FÆLLESNYT
September 2019

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

På denne plads kunne du
præsentere dit firma - og
samtidig støtte udgivelsen

SKOVBØLLING RADIO & TV

af Fællesnyt.

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

Pris: 500 kr. pr år.

BRAMDRUP

-din lokale mekaniker

Bjerning Maskinværksted
v/Claus O. Reggelsen

snedkerog tømrerforretning

Tlf. 2026 7377 / 7452 5177

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

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

v/Finn Venzel Nielsen
Moltrup Landevej 105, 6100 Haderslev

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

• Mange års

erfaring

• Eget datacenter
• Daglig backup
• Sikret mod

oversvømmelse

Moltrup Data Center
Moltrup Landevej 87
6100 Haderslev
Kontakt: moltrup@modc.dk
eller efterlad en besked på: 2196 0717
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Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådsvalg

I juni-nummeret af Fællesnyt skrev jeg noget, som jeg ikke kan stå inde for. Nemlig at der er menighedsrådsvalg i slutningen af 2019, dette er noget sludder. Valget finder først sted i slutningen af 2020, således at det nyvalgte råd træder i
kraft pr. 1. søndag i advent 2020. Summa summarum - det vil jeg vente med at
trætte jer med om et års tid.

Bjerning kirke
Lytterunderne jeg omtalte i juni-nummeret er afsluttet inden Fællesnyt havner i
jeres postkasser. Resultatet af disse vil indgå i beslutningen, om hvorledes kirken
skal indrettes. Tak til jer, der har givet bidrag hertil. Om alt går vel, har vi fået færdigskrevet en projektbeskrivelse, der forhåbentlig baner vejen for midler til kirkens indretning i første halvdel af 2020. Det bliver spændende, hvad det åbner op
for.

Knud Isaksen

Forsidefoto af Leif Beck: ”Errested Gadekær”
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Bestyrelsen i Lokalhistorisk Arkiv arbejder målrettet på at få alt materiale fra vores
lokale arkiv registreret i arkivsystemet ARKIBAS, så alle får mulighed for at søge
efter billeder og andet fra Moltrup-Bjerning-området i arkivet via www.arkiv.dk.

Dette kan kun lade sig gøre hvis beboerne i de to sogne, som endnu ikke har indbetalt kontingent for 2019, bakker op om arkivet og fornyer deres medlemskab,
så vi har penge til flere kurser og indkøb af forskelligt udstyr til brug i arkivet.
Dette kan gøres ved at indbetale 75,- kr. pr. husstand enten på:
• Kontonummer 5386 0243563 eller på
• Mobile Pay 2172 1339. Angiv navn og evt. mailadresse ved indbetalingen.
På forhånd TAK!
Bestyrelsen
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Klip fra arkivet
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Nyt fra organisten/korlederen
KORET SYNGER IGEN
Når vi starter efter sommer er Alsangskoret med på banen igen. Så alle sangglade
mennesker er velkommen til at møde op og synge med.
Vi starter op torsdag den 5. september 2019 kl. 19.00-21.00 i konfirmandstuen i
Moltrup præstegård.
Så har du længe tænkt på at være med i det dejlige fællesskab, så mød endelig
op.
Spørgsmål kan rettes til korlederen Birte Reimers, på tlf. 6094 8999.
Vi ses!

Birte Reimers

SPIL DANSK AFTEN
Vi gentager det dejlige arrangement fra sidste år, hvor vi støtter op om Spil Dansk
ugen. Det bliver:
Onsdag den 30. oktober 2019 kl.19.00.
Vi mødes i konfirmandstuen i Moltrup præstegård, hvor alle frit kan komme med
ønsker omkring, hvad vi kan synge fra salme- og højskolesangbogen.
Der synges en times tid og afsluttes med rødvin og ost.
Ingen tilmelding, blot medbring det gode humør og mød op.

Vi ses!
Arr.

Organist Birte Reimers
Moltrup-Bjerning menighedsråd.
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Nyt fra Moltrup Forsamlingshus

Jeg, Ole Lørup, vil fremover gerne stå for udlejningen af Moltrup Forsamlingshus
og glæder mig til at overtage hvervet.
Mange kender mig sikkert ikke.
Jeg er nu startet en ny tilværelse som folkepensionist og bor på Klokkedal 10 i
Bramdrup sammen med min kone Ulla.
Du er velkommen til at ringe eller sende en SMS på 42 59 16 41 hvis du har
spørgsmål i forbindelse med lejen af Moltrup Forsamlingshus.

Med venlig hilsen
Ole Lørup
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Her bringes Caroline Moos’ prædiken
som hun holdt i forbindelse med Lægmandsgudstjenesten i Moltrup kirke
den 7. juli 2019.
Prædiken 3. søndag efter Trinitatis 2019
Pinsen er nu godt og vel overstået. Første søndag efter pinse hedder Trinitatis-søndag, og herefter begynder en lang
periode, der hedder Trinitatis-tiden. Trinitatis-tiden er en periode uden særlige
helligdage, der strækker sig helt til advent. Idag er det 3. søndag efter Trinitatis.
Lignelserne i dag hører til ’et sæt’ af 3 lignelser, som omhandler temaer om at miste, at søge, at finde og at fejre.
Det fortabte får og den savnede mønt, som vi hører om i
dag er 2 ud af sættet på 3. Den tredje lignelse, som hører
til sættet, er fortællingen om den fortabte søn. Selv om
disse lignelser er velkendte, håber jeg at vi i dag kan reflektere over dem og måske finde frem til anderledes eller
nye vinkler.
Da jeg spurgte Henriette, hvordan man bygger en prædiken op, så foreslog hun, at
man kunne begynde med spørgsmålet: ”Hvad er det gode i budskab fra lignelsen i
dag?” Så det er der jeg vil starte.
I lignelsen fra i dag, tænker jeg at fårene og mønten er
symboler for mennesker, og at fårehyrden og kvinden
er symboler på Gud. Budskabet fra alle fortællinger i
sættet er meget ens, at vi er, hver især, vigtige for Gud,
uanset hvem vi er. Der er nogen trøst i fortællingen. At
der er brug for os, at vi er elsket uanset.
Men måske det gode i fortællingen for i dag, ligger gemt i refleksionen over, hvordan den ville passe ind med samfundet i dag?
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•

Helt ærligt! Ville vi ofre 99, for bare at rede denne ene?

•

Hvorfor bruge så meget tid på, at søge efter en enkelt mønt, når man hurtigt bare kan tjene en ny?

Mange af nutidens film og serier lægger ofte op til, at en man skal ofre en for at
redde flere andre. Men jeg tror ikke, at Gud kender til nutidens smide-væk-kultur
– han smider ingen væk! Han elsker os alle og en, og det er der noget unikt og
trøstningsfuldt i.

I forbindelse med min forberedelse til i dag, blev jeg
mindet om, at ’toldere og syndere’ var ikke fattige og
udsatte folk i samfundet på Jesu tid. Tolderne arbejdede med en slags franchise model med romerne,
som på den tid besatte Israel. De skulle betale en vis
andel af det forventede udbytte til romerne, men
kunne så selv tjene på det overskud, kontrakten tillod dem at tage. Og de havde ry for at skrue afgiften
op og lade gevinsten gå i egne lommer!!
I starten af evangeliet klagede de skriftkloge og farisæerne ikke over, at Jesus spiste sammen med fattige og udstødte folk, men mere at han spiste med folk, som
var umoralske og samvittighedsløse. Omsorg fra Jesus til de fattige og udstødte er
velkendt og giver masser af mening. Det er lang mere kompliceret for os, når vi
ser at Jesus viser omsorg til dem, som lever godt på bekostning af andre. Det kan
være svært for os at forstå hvorfor Jesus brugte tid sammen med folk, som ragede til sig uden at tage hensyn til andre, og uden krav om bod, erstatning osv.
Man kunne fristes til at tænke på navne som Britta Nielsen eller Stein Bagger.
Hvordan mon vi ville reagere, hvis en af dem dukkede op i Moltrup kirke en tilfældig søndag?
Så budskabet fra lignelserne i dag handler ikke så meget om de socialt marginaliserede, som vi plejer at kunne sympatisere med, men mere om folk, som vi ikke
bryder os om. Måske budskabet handler mere om, at vi skal huske, at de også bør
bydes til bords og tales med - i det mindste, for at minde dem om en anden virkelighed end deres egen.
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Henriette forslog også, at man snakker om dagens tekst i forhold til hvordan den
påvirker mig og mit liv. Jeg ved ikke helt, om jeg vil sammenlignes med det fortabte får eller den savnede mønt. Men som kvinde, udlænding og katolik, så synes jeg
at det er noget særligt, at blive bedt om at holde lægmands-gudstjeneste i dag. At
jeg står her i dag bekræfter, at jeg er en del af et rigt og mangfoldigt fællesskab
her i sognet.
Som katolik kan jeg ikke lade være med at fortælle om mit eget forhold til lignelsen om den
fortabt mønt. Som katolik tror vi på helgener –
eller skytshelgener, som vi kan bede til. Troen
på helgener bunder i en tro på, at livet ikke
slutter ved døden, men blot ændres, og at man
stadig er forbundet med hinanden i det hellige
samfund. En helgen er en afdød, som er blevet
tildelt særstatus efter døden, pga. det de gjorde
mens de levede. En helgen kan gå i forbøn hos
Gud, på vegne af os, og på den måde hjælpe os
med at bringe en sag for Gud. Som katolik tror
man på, at vi kan undgå at tage Guds tid med
småting, ved at bede en skytshelgen om hjælp.
Skytshelgenen for tabte ting er Sankt Antonius af Padua, en by i Italien. Årsagen
hertil kan spores tilbage til en hændelse i klosteret, hvor nogle hellige skrifter blev
stjålet af en, som havde forladt menigheden. Antonius bad til Gud om, at den
måtte blive fundet, hvorefter tyven bragte skrifterne tilbage, og selv blev en del af
menigheden igen.
Så har min mor altid sagt, at man skal bede Sankt Antonius om hjælp til at finde
ting man har mistet. Måske har vi også en rolle med at hjælpe folk til at finde tilbage på sporet når de har mistet deres vej. Det er ikke nødvendigvis nogen nem
opgave – men selv om det ikke er nemt, så skal vi huske, at ligesom Gud ikke opgiver os, så skal vi ikke opgive vores medmennesker.
Så hvad kan man tage med fra dagens lignelser denne 3. Søndag efter Trinitatis?
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•

Budskabet om, at vi er alle sammen er vigtige gælder, uanset hvilke lag af
samfundet vi tilhører.

•

At vi er forpligtiget til, ikke kun at hjælpe os selv, men også mennesker omkring os, som måske er ved køre forkert i livet, og har brug for at komme
tilbage på sporet.

•

Hvis det ikke lykkes os at hjælpe folk at finde, hvad de har mistet – så må vi
stole på, at Gud ikke kender til smide-væk-kulturen og han ikke glemmer os
eller vore medmennesker.

Som bonus info kan jeg da lige nævne, at Sankt Antonius af Padua også udførte
flere mirakler. Blandt andet var der i landsbyen en hest, som ikke ville spise. Først
da Antonius holdt nadveren frem afbrød hesten sin 3 dages sultestrejke. Så hvis
der er nogen her i dag, som holder hest, der ikke rigtig trives, så kan du jo forsøge
at bede Sankt Antonius om hjælp!
Til allersidst vil jeg gerne slutte med et citat fra en kendt skuespiller, som hedder Denzel Washington:
”Når dagen er slut, handler det ikke om hvad du har, eller hvad
du har opnået. Det handler om, hvem du har løftet op, hvem
du har gjort bedre og hvad du har givet tilbage.”

Caroline Moos
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Nyt fra Sognepræsten
Sogneaftner i Moltrup-Bjerning pastorat
Igen dette efterår har vi nogle kyndige foredragsholdere med interessante emner
på programmet. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

SEPTEMBER
Efterretningsofficer på Cypern
Pensioneret oberstløjtnant Jørn Nielsen beretter om både sjove og nervepirrende
oplevelser fra sin tid ved den danske bataljon på Cypern. Jørn Nielsen var løjtnant
dengang og gjorde tjeneste som efterretningsofficer ved bataljonen fra august
1971 til juni 1972.
Torsdag den 19. september kl. 19.00 i Bjerninghus.
Menighedsrådet byder på ost og rødvin, øl eller vand. Velkommen til en spændende aften i Bjerninghus!

OKTOBER
Spil Dansk Aften
Vi gentager det dejlige arrangement fra sidste år, hvor vi støtter op om Spil Dansk
ugen.
Vi mødes i konfirmandstuen i Moltrup præstegård, hvor alle frit kan komme med
ønsker til, hvad vi kan synge fra salme- og højskolesangbogen.

Der synges en times tid og afsluttes med rødvin og ost.
Ingen tilmelding, blot medbring det gode humør og mød op.
Onsdag den 30. oktober 2019 kl.19.00.
Arr. Organist Birte Reimers og Moltrup-Bjerning menighedsråd.

NOVEMBER
Fra Kong Vermund til Christian X
Til Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske Arkivs generalforsamling i marts måned holdt
Peter Chr. Jacobsen et foredrag med ovenstående titel. Foredraget er aktuel i forbindelse med 100 året for genforeningen, og har siden bl.a. været holdt på Genforenings- og Grænsemuseet.
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Vi har reserveret Peter til at komme og gøre resten af Moltrup og Bjerning klogere på Sønderjyllands spændende historie. I foredraget vil han understøttet af lysbilleder gøre rede for, hvordan Slesvig først blev tabt for Danmark og siden, da
mange havde opgivet håbet, delvis kom tilbage.
Torsdag d. 14. november 2019 kl. 19.00. Foredraget holdes i konfirmandstuen i
præstegården.
Menighedsrådet byder på ost og rødvin, øl eller vand. Velkommen til en spændende aften!

DECEMBER
Adventskirkekoncert med Juletræstænding i Præstegården
1. søndag i advent: 1. december kl 16.00. Kirkekoncert i Moltrup Kirke. Derefter
kører børnene traditionen tro med i brandbiler til præstegården og tænder juletræet. Gløgg og æbleskiver serveres i garagen. Alle er velkomne!
Lucia gudstjeneste
3. søndag i Advent: 15. december i Bjerning Kirke. Vi håber at vi igen i år kan
samle børn og unge, piger og drenge til et Luciakor. Vi øver den 14. december.
Velkommen!

FEBRUAR
Sogneaften med elsket salmedigter: Steen Kaalø
Steen har mange elskede salmer på samvittigheden, så som ”Du kom til vor runde jord” salme 70 i salmebogen, og flere af hans bidrag til salmebogstillægget:
100 Salmer, har været månedens salme ved vore gudstjenester.
Torsdag den 6. februar kommer Salmedigter og frimenighedspræst i Bovlund
Steen Kaalø til en salmeaften i Moltrup Kirke. Det bliver en skæg aften. Mere derom senere.
Kaffe i Præstegården
Eftermiddagskaffe og kage med Snak og Sang i Konfirmandstuen i Præstegården
den første torsdag i måneden. Velkommen til en hyggelig snak og samvær. Ingen
tilmelding behøves det er bare at komme. Hilda og Ruth ordner kaffen og kagen.
Torsdag den 5. september kl. 14.00
Torsdag den 3. oktober kl. 14.00
Torsdag den 7. november kl. 14.00
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Luthers nøgle lørdag 21. september
Igen i år afholdes konfirmandspillet ”Luthers nøgle” i Moltrup. Denne gang bliver
det ud over ved kirken, også på Moltrup skole og på Sven Erik Martensens mark
over for kirken. Den dag vil der derfor være masser af unge mennesker i leg i Moltrup og der vil derfor være brug for afspærring og ekstra forsigtighed omkring
skolen og kirken den lørdag. Jeg håber på at mange fra Moltrup-Bjerning har lyst
til at deltage som frivillige i årets spil. Der er en herlig stemning, godt humør og
de frivillige får god grillet mad og lækre salater til frokost.

Samordner for frivillige er Peter Heini Glistrup på telefon 2622 1322 eller på mail:
PHG@KM.DK.

Billederne er fra sidste års ”Luthers nøgle”

Bogklubben starter tirsdag
den 1. oktober
Velkommen til bogklubben. Vi starter 1.
oktober og samles vanen tro første tirsdag i måneden kl. 19.00-21.00 i Konfirmandstuen i præstegården på Moltrup
Bygade 40. Tilmelding til Hilda Janot på
tlf. 3026 8467. Tilmelder du dig senest
23. september, så ligger der en spændende bog klar til dig også.
Henriette Öberg
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Lucia 2019
I år planlægger vi samarbejde med Vognsamlingen. Det ville være stemningsfuldt
at lade luciakoret køre hestevogn til luciagudstjenesten! Så derfor vil jeg gerne
have tilmeldingen i god til, for at tøj og
karet kan bruges til reklamebilleder inden.
Vi øver lørdag den 14. december i Bjerning kirke kl. 17.00-18.00 og derefter er
der fællesspisning i Bjerninghus for hele
”Lucia-sanger familien”.
Vores luciaoptog medvirker ved Lucia
koncerten i Bjerning kirke søndag den 15.
december kl. 16.00. Koret møder kl.
15.00. Alle Luciasangere får en velfyld slikpose som tak og et flot billede fra hestevognen.
Hvis du ikke har en egen luciakjole (en hvid lang kjole for piger, eller hvid T-shirt
eller skjorte og mørke bukser til drenge) så send lige en besked med din tilmelding inden den 1. november så får du hjælp at finde noget som passer.
Kom og vær med! Tilmelding med SMS til Henriette på 5144 2298 seneste 1. nov.
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Pinse pilgrimsvandring
Med næsten tørvejr og godt humør
startede vandringen fra Moltrup Kirke
efter en kort gudstjeneste med dåb.
Under vandringens gang, blev vejret
bedre og vel fremme i Bjerning blev de
vandrende pilgrimme mødt med kirkekaffe og boller i Bjerninghus’ have.
Snakken gik godt og mange gode kopper kaffe senere startede Jens Christian
kirkeklokkerne til friluftsgudstjenesten i
Bjerninghus’ have.
Tak til menighedsråd og medarbejdere for det vellykkede arbejde!
Dagen efter faldt regnen tungt over
gudstjenestedeltagerne i Biskoppens
have. Få præstekjoler har været så
våde og mange alterbøger skulle
lægges til tørre! Så vi kan også være
taknemmelige over at vejret holdt til
pinsedag i Bjerning.

Velkommen til høstgudstjeneste
Vi synger de gode stemningsfulde høstsalmer og
lytter til smuk musik som en smuk overgang til
efteråret. Taknemmelighed og eftertanke er
naturlige temaer der lægger sig til høstgudstjenesterne. Søndag den 29. september er der
høstgudstjeneste i Moltrup og søndag den 6.
oktober kl. 10.30 i Bjerning.
Efter gudstjenesterne byder menighedsrådet på
kirkekaffe.
Velkommen!
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Eftermiddagsgudstjeneste med kirkegårdsvandring,
gran og gløgg
Den 24. november kl. 13.30 er der eftermiddagsgudstjeneste i Bjerning kirke. Derefter kan vi sammen beundre gravernes arbejde med grandækning på Bjerning
kirkegård.
Efter gudstjenesten indbydes alle til gløgg og æbleskiver i Bjerninghus og der er
mulighed for at følge med på kirkegårdsvandring ved gravermedhjælper Susanne
Figge på kirkegården. Der vil også være mulighed for at se nærmere på kirken og
klokketårnet. Velkommen til en hyggelig eftermiddag i Bjerning.
Henriette Öberg

Sogneudflugt til Fredericia
Vi startede med et stilfærdigt og interessant besøg i Erritsø kirke, men senere viste det sig: Det blev en sogneudflugt af de vilde! Efter frokost på Fredericia soldaterhjem gik vi over på garnisionsmuseet. Alle som ville, fik en tur gennem terræn i
pansret mandskabsvogn og det gik over stok og sten! Der var sandelig noget at
fortælle børnebørnene om og jeg er lettet og glad for at vi slap for en tur på skadestuen! Indenfor i udstillingen hørte vi om hvordan man gennem militærhistorien har kommunikeret: Flag og ild, senere telegraf og under 2. verdenskrig kryptering med Enigma-maskine og til sidst fjernskrivere. Med entusiasme blev vi ledt
gennem udstillingen og fik også set noget russisk og engelsk krypteringsudstyr.
Efter en dejlig kop kaffe på Fredericias soldaterhjem fik vi en guidet tur gennem
Fredericias volde og bymidte. Det var interessant at se ind over den gamle jødiske
kirkegård og at høre om de mange forskellige trosretninger der tidligt var repræsenteret i Fredericia. Turen sluttede igen med en dejlig middag på Seggelund Restaurant.
Tak for en dejlig tur!
Tusind tak for opmærksomheden ved min konfirmation.
Tak til naboerne for den flotte ranke.
Jeg havde en fantastisk dag.
Kærlig hilsen
Søren
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Bogskabet i brug!
Det er en fornøjelse at bogskabet bliver brugt så
meget! Alle er velkomne til at gå forbi skabet, som
står uden for præstegården på Moltrup Bygade 40
og hente bøger. Hilda Janot sørger for at der jævnligt bliver fyldt på så både børn og voksne kan finde noget spændende og det er glædeligt at der er
så mange forskellige bøger at vælge imellem. Stor
tak til Provas for skabet og stor tak til Hilda for dit
store engagement og arbejde.

Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven
Igen i år var der friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven i
Moltrup. Graverteamet havde været i
gang så haven strålede og mange havde hjulpet til med at
tage borde og stole
frem til Gudstjenesten bag konfirmandstuen.
Salmerne havde næsten alle svenske rødder, så man kan
sige at der rådede svenske tilstande. Henriettes prædiken
handlede også om en af den Svenske frikirkeligheds
grundlæggere, Godsejer Olov Gabriel Hedengren. I år
spillede både Vibeke Appel og hendes mand Helge. Vibeke spillede el piano og Helge el bas. Henriette sang på
Svensk Ulf Afzelius´ sang ”Till Friheten” som postludium.
Menighedsrådet bidrog med at grille pølser, så alle kunne
få sulten stillet efter gudstjenesten.
Tak for en dejlig gudstjeneste.
Henriette Öberg
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

1. sep.

11.s.e. Trinitatis

10.30K

8. sep.

12.s.e. Trinitatis

15. sep.

Konf. indskr.

Bjerning kirke

Prædikant

09.00

Henriette Öberg

09.00

10.30

Henriette Öberg

13.s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Jakob Knudsen

22. sep.

14.s.e. Trinitatis

Ingen

13.30K

Henriette Öberg

29. sep.

15.s.e. Trinitatis

10.30K

09.00

Vikar

6. okt.

16.s.e. Trinitatis

09.00

10.30K

13. okt.

17.s.e. Trinitatis

Ingen

09.00

Erik Holmgaard

20. okt.

18.s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

27.okt.

19.s.e. Trinitatis

13.30K

Ingen

Henriette Öberg

3. nov.

Allehelgene

19.00

17.00

Henriette Öberg

10. nov.

21.s.e. Trinitatis

10.30

09.00

Henriette Öberg

17.nov.

22.s.e. Trinitatis

09.00

Ingen

Erik Holmgaard

24.nov.

Sid. s. i kirkeåret

Ingen

13.30K

1. dec.

1. s. i Advent

16.00K

8. dec.

2. sønd. i Advent

15. dec.

Høstgt.+Kor

Konc./børn

Høstgudstj.

Gran & gløg

Henriette Öberg

Henriette Öberg

Ingen

Henriette Öberg

09.00

Ingen

Jakob Knudsen

3. sønd. i Advent

10.30

16.00

22. dec.

4. sønd. i Advent

Ingen

Ingen

24. dec.

Juleaften

15.30

14.00

Henriette Öberg

25. dec.

Juledag

10.30

Ingen

Henriette Öberg

Lucia

Gudstjenestetider med fed skrift og efterfulgt af K betyder kirkekaffe.
Til alle gudstjenester kan der bestilles kirkebil på tlf. 74 56 15 13.
Læs mere på kirkernes hjemmeside www.moltrupbjerning.dk
19

Henriette Öberg

Nyt fra

Endnu en skøn sommerfest
Igen i år afholdt MIF sommerfest i Moltrup. Brandværnet dukkede op og viste
tricks til store som små, oldboys viste endnu flere tricks på boldbanen, der var et
lækkert kagebord til de sultne, og så var der et glædeligt gensyn med den populære bydyst. Igen i år var det Rovstrup der kunne trække sig som sejrherrer, efter
intens dyst mod Moltrup og Bramdrup.
Vi vil gerne sige tusind tak for alle som mødte op og deltog i aktiviteterne og fællesspisningen om aftenen. En ekstra stor tak skal der lyder til alle de frivillige, som
gør sommerfesten mulig. Det er fedt at så mange i sognet går sammen og hjælper
hinanden, om det så er med at få rejst teltet, bagt en kage, eller sælge fadøl i baren – Tusind tak. En ekstra stor tak skal det lyde til festudvalget, som har lagt
mange timer i at arrangere festen, uden Jer var det ikke muligt.
Vi glæder os allerede til sommerfesten i 2020.

Mvh
MIF’s bestyrelse
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Bliv medlem og støt MIF
For 50 kr. kan du blive passiv medlem og sikre at MIF forsat kan tilbyde sportsaktiviteter og fællesaktiviteter for alle i Moltrup Sogn.
Sådan gør du:
Indbetal 50 kr. på MobilPay - 51443
Tusind tak for støtten.

Bordtennis
Hvornår: Hver mandag fra kl. 18.30 i Moltrup skoles
gymnastiksal.
Opstart: Mandag den 7. okt. (uge 41).
Kontingent: 200,- kr.
Beskrivelse: Vi har bordtennisbat som du kan låne,
og du kan jo komme og prøve om det er noget for
dig. PS. 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.

Vil du stå for Bevægelse, musik og motion holdet i år?
Kære motionsglade kvinde.

Af helbredsmæssige årsager er jeg nødt til at melde pas til Moltrup Motion/Damehold i den kommende sæson. Foreningen vil
dog gerne at holdet ikke går i stå og derfor mangler vi en instruktør. Derfor hvis I kender nogen som kan overtales til at stå
for holdet i år vil det være dejligt at høre fra jer. Jeg ser frem til
sæson 2020/2021.
kh Caroline
Kunne du tænkte dig at stå for holdet i efteråret 2019 og foråret 2020, må du meget gerne kontakte MIF’s formand Christoffer Vitved på Facebook eller mail:
christoffer.vitved@live.com.
Tidligere har holdet kørt hver tirsdag fra 17.30 til 18.30, og er startet umiddelbart
efter efterårsferien.
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Moltrup Løbeklub
Der løbes hver mandag i 2 hold:
Kl. 19.00 – Interval træning for alle niveauer
Kl. 19.30 – Hyggeløb for alle (Her er der også mulighed for at starte helt fra 0. Kom gerne og hør mere?
Det er gratis at deltage, men vi opfordre alle til at
støtte MIF

Følg med på Facebook om nye tiltag i MIF
Vi arbejder på flere forskellige tiltag henover efteråret. Bl.a. noget sjov og leg med
forældre og børn, hvor børn og forældre sammen kan være aktive og have det
sjovt i Moltrup skoles gymnastiksal. Ligeledes arbejder vi også på at få et hold
Fodbold-Fitness op at køre, og meget andet.
Så hold dig opdateret på Facebook gruppen ”Folk fra Moltrup sogn”, hvor også
Løbeklubben løbende annoncerer aktiviteter.
Vi ønsker alle et godt og aktivt efterår.
Mvh
Moltrup Idrætsforening
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Billeder fra årets sommerfest i Moltrup
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Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
13/7

Bygn.brand-Gård/fare for dyr, Simmerstedvej, vidste sig at være efterslukning af branden fra tidligere på dagen.

13/7

Bygn.brand-Industribygning, Oksbølvej, ild i affaldsoplæg i lagerhal, assistance fra flere værn.

6/7

Brand - bil i det fri, Sønderjyske motorvej E45 nordgående 68 > 67

1/7

Bygn.brand-Etageejendom, Allegade, Haderslev, Ild i lejlighed, assistance
med sprøjte + tankvogn

29/6

Min. Forurening-v/FUH, Sønderjyske motorvej E45 sydgående 68>69, Olie
på kørebanen fra personbil

9/6

Bygn.brand-Industribygning, Oksbølvej, ild i affaldsoplæg i lagerhal, assistance fra Sommersted med TVG

17/5

Bygn.brand-Industribygning, Niels Bohrs Vej, Ild i elskab, Tankvognsassistance til Falck Haderslev, ikke i indsats.

18/5

Bygn.brand-Villa/Rækkehus, Bøgely, Haderslev, Tankvognsassistane til
Falck Haderslev, ild i træterasse. Ikke i indsats

3/5

Assistance autosprøjte + tankvogn Bygn.brand-Etageejendom, Lindevej
Haderslev.

Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
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Nyt fra Moltrup Skytteforening
Opstart sæson 2019 – 2020
Vi starter igen onsdag d. 2. 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.
NYT NYT: Som noget nyt har vi indkøbt skydestok til de ældre eller dem med andet behov, hvorfor der også oprettes en senior serie.
Kontingent:
Dækker skiver og hagl der bliver brugt til de 18 gældende skydninger.
Børn:

Kr. 100,-

Ungskytter, voksne og senior: Kr. 200,Yderligere info kan findes på www.moltrup-sogn.dk
Har du spørgsmål kan du kontakte:
Christian Schultz, 31 13 08 42 eller Ole Lørup, 74 52 94 48.
Vel mødt.
Moltrup Skytteforening
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Kursus aftner på Valnøddegaarden,
Sønder Kabdrupvej 29.
Broderi
Mandag d. 23. sep. Kl. 19.00.
Vi skal arbejde med frie sting.
Vi skal lave edderkopper,
vævede cirkler, franske knuder
tungesting osv.

Broderi
Torsdag d. 10. okt. Kl. 19.00.
Her vil vi brodere med de sting vi har lært.

Vi binder kranse
Torsdag d. 18. nov. Kl. 19.00.
Medbring selv gran og grene af forskellig art,

jeg vil have materialer til at supplere med.
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Vi laver dekorationer og juletræer
Mandag d. 25. nov. Kl. 19.00
Medbring selv lys, gran, grene og noget at
lave dekorationen på. Jeg vil have ler, oasis
og materialer til at supplere med.

Vi skal filte nisser, sy engle, fletter stjerner og julehygge
Mandag d. 9. dec. Kl. 19.00

Prisen er 100,00 kr. pr. aften inkl. Materialer, kaffe og kage.
Tilmelding skal ske til Else Gade Larsen på tlf. 24 85 37 06. Betaling skal ske
ved tilmelding på MobilePay 24 85 37 06 eller efter aftale.
Senest 3 uger før hver kursusaften, så jeg har tid til at bestille og lave materialer.
Der kan være ca. 10 – 12 pers. pr. aften så det er efter først til mølleprincip.

27

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

Mandag den 9. september 2019 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 2019
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 incl. alle oplysninger
så som pris, materialer m.m. skal sendes til formand Leif Johanneson
senest den 27/9-19 pr. mail (bentheogleif@bbsyd.dk).
Projekt ”ejeren” fremlægger projektet på 2. Borgerbudgetteringsmøde

TIRSDAG den 8. oktober 2019 kl. 19.00 i Bjerninghus
hvorefter der stemmes mellem de fremlagte projekter
HUSK at forslaget ikke må overstige 50.000 kr.

Vel mødt!
Bestyrelsen for Bjerning Sogns Beboerforening
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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
Projekt ”ejeren” fremlægger sit projekt,
hvorefter der stemmes mellem de fremlagte projekter

Tirsdag den 8. oktober 2019 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. oktober 2019

Vel mødt!
Bestyrelsen for Bjerning Sogns Beboerforening
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Valnøddegaarden
Vinsmagning
På opfordring og pga. at vi sidst havde valgt et utrolig dårligt tidspunkt, forsøger vi os med en ny aften.

Onsdag d. 11. sep. kl. 19.00-21.00
vil vi gerne inviterer jer til en smagning af vores dejlige
vine fra en økologisk vingård i Provence.
Prisen er 25,00 kr. pr. pers.
Efter smagningen vil vi være vært med kaffe og kage.
Tilmelding og betaling kan ske på 24 85 37 06.
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner
Else og Leif.
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Sysselklubben
OBS OBS OBS
ny startdato
DEN NYE SÆSON STARTER DEN

18. september 2019
KL. 19:00 til 22:00 i Bjerninghus
Hilsen Tina
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Sæt kryds i kalenderen

Virksomhedsbesøg
Nærmere info
pr. mail/facebook

Kreative aftner på
Valnøddegaarden.
Se FællesNYT

Sognefest
(Indvielse af Gadekær i Errested)
7/9-19 kl. 1700

Invitation omdelt

Borgerbudgettering
1. møde den 9/9-19 kl. 19
2. møde den 8/10-19 kl. 19
i Bjerninghus
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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:
7/9-19: Sognefest (Indvielse af gadekær i Errested)
9/9-19: 1. Borgerbudgetteringsmøde (Bjerninghus)
8/10-19: 2. Borgerbudgetteringsmøde (Bjerninghus)
18/9-19: 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. Her kan du læse mere om aktiviteter i
sognet.
Vi annoncerer også i bladet Fællesnyt.
Henvendelser kan ske til Formand Leif Johanneson
bentheogleif@bbsyd.dk
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 ♥

Adresseliste for kontaktpersoner i Moltrup og Bjerning Sogne
Moltrup-Bjerning

Navn, adresse og telefonnr.

Mailadresse og hjemmeside

Fællesnyt

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

faellesnyt@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogneforening

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

mikael@moltrup-sogn.dk

Moltrup Sogns hjemmeside

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

www.moltrup-sogn.dk

Moltrup Præstegård

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

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

isaksen@moltrup-sogn.dk

Moltrup-Bjerning Menighedsråd

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

jeppebarsoe@gmail.com

Moltrup og Bjerning kirker

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

Moltrup-Bjerning Lokalhistoriske
Arkiv

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

Moltrup Frivillige Brandværn

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

Moltrup Idrætsforening

Formand Christoffer Vitved
Moltrup Bygade 25
tlf. 52 15 41 73

christoffer.vitved@live.com

Moltrup Skytteforening

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

christian@rovstrup.dk

Moltrup-Bjerning Jagtforening

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

christian@rovstrup.dk

Udlejning af Moltrup Forsamlingshus

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

forsamlingshus@moltrup-sogn.dk

Moltrup Klubhus

Formand Arne Løhndorf
Rovstrupvej 33
tlf. 27 72 42 24

afl.1948@hotmail.com

Udlejning af Moltrup Klubhus

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

kathrine@bbsyd.dk

Rovstrup Vandværk

Formand Niels Fischer
Errestedvej 44
tlf. 74 53 10 16

rogstrupgaard@gmail.com

Bramdrup Vandværk

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

Bjerning Sogns Beboerforening

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

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

bramdrupvand@moltrup.net

bentheogleif@bbsyd.dk

Niels Schultz

•
•
•
•
•

Aut. Kloakmester & Entreprenør

Tlf. 24 23 22 40
Bramhalevej 54 - 6100 Haderslev

Dræning med
drænkasse og grus
Kloak og jordarbejde
Landbrugsarbejde
Gyllekørsel
Såning

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

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

-

hele familiens frisør…

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

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

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

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

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

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

Hvornår sker der hvad og hvor?
Gudstjenester

Se datoer og klokkeslæt på side 19

Moltrup og Bjerning kirke

5. sep. kl. 14.00

Kaffe i Præstegården - se side 13

Moltrup Præstegård

5. sep. kl. 19.00

Alsangskoret starter ny sæson - se side 6

Moltrup Præstegård

7. sep. kl. 17.00

Sognefest og indvielse af Errested Gadekær

Ved Errested branddam

9. sep. kl. 19.00

Borgerbudgettering 1. møde - se side 28

Bjerninghus

11. sep. kl. 19.00

Vinsmagning på Valnøddegården - se side 30

Sdr. Kabdrupvej 29

18. sep. kl. 19.00

Sysselklubben starter ny sæson - se side 31

Bjerninghus

19. sep. kl. 19.00

Efterretningsofficer på Cypern - se side 12

Bjerninghus

21. sep. kl. xx.xx

Luthers nøgle - se side 14

Krydset ved Moltrup kirke

23. sep. kl. 14.00

Kreativ aften på Valnøddegården - se side 26

Sdr. Kabdrupvej 29

1. okt. kl. 19.00

Bogklubben starter ny sæson - se side 14

Moltrup Præstegård

2. okt. kl. 19.00

Skytteforeningen starter ny sæson - se side 25

Moltrup Forsamlingshus

3. okt. kl. 14.00

Kaffe i Præstegården - se side 13

Moltrup Præstegård

7. okt. kl. 18.30

Bordtennis-opstart - se side 21

Moltrup Forsamlingshus

8. okt. kl. 19.00

Borgerbudgettering 2. møde - se side 29

Bjerninghus

10. okt. kl. 19.00

Kreativ aften på Valnøddegården - se side 26

Sdr. Kabdrupvej 29

30. okt. kl. 19.00

Spil Dansk aften - se side 6 & 12

Moltrup Præstegård

7. nov. kl. 14.00

Kaffe i Præstegården - se side 13

Moltrup Præstegård

14. nov. kl. 19.00

Fra kong Vermund til Christian X - se side 12-13

Moltrup Præstegård

18. nov. kl. 19.00

Kreativ aften på Valnøddegården - se side 26

Sdr. Kabdrupvej 29

25. nov. kl. 19.00

Kreativ aften på Valnøddegården - se side 27

Sdr. Kabdrupvej 29

Adventskirkekoncert og juletræstænding - side 13

Moltrup kirke

Luciagudstjeneste - se side 13 & 15

Bjerning kirke

1. dec. kl. 16.00

15. dec. kl. 16.00

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

