jo ikke være specielt åndelig eller spirituelt himmelvendt for at
tage på pilgrims-pinse-tur. Det er en hyggelig tur fra Moltrup kirke til Bjerninghus,
ved siden af Bjerning kirke og turen starter og slutter med en gudstjeneste.
En pilgrimsvandring kan være lige så meget en ydre vandring som en indre. Langsomhed, Enkelhed, Stilhed, fællesskab, Bekymringsløshed, frihed og åndelighed.
Det er pilgrimsord som kan være gode at ”gå med” og som kan give en fordybning
til hverdagslivet, eller bare hyggelig samvær på en lille pinsetur.
Kl. 9.00 starter pilgrimsvandringen med en dåbsgudstjeneste i Moltrup kirke, hvor
vi huskes på vores eget dåb og siger velkommen til et nyt medlem i Guds store
familie.
• Ca. kl. 9.45 går vi mod Bjerning.
• Ca. kl. 10.30 er der friluftsgudstjeneste i Bjerninghus´ have
• Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
• Vi hjælpes ad med transport tilbage til Moltrup.
14

Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven
Den 4. august kl. 14.00 er der igen åben have og friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven på Moltrup Bygade
40.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og hygge i haven.
Som I ser på billederne var der god stemning sidste år.
Alle er varmt velkomne!

Vafler i Bjerninghus
Igen i år var der succes med at servere vafler til Marie Bebudelsesdag i Bjerninghus. Jette og Jeppe havde igen lavet
vafler som alle godt kunde li og humøret var i top. Især præstebørnene kunde godt spise et stort antal.
Køkkenet i Bjerninghus har også fået nogle velfortjente forbedringer, så mon ikke
vi igen næste år til Marie Bebudelse kan nyde nogle gode vafler sammen, i de
smukke rammer, som Bjerninghus tilbyder.

Fastelavn i Bjerning
I år blev der holdt en familievenlig fastelavnsgudstjeneste og fastelavnskirkekaffe
i Bjerning. Man behøvede ikke møde udklædt op, så en dinosaur tog chancen og
var med denne dag. Tak til tyrannosaurus rex for god indsats -og for at du ikke
spiste nogen ved vores kirkelige arrangement. Det eneste der blev spist var en
masse fastelavnsboller – og drukket kaffe og saft. Trods livsfarlige gæster var der
ingen skader. Måske lidt ond i maven efter alt slik. Stort tillykke til Sporty- Christian som blev Kattekonge og til Ninja-Johannes som blev Kattedronning. Vi er meget beærede over at der kom en af de 7 dværge i naturlig størrelse!! Og en slagkraftig spejder! Næste år gentager vi succesen!

15

Åndehul
Jeg hører det fra mange forskellige: Stress er ved
at udvikle sig til en folkesygdom. Det har derfor
været oplagt at arbejde med konfirmanderne
omkring bøn og meditation, for at give dem redskaber som forhåbningsvis kan hjælpe. Naturen
er for mange en måde at komme væk fra hverdagens mange krav og pligter, ligesom det at
træde ind i en kirke kan være nok til at skulderne
sænker sig. Her skal vi ikke præstere noget. Her
er et sted man må komme i glæde og i sorg. For
at få styr på tankemylderet er det godt at tage
hjælp af bøn og meditation. Livets perler, Kristuskrans eller Frelserkrans, ja kært barn har
mange navne. Det er en lille krans på størrelse med et armbånd, som giver bønnen en retning og som berører livets temaer. Her er det ikke mantraer eller faste
formuleringer, men hver perle bærer et budskab som jeg må tænke mine egne
tanker ind i. Perlerne følger tematisk bønnerne i fadervor, men der er også lagt
pauser ind til stilhed og fordybning.
Konfirmanderne har malet 18 sten i farver som passer til livets perler og på konfirmationsdagen bliver de lagt ud rundt om mindestenen på kirkegården i Moltrup, så man der kan få mulighed til at se og selv prøve.
Senere i sommer bliver de lagt ud i Bjerninghus have, så forbipasserende har mulighed for at følge livets perler også der.
Konfirmanderne har været glade for at bruge livets perler, og jeg håber flere vil
have glæde af denne form for fri bøn og meditation.
På billedet ser man den blå bekymringsløshedsperle, til den knytter sig ordene Jesus
sagde: ”Kom til mig, alle i som slider jer
trætte under tunge byrder og jeg vil give jer
hvile”. - Hvad kan jeg lægge fra mig for at
tage imod bekymringsløsheden og tro på at
det nok skal gå?

Henriette Öberg
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Konfirmander 2019
Når fællesnyt udkommer er disse unge mennesker konfirmerede på Store Bededag 17. maj 2019:
Lizzi Hartwig

Moltrup

Emma Reinhardt Christensen

Moltrup

Silja Steinholm

Moltrup

Signemarie Holler Kanstrup

Moltrup

Sofie Amalie Jensen

Moltrup

Alexander Hans Erik Öberg

Moltrup

Andreas Joachim Slagor

Bramdrup

Andreas Mølgaard

Bramdrup

Mathilde Læborg Maltarp

Krejselvej

Jeg vil også her ønske jer et stort og hjerteligt tillykke både på egne og på menighedsrådets vegne. Velkommen ind i de voksnes rækker og Guds velsignelse over
jeres fremtid!
På menighedsrådet i Moltrup-Bjerning Pastorats vegne
Henriette Öberg

Konfirmandindskrivning 2019-2020 er åben allerede nu
Henvendelse til Henriette Öberg på mail: HOB@KM.DK
Da det er 100 året for genforeningen, så vil jeg undersøge muligheden for os at
besøge en konfirmandgruppe syd for grænsen en forårs weekend.

Konfirmationsdatoer 2020
Moltrup kirke lørdag den 18. april.
Bjerning kirke søndag den 19. april.
Velkommen!
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Friluftsgudstjeneste mandag d. 10. juni kl. 11 i Bispehaven
I år holdes 2. pinsedagsgudstjenesten i biskoppens smukke have, som ligger lige
ned til dammen - bag bispegården på Ribelandevej 37 i Haderslev. Det er biskop
Marianne Christiansen, der vil være prædikant ved gudstjenesten, og musikken
står en kvintet fra SMUK for sammen med Haderslev Lærerkor.
Der bliver sat bænke op i haven, men det kan også være en god ide at tage et
tæppe med, da der ikke vil være siddepladser til alle. Der vil være mulighed for at
købe kaffe og kage, is, vand m.m. efter gudstjenesten, og man er også velkommen
til at medbringe madkurv og spise sin frokost i haven.
2. pinsedag ligger i år d. 10. juni og gudstjenesten begynder kl. 11. Der er begrænset parkering ved Bispegården, og derfor henviser arrangørerne til byens omkringliggende parkeringspladser.
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

Bjerning kirke

Prædikant

2. jun.

6. s. e. Påske

09.00

10.30

Henriette Öberg

9. jun.

Pinsedag

09.00

Pilgrimsvandring til Bjerning kl. 10.30

Henriette Öberg

10. jun.

2. pinsedag

Fælles provsti-gudstjeneste i Bispehaven. Se nærmere på side 20

16. jun.

Trinitatis

Ingen

09.00

Henriette Öberg

23. jun.

1.s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Henriette Öberg

30. jun.

Bjerningdag

Ingen

10.00

Henriette Öberg

7. jul.

3.s.e. Trinitatis

10.30

Ingen

Caroline Moos

14. jul.

4.s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Jakob Knudsen

21. jul.

5.s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

28. jul.

6.s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Erik Holmgaard

4. aug.

7.s.e. Trinitatis

14.00K

11. aug.

8.s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Henriette Öberg

18. aug.

9.s.e. Trinitatis

09.00

10.30K

Henriette Öberg

25. aug.

10.s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Henriette Öberg

1. sep.

11.s.e. Trinitatis

10.30

09.00

Henriette Öberg

8. sep.

12.s.e. Trinitatis

09.00

10.30

Henriette Öberg

15. sep.

13.s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Jakob Knudsen

22. sep.

14.s.e. Trinitatis

Ingen

13.30K

Henriette Öberg

29. sep.

15.s.e. Trinitatis

10.30K

09.00

Henriette Öberg

6. okt.

16.s.e. Trinitatis

09.00

Lægmand

Friluftsgudstj. i Præstegårdshaven

Høstgudstj.

10.30K

Høstgudstj.

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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Henriette Öberg

Henriette Öberg
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Tusind tak for opmærksomheden ved min konfirmation.
Tak til naboerne for den flotte ranke.
Jeg havde en fantastisk dag.
Kærlig hilsen
Søren
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Nyt fra

MIF har fået ny bestyrelse
Christoffer Vitved er valgt som formand, Anders Grarup er valgt som kasserer og
Lene Paulsen er valgt som sekretær.
Stor tak til afgået formand Kenneth Brandborg samt tidligere bestyrelsesmedlemmer for at holde liv i MIF. Ligeledes skal der lyde en stor tak til suppleanter og
frivillige, som stadigvæk stiller deres viden og hænder til rådighed.

Kort om den nye bestyrelse
Formand Christoffer Vitved er 37 år og økonomidirektør. Christoffer bor på Moltrup Bygade 25 sammen med sin kone Mathilde og deres 2 børn Benedikte på 8
år og Benjamin på 10.
Kasserer Anders Grarup er 35 år og arbejder ved Provas. Anders bor på Bramdrup
Bygade 51 sammen med sin kæreste Trine og deres 2 børn Jens på 2 år og Marie
på 3 måneder.
Sekretær Lene Paulsen er 24 år og studerende. Lene bor på Moltrup Bygade 76
sammen med sin kæreste Thorbjørn.
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MIF invitere til Børnebold i Moltrup
Hver mandag fra kl. 16.30-17.15 er der børnebold i Moltrup.
Alle børn, piger som drenge, i alderen 2 til
og med 5 år er velkommen. Husk, at forældrene selv skal deltage.
Præmissen er, at det skal være sjovt og at
alle kan være med. Derfor er der fokus på
leg med bolde og ikke decideret træning.
Kontingent er 200 kr. for forår og efterår.
Kontakt Daniel Ipsen (51 26 16 29) for yderligere information.

Find din indre Wozniacki frem
1. maj åbner tennisbanerne i Moltrup.
Pris for denne sæson er:
•

400,- kr. pr. person eller

•

600,- kr. pr. husstand.

Adgang til banen fås ved fast lån af nøgle
og udlevering af brik med nummer. Depositum er 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.
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MIF hyggedag 2019

Den 23. juni 2019 – fra kl. 14.00 til 16.00 – 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, kage eller andet til fælles brug samt kaffe, te eller andre drikkevare til eget
behov.
Tag dine børn, børnebørn eller nabo 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 Moltrup-Bjerning Jagtforeningen
En ny jagtsæson står for døren
Jagtåret 2019-2020 starter med bukkejagten som vil foregå fra og med d. 16/5 –
15/7 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.

Årets første aktivitetsdag
Lørdag d. 4. maj holdt vi vores første aktivitetsdag i jagtforeningen, hvor vi fik slået græs omkring shelteret, samt ryddet stierne i skoven for grene mv. Opsat hochsitze til bukkejægerne mv. Dagen blev afsluttet med en grillpølse. Formanden for
menighedsrådet Knud Isaksen slog vejen forbi hvor han bl.a. fik tilset shelteret
mv. Tak for besøget.
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Søndag den 23. juni 2019
kl. 17.30
med fællesspisning
Bålet tændes ca. kl. 19.30 ved Årets båltaler

Vi holder Sct. Hans aften 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.

Med venlig hilsen
Bjerning Sogns Beboerforening
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Der vil være
mulighed for at
lave Skumfiduser og Mariekiks
”Spejderburger”

SIKKE EN

VI SKAL HA´ HER I ÅR

Sidste år brugte vi stort set alle borgerbudgetteringsmidlerne på udbedring af
branddammen i Errested.

Kommunen har herudover bidraget med ændret vejføring og forstærkning og afskærmning langs branddammens sider.

Nu hvor projektet nærmere sig sin afslutning, skal projektet indvies og dammen
samtidig omdøbes til Errested Gadekær.
DET SKER LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER 2019 KL. 17.00
I år har Bjerning Sogn søgt og fået en del af borgerbudgetteringsmidlerne til at arrangere en sammenrystningsfest, så de 3 oprindelige ejerlav Kabdrup, Errested og
Skovbølling kan mødes til en FEST.
Det starter med bespisning ved Errested Gadekær, hvor der også bliver mulighed
for at hilse på mange af sognets beboere ikke kun fra Errested men også fra Kabdrup, Rørkær og Skovbølling.
Da vi forventer og håber på et stort fremmøde, vil vi senere kontakte sognets beboere, hvor man får mulighed for at tilmelde sig.
Vi mangler stadig en hel del planlægning og færdiggørelse omkring gadekæret.
Men det er vigtigt, at I får sat X i kalenderen ud for
LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER 2019.

Så er der kun at håbe, at vejrguderne er med os den dag.
På det selvbestaltede festudvalgs vegne
Peter Chr. Jacobsen
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Referat fra Generalforsamlingen i
Bjerning Sogns Beboerforening
den 30.4.2019
1. Valg af dirigent

Bestyrelsen peger på Kirsten Hansen som dirigent.
Kirsten blev enstemmig valgt af de fremmødte.
2. Formandens beretning v/ Leif Johanneson
(Ønskes formandens fulde beretning – kan denne fås ved sekretær Tina Bonde
Andersen)
D. 25. marts 2018 med påskeløb med gevinster til børnene samt indvielse af
den opsatte bænk på Kongevejen.
Påskeløbet blev her i 2019 gentaget 14. april med ca. 25 deltagere, hvor turen
endte i Errested ved branddammen/gadekær med fælles kaffe, saft, kage og
gevinster.
D. 22. april 2018 affaldsindsamling med 14-16 deltagere. Vi startede med
kaffe hos Elsebeth og Kurt. JV mødte op, og vi fik 23-04-18 en helside med
billeder og tekst. I 2019 blev årets affaldsindsamling afholdt den 31. marts –
samme succes som året før.

D. 19. april 2018 afholdtes generalforsamling i Bjerninghus ca. 30 deltagere.
D. 23. maj 2018 blev der i Bjerninghus afholdt vinsmagning med spændende
vine og ost. Den 10. juni 2018 blev afholdt sporets dag. Vi fik undervejs en
guidet tur med Peter Jacobsen. Der var 12-13 deltagere. Vejret var ikke det
bedste.
23. juni 2018 Skt. Hans aften i haven ved Bjerninghus, hvor sognets telt blev
slået op og der blev grillet pølser som supplement til den medbragte picnickurv. Der var til arrangementet mødt ca. 20. Personer op, og til ”båltænding”
mødte yderligere 4-5 personer op.
Den 15. september 2018 var foreningen inviteret til sognets økologiske kyllingefarm v/Nikolaj og Andreas.
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D. 21. marts 2019 blev afholdt champagnesmagning i Bjerninghus v/My
Thorøe-Nielsen .
Til sidst vil jeg igen gerne sige tak til bestyrelsen og suppleanter. Kun med
hjælp herfra har vi fået årets opgaver til at lykkes.
Formandens beretning blev vedtaget af de fremmødte.
3. Fremlæggelse af regnskab v/ Elsebeth Jessen
Elsebeth gennemgik regnskabet for Bjerning Sogns Beboforening – der var et
lille overskud på 559,70 kr.
Regnskab godkendt.
4. Aktivitetsplads
Bellisvej 7 er blevet solgt i efteråret 2018.
Bestyrelsen kontaktede kommunen for at få hjælp til at finde en nyt område –
de foreslog at fælde træerne ud mod hovedvejen bag ved Bellisvej 1 og 3.
Dette takkede vi nej til og så tilbød Kurt Jessen og Mads Tønnesen et stykke af
hans jord på Skovbøllingvej. Dette har kommunen accepterede og vil gøre den
brugbare med planering og græs.
Der kommer yderligere info lige så snart bestyrelsen ved mere.
Der blev stillet et par enkelte spørgsmål:
Ang. hvem må bruge aktivitetspladsen – det må alle i Bjerning Sogn
Der bliver sat afskærmning op mod Tønnesens lade.
Mere info til borgerne i sognet – når der kommer yderligere fra kommunen.
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent
Kontingent uændret
7. Valg til Bestyrelsen + valg af suppleanter
På valg: Elsebeth Jessen – ønsker genvalgt
Anette Uglebjerg – ønsker genvalgt
Henrik Iversen – ønsker genvalgt
Valg af revisor: Peter Jacobsen - ønsker genvalgt
29

Valg af suppleant: 2. suppleant: Ulla Lund – Ønsker ikke genvalg.
Valgt til bestyrelsen: Leif Johanneson, Tina Bonde Andersen, Elsebeth
Jessen, Anette Uglebjerg og Henrik Iversen.
Valgt til Revisor: Peter Jacobsen og Sven Borregaard.
Valgt som suppleant: Claus Holm Carstensen og Ketty Ørnskov.
8. Evt.
Menighedsråd: Claus fortalte lidt om arbejdet med Kirken – og Elsebeth fortalte kort om forbedringer i Bjerninghus.
Flyvepladsen: Der er den 4. maj Ford A biler på flyvepladsen – og weekenden
efter vil der være inflight af forskellige fly.
Borgerbudgettering: Elsebeth fortalte kort hvad der var blevet brugt af midler
i de år hvor vi har fået borgerbudgetteringsmidler. Hun fremlagde et skema
over hvad vi har brugt pengene på.
Der vil måske komme borgerbudgettering igen 2019 – men kommunen har
ikke vedtaget noget endnu.
Punkter fra Jesper Vantore: Jesper fremlagde sine punkter og der var en
drøftelse omkring punkterne.
Ønsker til kommende arrangementer: Virksomhedsbesøg (Mejeri), fællesspisning.
Peter Jacobsen: SOGNEFEST DEN 7/9-19: Indvielse af gadekæret og fællesspisning, der kommer yderligere info – men sæt kryds i kalenderen.

Referent: Tina Bonde Andersen

Ønskes et eksemplar af referatet – kan dette fås via mail
hos Tina Bonde Andersen:
tbonde76@hotmail.com
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Bjerning Sogns Beboerforening
KONSTITUERING AF BESTYRELSEN
FORMAND:

LEIF JOHANNESON

KASSERER:

ELSEBETH JESSEN

SEKRETÆR:

TINA BONDE ANDERSEN

MEDLEM:

ANETTE UGLEBJERG

MEDLEM:

HENRIK IVERSEN

SUPPLEANTER: CLAUS CARSTENSEN OG KETTY ØRNSKOV
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Sysselklubben
Jeg vil gerne takke alle for en super hyggelig sæson og håber at se jer alle
og gerne flere til en ny sæson den

11. september 2019
Hilsen Tina
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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:
23.06. Sankt Hans fest (Haven bag Bjerninghus)
07.09. Sognefest samt indvielsen af Errested
Gadekær
11.09. Opstart af Sysselklub
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
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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 Christoffer Vitved
Moltrup Bygade 25
tlf. 52 15 41 73

christoffer.vitved@live.com

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup Forsamlingshus

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

forsamlingshus@moltrup-sogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 27 72 42 24

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

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

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

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

Bjerning Sogns Beboerforening

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

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

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz

•
•
•
•
•

Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

Dræning med
drænkasse og grus
Kloak og jordarbejde
Landbrugsarbejde
Gyllekørsel
Såning

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

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

-

hele familiens frisør…

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

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

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

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

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

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

Tusind tak for opmærksomheden ved
min konfirmation.
Tak til naboerne for den flotte ranke.
Jeg havde en fantastisk dag.
Kærlig hilsen
Søren

2 x 40 års jubilæum som frivillig brandmænd
i Moltrup. Sikke en bedrift og “still going strong”.
Stort tillykke til Kjeld Theilgaard og Jes Lauritzen
Schultz.

Hvornår sker der hvad og hvor?
Gudstjenester

Se datoer og klokkeslæt på side 19

Moltrup og Bjerning kirke

9. juni kl. 09.00

Pilgrimsvandring fra Moltrup kirke til Bjerninghus

Moltrup kirke

10. juni kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste i Bispehaven - se side 18

Ribe Landevej 37

23. juni kl. 14.00

MIF hyggedag - se side 24

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 - se side 13

Ved Moltrup brandstation

30. juni kl. 10.00

Bjerningdag - se side 3

Ved og i Bjerning kirke

Sommerfest i Moltrup - se side 20

Sportspladsen i Moltrup

5. sept. kl. 19.00

Alsangskoret starter ny sæson - se side 6

Moltrup Præstegård

7. sept. kl. 17.00

Sognefest og indvielse af Errested Gadekær - s. 27

Ved Errested branddam

Sysselklubben starter ny sæson - se side 32

Bjerninghus

6. juli kl. 12.00

11. sept. kl. 19.00

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

