FÆLLESNYT
September 2020

Fra foreninger og beboere i
Moltrup og Bjerning Sogne

Salg og
reparation af:
TV samt
antenneanlæg

SKOVBØLLING RADIO & TV

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

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

BRAMDRUP

-din lokale mekaniker

Bjerning Maskinværksted
v/Claus O. Reggelsen

snedkerog tømrerforretning

Tlf. 2026 7377 / 7452 5177

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

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

v/Finn Venzel Nielsen
Moltrup Landevej 105, 6100 Haderslev

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

• Mange års

erfaring

• Eget datacenter
• Daglig backup
• Sikret mod

oversvømmelse

Moltrup Data Center
Moltrup Landevej 87
6100 Haderslev
Kontakt: moltrup@modc.dk
eller efterlad en besked på: 2196 0717
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Nyt fra Menighedsrådet
Velkommen til Annemette Hou Nielsen
Jeg har den store glæde, at kunne meddele jer, at Annemette
Hou Nielsen er trådt til som vikar
under Henriettes plejeorlov. Annemette startede pr. 1. juli, og er
indtil videre ansat til 31.12. Allerede nu kan jeg sige, at Annemette har ’gjort en god figur’, og
vi glæder os meget til samarbejdet med hende.
Til menigheden - mød op i vores
to kirker for at høre og hilse på
Annemette.
Annemette præsenterer sig selv andetsteds i Fællesnyt.
Hjertelig velkommen til Moltrup og Bjerning sogne.

Høstgudstjenesterne
Vi er blevet opfordret, af dem der har med høsten at gøre, til at flytte høstgudstjenestetiderne lidt bagud i kalenderen. De nye datoer ser således ud:
Moltrup – 27. sep. kl. 10.30. Bjerning – 4. okt. kl. 10.30.

Bjerningdagen 2020
Bjerningdagen anno 2020 blev meget anderledes end de forrige år, grundet coronaen. Det vil de få tilstedeværende kunne bekræfte. Af deltagerne kan nævnes
5 – 6 fra kasernen inklusiv en trompetist, kirkens personale, to fra menighedsrådet og en lille håndfuld fra menigheden.
Forsidefoto af Rasmus R. Martensen: ”Marken tilføres kalk”
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Trods det lille opbud blev det et smukt og
mindeværdigt arrangement for Mads Christian Olsen og de faldne under 1. Verdenskrig. Der blev holdt tale af kompagnichefen for det lette infanterikompagni, Christian Ørum. Kranse blev lagt og Jens Thomas Paulsen sang vanen tro ’Jeg er en simpel bondemand’, tak Jens Thomas.

I øvrigt kan jeg oplyse, at 13. Bataljon,
hvorunder det lette infanterikompagni
hører til, har planer om at gøre Bjerningdagen til et større årligt arrangement, et
fællesskab for hele enheden, som menighedsrådet vil bakke op om. Spændende
hvorledes det kommer til at udarte sig.

Formand for Menighedsrådet
Knud Isaksen

Læseklubben
Hilda Janot, tovholder for læseklubben
meddeler følgende:
Husk at møde op til læsklubbens sæsonstart den 6. 10. kl. 19 i konfirmandstuen,
alle er velkomne.
Vi mødes den første tirsdag i måneden
med sidste mødegang den 6. 4. 2021.
Til møderne drøfter vi den bog, som vi
måneden forinden har læst, får en kop
kaffe/ te og en småkage, vi slutter kl. 21.
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Valgforsamling den 15. sept. kl. 19.00 i præstegården - konfirmandstuen
Mødet afholdes som fællesmøde for Moltrup og Bjerning sogne.
Dagsorden for valgforsamlingen
1.
2.
3.

Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.
Valg af dirigent.
Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets
opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsregler ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet
ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen
samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.
Kom og stem og gør din indflydelse gældende

Følgende har ønsket at opstille som kandidat til menighedsrådet
For Moltrup Sogn:
Knud Isaksen
Jette Olofsen
Marianne Bonde
Niels Rasmussen

For Bjerning Sogn:
Jeppe Barsøe
Elsebeth Jessen
Ragna Søndergaard
Ulla Lund

Efter mødet er der kaffe/te og kage - VEL MØDT
Valgbestyrelsen, Erik Petersen
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En sommer som ingen anden….
Sommeren plejer at være tiden for bryllupper og fester og jeg tror at mange er
glade for at kunne samles med familie og venner til fest, selvom det nu må ske
under lidt andre former.
Og så er der de som pga. smittefaren stadig bliver nødt til at passe på og som må
holde ekstra afstand, når vi andre glemmer omsorgsafstanden. Jeg håber vi kan
hjælpes med at huske på de som er sårbare og har det svært med ensomheden.
Og hvis du sidder med en telefonbog, hvor du har måttet strege mange ud i årenes løb, så kræver det noget ekstra, at du forsøger at tage kontakt og finde på
“nye numre” så du kan få nye numre i din telefonbog. Verden bliver rigere, når du
er med og husk andre på at de er vigtige, også når vi skal holde afstand.

Solidaritet
“Bær hinandens byrder, sådan opfylder I Kristi lov,” sådan skrev Paulus i et af sine
breve. Jeg læser det ved hver eneste vielse for brudeparrene, som en overskrift
for deres liv sammen, men egentlig er det ikke kun en god leveregel for de som
lever sammen, men en god tommelfingerregel for hvordan vi lever med hinanden
generelt. Vi kan tro at det kristne liv kan være fyldt med regler og forbud, men
egentlig er det enkelt. Solidaritet med de som har det svært, bære hinandens sorger, så kan vi også dele glæderne som kommer hen ad vejen.

Præst på plejeorlov
Det har vist sig at mine 3 børn behøver mere støtte herhjemme, derfor er jeg også meget taknemmelig for at jeg må få plejeorlov. Jeg har lært mig meget om Autisme, ADHD og spiseforstyrrelser de sidste 2 år, men at vide er en ting, man behøver også få hjælpen og tiden til at skabe mere trivsel. Jeg er meget taknemmelig for al den forståelse jeg har mødt, men jeg føler at mit arbejde har lidt under
at jeg har haft så meget at se til derhjemme. Jeg startede min plejeorlov allerede
den 1. juli 2020 og planen er at jeg er hjemme og styrer hjemmefronten for familien et helt år, frem til den 31. juni 2021. Jeg er naturligvis trist over at jeg ikke
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kan stå til rådighed for jer på samme måde som præst, men jeg er super glad for
at Annemette Hou Nielsen kommer på banen. Jeg syntes hendes gudstjenester er
fantastiske, og hun prædiker så englene synger, så udnyt muligheden for at lytte
til hende ved gudstjenester. En vikartjeneste bliver tilsat fra oktober, så foreløbigt
er Annemette her frem til efteråret. Hun har overtaget mit telefonnummer
51442298.

Præstegård får fugtsikring
Du har måske set det, men præstegården er ved at blive renoveret igen. Der er
store problemer med at fugten stiger op igennem murværket. Det giver en træls
skimmelsvamp i stuerne og helt op i værelserne på 1. sal. Sådan noget fugt gør at
murstenene smuldrer og skimmelsvamp giver luftvejsproblemer, så det bliver
nødt til at blive ordnet, så huset er beboeligt.

Jeg regner med at jeg kommer tilbage i tjenesten igen og glæder mig til
“præsteriet" igen, når det hele er faldet bedre på plads. Jeg er her stadig som nabo og glæder mig til at når muligheden findes at blive “bænkebider” på gudstjenesterne. Jeg håber vi ses der.

Varme sommerhilsner
Henriette Öberg
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Nyt fra Sogneforeningen
Generalforsamling aflyst
Grundet den nuværende situation, har
vi været nødsaget til at droppe generalforsamlingen i år. Bestyrelsen fortsætter som for nuværende deres arbejde, i forhold til de gældende vedtægter
ellers, med håb om at vi næste år kan
afholde ordinær generalforsamling,
sikkert for alle.

Trafikudvalg
Sogneforeningen har et ønske om at starte et trafikudvalg op igen, der skal holde
kommunen i ave med de aftaler vi har
lavet med dem, og løbende følge op på
episoder herude, så vi kan holde fokus på
udviklingen, specielt med hensyn til alle
uheldene og hastigheden på Landevejen,
kommunens næstmest belastede vej,
men som ikke er sikret med vigespor, rundkørsler osv., som alle de andre indfaldsveje fra motorvejen, den nye midtjyske motorvej der er på vej, hastigheden imellem byerne, den lovede 2+1 vej og trafikken til Bestseller.
Ved interesse kontakt gerne Mikael (mikael@winthers.info) så finder vi sammen
en mødedato.

Indkaldelse til borgerbudgettering
Vi ønsker igen i år at tage del i borgerbudgetteringen i kommunen, og indkalder hermed til brainstorm-møde den 22. sep. kl. 19.00 i pavillonen på
sportspladsen.
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Har du nogle gode ideer, vi kan bruge midlerne til, så kom frisk med dem, undersøg gerne på forhånd hvad det vil koste af penge og tid, eventuelle tilladelser osv.
Så stemmer vi, hvis det er muligt, om alle fremkomne forslag sidst på mødet.

Hvis det kræver yderligere undersøgelser, så finder vi en afstemningsdato på mødet.

Grillen fra sidste års borgerbudgettering er nu klar til
brug ved pavillonen på sportspladsen. Husk at rydde op
efter jer selv, og passe på vores alle sammens levende
rum.
Der henstilles også til ikke at holde store grillfester på
dage hvor klubhuset er udlejet, for ikke at forstyrre en
eventuel barnedåb, konfirmation eller lign. Vis hensyn.

Med venlig hilsen
Mikael Winther
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MOLTRUP-BJERNING LOKALHISTORISKE ARKIV

Udsættelse af generalforsamling og foredrag til 2021
I lighed med mange andre ting i disse Corona-tider måtte
vi desværre aflyse den planlagte generalforsamling og
foredrag i marts 2020.
Vi har nu i bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til marts 2021, hvor vi så stadig håber at få
lejlighed til at høre Lennart S. Madsens spændende foredrag om Haderslev Havn gennem tiderne.

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

Kontonummer 5386 0243563 eller på

•

Mobile Pay 21 72 13 39. Angiv navn og evt. mailadresse ved indbetalingen.
På forhånd TAK!
Bestyrelsen
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Klip fra arkivet...
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Moltrup Skytteforening
Opstart sæson 2020 – 2021
Vi starter igen onsdag den 7. 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’s 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. 200,12

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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Nyt fra organisten/korlederen
START AF ALSANGSKORET
Vi trænger til at få rørt sangstemmerne igen.
Så derfor starter vi atter op med korsangen torsdag den 3. september kl. 19.0021.00 i konfirmandstuen i Moltrup præstegård.

Vi synger sange og salmer, som vi vil fremføre 1. søndag i Advent i Moltrup kirke.
Der er en hyggelig stemning i koret og nodekendskab ikke en nødvendighed.
SKULLE der mod forventning indtræde ændrede regler i forbindelse med Corona
krisen, vil dette blive nævnt på hjemmesiden og tidligere sangere vil få direkte
besked af korlederen.
Vel mødt og vi ses!

Birte Reimers
(organist Moltrup og Bjerning kirker)
Tlf. 60 94 89 99

Billedet er fra en tidligere koncert
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SPIL DANSK AFTEN
Traditionen tro, gentager vi det dejlige arrangement, hvor vi støtter op om Spil
Dansk ugen. Det bliver:
Torsdag den 29. oktober 2020 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.

SKULLE Corona situation ændre sig drastisk, vil ændringer omkring arrangementet
blive annonceret på hjemmesiden.
Vi ses!
Arr. Organist Birte Reimers
Moltrup-Bjerning menighedsråd
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ADVENTSHYGGE
Vi indleder det nye kirkeår, 1. søndag
i advent, den 29. november 2020 kl.
16.00 i Moltrup kirke.
Der vil være en adventsandagt ved
pastor Annemette Hou Nielsen og
ALSANGSKORET vil synge et par udvalgte stykker.
Der vil efter gudstjenesten være mulighed for at børnene bliver kørt til
præstegården af Moltrup Frivillige
Brandværn, hvor juletræet efter alle
kunstens regler bliver skummet ind
og julebelysningen blive tændt.
Efterfølgende er der mulighed for lidt
hygge og at få varm glögg og æbleskiver i præstegårdsstalden og præstens
garage.
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LUCIA-OPTOG
VI prøve igen i år at arrangere et Luciaoptog.
Alle børn der har lyst til at deltage er velkomne.
Vi øver torsdag den 10. december kl. 15.3016.30 i Moltrup kirke. Der vil være en sodavand og en kop kaffe efterfølgende.
Selve optoget er søndag den 13. december i
Moltrup kirke.
Vi øver denne dag fra kl. 14.00 og selve
gudstjenesten er kl. 16.00.
Tilmelding til Annemette på tlf. 51 44 22 98
eller Birte Reimers på tlf. 60 94 89 99.
Vel mødt.

Billedet er fra sidste års Lucia-optog i Bjerning kirke
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Nyt fra Sognepræsten
Efterår er tid til taknemmelighed

Horne kirke
Nu nærmer høsttiden sig, og efteråret er snart
på vej med alle sine gyldne farver, de mange friske dufte, skønne salmer og en anden og helt
særlig musik.

Fattiggården i Svendborg

Ja, væksten synger vi om i kirken med positive
forventninger. Nu skal det vise sig, om al vores
slid og hårde arbejde vil bære frugt. Billedlig set
er det at dyrke jorden forbundet med noget af
det dybeste og mest grundlæggende i vores liv.
Det at dyrke jorden er den rene overlevelse, og
det vi i virkeligheden er sat til.

I overført betydning begynder vi også så småt at gøre status over alle de planer
og idéer vi havde, da året tog sin begyndelse. Hvad er det blevet til, er jeg kommet i mål med alt det jeg satte mig for? Har jeg rykket mig det stykke videre?
Der er noget absolut nødvendigt og helt fundamentalt ved vækst og udvikling.
Derfor er der også grund til taknemmelighed, og det er dybest set det som efteråret handler om. Efteråret handler om at takke Gud for det liv, som ikke bare er
en selvfølgelighed, men som først og fremmest er Guds gode gaver til os. I en
travl hverdag går det alt for sjældent op for os, at det kun er med taknemmelighed, at livet føles virkeligt rigt i udfoldelse.
Hver gang jeg går en tur ved de store vande, som f.eks. Vesterhavet, overraskes
jeg over den følelse der hurtigt kommer over mig. Jeg tror ikke, der findes andre
steder end lige netop der, ved de store klitter, voldsomme bølgebrus og udsigt til
ren og skær uendelighed, hvor jeg hver gang føler denne store ydmyghed. Jeg
overraskes også over, at denne ydmyghed er en rar følelse. En følelse af at mit liv,
bare i et øjeblik, står stille lige der midt i den overvældende og barske natur. Der
tænker jeg også over, hvordan det at være menneske, når det er allerbedst, netop også handler om at føle sig som en del af noget større. Og at den der hviler i
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sig selv, som vi siger det, også hviler i noget andet og mere end bare sig selv. For
alt det vi har, det har vi fra Gud! Vi kan ikke gøre gengæld, eller give det samme
tilbage, eller rigtig gøre noget der virkelig batter i dette forhold. Nej, vi kan ikke
gøre andet end at leve vores liv i dyb taknemmelighed over, at vi dagligt får lov at
leve et liv vi ikke kan gøre krav på. Så lad os nu huske at trække stikket indimellem, måske gå en tur, og give plads til status og eftertanke. Finde ro til at nyde
den terapi, vi møder allerbedst i årets sidste gyldne farver og friske dufte, og måske sammen med Grundtvig synge:

Ham takker alle vi med sang,
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
I denne forbindelse vil jeg gerne takke for den varme velkomst, jeg har fået her i
Moltrup – Bjerning sogn. Jeg skal vikariere for Henriette det næste stykke tid, og
indtil videre frem til nytår. Jeg er stadig forholdsvis ny præst og kommer næsten
direkte fra et andet vikariat ved Limfjorden. Jeg bor i den sydlige del af Århus med
min søn Sejer på 6 år. Jeg glæder mig til at gøre mig en masse gode erfaringer i et
godt samarbejde her hos jer. Og ikke mindst blive klogere på nye indtryk, jeres
særlige traditioner og inspiration, som jeg senere vil tage med mig videre. Selvom
jeg pendler mellem hjem og sogn håber jeg, at min tilstedeværelse og tilgængelighed vil kunne opleves som en så naturlig del af hverdagen som muligt.

Annemette Hou Nielsen
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Kom og syng årstiderne ind sammen med os!
Vi elsker bare at synge, og i kirken inviterer vi alle, der har det lige sådan, til at
komme og være med til at synge årstiden ind sammen med os.
Vi former en lille eftermiddagsandagt, og finder de gode gamle årstidssalmer og
kendte Højskolemelodier frem. Måske lister vi også lidt af det nye med.

Løvfald, gyldne farver og sensommer brise
Torsdag den 8 .oktober kl. 16 i Bjerning kirke

Lys i mørket, vinteren er på vej
Torsdag den 19. november kl. 16 i Moltrup kirke
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Gudstjenester
i Moltrup og
Bjerning kirker
Dato

Dag

Moltrup kirke

30. aug.

12. s. e. Trinitatis

10.30

Konfirmation

Ingen

Annemette Hou

6. sep.

13. s. e. Trinitatis

13.30

Konf.indskriv.

10.30K

Annemette Hou

13. sep.

14. s. e. Trinitatis

10.30

09.00

Annemette Hou

20. sep.

15. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Jakob Knudsen

27. sep.

16. s. e. Trinitatis

10.30K

Ingen

Annemette Hou

4. okt.

17. s. e. Trinitatis

Ingen

8. okt.

Torsdag efterm.

16.00

11. okt.

18. s. e. Trinitatis

09.00

Ingen

Vikar

18. okt.

19. s. e. Trinitatis

Ingen

09.00

Vikar

25. okt.

20. s. e. Trinitatis

10.30

09.00

Annemette Hou

1. nov.

Allehelgene

19.00

17.00

Annemette Hou

8. nov.

22. s. e. Trinitatis

09.00

10.30

Annemette Hou

15. nov.

23. s. e. Trinitatis

10.30K

09.00

Annemette Hou

19. nov.

Torsdag efterm.

22. nov.

Sid.. s. i kirkeåret

Ingen

29. nov.

1. søn. i advent

16.00

6. dec.

2. søn. i advent

Ingen

13. dec.

3. søn. i advent

16.00

20. dec.

4. søn. i advent

Ingen

Ingen

24. dec.

Juleaften

14.00

15.30

Høstgudstj.

Bjerning kirke

10.30K

Høstgudstj.

Løvfald

Lys i mørke

10.30K

Annemette Hou

Annemette Hou

Koncert

Annemette Hou
13.30K

Gran-Glögg

Ingen

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

16.00

Lucia

Prædikant

Annemette Hou
Annemette Hou

Annemette Hou

Siden sidste ”Fællesnyt” har brandværnet kørt til følgende opgaver:
31/7

Bygn.brand-Etageejendom, Allegade Haderslev, Tankvognsassistance til Falck Haderslev, ild i tag.

31/7

Bygn.brand-Etageejendom, Allegade Haderslev, Tankvognsassistance til Falck Haderslev, ild i udestue samt lejlighed, kort tid efter TVG kørte blev autosprøjten også sendt
afsted.

17/7

Bygn.brand-Etageejendom, Lembckesvej Haderslev, assistance med tankvognen +
autosprøjte til Falck Haderslev, autosprøjte afmeldt under fremkørsel, tankvogn mødt
på skadested

12/7

Bygn.brand-Etageejendom, Lembckesvej Haderslev, assistance med tankvognen til
Falck Haderslev

11/7

Min. forurening-v/FUH, Sønderjyske motorvej E45 nordgående mellem 67 og 66, Vi fik
renset vejen så den atter var farbar.

26/6

Assistance autosprøjte + tankvogn, Bygn.brand-Gård, Vandling syd for Haderslev. Assistence til Falck Haderslev, der var indsat styrker fra Haderslev, Hoptrup, Moltrup,
Sommersted samt BRSSJ. JV læs her

21/6

FUH-Fastklemte, Langagervej, Knud v. Fjelstrup, 1 person fastklemt, person frigjort og
overleveret til ambulancetjenesten

17/6

Bygn.brand-Garage-Fritliggende, ild i traktor i garage på Steppingvej, ild havde spredt
sig til taget på bygningen

14/6

Tankvognsassistance til Sommersted, ild i affaldsoplag (under hjemkørsel fra udkald på
MTV blev tankvognen kaldt til Sommersted)

14/6

Min. forurening-v/FUH, Sønderjyske motorvej E45 nordgående mellem 67 ogg 66 En
person vogn havde ramt en lastvogn og derved slået hul på lastvognens dieseltank.

13/6

Assistance autosprøjte + tankvogn, ild i Villa/Rækkehus i Bæk efter uvejr, vi bistod
med slukning og vandforsyning

8/6

Assistance autosprøjte + tankvogn, ild i campingvogn op ad hus i Fjelstrup, afmeldt
under fremkørsel

6/6

Bygn.brand-Gård, Simmerstedvej, Ild i traktor i lade, traktor slukket og bygninger ventileret

23/5

ABA-Alarm, Bestseller Moltrup Landevej, Fejl på sprrinkleranlægget

14/5

Bygn.brand-Etageejendom, Højgade Haderslev, Tankvognsassistance til Falck Haderslev, ingen indsats

12/5

Assistance autosprøjte + tankvogn Bygningsbrand-Gård, Mejerivej Sommersted, Assistance til gårdbrand i Sommersted

Læs mere på brandværnets hjemmeside: www.moltrup-brand.dk
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Er du vores
næste brandmand/kvinde?
Går du rundt med en
drøm om at blive
brandmand/kvinde,
eller er du nysgerrig
på hvad der kræves
for at blive brandmand så har du nu
muligheden.
Mandag den 14/9 kl.
19.00 åbner vi dørene for interesserede
som kunne tænke sig
at vide lidt mere omkring det at være
brandmand i et frivilligt brandværn
Vi håber på at se Dig.
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Fællesmiddag i Forsamlingshuset

Billedet er fra en tidligere Fællesmiddag

Moltrup Friv. Brandværn og madklubberne vil gerne invitere sognet til fællesmiddag i Moltrup Forsamlingshus.
Fredag den 2. oktober kl. 18.00 vil der være god mad, masser af hygge
og Disneyshow 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 23. september.
På moltrup-brand.dk eller til Søren brandkaptajn på tlf. 28 73 52 20
Vi håber og se rigtig mange til en fornøjelig aften.
MFB / Madklubberne
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Årets Juletræsfest
Moltrup Friv. Brandværn indbyder alle børn og voksne til en hyggelig juletræsfest

i Moltrup Forsamlingshus søndag den 6. dec. kl. 14.30 – 16.00
Vi skal kalde på julemanden, som skal komme og danse rundt om juletræet sammen med os, og kender vi ham ret, så vil han dele juleposer ud til alle børn.

Mens forældrene køber gløgg og æbleskiver, vil vi lege og synge sammen med
børnene.
Vi glæder os til at se børn og voksne og fejre, at julen nærmer sig.

Velmødt!
Julehilsner fra MFB

Billedet er fra en tidligere Juletræsfest
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Det sker i

Aktiviteter i MIF
Børnegymnastik
Hver onsdag fra kl. 16.30-17.15 i gymnastiksalen på Moltrup Skole. Vi tilbyder sjov og leg for piger og drenge i alderen 1-4 år.
Husk at forældrene selv skal deltage. Kontingent er 200 kr. for en
hel sæson. Opstart den 2. september (uge 36).
Kontakt Daniel Ipsen (5126 1629) for mere information.

Stærk og glad - Fitness for unge piger og kvinder
Hver torsdag fra kl. 19-20 i gymnastiksalen på Moltrup
Skole. Prøv en sjov og anderledes motionsform som giver
sved på panden og et godt grin på læben. Piger/kvinder i
alle aldre er velkommen. Kontingent er 250 kr. for en hel
sæson. Opstart den 1. oktober (uge 40).
Kontakt Lene Paulsen (2890 3491) for mere information.

Holdtræning for damer
Hver tirsdag fra kl. 17.30 - 18.30 i gymnastiksalen på Moltrup Skole. Træningen lægger vægt på funktioneltræning,
vægttræning og udstrækning. Vi tager hensyn til skavanker og nye deltagere er meget velkommen til at komme
og prøve. Kontingent er 250 kr. for en hel sæson. Opstart
den 8. september (uge 37).
Kontakt Caroline Moos (2277 3037) for mere information.
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Bordtennis
Hver mandag fra kl. 18.30 i gymnastiksalen på Moltrup Skole.
Opstart den 5. oktober (uge 41).
Kontakt Julius (2980 8201) for tilmelding og mere information.

Løbeklub
Løbeklubben søger ny tovholder. Er det noget for dig, så kontakt MIF.
MIF håber stadigvæk at der er en masse friske løbere som vil
mødes ved brandstationen hver mandag henholdsvis kl.
18.00 og 18.30 hvor de fremmødte dernæst selv kan planlægge dagens løbetur.

Følg med på Facebook om nye tiltag i MIF
Vi arbejder løbende på flere forskellige tiltag i Moltrup Idrætsforening. Så hold dig
opdateret på Facebook gruppen ”Folk fra Moltrup sogn”, hvor vi løbende vil annoncere nye aktiviteter. Vi modtager også gerne gode forslag udefra.
Vi ønsker alle et godt og aktivt efterår.
Mvh. Moltrup Idrætsforening
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Funktionel fitness, er fitness og styrketræning på den sjove måde
Vi gennemfører meget forskellig slags fælles træning, med udgangspunkt i vores
nye Trænings Anlæg og området omkring det.
Er du interesseret i at være med, så hold øje på Moltrup-Sogns Facebook side og
funktionel træning i Moltrups Facebookside, hvor alle aktiviteter løbende bliver
slået op.
Det er også muligt bare at gå op og træne alene eller sammen med andre i sognet.

En STOR TAK vedrørende vores nye Hexagon / Fitness redskab i Moltrup skal
lyde til vores Sponsorer og Lokale Frivillige.
Tak til Friluftsrådets Fond - de har bidraget med 50.000 kr.
Tak til SE Vækst Fond - de har ligeledes bidraget med 50.000 kr.
Tak til Niels og Thorbjørn Schultz - der har udgravet området, lagt sand og
gravet ud til at støbe stativet fast.

Tak til Sogneforeningen fordi de har troet på projektet og bidraget med
midler fra borgerbudgettering.
Christoffer Vitved
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BRAMDRUP VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00
i Digagergårds kantine ved drivhusene
Tilmelding nødvendig på grund af et let traktement senest
den 18. september på tlf. 2985 6383 eller 2980 8201

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år til godkendelse

3. Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse
4. Forslag til takstbladet forelægges
5. Valg af bestyrelse: På valg er formand Kristian Kronborg
og vandværkspasser Stig Winther
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og suppleant
8. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden Kristian Kronborg, Bramdrup Vestergade 4, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted)
9. Eventuelt.
Bestyrelsen for Bramdrup Vandværk
Støtter Fællesnyt økonomisk - Tusind tak!
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Tusind tak til nedenstående virksomheder for jeres støtte til Det levende Rum.
Det er på grund af jer Moltrup sogn har et skønt
område med en velholdt og fejlfri legeplads.

Støt op om vores sponsorer
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Moltrup Klubhus
SE – Vækstpulje (Det fremtidige Norlys Vækstpulje) har støttet Moltrup Klubhus
med 17.500 kroner til renovering af lokaler.
Det har resulteret i at lokalerne er blevet malet, der er opsat nye gardiner og ny
udebelysning.
3. august var repræsentant for Vækstpuljen, Bente Bjerregaard Langeberg, forbi
for at se det flotte resultat.

Tusind tak til SE – Vækstpulje for den flotte støtte og hjælp.
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Indvielse af aktivitetspladsen og markering
af 100-året for genforeningen
lørdag den 12. september 2020 kl. 11.00
på aktivitetspladsen Skovbøllingvej 8
Kære medborger i Bjerning Sogn
I anledningen af 100 året for genforeningen holder vi en hyggelig sognets dag. I
samme anledning har vi indvielse af den fælles aktivitetsplads, med samling og
opsætning af stærekasser.
Pak derfor egen kaffekurv med service og en kage til det fælles kagebord samt din
skruemaskine.

Start kl. 11.00 med fællessang og intro til dagen
Samling af stærekasser
Ca. 12.30 vil der være grillpølser med tilbehør og drikkevarer
Vi fortsætter arbejdet med stærekasserne
Ca. kl. 15.00 er der sang og sognets kaffebord
Ca. kl. 15.45 afslutter vi arrangementet med sang ved stærepælen

Vel mødt og tag din nabo med
Tilmelding senest den 1. september 2020 til Anette Uglebjerg på 27 45 81 99
eller på mail auglejerg50@gmail.com
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Sysselklub
DEN NYE SÆSON STARTER

ONSDAG d. 16. september 2020
KL. 19:00 til 22:00 i Bjerninghus
Denne aften vil vi tage en snak om hvilken ugedag der passer
de fremmødte bedst at vi afholder sysselklub.

Hilsen Tina
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Nyt fra Sognets aktivitetsplads
Så er der blevet indkøbt nogle spil, som kan benyttes nede på aktivitetspladsen.

- Ringspil
- Fodbold kroket
- Kongespil
- Rundbold sæt
- Kryds og Bolle spil

Spillereglerne til de
forskellige spil, står i
det kommende bogskab i en blå mappe.

HUSK at passe på spillene, og læg dem tilbage i bænkene efter brug
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VINSMAGNING
Bjerning Sogns Beboerforening
inviterer medlemmer til vinsmagning i Bjerninghus

TORSDAG den 12. november 2020 kl. 19.00
Askegaard Vin giver 5 smagsprøver på biologiske og biodynamiske vine, og vi serverer en let tapas-anretning til.
PRIS: 125 kr. pr. person
TILMELDING: senest 1. november 2020 til Elsebeth Jessen
på SMS 61602899 eller mail: elsebeth@eliselund.net
MAX 24 deltagere – først til mølle princippet
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Udlejning af partytelt
Bjerning Sogn 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 5*8 meter og kan huse ca. 50 personer. Der er 6 sammenklappelige borde og 12 sammenklappelige bænke.

• Depositum ved teltleje: 500,- kr.
• Teltleje:

500,- kr. inkl. borde, bænke og grill

• Bord/bænk-leje :

100,- kr. uanset antal

• Grill-leje:

100,- kr.

Henvendelse til Anette Uglebjerg mobil: 27 45 81 99 for aftale om leje-dato m.m.
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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:
18. 08.20

Generalforsamling

12.09.20

Indvielsesfest på aktivitetspladsen

16.09.20

Sysselklub i Bjerninghus

12.11.20

Vinsmagning v/Askegård Vin

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

37

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

Vikar Annemette Hou Nielsen
Moltrup Bygade 40
tlf. 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
Møllesvinget 50, Moltrup
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 Lene Paulsen
Moltrup Bygade 76
tlf. 28 90 34 91

lenepaulsen19@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

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
ahn@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.

Læs mere om denne HEXAGON på side 28

Hvornår sker der hvad og hvor?
Gudstjenester

Se datoer og klokkeslæt på

side 21

Moltrup og Bjerning kirke

2. sep. kl. 16.30

Børnegymnastik, sæsonopstart

side 26

Moltrup Forsamlingshus

3. sep. kl. 19.00

Alsangskoret, sæsonopstart

side 14

Moltrup Præstegård

8. sep. kl. 17.30

Holdtræning for damer, sæsonopstart

side 26

Moltrup Forsamlingshus

12. sep. kl. 11.00

Indvielse af Aktivitetsplads m.v.

side 32

Skovbøllingvej 8

15. sep. kl. 19.00

Menighedsrådsvalg

side 5

Moltrup Præstegård

16. sep. kl. 19.00

Sysselklub, sæsonopstart

side 33

Bjerninghus

22. sep. kl. 19.00

Borgerbudgetteringsmøde

side 8

Sportspladsen i Moltrup

22. sep. kl. 19.00

Generalforsaml. Bramdrup Vandværk

side 29

Digagergårds kantine

1. okt. kl. 19.00

Stærk og glad Fitness, sæsonopstart

side 26

Moltrup Forsamlingshus

2. okt. kl. 18.00

Fællesmiddag

side 24

Moltrup Forsamlingshus

5. okt. kl. 18.30

Bordtennis, sæsonopstart

side 27

Moltrup Forsamlingshus

6. okt. kl. 19.00

Læseklub, sæsonopstart

side 4

Moltrup Præstegård

7. okt. kl. 19.00

Skytteforening, sæsonopstart

side 12

Moltrup Forsamlingshus

8. okt. kl. 16.00

Løvfald

side 20

Bjerning kirke

29. okt. kl. 19.00

Spil dansk aften

side 15

Moltrup Præstegård

10. nov. kl. 16.00

Lys i mørket

side 20

Moltrup kirke

12. nov. kl. 19.00

Vinsmagning v/Askegaard Vin

side 35

Bjerninghus

Juletræsfest

side 25

Moltrup Forsamlingshus

6. dec. kl. 14.30

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

