FÆLLESNYT MARTS 2016

Fra foreninger og beboere i
Moltrup-Bjerning Sogne

Moltrup klubhus har med stor glæde modtaget 30000 kroner af

til nyt inventar.
På billedet overrækker bestyrelsesmedlem fra SE vækstpulje Bente Bjerregaard Langeberg
den flotte pengegave til Marie Hejnfelt Nielsen fra Moltrup klubhus bestyrelse.
Møblerne er indkøbt og leveret i januar 2016 fra Luthje Trading i Esbjerg.

Tusind tak til

for den flotte støtte.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
sogneforeningen
Torsdag d. 14-04-16 kl. 19.30 i
Forsamlingshusets køkken
Alle bestyrelsesmedlemmer i de tilsluttede foreninger
og udvalg er inviteret.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Foreninger og udvalgsberetninger.
5) Fremtiden for fællesnyt nu hvor Lisbeth stopper.
6) Ny kasserer og ny redaktør, kom frit frem!
7) Ændring til sogneforeningens vedtægter at der føres separat regnskab for forsamlingshuset, grundet tilskudskrav.
8) Hjertestarter udenfor skolen, Inga fortæller.
9) Valg af formand.
10) Fastsættelse af tilskud til Fællesnyt og hjemmeside.
11) Behandling af forslag.
12) Evt.
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I henhold til vedtægterne for Moltrup Klubhus indkaldes der hermed til:
GENERALFORSAMLING I DEN SELVEJENDE INSTITUTION MOLTRUP KLUBHUS ONSDAG DEN 16. MARTS 2016 KL. 18.30 I KLUBHUSET.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2015.
3. Kassereren aflægger regnskab for 2015 samt budget
for 2016.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde se
nest 5 dage før generalforsamlingen).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Arne Løhndorf.
Freddy Nielsen.
Valg af suppleant.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
I umiddelbar forlængelse af ovennævnte generalforsamling afholdes der i
henhold til vedtægterne:
GENERALFORSAMLING I MOLTRUP IDRÆTSFORENINGS STØTTEFORENING.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2015.
3. Kassereren aflægger regnskab for 2015 samt budget
for 2016.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde se
nest 5 dage før general forsamlingen).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Arne Løhndorf.
Freddy Nielsen.
Valg af suppleant.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
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I henhold til vedtægterne afholdes generalforsamling i Moltrup Idrætsforening
ONSDAG DEN 16. MARTS 2016, KL. 19.30 I MOLTRUP KLUBHUS
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Aflæggelse af beretning
3.Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til god- kendelse
4.Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i
hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Karin Rasmussen
Karina Friis
Annette Jacobsen
Suppleanter på valg:
Inga Lykke
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt
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Tennisbanerne skal klargøres til ny sæson
Lørdag d. 9/4-2016 skal banerne have en
ordentlig omgang.
Vi har derfor brug for nogle arbejdsomme
hænder, som har lyst til at give et nap, så
vi kan skyde sæsonen godt i gang.
Vi mødes fra kl 13.00 ved tennisbanerne.
For at vide hvor mange, der kan hjælpe,
skal tilmelding ske til formand Annette
Kjær på tlf. 40684560 (SMS/ring). Så er det også muligt at aflyse, hvis regnen siler ned.
Nøgler til tennisbanerne: Hvis du har en nøgle og IKKE ønsker at spille en ny
sæson, skal nøglen afleveres. Hvis ikke, tolkes det som om, du vil spille igen,
og betaling vil blive opkrævet via girokort. Nøgle afleveres Bramdrup Bygade 55.

Forårsklargøring af sportspladsen

Lørdag den 30/4-16 skal vi gøre sportspladsen klar, og
vi har brug for hænder til at male borde, bænke og stativer.
Vi mødes på sportspladsen kl. 13.00.
For at vide hvor mange, der kan hjælpe, skal tilmelding
ske til formand Annette Kjær på tlf. 40684560 (SMS/ring). Så er det også
muligt at aflyse, hvis regnen siler ned.
6

Fodboldhold for verdens bedste børn i Moltrup og omegn.
Træningstidspunkt: hver torsdag fra 16.45 til 18.00
Sted: de UDENDØRS baner i Moltrup.
Start: torsdag den 10/03-2016 kl 16.45 og til og
med skolernes fodboldferie. Dog er der ingen træning på officielle helligdage såsom i påsken etc.
Niveau: ”Vi er her for at have det sjovt-niveau. Vi er
jo bare børn”.
Der arbejdes på at lave en enkelt eller to mindre
”turneringer” i løbet af foråret imod nogle naboklubber. Men ellers er det ikke planen, at holdet
skal ud og spille imod andre klubber.
Det forventes af børnene, at de møder omklædte til
træningen og klar til start kl. 16.45, ligesom bad efter træning tænkes at
skulle foregå hjemme.
Husk! Tøj efter vejret og fodboldstøvler.
Afbud gives til Træner H.P. Dahl via SMS eller mail på 40 29 24 60 eller
hpvd@ravnbjerg.dk eller assistenten Anne Uldahl på 51 32 24 49 eller uldahl84@gmail.com
Anne vil desuden stå for modtagelsen af tilmeldinger. Som vi håber, der kommer mange af.
Venlig hilsen Hans Peter(HP) Dahl, samt Anne Uldahl
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Bramdrup Vandværk
Ifølge vedtægterne afholdes der generalforsamling i Bramdrup Vandværk.
Se vedtægterne på Bramdrup Vandværks hjemmeside:
www.Bramdrupvand.dk
Generalforsamling i Bramdrup Vandværk, afholdes Lørdag den 12.marts kl.
14.00 i kantinen bagved Diagergård (Den nye sorte bygning) Bramdrup Vestergade 9.
På vegne af Bramdrup Vandværk
Formand
Kristian Kronborg
Bramdrup Vestergade 4
6100 Haderslev
Mail: Bramdrupvand@moltrup.net

Fra redaktøren
Dette blev mit sidste fællesnyt. Jeg har været meget glad for at sidde med
bladet hvert kvartal og jeg vil hermed gerne sige tak for godt samarbejde til
alle jer, der benytter jer af muligheden for at komme til orde/give nyttige
oplysninger via fællesnyt.
Jeg efterlyste i forrige fællesnyt en ny redaktør. Desværre har jeg ikke fået
en eneste tilbagemelding, ingen har vist interesse, men jeg håber stadig, at
der et eller andet sted i sognet sidder én, som måske er interesseret, men
endnu ikke har meldt sig. Jeg er dog ikke særlig optimistisk, da tendensen i
de små sogne desværre peger i den retning. Det bliver sværere at holde liv i
de små foreninger, flere søger mod de større byer.
Har DU lyst, så henvend dig til mig, og jeg fortæller mere om, hvordan det
er at arbejde med fællesnyt, og selvfølgelig hjælper jeg dig i gang med din
første udgave.
Så kære borgere i Moltrup-Bjerning sogne. Kom nu ud af busken, op fra
sofaen, ud af dobbeltsengen eller hvor I end gemmer jer ! Ellers er dette
sidste fællesnyt ! Der skal nye kræfter til !
Venlig hilsen Lisbeth B. Schultz
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KIRKESIDER
FOR MOLTRUP-BJERNING
Marts – April - Maj

”Jeg har ikke tid! ” siger vi ofte. Hvormed de fleste vel i virkeligheden mener, at de hellere vil bruge tiden på noget andet. Der er ikke noget, vi er mere underlagt, end netop tiden. Dagens rytme er formet af tiden og sluger en
meget stor del af opmærksomheden. Man kan også glemme tid og sted –
når man er opslugt af et andet menneskes skæbne, en bog, en film, en samtale eller en udflugt ud i naturen.
At gå i kirke og deltage i gudstjenesten er også at få tiden sat i relief og dét
på en måde, så deltagerne ikke uden videre løber efter tidens strømninger.
Hvem kan ikke blive forpustet af at forsøge at følge med tiden! Ja, det kan
være både bekosteligt og ligefrem belastende for helbredet.
En har engang sagt: ”Når en mand trækker sig tilbage, og tiden ikke længerer har den samme betydning for ham, gi’r hans kolleger ham sædvanligvis
et ur.” Det kan være, fordi han nu ”har tid nok”, eller fordi han nu skal passe ekstra godt på tiden. Man kan interessere sig for stauder, møntsamling,
italiensk kogekunst og blomsterbinding, men tiden kan man ikke nøjes med
at interessere sig for – alene af den grund, at den en dag hører op.
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For længst afdøde minister og forfatter K.K. Steincke sagde engang: ”De fleste mennesker ville have meget at glæde sig over, hvis de bare havde tid.”
En anden har sagt: ”Der findes tidtagere, men ingen tidgivere.” Og dog, i en
salme hedder det: ”Gud ene tiden deler. ”
I Det gamle Testamente (salme 31,16) står der også: ”Mine tider er i Guds
hånd”. Det er dét gudstjenesten forsøger at tolke. Den er derfor værd at
deltage i, men det kræver, at man giver sig tid.
Men nu er min tid som præst for Moltrup-Bjerning sogne desværre ved at
være slut. Klokken er ved at falde i slag, når jeg om nogle få måneder fylder
rundt. Sådan er reglen, og det er der ikke noget at gøre ved.
Jeg vil takke jer alle for tiden, som nu er gået. Og her er takken også rettet
mod alle, som jeg har mødt ude i Starup. Det blev til 17 dejlige og uforglemmelige år her i det sønderjyske, som jeg altid vil se tilbage på med stor glæde og taknemmelighed.
Jeg har lige læst, at Johannes Møllehave skriver alle positive oplevelser ned
i en dagbog. Men begyndte jeg på det, og skrev alle de gode oplevelser,
venskaberne, det altid gode arbejdsfællesskab, de mange samtaler, de varme smil, jeres gode mad, jeres gæstfrihed og jeres hjælpsom ned i en bog,
ville det blive til en meget tyk bog.

Så tak til jer alle
Mange venlige hilsner
Jette Colding Frederiksen
Sognepræst
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KIRKELIG AKTIVITETSKALENDER

Skærtorsdag den 24. marts kl.19 i Moltrup Kirke. Her vil der være
en kort almindelig gudstjeneste, som afsluttes med, at vi spiser et fællesskabsmåltid sammen – også i kirken.

Langfredag den 25. marts kl.10.30 i Bjerning Kirke – er liturgisk
gudstjeneste.

Søndag den 10. april kl.16
i Moltrup Kirke er der gospelkoncert med kirkekoret
fra Øsby.

Moltrup-Bjerning korets forårskoncert:
Søndag den 1. maj kl.16.00 i Bjerning Kirke.
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Konfirmationer:
Lørdag den 16. april kl.10 i Bjerning Kirke
Jens Woldemar; Katrine Fiilsøe Hansen

Store Bededag den 22. april kl.10 i Moltrup Kirke
Kirstine Roland Lykke; Julie Marie Krüger; Mark Birk Rettig.

ANDRE ARRANGEMENTER

Sogneeftermiddage
i Moltrup Præstegård

Onsdag den 16/3 kl.15-17 Holder vores organist, Elsebeth ”syng dig
glad eftermiddag” sammen med os.
Onsdag den 6/4 kl.15-17 her kommer museumsinspektør Anders Hartvig og holder foredrag om ”Errested-skatten. ”

Debatkreds,
Alle er velkomne til en hyggelig snak ud fra en bog, vi har læst – eller ikke
lige nåede at få læst. Det foregår i præstegården fra kl.19-21 tirsdage den
15/3 – 5/4 – 10/5
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Pensionistudflugt
Mødetid ved Moltrup Kirke d. 24. maj kl.8 og ved ”Bema” i Bjerning kl.ca.
8.15
Vi starter med kaffe og rundstykker i Bussen undervejs til Moesgård Museum, hvor vi går rundt nogle timer på egen hånd, og slutter med at spise frokost – madpakker i det fri, alt efter vejret. Herefter vil der blive en guidet
køretur rundt i Århus.
Og til sidst bliver vi sat af ved ”Den gamle by” i Århus. Her kan man på egen
hånd gå rundt og se på det hele, - også det sidste nye, som man har opbygget der. Deltagerne sørger selv for eftermiddagskaffen.
Kl.17.30 spiser vi aftensmad et sted på hjemvejen, hvor man selv skal betale for drikkevarer. - Hjemkomst vil være kl.ca.19-19.30, og prisen for alt
dette inklusiv entreer er 250 kr.
Tilmelding vil være til: Erik Petersen på
tlf.: 40303641 eller 74522248
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9,00

Mariæ bebudelse

Palmesøndag

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

13-mar

20-mar

24-mar

25-mar

27-mar

Ingen

10,00

9,00

10,30

10,30

Ingen

3. s.e. Påske

Bededag

4. s.e. Påske

5. s.e. Påske

Kr.himmelfart

6. s.e. Påske

Pinsedag

17-apr

22-apr

24-apr

01-maj

05-maj

08-maj

15-maj

9,00

19,00

10,00

Lørdag

16-apr

Konfirmation

10,30

9,00

Ingen

16,00

10,30

ingen

9,00

16,00

2. s.e. Påske

10-apr

Gospelkor

9,00

1. s.e. Påske

03-apr

10,30

9,00

10,30

2. Påskedag

Fælles provsti gudstj.i Domkirken

Kor

Nadver gudstj. med spisning

10,30

Ingen

9,00

Bjerning

28-mar

10,30

Ingen

19,00

9,00

ingen

Midfaste

06-mar

Moltrup

Korkoncert

Konfirmation

Kor

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Erik Holmgaard

præ.

Gudstjenester i Moltrup og Bjerning kirker Marts - Juni 2016
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11,00

9,00

Ingen

9,00

Ingen

Trinitatis

1.s.e. Trinitatis

2.s.e. Trinitatis

3.s.e. Trinitatis

4.s.e. Trinitatis

5.s.e. Trinitatis

Bjerningdag

22-maj

29-maj

05-jun

12-jun

19-jun

26-jun

30-jun

m. Altergang

Afskedsgst

Fælles provsti friluftsgudstjeneste

10,00

9,00

Ingen

9,00

Ingen

9,30

9,00
Afskedsgst

Erik Holmgaard

Ingeborg Kastbjerg

Erik Holmgaard

Jakob B. Knudsen

Erik Holmgaard

Jette C. Frederiksen

Jette C. Frederiksen

Til alle gudstjenester kan bestilles kirkebil på tlf. 7456 1513 Læs mere på kirkernes fælles hjemmeside www.moltrupbjerning.dk

10,30

2. Pinsedag

16-maj

Fra Moltrup-Bjerning menighedsråd.
Præsteskifte.
Desværre er vi tvunget til at tage afsked med vores præst, Jette Colding
Frederiksen. Jette falder for aldersgrænsen, idet hun fylder 70 år den 6.
maj. Dvs., Jette afgiver embedet med udgangen af maj måned. Der holdes
afskedsprædiken søndag den 29. maj i Bjerning kl. 9.30 og i Moltrup kl.
11.00, efter endt gudstjeneste ca. kl. 12 er menighedsrådet vært ved en
afskedsreception med frokost kl. 12 i Moltrup forsamlingshuset lige over
for kirken. Vi håber rigtig mange kan deltage, og hermed få sagt farvel og
tak til Jette.
Fra menighedsrådet skal lyde en stor tak til dig Jette for en helt fantastisk
indsats og dybt engagement i arbejdet i de to sogne, det være sig i arbejdet, der udspinder sig i kirkerne, dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser, - fra start til slut i menneskelivet. Gudstjenesterne, hvor du har
”fanget” alle aldre, idet du har evnen til at formidle til alle aldre uden at
give køb på essensen af søndagens tekst. Præstegården har med din indsats
dannet ramme om mange aktiviteter, såsom læsekreds, sogneeftermiddage
og syng dig glad arrangementer. Du har formået, at fange konfirmandernes
opmærksomhed fredage fra kl. 15 til 17. Prøv lige, at byde en skolelærer
sådanne vilkår! Alder behøver ikke hindre en i at sprudle, - det har du bevist, for du var jo en moden kvinde, allerede da du i sin tid blev ansat. Ingen
af os i menighedsrådene, dengang og nu har nogensinde fortrudt, at valget
faldt ud til din fordel. Vi håber, at du også har været fornøjet med samarbejdet.
Vi håber, at du falder godt til på din nye adresse, og ønsker dig et langt og
godt otium.
I juni, juli og august må vi påregne et lille fald i antallet af gudstjenester, da
tjenesterne bliver varetaget af præsterne fra Gl. Haderslev sogn, Erik Holmgaard og Jacob Dam Knudsen. Sandsynligvis vil gudstjenesterne foregå kl. 9
og skiftevis i Moltrup og Bjerning. Forhåbentlig nås det, at få en gudstjenesteliste med i dette nr. af Fællesnyt.
Glædeligt er det, at jeg kan meddele, at stillingen opslås uændret, dvs. 25 %
tjeneste i Starup og 75 % i Moltrup og Bjerning J. En meget vigtig opgave
ligger forude, nemlig ansættelsen af den nye præst. I menighedsrådet er vi
klar over alvoren i processen, at finde netop den præst, der vil leve sig ind i
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livet i to mindre land sogne. Håber vi klarer det til alles tilfredshed. Om alt
går vel, flytter der en ”kampklar” præst ind i præstegården pr. 1. sep.

Jagtforeningerne.
Til forhåbentlig stor glæde for sognenes jægere, kan jeg meddele, at Moltrup Jagtforening og Krejsel Jagtforening er klar til at blive lagt sammen til
den nye ”Moltrup- Bjerning Jagtforening”. De nye fælles vedtægter, som
menighedsrådet har godkendt (det vedrørende Krejsel skov og agerjord) er
skrevet, og skal blot godkendes af de respektive generalforsamlinger.

Fredningstiden på gravstederne.
Moltrup-Bjerning menighedsråd har på provstiets opfordring besluttet, at
ændre fredningstiden fra 30 til 25 år, hvilket vil sige, at det bliver billigere,
at etablere et gravsted. Ønsker man det, er det selvfølgelig altid muligt, at
forlænge fredningstiden.

Menighedsrådsvalg.
Det nuværende menighedsråds 4 års periode udløber 1. søndag i advent
2016, og et nyt råd skal da være valgt. Vi håber, at der er nogle mennesker i
de to sogne, der har lyst til at stille op til valg til det nye råd. Bliver man
valgt, ligger der mange meningsfulde og spændende opgaver og venter på
en. Nogle af de nuværende menighedsrådsmedlemmer ønske at stoppe,
hvorfor det er vigtigt at nye kræfter træder til.
Mere om valget vil I kunne læse om i dagspressen og i Fællesnyt, når tiden
nærmer sig.
På menighedsrådets vegne.
Knud Fink Isaksen
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Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv
Mandag d. 14. marts kl. 19.00 afholdes der generalforsamling og foredrag i
kantinen tilhørende Digagergård. Kantinen ligger ved drivhusene bag stuehuset, Bramdrup Vestergade 9.
På grund af kaffe er tilmelding senest 11. marts på tlf. 40 55 98 69.
Kom og hør det interessante foredrag, der afholdes af graver Jens Christian Nørgaard Jensen, over emnet:
”Historier fra Moltrup og Bjerning kirker”
Jens Chr. vil fortælle om oplevelser fra hans tid som graver ved Moltrup og
Bjerning kirker. Bl.a. oplever han jævnligt folk, der kommer fra ind - og udlandet for, at søge deres slægter på kirkegårdene i Moltrup og Bjerning.
Generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Formandsberetning.
3.
Regnskabet aflægges.
4. Behandling af evt. forslag. (Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
5. På valg er: Peter H. Lassen, Ib Hejnfelt (modtager genvalg) Karin Bonde (modtager efter 26 år, ikke genvalg).
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor.
8.
Evt.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Hvis du har brug for en bog evt. til gave, så er prisen på:
MOLTRUP SOGN – GÅRDE OG HUSE
60,00 KR.
BJERNING SOGN – GÅRDE OG HUSE
250,00 KR.
Bøgerne kan bla. købes hos Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv v/
Ib Hejnfelt, mob. 21 41 90 39, og Karin Bonde mob. 40 55 98 69.
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Moltrup
Friv.

Brandværn

Siden sidste ”fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:

15. dec. kl. 11:41
16. dec. Kl. 15:25
18. dec. Kl. 11:41
06. jan. Kl 09:46
06. jan. Kl 13:24
23. jan. Kl. 08:32
31. jan. Kl. 14:08
31. jan. Kl. 18:26
04. feb. Kl. 03:17

Olieforurening på Errestedvej og Bjerning hovedvej.
Mindre forurening i forbindelse med færdselsuheld på Moltrup landevej ved Errestedvej.
Færdselsuheld med fastklemt på motorvejen
mellem Bramdrup og Christiansfeld.
Automatisk brandalarm på Bestseller.
Automatisk brandalarm på Bestseller.
Skorstensbrand på Bjerning kirkevej.
Færdselsuheld med fastklemt på motorvejen
mellem Bramdrup og Christiansfeld.
Færdselsuheld med fastklemt på Motorvejen
under broen ved Bramdrup.
Assistance med tankvognen til storbrand i Fredericia.

Læs mere på brandværnets hjemmeside www.moltrup-brand.dk
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TORSDAG DEN 7. APRIL KL. 19:30
I Bjerninghus bag ved kirken

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning v/Leif Johanneson
Fremlæggelse af regnskab v/Elsebeth Jessen
Legeplads/sportspladsen
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
På valg er:

Leif Johanneson – modtager genvalg

Tina Bonde Andersen – modtager genvalg
Valg af revisor:

Sven Borregaard
Valg af suppleant
Eventuelt

Medlemskab kan opnås ved indgangen til generalforsamlingen eller
ved at betale vedlagte girokort.
HUSK at tilføje medlemsnummer samt navn/adresse ved betaling
via netbank
VEL MØDT
Bestyrelsen
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AFFALDSINDSAMLING
I forbindelse med Danmarks naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling

inviterer Bjerning Ejerlaug og Beboerforening
til affaldsindsamling
SØNDAG DEN 17. APRIL 2016
fra KL.09:30 til ca.12:30
Vi starter med kaffe hos Elsebeth Jessen,
Skovbøllingvej 20,
hvorefter vi samler affald langs vejene i Bjerning sogn.
Vi håber at mange vil hjælpe med at gøre vores
nærområde rent og pænt
VEL MØDT
Bjerning Ejerlaug og Beboerforening
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Historisk tur ved Peter Jacobsen
Bjerning Ejerlaug og Beboerforening
inviterer borgere i Bjerning og Moltrup sogne til en historiefortælling
Vi har meget historie i Bjerning sogn, og nu prøver vi at få noget
af det fortalt på stedet. Med udgang fra Errested Kirkevej 20
(Jeppe Barsøe) vil Peter Chr. Jacobsen fortælle om stedet op gennem historien herunder om den nærliggende Alfarvej.
Vi mødes i gårdspladsen hos Jeppe Barsøe (Errested Kirkevej 20)

Torsdag den 28. April 2016 kl. 19:00
og efter bl.a. en tur til Alfarvejen vil vi afslutte aftenen med en
kaffe og kage.
Af hensyn til kaffe og kage ønskes tilmelding til Tage Straarup (40
17 11 51)
eller pr. mail: tbonde76@hotmail.com senest mandag den 25.
April 2016
Hvis turen bliver en succes, vil vi prøve med en tilsvarende tur
omkring kirken og kongevejen til efteråret.
På Bjerning Ejerlaug og Beboerforenings vegne
Bestyrelsen
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”open skur”
Loppemarked for hele sognet den

21.og 22.maj 2016

A la ”garagesalg”

Få ryddet op i din garage/loftet eller et andet sted og vær med til at styrke
fællesskabet i dit nabolag.
Stil dine ting ud til vejen/eller hvad du kan finde på/lav et skilt.
Har du ikke mulighed for at lave dit eget ”open skur” salg, så kan du eventuelt aflevere dine loppeeffekter til Lions. Så går det til et godt formål.
Kontakt:
Ellen Lykke, tlf. 2124 3932
Inger Bodil Skøtt, tlf. 3027 5425

Venlig hilsen

Jens Rasmussen, tlf. 3059 2965
Lene Stinholm, tlf. 2252 7262
Leni R. Martensen, tlf. 29901040
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Nyt tilbud i Moltrup Sogn
Hej læser:
Jeg er for nyligt blevet færdig med uddannelsen som DGI ryg instruktør og
vil gerne tilbyde et hold her i Moltrup/Bramdrup/Rovstrup området.
Jeg vil gerne høre, om der er interesse i sognet for at oprette sådan et hold.
Holdet er for ryg udfordrede deltagere. Dvs. personer som har / eller har
haft ryg problemer, men har fået grønt lys fra lægen, fysioterapeut eller kiropraktor, at de gerne må træne igen.
Træning vil foregå 1 gang om ugen i ca. 1,5 time, dog den første og sidste
træning kan vare op til 2 timer. Træning indeholder en warm-up, cardio
træning, styrke træning og stabilitets træning. Du vil også blive testet før og
efter vi går i gang, for at se om træningen giver forbedring. Derudover vil du
i løbet af de 15 træningspas få et hjemmetrænings program.
Jeg har ikke besluttet, hvilken dag eller tidspunkt holdet bliver oprettet. Jeg
vil gerne først høre, om der er interesse nok. Der er plads til max. 15 deltagere. Hvis du er interesseret kan du SMS`e mig på 51777066 eller skrive en
kort mail på moos.caroline@gmail.com
Jeg glæder mig at høre fra jer, venlig hilsen Caroline
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MÅNED

DA- KL.
TO

HVEM / HVOR/ HVAD

Marts

10.

16.45 Start fodbold verdens bedste børn, de udendørs baner

Marts

12.

14.00 Generalforsamling Bramdrup Vandværk, i kantinen
Digagergård

Marts

14.

19.00 Generalforsamling Lokalhistorisk Arkiv, i kantinen Digagergård

Marts

16.

18.30 Generalforsamling Moltrup Klubhus, i Moltrup Klubhus

Marts

16.

Marts

16.

19.30 Generalforsamling Moltrup Idrætsforening, i Moltrup
Klubhus

April

7.

19.30 Generalforsamling Bjerning Ejerlaug og Beboerforening, i Bjerninghus

April

14.

19.30 Generalforsamling Sogneforeningen, Forsamlingshusets køkken

April

16.

10.00 Konfirmation i Bjerning Kirke

April

17.

9.30 Affaldsindsamling, start Skovbøllingvej 20

April

19.

13.00 Klargøring af tennisbaner

April
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10.00 Konfirmation i Moltrup Kirke

April

28.

19.00 Historisk tur, Bjerning Ejerlaug og Beboerforening,
start Errested Kirkevej 20

April

30.

13.00 Klargøring af sportsplads

Maj

2122

”open skur”. Loppemarked for alle i sognet.

Maj

24.

Pensionistudflugt

Maj

29.

Generalforsamling MIF´S Støtteforening, i Moltrup
Klubhus

Ca. Afskedsreception for Jette Colding Frederiksen i for12.00 samlingshuset
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Salg og reperation af: traktor, mejetærsker, landbrugsmaskiner, container, have– park maskiner

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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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:

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

Moltrup klubhus.

ADRESSE / TLF / MAIL LISTE / DEADLINE
MOLTRUP—BJERNING

Navn + tlf.nr

Redaktør—Fællesnyt

Vi mangler en redaktør

Moltrup Sogneforening
Moltrup Landevej 87
Webmaster – hjemmeside for
Moltrup Sogn
Moltrup præstegård
Moltrup Bygade 40
Moltrup Bjerming
Menighedsråd
Møllesvinget 36, Moltrup
Moltrup Bjerning
Menighedsråd
Bellisvej 3, Bjerning
Moltrup og Bjerning Kirker
Moltrup Bygade 10

Formand Mikael Winther
tlf. 7562 0164 / 5180 1904
Mikael Winther
tlf. 7562 0164 / 5180 1904
Præst Jette C. Frederiksen
Tlf. 7452 2298 / 2123 2515
Fmd. Knud Isaksen
Tlf. 53811632

Web + Mailadresse
faellesnyt@moltrup-sogn.dk
mikael@moltrup-sogn.dk
www.moltrup-sogn.dk
jkf@km.dk
isaksen@moltrup-sogn.dk

Næstfmd. Flemming Nielsen
Tlf. 74531477 / 23240073

f_j_r_n@hotmail.com

Graver Jens Chr. N. Jensen
Tlf. arb. 2175 8688

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

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv
Bramdrup Lillefort 5
Moltrup frivillig Brandværn
Moltrup Bygade 29
Moltrup Skytteforening
Rovstrupvej 43
Moltrup Idrætsforening
Bramdrup Bygade 55

Fmd. Karin Bonde
Tlf. 7452 2398

moltrup.bjerning@gmail.com

Moltrup Jagtforening
Rovstrupvej 43
Moltrup Forsamlingshus
Moltrup Klubhus
Rovstrupvej 33
Udlejning af klubhus
Rovstrupvej 44
Rovstrup Vandværk
Errestedvej 44
Bramdrup Vandværk
Bramdrup Vestergade 4

Fmd. Christian B. Schultz
Tlf. 31130842
Jørgen Nissen, Sheila Fuglsang,
tlf. 21141610
Fmd. Arne Løndorf
Tlf. 7452 1413
Marie K. Hejnfelt Nielsen
Tlf. 26775227
Fmd. Niels Fischer
Tlf. 7453 1016
Fmd. Christian Kronborg
Tlf. 29856383

Bjerning Ejerlav og Beboerf.
Skovbøllingvej 9

Fmd. Leif Johanneson
Tlf.: 74524006

Kapt. Søren Christensen
Tlf. 28735220
Fmd. Christian B. Schultz
Tlf. 31130842
Fmd.Annette Abspoel
Kjær Tlf.40684560

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

annetteabspoel@hotmail.com
christian@rovstrup.dk
forsamlingshus@moltrupsogn.dk
afl.1948@hotmail.com
kathrine@bbsyd.dk
rogstrupgaard@gmail.com
bramdrupvand@moltrup.net
Vagt-telefon 29856383 eller
Stig Winther 50933949
bentheogleif@bbsyd.dk

NÆSTE FÆLLESNYT UDKOMMER D. 8. JUNI (hvis der melder sig en ny redaktør)
DEADLINE D. 20. MAJ (henvendelse via mailen øverst på denne side)

