FÆLLESNYT
Juni 2020

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

SKOVBØLLING RADIO & TV

Oksbølvej 15, 6100 Haderslev
+45 40 34 74 60
thc@clausenvej.dk

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

BRAMDRUP

-din lokale mekaniker

Bjerning Maskinværksted
v/Claus O. Reggelsen

snedkerog tømrerforretning

Tlf. 2026 7377 / 7452 5177

tlf. 74 53 05 48 - mobil 23 72 42 20

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

v/Finn Venzel Nielsen
Moltrup Landevej 105, 6100 Haderslev

Moltrup Maskinservice
Reparation af entreprenørmaskiner, traktorer,
havetraktorer, plæneklippere, biler m.m.
Hans-Erik Ravn - Møllesvinget 28 - 6100 Haderslev
Tlf.: 7453 2492 - Mobil: 5074 2106
Mail: kontakt@moltrup-maskinservice.dk
Hjemmeside eller Webshop?
Vi giver gerne et bud på at
lave jeres hjemmeside,
webshop, foreningsportal,
intranet eller lign.
Vi koder også specielle
udvidelser efter ønske.

• Mange års

erfaring

• Eget datacenter
• Daglig backup
• Sikret mod

oversvømmelse

Moltrup Data Center
Moltrup Landevej 87
6100 Haderslev
Kontakt: moltrup@modc.dk
eller efterlad en besked på: 2196 0717

2

Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådets og personalets arbejde i en Covid-19 periode
Som alt andet i samfundet kom det kirkelige arbejde også til at køre for lavt blus,
dvs. alt ikke livsvigtig arbejde blev sat på stand by, gudstjenester, konfirmationsforberedelse, arbejdet på kirkegården, konfirmandundervisningen og møder inklusive de indledende handlinger i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg blev aflyst. Ikke meget synligt er sket.
Som i resten af samfundet, er arbejdet gået i gang igen, stille og roligt. I denne
forbindelse vil jeg gerne rose personalet for deres håndtering af - og navigering i
denne for os alle sammen så underlige tid. Vi håber ikke, at det har voldt menigheden for mange gener.
I forrige udgave af Fællesnyt skrev jeg, at Bjerning kirkeudvalget skulle mødes
med tegnestuen ”Mejeriet” i marts måned, for at få sat skub i arbejdet med ændringerne af Bjerning kirke, dette blev også forstyrret af Corona pandemien, men
nyt møde er aftalt til den 14. maj - inden I når at læse dette.
Knud Isaksen

Forsidefoto af Kirsten Nørgaard Jensen: ”Et billede fra vores ”baghave” (Vesterskoven)”
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ORIENTERINGSMØDE
tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00
Der skal i år vælges nyt menighedsråd for Moltrup og Bjerning sogne. Der skal
vælges 4 personer fra hvert sogn.
I den forbindelse afholdes der fælles orienteringsmøde for begge sogne i konfirmandstuen i præstegården:
Intet er normalt i disse her coronatider, for mødet skulle have været
afholdt i maj, men er nu udskudt til 9. juni, og det regner vi med, at
det holder. Vi skulle jo gerne kunne mødes flere end 10 personer,
som gælder for nuværende. Som situationen ser ud lige nu, så ved vi
ikke, hvordan verden ser ud den 9. juni, men hvis der sker ændringer,
vil vi forsøge at nå ud til så mange som muligt med nye oplysninger
på Facebook, Hjemmesiden m.v.
Dagsorden for orienteringsmøde
1. Velkomst ved menighedsrådets formand
2. Valg af dirigent

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om
det kommende menighedsråds opgaver
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat
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5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet
8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater
og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Vær med til at sætte dit præg i lokalsamfundet og mød op den 9. juni, og meld dig
som kandidat til det endelige valg i september. Der sker rigtig mange spændende
ting i menighedsrådet, og det vil der også gøre fremover.

Vel mødt!
Valgbestyrelsen
Erik Petersen
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Aflysning af Generalforsamling og foredrag
I lighed med mange andre ting i disse Corona-tider måtte
vi desværre aflyse den planlagte generalforsamling og
foredrag.
Vi håber der bliver mulighed for at finde en ny dato når
landet igen bliver åbnet op, så vi får lejlighed til at høre
Lennart S. Madsens spændende foredrag om Haderslev
Havn gennem tiderne.

Medlemskab af Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv
Bestyrelsen i Lokalhistorisk Arkiv arbejder målrettet på at få alt materiale fra vores lokale arkiv registreret i arkivsystemet ARKIBAS, så alle får mulighed for at
søge efter billeder og andet fra Moltrup-Bjerning-området i vores arkiv via
www.arkiv.dk.
Dette kan kun lade sig gøre hvis beboerne i de to sogne bakker op om arkivet og
fornyer deres medlemskab, så vi har penge til flere kurser og indkøb af forskelligt
udstyr til brug i arkivet.
Indbetalingen af de 75,- kr. pr. husstand kan gøres på følgende måde:
•

Kontonummer 5386 0243563 eller på

•

Mobile Pay 21 72 13 39. Angiv navn og evt. mailadresse ved indbetalingen.
På forhånd TAK!
Bestyrelsen
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Klip fra arkivet...
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Endnu et klip fra arkivet…
Arkivet mangler oplysninger om forfatter og årstal for nedenstående artikel. Hvis der er nogen som kan hjælpe med dette, bedes de rette henvendelse til Fællesnyt på mail: faellesnyt@moltrup-sogn.dk. På forhånd tak.

I Krejselmandens fodspor

Voldstedet i Krejsel skov
Thomas var så at sige dus med skoven.
Fra sin drengetid kendte han dens stier
og veje og vidste også, hvor der var
chancer for at se en flok rådyr. For ham
var det en let sag at finde en rævegrav
og derfra spore rævens gang ned til den
nærliggende bæk, så derfor var det altid
spændende at komme med ham på en
tur i skoven.
Prøv om du kan finde Krejselmandens
røverborg, for vi er lige i nærheden af
den! - Sådan sagde han til mig, da vi på
en kold vinterdag for omkring 50 år siden var beskæftiget med at fælde nogle
træer i Moltrup Præsteskov også kaldet
Krejsel. Jeg skulle hjælpe ham med at
trække saven, men da jeg i den høje sne

ikke kunne holde fødderne varme i træskoene, rådede han mig til at løbe en tur,
og samtidig så se, om jeg kunne finde
røverborgen. Men med tanken om der
fandtes en røverborg i nærheden, løb det
mig koldt ned ad ryggen, så Thomas
måtte på stående fod rykke ud med sin
viden om den mystiske røverborg.
Han fortalte mig da, at borgen for mange år siden var blevet bygget her i den
skovrige egn langt fra alfarvej af en
mand, som bønderne i Bramdrup kaldte
”æ Krejselmand”. Denne borgherre havde haft mange krigsmænd omkring sig,
og han førte ofte krige med andre af egnens borgherrer. Kunne han ikke klare
sig i disse kampe, trak han sig tilbage til
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borgen og hev vindebroen op. Fredelige
rejsende var også udsat for at blive udplyndrede af hans krigere, så derfor kom
den til at hedde Røverborgen.

fornyet ligesom skoenes forparti, og i
stedet for sværdet, der var i behold
1881, har han nu en snoet stok, så han
mest af alt ligner en herremand, der er
ude at gå tur. Helgenen, som bærer en i
siderne opkrammet baret, over det lange, lokkede hår, der falder ned over ryggen, er iført rustning med langt skød og
knæbeskyttere, korte jernhandsker, men
rustningen skjules til dels af den lange
kappe, der holdes sammen om halsen
ved en dobbeltsnor. Den nuværende
staffering , rød kappe med gult foer, grålig rustning, brun baret, gyldent hår og
hvidlig karnation samt gloøjne, skyldes
maler E. Dahl fra Haderslev, som 1885
restaurerede ”der Krechelmand” og leverede den konsol - i renæssancestil - på
hvilken den nu er opsat i skibets nordvestlige hjørne. Er istandsættelsen end
uheldig, har den dog reddet figuren, der
i mange år havde ligget henslængt på
kirkens loft”.

Nu var Krejselmanden imidlertid for
længst død og borte, og med ham var
borgen i skoven også sunket i grus, så
man kunne kun se sporene af det, der en
gang havde været en flot borg. Men et
billede af, hvordan Krejselmanden havde set ud, havde man da, og det skulle
hænge i Moltrup Kirke.
Dengang fandt jeg ret hurtigt voldstedet
og var imponeret af dens dimensioner,
men først mange år senere så jeg Krejselmandens kontrafej i Moltrup Kirke,
og ved at undersøge de trykte kilder
konstateredes det også, at disse stemte
overens med, hvad Thomas i sin tid havde fortalt mig, dog med den undtagelse,
at borgen også skulle have været en røverborg.
Om figuren af Krejselmanden i Moltrup
Kirke gives der i det store værk om
Danmarks kirker denne udførlige redegørelse: ”En forsvunden sidealtertavle
for kirkens værnehelgen S. Chrysogonus
beskriver S. Abildgaard 1775 således:
Et lidet katolsk alter med fløjdøre, hvori
står et harnisket billede med kappe hængende over højre skulder, med højre
hånd løftes kappen op ved højre knæ, og
i venstre holdes et sværd. Håret er temmelig langt, ansigtet ungt og en hue lignende en hat på hovedet. Af dette sidealter er nu kun Chrysogonusfiguren, ca.
160 cm høj, bevaret i en uheldig restaureret tilstand, idet ansigtpartiet synes

Jeg har i årenes løb adskillige gange
besøgt voldstedet i Krejsel, også på forskellige årstider, men hver gang har det
uden undtagelse været som at gå på opdagelse i et ukendt land, hvor alt kunne
ske, ikke blot i mine tankers forestillingsevne, men også i denne skovs synlige dyreverden. Således har jeg på en
efterårsdag - i lang tid og på kort afstand
- kunnet betragte en ilder, mens den spiste sin frokost, og rådyrene synes ikke
så sky her som i andre skove.
Allerdejligst er det dog at spadsere ind i
skoven ved midsommertid, sætte sig i
græsset under bøgetræernes lysegrønne
løv og lytte til det kor af fuglestemmer,
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der har hjemme her og altid synes oplagte til at koncertere for skovens ensomme gæst. Først da fornemmer man
ret naturens storhed gennem det liv, der
udfolder sig i den ellers så tilsyneladende stille skov.
Ved sommertid kan det være vanskeligt
at finde Krejselmandens voldsted, for da
ligger det godt gemt mellem træerne,
men har man først fundet det og står på
dets top, har tankerne frit spillerum med
hensyn til dets historie, den vi ved så
grumme lidt om.
Sidste gang jeg havde lejlighed til at
besøge Krejsel og genopleve en episode
fra min drengetid, var nytårsdag 1971,
og da var det med Thomas’ to oldebørn,
Lisbeth og Jacob Thomas samt deres
far.
Da vi i det blikstille vejr nærmede os
skoven, tegnede røgen fra skovløberhusets skorsten sig som en tyk, sort streg
på den blå vinterhimmel, hvis farve den
kun modvilligt blandede sig med, og da
vi var kommet ind i skoven var stilheden endnu mere påfaldende.
I en lysning kun et par hundrede meter
fra skovløberhuset fik vi øje på tre rådyr, og børnene fik rigelig tid at betragte
dem i kikkerten, inden de fik færten af
og forsvandt.
Vi fortsatte ad den lige vej fra skovløberhuset i vestlig retning, indtil vi nåede
en højre sidevej. Når man følger denne
sidevej helt ud til skovkanten og derefter går til højre, stadig følgende skovkanten i ca. 100 m afstand, kommer man

lige hen til voldstedet. For at skyde genvej bøjede vi dog af noget før og derved
kom vi til at passere en lille gruppe graner, hvor vi endnu fik lejlighed til at se
et par rådyr forsvinde i nyskoven.
Der var kun faldet lidt sne, men der var
nok til at vi kunne se dyrenes spor, der
snart forenede sig og blev til en sti på
skrænten af en bred grøft, der lidt senere
endte i selve voldgraven omkring voldstedet.
Når man har været på dette fredelige
sted umiddelbart efter at have set de
skræmte dyr og deres spor i den sparsomme sne, da kan det måske nok synes
vanskeligt at forestille sig , at det i en
fjern fortid var drabelige krigere til hest,
der galoperede omkring på stedet der,
og da er der kun den store vold og overleveringer fra slægt til slægt, der kan
sandsynliggøre denne forestilling.
Da jeg på hin dag sammen med mine
børnebørn var kravlet op ad den stejle
skrænt og stod på den 6 m høje og nu
træbevoksede jordvold, hvorpå Krejselmandens borg engang har stået, måtte
jeg også fortælle børnene om stedet og
dets historie. Dernæst var det en selvfølgelighed, at jeg i mine tanker måtte mindes Thomas - min far - fordi han dengang havde vakt min interesse ikke blot
for Krejselmanden, men også for hjemstavnens historie.

Men tag selv ud og se voldstedet i Krejsel - og glem ikke på hjemturen at se ind
til Krejselmanden i den smukke Moltrup
Kirke, der i sig selv er et besøg værd.

10

Herover ses et udsnit af den infotavle som findes ved voldstedet i Krejsel skov.
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Moltrup Frivillige
Brandværn
indbyder til

Skt. Hansfest
tirsdag den 23. juni
kl. 19.00 på brandstationen.
Der er mulighed for at bage snobrød,
(husk at medbringe snobrødpinde)
og der kan købes drikkevarer og
grillpølser.
Kl. 20.30 tændes bålet
på marken ved kirken.
Båltaler er Christoffer Vitved.
Vi følger Corona-situationen og håber vi kan afholde arrangementet.
Skulle det blive aflyst vil vi skrive det
på Moltrup Sogns facebookside.
Med venlig hilsen

MFB
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
26/4
16/4
12/4
6/4
5/4
20/3
20/3

Miljø, oprydning efter færdselsuheld, Norgesvej og Moltrup Landevej, Uheld mellem 2 personvogne, vragdele på kørebanen
Bygn.brand-Etageejendom, Slotsgade, Haderslev, Ild i kælder, Tankvognsassistance
til Falck Haderslev
Min. Forurening - v/FUH, Hammelev, Tankvognsassistane til Falck Vojens, væltet
minilæsser, ikke i indsats
Brand - bil i det fri, Sønderjyske motorvej E45 sydgående, rasteplads Ustrup, Efter
slukning af bil efter brand i motorrum
Min. forurening-Mindre spild, Viggo Carstensensvej, Oliespild fra bil
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
Skorst.brand-Hårdt tag, Steppingvej, Kraftig varmeudvikling 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
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Nyt fra organisten/korlederen
FÆLLESSANG I KOR

Vi planlægger at starte op med vores Alsangskor igen.
Skulle du have fået lyst til at fortsætte med at synge, hvor du sang med i TV, så
har du nu muligheden for det.

Derfor sætter vi startdato til torsdag den 3. sep. kl. 19.00
i konfirmandstuen i Moltrup Præstegård.
Måtte der komme andre retningslinjer ifm. Corona-situationen, så vil det blive
meldt ud på Moltrups hjemmeside, Facebook eller I er velkomne til at kontakte
mig direkte på tlf. 6094 8999.
Vi vil synge dejlige sange, som forbereder os til juletiden.
Husk nu, man bliver i godt humør af at synge!
Venlig hilsen
Birte Reimers

SOMMERKONCERT I MOLTRUP KIRKE
TORSDAG DEN 18. JUNI KL. 19.00 er desværre aflyst pga. Corona -situationen.
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Nyt fra Sognepræsten
Kirke og Corona
Først lukkede vi kirkerne og aflyste konfirmandforberedelser. Det er første gang i
18 år at jeg ikke har haft påskegudstjenester. Som tiden skrider frem har jeg
måttet indse at også sogneudflugten bliver aflyst, nogle udskyder dåb og bryllupper, konfirmationen flyttes til 30. august og jeg håber at vi den dag kan glædes
sammen om de unge mennesker.
Alle de aflysninger og de strenge og foranderlige retningslinjer for hvordan vi kan
være sammen, gør at det man glæder sig til hele tiden bliver udskudt og aflyst.
Det hele bliver så usikkert. Det eneste vi ved er, at vi har i dag. Og så har vi Jesu
ord om at vi ikke skal bekymre os. Bekymring er ikke livsforlængende. Men vi må
indse at siden Corona pandemien brød ud har hverdagen forandret sig.
Kirken har været lukket for gudstjenester på nær begravelser og bisættelser. De kan gennemføres med
begrænsede deltagere, stor afstand
og håndsprit. Men hvad nytter det,
at der er håndsprit ved indgangen,
når man græder snot i bænken, helt
alene. Jeg er meget glad for at vi i
Udendørs gudstjeneste ved Bjerninghus
Moltrup-Bjerning ikke har haft dødsfald, hvor begravelsen ikke kunne udskydes til senere. For selvom vi skal vise omsorg ved at holde afstand, for ikke at smitte hinanden, så behøver vi at have vore
kære tæt på i sorgen.
Det viser sig at denne virus også smitter særligt meget når man synger sammen.
Så det ærkelutherske som at synge sammen, må vi også begrænse. Nadveren ligeså. De som har været i kirke i Sverige, har måske undret sig over at man ikke har
alterbægere, når man går til nadver, men de danske alterbægere blev indført under en anden pandemi for 100 år siden, nemlig den spanske syge. Fordi vi også i
kirken skal være sammen om at passe på hinanden. Måske bliver dåbs-vandpistol
det næste vi indfører! Når vi åbner kirken op igen bliver det lidt anderledes. Nogle
15

bænkerækker lukker Jens Christian og Susanne af og vi går over til at synge efter
salmeark, for at salmebøgerne ikke skal bære smitte. Og så må vi hjælpes ad med
at følge retningslinjerne efterhånden som de bliver meldt ud.
Det kan ikke skjules at coronatiden også har åbnet op for flere kreative tiltag
Horne kirke
rundt i de forskellige sogne. Flere af mine kolleger er sprunget ud som tvprædikanter, men jeg har ikke rigtigt følt at formatet passede mig, eller jer, for
den sags skyld. Alligevel er jeg med i Haderslev domprovstis påskehilsen på Facebook. - I fuld ornat, syngende på påskesalmen ”Påskeblomst, hvad vil du her” ude
i præstegårdshaven. Jeg er taknemmelig for at det kun var et kort klip. - Og så et
fraklip, hvor jeg råber glædelig påske og smider salmebogen op i luften. Jeg kan
berolige jer alle: salmebogen kom ikke noget til.
Jeg har under kirkens ”lukketid”
indført en alternativ uofficiel gudstjeneste, nemlig ”Kirkegang”. KirkeFattiggården i Svendborg
gang er at man samles i det fri, synger et par salmer, jeg læser dagens
tekst og så går vi en kort tur sammen. Kirkegangen afsluttes med
Kirkegang ved Bjerning
Fadervor og velsignelse. Og tilslutningen har været fin – bortset fra mors dag. Det vil være den måde vi gennemfører vores gudstjenester på, hvis vi mod formodning ikke kan åbne kirken op for
Gudstjeneste igen.

Hjemmebesøg: Jeg tager også gerne imod tips om hvem du syntes skal have en
blomsterhilsen. Man kunde kalde det ”Sig det med præsten – Blomster” så kikker
jeg forbi med en blomst og en hilsen. Det bliver altid lidt sjovere når andre tænker på én. Og du kan nominere dig selv også. Så kommer jeg og ”hjemsøger” dig.
Velkommen i kirke når vi åbner igen. Kristi Himmelfarts gudstjenesten starter i
hvert fald udenfor ved klokketårnet. Om vi må fejre gudstjeneste sammen indenfor efter at have vinket mod himlen, må vi vente og se.
Indtil da: Hold hovedet koldt, hjertet varmt, hænderne sprittede og hold af hinanden med omsorgsafstand.
Henriette Öberg
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Sogneudflugten den 27. maj er aflyst
Vi glæder os til at kunne præsentere et andet udflugtsmål til maj 2021.

Bjerningdagen
Den 30. juni afholdes igen Bjerningdagen. I år vil Kim Legarth fra domsognet
lede andagten i kirken efter kransenedlæggelsen. På nuværende tidspunkt ved vi ikke om vi kan afholde
dagen som vi plejer, men vi håber at vi
igen ville kunne samles til den tid.

Friluftsgudstjeneste
Denne sommer, den 19. juli kl. 13.30 er der igen friluftsgudstjeneste i præstegårds-haven på Moltrup Bygade 40.
Der vil blive serveret forstærket kirkekaffe efter gudstjenesten.

Luthers nøgle bliver alligevel afholdt!
Den 26. september bliver mange af Haderslev
domprovstis konfirmander samlet i Moltrup for
at rejse tilbage til reformationstiden. De møder
både gøglere og bønder. Den Katolske kirkes
øverste ledelse
indtager kirken
og djævelen selv
driver sit spil bag
graverbygningerne! I år får de pestramtes situation nok en særlig
dimension, nu da vi har været under coronarestriktioner, men vi kan aldrig få frivillige nok.
Kom frisk og bliv pestramt, gå i kloster - eller flygt,
oplev Haderslev hus, Rom og Wittenberg i området
omkring Moltrup Kirke og skolen.
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Oplev Livets perler på Moltrup Kirkegård
Ved Moltrup kirke på kirkegårdens sydside
ligger der en række malede sten på skifferplader med hver deres specielle betydning.
Det er den svenske biskop Martin Lönnebos
lille bedekrans, som jeg har lavet om til en
lille livsvandring gennem temaerne, Gud, Nåde, kamp, bekymringsløshed, kærlighed og meget mere. Brug vejledningen og
find stenene som en ledesnor til at gå igennem livets temaer, og nyd udsigten.

Konfirmander 2020
Årets konfirmation i Moltrup Kirke den 18. april blev udskudt til den 30. august kl.
10.00 i Moltrup Kirke.
Vi glæder os til at sige stort tillykke til Konfirmanderne:
Anna Brandborg, Errestedvej
Joshua Moos, Forretgårdvej
Daniel Moos Forretgårdvej
Malthe Lassen, Bramdrup Bygade.

Konfirmandindskrivning og høstgudstjeneste
Den 6. september vil vi byde velkommen til næste års
konfirmander i Moltrup kirke og samtidigt fejre høstgudstjenester. Kl. 10.30 i Bjerning og kl. 13.30 i Moltrup. Der vil være kirkekaffe efter begge gudstjenester.
Hjerteligt velkommen!
Konfirmationsdato 2021 bliver lørdag 10. april i Moltrup Kirke og søndag den
11. april i Bjerning kirke.
Konfirmationerne ligger som regel den første weekend efter påske, hvor Moltrup
har konfirmation om lørdagen og Bjerning om søndagen.
Henriette Öberg
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

21. maj

Kr. Himmelfart

10.30

24. maj

6. s. e. Påske

Ingen

31. maj

Pinsedag

09.00

Bjerning kirke

Trompet

Andagt

Prædikant

Ingen

Henriette Öberg

10.30

Henriette Öberg

10.30K

Friluftsgud.

Henriette Öberg

1. jun.

2. pinsedag

7. jun.

Trinitatis

10.30

Ingen

Henriette Öberg

14. jun.

1. s. e. Trinitatis

Ingen

13.30K

Henriette Öberg

21. jun.

2. s. e. Trinitatis

09.00

10.30

Henriette Öberg

28. jun.

3. s. e. Trinitatis

Ingen

09.00

Ingeborg Kastbjerg

30. jun.

Bjerningdag

10.00

Kim Legarth

Fælles Provstigudstjeneste i Gram Slotshave

5. jul.

4. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

12. jul.

5. s. e. Trinitatis

Ingen

09.00

Henriette Öberg

19. jul.

6. s. e. Trinitatis

13.30K

Ingen

Henriette Öberg

26. jul.

7. s. e. Trinitatis

Ingen

09.00

Henriette Öberg

2. aug.

8. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Jakob D. Knudsen

9. aug.

9. s. e. Trinitatis

Ingen

10.30K

Evt. lægmandsgudtjeneste?

16. aug.

10. s. e. Trinitatis

10.30

Ingen

Henriette Öberg

23. aug.

11. s. e. Trinitatis

Ingen

10.30

Henriette Öberg

30. aug.

12. s. e. Trinitatis

10.30

Konfirmat.

Ingen

Henriette Öberg

6. sep.

13. s. e. Trinitatis

13.30K

Høstgudst.

10.30K

Henriette Öberg

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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Det sker i
Aktiviteter i MIF
På grund af COVID-19 kan der løbende være ændringer ved enkelte aktiviteter.
Kontaktpersonen for den enkelte aktivitet bedes kontaktes for yderligere information.

Børnebold
Hver mandag fra kl. 16.30-17.15 på Sportspladsen ved
Moltrup. Vi tilbyder sjov og leg for piger og drenge i alderen 2-5 år. Husk at forældrene selv skal deltage. Kontingent er 200 kr. for forår og efterår. Vi starter op i april.
Kontakt Daniel Ipsen (5126 1629) for mere information.

Old-boys fodbold
Er du til fodbold i topklasse? Så er Moltrup Old Boys noget
for dig. Indtil april træner vi hver søndag kl. 19 - 21 i lethallen i Haderslev. Fra april forgår det ved sportspladsen i
Moltrup. Turneringen starter også til april, her er der kamp
hver onsdag aften.
Kontakt Anders Grarup (2448 1932) for mere information.

Løbeklub
Løbeklubben løber hver mandag, vi mødes ved
brandstationen.
Intervaltræning starter kl. 18 og Fælles løb for
alle starter kl. 18.30.
Kontakt Christoffer Vitved for mere information.
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Dame(fodbold)fitness
Hver torsdag fra kl. 19-20 ved sportspladsen i
Moltrup. På dage med meget dårligt vejr, går vi i
gymnastiksalen. Prøv en sjov og anderledes motionsform som giver sved på panden og et godt grin
på læben. Opstart d. 30 april 2020. Kontingent er
250 kr. pr. halve år.
Kontakt Lene Paulsen (2890 3491) for mere information.
HUSK at vi lige nu træner i gymnastiksalen - så
hvis du ikke kan vente så kom!

Tennis i MIF
1. maj åbnede 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 klub- huset. 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’s nye bestyrelse
MIF’s har haft generalforsamling og det har medført en ny bestyrelse. Der skal
lyde en stor tak til vores tidligere formand Christoffer Vitved for hans store arbejde. Ligeledes skal der lyder en stor tak til suppleanter og de frivillige tovholdere
der hjælper os med at holde gang i idrætsforeningen.

Kort om den nye bestyrelse
Formand
Lene Paulsen, 25 år og bor i Moltrup sammen med min kæreste Thorbjørn. Jeg vil
gerne bo i et lokalområde hvor der er idrætstilbud til børn og voksne i alle aldre.
Samtidigt håber jeg, at lokalområdets idrætsfaciliteter kan være med til at skabe
et trygt og godt fællesskab.

Jeg er tovholder for Dame(fodbold)fitness og deltager også aktivt i løbe/gåklubben.

Kasserer
Anders Grarup, 36 år og bor i Bramdrup sammen med min kæreste Trine og to
børn Jens og Marie på henholdsvis 3 og 1 år. Jeg ønsker at der er idrætstilbud for
voksne og børn i vores lokalområde, og at vi derigennem får et stærkt og godt
fællesskab. Personligt spiller jeg på Moltrup Old Boys fodboldhold.

Sekretær
Lene Rieder, 26 år. Flyttet til Moltrup sammen med min kæreste René i december
2019. Jeg håber på mange gode år i et godt lokalmiljø, og her vil jeg gøre mit bedste for at styrke fællesskabet gennem et godt foreningsliv med gode idrætsfaciliteter og tilbud til børn, unge, voksne og seniorer.

Velkommen i MIF
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På grund af COVID-19 må vi desværre aflyse årets sommerfest i MIF 2020.
Lige nu arbejder vi på at finde en ny dato i sensommeren eller efteråret 2020,
hvor vi kan holde et lignende arrangement. Informationer herom vil blive givet i
Fællesnyt og facebookgruppen Folk fra Moltrup-sogn.

MIF har I foråret modtaget mere end 40 passivemedlemskaber. Vi vil derfor gerne
benytte lejligheden til at sige 1000 tak for jeres opbakning omkring vores lokale
idrætsforening.
De passive medlemmer støtter op omkring idrætsforeningen, så MIF kan tilbyde
sportsaktiviteter og andre forskellige fællesskabsaktiviteter for alle i Moltrup
Sogn.
Et passivt medlemskab koster 50 kr. pr. år og kan indbetales via MobilePay 51443.

På MIF’s vegne.
Lene Paulsen, formand
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Det levende Rum
Heidi Christensen har efter mange års indsats for Det levende Rum valgt at stoppe. Freddy Nielsen overtager igen det administrative omkring Det levende Rum og
vil i tæt samarbejde med Jens Vinge Rasmussen holde øje med, og passe vores
fælles område. Det levende Rum er efterhånden blevet 10 år og vi har valgt at
legepladsen i år skal have et større og professionelt eftersyn af Ludus legeredskaber. Det var dem der i sin tid leverede og monterede Legepladsen. Den vil blive
efterset og der vil blive skiftet de ting som efterhånden er slidt. Det kan lade sig
gøre fordi vi har nogle erhvervsdrivende i og omkring vores lille sogn som trofast
støtter os. Flere har været med helt fra starten og nye er kommet til undervejs.
Tusind tak til:

Michael Winther, Hurtigweb.com
Søren Christensen, Æ’ gulvsliver
Niels Schultz, autoriseret kloakmester og entreprenør
Lone Løhndorf, frisør
Finn Venzel Nielsen, Bramdrup snedker- og tømrerforretning
Torben Clausen, Clausen vej og grus
Niels Jørgen Rasmussen, entreprenør
Helge Godtfeldt, Torben Clausen a/s
Moltrup Idrætsforening & Moltrup klubhus

Det er på grund af jeres støtte vi gennem årene har kunnet vedligeholde og pleje
vores område. På grund af jer kan vi nu give legepladsen en ordentlig overhaling
så den kan klare de næste 10 år. Tak for støtten alle sammen.
Jens og Freddy
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Tusind tak til nedenstående for jeres støtte til Det levende Rum.
Det er på grund af jer at Moltrup sogn har et skønt område med
en velholdt og fejlfri legeplads.

Støt op om vores sponsorer
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Facilitetspuljen 2020

Haderslev kommunes facilitetspulje 2020 har støttet Moltrup
Klubhus med 5.000 kroner til indkøb af nye el-radiatorer.
Radiatorerne er indkøbt og vil i nær fremtid blive skiftet
i fællesrummet og på toiletterne i klubhuset.
Projektet koster totalt 10.789 kroner.
Tusind tak for den flotte støtte.
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Bjerning Sogns Beboerforening afholder

tirsdag den 23. juni 2020kl. 17.30 med fællesspisning

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.
Med venlig hilsen
Bjerning Sogns Beboerforening

Hvis forsamlingsforbuddet
stadig bibeholdes på 10
personer efter den 8. juni
AFLYSES SKT. HANS-FESTEN
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Bjerning Sogns Beboerforening
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2020 KL. 19.00
I Bjerninghus bag ved kirken
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/Leif Johanneson
3. Fremlæggelse af regnskab v/Elsebeth Jessen
4. Aktivitetspladsen
5. Indkomne forslag
(husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1. august)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
På valg er:
• Leif Johanneson
• Tina Bonde Andersen

Valg af revisor:
• Sven Borregaard

Valg af suppleanter:
• Claus H. Carstensen

8.

Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød.
Medlemskab kan opnås ved indgangen til generalforsamlingen, eller ved indbetaling af 100 kr. på konto nr.: 1551 0006282032, eller MobilePay til Elsebeth på
mobil 61 60 28 99.
VEL MØDT
Bestyrelsen
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Indvielse af aktivitetspladsen og markering
af 100-året for genforeningen
lørdag den 12. september 2020 kl. 11.00
på aktivitetspladsen Skovbøllingvej 8
Kære medborger i Bjerning Sogn
I anledningen af 100 året for genforeningen holder vi en hyggelig sognets dag. I
samme anledning har vi indvielse af den fælles aktivitetsplads, med samling og
opsætning af stærekasser.
Pak derfor egen kaffekurv med service og en kage til det fælles kagebord samt din
skruemaskine.
Start kl. 11.00 med fællessang og intro til dagen
Samling af stærekasser
Ca. 12.30 vil der være grillpølser med tilbehør og drikkevarer
Vi fortsætter arbejdet med stærekasserne
Ca. kl. 15.00 er der sang og sognets kaffebord
Ca. kl. 15.45 afslutter vi arrangementet med sang ved stærepælen
Vel mødt og tag din nabo med
Tilmelding senest den 1. september 2020 til Anette Uglebjerg på 27 45 81 99
eller på mail auglebjerg50@gmail.com
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Borgerbudgettering 2020/2021
På grund af Covid-19 har Haderslev Kommune ændret på kriterierne for afholdelse af borgerbudgettering.
Der vil ikke blive afholdt fysiske møder, men ideer/forslag gerne med en ca. pris
skal fremsendes til formand Leif Johanneson, bentheogleif@bbsyd.dk senest den
1.8.2020.

Bjerning Sogns Beboerforening

Her kan du læse mere om kommunens retningslinjer omkring
borgerbudgettering:

Covid-19 giver udfordringer for afholdelse af borgermøder i sammenhæng med
tilmelding til borgerbudgetteringen 2020. Det betyder også at efterfølgende udbetaling af borgerbudgetteringen kan blive et problem. Det er derfor nu muligt at
indsamling af ideer og projekter, kan gøres på andre måde end tidligere.
Bestyrelsen for borgerforeningen/lokalrådet/landdistriktet fremsender mail til
landdistrikter@haderslev.dk, hvis ikke dette allerede er sket, hvori man tilkendegiver at man ønsker at være en del af borgerbudgettering 2020.
30

Bestyrelsen fremsender senest 1. september 2020 listen over det/de projekter
borgerbudgetteringsmidlerne i 2020 skal bruges til. Processen med at inddrage
borgerne lokalt i forhold til hvilke projekter der skal fremmes, sikrer den respektive bestyrelse ud fra kriteriet om ”mest mulig inddragelse for alle generationer
under hensyntagen til de retningslinjer Sundhedsstyrelsen har fastlagt”. Det som
er anderledes i forhold til tidligere, er at borgerforeningen/lokalrådet/
landdistriktet, er garant for at borgerne inddrages i det omfang det er muligt. Det
kan for eksempel være via Facebook, mail, telefonkæde, lokalt opsat postkasse
og diverse reklamer som flyers. Det kan også være opslag ved brugs/købmand og
lignende, hvor I som lokalråd/borgerforening beder borgerne om ideer eller andet. Herefter er det borgerforeningen/lokalrådet/landdistriktets ansvar at træffe
beslutningen om hvordan midlerne skal bruges. Det vil sige bestyrelsen af borgerforening/lokalråd vurderer nye eller gamle forslag, hvorefter der træffes en beslutning, Processen der er valgt beskrives samme med projekterne og fremsendes
til landdistrikter@haderslev.dk senest 1. september 2020. Disse anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen forventes løbende at blive opdateret, hvorfor vi beder om, at
man lokalt holder sig opdateret via Sundhedsstyrelsens hjemmeside (https://
www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-raad
Kriterier for deltagelse i borgerbudgettering i landdistrikterne:
• Hvert landdistrikt får, efter anmodning, tildelt et beløb fra kommunens

landdistriktspulje.
• Beløbet må bruges efter eget ønsket til realisering af projekter i lokalsam-

fundet.
• Alle borgere i det konkrete lokalsamfund skal have mulighed for at involve-

re sig, komme med projektforslag og deltage i afstemning om, hvilke projekter, der skal gennemføres (i det omfang det er muligt, i henhold til sundhedsstyrelsens vejledninger).
• Den lokale borgerforening er tovholder på processen.

• Kan indeholde mindre driftsopgaver, dog ikke løn. Borgerbudgetteringsmid-

lerne udbetales umiddelbart efter 1. september 2020.
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Udlejning af partytelt
Bjerning Sogn har investeret i et telt, som kan komme alle beboere i sognet til
glæde.
Du/I har mulighed for, efter aftale, at leje Bjerning Sogns telt, borde, bænke og
gas-grill.
Teltet er 5*8 meter og kan huse ca. 50 personer. Der er 6 sammenklappelige borde og 12 sammenklappelige bænke.

• Depositum ved teltleje: 500,- kr.
• Teltleje:

500,- kr. inkl. borde, bænke og grill

• Bord/bænk-leje :

100,- kr. uanset antal

• Grill-leje:

100,- kr.

Henvendelse til Anette Uglebjerg mobil: 27 45 81 99 for aftale om leje-dato m.m.
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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:
23.06.20

Sct. Hans

18. 08.20

Generalforsamling

12.09.20

Indvielsesfest på aktivitetspladsen

Ud over arrangementerne opnår du også at

☺ blive en del af et skønt fællesskab ☺
☺ få adgang til at leje sognets festtelt ☺
Du kan følge os på Facebook. Bjerning sogns beboerforening her kan du læse mere om aktiviteter
i sognet.
Vi annoncerer også i bladet Fællesnyt.
Henvendelser kan ske til Formand Leif Johanneson
bentheogleif@bbsyd.dk

Medlemskab kan opnås ved at kontakte
kasserer Elsebeth Jessen (eliselund@hotmail.dk)
eller
indbetale på konto: 1551 6282032
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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 Lene Paulsen
Moltrup Bygade 76
tlf. 28 90 34 91

lenepaulsen19@hotmail.com

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Udlejning af Moltrup Forsamlingshus

Ole Lørup
Klokkedal 10, Bramdrup
tlf. 42 59 16 41

forsamlingshus@moltrup-sogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 27 72 42 24

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

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

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

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

Bjerning Sogns Beboerforening

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

Hvornår sker der hvad og hvor?
Gudstjenester

Se datoer og klokkeslæt på side 19

Moltrup og Bjerning kirke

9. mar. kl. 19.00

Orientering om menighedsrådsmøde - se side 4

Præstegården

23. jun. kl. 17.30

Skt. Hansaften - se side 27

Bjerninghus

23. jun. kl. 19.00

Skt. Hansfest - se side 12

Brandstationen

18. aug. kl. 19.00

Generalforsamling Bjerning Sogns Beboer. - s. 28

Bjerninghus

Opstart af ”Fællessang i kor” - se side 14

Præstegården

Indvielsesfest af aktivitetsplads m.v. - se side 29

Skovbøllingvej 8

3. sep. kl. 19.00
12. sep. kl. 11.00

Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 1. sep. 2020.
Deadline for indlevering af stof til bladet er den 10. aug. 2020.

