FÆLLESNYT
September 2018

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

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

Olieselskabet Danmark

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

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

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

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

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

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

• Mange års

erfaring

• Eget datacenter
• Daglig backup
• Sikret mod

oversvømmelse

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

Tlf.: 2196 0717
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Nyt fra Moltrup Sogneforening
Trafikgruppen har afholdt fællesmøde den 8. aug. 2018, hvor
ca. 80 fremmødte var enige om følgende:
Vi ønsker et nyt oplæg fra Forvaltningen, gerne baseret på vores anbefalinger, og
deres ekspertise.

Vi havde et langt, godt og produktivt møde med masser af forslag, meninger og
præferencer, og forslagene blev enstemmigt bakket op af de ca. 80 fremmødte
fra hele sognet:

Vi ønsker en langsigtet løsning som vil sikre de mange trafikanter til og fra Haderslev og igennem sognet. Vi ønsker ikke en kortsigtet hovsa løsning.
fortsættes på næste side...

Forsidefoto af Kirsten Nørgaard Jensen
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fortsat fra side 3...

Vi ønsker en rundkørsel imellem Moltrup Bygade og Errestedvej med en ny vej
bagom til Moltrup/Bramdrup imellem byerne, trække Errestedvej med ind i rundkørslen og med sikring af bløde trafikanter fra Moltrup til Rovstrup med fx tunnel.
Luk resten af indkørslerne til Moltrup/Bramdrup så alt trafik flyttes ud i rundkørslen, derved forhindres også gennemgående hastig og tung trafik inde i byerne.
Brandstationens udrykninger forsinkes ikke med ovenstående løsning.

Cykelsti helt til Bestseller, for at sikre de bløde og fortrinsvis unge trafikanter.
Vi har: Over 1.000 biler i timen i de værste timer.
9.500 biler i et hverdagsdøgn (kun 1.000 færre end Sønderjyllands værste
vej: Ribe Landevej!)
Centrale byggegrunde, som ikke gør trafikken i Haderslev midtby værre
En ny motorvej til Midtjylland på vej som vil gøre problemet meget værre.
Et ønske om at gøre industriområde Haderslev N mere attraktivt.

På trafikgruppens vegne
Mikael Winther
Hvornår mon vi kan se
dette smukke skilt på
strækningen mellem
Moltrup og Bramdrup?

4

Moltrup Sogneforening indkalder hermed til:

Borgerbudgettering den 17. september
kl. 19.00 i Moltrup Klubhus
Borgerbudgettering er Haderslev Kommunes måde at få demokratiet ud til os,
hvor vi får en pose penge vi kan bruge til de projekter vi syntes er værdige, og vi
har stemt om.
På aftenen skal vi brainstorme idéer, og stemme om forslagene.
De idéer I kommer med, må I gerne i forvejen finde ud af hvad koster, så vi kan få
en valid afstemning om forslagene på aftenen.

Administrator søges
Til Moltrup Forsamlingshus søger vi en ny administrator til udlejning, dvs. modtagelse af betaling, udlevering af nøgler, og kontrol af faciliteterne efter og måske
før udlejningerne. Det er en frivillig tjans, men skulle ikke kræve det helt vilde.
Hør evt. nærmere om opgaverne hos: Jørgen Nissen, Moltrup Bygade 2, mobil 21
14 16 10, mail: forsamlingshus@moltrup-sogn.dk
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Nyt fra forsamlingshuset
Sogneforeningen har nedsat et udvalg til indkøb af service og inventar, da meget
trænger til en fornyelse eller udskiftning. Samtidig har vi ved ansøgning hos kommunen været så heldige, at vi i år har fået tildelt 12.500 kr. i tilskud. Derfor har vi
besluttet, at nu skal det være, også på baggrund af faldende antal udlejninger og
klager over servicets tilstand, mangler og forskellighed.
Der er pt. indkøbt rød- og hvidvinsglas, ølglas, vandkander, vaser, lysestager og
salt og pebersæt beregnet til 100 personer. Det gamle er pakket ned, og vi regner
med at sælge ud af det på et tidspunkt. Jeg vil her sige tak til Niller, Helle og familie for hjælp med at få servicet op i forsamlingshuset, tømning og afvaskning af
skabene. Næste skridt er indkøb af tallerkener, kopper, letvægtsborde og udskiftning af ca. halvdelen af stolene. Vi arbejder også på indkøb af et fryse-køleskab.
Det er sogneforeningens ønske, at vores forsamlingshus bliver brugt, og gerne
meget, så vi vil hermed opfordre til at bruge det ved enhver lejlighed. Vi vil gøre,
hvad vi kan, for at i hvert fald inventaret er i orden, rengøringen kan vi ikke påvirke, det påhviler kommunen. Samtidig er her også en opfordring og en lille bøn til,
at man efter brug afleverer alt i samme stand, som man selv forventer at modtage det i.
På sogneforeningens vegne
Lisbeth Schultz
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I vort sogn har vi en oase der kaldes
Det levende rum, som er beliggende
ved klubhuset på sportspladsen, og
står til fri afbenyttelse af alle sognets
foreninger og beboer. Det levende
rum rummer en legeplads, boldbane
samt en pavillon med borde/bænke.
Det levende rum er opført i 2010 for midler der blev søgt ved fonde og virksomheder. Efter opførslen støttes Det levende rum økonomisk af private og virksomheder.
Denne støtte bruges til:
•

Det årlige lovpligtige sikkerheds- samt vedligeholdelseseftersyn.

•

Ansvarsforsikring over området.

•

Hensættelser til reparationer og vedligeholdelse.

•

Haderslev kommunes landdistrikts pedelordning plejer vores fælles område.

Skulle du have lyst til at støtte vores dejlige fælles område kan det gøres med 150
kr. pr. år for private. Støtten kan indbetales på konto: 2450-4387618789.
Jeg beder i den forbindelse om at du/I skriver jeres navn på indbetalingen og derefter sender mig en mail med navn og adresse.
Skulle man som virksomhed have lyst til at støtte og derved få en reklameplads i
pavillonen for blot 1000 kr. pr år, kan man henvende sig til undertegnet for yderlig information.
Læs mere på Moltrup Sogns hjemmeside:
http://www.moltrup-sogn.dk/faciliteter/det-levende-rum.html
På forhånd tak for støtten.
Med venlig hilsen

Det levende rum/ Moltrup idrætsforening
Heidi Reinhardt Christensen , Moltrup Bygade 29, 6100 Haderslev
hrc@gulvsliver.dk
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Nyt fra Menighedsrådet
Uddeling af Fællesnyt
Der skal lyde en stor tak til de bude, der deler Fællesnyt ud. Bladets indhold er
vitalt for Bjerning og Moltrup sogne. For nuværende kan det slet ikke afløses af
en digital udgave.

Til den ene af Moltrup ruterne hører Simmerstedvej, Slethusvej, Knorborgvej og
Oksbølvej med. Da ikke alle husstande på disse fire veje hører til Moltrup sogn, vil
det være rart for redaktøren, at få en melding om man stadig gerne vil modtage
Fællesnyt. Der kan være flere gode grunde til at ’abonnere’ på Fællesnyt, f.eks.
hvis man har løst sognebånd til Moltrup sogn, deltager i foreningslivet eller på
anden måde er tilknyttet sognet. Derfor en opfordring til at melde tilbage til redaktøren (Leif Beck, tlf. 40 14 97 10 eller mail: faellesnyt@moltrup-sogn.dk) om
man fortsat er interesseret i at modtage Fællesnyt. Apropos løsning af sognebånd, skal man selv kontakte præsten for at få det gjort. Har I løst sognebånd
tidligere ved Jette Colding Frederiksen, gælder det desværre ikke ved præsteskifte. Se side 20 for yderligere oplysninger om sognebånd.

Præstegården igen igen
Hvad er nu det, er der igen håndværkere i
præstegården, den er da meldt færdigrenoveret. Det sidste er rigtig nok, men det viste
sig, at taget over konfirmandstuen trods
partiel reparation, ikke kunne holde vandet
ude. Det samme problem gjorde sig gældende med kælderen, dog ikke regnvand,
direkte, men vandet i jorden, der presser sig gennem
sokkel og kældergulv. Der har simpelthen stået blank
vand i kælderen. Nyt skifer på taget og dræning udvendig og indvendig i kælderen kombineret med injicering
af et fugtstandsende materiale i soklen løser forhåbentlig problemerne øverst og nederst.
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Provstesyn
Menighedsrådet er forpligtet til hvert år at få bygninger og kirkegård synet af en
sagkyndig person, udpeget af menighedsrådet. Dog skal synet hvert tredje år foretages af en af provstiet udpeget kyndig person. Det sidste gjorde sig gældende i
år med deltagelse af domprovst Torben Hjul Andersen og arkitekt Lisbeth Søkilde
fra Gammelgaards tegnestue i Gram. Som I kan se på billederne, bliver selv de
fjerneste kroge besigtiget, og nogle med en flot udsigt. Som vanligt bliver vi rost
for velpassede bygninger og omgivelser takket være vores samvittighedsfulde og
dygtige personale, - tak til Jer!

På menighedsrådets vegne
Knud Isaksen

Varde Miniby
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
7/8

Assistance Sprøjte + Tankvogn, Naturbrand-Mark, Høstet, Hjerndrupvej,
Assistance til Tyrstrup + Stepping

Min. forurening-Mindre spild, Moltrup Landevej/Errestedvej, Oliespild
fra gummiged
Bygn.brand-Etageejendom, Nørregade Haderslev, TVG-assistance til
2/8
Falck, ikke i indsats
Brand - Landbrugsredskab, Errestedvej, Ild i traktor og træk med læs
31/7
halm
4/8

26/7 Naturbrand-Mindre brand, Povlsgardsvej, Markbrand, høstet mark.
Assistance med ASP og TVG til Naturbrand-Mark, Avnøvej, Fjelstrup, assistance til Fjelstrup
Tankvognsassistane, Mark brand, Hellehøj Øsby, Tankvognsassistane til
24/7 Falck Haderslev, assistance fra sprøjte og tankvogn Hoptrup samt tankvogn Moltrup.
25/7

FUH-Fastklemte/Brandfare, Sønderjyske motorvej E45 sydgaende
67>68, Solouheld, oprydning efter uheld, 6 tilskadekomne
Tankvognsassistance, markbrand i Grarup assistance til Falck Haderslev
8/7
og Hoptrup.

12/7

26/6

Bygn.brand-Gard/fare for dyr, Avnøvej, Fjelstrup, Ild i garage tilstødende
staldbygning. Tankvognsassistane til Fjelstrup, ikke i indsats.

ABA-Alarm, Bofællesskabet diagergard, Damp fra gryde under madlavning.
Min. forurening-v/FUH, Sønderjyske motorvej E45 sydgaende 67->68,
18/6
Olie tabt fra motorcykel grundet flækket motorblok
24/6

10

11/6
10/6
25/5
23/5

17/5
13/5

Bygn.brand-Etageejendom, Allegade Haderslev, Tankvognsassistance til
Falck Haderslev
Træ væltet ud over vognbane, Simmerstedvej,Træ fældet og vognbane
ryddet for træ.
Bygn.Brand-Etageejendom, TVG Assistance Falck Haderslev, Handværker
var lidt uheldig da der skulle brændes tagpap pa.
ABA-Alarm, Bestseller Moltrup Landevej, Ingen brand, vi er hjemme i garagen igen
Brand-Bil i det fri, Sønderjyske motorvej E45 Nordgaende 68>67, Motor
brand i personvogn, slukket med HT. Ingen personskade
FUH-Brand i bil, Sønderjyske motorvej E45 sydgaende 68>69, Solouheld,
tilskadekommen var kommet ud af bil ved ankomst, ingen ild

13/5 Bestseller, Moltrup Landevej
Efterslukning, Oksbølvej, Efterslukning af brand tidligere pa dagen, tilkaldt af ISL
Bygn.brand-Industribygning, Oksbølvej, Haderslev, Ild i affaldsoplæg, as10/5
sistance fra Hoptrup med tankvogn
Container i det fri-Brand, Bestseller, Moltrup Landevej,Ild i affaldscontai15/4
ner
10/5

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

Juletræsfesten vil i år blive afholdt
søndag den 9. dec. kl. 14.30 - 16.00
Nærmere oplysninger vil komme i december-nummeret af Fællesnyt.

Venlig hilsen
MFB
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Fællesmiddag i gymnastiksalen
fredag den 5. oktober kl. 18.00

MFB og madklubberne vil gerne invitere sognet til fællesmiddag i gymnastiksalen
hvor der vil 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 26. 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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SYNG DANSK AFTEN
Konfirmandstuen i Moltrup
Onsdag den 31. oktober klokken. 19.00
Det er atter Syng Dansk Dag i år.
Kom og vær med til en hyggelig aften, hvor vi synger frit fra salmebogen og højskolesangbogen.
Har du en favorit, så synger vi den gerne sammen.
Vi synger en lille times tid og afslutter med rødvin og ost.
Ingen tilmelding, blot mød op.
Vi ses!
Arr. Organist Birte Reimers

Moltrup-Bjerning menighedsråd

NY SÆSON i ALSANGSKORET
Har du en lille sangfugl gemt i dig, så mød op til vores dejlige kortimer.
Vi øver hver torsdag aften i konfirmandstuen kl. 19.00-21.00

Vi starter op den 30. august.
Alle er velkomne.
Venlig hilsen
Birte Reimers
(Organist)
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Sogneudflugt til Varde Miniby og Tirpitz
Årets sogneudflugt startede kl. 10 fra parkeringspladsen ved Seggelund Cafeteria.
Derfra kørte vi til soldaterhjemmet i Varde, hvor vi fik en dejlig frokost med højtbelagt smørrebrød.
Efter veloverstået frokost kørte vi til Varde Miniby, hvor vi var på egen hånd. Der
var også mulighed for at se deres værksted, hvor vi så hvordan huse og inventar
blev til. Det var rigtig spændende.
Så var det tid til at få noget spiseligt igen, derfor kørte vi tilbage til Soldaterhjemmet, hvor vi fik serveret kaffe og kage, Forstanderen fortalte kort om hvordan soldaterhjemmet fungerer.

Godt mætte fortsatte vi derefter turen til Tirpitz Museet. Her var vi også på egen
hånd, men fik ved indgangen udleveret en brik, så vi kunne få en lille historie ved
hver stand. Det var rigtig spændende at se, hvordan man har formået at grave
sådan et stort museum ind i klitterne, så det næsten bliver usynligt.
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Så blev det tid til at stige på bussen og køre tilbage til Seggelund efter en dejlig
dag i det vestjyske. Undervejs blev der sunget lystigt efter højskolesangbogen.

Ved ankomsten til Seggelund tog vi afsked med vores chauffør fra Agerskov Turistfart, og vi kunne så sætte os til bords i cafeteriet, hvor vi indtog en lækker
aftensmad. Derefter var det op til hver især, hvornår de ville køre hjem.
En dejlig og hyggelig dag var slut, og på alles vegne siger vi tusind tak til Henriette,
Brian og Jette for en veltilrettelagt dag, og vi glæder os allerede til næste år.
Erik Petersen
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Nyt fra Sognepræsten
Livet er smukt
Denne sommer har vi fået brugt præstegårdshaven meget og det er dejligt at gå
rundt og kikke på alle de forskellige buske
og træer. Kirsebærtræet havde de største
kirsebær jeg nogen sinde har set og der
var mange mirabelle-blommer, de store
brombær er ved at modne. Viktoriablommer var der ikke mange af, men de
var gode! De forskellige æbletræer kunne
behøve en kærlig hånd, og det får de nok
også med tiden og lige så med pæretræerne, men det må vente lidt endnu. Så er
der det imponerende store valnøddetræ.
Der er mange valnødder på træet i år.
Dem kan jeg så glæde mig over når jeg
ligger i hængekøjen. De mange forskellige træer og de mange forskellige frugter.
Sådan tænker jeg også at Gud glæder sig over os og vores forskelligheder. Vi har
forskellige nådegaver, ting vi gør godt, evner vi har og muligheder vi får. Nogen
gange er der bare ikke de bedste betingelser for at kunne yde det vi kan, og så
bliver der ikke meget ”frugt”, ligesom på Viktoria-blommetræet. Andre gange er
der bare for mange vilde skud og så bliver der heller ikke meget frugt, eller det
bliver noget småt og sygt noget, fordi vi bare vil for meget og det hele stritter i
hver sin retning.
Der er ikke nogen som forventer sig valnødder fra et æbletræ eller at der skal
vokse blommer på et kirsebærtræ, men vi mennesker kan let gå og blive misundelige på det andre er gode til, i stedet for at se hvad man selv kan. Tit oplever jeg
at vi begynder at synes dårligt om os selv, fordi vi ikke har de evner som andre
har. Men jeg tror at der er en mening med at lige netop du kan det du kan, fordi
ingen anden kan gøre det lige så godt som dig. Nemlig på din måde. Og så er der
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perioder i livet, hvor det ikke bliver til så meget, fordi forudsætningerne mangler.
I år har vi haft rekordtørke og jeg tror også at der kan være sådanne perioder i et
menneskeliv. Så nytter det ikke noget med selvkritikken at slå sig selv i hovedet
over at det ikke bliver til mere. Hvis forudsætningerne ikke er der, hvordan skal
du så kunne? Nu bliver det meget om at præstere og bære frugt, men når man
ser på hvad Jesus bruger for billeder, er det ikke præstationer som er det vigtige.
Det er at kunne tage imod det som giver liv, det som vi behøver, for at kunne leve. Jesus siger: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den der bliver i mig, og jeg i ham,
han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. ”
I vores samfund taler vi alt for meget om alt det vi skal præstere og yde, alt skal
effektiviseres men der tales alt for lidt om hvad et godt liv er og hvad vi mennesker behøver. Her inden skolestart syntes jeg det er vigtigt at huske de unge på at
det ikke er deres karakterer og præstationer som er livets mening. Ligesom grene
på et træ er vi båret af noget større, som giver os livgivende kraft. Det vi skal gøre, er ikke først og fremmest at bære frugt, men det vigtige er at blive på stammen, som giver den livgivende næring og kraft til grenene. At tage imod og bruge
det til glæde for os selv og andre. Livet er rigt og smukt. Lad os glæde os over det
og takke vor Herre for alt det fine han har skabt i vores natur og i os selv.
Henriette Öberg
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Luthers nøgle – et konfirmandspil med stor opslutning
Den 22. september indbydes igen alle konfirmandgrupper i hele Haderslev
Domprovsti til at deltage i et spil om reformationen i Moltrup. Spillet er noget
som virkelig sætter sognet på kortet for konfirmanderne og vi behøver mange
som vil bakke op om arrangementet.
Vær opmærksom på at Møllesvinget bliver spærret fra ca. kl. 8.00-16.30 af sikkerhedsgrunde.
I Luthers nøgle-spillet behøves flere frivillige statister. Helst hele dagen, men hvis
det kniber kan man være med en formiddag eller en eftermiddag. Man sørger selv
for passende pjalter og ja, skønhed er ikke nogen fordel den dag, for Djævelen og
hans hjælpedjævle driver sit spil bag graverbygningen, kærlighedskranke katolske
præster fortæller om sine kvaler på kærlighedsstien og på idrætspladsen spreder
pestramte skræk. Mange svære opgaver skal løses, for at det til sidst skal gå godt
med reformationen.
Velkommen til en sjov dag med konfirmander og frivillige. Mere info om dagen
hos Henriette Öberg, telefon 51 44 22 98.

Herunder et billede fra sidste års ”Luthers nøgle”.
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Sogneeftermiddage. Velkommen!
Sæt

i kalenderen ved følgende dage:

Onsdag den 31. oktober kl. 19.00: Syng dansk med Birthe Reimers og højskolesangbogen. Kom og ønsk dine favoritter og syng med på nye. Menighedsrådet
byder på lidt vin og snacks. Se Birtes opslag på side 13 for mere info.
Onsdag den 14. november kl. 14.00-16.00: 100-året for 1. verdenskrigs afslutning. Historier og skæbner fra landsdelen i et nyt lys.
Torsdag den 13. december kl. 14.00-16.00: Lucia dag med adventshygge.

Bogklubben
Bogklubben starter igen tirsdag den 2. oktober kl. 19.00,
og vi mødes den 1. tirsdag hver måned i vinterhalvåret.
Planer for dette efterår er bl.a. at læse Birgitte Steffensen
Thomasens debutbog: ”Aftryk - lille lærer, hvad nu? ”.
22. november kl. 18.00 tager bogklubben til forfatterbesøg
i Hoptrup sognehus, hvor Birgitte Steffensen Thomasen
fortæller om sin bog og sit virke. Det koster 70 kr. hvor
mad og kaffe indgår.
Et nyt projekt er et bogskab som skal fungere som byttecentral, hvor man kan låne eller aflevere bøger, som
man tror andre også kan have glæde af at læse. Vi arbejder på placeringen, men vigtigst er at det skal være
let at finde og tilgængelig for alle.
Interesserede henvender sig til Hilda Janot på telefon:
30 26 84 67.
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Hjertebånd og sognebånd
Vi kan høre til mange forskellige steder og nogen gange hører man til andre steder end man bor. Sognebånd løser man til præsten i den kirke man hører til, selvom man er flyttet fra sognet. Sognebåndet er registreringen af hvilket sogn du
hører til. Når man har løst sognebånd kan man stadig deltage i menighedsrådsvalg og stille op i menighedsrådet, selvom man f.eks. er flyttet til Vojens eller Haderslev. Mange er ikke opmærksomme på at når den præst man har løst sognebånd til slutter, skal man igen løse sognebånd til den nye præst på stedet. Med et
sognebånd bliver det også tydeligt hvor man vil begraves eller bisættes, når den
dag kommer. Så hvis du ikke længere bor i sognet, men vil høre til i MoltrupBjerning så send en besked til mig eller find sognebåndsblanketten inde på vores
hjemmeside: www.moltrupbjerning.dk/kirkeblad/
Henriette Öberg
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

Prædikant

2. sep.

14. s. e. Trinitatis

10.30

9. sep.

15. s. e. Trinitatis

09.00

16. sep.

16. s. e. Trinitatis

10.30K

23. sep.

17. s. e. Trinitatis

Ingen

10.30K

30. sep.

18. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Henriette Öberg

7. okt.

19. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Henriette Öberg

14. okt.

20. s. e. Trinitatis

Ingen

09.00

Henriette Öberg

21. okt.

21. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Henriette Öberg

28. okt.

22. s. e. Trinitatis

10.30K

09.00

Henriette Öberg

Allehelgene

16.00

19.00

Henriette Öberg

4. nov.

Konf. ind.

Bjerning kirke

Høst/kor

09.00

Henriette Öberg

Ingen

Henriette Öberg

09.00

Henriette Öberg
Høst/kor

Henriette Öberg

11. nov.

24. s. e. Trinitatis

Fælles provsti mindegudstjeneste

18. nov.

25. s. e. Trinitatis

09.00

10.30K

Henriette Öberg

25. nov.

Sidste s. i kirkeår

10,30

09.00

Henriette Öberg

2. dec.

1. s. i. Advent

16.00

10,30

Henriette Öberg

9. dec.

2. s. i. Advent

09.00

Ingen

Henriette Öberg

16. dec.

3. s. i. Advent

10.30K

16.00

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
21

Lucia

Henriette Öberg

MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Kontingent til Arkivet
Det har tidligere været sådan, at Lokalhistorisk Arkivs bestyrelse har kørt rundt
og opkrævet kontingent til arkivet, men det har vi et stort ønske om at lave om
på. Det er meget tidskrævende og i mange tilfælde møder vi slet ikke folk hjemme. Vi vil derfor appellere til vores medlemmer om at indbetale direkte til arkivet, enten ved at overføre beløbet til kontonummer 5386 0243563 eller ved at
indbetale på MobilePay tlf.nr. 21 72 13 39. Man kan også komme og besøge os
når vi holder møde den 10. og 24. september og den 8. og 22. oktober på Digagergård, Bramdrup Vestergade 9 (inde i gården og lige til venstre for vognporten) mellem kl. 19 og 20.
Som nævnt i Fællesnyt juni 2018, blev der på generalforsamlingen vedtaget en
kontingentforhøjelse til 75 kr. pr. husstand og vi håber virkeligt at I alle vil være
med til at støtte arkivet. Vi har brug for pengene til diverse kurser i arkivsystemet ARKIBAS. Når vi har fået lagt alt materiale ind i dette system, giver det alle
landets borgere mulighed for at søge efter arkivets materialer via arkiv.dk. Vi
har i foråret deltaget i to kurser, og det bragte os også et stykke på vej, men der
er flere relevante kurser som vi meget gerne vil deltage i.
Blandt alle der fornyer deres medlemskab hos os inden den 1. november, vil der
blive trukket lod om to flasker vin. Vinderen vil blive bekendtgjort i decembernummeret af Fællesnyt.
Vi håber på jeres forståelse for dette nye tiltag.
Med venlig hilsen
Arkivets bestyrelse
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Klip fra Arkivet
Så har vi igen været i de ”støvede” arkivkasser for at finde lidt fra ”gamle” dage i
Moltrup. Her fandt vi nedenstående udklip som kunne læses i Jydske Vestkysten
den 16. februar 1984 - altså for mere end 34 år siden.

Mange kan sikker genkende de enkelte personer selv om de er godt sminkede og
måske blevet lidt ældre at se på i dag.

Fra venstre ses: Kjeld Jessen, Hans H. Rasmussen, Anette Schrader, Kirsten Rasmussen, Albert Wormsdorf, Christian Minke, Lis Jensen, Henrik Skøtt, Helga Toft,
Arne Løhndorf, Eva Ravn og Jens Chr. Nørgaard Jensen.
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Flere klip fra Arkivet
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Den 30. marts 1987 kunne man læse nedenstående i avisen:

Alle disse klip plus meget mere kan man finde i Moltrup-Bjerning lokalhistoriske
Arkiv. Derudover er der masse af andre spændende ting, men for at alle kan få
glæde af arkivet kræver det at alt bliver registreret, hvilket vi er i fuld gang med.
Til det arbejde skal der bruges en del penge - så derfor beder vi om jeres støtte.
Herunder ses et billede fra det nævnte modeshow.
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Moltrup-Bjerning Jagtforening
En ny jagtsæson står snart for døren
for Moltrup-Bjerning Jagtforening
Jagtforeningen afholder jagter på følgende datoer:
•

Lørdag den 6. oktober

•

Lørdag den 3. november

•

Lørdag den 8. december

På de nævnte datoer vil der blive gået på jagt i Krejsel Skov hvorfor vi gerne vil
undgå yderligere aktivitet i skoven af sikkerhedsmæssigt hensyn.
Der vil på de ovennævnte datoer også blive opsat en kegle foran indgangen til
skoven advarende om der afholdes jagt.
Herudover afholder foreningen aktivitetsdag ved Krejsel Skov søndag d. 26. august hvor stier mv. tjekkes for faldne grene mv.

På Jagtforeningens vegne
Christian Schultz
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Moltrup Skytteforening
Opstart sæson 2018 – 2019
Vi starter igen onsdag d. 3. 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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Nyt fra

Bliv medlem af Moltrup Idrætsforening
Moltrup Idrætsforening har en bred vifte af gratis tilbud hver uge. Foreningens
frivillige står for sommerfesten, fastelavnsfest og der støttes op om forskellige
tiltag i lokalsamfundet der styrker sammenholdet.
Vi håber, at mange flere vil deltage i vores tilbud i løbet af efteråret, og ser derfor
gerne at flere melder sig ind i foreningen.
Der er kontingent på de forskellige hold – Tennis, Bordtennis, Gymnastik og Fodbold – men Løbeklubben, Fitness i det fri og lignende er fortsat gratis. Vi vil derfor
opfordre alle husstande til at blive medlem af Idrætsforeningen. For husstand betaler blot 100 kr. pr år, så bliver alle i husstanden automatisk medlem af MIF. Pengene går til at vi kan fortsætte arbejdet med at give Jer alle idrætstilbud af forskellige karakter i lokalsamfundet.
Skulle dette have vakt din interesse, kan man enten kontakte kassereren i MIF
Anders Grarup på mail (mifbestyrelsen@gmail.com) eller på Facebook for at høre
mere eller få konto nr. Alternativt kan I overføre via MobilPay (51443) – husk at
skrive navn og adresse som kommentar.
Så bliver I medlem og støtter Moltrup Idrætsforening.
En stor tak til alle trænere og frivillige, fordi de gør det værd at være aktivt medlem i Moltrup Idrætsforening og bestyrelse.
Mvh.
Bestyrelsen i Moltrup Idrætsforening
28

MIF’s aktiviteter i efteråret
Bordtennis
Hvornår: Hver mandag fra kl. 18.30 i Moltrup skoles gymnastiksal.
Opstart: Mandag den 17. september (uge 43).
Kontingent: 200 kr.
Beskrivelse: Vi har bordtennisbat som du kan låne, og du kan jo
komme og prøve om det er noget for dig. P.S. Til orientering så
kan man jo også spille tennis i Moltrup.
Tilmelding og spørgsmål: Julius Carstensen på tlf. 7452 8082 eller
2980 8201, eller kom bare op i skolens gymnastiksal.

Forældre barn gymnastik fra 1-5 år
Hvornår: Hver Tirsdag kl. 16.30 til 17.20 i Moltrup skoles gymnastiksal.
Opstart: Tirsdag 4. september 2018 (uge 43).
Kontingent: 1 barn 250 kr. Søskenderabat (125 kr. ekstra pr. barn)
Beskrivelse: Et hold for børn, der - sammen med deres forældre får en aktiv og sjov time i gymnastiksalen. Igennem leg og bevægelse, både med og på redskaber, vil vi styrke børnenes motorik
til tonerne af god musik. Håber vi ses.
Mvh. Kenneth Brandborg, mobil: 22 14 47 10

Bevægelse, musik og motion
Hvornår: Hver tirsdag kl. 17.30 til 18.30 i Moltrup skoles gymnastiksal.
Opstart: Tirsdag 4. september 2018 (uge 43).
Kontingent: 250 kr. for efterår-forår.
Beskrivelse: Så begynder ’gymnastik’ sæsonen igen. Vi er en flok
piger/damer fra 20-89 år, som holder af fællesskab motion og musik. Vi leger, vi stepper, vi bruger elastikker, TRX’er, vægtstænger,
bolde, hulahopringe 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 kontakte mig på 22 77 30 37.
Mvh .Caroline Moos
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Fodbold – Old Boys
Hvornår: Hver torsdag
Opstart: Torsdag 16. august.
Kontingent: 350 kr. pr. halvår
Beskrivelse: MIF’s Old Boys fodboldhold har i efteråret fire
kampe, som alle spilles om torsdagen – er der ikke kamp,
bliver der arrangeret træning ved Moltrup Stadion. Når vi
rammer vinteren og det bliver lidt for koldt at være udenfor,
spiller vi på Haderslevs indendørs kunststofbane – tidspunkt
for dette kommer senere. Har du lyst til at spille med, så
kontakt enten Anders Grarup (2448 1932) eller Thorkild
Moos (2912 0669).

Kom og støt de grønne helte – her kan du se kampene i efteråret:
30/08/18 kl. 19.00: Haderslev FK - Moltrup IF (Favrdalskolen)

13/09/18 kl. 18.30: Moltrup IF – Christiansfeld IF (Moltrup Stadion)
20/09/18 kl. 18.30: Starup UIF – Moltrup IF (Staruphallen)
27/09/18 kl. 18.15: Moltrup IF – Haderslev FK (Moltrup Stadion)
Mvh. Thorkild Moos og Anders Grarup
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Løbeklubben
Alle Aldre
Hvornår: Hver mandag 19:30
Opstart: Fortløbende
Beskrivelse:
Moltrup løbeklub er for alle – Vi løber mandage fra
Brandstationen i Moltrup kl. 19.30 der er plads til
alle niveauer, typisk løbes der mellem 3 og 6 km.

Fra Sofa til 5 km Efterårs Hold
Hvornår: Hver mandag 19:30
Opstart: 06-08 / 13-08 / 20-08 (derefter går vi videre til trin 2)
Beskrivelse:
Et hold til dig der gerne vil i gang med at løbe, vi går/løber og der er en træner
med hver gang til at guide og hjælpe. Efter uge 3 – går vi aktivt i gang med et program – der vil kræve at man selv deltager med løb 2 gange yderligere hver uge,
alene eller med andre fra holdet.

Interval Træning – Løb
Hvornår: Hver mandag 19:00
Opstart: Fortløbende
Beskrivelse:
Til dig der er kommet forbi 5-10 km og gerne vil lidt mere med dit løb – vi træner
mange forskellige tempi og mange forskellige typer intervaller, alle bliver presset,
næsten ligegyldigt niveau. Vi samler op og får altid folk med. Det er vigtigt man
ved man kan løbe i hvert fald 5 km – Ellers bliver det meget svært at gennemføre
dette hold.
Der er som regel altid 1 løbetræner til stede hver mandag, så har du spørgsmål
om alt mellem himmel og jord, vedrørende løb, så er der måske kvalificeret hjælp
at hente.
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Familie Fitness
Hvornår: Søndage typisk kl. 10 – Men følg med på Moltrup Sogns Facebook side
Opstart: 05-08
Beskrivelse:
Vi mødes i gymnastiksalen eller på Sportspladsen (Hvis vejret tillader det) – Bliver
oplyst på Facebook fra gang til gang.

Vi gennemfører træningen hvis der er deltagere – altså 1 der tilmelder sig pr.
gang så gør vi det.
Alle ovenstående hold varetages af Christoffer Vitved – han kan kontaktes for
spørgsmål på Facebook eller mail: christoffer.vitved@live.com

TUSIND TAK for opbakningen til årets sommerfest
Sommerfest med ko-kasse bingo, skydning, leg på hoppeborg fodbold og meget
mere. Det var en meget hyggelig dag med rigtigt godt vejr.
Alt dette var ikke muligt uden festudvalget og alle kagebagerne.
På vegne af MIFs bestyrelse skal der lyde en stor TAK til alle involverede – ingen
nævnt, ingen glemt.
Vi gælder os alle til at se jer igen i 2019 sammen med jeres nabo.
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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.
Kommende arrangementer:
12/9-18: 1. Borgerbudgetteringsmøde (Bjerninghus)
15/9-18: Besøge Kyllingefarmen (Skyttegården)
16/10-18: 2. Borgerbudgetteringsmøde (Bjerninghus)
20/9-18: Opstart af sysselklub (Bjerninghus)
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, hvor du kan læse mere om aktiviteter i sognet.
Vi annoncerer også i bladet Fællesnyt.
Henvendelser kan ske til Formand Leif Johanneson
bentheogleif@bbsyd.dk
Medlemskab kan opnås ved at kontakte
kasserer Elsebeth Jessen (eliselund@hotmail.dk)
eller indbetale på konto: 1551 6282032
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Vi glæder
os til at se
dig ♥

Bjerning Sogns Beboerforening

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 12. september 2018 kl. 19.00 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 2018

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 nogen af de ideer der er blevet forelagt. Forslaget inkl. alle oplysninger så som pris, materialer m.m. skal sendes til formand Leif Johanneson senest den 7. oktober pr. mail (bentheogleif@bbsyd.dk), hvorefter bestyrelsen vil gennemgå materialet inden afholdelse af 2. møde,
som finder sted:

TIRSDAG den 16. oktober 2018 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

34

Bjerning Sogns Beboerforening

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

Tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 19.00 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. 8. oktober 2018

Vel mødt
Bestyrelsen for Bjerning Sogns Beboerforening
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KYLLINGEFARMEN

Bjerning Sogns Beboerforening inviterer til besøg
på vores lokale økologiske Kyllingefarm v/ Nikolaj
og Andreas.
LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER 2018 kl. 10.00
så tag gerne børn, børnebørn og barnlige sjæle
med ☺
Vi mødes i gårdspladsen på Kyllingefarmen
(Skyttegården), Kabdrupvej 49.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Sysselklubben
SÅ STARTER VI SYSSELKLUBBEN OP IGEN
EFTER EN GOD OG RIGTIG VARM SOMMER,
SOM JEG HÅBER ALLE HAR NYDT.

VI MØDES HVER 14. DAG I BJERNINGHUS,
HVOR VI NØRKLER MED ALT MULIGT
(Strik, hækling, sy m.m.)
FØRSTE GANG I DEN NYE SÆSON BLIVER

DEN 20. SEPTEMBER KL.
19.00
i BJERNINGHUS
JEG MEDBRINGER KAGE
HILSEN TINA
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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 Kenneth Brandborg
Errestedvej 7
tlf. 22 14 47 10

kenneth@brandborg.org

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup Forsamlingshus

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

forsamlingshus@moltrup-sogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 27 72 42 24

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

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

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

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

Bjerning Sogns Beboerforening

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

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

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz
Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

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

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

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

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

Skt. Hansaften i Moltrup

Årets båltaler ”Kris” Steinholm

Hvornår sker der hvad og hvor?
Gudstjenester
MIF-aktiviteter

Se datoer og klokkeslæt på side 21

Moltrup og Bjerning kirke

Se datoer og klokkeslæt på siderne 29 til 32

30. aug. kl. 19.00

Opstart af Alsangskoret

Præstegården

12. sep. kl. 19.00

1. Borgerbudgetteringsmøde for Bjerning

Bjerninghus

15. sep. kl. 10.00

Besøg på kyllingefarmen Skyttegården

Kabdrupvej 49

17. sep. kl. 19.00

Borgerbudgetteringsmøde for Moltrup

Moltrup klubhus

20. sep. kl. 19.00

Opstart af Sysselklubben

Bjerninghus

2. okt. kl. 19.00

Opstart af Bogklubben

Præstegården

3. okt. kl. 19.00

Opstart af Moltrup Skytteforening

Moltrup forsamlingshus

5. okt. kl. 18.00

Fællesmiddag

Moltrup forsamlingshus

16. okt. kl. 19.00

2. Borgerbudgetteringsmøde for Bjerning

Bjerninghus

31. okt. kl. 19.00

Syng dansk aften

Præstegården

14. nov. kl. 14.00

100-året for 1. verdenskrig

Præstegården

22. nov. kl. 18.00

Forfatterbesøg i Hoptrup

Præstegården

Juletræsfest v/MFB

Moltrup forsamlingshus

Luciadag med Adventshygge

Præstegården

9. dec. kl. 14.30
13. dec. kl. 14.00

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

