FÆLLESNYT
September 2017
Fra foreninger og beboere i

Moltrup og Bjerning Sogne

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

Olieselskabet Danmark

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

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

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

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

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

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

• Mange års

erfaring

• Eget datacenter
• Daglig backup
• Sikret mod

oversvømmelse

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

Tlf.: 2196 0717
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Nyt fra Menighedsrådet
Konfirmationstider
I Bjerning fortsætter det som vanligt med konfirmation den 1. søndag
efter påske.
I Moltrup bliver konfirmationerne fra år 2020 den 1. lørdag efter påske.
For Moltrup ser det således ud indtil 2020:

2018: 27. april kl. 10 (fredag)
2019: 5. maj kl. 10 (søndag)
2020: 18. april (lørdag)

Korstart
Alsangskoret starter den
nye sæson, igen med Elsebeth Birkblad som korleder,
torsdag den 14.9. kl. 19.00
i
præstegårdens
konfirmandstue. Øvetider er de
følgende torsdage også kl.
19.
Nye kormedlemmer er hjertelig velkommen.

Konfirmandrollespillet ”Luthers nøgle”
Igen i år deltager de fleste af provstiets konfirmander i rollespillet
”Luthers nøgle” i Moltrup, denne gang lørdag den 23.9. Spillet foregår
om formiddagen til midt på eftermiddagen i området omkring kirken,
sportspladsen og præstegården. Derfor bliver der som tidligere spærret
for gennemkørsel på Møllesvinget mellem sportspladsen og krydset ved
kirken. Vi håber på forståelse for dette.

Forsidefoto: Udsigt over ”Moltrup-Schweiz” af Leif Beck
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Koncerten med Haderslev Drengekor (Domkirkens)
Søndag den 13.6. gav Haderslev Drengekor en fantastisk koncert med
domorganist og korleder Henrik Skærbæk Jespersen som dirigent.

Ca. 35 drenge gav den gas for et publikum, der fyldte kirken til bristepunktet. Opmærksomme, koncentrerede, disciplinerede og meget dygtige sangere, der sang i en time uden tekster og noder. Nogle af drengenes forældre var med blandt publikum, synligt stolte, fuldt forståelig.
Blandt repertoiret var en del
kendte salmer og sange,
bl.a. ”Gud ske tak og lov”,
”Nu blomstertiden kommer”
og “Panis Angelicus”.
Tak til koret og dets leder
Henrik Skærbæk Jespersen
for en fantastisk musikoplevelse.

På Menighedsrådets vegne
Knud Isaksen
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Bjerninghus’ have
En oase, som gerne må bruges

Haven ved Bjerninghus har i sommerens løb været brugt både ved indvielsen af Sporet i Bjerning Sogn, Sct. Hans aften og friluftsgudstjeneste.
Det er et skønt og fredfyldt sted, som sagtens kunne bruges noget mere.
Fra menighedsrådets side er det besluttet, at der til haven skal indkøbes
et bord/bænkesæt, som gerne må benyttes af folk, som evt. trænger til
en lille pause på en vandre- eller cykeltur. Både lokale fra sognet og gæster udefra på vandring ad Sporet i Bjerning Sogn er velkomne, bare affald bliver smidt i skraldespanden og stedet i øvrigt efterlades ryddeligt.

Elsebeth Jessen
Kasserer i Moltrup-Bjerning Menighedsråd
5

Nyt fra Moltrup Sogneforeningen
Status på Borgerbudget projekter fra 2016:
Kærlighedsstien er nu næsten færdig-renoveret, så det bliver muligt at
køre en barnevogn hele vejen - også op til Det gamle Mejeri.

Bænken er monteret ved bøgen og I er velkomne til at tage et hvil der,
når I kommer forbi.

Projekter som er igangværende:
Petanquebanerenovering, grillplads/bålsted, infotavle ved brandstationen
og Led-lamper med solceller ved sognets indgange til øvelsesområdet.
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Borgerbudgettering 2017:
Haderslev Kommune har igen i år afsat midler (1,3 millioner) til borgerbudgettering hvor borgerne i de enkelte landdistrikter er med til at bestemme hvad pengene skal bruges til.
Torsdag den 10. september afholdt Moltrup Sogneforening idéudvikling
hvor alle idéer blev udvekslet. Følgende projekter står efterfølgende til afstemning:
Outdoor fitnessbane ved toppen af kærlighedsstien
Skakbane v. sportspladsen
Sikring af stier ved Krejsel Skov
Pavillon ved shelterplads ved Krejsel Skov
Skiltning med forskellige løberuter
Nedgravet trampolin v. sportspladsen
Indbygningsgrill ved pavillon v. sportspladsen
Minigolfbane v. sportspladsen
Stativer med hundeposer
Velkommen skilte ved byskilte
Følgende idéer blev diskuteret og tages op til overvejelse da der er tvivl
om hvorvidt opgaven er kommunal:
Sikring af branddam i Moltrup ud for Møllesvinget 25
Cykel/gangsti mellem Moltrup og Bramdrup
Landsbypedel (Vask af skilte, klipning af græs i rabat, klipning af hegn
etc. i alle 3 byer)
Gadebelysning fra Rovstrup til Moltrup og Moltrup til Bramdrup
Der er endelig afstemning om hvilke projekter vi ønsker at gennemføre
(indenfor budgettet) torsdag den 5. oktober kl. 19:00 i Klubhuset.
Inga vil tage kontakt til kommunen omkring de 4 punkter, vi håber her på
positiv respons.

Vi kan dog alle selv gøre en aktiv tjans ved at hente mobilappen ”Giv et
praj – Haderslev”
Med denne mobilapp installeret kan du direkte
indsende anmodninger til kommunen. Vi vil gerne opfordre alle til at installere app’en og indsende alt til kommunen omkring generel sikkerhed og trafiksikkerhed. (Branddam – gadebelysning, oversigtsforhold mellem Moltrup og
Bramdrup etc.)
På Moltrup Sogneforenings vegne, Mikael Winther
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Følgende kunne læses i avisen den 2. maj 1975:

Sogneforening i Moltrup
100 var med til at starte foreningen
Moltrup Sogneforening er navnet på den forening, som er blevet stiftet ved et møde i Moltrup Skole. Der var mødt knap 100 personer til
det stiftende møde, og der er dermed tale om
en god opbakning fra starten.
Foreningens formål er at virke til fremme af sammenhold og trivsel i
sognet, og at repræsentere sognet udadtil.
Den sidste del af formålsparagraffen skal bl.a. ses i sammenhæng med,
at Moltrup ikke har nogen repræsentation i storkommunens byråd, og
heller ikke i f.eks. skolekommissionen. Det er derfor tanken, at foreningen skal være sognets talerør. Derudover er det tanken, at foreningen
lokalt skal være med til at støtte initiativer for både unge og ældre, uden
at foreningen dog vil gå ind i sådant arbejde, som i forvejen varetages af
andre foreninger.
Oplægget til foreningen kom for så vidt fra skolenævnet, der fandt det
ville være gavnligt med en forening, der ”svævede” over de øvrige. Formændene for otte lokale foreninger var derefter samlede for at forberede
et oplæg til foreningens start.
Den første bestyrelse kom til at bestå af følgende:
Vagn Riis Højgård, Kirsten Fenneberg, J. B. Nielsen, Henning Reese, Inger Bodil Skøtt, Ragnhild Thy, Karen Martensen, Tage Herskind, Anni
Lassen, Frederik Moos og Marianne Godtfredsen, og med Peter Theilgaard og G. Patzer, som suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig senere.
Til at varetage de forskellige arbejdsopgaver blev der nedsat tre udvalg,
nemlig et kultur- og socialudvalg, et udvalg for almene anliggender og
endelig et PR-udvalg.
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Billedet er fra det stiftende møde i Moltrup skoles gymnastiksal.

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkiv bugner af forskellige materialer der
venter på at blive registreret. For at det kan gøres skal der bruges forskelligt it-udstyr og relevante kurser for bestyrelsens medlemmer.
Alt dette koster penge og vi opfordrer derfor jer alle til at blive medlem af
Lokalhistoriske Arkiv. Det koster kun 50 kr. for et helt år.
I løbet af efteråret vil vi komme rundt til alle i sognet, og vi håber at I vil
tage godt imod os og tegne et medlemskab af foreningen. Vi modtager
gerne kontanter, men hvis man ikke har det, kan man indbetale via MobilePay på tlf. 21 41 90 39.
Hvis vi ikke træffer nogen hjemme, vil vi tillade os at lægge en seddel i
jeres brevkasse med oplysning om hvordan man kan indbetale.
Blandt alle der indbetaler 50 kr. inden den 1. november, bliver der trukket
lod om 2 x 2 flasker rødvin. Vinderne vil blive bekendtgjort i decemberudgaven af Fællesnyt.
Bestyrelsen for Lokalhistoriske Arkiv
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Billeder fra Sankt
Hans aften i Moltrup.
Søren Christensen
byder velkommen
og Henriette Öberg
holder båltalen.

Nederst et billede
fra et godt besøgt
Åbent hus i Præstegården.
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TUSIND TAK for opbakning til årets sommerfest
Hele dagen var der fyldt med glade voksne og børn, der flittigt deltog i
skydning, ko-kasse-konkurrence, leg på hoppeborg, snobrød, sømslåning
og meget mere. Der blev nydt godt af sønderjysk kagebord og dejlig aftensmad. Alt dette havde ikke været muligt, hvis ikke et frivilligt festudvalg havde stillet op og påtaget sig denne opgave. De sørgede for et brag
af en dag, og fik gjort flittigt brug af flere andre i sognet, der glædeligt
hjalp til.
På vegne af MIFs bestyrelse skal lyde en stor TAK til alle involverede – ingen nævnt, ingen glemt.
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Så har vi igen været ude med
”Det gode skib Papuga”,
denne gang med ny besætning
Kaptajnen hedder nu Henriette Øberg, og gasterne, ja ud over den gamle styrmand Erik, så var vi ikke helt klar over navnene på resten af besætningen. Det kommer nok inden næste tur !!
I år blev pensionistturen kaldt ”sparetur”, idet vi først startede kl. 12.00
den 30. maj. Vi var 45 personer i en ”almindelig” bus, mange havde
åbenbart ikke lyst til en halvdagstur. Vi plejer at fylde en dobbeltdækker !! Men hvor havde vi en dejlig dag.
Turen gik i år til Sønderborg og omegn. Vi kørte ad ”den gamle vej” til
Sønderborg og nød den flotte lysegrønne natur. Vejrudsigten havde
meldt regnvejr, heldigvis undgik vi regn og havde det skønneste vejr til
vores udflugt, måske har kaptajn Øberg haft en finger med i spillet ??

Vi startede med et besøg på Sønderborg Slot, hvor én af slottets ansatte
fortalte lidt om slottets historie. Fortællingen blev lidt lang, så da vi skulle til at gå lidt rundt på egen hånd, havde vi kun ca. et kvarter tilbage af
den fastsatte tid. Det var lidt ærgerligt, for det lod til at vi gik glip af
mange spændende ting. Dem må vi have til gode, eller også tage turen
privat.
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Efter Sønderborg kørte vi til Gråsten, hvor vi på kroen drak kaffe med wienerbrød og lagkage. Snakken gik lystigt ved bordene og alle hyggede sig.
Herefter var der tid til en dejlig spadseretur i parken ved Gråsten Slot. Der
var så mange flotte farver i parken så der blev hørt mange ih og åh rundt
omkring. Hurtigt blev de forskellige bænke i haven besat, alle hyggesnakkede og nød de skønne omgivelser. Vi havde meget sjov med Henriettes
store ønske om, at lære alle vores navne, det lykkedes ikke helt, men det
skal nok komme.

Efter Gråsten gik turen til kroen i Rødekro, hvor vi spiste flæskesteg med
flødekartofler og salat, samt en dejlig dessert, som dog var for stor for de
fleste !!
Så var det tid til afgang mod Haderslev efter en rigtig hyggelig dag i det
sønderjyske. De medbragte højskolesangbøger blev flittigt brugt på hjemvejen.
En dejlig og hyggelig dag var ved at være slut, og på alles vegne siger vi
hermed tak for turen til kaptajn Øberg og hendes besætning, og glæder os
til næste tur. (Undskyld Henriette, jeg kan ikke få mit tastatur til at skrive
Ø med prikker over)
Birthe Sørensen
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Dannebrog, et flag med betydning
Andagt fra Bjerningdagen v/Henriette Öberg
Vi har set det så tit at vi tager det for givet, vort danske flag Dannebrog.
Og det er så indlysende for os at netop et kors er symbolet for de kristne,
så vi tænker ikke meget over hvad korset siger heller. Snart fejrer vi 800
året for vort flag, det ældste nationale flag, som stadig bruges. Siden
1500 tallet har Dannebrog angivet skibenes danske nationalitet for flåden,
Og siden 1842 var Dannebrog regimentsflag i hele hæren. Først i 1854
måtte borgere bruge flaget.

Ifølge legenden fald Dannebrog fra himlen under Valdemar Sejrs slag mod
Esterne i Lyndanisse 1219. - Og da vandt man.
Da jeg blev ansat her i Bjerning fik jeg snart spørgsmålet hvad min holdning til flag i kirken er, og siden der er et stort hvidt kors på kan jeg ikke
have noget imod det, især når man tænker på at netop det flag allerede
findes i så mange middelalderkirker, i mange kirkelige kunstværker, sat
fast i hånden på den opstandne Kristus, hvor han for os alle overvinder
døden. Det har jeg altid syntes giver et sådant hjemmevant og hyggeligt
indtryk, når man i Tyskland eller i Sverige ser at Jesus selv fejrer sin opstandelse og sejr over døden ved at hejse Dannebrogsflaget til tops.
Korset var bare ikke de første kristnes første valg af symbol. Korssymbolet
var ikke et symbol de brugte. Det var for dem alt for traumatisk, da korsfæstelser var en skamfuld og brutal måde at henrette de værste forbrydere.
Det ældste kristne militære tegn siges at stamme fra den første kristne
Kejser, Constantin 1 som 27. oktober år 312 fik et syn på himlen: Chi Rho
med udsagnet: en toútōi níka eller på latin: In hoc signum vinces. Eller på
dansk: I dette tegn skal du sejre.

Også han var i felt og ledte sin hær i slaget ved Milvan broen som krydser
floden Tiber. Chi Rho de første 2 bogstaver i det græske ord Kristus, blev
brugt som labarum som samlende symbol for hæren. Det var felttegnet,
som erstattede den romerske ørn. Og Chi Rho maledes på soldaternes
skjolde. Det var meget mere end et felttegn, det var en trosbekendelse at Jesus Kristus er vor opstandne Herre.
Det første kors var efter sigende også et felttegn. Guldindfattede bjergkrystaller, formede i et storslået kors som skulle symbolisere Kristi opstandelse og himmelske overherredømme. Det var i dette tegn man ville sejre, og
det blev også i fremtiden det som erstattede Chi Rho.
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Men det var først omkring år 350….
Så man kan sige at vores mest religiøse symboler kommer fra krig og fra
militært brug. Hellig krig er ikke noget nyt. Det har altid fandtes, men ingen anden Gud end den kristne har sår. Og det er et paradoks som i sin
mangel på logik, som kun går at begribe med at kærligheden overvinder
alt.
Korset står for Guds villighed at i kærlighed forlade det guddommelige og
ved at give sig selv, give os en vej videre. Det tomme kors er et opstandelseskors, i vores flag på blodrød bund, ikke at gennem magt og tyranni
besejre sine fjender, men at villigt give sig selv for fredens skyld, men også at med godt besejre det onde for at redde de som ikke kan selv. Vort
flag er ikke en demonstration på vores magt, men på Guds. Men
når vi bruger det flag kalder det os til at stille os i Guds tjeneste, at
lade kærlighed overvinde os, for at give den videre i handling for
et samfund som behøver os for at fungere.
Vi mennesker har vores egne veje. Og i vores bestræbelser på at gøre det
rigtige for det land som er vort, forsvarer vi med al magt det vi har kært.
Men i vort flag ligger en viden om at uden Gud er vore bestræbelser uden
god frugt. Profeten Mika skrev det i Bibelen (Mika kap 4): at Guds vilje
ikke er begrænset til at gavne en nation, men at Gud ville samle alle folk
omkring sig. Retfærdighed, frihed og fred er Guds mål med sin skabelse,
med os. Engang skal alle smede deres sværd om til plovjern og deres spyd
til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere
oplæres til krig. At man får lov til at sidde under sin vinstok eller sit eget
figentræ,- Eller nyde sin egen øl eller rødvin i sin liggestol - og få lov til at
sidde i fred. Mika afslutter bemærkelsesværdigt: Alle folkeslag vandrer i
hver sin guds navn, men vi vil vandre i Herren vor Guds navn for
evigt og altid. Mennesker har i alle tider troet på forskellige guder, Vi har
valgt den største Herre. Den som fortsætter, der vi svigter, kalder os sammen på den anden side af dødens front, Den som kan overvinde det onde
med godt.
Det vil jeg tænke på når jeg hejser flaget. Både når det bliver hejst på
halvstang og når det går til tops: Vi tilhører en som har vundet for os og
som har vist os et tegn i hvilket vi kan vinde over al verdens ondskab.

Dette monogram kaldes også Kristusmonogram
eller ”Chi Rho”
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Hvad sker der i Moltrup-Bjerning sogn
Sogneeftermiddage onsdage kl. 14.30-16.30 i Konfirmandstuen:
30. august: Ruth, Krudt og Kugler
Ruth Brik Christensen fortæller om sin tid som soldaterhjemsleder i Irak
og Afghanistan.
11. oktober: Oplevelser på Caminoen.
Anne-Marie Hjort fra Christiansfeld fortæller.
15. november: Hvad kirkerummet fortæller.
Patrick Olofsen fra Bramdrup fortæller om reformationen i Sønderjylland.
13. december: Luciaoptog og Julen synges ind.

Filmklubben viser fredag den 15. september kl. 19.00:
Adams æbler med blandt andre Mads Mikkelsen. Alle er velkomne, gratis
entré. Popcorn m.m. sælges. Overskuddet går til Din Nødhjælp.

Lucia
Alle er velkomne til at være med i Moltrup-Bjerning sogns luciaoptog.
I år prøver vi noget nyt.
Vi øver én gang: Lørdag den 9. december og menighedsrådet byder
på aftensmad til Luciadeltagere og familier i konfirmandstuen bagefter.
Der er 2 koncerter:

Søndag den 10. december kl. 16.00 i Bjerning Kirke.
Onsdag den 13. december kl. 14.30 i Konfirmandstuen.

Har du lyst til at være med i luciaoptoget eller hjælpe til med tøj:
Henvendelse til Henriette Öberg på tlf. 74 52 22 98
eller e-post: hob@km.dk
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

3. sep.

12. s.e. Trinitatis

10.30K

10. sep.

13. s.e. Trinitatis

17. sep.

Prædikant

09.00

Henriette Öberg

09.00

Ingen

Henriette Öberg

14. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Erik Holmgaard

24. sep.

15. s.e. Trinitatis

Ingen

10.30K

1. okt.

16. s.e. Trinitatis

10.30K

09.00

Henriette Öberg

8. okt.

17. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Henriette Öberg

15. okt.

18. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Jacob B. Knudsen

22. okt.

19. s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Jacob B. Knudsen

29. okt.

20. s.e. Trinitatis

09.00

10.30

Henriette Öberg

Allehelgene

19.00

16.00

Henriette Öberg

12. nov.

22. s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Henriette Öberg

19. nov.

23. s.e. Trinitatis

09.00

10.30K

Henriette Öberg

26. nov.

Sid. s. i kirkeåret

10.30

09.00

Henriette Öberg

3. dec.

1. s. i Advent

16.00

10.30

Henriette Öberg

10. dec.

2. s. i Advent

09.00

17. dec.

3. s. i. Advent

16.00

5. nov.

Konf.indskr.

Bjerning kirke

Koncert

16.00
Sdj.kor

Ingen

Gudstjenestetider efterfulgt af K betyder kirkekaffe efter gudstjenesten.
Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil
på tlf. 74 56 15 13.
Læs mere på kirkernes hjemmeside
www.moltrupbjerning.dk.
17

Høstgudstj.

Lucia-kor

Henriette Öberg

Henriette Öberg

Nyt fra

Forældre barn gymnastik fra 1-5 år
Hver mandag kl. 16.30 til 17.30 i Moltrup skoles gymnastiksal.
Opstart mandag den 4. sep. 2017
Tiden i gymnastiksalen vil primært blive brugt på fri leg, hop og tumlen på
gymnastikredskaber.
Håber vi ses.
Mvh. Bianca Lindfjeld, Moltrup Bygade 37, mobil: 23 82 06 65

Bevægelse, musik og motion
Hver tirsdag kl. 17.30 til 18.30 i Moltrup skoles gymnastiksal.
Opstart tirsdag den 24.10.2017 (uge 43)
Så begynder 'gymnastik' sæsonen igen. Vi er en flok piger/damer fra 20 89 år som kan godt lide fællesskab, motion og musik. Holdet nyder forskellige former for motion. Vi leger, vi stepper, vi bruger elastikker, TRX’er, vægtstænger, bolde, hulahop-ringe m.m. Vi har det sjovt sammen og
får sved på panden. Vi vil meget gerne dele vores fællesskab med flere så
kom frisk. Hvis I har yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakt
mig på 22 77 30 37.

Mvh. Caroline Moos
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Bordtennis
Opstart mandag den 02.10.2017 kl. 18.30. Kontingent 200,00 kr. det er
da billigt, kom og vær med det er både for unge og ældre. Kom ud af
starthullerne. Det er godt at træne sine reflekser. Vi har bordtennisbat
som du kan låne, og du kan jo komme og prøve om det er noget for dig.
Håber vi ses!. Vi skulle jo gerne have gang i Moltrup Idrætsforening igen.
Tilmelding ved Julius Carstensen på telf. 29 80 82 01 eller du kommer bare op i Moltrup skoles gymnastiksal.

Medlemskontingent:
Børnegymnastik: 1 barn 250 kr. Søskenderabat (125 kr. ekstra pr. barn)
Gymnastik/træning for voksne: 250 kr. for efterår-forår.
Bordtennis: 200 kr. for hele sæsonen.
Tennis: 400 kr. pr. person, 600 kr. pr. husstand. Nøgledepositum 100 kr.
Fodbold: 700 kr. pr. person for hele sæsonen.
Hvis man ønsker at støtte vores lokale idrætsforeningen, kan man støtte
med passivt medlemskab på 50 kr. pr. år.
Betaling kan frit foregå via MIFs Mobilepay 60 57 08 30.
Pengene går til lokale arrangementer, gaver til frivillige trænere og flere
redskaber mm. til vores aktive medlemmer.

DILLETANT/TEATER
Sognet har stadig den gamle dilletant-scene stående i form af en stak plader/brædder, snore/tæppe m.m. Scenen er specielt bygget til at passe i
gymnastiksalen i Moltrup.
Det er i sommerfest-udvalget og M.I.F. besluttet, at vi ikke længere ville
gemme på scenen. MED MINDRE et nyt hold (der har lyst til at lave teater/
dilletant?) råber STOP! - og overtager ansvaret (og opbevaring) for scenematerialerne.
Kontakt MIFs bestyrelse inden slut oktober, hvis det har interesse. Hvis
ingen byder ind, vil scene m.m. blive kasseret.
Mvh. Annette Kjær
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Moltrup Skytteforening

Opstart sæson 2017 – 2018
Vi starter igen onsdag d. 4. 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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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:

3/8

ABA-alarm, Norgesvej, blind alarm

25/5

Bygn.brand-Villa/Rækkehus, Hammelev Bygade, Assistance til
Falck Vojens

19/5

Gas-Ledningsbrud, ej antændt, Lysbjerg Hammelev, Tankvognsassistance til Falck Vojens

17/5

Brand-Lastbil/Bus, Rovstrupvej, Lastbil udbrændt

21/4

FUH-Fastklemte, Sønderjyske motorvej E45 nordgående
66>65, Bil påkørt rådyr, 1 tilskadekommen

15/4

Bygn.brand-Lejlighed, Tankvognsassistance til Falck Haderslev.
ild i container i opgang

3/4

Bygn.brand-Etageejendom, Skallebækvej, Haderslev, Tankvognsassistance til Falck Haderslev, ild i lejlighed

Læs mere på brandværnets hjemmeside www.moltrup-brand.dk
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Fællesmiddag i gymnastiksalen

MFB og madklubberne vil gerne invitere sognet til fællesmiddag i gymnastiksalen.
Fredag den 6. oktober kl. 18.00 vil der være god mad, masser af
hygge og Disney-show til børn og barnlige sjæle.

Prisen for en aften med god mad i hyggeligt selskab er 50 kr. for voksne
og 25 kr. for børn. Drikkevarer købes til gode priser.

Tilmelding senest onsdag den 27. september.
På moltrup-brand.dk eller til Søren brandkaptajn på tlf. 28 73 52 20

Vi håber at se rigtig mange til en fornøjelig aften.

MFB / Madklubberne
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Nyt tag på Moltrup klubhus
Den 10. august 2017 var sponsorerne forbi for at besigtige det nye tag.

På billedet ses klubhusets formand Arne Løhndorf og kasserer Freddy
Nielsen der takker Søren Beier fra Cembrit A/S, Bente Bjerregaard
Langeberg fra SE Vækstpulje samt Kurt Koch fra Haderslev kommunes
folkeoplysningsudvalg.
Cembrit A/S har sponsoreret taget inkl. skruer og rygninger og SE
Vækstpulje samt Haderslev kommunes facilitetspulje har støttet projektet økonomisk med henholdsvis 40.000 kroner og 15.852 kroner til montering af taget. Bramdrup Snedker og tømrerforretning har stået for
monteringen.

Må Moltrup klubhus og sogn sige tusind tak for den flotte støtte.
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Indvielsen af Sporet i Bjerning Sogn
Forfattet af Peter Chr. Jacobsen
Siden september sidste år har nogle ildsjæle i Bjerning arbejdet på at få
etableret Sporet i Bjerning Sogn, der som hovedattraktion har genåbning
af den del af en kongevej, der går gennem sognet. For en gangs skyld
var der stort set fra projektets start ikke problemer med økonomien.
Kommunen støttede selvvalgte ideer i sognet og Landbrug og Fødevarer
støttede projektet gennem Nordea fonden.
Det er ikke nok med gode ideer, der skal også folk med både lyst og evner til at udføre sådan et projekt. Først skulle Haderslev kommune erkende, at de var ejeren af kongevejen. Da vejen på et stort stykke var
groet fuldstændig til, var forskellige muligheder i spil. Men det endte
med, at kommunens folk både skar ned og fjernede det afskårne.
Men uden vedligeholdelse i mange år krævede vejen også en ny belægning. Der skulle både skrabes af og lægges nyt grus, Med lejede maskiner og både professionel hjælp og dygtige amatører og ikke mindst et
vejr, der artede sig perfekt, blev det hele klar til indvielsen på Sporenes
Dag d. 11. juni, selv om datoen pludselig kom meget tæt på.
Bjerning Sogns Beboerforening
havde sat alle sejl til, for at
indvielsen skulle blive en succes, der var bl.a. lovet gratis
pølser og drikkevarer til alle.
Og vejrguderne var igen med
os, selv om foreningen til dels
havde garderet sig mod vejret
med et telt, også indkøbt for
nogle af de penge, som kommunen stillede til rådighed for
ideer.

Mange beboere men også gæster udefra herunder en repræsentant fra
Landbrug og Fødevarer havde fundet vej til pladsen bag Bjerninghus neden for Bjerning kirke. Dagen indledtes med en velkomst fra beboerforeningen formand Leif Johanneson med tak til alle, der havde været involveret. Peter Chr. Jacobsen, der havde fået ideen til projektet, fortalte
om forløbet med etableringen af sporet.
Repræsentanten fra Natur og Fødevarer Kirsten Skou Ranvig-Forná fortalte om de midler, de administrerede for Nordea fonden. Projekterne
Spor i landskabet skal åbne for oplevelser i naturen enten ved at etablere adgang ad private stier eller - som noget nyt i år – lave spor med en
historie. Endelig fik borgmester H. P. Geil ordet, inden han med Peter og
Leifs hjælp fik klippet den røde snar.
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Herefter kunne man gå
en tur på kongevejen,
eller man kunne gå turen som beskrevet i folderen Sporet i Bjerning
Sogn. Den kan fås på
biblioteket eller i den
gule kasse ved den ny
anlagte parkeringsplads
ved Bjerning kirke. Parkeringspladsen
nåede
netop at blive færdig til
indvielsen. Her står også
en tavle, der i 3 sprog
fortæller om nogle af
seværdighederne.
En
anden tavle står langs
ruten i Errested.
For de, der deltog i den guidede tur langs sporet på ca. 5 km, kunne
Peter Chr. Jacobsen fortælle mange yderligere detaljer om alle de ting,
der er omtalt på den begrænsede plads i folder og på tavler. Det meste
vil dog også kunne læses i Karin Bondes bog om Bjerning Sogn, en bog
alle i Bjerning burde eje, og som kan købes gennem Bjerning sogns
Beboerforening for 100 kr.
Det sidste billede er fra
den guidede tur her på
kongevejen. Deltagerne fik
som nævnt Bjernings historie fortalt på stedet,
eneste minus var ifølge
borgmesteren et manglende væskedepot halvvejs
på turen nede i Errested.
Det var ret varmt den dag.
Hvis der viser sig interesse
for yderligere guidede ture, vil beboerforeningen
undersøge, hvordan det
kan arrangeres.
Nu er arbejdet gjort, og Bjerning Sogns Beboerforening har lovet kommunen, at de fremover vedligeholder kongevejen, så beboere eller turister kan få oplevelsen af gå eller cykle på Sporet i Bjerning Sogn. Og
det er beboerforeningens ønske, at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed. Endnu engang tak til alle: både dem der var med til etableringen, og dem, der var med til indvielsen.

Bjerning Sogns Beboerforening
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Borgerbudgettering
Bjerning Sogns Beboerforening inviterer beboerne i Bjerning sogn til 1.
møde angående borgerbudgettering.
Så kom og vær med til at bestemme, hvad vi skal bruge kr. 50.000,- til i
Bjerning Sogn

onsdag den 13. september 2017 kl. 1900 i Bjerninghus
Foreningen er vært med et let traktement.

Tilmelding til Leif Johanneson pr. mail (bentheogleif@bbsyd.dk) eller
pr. sms på 20 44 86 65 senest d. 5. September 2017

Haderslev Kommune giver pengene til Bjerning Sogns 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 nogle af de
ideer der er blevet forelagt. Dette har man indtil den 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:

TORSDAG den 12. oktober 2017 kl. 1900 i Bjerninghus
hvor der skal tages beslutning om hvad pengene skal bruges til.
HUSK at forslaget ikke må overstige 50.000 kr.

Vel mødt
Bestyrelsen for Bjerning Sogns Beboerforening
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Borgerbudgettering 2. møde
Bjerning Sogns Beboerforening inviterer beboerne i Bjerning sogn til 2.
møde angående borgerbudgettering.
Så kom og vær med til at bestemme, hvad vi skal bruge kr. 50.000,- til i
Bjerning Sogn

TORSDAG den 12. oktober 2016 kl. 1900 i Bjerninghus
Foreningen er vært med et let traktement.

Tilmelding til Leif Johanneson pr. mail (bentheogleif@bbsyd.dk) eller
pr. sms på 20 44 86 65 senest d. 5. oktober 2016

Vel mødt
Bestyrelsen for Bjerning Sogns Beboerforening

FACEBOOK
Bestyrelsen har oprettet en offentlig gruppe på FACEBOOK
”Bjerning Sogns Beboerforening”,
hvor vi vil lægge informationer om kommende aktiviteter, ideer m.m. ind.
Det er vores sekretær Tina Bonde Andersen og Anette Uglebjerg, der er
administrator på siden.
Siden kan bruges til at medlemmerne kan komme med input både til aktiviteter eller andet de ønsker bestyrelsen skal tage op.
Der vil stadig blive sendt mail om aktiviteter til medlemmerne.
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SYSSELKLUB
Så er tiden klar til atter at mødes til hyggeligt samvær, nørklerier m.m.
Vi starter op

TORSDAG den 21. september 2017
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.

Jeg har fået opskrifterne på dåbsklude, så der vil også være mulighed for
at strikke dem.

Vel mødt
Tina Bonde Andersen
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Udlejning af partytelt
Bjerning Sogns Beboerforening har investeret i et telt, som kan komme
alle beboere i sognet til glæde.
Du/I har mulighed for, efter aftale, at leje Bjerning Sogns telt, borde,
bænke og gas grill.
Teltet er 5x8 meter.
Teltet kan huse ca. 50 personer.
Der er 6 sammenklappelige borde og 12 sammenklappelige bænke.

Depositum ved telt leje: 500,- kr.
Telt leje: 500,- kr. inkl. borde, bænke
og grill
Bord/bænk leje uanset antal: 100,- kr.
Grill leje: 100,- kr.

Henvendelse til Anette Uglebjerg mobil: 27 45 81 99 for aftale om
lejedato m.m.
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Adresseliste for kontaktpersoner i Moltrup og Bjerning Sogne
Moltrup-Bjerning

Navn, adresse og telefonnr.

Mailadresse og hjemmeside

Fællesnyt

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

faellesnyt@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogneforening

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

mikael@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogns hjemmeside

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

www.moltrup-sogn.dk

Moltrup Præstegård

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

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

isaksen@moltrup-sogn.dk

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

jeppebarsoe@gmail.com

Moltrup og Bjerning kirker

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

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske
Arkiv

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

Moltrup Frivillige Brandværn

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

Moltrup Idrætsforening

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

annetteabspoel@hotmail.com

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup Forsamlingshus

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

forsamlingshus@moltrupsogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 27 72 42 24

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

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

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

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

Bjerning Sogns Beboerforening

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

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

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz
Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

Her kunne der være
endnu en annonce - og
dermed støtte udgivelsen af Fællesnyt.

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

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

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

Hvornår sker der hvad og hvor?
30. aug. kl. 14.30
4. sep. kl. 16.30

Sogneeftermiddag. ”Ruth, Krudt og Kugler”
Opstart, Forældre/barn gymnastik

Moltrup skoles gymnastiksal

13. sep. kl. 19.00

Borgerbudgettering 1, Bjerning

Bjerninghus

14. sep. kl. 19.00

Opstart, Alsang-koret

Moltrup Præstegård

15. sep. kl. 19.00

Filmklubben viser ”Adams æbler”

Moltrup Præstegård

21. sep. kl. 19.00

Opstart, Sysselklub, Bjerning

Bjerninghus

Konfirmandrollespillet ”Luthers nøgle”

Ved Moltrup kirke

2. okt. kl. 18.30

Opstart, Bordtennis

Moltrup skoles gymnastiksal

4. okt. kl. 19.00

Opstart, Moltrup Skytteforening

Moltrup skoles gymnastiksal

5. okt. kl. 19.00

Borgerbudgettering 2, Moltrup

Moltrup Klubhus

6. okt. kl. 18.00

Fællesmiddag v/MIF & Madklubberne

Moltrup skoles gymnastiksal

11. okt. kl. 14.30

Sogneeftermiddag. ”Oplevelser på Caminoen”

Moltrup Præstegård

12. okt. kl. 19.00

Borgerbudgettering 2, Bjerning

Bjerninghus

24. okt. kl. 17.30

Opstart, Bevægelse, musik og motion

Moltrup skoles gymnastiksal

15. nov. kl. 14.30

Sogneeftermiddag. ”Hvad kirkerummet fortæller”

Moltrup Præstegård

Juletræsfest v/MIF & MFB

Moltrup skoles gymnastiksal

23. sep. kl. ??.??

3. dec. kl. 14.30

Næste nummer af FÆLLESNYT udkommer den 1. dec.
Deadline for indlevering af stof til bladet er den 15. nov.

