FÆLLESNYT Marts 2017

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

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

Olieselskabet Danmark

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

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

MURERMESTER

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

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

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

 Mange års

erfaring

 Eget datacenter
 Daglig backup
 Sikret mod

oversvømmelse

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

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

tlf. 74 52 58 24

Nyt fra Menighedsrådet

Præstegården før og efter nye vinduer

Præstegården
Arbejdet med renoveringen af præstegården skrider planmæssigt frem,
endda ca. to uger forud for planen.
Fra vejen viser det sig foreløbig i form af nye vinduer og terrassedør.
Indendørs er tømrerne i gang med at sætte nye lofter op. Murerne arbejder med pudsning af vægge og vindueslysninger. Elektrikere og malere
er i gang med spartling af vægge og lofter og trækning af diverse ledninger og montering af indmuringsdåser. Vvs’erne har forberedt montering
af radiatorer, og er ved at gøre klar til gravning af render til jordvarmeslangerne på marken bag præstegårdsladen.
Vi glæder os til at vise en smuk, funktionel og energivenlig nyrenoveret
præstegård frem efter gudstjenesten søndag den 2. juli.

Kirkegårdene
På begge kirkegårde tages lindetræerne, der hegner kirkegårdene ind,
under kærlig behandling. Lindetræerne på Bjerning kirkegård bliver stynet, som de tidligere er blevet. Lindetræerne på Moltrup kirkegård bliver
stammet op for at ”løfte” kronerne. På begge kirkegårde bliver der fældet et sygt træ af sikkerhedsmæssige årsager, og af æstetiske grunde er
vi nødt til at fælde et par træer mere, for at bevare symmetrien og afstandene træerne imellem. Arbejdet vil være afsluttet senest midten af
marts, såfremt det går planmæssigt.

Forsidefoto: Kirsten Nørgaard Jensen
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Bjerning kirkes fremtid
I sommeren 2016 var menighedsrådet vært for et konsulentbesøg hvor
inventarets sundhedstilstand i Bjerning kirke blev drøftet. Inventaret,
dvs. bænke, vægpaneler, prædikestol, kort sagt - stort set al træværk er
hårdt angrebet af borebiller med undtagelse af vores fine orgel, heldigvis.
Mødets deltagere var menighedsrådets arkitekt, Jørgen Toft Jessen,
provstiudvalgsformand Helge Jacobsen, museumsinspektør Niels Engberg fra Nationalmuseet, Kgl. Bygningsinspektør Gunilla Rønnow, fuldmægtig Cathrine Lerche Jørgensen fra Haderslev Stift og selvfølgelig menighedsrådet.
Da kirkens inventar er under 100 år, er der ingen museale hindringer,
dvs. vi har frie hænder mht. bevaring/ ikke bevaring af inventaret, der
blev installeret i kirken efter branden i 1937- 39.
På mødet blev der listet følgende tre scenarier op for Bjerning kirke:
1. Kirkens tag og fag vedligeholdes og inventaret sættes nødtørftigt i
stand.
2. Kirkens tag og fag vedligeholdes og kirken restaureres indvendigt.
3. Kirkens tag og fag vedligeholdes og kirkens indre ombygges til et
helt nyt stykke moderne kirkekunst – gesamtkunst.
Løsning 1 indebærer ifølge provstiet, at kirken om få år vil ende som lejlighedskirke. Dette ser menighedsrådet nødigt sker.
Løsning 2 svarer til at bevare en normal sognekirke, men vil kræve øget
kirkegang, da der skal investeres mange penge i restaureringen, (stiftet
vil jo gerne have noget ud af investeringen). Men menighedsrådet kan jo
ikke stille garanti for at kirkegangen øges.
Løsning 3 vil medføre, at kirken ud over at være almindelig sognekirke
med lokal interesse, også vil blive en kirke/ kunstværk med national interesse, med deraf følgende øget kirkegang. Denne løsning satser et
enigt menighedsråd på, da vi gerne ser at Bjerning kirke også eksisterer
som kirke i fremtiden, ikke kun som en bygning, men også som kirke for
sognet, og også gerne som kirke for befolkningen udenfor de to sogne.
Bjerning kirke ligger alene og markant i det smukke landskab mellem
Haderslev og Kolding fjorde, i den sydlige del af ”landet med de store
gårde”, midt mellem Haderslev og Christiansfeld. Christiansfeld med
Brødremenigheden i den nyligt smukt renoverede bykerne, der netop er
kommet på Unescos Verdenskulturarvsliste. Haderslev mod syd med
Domkirken mellem den smukt renoverede gamle bydel.
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Beliggenheden gør at der er potentiale i vores tanker om en ”transformation” af Bjerning kirkes indre udseende og brug til en fremtidssikret
kirke i sognet.
Menighedsrådet forestiller sig at en nyindretning af Bjerning kirke, ud
over at være almindelig sognekirke, for eksempel også kan bruges til:










Temagudstjenester
Koncerter
Undervisningslokale til konfirmander mm.
Udstillinger
Korøvelokale
Læseklub
Måske en station på en pilgrimsrute med herberg
En del af et historisk omdrejningspunkt (Bjerning sporet)
Og sikkert mange flere muligheder.

Det er vigtigt for menighedsrådet at projektet får bred kulturel karakter
for at ramme bredt i befolkningen.
Bjerning kirke vil, om projektet lykkes, blive den første af sin karakter i
hele provstiet, og vil derfor også være til rådighed for provstiets arrangementer.
For at kunne indfri ovenstående tanker/ønsker forestiller vi os kirken
ryddet for de eksisterende bænke og prædikestol. Faste bænke monteret
langs skibets nord – og sydside. For at markere kirkens romanske og gotiske bygningsdele, kunne disse belægges med hver sin farve tegl på
gulvene. Orglet bevares, mobile stabelbare stole anskaffes for at kunne
indfri kravene til gudstjenester, koncerter og andre arrangementer.
Financieringen af projektet regner vi med kan ske ved hjælp af fondsmidler, som søges, når projektet er blevet fuldt ud beskrevet, med angivelse af, hvilken anerkendt kunstner, der er sat på sagen.
Vi vil gerne have jer med på råd med forslag, kommentarer og gode ideer, og selvfølgelig også jeres accept af menighedsrådets planer.
Derfor inviterer vi alle sognebørnene til gudstjeneste i Bjerning
søndag den 19. marts kl. 10.30 med kirkekaffe og information og
drøftelse af hele projektet efter gudstjenesten.
Med venlig hilsen og med håbet om stor deltagelse og interesse.
På menighedsrådets vegne,

Knud Isaksen
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Moltrup - Bjerning menighedsråd
Kære pensionister
Så nærmer tiden sig, hvor vi skal på den årlige udflugt, der finder sted

tirsdag den 30. maj 2017
Vi har for nylig fået ny præst, samtidig er halvdelen af menighedsrådet
nye medlemmer, så derfor har vi valgt at starte stille op med vores årlige pensionistudflugt.
Det betyder, at det bliver en eftermiddagstur, hvor vi starter kl. 12 eller
13 og regner med at være hjemme igen ca. 19.30.
Turen vil gå til Sønderborg Slot, hvor der vil være guidet rundvisning.
Undervejs vil vi byde på eftermiddagskaffe og aftensmad.
Det vil som vanligt være Papuga, der kører med os.
Programmet er ikke endelig fastlagt endnu, men der vil blive udsendt et
flyveblad, når vi har alle detaljer om turen på plads

Prisen for en hyggelig eftermiddag vil være 250 kr. pr. person.
Bussen har plads til ca.70 personer, så ved tilmelding gælder først til
mølle princippet.
Tilmelding, som er bindende, kan ske fra 1. april 2017
til Erik Petersen tlf.: 7452 2248, mobil 4030 3641,
e-mail: erikpe@moltrup-sogn.dk
Menighedsrådet
Erik Petersen
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Busskuret ved Moltrup Skole
Som mange sikkert har observeret, har kommunen placeret et busskur på
Moltrup Skoles matrikel ud mod Moltrup Bygade. Det er rigtigt dejligt, at
det er gjort, og skønt at det skete uden de store sværdslag.
Jeg er blevet medlem af skolebestyrelsen, og gav udtryk for behovet for et
busskur til de skolesøgende børn og borgerne fra Damgården.
Jeg er klar over, at busskuret ikke har fået den helt ideelle placering. Det
lader sig ikke gøre, når busserne tager passagerer op og sætter dem af på
begge sider af vejen/vejene.
Derfor en opfordring til jer forældre i byen eller sognet: Ret henvendelser
til Sydbus og kommunens trafikkoordinator med opfordring til Sydbus om
at ændre enkelte ruter, således at bussen ikke standser på den modsatte
side af busskuret.
Med venlig hilsen
Knud Isaksen
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Pressemeddelelse
Januar 2017

Nu kan borgerne i Moltrup redde liv med hjertestarter
Når et hjertestop indtræffer, betyder hurtig hjælp forskellen på liv
og død. Derfor har Inga Lykke i samarbejde med lokale kræfter taget initiativ til at få hængt en hjertestarter op ved Moltrup Skole.
Hjertestarteren, der er doneret af TrygFonden, hænger udendørs
på Moltrup Skoles gymnastiksal, så den er tilgængelig hele døgnet
og kan ses på hjertestarter.dk
Ca. 4.000 personer falder om med hjertestop i Danmark hvert år, og godt
13 pct. af dem overlever. Hvis der er vidner til hjertestoppet, øger deres
indsats med livreddende førstehjælp og stød fra en hjertestarter, inden
ambulancen når frem, chancen for, at personen overlever. Hvert minut
tæller, og den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk
stød til hjertet.
Derfor har Inga Lykke i samarbejde med lokale kræfter søgt om og netop
modtaget en hjertestarter fra TrygFonden, og med hjertestarteren fulgte
et kursus, hvor tre lokale borgere og tre skolelærere fra Moltrup Skole
blev uddannet i livreddende førstehjælp, og i hvordan man bruger hjertestarteren.
- Vi er meget glade for, at Inga Lykke har taget initiativ til at få en hjertestarter hængt op, for jo flere der hænger rundt i landet, jo større er chancen for, at der er en i nærheden, hvis uheldet er ude. Vi ved, at chancen
for at overleve et hjertestop øges, hvis man får stød fra en hjertestarter,
inden ambulancen når frem, så derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet til, både hvor hjertestarterne hænger, og hvordan man bruger dem,
siger Grethe Thomas, projektchef for TrygFonden Akutindsatser, og fortsætter:
- Nye tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at 66 pct. af dem, som falder
om med hjertestop, får hjertemassage og kunstigt åndedræt af vidner, før
ambulancen ankommer. Men det er endnu i få tilfælde, at vidner anvender
en hjertestarter. Når man ringer 1-1-2, bliver man guidet igennem, hvordan man bruger hjertestarteren, så man skal ikke være nervøs for at tage
den i brug. Hjertestarteren giver kun stød, hvis der er hjertestop, så man
kan aldrig komme til at skade personen, der er faldet om, og det er vigtigt
at huske på.
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Hjertestarteren fortæller, hvad du skal gøre

Hos TrygFonden oplever man en stigende interesse for hjertestarterne,
fordi mange foreninger, klubber og
offentlige institutioner har fået øjnene
op for den tryghed, som hjertestarterne giver.
Når hjertestarteren tændes, guider en
stemme brugeren gennem alle trin, og
der afgives kun stød, hvis hjertet ikke
slår korrekt. Man behøver dermed ikke
forhåndskendskab til hjertestarteren.
Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må derfor aldrig tøve
med at tage den i brug. Det er altid bedre at gøre noget end at forholde
sig passivt, selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig i.
Flere liv kan reddes
Hvis adgangen til hjertestartere bliver bedre, og flere danskere lærer hjertelungeredning, vil flere liv kunne reddes. Derfor har TrygFonden siden
2006 hvert år doneret ca. 100 hjertestartere til offentlige steder, hvor der
færdes mange mennesker. Indtil nu er 74 liv blevet reddet af TrygFondens
hjertestartere.
I november 2011 kom Sundhedsstyrelsen med nationale anbefalinger til
placering af hjertestartere på offentlige steder. Ifølge anbefalingerne bør
hjertestarterne hænge steder, hvor de er tilgængelige hele døgnet. Derfor
følger der et skab med hjertestarteren fra TrygFonden, så hjertestarteren
kan hænge udendørs.
Du kan se, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret på
www.hjertestarter.dk, eller via applikationen ”TrygFonden Hjertestart”,
som kan downloades gratis til iPhone, Windows og Android.
Find hjertestarteren på mobilen
TrygFonden har udviklet applikationen ”TrygFonden Hjertestart”, som gør
det nemt at se, hvor der hænger hjertestartere. Med applikationen kan
man også lære om hjertelungeredning samt brugen af hjertestarter, og
endeligt kan man læse, hvor man kan få relevant information om køb og
ophængning af hjertestartere, samt hvordan man registrerer sin hjertestarter på hjertestarter.dk.
Applikationen kan downloades gratis til iPhone, Windows og Android.
9

Sådan bruger du en hjertestarter / AED (Automatisk Ekstern Defibrillator).
Når du har konstateret hjertestop, alarmeres 1-1-2, og herefter hentes en
hjertestarter, hvor du skal gøre følgende:


Åben og tænd hjertestarteren, der med en stemme vil guide dig
igennem hele forløbet.



Fjern tøjet fra personens overkrop og placer hjertestarterens to elektroder på brystet, som anvist på elektroderne.



Hjertestarteren vil fortælle dig, om du må røre ved personen, mens
hjertestarteren analyserer personens tilstand.



Hjertestarteren giver besked på, om du skal fortsætte hjertemassage
og kunstigt åndedræt eller afgive stød ved at trykke på en knap på
hjertestarteren.



Det kan være nødvendigt med flere stød.



Lyt altid til hjertestarterens anvisninger.



Ved 1-1-2 opkald, lyt altid til det sundhedsfaglige personales vejledning.



Læg personen i stabilt sideleje, når der er normal vejrtrækning, og
afvent ambulancen.

Læs mere på hjertestarter.dk

Fakta om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

For yderligere information kontakt:
Grethe Thomas, projektchef for TrygFonden Akutindsatser
Mobil: 41 77 93 00
E-mail: gt@trygfonden.dk
Inga Lykke, sygeplejerske og fadder for hjertestarteren
Telefon: 20 21 50 88
E-mail: inga@lykke5.dk
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Igen i år går vi en tur med udgangspunkt fra Moltrup kirke (..... eller
hvor man har lyst at starte).
Ved kirken starter vi den 2. april kl. 10 med en hurtig kop kaffe m.m.
Vi fordeler vejene mellem os og tager os hver især af den del af sognet
vi brænder for at få ryddet for affald.
Slut kl.: ...når man ikke gider længere.
Kom frisk.
Vi ses!
Jens Rasmussen.
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I.h.t. vedtægterne for Moltrup Klubhus indkaldes der hermed til:

GENERALFORSAMLING I DEN SELVEJENDE INSTITUTION
MOLTRUP KLUBHUS.
ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 18.30 I KLUBHUSET.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2016.
3. Kassereren aflægger regnskab for 2016 samt budget for 2017.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Torben Hejnfelt Nielsen
Marie Hejnfelt Nielsen
Jørgen Kongsted.

Valg af suppleant.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
I umiddelbar forlængelse af ovennævnte generalforsamling afholdes der i.h.t.
vedtægterne:

GENERALFORSAMLING I MOLTRUP IDRÆTSFORENINGS
STØTTEFORENING.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2016.
3. Kassereren aflægger regnskab for 2016 samt budget for 2017.

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Torben Hejnfelt Nielsen
Marie Hejnfelt Nielsen
Jørgen Kongsted.

Valg af suppleant.
6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.
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Moltrup Idrætsforenings generalforsamling
Onsdag den 15/03-2017
Arrangementet startet kl. 18.30, MIF’s generalforsamling starter
kl. 20.00.
Bestilling af mad skal ske til Arne på 27 72 42 24 eller Annette på
40 68 45 60 SENEST den 13/03.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent samt stemmetæller.
2: Aflæggelse af formandens beretning.
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4: Indkomne forslag:
Fremadrettet ønsker bestyrelsen kun at arrangere og deltage i fastelavn, juletræsfesten, samt deltage i idræts-relaterede aktiviteter. Det
betyder, at alle arrangementer, såsom borgerspisning, sommerfester
etc. fremadrettet er aflyst. Der vil heller ikke tages ansvar, fra bestyrelsen, for det levende rum etc.
Der ønskes en afstemning omkring hvorvidt dette kan tilsluttes.
Kan det ikke tilsluttes, skal der vælges minimum to nye bestyrelsesmedlemmer, såfremt bestyrelsen skal være beslutningsdygtig. Se nedenfor, under valg til bestyrelsen. Såfremt der ikke er 3 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingen, så vil der blive indkaldt til en
ny generalforsamling, hvor der søges efter nye bestyrelsesmedlemmer. Kan dette ikke lade sig gøre, så vil næste punkt på dagsorden
træde i kraft: Afstemning om nedlæggelse af MIF.
5: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Anne Uldahl (kasserer) og Annette Kjær (formand) ønsker kun genvalg, såfremt punkt 4 tilsluttes. I det tilfælde vil Hans Peter Dahl løbende også træde ud af bestyrelsen, efter overdragelse til en ny bestyrelse i næste valgperiode.
6: Valg af Suppleant, revisor og revisor suppleant.
Bianca ønsker genvalg, som suppleant.

13

Annonce

Temagudstjeneste i Moltrup kirke den 28. maj kl. 10.30:
Reformationen i Haderslev, Nordens Wittenberg

Kirkerummet forkynder
ved Arkæolog Patrick Olofsen og Præst Henriette Öberg.
Arkæolog Patrick Olofsen, opvokset i Bramdrup, fortæller om reformationen i Haderslev. Oplev reformationens ændringer i Moltrup Kirke i kirkerummet og i
gudstjenesten.
Der vil forekomme salmesang, evangelium oplæst på
forståeligt dansk og nadver i begge elementer!
Efter gudstjenesten vil der blive serveret kirkekaffe og
mulighed for at spørge videre.
Velkommen!
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Nyt fra præsten:
Der sker så meget! Det skal nok blive godt!
Foråret er på vej og langsomt bliver dagene længere. De første forårsblomster skaber forvirring for mine tre svenske børn, for en vintergæk er
en ”snödroppe” på svensk. Mens en svensk vintergæk er en dansk erantis. Og sådan er det mange små ting som er lidt anderledes end man er
vant til. Nu har jeg været her siden den 15. november og stortrives med
at være på hjemmebane. Men det har ikke været helt let at få det praktiske til at køre, men takket være menighedsrådets tålmodighed og kunnen går det nu meget bedre!
Jeg er flyttet ud af kontoret i Moltrup indtil byggeriet er klart. Min tanke
var egentlig at være så meget som muligt på præstegårdens kontor,
men for at spare tid og en masse besvær, har jeg nu kontoret i alrummet i lejligheden på Varbergvej. Det skal nok blive godt at flytte til Moltrup præstegård. Børnene glæder sig og det gør jeg også. Den 2. juli bliver der åbent hus efter gudstjenesten i Moltrup inden indflytningen, som
bliver noget senere, når jeg får sommerferie. Jeg glæder mig til at tage
præstegården i brug med aktiviteter for alle aldre.
Byggeriet i Konfirmandstuen gør at vi har flyttet konfirmandundervisningen til Bjerninghus. - og til Sverige. Det var nu ikke helt byggeriets
skyld, men min tidligere menighed Kumla Pastorat, som har indbudt os
til at bo gratis i deres sognegård og møde de svenske konfirmander.
Vi har fået en dåbskjole til udlån i pastoratet. Der
indgår vask, så det bliver lettere for dåbsfamilierne
og den er rummelig for babyerne. Jeg er selv meget taknemmelig over min barnedåb. Jeg blev født
den 9. april, og døbt den 4. maj. Det syntes jeg
egentlig mine forælder havde planlagt ret godt,
men det giver også mig en god mulighed at forklare hvad dåben er. Nemlig en befrielse. Dåben er at
blive stillet under Guds omsorg, på en håndgribelig
måde. Vand på hovedet og ord som udtaler at jeg
hører Gud til. I dåben bliver vi sat ind i et fællesskab som strækker sig flere tusind år tilbage i tiden med erfaringer af at
selv håbløse situationer, ikke er hjælpeløse. Som David og Goliat. Dåben
sætter os ind i en familie som strækker sig over alle verdens grænser,
gennem alle tider og giver os et bevis på at vi er Guds børn. Selv når vi
skuffer os selv og alle andre omkring os. Og lige den detalje er noget
unikt for kristne.
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...fortsat

Som præst blev jeg nogen gange kaldt ud til samtaler på behandlingshjem. En gang var der en muslim. Han sov ikke, var hele tiden på vagt
og kunde bare ikke få styr på livet. Der var bare alt for meget som jagede ham. Det var mange grove sager han havde været indblandet i og
som han var fanget af. Han ville blive fri. Det han ville ha’ af mig var,
syndernes forladelse. Der måtte jeg jo oplyse ham om, at om han skulle
have den, måtte han jo tro på at Jesus var Guds søn. Og hele sagen med
syndernes forladelse har sit omdrejningspunkt omkring om Jesus virkelig
opstod fra de døde. Det tror muslimerne ikke på, hvilket jeg jo også
måtte oplyse ham om. Men det ville han gerne tro på. Han kunne bare
ikke blive døbt, for så ville han blive slået ihjel. Og det vidste jeg jo også. Så kom jeg til at tænke på den lamme mand med vennerne, som firede deres lamme ven ned gennem taget for at han skulle komme frem
til Jesus. Og Jesus forlader ham hans synder. Jeg tror ikke at manden
var døbt, men Jesus kan sådan noget. De kloge som Jesus sidder og
snakker med bliver sure, for det er kun Gud som kan forlade synder. Og
det ved Jesus også, så for at de kloge skal forstå at Jesus virkelig kan
forlade synder i Guds navn, så siger han til manden: Tag din seng og gå.
OG HAN GØR DET! Den lamme går hjem, godt glad i låget! Og de kloge
som er sure på Jesus, får noget at tygge på. Ham muslimen, som ikke
sover, får syndernes forladelse i Jesu navn, for jeg kan ikke forsvare for
mig selv at holde den tilbage. Og det er som om at en masse knuder i
ham løses op. Han får også lige Herrens velsignelse inden vi går hver til
sit. Nogle dage senere ringer en fra behandlingshjemmet og spørger
hvad jeg har gjort med ham jeg havde talt med. Han havde sovet 24 timer i træk og var som et nyt menneske. De kunne næsten ikke kende
ham længere.
Jeg tror, vi kristne tager det lidt for givet, at man kan få syndernes forladelse. Vi siger det i vores trosbekendelse hver søndag og det udtales også når vi har nadver. Dåben fortæller os, at hvis vores liv går i hårdknude, da vil Gud hjælpe med at løse den op. Dåbskjolen er hvid og lang,
fordi den vil fortælle os noget: At Gud er med os, helt fra starten, allerede inden vi har taget det første åndedrag, og at den varer til efter vi har
taget det sidste. Derfor døber vi børn, de er også indesluttede i frelsen
som er blevet virkelighed gennem Kristus, og den må kirken ikke holde
tilbage med. Hvid som en vintergæk fortæller dåbskjolen os at Gud byder mørket, døden og vinteren trods og lader os vokse i hans omsorg.
Henriette Öberg
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

Bjerning kirke

Prædikant

5. mar.

1. s. i Fasten

09.00

10.30

Henriette Öberg

12. mar.

2. s. i Fasten

Ingen

09.00

Henriette Öberg

19. mar.

3. s. i. Fasten

09.00

10.30

26. mar.

Midfaste

10.30

09.00

Henriette Öberg

2. apr.

Mariæ Bebudelse

10.30

09.00

Henriette Öberg

9. apr.

Palmesøndag

09.00

Ingen

Henriette Öberg

13. apr.

Skærtorsdag

19.00

Ingen

Henriette Öberg

14. apr.

Langfredag

Ingen

16. apr.

Påskedag

10.30

17. apr.

2. Påskedag

23. apr.

1. s. e. Påske

Ingen

30. apr.

2. s. e. Påske

10.00

7. maj

3. s. e. Påske

09.00

12. maj

Bededag

10.00

Konfirmation

Ingen

Henriette Öberg

14. maj

4. s. e. Påske

19.00

Sanggudstj.

09.00

Henriette Öberg

21. maj

5. s. e. Påske

10.30

Kirkekaffe/Jazz

Ingen

Henriette Öberg

25. maj

Kr. Himmelfart

Ingen

10.30

Henriette Öberg

28. maj

6. s. e. Påske

10.30

09.00

Henriette Öberg

Med spisning

10.30
Kor

Kirkekaffe

Liturgisk

09.00

09.00

Temagudstj.
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Henriette Öberg
Gl. Had. præst

16.00

Koncert

Henriette Öberg

10.30

Kirkekaffe

Henriette Öberg

Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil på
tlf. 74 56 15 13.
Læs mere på kirkernes fælles hjemmeside
www.moltrupbjerning.dk.

Henriette Öberg
Henriette Öberg

Fælles provsti gudstjeneste i Domkirken

Konfirmation

Henriette Öberg

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
i Moltrup Sogneforening
tirsdag den 18. april kl. 19.00
i forsamlingshusets køkken
Alle bestyrelsesmedlemmer i de tilsluttede
foreninger og udvalg er inviteret.
Dagsorden:

1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Fremlæggelse af regnskab.

4.

Foreninger og udvalgsberetninger, inkl. forsamlingshuset.

5.

Fastsættelse af tilskud til Fællesnyt og hjemmeside.

6.

Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen)

7.

Evt.

Vel mødt!
Mikael Winther
Formand

Status på projekter i forbindelse med BorgerBudget:
Igangværende:
Bænk under den store bøg
Solcelledrevet LED-lys på skilte ved indgang til øvelsesområdet
Afventer frostfri periode:
Nyt grus + udjævning af Kærlighedsstien
Bålsted ved idrætspladsen
Infotavle (opslagstavle) ved Forsamlingshus/Brandstation
Petanbane-restaurering + kantsten
Afventer godkendelse fra Klubhuset:
Kodelås til toiletterne ved Klubhuset.
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
25/1

FUH-Fastklemte, Lastvogn/Bus, Motorvej E45 Sydgående 67 >
68, Lastvogn var kørt af motorvej.

16/1

FUH-Fastklemte, Motorvej E45 nordgående 67 > 66, Forulykkede var ude af bil ved ankomst

2/1

Bygn.brand-Industribygning, Fjordagervej, Haderslev, Tankvogn til Falck Haderslev, ild i ventilationsanlæg, ikke i indsats.

15/12

Bygn.brand-Lejlighed, Møllepladsen, Haderslev, Tankvogn til
Falck Haderslev, ikke i indsats.

10/12

ISL udkald væltet træ, Steppingvej, Træ væltet ud over kørebanen, træ fjernet.

10/12

Container i bygning-Brand, Bygnaf, Haderslev, Ild i container
tæt på bygning, tankvognsassistance til Falck

8/12

Min. forurening-v/FUH, Moltrup Landevej, olie opsamlet fra kørebanen

2/12

FUH-Fastklemte, Christiansfeld Landevej, alle ude af bilerne
ved ankomst

14/11

Bygn.brand Butik, Jomfrustien, Haderslev Tankvognsassistance
til Falck Haderslev, tilbagekaldt under fremkørsel

Læs mere på brandværnets hjemmeside www.moltrup-brand.dk
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Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv
Mandag den 27. marts kl. 19.00 afholdes der generalforsamling
og foredrag i det store køkken på Moltrup Skole (indgang fra Møllesvinget).
På grund af kaffe er tilmelding nødvendig senest den 23. marts
på tlf. 61 26 13 53.
Kom og hør det interessante foredrag, der afholdes af graver
Jens Christian Nørgaard Jensen.
Jens Christian vil fortælle om sine oplevelser og hverdagen som graver
ved Moltrup og Bjerning kirker.
Generalforsamling:
1.

Valg af dirigent

2.

Årsberetning fra arkivet

3.

Regnskabet aflægges

4.

Behandling af evt. forslag. (Indkomne forslag skal være arkivlederen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

5.

På valg er: Bjarne Hansen og Lisbeth Schultz (begge modtager
genvalg)

6.

Valg af suppleant

7.

Valg af revisor

8.

Evt.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv
Sammenslutningen af lokalarkiver (SLA) vil i 2017 blive inviteret til at
deltage i et fælles arkivprojekt om indsamling af erindringer.
Projektet - inkl. hjemmesiden - lanceres efter planen 1. marts
2017.
2017 kommer til at stå i historiens tegn over hele landet. Kulturstyrelsen, Nationalmuseet og Danmarks Radio samarbejder under overskriften
Historier om Danmark om at sætte fokus på danskernes historie.
Danmarks Radio vil sende en række udsendelser om Danmarks historie
med Lars Mikkelsen som vært, og en række museer har fået bevillinger
til at lave forskellige lokale projekter.
Arkivernes andel i projektet hedder Gi' det videre og koncentrerer sig om
indsamling af erindringer. Grundidéen er en hjemmeside - gidetvidere.dk
- hvor alle og enhver kan uploade sine erindringer så de kan gives videre
til eftertiden. Der vil være fire forudbestemte emner man kan fortælle
om samt kategorien Frit emne.
De fire emneforslag er Min mor (barndom, opvækst, familie), Min skoletid, Ferie og Ting, der er forandret i min tid.
Der vil blive gjort ekstra reklame for hvert af emnerne ved særlige kampagnedage. Omkring mors dag er det emnet Min mor. I juli er det Ferie.
Ved skolestart naturligvis Min skolegang. Til Arkivernes Dag fokuseres på
Ting, der er forandret.
Man kan selv skrive sin erindring, eller man kan vælge at lade sig interviewe af nogen, f.eks. af et arkiv eller en skoleklasse, der arbejder med
projektet. Gi' det videre er nemlig også tænkt som et generationsmøde,
og derfor vil der være undervisningsmateriale til skolerne.
Hjemmesiden vil være oppe i hele 2017, og mens den er aktiv, er erindringerne offentligt tilgængelige. Når året er overstået, og hjemmesiden
lukkes, skal erindringerne naturligvis ikke slettes. Målet er, at de skal
indgå i de lokalarkiver, hvor det erindrede hører til. De der indsender
erindringer kan vælge et arkiv de vil aflevere til.
ALTSÅ: Gå ind på hjemmesiden efter den 1. marts 2017 og få flere informationer hvis du har lyst til at aflevere erindringer fra dit
liv til eftertiden.
God fornøjelse.

Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Herunder ses et af de rigtig mange billeder som findes i Moltrup-Bjerning
Lokalhistoriske Arkiv.
Bygning af stald ved Moltrup Mølle omkring 1925. Bygmester M. Madsen,
Mølby.

Herunder ses et kortudsnit fra tiden omkring år 1900
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SPORET I BJERNING SOGN
I 2013 blev bogen ”Bjerning Sogn Gårde og huse” udgivet, og om ikke
før så siden vågnede historiebevidstheden blandt beboerne. Inspireret af
bogen har en af beboerne (Peter Chr. Jacobsen) holdt 2 foredrag for
sognets beboere, og efterfølgende er den ide opstået, at lave en brochure om ”Sporet i Bjerning sogn”. Her vil andre kunne gå/cykle rundt i sognets vestlige del og blive klog på Bjernings omfattende historie.
Et af højdepunkterne på denne tur er at gå på Kongevejen, der er anlagt
i 1585-87 af kong Frederik d. II. Kongevejen, der gik fra Jelling over Kolding til Haderslev, er den eneste ægte kongevej uden for Sjælland, en
vej der var forbeholdt kongen. Desværre er historien gået tabt, så i
mange år omtaltes den aktuelle vejstykke som Kirkestien, hvor folk fra
Errested kunne gå op til Bjerning Kirke.
Projektet ”Spor i Landskabet” har efterfølgende givet inspiration til, at
der laves en folder med en ide til en rundgang i sognets vestlige del,
hvor man foruden Kongevejen kan færdes på både Oksevejen – et sidespor til Hærvejen fra middelalderen – og Chausseen, der siden blev hovedvej. Bjerning Ejerlaug og Beboerforening har søgt om at blive en del
af ”Spor i landskabet”, og det har foreningen både opnået tilsagn om og
støtte til.
Ideen om ”Sporet i Bjerning” er også taget op i forbindelse med borgerbudgetteringen, hvor beboerne har stemt for at få afsat beløb bl.a. til en
eventuel forbedring af Kongevejen, så der igen kan cykles på den. Men
dette har krævet, at stykket blev ryddet, idet det var groet så meget til,
at det ikke kunne passeres. Men Haderslev Kommune har lovet at rydde
vejen mod, at Ejerlauget selv sørger for vedligeholdelsen fremover.

Hvor projektet ”Spor i Landskabet” både har været med til at sponsorere
en folder og det nødvendige udstyr til at finde rundt på ruten, er det nu
op til os i Ejerlauget at få udført det nødvendige arbejde. Vi forventer at
kunne holde officiel åbning af ruten den 11. juni 2017.
Så sæt et kryds i kalenderen denne dato og hold øje med dagspressen.

På vegne af Bjerning Ejerlaug og Beboerforening
Peter Chr. Jacobsen.
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BRAMDRUP VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling
lørdag den 11. marts 2017 kl. 14.00
i Digagergårds kantine ved drivhusene.
Tilmelding nødvendig på grund af et let traktement på

telefonnr. 29 85 63 83 — 29 80 82 01 — 74 52 80 82

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Formanden aflægger beretning om det forløbne år til godkendelse

3.

Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse

4.

Forslag til takstblad forelægges

5.

Valg af bestyrelse. På valg: Kim Stenberg, Rene Lassen og Julius
Carstensen

6.

Valg af suppleant til bestyrelsen

7.

Valg af revisor og suppleant

8.

Behandling af indkomne forslag (skal være formanden, Kristian
Kronborg, Bramdrup Vestergade 4, i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen finder sted)

9.

Evt.
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har støttet Moltrup klubhus med 40.000 kroner til udskiftning af taget.

Med den flotte økonomiske støtte fra SE VÆKSTPULJE og et nyt komplet
tag fra CEMBRIT A/S er vi tæt på målet og vi forventer vi kan igangsætte
projekt ”tagskift” i foråret/sommeren 2017.

På bestyrelsens vegne:
Tusind tak til SE VÆKSTPULJE og CEMBRIT A/S for støtten til vores
klubhus.
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3D bueskydning
i Krejsel Skov
Haderslev Bueskyttelaug afholder stævne på 3D dyr.

Langfredag d. 14/4 2017
fra kl. 10.00
Banen er lavet således at man kan gå rundt på stien
og se hvordan et stævne foregår, så kom og kig og få
en fin dag i skoven.
Der vil være mulighed for at købe lidt godt til ganen.
Alle er velkommen både store og små.

Med venlig hilsen
Haderslev Bueskyttelaug
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AFFALDSINDSAMLING

I forbindelse med Danmarks naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling
inviterer Bjerning Ejerlaug og Beboerforening til
affaldsindsamling

SØNDAG DEN 2. APRIL 2017
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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Generalforsamling i
Bjerning Ejerlaug og Beboerforening
TORSDAG DEN 20. APRIL KL. 19:30
i Bjerninghus bag ved kirken

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning v/Leif Johanneson
Fremlæggelse af regnskab v/Elsebeth Jessen
Sportspladsen
Indkomne forslag
 Navneændring – fra Bjerning Ejerlaug og Beboerforening til
Bjerning Sogns Beboerforening
Fastlæggelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
På valg er:
 Elsebeth Jessen – modtager genvalg
 Ragna Søndergård – modtager genvalg
 Tage Straarup – modtager ikke genvalg
Valg af revisor:
 Peter Jacobsen –modtager genvalg
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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Tilbud om medlemskab af Bjerning
Ejerlaug og Beboerforening
(Rørkær – Skovbølling – Kabdrup – Errested)

Vi er en lokal forening med mere en 40 år på bagen.
Foreningen blev stiftet den 28. sept. 1972 af en gruppe beboere i Bjerning Sogn.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor fx
offentlige instanser, arrangere sammenkomster samt starte initiativer til
gavn for medlemmerne.
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges ved den årlige generalforsamling, der afholdes senest ultimo april.
Nuværende bestyrelse pr. 7. april 2016 består af følgende:
Leif Johanneson, Skovbøllingvej 9

(Formand)

Elsebeth Jessen, Skovbøllingvej 20

(Kasserer)

Tina Bonde Andersen, Bellisvej 3

(Sekretær)

Ragna Søndergaard, Nellikevej 2
Tage Straarup, Åbrovej 7
Ønsker man at være medlem af foreningen, kan dette opnås ved at kontakte kasserer Elsebeth Jessen (eliselund@hotmail.dk). Kontingent for
nye medlemmer udgør kr. 25,00 for det første år. Herefter betales almindeligt kontingent, som pt. udgør kr. 100,00. Kontingent kan betales
til konto i Danske Bank, reg.nr.: 1551 konto 000 628 2032 med angivelse af navn, adresse og mailadresse.
Medlemmer af foreningen skal have tilknytning til Bjerning Sogn.
Bestyrelsen byder nye medlemmer velkommen i foreningen og hører
gerne om ideer til arrangementer, ture eller nye initiativer gerne på mail
til sekretær Tina Bonde Andersen (tbonde76@hotmail.com).
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Adresseliste for kontaktpersoner i Moltrup og Bjerning Sogne
Moltrup-Bjerning

Navn, adresse og telefonnr.

Mailadresse og hjemmeside

Fællesnyt

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

faellesnyt@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogneforening

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

mikael@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogns hjemmeside

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

www.moltrup-sogn.dk

Moltrup Præstegård

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

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

isaksen@moltrup-sogn.dk

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

jeppebarsoe@gmail.com

Moltrup og Bjerning kirker

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

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske
Arkiv

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

Moltrup Frivillige Brandværn

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

Moltrup Idrætsforening

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

annetteabspoel@hotmail.com

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup Forsamlingshus

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

forsamlingshus@moltrupsogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 27 72 42 24

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

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

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

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

Bjerning Ejerlav og Beboerforening

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

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

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz
Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

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

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

På denne side kan du bidrage med billeder
af almen interesse for Fællesnyt’s læsere.
Moltrup har fået en hjertestarter sig det til alle - men lad os håbe
vi aldrig får brug for den.
Tusind tak til TrygFonden som
har sponsoreret hjertestarteren.
Også tak til Moltrup Skole, som
vil stå for opsynet med den.

Her ses placeringen af Hjertestarteren på gavlen af Moltrup
Forsamlingshus og ved siden af
Brandstationen.

Hvornår sker der hvad og hvor?
3. mar. kl. 17.30

Fællesspisningen er AFLYST

Moltrup Forsamlingshus

11. mar. kl. 14.00

Generalforsamling Bramdrup Vandværk

Digagergårds kantine

15. mar. kl. 18.30

Generalforsamling MIF, klubhus & støttefor.

Moltrup Klubhus

27. mar. kl. 19.00

Generalforsamling Lokalhistorisk arkiv

Moltrup skoles store køkken

2. apr. kl. 10.00

Affaldsindsamling i Moltrup Sogn

Ved Moltrup kirke

2. apr. kl. 10.00

Affaldsindsamling i Bjerning Sogn

Bjerninghus bag Bjerning kirke

18. apr. kl. 19.00

Generalforsamling Moltrup Sogneforening

Moltrup Forsamlingshus’ køkken

20. apr. kl. 19.30

Generalforsamling i Bjerning Ejerlaug og
Beboerforening

Bjerninghus bag Bjerning kirke

30. maj kl. ??.??

Pensionistudflugt - Nærmere besked følger senere via et ”Flyveblad”

Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 31. maj.

Deadline for indlevering af stof til bladet er den 15. maj

