FÆLLESNYT
Marts 2019

FØR

EFTER

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

Vognmand Leif Fog

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

Bramdrup Bygade 39
Tlf. 74 52 53 82
Mobil 40 27 59 09

SKOVBØLLING RADIO & TV

Lev. af fyrings-, diesel– og smøreolier

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

Olieselskabet Danmark

BRAMDRUP

-din lokale mekaniker

Bjerning Maskinværksted
v/Claus O. Reggelsen

snedkerog tømrerforretning

Tlf. 2026 7377 / 7452 5177

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

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

v/Finn Venzel Nielsen
Moltrup Landevej 105, 6100 Haderslev

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

• Mange års

erfaring

• Eget datacenter
• Daglig backup
• Sikret mod

oversvømmelse

Moltrup Data Center
Moltrup Landevej 87
6100 Haderslev
Kontakt: moltrup@modc.dk
eller efterlad en besked på: 2196 0717
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Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådets møder
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, dvs. alle
er velkomne. Møderne starter kl. 19.00, og hvis
ikke andet er nævnt, foregår de i præstegårdens
konfirmandstue.

Den 24.4. kl. 19.00 er der dialogmøde med menigheden. Her vil rådet orientere
jer om det kommende års aktiviteter og budget.
De ordinære møder finder sted på følgende datoer: 20.3. 22.8. 2.10. og 13.11.
Første møde i januar 2020 er endnu ikke fastlagt.
Endelig afholder menighedsrådet et personalemøde den 22.5. Dette møde er ikke
åbent for offentligheden.

Bjerning kirke
I forrige Fællesnyt skrev jeg, at Henrik Bundgaard Nielsen, fra Kirkefondet, ville forsøge at skubbe os videre i de
påtænkte ændringer af Bjerning kirke. Vi er kommet i en
rigtig god dialog med hinanden, og der er lagt en god
plan for forløbet. Planen indebærer bl.a., at Bjerning kirke-udvalget skal afholde nogle lytterunder med grupperinger af lokalbefolkningen, hvilket vi håber, I er med på. Her vil vi lytte til jer, om
hvilke forestillinger I gør jer, og hvad I kan se af muligheder og behov i en ny og
ombygget multifunktionel Bjerning kirke. Grupperne kan bestå af børnefamilier,
beboergrupper, beboerforeninger, idrætsforeninger, lokalhistorisk arkiv, nabosogne, idrætsforeninger, brandværn, klubber og sikkert mange flere. Vi vil gerne
opfordre til, at I gerne melder tilbage til en i udvalget (Henriette Öberg, Jeppe
Barsøe, Elsebeth Jessen, Knud Isaksen), for det er slet ikke sikkert, at vi har alle
potentielle grupper i ’hovedet’. Vi er interesseret i at høre fra så mange som
overhovedet muligt. Lytterunderne vil foregå i perioden marts – maj.
På menighedsrådets vegne
Knud Isaksen
Forsidefoto af Arne S. Kristiansen & Leif Beck
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Bjerninghus
– nu med superfine lysforhold, nye stolehynder og akustikbilleder

Varde Miniby
Medens vi venter på afklaring om ændring af Bjerning Kirke og evt. også Bjerninghus, har menighedsrådet besluttet at investere i nogle små forbedringer i Bjerninghus, så vi også i ventetiden har et anvendeligt lille sognehus.
Vindueslysningerne er blevet malet, og der er opsat ny belysning, som enten kan
skabe hygge eller give godt lys til f.eks. Sysselklubbens aktiviteter. Den eksisterende belysning var slidt op.
Herudover er der indkøbt 24 stolehynder. Ingen behøver nu at sidde på en kold
stol.
Som det sidste er der investeret i 2 akustikbilleder som et forsøg på at afhjælpe
problemer med lydforholdene.
Vi håber der tages godt imod de små forbedringer, og at det kan være med til at
styrke rammerne for fællesskab i Bjerning Sogn.
Elsebeth Jessen

4

Guitarkoncerten den 10. februar 2019 i Bjerning kirke

Jørgen Søby Andersen, der er uddannet klassisk guitarist og souschef i Aabenraa
Musikskole, tryllebandt publikum til en velbesøgt guitarkoncert i Bjerning kirke.
Publikum var vidne til en koncert, der musikalsk spændte over de sidste knap 500
år. Et af stykkerne ”Marlbourough Sên va-t-en guerre” opus 28, var et stykke, de
fleste kunne genkende i en lidt ændret udgave af ”Mallebrok er død i krigen, i
1864”. Der var bare den hage ved det, at originalen er komponeret i starten af
1800 tallet, dvs. teksten til ”Mallebrok” er skrevet senere som en variant af en
allerede eksisterende melodi. Den oprindelige engelske lord Marlbourough bliver
altså i folkemunde forvandlet til en mere anonym Mallebrok.

Jørgen Søby Andersen formåede både på bedste musikalske vis og sprogligt levende at knytte de enkelte musikstykker sammen og ind i en historisk og kulturel
samtid. Således blev publikum underholdt, både musikalsk og historisk.
En stor tak til vores organist,
Birte Reimers, for et virkelig
godt arrangement.

Knud Isaksen
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Nyt fra Moltrup Sogneforening
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Moltrup Sogneforening
tirsdag d. 9. april kl. 19.00 i køkkenet i skolens hovedbygningen.
Alle beboere i sognet, bestyrelsesmedlemmer i de tilsluttede
foreninger og udvalg er hermed inviteret.
Da sogneforeningen vil være vært for 2 stk. smørrebrød til generalforsamlingen
er der tilmelding til formanden senest d. 1. april på mobil 51 80 19 04 eller mail
mikael@moltrup-sogn.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Foreninger og udvalgsberetninger
5. Fremlæggelse af regnskaber for sogneforeningen og forsamlingshuset
6. Fastsættelse af tilskud til Fællesnyt og hjemmeside
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af revisor
9. Evt.

Forslag stilet til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage
før.
På bestyrelsens vegne
Mikael Winther, formand
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Nyt fra trafikudvalget
Trafikudvalget har modtaget nedenstående fra Haderslev Kommune (Mette Jannsen) omkring trafiksikkerheden på Moltrup Landevej:
”Efter mødet med udvalget og borgere fra Moltrup, Rovstrup og Bramdrup (den 3.
december 2018), udarbejdede forvaltningen en supplerende sagsfremstilling til
den ´gamle´ sag. Derfor kom den supplerende sagsfremstilling i forlængelse af den
´gamle´ sag.
Formålet med den supplerende sagsfremstilling var, at belyse hovedemnerne fra
mødet med borgerne, beskrive hvordan disse kunne realiseres samt økonomien
ved de forskellige forslag.
På baggrund af den supplerende sagsfremstilling og den ´gamle´ sag, har politikerne truffet beslutningen om at anvende 1,7 mio. kr. til at anlægge en venstresvingsbane ved Errestedvej.
Udvalget besluttede mandag d. 4. februar at anvende 1,7 mio. kr. til at anlægge
en venstresvingsbane ved Errestedvej. Udvalget besluttede ikke andet. Med andre
ord, betyder dette at de andre løsningsforslag der hidtil har været tale om, ikke er
aktuelle mere. Vi arbejder derfor udelukkende videre med venstresvingsbanen ved
Errestedvej.”
Trafikudvalget ønsker at arbejde videre med yderligere tiltag for at få flere løsninger, både i byerne og på Moltrup Landevej. Vi kunne godt tænke os at flere meldte sig under fanerne i trafikgruppen, så vi kan fortsætte det meget vigtige arbejde. Kontakt formanden for sogneforeningen for mere info.
Mikael Winther

Nyt om Moltrup forsamlingshus
Der skal findes en ny person der vil stå for udlejning af forsamlingshuset, da vi,
Sheila og jeg, har valgt at stoppe efter flere år.
Opgaven består i at føre kalender med datoer for udlejning og fremvisning og
udlevering af nøgler og syn efter udlejning samt aflevering, afhentning af nøglerne igen. Så det er ikke en kæmpe opgave.
Håber der sidder én, der vil tage tjansen fremover.
Henvendelse kan ske til bestyrelsen i Moltrup Sogneforening, eller til mig.
Mvh. Jørgen Nissen, Moltrup Bygade 2
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Den store bøg ved indkørslen til Møllesvinget
skal fældes...
Herunder et uddrag af MJ Tree Care’s rapport om Moltrup bøgen:
Moltrup bøgen er en meget stor bøg med 4,1 meter i stammeomkreds, en højde
på ca. 20 meter og en vægt på ca. 25-30 ton.
Jeg har den 14. november 2018 besigtiget træet og lavet en tomografisk rådskanning af den med ultralyd.
Konklusionen på risikovurderingen af Moltrup bøgen er, at den bør fældes, da den
udgør stor fare for mennesker der færdes under træet og for trafikken på vejen.
Træet hælder ud over vejen og bænken. Den døde bark er i træksiden af træet,
dette svækker træet, så på et tidspunkt vil træet knække. Da der samtidig højst
sandsynligt er kulsvamp i træet, så gør det træet til et højrisiko træ.
Denne risikovurdering er udarbejdet den 15. november 2018 af:
MJ Tree Care
v/Morten Jacobsen
www.mjtreecare.dk

På sydsiden af træet er der synligt
råd, som kan ses på billedet til
venstre.

Skanningen viser at træet højst
sandsynlig er angrebet af kulsvamp. Den lysebrune farve
indikerer at træet er svækket.

På nordvestsiden af træet er der
dødt bark, som kan ses på billedet
herunder.

Et tomografisk billede af et
sundt træ ville vise et mørkebrunt billede.
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Mandag den 28. januar 2019 skete det så - Moltrups vartegn blev fældet…

Her er der råd, så det var nok på tide træet blev fældet...
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Nyt fra organisten/korlederen
Sangaften i Moltrup Præstegård
Kom og vær med til en ganske hyggelig
aften i Moltrup, hvor vi vil synge forskellige sange og salmer mellem himmel og
jord. Der er også mulighed for at frembringe egne ønsker til salmebogen eller
højskolesangbogen. Så hvis du går og
brænder for nogle af dem, så sig frit
frem.
Der vil blive serveret lidt godt til ganen efterfølgende.
Tid og sted: Konfirmandstuen i Moltrup den 28/3-2019 kl. 19.00.
Vel mødt!

Arr. Menighedsrådet i Moltrup-Bjerning sogn
Organist Birte Reimers

Forårskoncert den 25/4 i Bjerning kirke kl. 19.00
Kom og hør, hvad Alsangskoret har puslet med i
vinterens løb.

Der vil blive sunget et bredt repertoire af dejlig
musik.
Samtidig vil der også være nogle fællessalmer,
så der er mulighed for at synge med. Koret dirigeres af Birte Reimers og ledsages på klaver af
Vibeke Appel.
Har du lyst til at være med i næste sæson, så starter koret op igen den 29/8-2019
kl. 19.00-21.00. Vi synger i konfirmandstuen. Alle er meget velkomne, da vi altid
kan bruge flere sangere! Husk, man bliver i godt humør af at synge!
Arr.: Organist Birte Reimers
Menighedsrådet i Moltrup-Bjerning sogn
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00 afholdes der ordinær generalforsamling
og foredrag i konfirmandstuen i Moltrup Præstegård.
I år har Peter Chr. Jacobsen lovet at gøre os klogere på Slesvigs historie med
hovedvægten på tiden op til, under og efter 1. verdenskrig med foredraget
”Fra kong Vermund til kong Christian X”.
Adgang til generalforsamlingen og foredraget kræver at man har
betalt kontingent for 2019 på 75,- kr. pr. husstand hvilket dog
kan ske ved indgangen.
Alle betalende medlemmer deltager i en lodtrækning om 2 flasker vin.
Af hensyn til kaffe/te og kage er tilmelding nødvendig senest den
14. marts til mobil 61 26 13 53 eller mail: lisbeth@rovstrup.dk

Generalforsamling:
1.

Valg af dirigent

2.

Årsberetning fra arkivet

3.

Arkivets regnskab

4.

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

5.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Bjarne Hansen og Lisbeth
Schultz (begge 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 Jens Chr. N. Jensen

8.

Eventuelt.
Bestyrelsen
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Et avisudklip fra Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske arkiv...
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Endnu et avisudklip fra arkivet...
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Nyt fra Sognepræsten
Sogneudflugt den 29. maj 2019
Årets sogneudflugt går til Fredericia
Vi mødes ved Seggelund Cafeteria og kl. 10.00 kører bussen.
Vi besøger først Lyng kirke, opført af arkitektparret Inger og Johannes Exner i
1994. Parret Exner er verdensberømte for deres kirkebyggerier og ved Erritsø ligger Lyng kirke smukt på vejen til Fredericia.

Efter en god frokost på KFUM soldaterhjem tager vi på besøg på Fredericia Garnisons historiske museum. Takket være vores gode kontakter kan vi få lov til at kikke nærmere på militærets køretøjer og militærmuseet.
For at komme ind på militært område skal vi indlevere en besøgsliste 14 dage før
med CPR-nr. som gør tilmeldingen striks, men det er besværet værd!
Efter besøget på Ryes kaserne får vi kaffe på KFUM Soldaterhjem og en lille præsentation af deres arbejde for de forskellige enheder på Fredericia kasernerne.
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Efter kaffen håber vi på godt vejr, og tager en guidet tur på Fredericia vold. Husk
regntøj ved dårligt vejr.

Efter turen i den friske luft tager vi tilbage til Seggelund Cafeteria, hvor vi får en
dejlig velsmagende 2-retters middag.
Pris: 250 kr. som betales kontant i bussen.
Tilmelding: Senest den 6. maj via e-post til HOB@km.dk
VIGTIGT: Tilmelding skal være med for- og efternavn OG CPR-NR på samtlige tilmeldte.
Hvis man ikke har e-post, kan man skrive navn og CPR-nr. på tilmeldte og lægge
det i Præstegårdens postkasse, Henriette Öberg, Moltrup Bygade 40, 6100 Haderslev.
På den måde kan vi beskytte jeres personlige oplysninger bedst muligt og få adgang til militært område.
Alle personlige oplysninger vil naturligvis blive
håndteret ifølge persondataloven og destrueret
efter turen.

Vi glæder os til en dejlig tur!
Henriette Öberg
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Faste - den enkle vej til taknemlighed
”Den som har flest ting, vinder”, grinede min gode veninde til mig engang, da jeg
stod i hendes overfyldte køkken, fyldt med sjove fund fra diverse loppemarkeder
og køkkenredskaber, jeg ikke havde tænkt man kunne ha’ brug for. Hun havde vel
set mit overvældede ansigtsudtryk. Og når jeg har stresset afsted til alle de ting
man skal nå, så slår det mig: Er den, som har mest travlt, mest betydningsfuld og
vigtigere end alle andre? Har den, som har rejst mest, det rigeste liv? Hvornår er
det nok? Hvornår har vi succes nok? Bliver mit liv lykkeligere ved at jeg overlæsser det med ting, oplevelser og ambitioner?
Når stressen får fat i én, er det på tide at stoppe op. Og så er jeg glad for fastetiden. Fasten er en mulighed for at tage en pause fra det vi fylder hverdagen med,
undersøge om det er frygten for at havne udenfor som driver os? For så er det på
tide at stoppe op. Jeg tror vi alle behøver huskes på, at grunden til at vi kan lide
andre mennesker, ikke har med deres succes, deres udseende eller status at gøre,
men fordi de er dem de er. Og fordi vi er der for hinanden. Og sådan også med os
selv. Jesus lærer mig igen og igen: Du er nok. Du er god nok. Dit liv er godt nok.
Men du er også noget for andre. Faste får mig til at stoppe op og tænke over mit
liv og mine valg. Fasten er nemlig en indbydelse til at skrabe det unødvendige af.
Førhen var det meget praktisk at man fastede denne tid på året. Man skulle jo
spare på maden, der skulle række indtil man igen kunne få frisk mad, som æg,
mælk og grøntsager. Men fasten var også på en måde solidarisk, at de rige en
gang imellem testede den livsstil som var påtvunget de fattige.
I dag ved vi at vi overforbruger. Mange unge oplever at de ikke rækker til og flere
og flere bukker under for stress, uden at vi rigtigt kan forklare hvorfor.

Fastens 40 dage fra askeonsdag til palmesøndag fortæller om hvordan Jesus vedholdende og med blik for skrøbelige mennesker bliver ved med at gå ad kærlighedens vej. En kærlighed som ikke kræver noget, men som giver alt. Det minder mig
om at vi ikke først skal blive til noget. Vi er allerede noget. Noget som er umisteligt vigtigt og værdifuldt. Og vintergækkerne udenfor fortæller mig at dette er en
smuk start, men at mere er på vej.
Henriette Öberg
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Familievenlige gudstjenester i Bjerning

Dette forår har vi tænkt os at åbne dørene ordentlig i Bjerninghus og har samlet
nogle dejlige arrangementer i Bjerning. Gudstjenesterne er familievenlige fra 0100 på ca. 45 min.
Den 3. marts er der fastelavns-gudstjeneste i Bjerning kirke kl. 10.30. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at være kreative i Bjerninghus. Vi laver masker og pynt, drikker kaffe og så slår vi katten af tønden i Bjerninghus´ have. Vi
deler selvfølgeligt ud til alle, hvis der nu ikke skulle være en kat i tønden, men en
masse godter.
Den 7. april kl. 10.30 fejrer vi Marie Bebudelse i
Bjerning Kirke. Sidste år var Jeppe og Jettes vafler
efter gudstjenesten i høj kurs, så den succes gentager vi gerne. Vor frue, som Jomfru Maria også bliver
kaldt, lyder jo næste lige som vaffel, så lad os fejre
dagen sammen.
Den 18. april kl. 18.00, Skærtorsdag! Det fejrer vi
med fællesspisning i Kirken efter gudstjenesten.
Skærtorsdag var den sidste aften Jesus var sammen
med sine disciple, inden korsfæstelsen. Da indstiftede Jesus nadveren som skulle binde os sammen
med ham og med hinanden. Så lad os spise sammen, det er gratis og hyggeligt for store og små.
Henriette Öberg
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Kyndelmisse

Kyndel er et gammelt ord for lys, det minder om det engelske candel, så aftenens
tema handlede om at tænde lys i mørket. Den 3. februar kl. 19.00 var der som
noget nyt aftengudstjeneste i Moltrup kirke. Birte Reimers stemningsfulde musik
fra orglet og Vivi Autzens sang gav aftengudstjenesten et ekstra løft og ude havde
Susanne Figge stillet lys ved gangen op til kirken. Konfirmander fra Domsognets
talentklasser var med til at dele salmebøger ud, læse tekster, lede bøn og tænde
lys. Mange, både fra sognet og af konfirmandernes forældre, deltog i gudstjenesten hvor teksterne handlede om Guds lys som lyser i mørket. - Og mørket greb
det ikke. Senere kunne menigheden selv tænde vores egne lys i lystræerne i koret. Vi kan ikke gøre så meget ved mørket, men vi kan tænde lys.
Henriette Öberg
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Sogneaften med Daniel Hansen

Den 1. februar var der sogneaften i Moltrup skoles gymnastiksal. Der var fyldt ved
langbordene til sidste plads. Madklubben havde igen overgået sig selv med en
velsmagende bøf-stroganoff, så humøret var godt hos de fremmødte da Daniel
Hansen kom.
Trods nogle tekniske problemer med film, kunne han fortælle levende om sine
oplevelser på sin lange anstrengende rejse med mange fine billeder. Vi blev så
meget klogere på verden: Løver angriber aldrig folk i telte og heller ikke under
middagssolen, så der kan du godt cykle igennem reservatet. I Afrika er det vigtigt
at dytte, for ikke engang politiet blinker når de svinger til højre. Sudan er bedre
end sit rygte og Etiopien er derimod ikke cykel-turist venligt.
Stor tak til Daniel for et dejligt foredrag. Jeg håber at
mange benyttede muligheden for at støtte DinNødhjælp som Daniel samlede
penge ind til. Tak til menighedsrådet som gjorde aftenen mulig.
Henriette Öberg
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Friluftsgudstjeneste mandag d. 10. juni kl. 11 i Bispehaven
I år holdes 2. pinsedagsgudstjenesten i biskoppens smukke have, som ligger lige
ned til dammen - bag bispegården på Ribelandevej 37 i Haderslev. Det er biskop
Marianne Christiansen, der vil være prædikant ved gudstjenesten, og musikken
står en kvintet fra SMUK for sammen med Haderslev Lærerkor.
Der bliver sat bænke op i haven, men det kan også være en god ide at tage et
tæppe med, da der ikke vil være siddepladser til alle. Der vil være mulighed for at
købe kaffe og kage, is, vand m.m. efter gudstjenesten, og man er også velkommen
til at medbringe madkurv og spise sin frokost i haven.
2. pinsedag ligger i år d. 10. juni og gudstjenesten begynder kl. 11. Der er begrænset parkering ved bispegården, og derfor henviser arrangørerne til byens omkringliggende parkeringspladser.
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato
3. mar.

Dag

Moltrup kirke

Bjerning kirke

Fastelavn

09.00

10.30

10. mar.

1. søndag i Fasten

Ingen

09.00

Henriette Öberg

17. mar.

2. søndag i Fasten

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

24. mar.

3. søndag i Fasten

10.30K

09.00

Henriette Öberg

31. mar.

Midfaste

10.30

09.00

Henriette Öberg

Mariæ Bebudelse

09.00

10.30

14. apr.

Palmesøndag

Ingen

09.00

18. apr.

Skærtorsdag

Ingen

18.00

19. apr.

Langfredag

10.30

Musik

Ingen

Henriette Öberg

21. apr.

Påskedag

10.30K

Kirkekaffe

09.00

Henriette Öberg

22. apr.

2. påskedag

Fælles gudstjeneste i Haderslev Domkirke

28. apr.

1. s. e. Påske

09.00

10.30

Henriette Öberg

5. maj

2. s. e. Påske

10.30

09.00

Henriette Öberg

12. maj

3. s. e. Påske

09.00

Ingen

Henriette Öberg

17. maj

Bededag

10.00

Ingen

Henriette Öberg

19. maj

4. s. e. Påske

Ingen

10.30K

26. maj

5. s. e. Påske

09.00

Ingen

Henriette Öberg

30. maj

Kr. himmelfart

10.30K

Ingen

Henriette Öberg

2. jun.

6. s. e. Påske

09.00

10.30

Henriette Öberg

9. jun.

Pinsedag

09.00

7. apr.

10. jun.

2. pinsedag

Kirkekaffe

Kirkekaffe

Fastelavnsfest

Prædikant

Vafler

Henriette Öberg

Henriette Öberg
Henriette Öberg

Spisning

Kirkekaffe

Pilgrimsvandring til Bjerning kl. 10.30

Henriette Öberg

Henriette Öberg

Henriette Öberg

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

Gudstjenestetider med fed skrift og efterfulgt af K betyder kirkekaffe.
Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil på tlf. 74 56 15 13.
Læs mere på kirkernes hjemmeside www.moltrupbjerning.dk
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
28/1
26/1
11/1

8/1

3/1
29/12

26/12

25/12

21/11

19/11

FUH-Brand i bil, Moltrup Landevej, Bil slukket og trukket væk fra vejen så
morgen trafikken atter kan trille
Sønderjyske motorvej E45 nordgående 67>68, Ingen indsats personer var
kommet ud af bil ved ankomst
Min. forurening - v/FUH, Sønderjyske motorvej E45 sydgående 68>69, Oprydning af vognbane efter tabt trailer.
Min. forurening - v/FUH, Sønderjyske motorvej E45 67>66, uheld med 2
lastbiler, lastbil holdende i nødspor påkørt af anden lastbil som endte i
vandbassin, dieseltank på lastbil oprevet ved påkørsel
ABA-Alarm, Bofællesskabet Diagergård, alarm udløst af uheldig håndværker
Bygn.brand - Etageejendom, Jomfrustien, Haderslev, Tankvognsassistance
til Falck Haderslev, ikke i indsats
Bygn.brand - Etageejendom, Katsund, Haderslev, Tankvognsassistance til
Falck Haderslev, ikke i indsats
Bygn.brand - Villa/Rækkehus, Varbergvej, Industriområde Nord ildløs i flere
biler samt dækoplag som havde bredt sig til bygning. Assistance med TVG
og efterfølgende ASP til Falck Haderslev
Bygn.brand - Gård, Hjerndrupvej, Det viste sig dog blot at være godt gang i
halmfyret
FUH - Fastklemte LASTBIL/BUS, Sønderjyske motorvej E45 sydgående 66 >
67, 1 person fastklemt

12/11 Brand - Bil i det fri, Nørremark, Oksbølvej, Bil overtændt ved ankomst
Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
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Moltrup Brandværns Cykelklub
Brandværnets cykelklub, som i år går ind i sin 28. sæson, starter cykeltræning
op onsdag den 3. april kl. 19.00 fra brandstationen.

Alle interesserede er velkommen til at være med på disse træningsaftener. 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.

HUSK Fællesmiddag i gymnastiksalen
fredag den 1. marts kl. 18.00
Vi håber at se rigtig mange
til en fornøjelig aften.

MFB / Madklubberne
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Nyt fra

Moltrup Idrætsforening afholder årlig generalforsamling
onsdag den 13. marts 2019 i umiddelbar forlængelse af
generalforsamlingen i MIF støtteforening i Moltrup klubhus.
Tilmelding til smørrebrød skal meldes til klubhusets formand Arne Løhndorf på
tlf. 27 72 42 24 senest den 10. marts.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent samt stemmetæller
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er formanden: Kenneth Brandborg genopstiller ikke
6. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
Suppleanter genopstiller
Revisorer genopstiller
7. Eventuelt.
Forslag der behandles under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest den 10.
marts.
Bestyrelsen for MIF
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I.h.t. vedtægterne for Moltrup Klubhus indkaldes der hermed til:
GENERALFORSAMLING I DEN SELVEJENDE INSTITUTION MOLTRUP KLUBHUS

ONSDAG DEN 13. MARTS 2019 KL. 18.30 I KLUBHUSET
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2018.
3. Kassereren aflægger regnskab for 2018 samt budget for 2019.
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 og 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 2018.
3. Kassereren aflægger regnskab for 2018 samt budget for 2019.
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 og Jørgen Kongsted.
Valg af suppleant.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
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HUSK Fastelavnsfesten den 2. marts kl. 14.30
i gymnastiksalen
Kom og vær' med, ung som gammel.
Tag dine børn og børnebørn eller mor, far, søster, bror,
niece, nevø og din nabo under armen.
Alle er velkomne, udklædte eller ej.
Tønden skal ned, og til det skal vi bruge masser af børn.
Pris: 25 kr. pr. person. Denne pris er inklusiv kaffe/the,
kage og juice til børn.
Ingen tilmelding!
Med venlig hilsen
Moltrup Idrætsforening

Er du det nye bestyrelsesmedlem i MIF?
Kenneth Brandborg træder ud af bestyrelsen, så vi har brug for en ny person. Så
har du lyst og mod til at præge aktivitetslivet i Moltrup Sogn, så er det en gylden
mulighed for dig.
Bestyrelsesmedlemmerne deltager i 4-6 årlige møder
• hjælper til ved juletræsfest, som afholdes med brandværnet
• arrangerer og afholder fastelavnsfest
• er tovholder og kontaktled til de frivillige trænere og festudvalg
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enten Christoffer eller Anders.
Mvh. MIF's bestyrelse
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AFFALDSINDSAMLING DEN 31. MARTS KL. 09.30

I forbindelse med Danmarks naturfredningsforenings årlige
affaldsindsamling inviterer Moltrup Idrætsforening til affaldsindsamling den 31. marts kl. 09.30.
Vi mødes ved kirkens p-plads da klubhuset er udlejet.
Der er en hurtig kop kaffe mens vi fordeler vejene imellem os.
Der er poser til udlevering til alle.
Medbring handsker.
Følg med på facebook og/eller tilmeld dig hos Jens: 30 59 29 65.
Nye deltagere er altid velkomne.
Man samler hvor og hvor længe man selv lyster.

Vi ses!
Jens K. V. Rasmussen
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Indlæg fra Ellen Lykke
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Indlæg fra Inga Lykke
Mit første år som lokalpolitiker i Haderslev byråd, gav en
masse nye udfordringer. Det har været et år, hvor Skrydstrups fremtid med de nye F35 fly har fyldt, Sønder Otting
skole blev fundet fuld af skimmelsvamp, projektering til ny
svømmehal kom på arbejdsbordet.
Og i vores område blev det trafiksikkerheden på Moltrup landevej, der fyldte
mange sind.
Vi fik i den grad sat Moltrup sogn på landkortet, alle kender os.
Bottom line blev, at vi fik en venstresvingsbane, som vi fra starten var blevet lovet, taget fra os igen og igen fået.
Da kommunen omprioriterede pengene fra Moltrup landevej til den nye rundkørsel, da skete det at Borgerforeningen fik stablet et borgermøde på benene, der
kom en masse gode og for mig nye tanker vedr. rundkørsler og lukkede indfaldsveje.
Derudover et møde med forvaltningen og trafiktællinger.
Alt dette ville ikke være sket, hvis pengene i første omgang var blevet til venstresvingsbanen på Moltrup landevej.
Jeg synes både borgerforening og Trafikudvalg herude kan være stolte over den
taletid og opmærksomhed der er blevet skabt. Der en masse at arbejde videre på
hvis der findes en fælles front.
Jeg synes ikke, vi er blevet snydt, der var ikke penge afsat i dette budget til andre
løsninger end venstresvingsbane, det får vi og ikke andre løsninger.
Arbejdet i årene fremadrettet bliver at få sat større trafikforbedringer på budgettet, det er en langsommelig proces, da alle sogne trækker i pengene.
Lad os nu få ro i maven og være stolte over arbejdet indtil nu, svingbanen vil klart
forhindre uheld, det er det vi kæmper for.
Jeg sidder i udvalgene:
Kultur & Fritid og
Sundhed & Forebyggelse.
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2 spændende udvalg, hvor sundheden blandt befolkningen har været en stor bekymring.
Sundhedsprofilen fra 2018, viste at Sønderjyder ikke har det så godt som vi ønsker, her er udfordringer som ensomhed, rygning og fysisk inaktivitet en stor synder.
Jeg tænker, at her har vi et ansvar i landsbyerne, hvor vi har en fællesskabskultur,
der kan afhjælpe bl.a. ensomhed blandt unge som gamle.
Ensomhed er en dødsårsag, idet vi spiser forkert, ryger og bevæger os mindre i
eget selskab, tankevækkende men jo egentlig ikke raketvidenskab.
Sundhedsproblemer bliver en bombe under vores velfærdssystem. Det er en
enorm økonomisk udfordring, at sundheden daler, både mentalt, socialt og fysisk.
Her i Moltrup sogn, må jeg sige at mændene er gode til etablerede fællesskaber,
med alle de klubber der findes, som modvirker ensomheden og giver et godt
grin.
Men lad os alle tage naboen under armen, gå en tur, løfte armen til mojn, og spise en middag i ny og næ sammen.
Bedste hilsner fra
Inga Lykke
Inly@haderslev.dk

Tlf. 2170 4547

Billedet er fra nævnte borgermøde om trafikken på Moltrup Landevej
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BRAMDRUP VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00
i Digagergårds 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 17.03. 2019.

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: Julius Carstensen
Martin Adrian Clausen
Rene Lassen
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. Eventuelt.

Bestyrelsen for Bramdrup Vandværk
Støtter Fællesnyt økonomisk - Tak!
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Nyt fra Bjerning Sogns Beboerforening

INFORMATION
FRA
BJERNING SOGNS
BEBOERFORENING

For tiden har Beboerforeningen ingen aktivitetsplads.

Grundstykket Bellisvej 7 er blevet solgt.
Beboerforeningen er i dialog med kommunen i forsøg på at
finde en løsning.
MØD OP PÅ GENERALFORSAMLINGEN
den 30/4-19 kl. 19:00
Og hør hvor langt vi er kommet.

Bestyrelsen for Beboerforeningen
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AFFALDSINDSAMLING

I forbindelse med Danmarks naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling inviterer

Bjerning Sogns Beboerforening
til affaldsindsamling

SØNDAG DEN 31. marts 2019

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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PÅSKEARRANGEMENT
Bjerning Sogns Beboerforening
vil gerne invitere hele sognet til
PÅSKEARRANGEMENT

Vi mødes ved Bjerninghus

søndag den 14. april kl. 14.00
hvorfra vi vil gå i samlet flok ad KONGEVEJEN til
BRANDDAMMEN i Errested, hvor der vil blive serveret kaffe/te og kage.
For børnene vil der være et Påskeløb med forskellige opgaver der skal løses på gåturen fra Bjerninghus til Branddammen.
Der vil være en præmie som overrækkes ved
Branddammen.

Tilmelding senest den 8/4-19
til Leif pr. mail: bentheogleif@bbsyd.dk
med navn, antal børn og antal voksne.
Vel mødt
Bestyrelsen
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GENERALFORSAMLING I BJERNING
SOGNS BEBOERFORENING
TIRSDAG DEN 30. APRIL KL. 19.00
i Bjerninghus bag ved kirken

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

8.

Valg af dirigent
Formandens beretning v/Leif Johanneson
Fremlæggelse af regnskab v/Elsebeth Jessen
Aktivitetspladsen
Indkomne forslag (husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1. marts)
Fastlæggelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
På valg er:
Elsebeth Jessen
Henrik Iversen
Anette Uglebjerg
Valg af revisor:
Peter Jacobsen
Valg af suppleanter
Ulla Lund
Eventuelt.

Medlemskab kan opnås ved indgangen til generalforsamlingen.
VEL MØDT
Bestyrelsen
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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:
31. marts Affaldsindsamling
14. april Påskearrangement
30. april Generalforsamling

23. juni Sankt Hans fest
Ud over arrangementerne opnår du også at
• blive en del af et skønt fællesskab
• få adgang til at leje sognets festtelt
Du kan følge os på Facebook: Bjerning sogns beboerforening. Her kan du læse mere om aktiviteter i
sognet.
Vi annoncerer også i bladet Fællesnyt.
Henvendelser kan ske til Formand Leif Johanneson
bentheogleif@bbsyd.dk
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Vi glæder
os til at se
dig ♥

Adresseliste for kontaktpersoner i Moltrup og Bjerning Sogne
Moltrup-Bjerning

Navn, adresse og telefonnr.

Mailadresse og hjemmeside

Fællesnyt

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

faellesnyt@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogneforening

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

mikael@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogns hjemmeside

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

www.moltrup-sogn.dk

Moltrup Præstegård

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

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

isaksen@moltrup-sogn.dk

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

jeppebarsoe@gmail.com

Moltrup og Bjerning kirker

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

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske
Arkiv

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

Moltrup Frivillige Brandværn

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

Moltrup Idrætsforening

Formand Kenneth Brandborg
Errestedvej 7
tlf. 22 14 47 10

kenneth@brandborg.org

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
kaptajn@moltrup-brand.dk

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz

•
•
•
•
•

Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

Dræning med
drænkasse og grus
Kloak og jordarbejde
Landbrugsarbejde
Gyllekørsel
Såning

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

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

-

hele familiens frisør…

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

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

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

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

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

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

Fra spisningen før Daniel Hansens spændende foredrag

Hvornår sker der hvad og hvor?
Gudstjenester

Se datoer og klokkeslæt på side 21

Moltrup og Bjerning kirke

1. mar. kl. 18.00

Fællesmiddag v/MFB og madklubberne

Moltrup Forsamlingshus

2. mar. kl. 14.30

Fastelavnsfest v/MIF

Moltrup Forsamlingshus

13. mar. kl. 18.30

Generalforsamling i MIF, Støttefor. & Klubhuset

Moltrup Klubhus

18. mar. kl. 19.00

Generalforsamling i Moltrup-Bjerning Lok. Arkiv

Præstegården

20. mar. kl. 19.00

Generalforsamling i Bramdrup Vandværk

Digagergårds kantine

28. mar. kl. 19.00

Sangaften - se side 10

Præstegården

31. mar. kl. 09.30

Affaldsindsamling i Moltrup sogn

P-plads ved kirken

31. mar. kl. 09.30

Affaldsindsamling i Bjerning sogn

Skovbøllingvej 20

3. apr. kl. 19.00

Opstart af cykeltræning - se side 23

Moltrup Brandstation

6. apr. kl. 10.00

Loppemarked v/Sophies kilde

Moltrup Forsamlingshus

9. apr. kl. 19.00

Generalforsamling i Moltrup Sogneforening

Kantinen, Moltrup skole

14. apr. kl. 14.00

Påskearrangement i Bjerning

Bjerninghus

25. apr. kl. 19.00

Forårskoncert - se side 10

Bjerning kirke

30. apr. kl. 19.00

Generalforsamling i Bjerning sogns Beboerforening

Bjerninghus

29. maj kl. 10.00

Sogneudflugt - se side 14 og 15

Seggelund Cafeteria

10. juni kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste i Bispehaven - se side 20
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Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 1. juni.
Deadline for indlevering af stof til bladet er den 10. maj.

