FÆLLESNYT
Marts 2020

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

SKOVBØLLING RADIO & TV

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

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

BRAMDRUP

-din lokale mekaniker

Bjerning Maskinværksted
v/Claus O. Reggelsen

snedkerog tømrerforretning

Tlf. 2026 7377 / 7452 5177

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

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

v/Finn Venzel Nielsen
Moltrup Landevej 105, 6100 Haderslev

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

• Mange års

erfaring

• Eget datacenter
• Daglig backup
• Sikret mod

oversvømmelse

Moltrup Data Center
Moltrup Landevej 87
6100 Haderslev
Kontakt: moltrup@modc.dk
eller efterlad en besked på: 2196 0717
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Nyt fra Menighedsrådet
INGEN kirketider i JydskeVestkysten
Jeg kunne torsdag den 30. januar læse i JydskeVestkysten,
at rubrikkerne "Det sker" og "Kirketider" fra den 1. februar
ikke længere vil være at finde på Haderslev-siden. Begrundelsen for fravalget var iflg. JydskeVestkysten besparelser.
Så fremover kan du kun se kirketiderne i Fællesnyt og på vores hjemmeside:
www.moltrupbjerning.dk
Erik Petersen

Bjerning kirke
Tegnestuen Mejeriet får overdraget materialet, vi har udarbejdet vedr. vores ønsker om ny brug og ny indretning af Bjerning kirke, omkring 1. marts.

Herefter vil tegnestuens restaureringsarkitekt, Annemie Sandahl Pedersen, overtage arbejdet og i samarbejde med menighedsrådet udarbejde en projektbeskrivelse af ændringerne af kirken, der herefter skal sendes med en ansøgning om
midler til en relevant fond eller fonde, der forhåbentlig vil bifalde vores gode idéer og tanker om fremtidens kirke i Bjerning.
Knud Isaksen
Forsidefoto af Lejf Thorø Pedersen: ”Morgenhimlen over Rovstrup”
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Foredraget med Sten Kaalø
Torsdag den 6. februar samledes en del fra vores to sogne, samt nogle få udensogns, til et spændende, lærerigt og underholdende foredrag med digterpræsten,
Sten Kaalø, fra Bovlund frimenighed.

Digterpræsten tog os med på en rejse fra hans tidlige ordløse barndom over teenageårene, hvor ordene kom ind i hans liv først skrevet på papir, men senere heldigvis også i verbal form, over ungdommens flakkende forsøg på at komme ind på
arbejdsmarkedet for at få en uddannelse og frem til dags dato. Dybt i Sten Kaalø lå
digtertrangen, der heldigvis fik mere og mere overtaget, hvilket vi i dag kan skønne på, når vi synger hans dejlige, nutidige og måske for nogle, lidt provokerende
digte og salmer.
Et dejligt livsbekræftende foredrag, hvor vi heldigvis også fik mulighed for at synge
en del af hans salmer.
Knud Isaksen
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Nyt fra organisten/korlederen
HARPEKONCERT I BJERNING KIRKE
Bjerning kirke danner SØNDAG DEN 15. MARTS KL. 19.00 rammen om en stemningsfyldt og nostalgisk harpekoncert med harpenisten Niss Stricker.
Niss vil med sin dejlige musik tage os med gennem
en musikalsk rejse mellem svundne tiders sagn og
fortællinger. Inspirationen hentes fra fællesnordisk
arvegods og verdensmusik.
Niss, der blev nomineret til en Danish-world-award
i 2005 og har givet koncerter i Frankrig og England,
vil bl.a. spille Dronning Dagmar og fortælle om
Tristan og Isolde, samt Salome fra bibelen.

Så kom og vær med til en nostalgisk aften fyldt
med smuk harpemusik og fortællinger.
Der vil blive budt på lidt godt til ganen efter koncerten.
Gratis entré.
Arr. organist Birte Reimers

Moltrup-Bjerning Menighedsråd
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FORÅRSKONCERT I BJERNING KIRKE
TORSDAG DEN 30. APRIL KL. 19.00
Atter vil MoltrupBjernings
kirkekor
synge for os, hvad de
har puslet med i vinterens løb. Der vil
blive sunget et meget alsidigt program!
Vi får yderligere besøg af Padborg Sangkor. De vil synge noget af deres forårsprogam og der vil
være nogle sange,
som begge kor synger sammen!
Ind imellem har publikum mulighed, for
at synge med på
nogle fællessalmer.
Der er fri entré, så
medbring blot det
gode humør.
Menighedsrådet er
vært ved en lille forfriskning efter koncerten.
Arr. organist Birte Reimers
Moltrup-Bjerning menighedsråd
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SOMMERKONCERT I MOLTRUP KIRKE
TORSDAG DEN 18. JUNI KL. 19.00
Vi får besøg af Sommersted kirkekor, under ledelse af Ester Schmidt, som vil underholde med et dejligt program, der alt relaterer til sommeren.

Der vil også blive sunget nogle fællessange og salmer.
Det hele varer ca. 1 times tid og der er gratis entré.
Som kom og lad dig indhylle i sommerens musik.

Arr. organist Birte Reimers
Moltrup-Bjerning menighedsråd
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Generalforsamling og foredrag
Mandag den 16. marts 2020 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling og foredrag i konfirmandstuen i Moltrup Præstegård.
Kom og hør Lennart S. Madsen fortælle:
Historien om sejladsen på fjorden og havnen i Haderslev
fra den første havn ved Badstuegade og frem til havnens
ændring med nedlæggelse af trafikhavnen og udbygningen af havneområdet i de seneste år.
Af hensyn til kaffe/te og kage er tilmelding nødvendig
senest den 12. marts til:
Lisbeth Schultz på mobil 61 26 13 53 eller på mail: lisbeth@rovstrup.dk.
Adgang til generalforsamlingen kræver at man har betalt sit medlemskab på 75,kr. pr. husstand for 2020, hvilket dog kan klares ved indgangen. Til gengæld vil der
være gratis kaffe/the og kage efter et forhåbentlig interessant foredrag.
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Generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Valg af dirigent
Årsberetning fra arkivet
Regnskab for arkivet fremlægges
Forslag: Evt. forslag skal være arkivlederen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Lone Beck (modtager genvalg)
Ib Hejnfelt (ønsker ikke genvalg)
Peter Lassen (modtager genvalg)
Valg af 2 suppleanter:
På valg er: Leif Beck (modtager genvalg)
Der skal vælges 1 suppleant mere
Valg af revisor:
På valg er: Ove Johansen
Eventuelt

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

Kontonummer 5386 0243563 eller på

•

Mobile Pay 21 72 13 39. Angiv navn og evt. mailadresse ved indbetalingen.
På forhånd TAK!
Bestyrelsen
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Klip fra arkivet...
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har i 2019 støttet Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv med
11.000 kr. til indkøb af nye hæve-/sænke-borde og kontorstole.

Herover ses noget af det nyindkøbte møblement som skal være
med til at gøre arbejdet mere behageligt i forbindelse med arkivets
mange spændende opgaver.
Tusind tak til SE-vækstpulje for den flotte økonomiske støtte.

Bestyrelsen for Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv
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Nyt fra Sogneforeningen
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
i Moltrup Sogneforening
tirsdag d. 14. 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 11. april på mail: mikael@winthers.info

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 (forslag skal være formanden i hænde
senest 5 dage før generalforsamlingen)

8.

Valg af formand

9.

Valg af revisor

10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Mikael Winther
Formand
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BRAMDRUP VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.00
i Digagergårds kantine ved drivhusene
Tilmelding nødvendig på grund af et let traktement senest
den 16. marts på tlf. 2985 6383 eller 2980 8201

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 takstbladet 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

8. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden Kristian Kronborg, Bramdrup Vestergade 4 i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted)
9. Eventuelt.
Bestyrelsen for Bramdrup Vandværk
Støtter Fællesnyt økonomisk - Tak!
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Nyt fra Sognepræsten
Ulykker i arbejdstiden
Horne kirke
Min kære kollega i Sverige sagde altid: Det kan aldrig gå galt i en gudstjeneste,
det kan kun bliver anderledes. Og det har hun i og for sig ret i. Jeg kan bare godt
lide at fejre gudstjenester uden for mange af min egne fejl. Jeg har af og til mareridt over at jeg har en gudstjeneste som går helt galt. Som at jeg bare ikke kan
komme videre i teksten, at gudstjenesten går i stå. Ved en af disse natlige mareridt oplever jeg så at gudstjenestedeltagerne kikker på hinanden og siger: ”Kom,
vi ta’r til Jels”. Egentlig taler de sønderjysk, så det kunde også være Hejls de
”drejer a til”.
Nå, jeg skal afløse i Gammel Haderslev denne søndag og forbereder mig i god tid.
JegFattiggården
har 2 dåb, ogi Svendborg
tænker at jeg gerne vil være der en hel time inden, bare for at få
styr på det hele med nadver og andre uforudsete småting, som af og til dukker
op. Jeg pudser lidt på min prædiken og printer den ud, får tøj på og tager tasken
med og da jeg kører afsted på Moltrup Landevej tænder jeg for radioen. Da lyder
det pludseligt: ”Klokken er 10. Dette er Radioavisen” og her forsvinder lige al blod
fra mit hoved! Det er sket få gange før, men af og til kan jeg se forkert på mit ur.
Gudstjenesten begynder kl. 10.00 i Gammel Haderslev.
Jeg kører forsvarligt til kirken. Alle parkeringspladser er taget, men jeg stiller bilen
som vi ansatte må gøre, jeg dobbeltparkerer. Og så hurtigt ind! Her møder de
professionelle kolleger mig i sakristiet, jeg får mikrofonen på… og opdager at
Pibekraven ligger derhjemme!! Jeg låner hurtigt kollegaens,
og fører dåbsfølget ind i kirken. Der synger koret fantastisk,
Børnene bliver døbt. Folk er glade, og det er jeg også, lige
indtil jeg opdager at min prædiken ligger i printeren i Moltrup!! Der dør jeg lige lidt igen, men tænker, det må lige blive uden manuskript denne gang! Og det går da også ok.
Så bliver det tid til nadver og jeg starter hjemmevant på ritual b… som jeg opdager at de overhovedet ikke bruger ritual b i Gammel Haderslev. Men der er ikke
noget at gøre. Der bliver lige en lille pause til eftertanke og vi fejrer nadver uden
større problemer.
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Så tænker jeg, at der ikke kan ske mere den dag. Men da
kommer der folk nede fra parkeringen. De ser ret sure ud.
Der har været en parkeringsvagt forbi. Den parkeringsvagt
har fået Jackpot! Nok 20 biler var blevet udstyret med en
gul lap. Også min. 790kr!! Den må jeg lige forbi kirkekontoret med, for der er nogle regler for parkeringsvagter ved
kirken i kirketiden.
Men hvad handlede så denne søndags prædiken om: At vi
har fået noget vigtigt at forvalte: Nemlig syndernes forladelse. Og at de største syndere, de som behøver mest tilgivelse, også skal få den og lade den gå videre til andre.
Tro er ikke lov, det er liv som af og til går galt, men tilgivelsen er det som holder os fast. Vi må være ærlige om os
selv, vi skal ikke lade som om vi er bedre end vi er. Fordi
Jesu målgruppe er syndere, og jeg er overbevist om at jeg
hører til målgruppen. Så kære menighed i MoltrupBjerning: På forhånd vil jeg sige Undskyld. Der kan ske
ulykker i arbejdstiden, og i livet, men det vil aldrig gå helt
galt, men det kan blive anderledes.
Velkommen til kirke!

Konfirmander Moltrup Kirke lørdag den 18. april kl. 10.00
• Anna Johanne Brandborg, Errestedvej
• Joshua Iver Moos Forretgårdvej
• Daniel Francis Moos Forretgårdvej
• Malthe Lassen, Bramdrup Bygade

Stort tillykke til årets konfirmander!
Henriette Öberg
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Faste, Påske og Kristi himmelfart i Moltrup- Bjerning Pastorat
Marie Bebudelse 29. marts kl. 13.30 i Bjerning Kirke
Igen i år bliver der budt på vafler efter Maria
Bebudelse gudstjenesten i Bjerning Kirke.
Gudstjenesten starter kl. 13.30 og derefter er
der vafler til alle i Bjerning Hus. Vi regner
med at propperne holder! Der har man også
mulighed for at kikke på hvordan fornyelsesarbejdet af Bjerninghus skrider frem.
Det er dejligt at vi har en så hyggelig plads at kunde samles på.
Palmesøndag 5. april kl. 10.30 i Moltrup kirke
Vi fejrer at Jesus kom til Jerusalem og red ind
som en fredsfyrste i Jerusalem med fuld musik!
Koret synger og vi glæder os til en festlig gudstjeneste!
Skærtorsdag 9. april kl. 17.00 i Bjerning kirke
Der er fællesspisning som en del af gudstjenesten i
Bjerning kirke. Graverteamet og menighedsrådet
dækker op i kirkerummet. Vi fejrer at Jesus indstiftede nadveren, ved at nyde god mad sammen. Sidst
var det så hyggeligt at vi næsten glemte at gå hjem,
så velkommen til en god aften i Bjerning kirke. Tilmelding er ikke nødvendig, men for at vi har en lille
chance for at gætte os frem til hvor mange vi bliver,
så send lige en SMS til præsten på 51 44 22 98, gerne
inden 4. april. Fællesspisningen er gratis.
Langfredag Musikgudstjeneste kl. 10.30 i Moltrup Kirke

Vi højtidelig holder Jesu død på korset med en musikgudstjeneste i Moltrup. Birte og Henriette finder de smukkeste
salmer og den fineste musik til lejligheden. Velkommen.
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Påskedag 12. april Festgudstjenester kl. 10.30 i Bjerning og 13.30 i Moltrup

Vi får ekstra musikledsagelse til vores festgudstjenester påskedag. Kl. 10.30 i Bjerning og kl. 13.30 i Moltrup. Der bliver igen mulighed for at lede efter påskeæg i
kirkerne for de nysgerrige! Velkommen til hele familien!
Kristi Himmelfart 21. maj kl. 10.30 i Moltrup kirke

Hvad mon de kikker efter deroppe i himlen? Velkommen til en festlig og sjov
gudstjeneste som denne dag starter med fuld udblæsning på trompeten ude på
kirkegården, for at ønske Jesus ”God tur”.

Vel mødt til en festlig gudstjeneste.
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Sogneudflugten den 27. maj
Igen i år tager vi på en dagsudflugt med bus fra Seggelund Cafeteria kl. 08.45.
Første stop bliver Horne Kirke, hvor vi bliver vist rundt
af menighedsrådsformanden. De har både labyrint og
en spænende altertavle at kikke på, og så har Horne
kirke dannet rammerne om den danske film med Mads
Mikkelsen i hovedrollen: Adams æbler.
Vi spiser en let frokost i kirken eller i deres kirkegårdspark.
Efter frokosten rejser vi videre til Svendborg
til Danmarks Forsorgsmuseum. Der bliver vi
guidet på museet af 2 guider. Der kan vi også
drikke kaffe samtidigt med at vi kan kikke
videre på udstillingen på egen hånd.
Efter kaffen tager vi ned til havnen i Svendborg, hvor vi besøger Danmarks Museum
for Lystsejlere, hvor 2 entusiastiske guider
viser os både deres både og værkstederne,
hvor de restaurerer bådene.
Kl. 17.00 tager vi bussen fra Svendborg havn tilbage til Seggelund Cafeteria, hvor
vi spiser middag ca. kl. 19.00.
Som forberedelse til Sogneudflugten vises ”Adams Æbler” i
konfirmandstuen den 6. maj kl. 19.00. Der vil blive serveret
æblekage og kaffe/the. Tilmelding til filmaften senest den
4. maj til Henriette Öberg på mail til: HOB@km.dk
Tilmelding til Sogneudflugten senest den 14. maj på mail
til: HOB@km.dk
Pris for Sogneudflugten er 250 kr. som betales kontant i
bussen.
Velkommen til en dejlig dag!
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

Bjerning kirke

Prædikant

1. mar.

1. søn. i Fasten

Ingen

09.00

Erik Holmgaard

8. mar.

2. søn. i Fasten

Ingen

10.30K

Henriette Öberg

15. mar.

3. søn. i Fasten

10.30

19.00K

22. mar.

Midfaste

Ingen

09.00

Jakob Knudsen

29. mar.

Marie bebudelse

Ingen

13.30K

Henriette Öberg

5. apr.

Palmesøndag

10.30K

Ingen

Henriette Öberg

9. apr.

Skærtorsdag

Ingen

17.00K

10. apr.

Langfredag

10.30

12. apr.

Påskedag

13.30

13. apr.

2. påskedag

18. apr.

Konfirmation

10.00

Ingen

Henriette Öberg

19. apr.

1. søn. e. påske

Ingen

09.00

Henriette Öberg

26. apr.

2. søn. e. påske

09.00

10.30

Henriette Öberg

3. maj

3. søn. e. påske

Ingen

09.00

Erik Holmgaard

8. maj

Bededag

Ingen

Ingen

10. maj

4. søn. e. påske

09.00

Ingen

Jakob Knudsen

17. maj

5. søn. e. påske

10.30K

09.00

Henriette Öberg

21. maj

Kr. Himmelfart

10.30

Ingen

Henriette Öberg

24. maj

6. søn. e. påske

Ingen

10.30

Henriette Öberg

31. maj

Pinsedag

09.00

1. jun.

2. pinsedag

Musikgudstj.

Harpekonc.

Bespisning

Henriette Öberg

Henriette Öberg

Ingen

Henriette Öberg

10.30

Henriette Öberg

Fælles gudstjeneste i Domkirken

Vandr. til Bj.

10.30

Friluftsgud.

Fælles Provstigudstjeneste

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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Henriette Öberg
Henriette Öberg

Moltrup Frivillige Brandværn - Cykelklubben
Brandværnets cykelklub, som nu går ind i sin 28. sæson, starter cykeltræning op
onsdag den 1. april kl. 19.00 fra brandstationen. Alle interesserede er velkommen til at være med på disse trænings aftener. (Både kvinder og mænd).

Igen i år forsøger vi at starte 2 hold op. Et for de hurtige og øvede, og et for de
lidt langsommere, og nybegyndere.
Første aften cykler vi 30 km. Gennem foråret øges distancen uge for uge, så vi
hen på sommeren kommer op på at cykle 55-60 km.
Vel mødt. Jens Chr.

HUSK Fællesmiddag i gymnastiksalen
fredag den 6. marts kl. 18.00
Vi håber at se rigtig mange
til en fornøjelig aften.

MFB / Madklubberne
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
3/1
3/1
1/1

Bygn.brand-Etageejendom, Teaterstien, Haderslev, Tankvognsassistance til
Falck Haderslev, ikke i indsats
Min.forurening-Mindre spild, Lænkebjerg - Moltrup Landevej - Norgesvej,
Oliespild over en længere strækning, spild opsamlet og vej spulet
Tankvognsassistance, Birkevej Haderslev, Tankvognsassistance til Falck Haderslev, ild i carport

29/12 Bygn.brand-Institution, Norgesvej, Ingen ild konstateret på adressen
Tankvognsassistance, Tonneshøjvej, Tankvognsassistance til Falck Haderslev til gårdbrand
Skorst.brand-Hårdt tag, Errestedvej, Skorsten renset og tømt for slagger og
15/12
gløder
28/12

15/12 FUH-Fastklemte, Ribevej ved Hammelev. ingen indsats med klippeværktøj
11/12 Bygningsbrand - Villa/Rækkehus, Ild i varmeapparat, garage ventileret.
24/11 ABA-Alarm, Sillerup Plejekollegium, Aflyst før afgang
18/11 ABA-Alarm, Lysbjergvej Hammelev, Aflyst før afgang fra stationen
Min.forurening-Mindre spild, Sønderjyske motorvej E45, rasteplads Ustrup,
dieselolie spildt ved tankstander
Tankvognsassistance, Brand i bil, Varbergvej Haderslev, aflyst under frem30/10
kørsel
10/11

Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
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Det sker i

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

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

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

Tennis i MIF
1. maj åbner tennisbanerne i Moltrup.
Pris for denne sæson er:
400,- kr. pr. person eller
600,- kr. pr. husstand.
Adgang til banen fås ved fast lån af
nøgle og udlevering af brik med nummer. Depositum er 100 kr. Herefter
reserverer man banen ved at hænge
sin brik op på tavlen bag ved klub- huset. For yderligere info og betaling kontakt Julle på tlf. 29 80 82 01.
Alle, der i forvejen har en nøgle til banen, bedes kontakte Julle for betaling.
Hvis man ikke længere ønsker at bruge
banen, SKAL nøgle og brik returneres.
Ellers opkræves betaling på lige fod
med andre, der bruger banen.
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MIF hyggedag 2020 - kom og find påskeæg!
2. påskedag den 13. april 2020 – fra kl. 14.00 til 16.00 – er der fælles hygge på
sportspladsen.

DER VIL VÆRE MULIGHED FOR AT FINDE PÅSKEÆG,
SPILLE FODBOLD, LEGE OG EN MASSE ANDET
For at gøre denne dag gratis for alle, opfordrer vi folk til at medbringe en omgang
boller, kage eller andet til fælles brug samt kaffe, te eller andre drikkevare til eget
behov. Idrætsforeningen er vært med påskeæg til børnene.
Tag dine børn, børnebørn eller nabo i hånden og kom op til en hyggelig dag ved
Moltrup Klubhus.
HUSK, at alt dette kun er muligt hvis I støtter idrætsforeningen! Bliv passivmedlem for KUN 50 kr. pr. år ved at Mobile Pay til 51443.

24

Er du det nye bestyrelsesmedlem i MIF?
Christoffer Vitved ønsker at træde ud af MIF’s bestyrelse, så vi har brug for en ny
person. Har du lyst til at præge aktivitetslivet i Moltrup Sogn, så er dette en gylden mulighed for dig.
Bestyrelsesmedlemmerne deltager i 4-6 årlige møder
•

hjælper til ved juletræsfest, som afholdes med brandværnet

•

arrangerer og afholder fastelavnsfest, som afholdes med Kirken

•

arrangerer og afholder sommerfesten

•

er tovholder og kontaktled til de frivillige trænere

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anders (24 48 19 32) eller
Lene (28 90 34 91).

Mvh. MIF's bestyrelse
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Moltrup Klubhus, Moltrup Idrætsforenings Støtteforening
og Moltrup Idrætsforening inviterer til generalforsamling
Onsdag den 11. marts kl. 18.30 afholder de tre
foreninger generalforsamling i Moltrup Klubhus.
Først afholder Moltrup Klubhus generalforsamling efterfulgt af Moltrup Idrætsforenings Støtteforening. Det bliver efterfulgt af lidt smørrebrød og hvorefter
Moltrup Idrætsforening afholder deres generalforsamling.

Tilmelding til smørrebrød skal meldes til klubhusets formand Arne Løhndorf
på tlf. 27 72 42 24 eller afl.1948@hotmail.com senest 8. marts.

MIF inviterer til generalforsamling
Moltrup Idrætsforening afholder årlig generalforsamling onsdag 11. marts 2020 i
umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen i MIF støtteforening i Moltrup
Klubhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent samt stemmetæller
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkommende forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Christoffer Vitved - genopstiller ikke
Anders Grarup - genopstiller
6. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt.
Forslag der behandles under pkt. 4, skal være i bestyrelsens hænder senest den 8.
marts.
Velmødt!
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 11. MARTS 2020 KL. 18.30 I KLUBHUSET.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2019.
3. Kassereren aflægger regnskab for 2019 samt budget for 2020.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalfor
samlingen).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Arne Løhndorf.
Freddy Nielsen.
Valg af suppleant.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

I umiddelbar forlængelse af ovennævnte generalforsamling afholdes der
i.h.t. vedtægterne:
GENERALFORSAMLING I MOLTRUP IDRÆTSFORENINGS STØTTEFORENING.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning for 2019.
3. Kassereren aflægger regnskab for 2019 samt budget for 2020.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalfor
samlingen).
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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AFFALDSINDSAMLING

I forbindelse med Danmarks naturfredningsforenings
årlige affaldsindsamling inviterer

Bjerning Sogns Beboerforening
til affaldsindsamling
SØNDAG DEN 29. MARTS 2020
fra kl. 10:00 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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Bjerning Sogns Beboerforening
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 28. APRIL KL. 19.00
I Bjerninghus bag ved kirken
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/Leif Johanneson
3. Fremlæggelse af regnskab v/Elsebeth Jessen
4. Aktivitetspladsen
5. Indkomne forslag
(husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1. marts)
6. Fastlæggelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen
På valg er:
• Leif Johanneson
• Tina Bonde Andersen

Valg af revisor:
• Sven Borregaard

Valg af suppleanter:
• Claus H. Carstensen

8.

Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød.
Medlemskab kan opnås ved indgangen til generalforsamlingen, eller ved indbetaling af 100 kr. på konto nr.: 1551 0006282032, eller MobilePay til Elsebeth på
mobil 61 60 28 99.
VEL MØDT
Bestyrelsen
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Indvielse af aktivitetspladsen og markering af 100-året for genforeningen
lørdag den 23. maj kl. 11.00
på aktivitetspladsen Skovbøllingvej 8
Kære medborger i Bjerning Sogn
I anledningen af 100 året for genforeningen holder vi en hyggelig sognets dag. I
samme anledning har vi indvielse af den fælles aktivitetsplads, med samling og
opsætning af stærekasser.
Pak derfor egen kaffekurv med service og en kage til det fælles kagebord samt din
skruemaskine.
Start kl. 11.00 med fællessang og intro til dagen.
Samling af stærekasser
Ca. 12.30 vil der være grillpølser med tilbehør og drikkevarer
Vi fortætter arbejdet med stærekasserne
Ca. kl. 15.00 er der sang og sognets kaffebord
Ca. kl. 15.45 afslutter vi arrangementet med sang ved stærepælen
Vel mødt og tag din nabo med
Tilmelding senest den 14. maj til Anette Uglebjerg på 27458199 eller på mail
auglebjerg50@gmail.com
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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:
Virksomhedsbesøg hos Bestseller
29. marts Affaldsindsamling
28. april Generalforsamling
23. maj Indvielse af Aktivitetspladsen samt fremstilling og opsætning af stærekasser
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

33

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 Christoffer Vitved
Moltrup Bygade 25
tlf. 52 15 41 73

christoffer.vitved@live.com

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Udlejning af Moltrup Forsamlingshus

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

forsamlingshus@moltrup-sogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 27 72 42 24

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

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

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

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

Bjerning Sogns Beboerforening

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

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

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz

•
•
•
•
•

Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

Dræning med
drænkasse og grus
Kloak og jordarbejde
Landbrugsarbejde
Gyllekørsel
Såning

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

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

-

hele familiens frisør…

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

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

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

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

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

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

Billederne er taget af Inga Lykke og er fra henholdsvis
æ Futvej og nogle seje løbere fra Moltrup Løbeklub

Hvornår sker der hvad og hvor?
Gudstjenester

Se datoer og klokkeslæt på side 19

Moltrup og Bjerning kirke

6. mar. kl. 18.00

Fællesmiddag v/MFB og Madklubben - se side 20

Moltrup Forsamlingshus

11. mar. kl. 18.30

Generalfor. i MIF, Støtteforening & Klubhus - s. 26

Moltrup Klubhus

15. mar. kl. 19.00

Harpekoncert - se side 5

Bjerning kirke

16. mar. kl. 19.00

Generalforsamling i Lokalhistorisk arkiv - se side 8

Præstegården

19. mar. kl. 19.00

Generalforsamling i Bramdrup Vandværk - side 13

Digagergård

29. mar. kl. 10.00

Affaldsindsamling i Bjerning sogn - se side 30

Skovbøllingvej 20

MFB Cykelklubben starter op - se side 20

Brandstationen

13. apr. kl. 14.00

MIF hyggedag - se side 24

Sportspladsen i Moltrup

14. apr. kl. 19.00

Generalforsamling i Moltrup Sognefore. - side 12

Præstegården

28. apr. kl. 19.00

Generalforsamling i Bjerning Sogns Beboer. - s. 31

Bjerninghus

30. apr. kl. 19.00

Forårskoncert - se side 6

Bjerning kirke

Tennisbanerne åbner - se side 23

Sportspladsen i Moltrup

23. maj kl. 11.00

Indvielse af aktivitetsplads m.v. - se side 32

Skovbøllingvej 8

27. maj kl. 08.45

Sogneudflugt - se side 18

Seggelund Cafeteria

1. apr. kl. 19.00

1. maj kl. ??.??

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

