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eller lign.
Vi koder også specielle
udvidelser efter ønske.
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moltrup@modc.dk
eller efterlad en
besked på:

Tlf.: 2196 0717
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tlf. 74 52 58 24

Sidste nyt fra menighedsrådet

Ny sognepræst i Moltrup og Bjerning
I forrige nummer af Fællesnyt var jeg temmelig optimistisk hvad tidsplanen angik. Jeg var så letsindig at sige, at vores nye præst sikkert kunne
starte pr. 1.9. og at præstegården måske var færdigrenoveret den 1.10.
Således kommer det desværre ikke til at gå, - ting tager tid, i hvert fald
indenfor kirkeverdenen.
Glædeligt er det, at netop i dag, den 16.8., kom der besked fra kirkeministeriet om at den præst, som menighedsrådet havde indstillet som
nummer et, Henriette Øberg, er udnævnt til præst i vores to sogne,
med 25 % bistandsforpligtelse i Sønder Starup sogn, akkurat på samme
vilkår som vores tidligere præst, Jette.
fortsættes på næste side...

Forsidefoto - Leif Beck: ”Mens vi venter på den nye præst”

Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 30. nov.
Deadline for indlevering af stof til bladet er den 14. nov.
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fortsat fra side 3…

Henriette Øberg er 42 år og mor til tre børn i alderen 6 til 12 år. Henriette er opvokset i og omkring Haderslev, har læst teologi på universitetet i
Århus, boet i Sverige i 16 år, hvoraf hun i de sidste 14 år har virket som
præst. Hun glæder sig meget til at komme tilbage til egnen og til familien og til sit nye arbejde som præst hos os.
Henriette Øberg starter i embedet pr. 15.11.2016 og indsættes i embedet den 20.11. henholdsvis kl. 09.00 i Bjerning kirke og kl. 10.30 i Moltrup kirke med reception i Moltrup forsamlingshus umiddelbart efter sidste gudstjeneste. Nærmere herom følger, når tiden nærmer sig.
Med hensyn til renoveringen af præstegården, var jeg meget optimistisk
i min udtalelse i forrige nummer. Vi må nok regne med, at der går 6 måneder inden præstegården er indflytningsklar. Myndighederne skal tages
i ed og provstiudvalget skal godkende og bevilge penge til renoveringen.
Arbejdet vil bl.a. omfatte installering af jordvarme, nyt centralvarmeanlæg justeret til jordvarme, opdatering af elinstallationen, isolering og
selvfølgelig maling af alt det indvendige.
Mens arbejdet står på, kommer Henriette til at bo i en lejlighed et sted i
Haderslev, men vil have sit kontor i præstegården.
Præsterne i Gammel Haderslev, Jakob Dam Knudsen og Erik Holmgaard,
vil bistå med gudstjenesterne indtil Henriette Øbergs indsættelse i Moltrup og Bjerning, akkurat som de har gjort indtil nu.
Menighedsrådet glæder sig meget til det fremtidige samarbejde og byder
Henriette og familien hjertelig velkommen.
På menighedsrådets vegne
Knud Isaksen

Det samlede menighedsråd for Moltrup og Bjerning sogne
4

Nedenstående er modtaget fra Jette Colding Frederiksen:

Kære alle i Moltrup-Bjerning sogne
Det blev en god men vemodig dag, da mit arbejde som præst iblandt jer
sluttede den 29 maj. Jeg har været fantastisk glad for mit arbejde som
præst og var meget ked af, at det nu var slut på grund af aldersgrænsen. Men tusind tak til menighedsrådet, for den fine afskedsfest, I holdt
for mig. Og tusind tak til jer alle for de mange gode ord, som I sendte
mig videre ud i livet med den dag, og for jeres gaver og den store pengegave.
Samtidig vil jeg også benytte lejligheden til at sige tak for gaver og
al opmærksomhed ved min fødselsdag, den 6. maj.
Nu er jeg så begyndt på mit nye liv som pensionist - dog kun delvis, da
jeg har fået et job som vikar i en kortere periode i Nordborg-Oksbøl på
Als, hvilket jeg er glad for, da jeg stadig ikke føler mig helt parat til at
ophøre med at arbejde som præst.

Nu vil jeg ønske alt godt til jer alle og mange venlige hilsner fra
Jette Colding Frederiksen
pastor emeritus
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Nyt fra

Fællesspisning
Der er hyggelig fællesspisning for alle i Moltrup sogn fredag den 2/9 kl.
18 i gymnastiksalen på Moltrup skole. Vi er heldige at få serveret mad af
"spise-klubben for mænd a 1996". Senest tilmelding var den 26/8, men
kontakt Annette Kjær (tlf 40 68 45 60) hvis I ikke har nået tilmeldingen :-)
Pris: Voksne 50 kr, børn 3-12 år 25 kr.
Husk at notere at fællesspisning altid vil blive afholdt første fredag i september og marts!
Vel mødt :-)

Arbejdsdag
Arbejdsdag på legeplads/multibane ved sportspladsen lørdag d. 3/9 kl.
10.
Mød op og giv en hånd. Der er allerede lavet en del af arbejdet, så vi
forventer blot et par timers arbejde og hyggelig komsammen med lidt
lækker spise til det hjælpende folk.
Giv besked til Anne Uldahl (uldahl84@gmail.com), hvis I har mulighed
for at komme.

Multisport for børn
I denne sæson er der lagt op til sjov og ballade for de små i sognet. Vi
mødes hver torsdag kl. 16.45-17.45 på sportspladsen (og nogle dage
går vi i gymnastiksalen). Der vil hver gang være forskellige aktiviteter,
som på skift arrangeres af forældrene i samarbejde med vores faste træner H.P Dahl.
Hvis I ikke allerede er tilmeldt, så kontakt H.P på mail
hpvd@ravnbjerg.dk eller Facebook Hans Peter Dahl. Holdet er startet
den 18/8. Sæsonpris: 200 kr pr. barn.
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Forældre barn gymnastik fra 1-5 år
Hver mandag kl. 16.30 til 17.30 i Moltrup Gymnastiksal.
Opstart mandag den 5. sep. 2016
Tiden i gymnastiksalen vil primært blive brugt på fri leg, hop og tumlen
på gymnastikredskaber.
Håber vi ses.
Mvh. Bianca Lindfjeld Mobil: 23 82 06 65

Bevægelse, musik og motion
Hvornår: Tirsdag 17.30 - 18.30
Hvor: Gymnastiksal på Moltrup skole
Begynder: Uge 37 - 13.09.2016
Så begynder 'gymnastik' sæsonen igen. Vi er en flok piger/damer fra 20
- 89 år som godt kan lide fællesskab, motion og musik.
Holdet nyder forskellige former for motion. Vi leger, stepper, bruger elastikker, TRX’er, vægtstænger, bolde, risposer m.m.
Vi har det sjovt sammen og får sved på panden. Vi vil meget gerne dele
vores fælleskab med flere så kom frisk.
Hvis I har yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig på
tlf. 51 77 70 66.
Mvh.
Caroline

Hej piger. Er I klar til en ny gymnastiksæson?
Jeg synes, at I var en flok glade, veloplagte, meget snakkende - og sidst
- men ikke mindst meget hårdtarbejdende piger.
Ja, det var en fornøjelse, at være sammen med Jer.
Så hvis ja, så starter vi onsdag den 28. september kl. 15.30 i Moltrup
Skoles gymnastiksal.
På glædelig gensyn.
Vera Bruun
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Caroline Moos holdt båltalen ved årets Sct. Hans fest og jeg har
fået lov til at bringe talen i Fællesnyt. Stor tak til Caroline.
Redaktøren

Hej. Jeg vil gerne sig tak til Søren fordi han har bedt mig om at holde
tale i aften. Jeg blev meget overrasket men også glad. Jeg hedder Caroline Moos og er fra Australien og det er derfor jeg snakker med lidt accent. Jeg har boet her i Danmark siden 2001. Jeg er gift med Thorkild.
Thorkild og jeg mødte hinanden i England, blev kærester i Danmark,
blev forlovet og gift i Australien og så har jeg levet de sidste 15 år her i
Moltrup. Vi bor nede på Forretgård som ligger på Forretgårdvej.
Når man skal holde sådan en tale skal man tænke lidt over hvad man
skal sige – hvad talen skal dreje sig om. Jeg har haft mange sjove forslag og tips til hvad jeg skal sige. Én forslår
Hvordan det er at være gift med en Old Boys spiller fra Moltrup
En anden forsøgte at bilde mig ind at hvis talen var for lang så blev
man brændt sammen med heksen
Og mine børn synes at det er alt for pinligt.
Men jeg har besluttet at tale om kulturarv – hvad det er for noget,
hvorfor det er vigtigt og hvordan vi kan beholde den.
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Så hvad er kulturarv?
Kulturarv er menneskelige erfaringer som skaber minder, og former vores identitet.
Og jeg vil gerne dele mine minder fra min første Sct. Hans fest. Det var
vist ment som en fest for at fejre sommer. Men jeg stod udenfor under
en paraply i min vinterfrakke. Der var mange forskellige folk i alle aldre
og vi skulle første høre på en laaang tale og så blev det hele afsluttet
med at brænde en heks af fra Bloksbjerg. Bagefter skulle vi se på
brandbiler, drikke bajere og spise pølser. En mærkelig dansk tradition.
Velkommen til det Danmark, tænkte jeg.
Og efter 15 år stå vi stadig her i regn og blæst. Men efter 15 år har jeg
dannet nogle erfaringer med at deltage i Sct. Hans fest og jeg synes at
det er en vigtig del af den danske kultur. Lad os start med vores sang
i aften. I danskere elsker at synge og det er en stor del af jeres kulturarv. Der bliver sunget til fødselsdag og konfirmation. Der bliver sunget
før informationsmøder og også regelmæssigt i skolen.
Jeg glemmer aldrig mit første møde med danskernes sangtradition. Vi
sad til jul hos mine svigerforældre. Bordet var pyntet, maden var på
bord og alle ventede med spænding på at aftenen skulle begynde. Der
manglede bare at synge til bords. Og mens de diskuterede hvilke sange
de skulle synge, så brast jeg frem med at jeg også kendte en sang til
festlige lejligheder. Med overraskede blikke nikkede de at jeg bare skulle
begynde og jeg startede nogen lunde som sådan: Vi skåler for vores
venner… Selvom svigermor blev lidt overrasket så faldt de hurtig ind i
sangen og jeg opdagede næsten ikke at det ikke var en druksang som
de ledte efter som bordvers.
I sprogskolen i Haderslev havde de morgensang en gang om ugen – en
tjans jeg glædelig slap for. Som ny ankommet fra Australien synes jeg
faktisk at det var ret pinligt at synge sammen, med mindre man var i
kirke.
Ja sang er en stor del af jeres kulturarv. Så uanset om man kan synge
eller ej skal I være stolte af jeres sangtradition. Det er noget særlig og
noget jeg nu holder af.
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Sct. Hans fest var oprindeligt ikke en kristen fest. Det var en midsommerfest hvor man skulle fejre årets længste dag.
I Australien har vi ikke sådan en fest. Sæson og vejret falder ind i hinanden og man kan ikke så tydelige se forskel mellem de forskellige sæsoner. Så vi fejer ikke den længste dag som danskerne gør. Det er interessant her i Danmark at se når I fejrer hvordan det gøres. Det gøres
offentligt og tydeligt. Mange af jeres festlige begivenheder er fejret med
flag. I vejgrøften når man skal vise hvor festen holdes, i lufthavnen når
man møder en hjemankommet dansker, på bordet som pynt og selv i
kirken og på juletræet er det danske flag en stor del af den danske tradition – den danske kulturarv.
Når vi først flyttede hertil boede jeg sammen med mine
svigerforældre. Hver morgen kørte min svigerfar mig
ind på sprogskolen. På vej ind en morgen, var der
mange flag på halv og det viste sig at det var en ældre
mand som var gået bort. Men til min overraskelse da vi
kørte hjem et par timer efter var alle flag på hel igen.
Og min første tanke var at manden ikke var død alligevel, men at han var kommet tilbage igen.
Jeg lærte at glæde mig over den magiske måde et flag
endte foldet på fortrappen om morgenen, hvis man
havde glemt at tage det ned om aftenen.
Det Australske flag er ikke en del af vores kultur som Dannebrog er. Vores flag giver ikke den samme følelse af samhørighed, identitet og
stolthed. Så husk at værne om denne tradition. Husk at tage jeres nabos flag ned om aften. Og husk at forklare dem af anden etnisk baggrund at det er helt normalt at hejse flaget på hel når de døde er begravet.
Nåh – tilbage til Sct. Hans fest og fejring af dette. Da kristendommen
kom til Danmark blev festen ændrede til en som skal fejre Johannes Døberen – lige nøjagtig 6 måneder før Jesu fødsel - altså jul.
Så kan der ikke snakkes om kulturarv eller traditioner som giver erfaringer, eftertanker og identitet som den danske jul. Sikke mange årstider
som er præget af traditioner.
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I Australien er der ikke nogen bestemt tradition i hele landet i forhold
til jul. Det er meget afhængig af den familie du kommer fra og om du
bor i ørkenen, i skoven, på stranden eller på landet. Nogle fejrer jul i badebukser med en grill, andre holder en mere engelsk tradition med kalkun og flæskesteg. For andre er der anledning til den store buffet med
fiskeretter. Men juledesserten er vidunderlig i Australien. Det er en god
undskyldning til lave den mest kreative dessert, børnenes yndlingssmåkager eller en rigtig praledessert. Et godt kagebord er helt grundlæggende for en vellykket jul i Australien.
Det har været svært at vænne mig til danske juletraditioner. De er meget forskellige fra dem i Australien. Men jeg er allermest skuffet over jeres dessert til jul. Ris A La Mande er en slags fattigmandsdessert som
man aldrig vil se til en Australsk jul! Så ja der er sneget nogle små Australske traditioner ind i vores egen families jul – men vi holder os mere
eller mindre til den danske jul – en stor del af danskernes kulturarv.
Sct. Hans var set som noget mystisk og magisk. Kilder og urter var særligt hellige og det var vigtigt at opsøge dem. I nogle dele af landet var
blomsterkranse flettet og sat op i hellige træer.
Den danske tradition omkring kranse og ranker er ikke noget jeg kender
fra Australien. Den flotte blomsterbesatte ranke vi fik til vores bryllup og
igen til Marias konfirmation er en hel særlig del af den danske kulturarv.
Jeg sætter mere pris på det nu end jeg gjorde til vores bryllup at familie, venner, nabo og bekendt prioriterer deres tid for at markere en specielt dag for dem de holder af.
Rankebinding er noget særligt. Det er en del
der skal bindes ranke ikke bare at gøre det,
heden, dem som man ikke kender så godt.
kulturarv er det vigtigt ikke bare at deltage i
drage folk med ind.

af jeres kultur. Og husk når
men at invitere dem i nærHvis vi skal beholde vores
traditioner men sørge for at

Og så kommer vi til heksen. Hvorfor er det at man brænder en heks af?
Nogen mener at det stammer fra Tyskland – altså tradition, ikke heksene. Men selv om at man i gamle dage troede på hekse og at de skulle
brændes for at dø, så er det i dag mere en symbol på at skræmme det
onde væk og ikke om at slå nogen ihjel.
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Nu er jeg selv indvandrer og selv om jeg ikke er blevet skræmt af alle
jeres traditioner så var I godt nok lidt mærkelige i starten. Men I tog
mig med og I tog mig ind og jeg lærte at forstå og holder af de danske
traditioner. Jeg tror også at I har lært mig at selv om jeg var fremmed
så var jeg ikke ond – I har i hvert fald ikke brændt mig endnu. Men husk
nu i disse tider med folkevandring op igennem Europa kan vi jo godt føle
at den danske kulturarv er under pres. Men det er med vores kulturarv
som med vores talenter - den bliver stærk af at blive brugt og derfor er
det også vigtigt ikke at holde vores traditioner for os selv, men i stedet
at få de nye med uanset om de kommer fra Mors, Melbourne eller Mekka.
Sange, flag, jul, kranse og Sct. Hans er bare nogle få eksempler. Men
kulturarv kan kun bevares ved at slide på den og deler den med hinanden. Vi har hver især vores ansvar for at deltage i aktiviteter i vores lokale område, så vi ikke miste vores identitet og traditioner i de små sogne. Så hold jer opdateret på hjemmesiden eller på facebook-gruppen,
overvej vigtigheden i at deltage i Idrætsforeningens aktiviteter, betal
glædelig jeres medlemskab til historieforeningen, bak op om brandværnet og meld jer endelig til Old Boys holdet som spiller eller supporter –
de har brug for al den hjælp de kan få.
For det er ved at deltage og dele disse traditioner, at vi bevarer vores
danske kulturarv. Og hvis vi lykkes med at dele og involvere hinanden,
så kunne det jo være, at talen til Sct. Hans om 15 år, igen bliver holdt
af en som vi kalder fremmed i dag.
Det er jo ved at lykkes for mig.
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Nyt fra menighedsrådet
MENIGHEDSRÅDSVALG
Orienteringsmøde fælles for Moltrup og Bjerning afholdes
tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.30
i Moltrup præstegård - konfirmandstuen

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de
bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er
valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på
din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et
nyt menighedsråd.
KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Moltrup - Bjerning menighedsråd indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.
BLIV KANDIDAT
De fleste steder holder menighedsrådet et opstillingsmøde i forlængelse
af orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til
valget.
Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på
en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet –
der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til
valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.
fortsættes næste side...
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fortsat fra side 11…

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste
liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du
kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognene den 8. november
2016.
OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan
hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den
udfyldte liste skal indleveres senest den 27. september 2016 kl. 19.00 til
indleveringsstedet i sognet. Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside, www.moltrupbjerning.dk.
Hvis der er fælles menighedsråd for flere sogne, er der separate valg i
hvert sogn.
Dette beskriver hovedreglerne for menighedsrådsvalget. Find detaljerne
på www.menighedsraadsvalg2016.dk.
Mød op den 13. september i Moltrup præstegård kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Moltrup-Bjerning menighedsråd
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

Bjerning kirke

Prædikant

4. sep.

15. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Erik Holmgaard

11. sep.

16. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Jakob B. Knudsen

18. sep.

17. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

25. sep.

18. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

2. okt.

19. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Ingeborg Kastberg

9. okt.

20. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

16. okt.

21. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Jakob B. Knudsen

23. okt.

22. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

NN

30. okt.

23. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Jakob B. Knudsen

Allehelgensdag

19.30

16.00

NN

09.00

Præsteindsættelse

6. nov.
13. nov.

25. s.e. Trinitatis

20. nov.

26. s.e. Trinitatis

27. nov.

1. s. i advent

Altergang

Jette C. F.

10.30

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

Jakob B. Knudsen

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

17/6

Container i det fri - Brand, Finlandsvej, ild i container med
affald

17/5

FUH-Fastklemte, Motorvej E45 68>69, solo uheld forulykkede
var ude af bil ved ankomst

8/5

Bygn.brand - Villa/Rækkehus, Fasanvej Haderslev,tankvognsassistance til Falck ild i tørretumbler

Læs mere på brandværnets hjemmeside www.moltrup-brand.dk

MFB vil gerne sige tak til alle der var
med til Sankt Hans, en rigtig hyggelig
aften. Specielt tak til Caroline Moos for
årets båltale.
Håber vi ses igen i 2017.
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Moltrup Skytteforening
Opstart sæson 2016 – 2017
Vi starter igen onsdag d. 5. oktober kl. 19.00
i Moltrup skoles gymnastiksal.
Alle er velkomne
Kom og prøv, det er måske noget for dig.
Prøv gratis de første 3 aftener
Du kan bruge foreningens luftgeværer, men du kan også medbringe dit
eget.
Du har også mulighed for at skyde med pistol, minimumsalder: 14 år.
Vi skyder 18 aftener i sæsonen, der varer frem til starten af marts måned afhængig af ferier mm. Følg med på www.moltrup-sogn.dk’ kalender.
Børn op til 14 år skyder liggende med fast anlæg til 3 skiver á 5 skud.
Ungskytter mellem 14 og 18 år skyder liggende – knælende og stående til 3 skiver á 5 skud.
Voksne over 18 år skyder liggende – knælende og stående til 3 skiver
á 5 skud. Opdeles i 2 hold, et for mænd og et for kvinder.
Kontingent:
Dækker skiver og hagl der bliver brugt til de 18 gældende skydninger.
Børn

Kr. 100,-

Ungskytter og voksne

Kr. 200,-

Yderligere info kan findes på www.moltrup-sogn.dk
Har du spørgsmål kan du kontakte:
Christian Schultz, 31 13 08 42
Ole Lørup, 74 52 94 48
Vel mødt.
Moltrup Skytteforening
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Årets pensionistudflugt 24. maj 2016

Igen i år skulle vi på tur med kaptajn Frederiksen og hendes besætning. Denne gang skulle turen gå til Aarhus, og det var sidste gang
med kaptajn Frederiksen ved roret, idet kaptajnen nu går fra borde, og
træder ind i pensionisttilværelsen.
Vi ventede på den flotte Papuga bus, som vi plejer at køre med, men
den var lejet ud til at fragte nogle af de mange flygtninge til deres bestemmelsessteder i DK. I stedet kom der en stor gul bus, fra Vejle Turisttrafik, som skulle fragte os rundt, og vi startede mod Bema, hvor
deltagerne fra Bjerning ventede.
Da alle var på plads i bussen, startede vi mod Aarhus. Besætningen,
ELLEN, GRETHE og ERIK serverede kaffe og rundstykker, og snart
bredte hyggen sig og snakken gik!!
Første stop var MOESGÅRD MUSEUM, hvor vi så gladiatorkampe i stort
format på muren (noget i stil med det man laver på Haderslev Kassernes mur den 4. maj). Kejser Julius Cæsar med følge fulgte kampene
fra deres balkon, det var meget spændende. Derefter gik vi rundt og
kiggede på de forskellige udstillinger, indtil sulten meldte sig, og vi fik
udleveret vores madpakker, som de fleste fortærede indendørs, idet
der var ret koldt og blæsende udenfor.
18

Godt mætte fortsatte vi turen mod Aarhus midtby, hvor vi fik en guide
med om bord, som levende fortalte os, om de kendte bygninger vi kørte
forbi på vej ud til Aarhus Ø, hvor man var i gang med adskillige flotte
byggerier (boliger forretninger osv.). Det var tydeligt, at hele dette store
område var Aarhus’ stolthed og, som jeg mener, skal indvies i foråret
2017.
Efter en lille spadseretur i området kørte vi videre mod Den Gamle By,
hvor vi havde ca. 1½ times tid på egen hånd. Nogle brugte tiden til at
komme ind i varmen og købe en kop kaffe, og andre skyndte sig ned for
at se den såkaldte 70’er bygning, hvor vi kunne besøge flere lejligheder.
Det var sjovt at genkende ting, som vi selv havde haft i vores yngre dage. Vi kunne også besøge jordmoderens klinik og en børnehave. Det var
rigtig sjovt, og tiden løb hurtigt fra os, så vi pludselig måtte haste af
sted for at nå bussen!!
Da alle havde indfundet deres pladser i bussen, kørte vi mod Bramdrupdam, hvor vi på kroen fik en rigtig dejlig middag bestående af Forloren
Hare med al muligt tilbehør,
Godt mætte, og måske også lidt trætte, efter en dejlig dags oplevelser,
gik turen så mod Bema og Moltrup.
Med håbet om at vi får mange flere udflugter, med JETTE som ”menigt
medlem” tillader mig, på alle deltagernes vegne, at sige tusind tak for
en dejlig dag JETTE, ELLEN, GRETHE og ERIK.
Birthe Elmark Sørensen

AARHUS Ø
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Nedenstående er modtaget fra Birthe Elmark Sørensen:

Kære Marie
Én gang om året lejer vi klubhuset og samler hele familien til en festlig
dag med dejlig mad leg, spil o.s.v.
Altid er der rent og pænt i klubhuset, når vi kommer, og du stiller, altid, i godt humør for at aflæse strøm, både før og efter festen, du gennemgår lige de forskellige ting, som vi har glemt siden sidst, og du
ordner regnskabet vedr. udlejningen o.s.v.
For en mindre sum gør du rent efter os, så bliver det nemlig gjort, som
du gerne vil have det, og alt er i orden til næste lejer. Tak for det Marie.
Kære Freddy
Du må bruge adskillige timer foran din computer med at søge fonde og
lignende, for at få lavet adskillige ting i forbindelse med vores klubhus.
Jeg nævner i flæng: LEGEPLADS – PAVILLION – SOLCELLER – INVENTAR - UDSKIFTNING AF GAVLE – BOLDBANE (ved siden af
tennisbane) jeg kan ikke huske, hvad den kaldes!! Dette er, hvad jeg
med Anettes hjælp, lige kan huske, det skal ikke undre mig, om der er
endnu flere ting. Jeg kan ikke sætte navn på alle de fonde og firmaer
der har givet støtte.
Derfor: INGEN NÆVNT – INGEN GLEMT
Vi skylder dig alle en stor tak for dit store arbejde, som er til gavn for
alle i vores lille samfund. Tak Freddy.

Birthe
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Nyt fra Bjerning Ejerlaug og Beboerforening

Borgerbudgettering
Bjerning Ejerlaug og Beboerforening inviterer beboerne i Bjerning sogn
til 1. møde angående borgerbudgettering.
Så kom og vær med til at bestemme, hvad vi skal bruge kr. 26.000,00
til i Bjerning Sogn
MANDAG den 12. September 2016 k. 1900 i Bjerninghus
Tilmelding til Leif Johanneson pr. mail (bentheogleif@bbsyd.dk) eller
pr. sms på 20 44 86 65 senest d. 9. September 2016
Haderslev Kommune har givet pengene til Bjerning Ejerlaug og Beboerforening på den betingelse, at det er borgerne i Bjerning Sogn, der skal
bestemme, hvad pengene skal bruges til.
Ved det 1. møde vil bestyrelsen fortælle om, hvad borgerbudgettering er
og om hvordan processen skal foregå. Derudover skal alle have mulighed for at fremkomme med deres ideer. Det kan være ideer, der kan gøre området til et endnu bedre sted – det kan være noget, der skaber
mere samhørighed eller noget der forskønner området eller noget der
giver oplevelser, hvorefter man måske i grupper kan arbejde videre med
nogen af de ideer der er blevet forelagt. Dette har man indtil d. 6. Oktober, hvorefter materialet skal fremsendes til formand Leif Johanneson pr.
mail (bentheogleif@bbsyd.dk), hvorefter bestyrelsen vil gennemgå materialet inden afholdelse af 2. møde, som finder sted:
TIRSDAG den 11. oktober 2016 kl. 1900 i Bjerninghus
hvor der skal tages beslutning om hvad pengene skal bruges til.
HUSK at forslaget ikke må overstige 26.000,00 kr.

Vel mødt
Bestyrelsen for Bjerning Ejerlaug og Beboerforening
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Nyt fra Bjerning Ejerlaug og Beboerforening

SYSSELKLUB
Så er tiden klar til atter at mødes til hyggeligt samvær, nørklerier m.m.
Vi starter op

TORSDAG den 15. September 2016
kl. 1900 i BJERNINGHUS
Tag naboen eller veninden under armen og mød op.
Tag selv kaffe/the og en kop med, så sørger jeg for kage

Vel mødt
Tina Bonde Andersen
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Tilbud om medlemskab af Bjerning Ejerlaug
og Beboerforening
(Rørkær – Skovbølling – Kabdrup – Errested)

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

(Formand)

Elsebeth Jessen, Skovbøllingvej 20

(Kasserer)

Tina Bonde Andersen, Bellisvej 3

(sekretær)

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

Granitskærver og levering er
sponsoreret af:

Tusind tak for støtten Helge Godtfeldt.
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Moltrup SkolE fejrer
100 års JubilæuM
15. september 2016
I anledning af Moltrup Skoles 100 års jubilæum inviterer vi til ”Åbent hus”
torsdag d. 15/9 kl. 14.00 – 17.30 på Moltrup Skole.

Alle elever har op til jubilæet arbejdet med emnet ”Skolen gennem 100 år”
Program:
Aktiviteter i skolens læringsmiljøer (Smedje, Skak, dyrehold/jordbrug)
Udstilling i gymnastiksalen om Moltrup Skole gennem 100 år.
Kaffebord samt pølse/m. brød.
Elevkoncert.
Vi glæder os til at se jer!
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Adresseliste for kontaktpersoner i Moltrup og Bjerning Sogne
Moltrup-Bjerning
Fællesnyt

Moltrup Sogneforening

Navn, adresse og tlf.nummer
Redaktør Leif Beck
Møllesvinget 13, Moltrup
tlf. 40 14 97 10
Formand Mikael Winther
Moltrup Landevej 87
tlf. 75 62 01 64 / 51 80 19 04

Mailadresse og hjemmeside
faellesnyt@moltrup-sogn.dk

mikael@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogns hjemmeside

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

Moltrup Præstegård

Moltrup Bygade 40

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

isaksen@moltrup-sogn.dk

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

Næstformand Flemming Nielsen
Bellisvej 3, Bjerning
tlf. 74 53 14 77 / 23 24 00 73

f_j_r_n@hotmail.com

Moltrup og Bjerning kirker

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

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

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske
Forening

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

midtgaard@bbsyd.dk

Moltrup Frivillige Brandværn

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

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

Moltrup Idrætsforening

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

annetteabspoel@hotmail.com

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup Forsamlingshus

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

forsamlingshus@moltrupsogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 74 52 14 13

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

Bjerning Ejerlav og Beboerforening

Formand Christian Kronborg
Bramdrup Vestergade 4
Vagttlf. 29 85 63 83 eller
Stig Winther tlf. 50 93 39 49
Formand Leif Johanneson
Skovbøllingvej 9
tlf. 74 52 40 06
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www.moltrup-sogn.dk
Afventer indsættelse af
den nye sognepræst

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz
Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

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

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

På denne side kan du bidrage med billeder
af almen interesse for Fællesnyts læsere.

Der smiles, der synges
og der graves i Moltrup

Hvornår sker der hvad og hvor?
Hvornår

Hvad

Aug./sep.

Opstart af gymnastik og Multisport

Hvor

2. sep. kl. 18.00

Fællesspisning (Borgerspisning)

Moltrup Forsamlingshus

3. sep. kl. 10.00

Arbejdsdag

Moltrup sportsplads

5. sep. kl. 16.30

Forældre barn gymnastik - opstart

Moltrup Forsamlingshus

12. sep. kl. 19.00

Borgerbudgettering

Bjerninghus

13. sep. kl. 17.30

Bevægelse, musik og motion - opstart

Moltrup Forsamlingshus

13. sep. kl. 19.30

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Moltrup Præstegård

15. sep. kl. 14.00

Åbent hus - 100 års jubilæum

Moltrup Skole

15. sep. kl. 19.00

Sysselklub - opstart

Bjerninghus

20. nov. kl. 09.00

Indsættelse af vores nye sognepræst

Bjerning kirke

20. nov. kl. 10.30

Indsættelse af vores nye sognepræst

Moltrup kirke

Juletræsfest

Moltrup Forsamlingshus

26. feb. 2017

Fastelavnsfest

Moltrup Forsamlingshus

3. mar. 2017

Fællesspisning

Moltrup Forsamlingshus

4. dec.

