FÆLLESNYT
Marts 2018

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

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

Olieselskabet Danmark

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

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

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

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

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

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

• Mange års

erfaring

• Eget datacenter
• Daglig backup
• Sikret mod

oversvømmelse

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

Tlf.: 2196 0717
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Nyt fra Moltrup Sogneforening
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i sogneforeningen

Tirsdag den 17-04-2018 kl. 19.00 i skolens køkken.
Alle bestyrelsesmedlemmer i de tilsluttede foreninger og udvalg er inviteret.

Dagsorden:
(Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Fremlæggelse af regnskaber.

4.

Foreninger og udvalgsberetninger.

5.

Fastsættelse af tilskud til Fællesnyt og hjemmeside.

6.

Afstemning om nye vedtægter

7.

Behandling af indkomne forslag.

8.

Presentation af borgerbudget projekter og status

9.

Nyt fra trafikken på Moltrup Landevej

10. Valg af formand
11. Evt.
På bestyrelsens vegne
Mikael Winther, formand
Forsidefoto: Bjerning Kirke. Fotograf: Jens Christensen, præstesekretær, Sdr. Starup
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Nyt fra Menighedsrådet
Ny organist
Efter at have taget afsked med Elsebeth Birkblad pr. 31.12.2017, har vi en glædelig meddelelse til Jer.
Med kun to måneder med organistvikarer har
et enstemmigt menighedsråd ansat en ny organist pr. 1. marts, Birte Reimers, 48 år. Birte har
siden hun blev uddannet organist på Løgumkloster Kirkemusikskole været ansat som organist og korleder i Hellevad og Egvad sogne.
Med Birte Reimers får vi tilført en engageret,
dygtig, kompetent organist og korleder, der vil
falde godt til i det eksisterende team i vores to
kirker.
I fritiden dyrker Birthe motionsløb og vinterbadning. Udover det er hun og familien historisk interesseret og deltager gerne i middelaldermarkeder, hvor de formidler historisk viden
og håndværk.
Tag godt imod Birte Reimers.
Hjertelig velkommen til Moltrup og Bjerning sogne, vi glæder os til at møde dig.

Korstart
Birte Reimers starter lige på og hårdt, dvs. Moltrup- Bjerning Alsangskor inviteres
til at møde på Birtes første arbejdsdag torsdag den 1. marts kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandstue. Både den nye korleder og formanden håber at se koret, og
gerne nye kordeltagere, klar til en kort ny sæson, der afsluttes med en lille koncert med det vi når at indøve.

På menighedsrådets vegne
Knud Isaksen
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Sogneudflugt til Varde Miniby og Tirpitz
Tirsdag den 29. maj. kl. 10.00 – kl. 20.00
Menighedsrådet for Moltrup – Bjerning pastorat indbyder til sogneudflugt den
29. maj, som i år går til Vardeegnen.
Program: (Med forbehold for ændringer)
Som noget nyt starter og slutter vi ved Seggelund Restaurant.
Kl. 10.00 Afgang fra Seggelund Restaurant.

Kl. 12.00 Ankomst og let frokost
ved Varde Miniby.
Derefter kan man gå tur i parken,
se minibyen og besøge værkstederne som er åbne.
Kl. 14.15 Afgang mod Tirpitz Museum.
Kaffe og museumsbesøg i Tirpitz.

Varde Miniby

Kl. 16.45 Afgang mod Seggelund.
ca. Kl. 18.30 er vi tilbage på Seggelund Restaurant hvor vi spiser aftensmad
sammen. Drikkevarer betaler man selv, og man kan vælge om man vil tage
hjem eller blive siddende og snakke videre.

Pris for transport, frokost, kaffe og aftensmad, entré i Varde Miniby og
Tirpitz: 250 kr.
Tilmeldelsen er bindende, og skal ske senest den 15. maj til Henriette Öberg på
mail: HOB@km.dk eller på sms: 51 44 22 98. Skriv bare SOGNEUDFLUGT, dit navn,
telefonnummer og hvor mange personer, så noterer jeg.
Hjerteligt velkommen!
Tirpitz Museet er kåret som årets bedste temamuseum 2017. Museet har
flere interessante udstillinger, som vi
kan fordybe os i under besøget.
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling og foredrag i konfirmandstuen i Moltrup Præstegård.

Kom og hør Peter Chr. Jacobsen, Skovbølling fortælle
om sit liv ”Fra Sydslesviger til Sønderjyde”.
Af hensyn til kaffe/te og kage er tilmelding nødvendig senest den 9. marts til
mobil 61 26 13 53 eller mail: lisbeth@rovstrup.dk
Generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra arkivet
3. Regnskab
4.

Forslag:

5.

Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til 50 kr. pr. husstand.
Evt. forslag skal være arkivlederen i hænde senest 8 dage før generalfor- samlingen

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Lone Beck, Ib Hejnfelt og Peter Lassen (alle modtager genvalg)

6. Valg af 2 suppleanter:
På valg er: Leif Beck (modtager genvalg)
Der vælges 1 suppleant mere
7. Valg af revisor:
På valg er: Ove Johansen
8. Eventuelt
Bestyrelsen
6

Nedenstående tekst kunne læses i avisen onsdag den 8. februar 1984:

Tagspærene
gøres klar...

...kranse og vimpler
sættes op, hvorefter
der er klar til rejsegilde.
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Lokalhistoriske Arkiv har en del effekter stående i Præstegårdens lade. Disse
effekter vil vi meget gerne af med , da vi ikke har plads til dem fremover.
Arkivets primære opgave er at opbevare og registrere diverse papirer og billeder
som kan have interesse for fremtiden.
Nogle effekter er måske kun udlånt fra giverne, og andre ting er sikkert foræret til
arkivet. Derfor vil vi bede de givere som gerne vil have deres effekter tilbage, om
at henvende sig til os, da vi har planer om at sælge resten på det kommende loppemarked ”Open Skur” den 5. - 6. maj.
Henvendelse vedrørende udlånte effekter kan ske til arkivleder Lisbeth Schultz på
mobil 61 26 13 53, e-mail moltrup.bjerning@gmail.com eller ved henvendelse til
arkivets møder, som finder sted mandage mellem kl. 19 og 21 i ulige uger i arkivets mødelokale på Diagergård.
På forhånd tak!
Bestyrelsen
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BRAMDRUP VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00
I DIAGERGÅRDS KANTINE VED DRIVHUSENE
Tilmelding nødvendig på grund af et let traktement
på tlf. nr. 29 85 63 83 - 29 80 82 01 - 74 52 80 82
Tilmelding senest den 12.03. 2018

Efter generalforsamlingen vil Peter Erfurt fra Haderslev Kommune
fortæller om "Indsatsplanen" for drikkevand i Bramdrup.
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 er formand Kristian Kronborg og vandværkspasser Stig Winther
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og suppleant (udgår)
8. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden, Kristian Kronborg,
Bramdrup Vestergade 4, i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
finder sted)
9. Evt.

Bestyrelsen
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Nyt fra Sognepræsten
Præstetavlen
I præsteværelset i Moltrup kirke har vi en velbevaret
“hemmelighed”, nemlig en præstetavle med alle
Moltrup og Bjernings præster helt tilbage fra reformationen.
Nu er jeg også indskrevet i kirkehistorien. En dejlig
fornemmelse!
Henriette Öberg

Konfirmander i Moltrup Kirke 2018
Store Bededag, den 27. april kan vi i Moltrup-Bjerning pastorat fejre vores 7 konfirmander.
Kl. 10.00 er der konfirmationsgudstjeneste med pomp og pragt.
Velkommen også til menigheden denne dag!
Konfirmander:
Kathja Andersen Hartvig, Møllesvinget 26 B, Moltrup, 6100 Haderslev
Mikkel Lassen, Bramdrup Bygade 68 ,Bramdrup, 6100 Haderslev
Victor Hans, Ballehøj 20, Starup, 6100 Haderslev

Oliver Boye Rud Nielsen, Talind 8, 6560 Sommersted
Martin Hahn Skau, Rørsangervej 7, 6500 Vojens
Victor Buchholdt Kristensen, Vandlingvej 150, 6100 Haderslev
Mikkel Stævngaard Kos, Skibbrogade 37, kld. th. 6100 Haderslev

Stort tillykke med dagen!
Henriette Öberg
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Sogneeftermiddag den 13. marts
Siden Almaz blev indvalgt i Århus byråd, har hun
ikke mulighed for at komme onsdage, men tirsdag
den 13. marts kl. 14.30 siger vi endelig velkommen til Almaz Mengesha.
Som ambassadør for Din Nødhjælp fortæller Almaz om sit velgørenhedsarbejde. Hvordan man
som dobbelt benamputeret samler penge ind ved
at blive triatlonatlet. Almaz fortæller lidt om sit
eget liv som hun beskrev i sin bog ”Hyæner i
Natten” (Almaz Næsborg-Andersen). Interesserede
kan låne bogen på Haderslev bibliotek.
Din Nødhjælp blev verdenskendt da Anja
Ringren Løven med dette billede satte
fokus på de forfulgte heksebørns skæbne
i Nigeria. Året efter rekonstruerede Anja
og Hope billedet for at vise den store
udvikling der er sket med Hope siden
han blev reddet, og takke for støtten
som børnehjemmet har modtaget.

Der vil være mulighed for at støtte det
vigtige nødhjælps arbejde med et bidrag
den eftermiddag.
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Aldrig mindre end Håb!
Vi har aldrig mindre end håb! Og det håb vi har, er et PÅSKE håb. Det er et særligt
stærkt et. Nu kan man mene at det ikke er noget særligt, at have et håb. Man kan
diskutere hvor stærkt det er, når det kommer til stykket, men det er ikke et håb
jeg behøver at ”producere” selv, eller tænke mig frem til, for det er noget som vi
alle har fået med det som skete påsken i Jerusalem omkring år 30, da Jesus blev
korsfæstet, døde, blev begravet, og siden blev set i live!
Vi fejrer påske, ikke fordi Jesus døde. Det var en så tragisk, traumatisk og forfærdelig oplevelse at korset som symbol ikke var noget man kunde bruge de første
300 år.
Nej, vi fejrer påske fordi Jesus blev set i live! På trods af, at hans venner havde set
ham dø, på trods af at de ikke havde forstået hvad Jesus havde fortalt dem hvad
der skulle ske inden han blev henrettet. Disciplenes overraskelse over at se Jesus
igen, endda deres tvivl, fortæller mig, at selv der hvor mit liv er som sortest, mest
håbløst og gået i hårdknude, da har Gud noget i baghånden til os. Der er noget
mere, noget vi måske har glemt, det som blev sagt os i dåben, nemlig: At vi aldrig
går alene. Påskehåbet fortæller mig, at selv i døden kan Gud skabe liv. Også for
mig. Der jeg trasker rundt i mit liv. Der jeg ikke længere kan håbe noget. Jesus
blev jo ikke levende fordi disciplene håbede på det, eller kunne tro det, nej, Jesus
blev levende fordi Gud ville give os et håb, der vi ikke længere kan håbe, et håb
som ikke kan dø, eller slukkes. Et trodsigt påske håb, som fortsætter med at kæmpe videre for livets skyld.

Glædelig påske!
Henriette Öberg
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PÅSKENS GUDSTJENESTER
Påskens Gudstjenester er anderledes end de ”almindelige” gudstjenester, fordi
Gudstjenesten viser hvad der skete med Jesus i påskedagene.
Palmesøndag: 25. marts kl. 9.00 i Bjerning og kl. 10.30 i Moltrup.
Jeg lavede sidste år et forsøg med at vi skulle vifte med palmegrene på palmesøndag, ligesom de gjorde, da Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. Men det gør vi
ikke igen. Vi skal heller ikke synge hosianna Davids søn, lige som de gjorde i Jerusalem, selvom jeres præst kan synes at det er en dejlig ting, for det kan være nok
for os i Moltrup-Bjerning at høre at andre gjorde det. Dengang. Palmesøndag er
en dag, som står i glædens tegn - og i vores danske tradition - en indre glæde.
Skærtorsdag 29. marts kl. 18.00 i Bjerning kirke.
Skærtorsdag er den dag Jesus samler sine disciple en sidste aften. Jesus ved at en
af disciplene vil forråde ham. Jesus ved at han snart skal dø, men han vil vise sine
Disciple og os, at vi hører sammen. At Jesus vil give sit eget liv for os, for at vi skal
leve. Derfor indstifter han nadveren, for at vi altid kan høre sammen. Efter Gudstjenesten er der fællesspisning i kirken. Hvis du har en madallergi, meddel det
gerne til Menighedsrådet, så er der også til dig.
Langfredag 30. marts kl. 10.30 i Moltrup.
Jesus dør på korset langfredag. Vi har en gudstjeneste hvor der ikke er prædiken
eller nadver, men teksterne og musikken afspejler det der skete, da Jesus døde.
1. april Påskedag. Kl. 09.00 i Moltrup og kl. 10.30 i Bjerning
Her fejrer vi at Jesus opstod fra de døde. Det er kirkens største festdag, velkommen i kirke!
2. april anden påskedag: Fællesgudstjeneste i Domkirken kl. 14.00.
Højt til loftet og god stemning!
Henriette Öberg
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Dåb og børnebibler
I år prøvede vi noget ny: En Krible-Kravle gudstjeneste for de mindste første søndag efter nytår, hvor vi har bibeluddeling og kirkekaffe i konfirmandstuen for
dåbsbørn med familier. Når der er dåb i Moltrup-Bjerning pastorat får dåbsbørnene en dåbsklud og et dåbslys, men børnebiblerne venter til senere. Jeg vil nemlig
gerne gøre bibeluddelingen lidt festlig, give dåbsfamilierne mulighed for at møde
hinanden og lære flere at kende i sognet. Den 7. januar var det så første gang:
Glade børn legede med legesager på gulvet i konfirmandstuen og forældrene fik
sig en god snak. Det blev en hyggelig formiddag, som jeg håber kan blive en god
tradition i sognet.

Døbte i Moltrup kirke
20. november 2016: Frederik Bruun Otte
26. marts 2017: Albert Lund og Jonas Schrader Larsen
25. juni 2017: Felix Østergård Ipsen
27. august 2017: Mynte Lybecker Jørgensen
3. september 2017: Julie Schrader Gormsen
10. september 2017: August Ejvind Seidler
26. november 2017: Oscar Slagor Sørensen

Døbte i Bjerning kirke
22. januar 2017: Asle Barsøe Jessen
2. april 2017: Oliver Noel Hasager Nørgaard
7. maj 2017: Clara Holm Brinkmann

De børnebibler som ikke er blevet hentet kan fås på præstens kontor efter aftale.
Djævelen driver sit spil
Velkommen!
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De Mindstes Bibel
Bibelen som deles ud er farverig
og meget udtryksfuld.
Jeg kan personlig godt lide den
barnlige stil i illustrationerne, men
særligt Bibelens enkle sprog og at
den inddrager børnene med små
spørgsmål.
Jeg håber mange får glæde af at
læse den.
Henriette Öberg
Et begravelsesfølge

En god dag slutter for konfirmanderne
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Fælles pinsegudstjeneste den 21. maj
Også i år fejrer vi i vores kommune en fælles gudstjeneste 2. pinsedag, som i år
er mandag den 21. maj klokken 11.00. Det foregår ned til dammen ved Tørning
Mølle – så man kan knap nok forestille sig noget mere stemningsfuldt.
Gudstjenesten vil også i år være formet anderledes end den højmesse, som vi
kender fra vores almindelige kirkerum. Vi vil tage afsæt i de rammer, som vi får
givet ved Tørning Mølle stilmæssigt, liturgisk og med sang ledsaget af et børnekor med børn fra hele provstiet.
Gudstjenesten bliver til efter et skønt samarbejde mellem forskellige præster
fra provstiet og med Tørning Mølle. Vi håber, at I alle kommer og fejrer den
smukke pinse med hinanden ude i det blå – og skulle vejret vise sig fra sin knap
så forsommerlige side, så finder vi ly og læ indenfor i møllen. Så kom alligevel.
Se mere på www.pinsegudstjeneste.dk
Billederne er fra sidste års pinsegudstjeneste.
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Pinsegudstjeneste med skøn musik i Bjerning kirke
Pinsedag, den 20. maj kl. 10.30, har orglet
i Bjerning fødselsdag, og vi vil selvfølgelig
bruge det til en ekstra god pinsegudstjeneste.
Allan Diehl, komponist, sanger, skuespiller
m.m. og Niels Edén, en svensk violinist i
verdensklasse, vil medvirke til at give
Gudstjenesten himmelske toner og harmonier.
Vi glæder os til at fejre pinsen sammen!

Her er tre billeder fra nogle
af december måneds begivenheder i Moltrup sogn.
Adventskoncerten i Moltrup kirke

Julemanden kom til Moltrup

Luciabørnene klar til optog
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato
4. mar.

Dag

Moltrup kirke

Bjerning kirke

Prædikant

3. søn. i Fasten

10.30K

09.00

Henriette Öberg

11. mar.

Midfaste

09.00

Ingen

Henriette Öberg

18. mar.

Mariæ bebudelse

09.00

10.30K

25. mar.

Palmesøndag

10.30

09.00

29. mar.

Skærtorsdag

Ingen

18.00K

30. mar.

Langfredag

10.30

1. apr.

Påskedag

09.00

2. apr.

2. Påskedag

14.00

8. apr.

1. søn. e. Påske

Ingen

09.00

Henriette Öberg

15. apr.

2. søn. e. Påske

10.30K

09.00

Henriette Öberg

22. apr.

3. søn. e. Påske

09.00

10.30

Henriette Öberg

27. apr.

Bededag

10.00

Ingen

Henriette Öberg

29. apr.

4. søn. e. Påske

10.30

09.00

Henriette Öberg

6. maj

5. søn. e. Påske

09.00

10.30

Henriette Öberg

10. maj

Kr. Himmelfart

10.30K

Ingen

Henriette Öberg

13. maj

6. søn. e. Påske

Ingen

09.00

Henriette Öberg

20. maj

Pinsedag

09.00

10.30K

21. maj

2. Pinsedag

11.00

27. maj

Trinitatis

09.00

Liturgisk

Vaffelspis.

Henriette Öberg
Henriette Öberg

Spisning

Henriette Öberg

Ingen

Henriette Öberg

10.30

Henriette Öberg

Fælles gudstjeneste i Domkirken

Konfirmation

Trompet

Musikguds.

Henriette Öberg

Fælles friluftsgudstjeneste ved Tørning mølle
Ingen

Gudstjenestetider efterfulgt af K betyder kirkekaffe
efter gudstjenesten.
Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil på tlf.
74 56 15 13.
Læs mere på kirkernes hjemmeside
www.moltrupbjerning.dk.
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Henriette Öberg

I henhold til vedtægterne for Moltrup Klubhus indkaldes der hermed til:
GENERALFORSAMLING I DEN SELVEJENDE INSTITUTION MOLTRUP KLUBHUS.
ONSDAG DEN 14. MARTS 2018 KL. 18.30 I KLUBHUSET.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2017.
3. Kassereren aflægger regnskab for 2017 samt budget for 2018.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 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.
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Støtteforeningen for

I umiddelbar forlængelse af forannævnte generalforsamling afholdes der i
henhold til vedtægterne:
GENERALFORSAMLING I MOLTRUP IDRÆTSFORENINGS STØTTEFORENING.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2017.
3. Kassereren aflægger regnskab for 2017 samt budget for 2018.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 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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Nyt fra

Moltrup Idrætsforening afholder generalforsamling

onsdag den 14. marts 2018 kl. 20.00 i Moltrup klubhus.
Arrangementet starter kl. 18.30 pga. generalforsamling for Klubhuset og MIF
støtteforening.
Tilmelding til smørrebrød skal meldes til klubhusets formand Arne Løhndorf på
tlf. 27 72 42 24 eller mail: afl.1948@hotmail.com
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent samt stemmetæller.
2. Aflæggelse af formandens beretning, herunder evaluering af ændret struktur gennem det sidste år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jævnførende generalforsamlingen 2017 blev det besluttet, at Anne Uldahl
og Annette Kjær blev genvalgt til bestyrelsen med udskudt valg til 2018.
Herudover er Hans Peter Dahl på valg. Han har dog ikke deltaget aktivt i
bestyrelsen i ½ år, og vurderes derfor ikke til genvalg.
Anne Uldahl – ønsker ikke genvalg
Annette Kjær – ønsker ikke genvalg
Der er via Fællesnyt (december 2017) og Moltrup Sogns facebook-side opfordret til at melde sig i bestyrelsen, da der ellers er stor risiko for at foreningen må lukke ned.
6. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.
22

VIGTIGT – VIGTIGT -VIGTIGT
Endnu engang opfordrer MIFs bestyrelse til at møde op til generalforsamlingen,
da der er risiko for nedlukning af foreningen ved manglende valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kunne du være interesseret, så mød op! Ved behov for mere viden er man meget
velkommen til at kontakte formand Annette Kjær (tlf. 40684560, mail annetteabspoel@hotmail.com).
Her er en kort skitsering af, hvad det indebærer at være i bestyrelsen:
•

Fri mulighed for oprettelse af sportsaktiviteter og sociale arrangementer

•

Deltage i max 4-6 årlige møder (ca. 2 timers varighed)

•

Hjælpe til ved juletræsfest, som afholdes med brandværnet

•

Arrangere og afholde fastelavnsfest

•

Udføre enkelte praktiske opgaver, som at ansøge om tilskud mm. ved kommunen og føre regnskab

•

Være tovholder og kontaktled til de frivillige trænere og festudvalg

Opgaverne for bestyrelsen er blevet betydeligt mindre, efter at der til generalforsamlingen i 2017 blev uddelegeret nogle opgaver til bl.a. brandværnet og et nyt
festudvalg.
Vi krydser fingre for, at nye personer har lyst til at overtage disse opgaver.

Med venlig hilsen
Bestyrelsesmedlemmerne i MIF

Sæt allerede nu X i kalenderen den 7. juli 2018, hvor der afholdes Sommerfest
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Nyt fra

Tennisbanen i Moltrup står klar til endnu
en sæson med opstart den 1. maj.
Pris for hele sæsoner 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 100 kr.

Herefter reserverer man banen ved at hænge sin brik op på tavlen bag ved klubhuset.

For yderligere info og betaling kontakt Julle på tlf. 29 80 82 01.
Alle, der i forvejen har en nøgle til banen, bedes kontakte Julle for betaling. Hvis
man ikke længere ønsker at bruge banen, SKAL nøgle og brik returneres. Ellers
opkræves betaling på lige fod med andre, der bruger banen.
Mvh. Annette Kjær
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Loppemarked ”Open Skur” den
5. - 6. maj mellem kl. 10 og 16
Igen i år kan alle i Moltrup sogn prøve at få solgt nogle af de mange ting som man
har liggende, men ikke mere har brug for.
I ovennævnte weekend kan man stille sine ting frem ud for ens eget hjem, eller
man kan slå sig sammen med andre for at lave en bod, hvorfra tingene kan blive
solgt.
Hvis nogen skulle være i tvivl om hvordan man griber det an, er man meget velkommen til at kontakte Leni Rudebeck Martensen på tlf. 29 90 10 40 eller mail:
leni1962@live.dk.
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Moltrup Brandværns Cykelklub
Brandværnets cykelklub, som nu går ind i sin 27. sæson, starter cykeltræning op
onsdag d. 28. marts kl. 19,00 fra brandstationen.

Derefter cykles der hver onsdag aften indtil midt i oktober.
Alle interesserede er velkommen til at være med på disse trænings aftener.
Igen i år forsøger vi at starte 2 hold op. Et for de hurtige og øvede, og et for de lidt
langsommere, og nybegyndere.

Mvh. Jens Chr.
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:

20/12

Bygn.brand-Etageejendom, Varbergvej Haderslev. Tankvognsassistance
til Falck Haderslev, ikke i indsats.

12/12

Container i bygning-Brand, Føtex Haderslev. Tankvognsassistance til
Falck Haderslev .

8/12

Min. Forurening v/FUH, Fjelstrupvej 49. Lastvogn havde påkørt kloak
brønd og revet hul på dieseltank.

8/12

FUH-Fastklemte, fare for brand, Motorvej sydgående fra afkørsel 66,
aflyst under fremkørsel .

1/12

Bygn.brand-Etageejendom, Allegade, Haderslev. Tankvognsassistance
til Falck Haderslev, ikke i indsats .

24/11

FUH-Fastklemte, Bjerning Hovedvej ud for Thommashus, 3 biler kørt
sammen, 1 tilskadekommen frigjort.

14/11

FUH-Fastklemte, Bjerning Hovedvej. En tilskadekommen.

Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
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Renovering af branddammen i Errested
Da Bjerning Sogns Beboerforening i efteråret 2017 fik mulighed for at ansøge Haderslev Kommune om borgerbudgetteringsmidler, var vi borgere her i Errested,
der fremlagde et ønske om at få del i disse økonomiske midler til et projekt, der
går ud på forskønnelse af branddammen i Errested. Vi var meget glade for opbakningen til projektet, da der den 12. oktober 2017 blev afholdt afstemning om prioritering af de forslag til projekter, som Beboerforeningen havde modtaget, og vi
vil derfor gerne fortælle lidt om projektets forløb.
Renoveringen skal ses som et samarbejde mellem det, vi som borgere kan benytte de borgerbudgetterede midler til, suppleret med vore frivillige kræfter, og
Haderslev Kommunes arbejdspunkter i forhold til de åbenlyse kommunale forpligtelser med at udbedre de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er stærkt påkrævede ud mod vejen.
Teknisk Afdeling i Haderslev Kommune gav i efteråret 2017 tilsagn om at ville gå
med ind i projektet med at udarbejde en sikker kant langs vejen.
Idet der er tale om en sø, som vi gerne vil have oprenset, kræves der en godkendelse fra kommunens miljøafdeling. Der har i den forbindelse i februar 2018 været besøg af en natursagsbehandler fra kommunen for at besigtige branddammen
og vurdere, hvilke tiltag, vi må iværksætte i forhold til oprensning – med hensyntagen til de frøer, som lever i dammen. Vi har herefter en forventning om godkendelse af, at vi må rense dammen, fjerne de vildtvoksende hybenbuske og i stedet
foretage en beplantning bag dammen, i så god afstand at nedfaldne blade ikke vil
forurene vandet. Godkendelsesproceduren kan forventes at tage 2 måneder.
Imidlertid må oprensning ikke ske før september 2018, idet perioden marts – september skal være friholdt af hensyn til frøernes liv.
Vi synes, projektet tegner godt og glæder os til, at det tager form.
Med venlig hilsen fra Errested,
Karen og Jeppe.
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I Bjerning Sogns Beboerforening vil vi gerne være flere

Et medlemskab koster første år 25,- kr. Herefter er
prisen 100,- kr. pr. år pr. husstand.
I første halvår byder bestyrelsen ind til følgende
arrangementer:

25. marts indvielse af bænk og påskeløb
19. april generalforsamling
22. april affaldsindsamling
23. maj vinsmagning
23. juni Sankt Hans fest
Ud over arrangementerne opnår du også at
☺ blive en del af et skønt fællesskab ☺
☺ få adgang til at leje sognet festtelt ☺
Du kan følge os på Facebook. Bjerning sogns beboerforening her kan du læse mere om aktiviteter i
sognet.
Vi annoncerer også i bladet Fællesnyt.
Henvendelser kan ske til Formand Leif Johanneson
bentheogleif@bbsyd.dk
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Vi
glæder os til
at se dig ♥

Indvielse af bænk og paskeløb
Bjerning Sogns Beboerforening vil gerne invitere hele sognet til indvielse af bænken, der bliver placeret ved indgangen til kongevejen.

Vi mødes ved Bjerninghus

søndag den 25. marts kl. 14.00
hvorfra vi vil gå i samlet flok ned til bænken som bliver placeret i den
sydlige del af kongevejen.
På gåturen vil der være nogle opgaver omhandlende kongevejen og
påske, som børn og forældre skal løse i fællesskab og når vi ankommer til bænken – vil der blive udleveret en præmie til alle børn.

Bestyrelsen er vært med et lille traktement

Tilmelding senest den 18/3-2018

til Tina enten pr. mail: tbonde76@hotmail.com eller sms: 2966 6436
med navn, antal børn og antal voksne.
Vel mødt
Bestyrelsen
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Generalforsamling i
Bjerning Sogns Beboerforening

TORSDAG DEN 19. APRIL KL. 19.00
I Bjerninghus bag ved kirken

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning v/Leif Johanneson
Fremlæggelse af regnskab v/Elsebeth Jessen
Sportspladsen
Indkomne forslag (husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1. marts)
• Ændring af punkt 4 i dagsordenen til generalforsamlingen
fra sportspladsen til aktivitetspladsen
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
• Leif Johanneson – modtager genvalg
• Tina Bonde Andersen – modtager genvalg
Valg af revisor:
• Sven Borregaard – modtager genvalg
Valg af suppleanter
• Claus Carstensen – modtager genvalg
7. Eventuelt
Dannelse af Kongesti gruppe
Medlemskab kan opnås ved indgangen til generalforsamlingen
VEL MØDT
Bestyrelsen
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AFFALDSINDSAMLING

I forbindelse med Danmarks naturfredningsforenings
årlige affaldsindsamling inviterer

Bjerning Sogns Beboerforening
til affaldsindsamling

SØNDAG DEN 22. APRIL 2018
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 Sogns Beboerforening
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VINSMAGNING
Bjerning Sogns Beboerforening
afholder vinsmagning i Bjerninghus
den 23. maj 2018 kl. 1900

v/Vin & Vin
Der vil være mulighed for at smage både hvid- og rødvin, dertil vil der
bliver serveret flutes og lidt gode oste.

PRIS:

75 kr. for medlemmer af beboerforeningen og 100 kr.
for IKKE medlemmer

TILMELDING

senest den 14. Maj til formand Leif Johanneson
pr. mail: bentheogleif@bbsyd.dk eller sms: 2044 8665 –
der er et max. på 30 personer, så det er ”først til mølle”
princippet.
Vel mødt
Bestyrelsen
33

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@moltrup-sogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 27 72 42 24

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

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

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

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

Bjerning Sogns Beboerforening

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

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

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz
Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

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

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

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

På denne side kan du bidrage med billeder
af almen interesse for Fællesnyt’s læsere.
Skyttegård (Skøttegård),
der hører til Bjerning
sogn.
På denne gård er den
dansk-tyske maler August
Wilckens født – den maler
der har lavet vægmalerierne i Sdr. Starup kirke
samt dekoreret mange
andre kirker og desuden
er en kendt Fanø-maler.
Billede og tekst fra Jens
Christensen, præstesekretær, Sdr. Starup.

Hvornår sker der hvad og hvor?
2. mar. kl. 18.00

Fællesspisning v/MFB & Madklubberne

Moltrup skoles gymnastiksal

12. mar. kl. 19.00

Generalforsamling i Moltrup-Bjerning Lokalhist. Arkiv

Præstegården

13. mar. kl. 14.30

BEMÆRK DATO: Sogneeftermiddag: Almaz Mengesha

Præstegården

14. mar. kl. 18.30

Generalforsamling i MIF, klubhus og støtteforeningen

Moltrup Klubhus

14. mar. kl. 19.00

Generalforsamling i Bramdrup Vandværk

Diagergårds kantine

25. mar. kl. 14.00

Indvielse af bænk + påskeløb

Bjerninghus

28. mar. kl. 19.00

Moltrup Brandværns Cykelklub - Sæsonopstart

Moltrup brandstation

17. apr. kl. 19.00

Generalforsamling i Moltrup Sogneforening

Moltrup skoles køkken

19. apr. kl. 19.00

Generalforsamling i Bjerning Sogns Beboerforening

Bjerninghus

22. apr. kl. 09.30

Affaldsindsamling i Bjerning Sogn

Skovbøllingvej 20

Tennis - Sæsonopstart

Tennisbanen i Moltrup

Loppemarked ”Open Skur” i Moltrup sogn

Moltrup sogn

23. maj kl. 19.00

Vinsmagning

Bjerninghus

29. maj kl. 10.00

Sogneudflugt

Seggelund Restaurant

1. maj
5. - 6. maj kl. 10 - 16

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

