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Dåben giver et rodnet
I øjeblikket udkommer en række artikler om dåben som et tiltag fra folkekirkens
side i forhold til den faldende dåbsprocent. Det er nok mest i storbyerne, at
dåbsprocenten falder, men derfor er dåben stadig god at blive klog på. Nynne
Bjerre Christensen, som er tv-vært på Deadline, fortæller her, hvilke tanker hun
gør sig om dåben. Artiklen er udgivet på Folkekirken.dk og skrevet af journalist
Jesper Svendsen.
Dåben er et ansvar, jeg tager på mig
Deadlineværten Nynne Bjerre Christensen ser barnedåben som en omfavnelse og
et fællesskab, der viser barnet en retning i livet. - Det giver et rodnet af
forankring, og den styrke skal mine børn have med, siger hun.

- Kristendommen er en god fortælling, som jeg gerne vil have mine børn skal kende, men
det er også vigtigt, at de kender teorien om the big bang, siger Nynne Bjerre Christensen,
journalist og vært på DR Deadline.

Nynne Bjerre Christensens tre børn Klara, Viola og Emil er alle døbt, og for den
41-årige vært på DR's Deadline er dåben et forsøg på at styrke deres bånd i
retning af kristendommen og vise dem, hvad hun som forælder tror på:
- Man præger jo sine børn i både stort og småt med sine værdier, sine uvaner og
måder at angribe verden på. For mig at se er dåben en invitation ind i et
fællesskab, som går meget dybere og videre end for eksempel en sportsklub, hvor
der jo slet ikke er alle de helt store ting i spil, siger hun.
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Dåben giver et rodnet
Forældre bestemmer jo alligevel alt
For Nynne Bjerre Christensen er forældrenes særlige ansvar omkring barnets dåb
en helt naturlig del af forældreskabet.
- Det er enormt vigtigt at tage ansvar på sine børns vegne og sige: 'Det her synes
jeg I skal, og lige nu er det altså mig, der bestemmer, for I er nul år.' Man
bestemmer jo alligevel alt i den alder; hvad de skal spise og hvornår de skal
skiftes og så videre. Jeg udøver jo i virkeligheden bare mit forældreskab på alle
niveauer, siger hun.
Derfor mener hun også, det er vigtigt, at forældre tager stilling til spørgsmålet om
deres børns dåb. Mange af de børn, som ikke bliver døbt som små, bliver
konfronteret med valget i konfirmationsalderen. Og det er ifølge Nynne Bjerre
Christensen ikke det bedste tidspunkt.
- I den alder er de jo helt fucked-up oven i hovedet, så for mig at se er det vigtigt
at præge børnene med et tilhørsforhold, før den tid kommer. Hvis jeg som
forælder ikke er tydelig, har mine børn jo ikke noget at spille op ad. Dåben er i
bund og grund et ansvar, jeg tager på mig på vegne af mit barn, og det tør jeg
gøre, fordi jeg godt ved, hvor jeg selv står.
Dåb giver forankring
I følge Nynne Bjerre Christensen er der valg og muligheder overalt i tilværelsen,
men dåben giver et fast ståsted i livet. Dog ikke fastere, end at hendes børn skal
have lov til selv at bestemme, hvor tæt knyttet de vil være til kirken, når de bliver
større:
- Når dåben er på plads, er der så meget der ikke skal forhandles og tvivles om.
Det giver et helt rodnet af forankring, og den styrke skal mine børn have med,
siger Nynne Bjerre Christensen, som også lægger vægt på, at hendes børn kender
andre fortolkninger af verden:
- Det er også vigtigt, at de kender teorien om the big bang, så vi kan tage den
snak hen ad vejen. Det er vigtigt, at kristendommen ikke er noget der bliver
trukket ned over hovedet på dem, men at de hen ad vejen kan se ideen med det.
Så håber jeg jo bare, det er noget, der kan vokse på dem, men det kan jeg jo ikke
styre.
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Dåben giver et rodnet
En anstændig bagage
- Jeg vil gerne give mine børn en nogenlunde anstændig bagage med videre. Mine
børn skal vide, at der er mere i tilværelsen end det, der rationelt giver mening, og
at de også er Vorherres børn. Det kan godt være det lyder fjollet, men det vil jeg
som forælder gerne stå på mål for. Det skal mine børn have med.

Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælps indsamling – sogneindsamlingen 2017
Søndag d. 12. marts vil der komme indsamlere rundt i en stor del af Aastrup og
Vonsbæk sogne og bede om et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp. Hvis du har lyst
til at være med til at samle ind, kan du sende en mail til sognepræst Inge
Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk. Der inddeles i ruter, som tager ca. 2 timer at
gå igennem.
Pengene fra indsamlingen går til verdens fattigste ud fra princippet hjælp til
selvhjælp. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 24 lande – med katastrofehjælp,
minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.
Cirka 20.000 frivillige er på gaden, når vi samler ind. Der er altid brug for flere,
som vil dele to-tre timer og være med til en givende søndag på tværs af
generationer og grænser. Tag en ven med – eller hele din familie - og se, hvem
der samler mest ind!
Vi holder skarp kontrol med korruption og har administrationsudgifter på under 10
procent (8,4 i 2015).

For 20 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give en fattig familie en høne,
som sikrer mad og en ekstra indkomst.
For 35 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give et menneske midlertidigt
husly efter en katastrofe.
- jo større bidrag, jo mere hjælp til verdens fattigste!
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Sognenyt
Studiekreds
Vi fortsætter med vores studiekreds om Luther og reformationen Det er Helge
Jacobsen og sognepræsten, som står for aftenerne, som er en blanding af oplæg
og debat. De to sidste datoer for studiekredsen er:

Onsdag d. 29. marts kl. 19.30: Reformationens betydning for
samfundsudviklingen i de protestantiske lande: Samfundsudvikling og sprog.
Adskillelse af den religiøse og den politiske magt. Frihed og samvittighed.

Onsdag d. 26. april kl. 19.30: Hvad skal vi med reformationen i dag?: Perspektiver
på reformationen i dag. Den fortsatte reformation.
Gudstjenesteværksted
Til åbent gudstjenesteværksted mødes vi en times tid i sognehuset og taler
sammen om den kommende gudstjeneste: Hvad er temaerne i læsningerne?
Hvilke salmer kunne det passe at synge? Hvilke bønner siger mest? Og hvilke dur
ikke? Det er en lejlighed til at tale åbent sammen om gudstjeneste og tro, og alle
er velkomne. Tidspunkterne for gudstjenesteværkstedet i foråret er: 7. marts og
25. april – begge dage kl. 16.30-17.30 i sognehuset i Aastrup.
Sogneaften med Erik Lindsø
Torsdag d. 16. marts kl. 19.30 kommer forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø
og vil fortælle om ”Humor som medicin” - Om livsmod, livslyst og livsglæde.
”Humoren er en elastik af solidaritet og tilgivelse,” forklarer Erik Lindsø, der i
foredraget anvender netop humoren til at give en kærlig. “Humor er det bedste
værn mod stress. "Humoren fornyr og forynger vores livssyn. Humoren gør os
finurlige og eventyrlige,” forklarer Erik Lindsø. Sogneaftenen foregår i sognehuset
og efter foredraget er der kaffe. Alle er velkommen!
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Sognenyt

Erik Lindsø

Gospelgudstjeneste
Søndag d. 2. april kl. 10.30 i Aastrup kirke vil konfirmanderne medvirke ved
gudstjenesten sammen med gospelinstruktør Steffen Bay. Derfor vil
gospelmusikken fylde en del i gudstjenesten. Konfirmanderne kommer til at bruge
hele lørdagen på at lære gospel og forberede gudstjenesten, og derfor vil
gudstjenesten være inspireret af konfirmandernes idéer og medvirken. Jeg håber
mange vil være med til at deltage i gudstjenesten og bakke op om
konfirmandernes indsats.
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Sognenyt
Palmesøndag
Søndag d. 9. april er det palmesøndag og her fejrer vi familiegudstjeneste.
Gudstjenesten vil handle om påsken og efter gudstjenesten vil vi gå på jagt efter
påskeæg i præstegårdshaven.
2. påskedag
Mandag d. 17. april, 2. påskedag, holdes der fælles gudstjeneste for hele provstiet
i Haderslev Domkirke. Gudstjenesten er kl. 14 og prædikant er domprovst Torben
Hjul Andersen.
2. pinsedag i Gram, den 5. juni kl. 11 – aflysning af grundlovsmøde
Det er en tradition, at mange sogne i Haderslev Domprovsti holder en stor fælles
friluftsgudstjeneste anden pinsedag. Og derfor har Vonsbæk menighedsråd valgt,
at vi i år aflyser grundlovsmødet, så vi kan deltage i friluftsgudstjenesten. Der
kommer flere oplysninger om friluftsgudstjenesten i næste blad, men sæt gerne
kryds i kalenderen allerede nu.
Sogneudflugt for pensionister
Årets sogneudflugt bliver tirsdag d. 13. juni kl. 12-18. Det ligger endnu ikke fast,
hvor turen går til, men der bliver researchet efter gode steder!
Nyt om arrangementer
Hvis du gerne vil have information om arrangementer i Aastrup og Vonsbæk
sogne, kan du ”synes godt om” vores facebook-side ”Aastrup og Vonsbæk sogne”.
Det er også muligt at få tilsendt nyhedsmail om arrangementer i kirkerne. Send en
mail til Inge Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk, og så kommer der mail ud, når
de nye arrangementer nærmer sig.
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Konfirmationer 2017
Aastrup kirke kl. 11.00
Andreas Elmstrøm Rasmussen

Gymosevej 15

Emelie Sondaj Olsen

Keldetvej 13

Emma Lindhardt Jensen

Nederbyvænget 404

Johan Toft Sørensen

Fjelstrupvej 11

Katrine Fogtmann Steffensen

Sønder Kabdrupvej 40

Lisa-Marie Brenner Rachen

Storegade 136 st. Sommersted

Mads Midtgaard Guldbrandt Jensen

Østerskovvej 18

Maria Frees Møller

Nederbyvænget 246

Norah Regine Holstener Larsen

Nederbyvænget 85

Signe Gram-Hansen

Fårehave 215

Sofie Boisen

Nederbyvænget 282

Sofie Müller Tjørnelund

Lillebro 3

Villads Sander Møller

Lillebro 8
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Konfirmander fra Vonsbæk Skole
Konfirmanderne konfirmeres d. 25. maj kl. 10.30 i Vonsbæk kirke:
Frederik Marcussen
Bygmarksvej 24 Skrydstrup, 6500 Vojens
Sebastian Hermansen Nissen
Nr.Vilstrup Bygade 104, 6100 Haderslev
Justin Shange
Gammel Egebjergvej 9 Hjerndrup, 6070 Christiansfeld
Nicolaj Guldborg Westphal
Damvej 16 Mølby, 6560 Sommersted
Simon Thiim Ehmsen
Vonsbækvej 7, 6100 Haderslev
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Siden sidst:
Onsdag den 25. januar havde vi en rigtig hyggelig aften i den gamle lærebolig på
skolen, hvor vi havde gensyn med Lasse Petersen , tidligere Ørby 6. Lasse fortalte
og viste billeder fra sine mange gøremål i sognet, da han boede Ørby 6 fra 1978
til 1992.
Vi var 29 i den gamle lærerbolig, så der var fyldt godt op, men det gjorde ikke
aftenen mindre hyggelig.
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Kommende arrangementer:
Generalforsamling for Lokalhistorisk Forening
for Vonsbæk Sogn
Onsdag den 15. marts kl: 19.00.
I gymnastiksalen på Vonsbæk skole.
Mød talrigt op (som I plejer) til generalforsamling med foredrag og filmklip fra
Vonsbæk sogn af Vagn Rasmussen, Fjelstrup (se Vagn Rasmussens
erindringer fra Vonsbæk forsamlingshus som appetitvækker) endelig afsluttes med
det traditionsrige Sønderjysk kaffebord. (Hvis du ønsker at bidrage til
Sønderjysk kaffebord, så kontakt venligst Aase Raun på 22219626 eller
aase.raun@gmail.com
Generalforsamlingen, som jo traditionelt er af kortere varighed, har følgende
dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Beretning v. Holger Eskildsen
3: Regnskab v. Hans E. Wildfang
4: Indkomne forslag (skal være undertegnede i hænde 8 dage før)
5: Arbejdsplan, budget, fastsættelse af kontingent
6: Valg til bestyrelsen:
Irene Sørensen
Aase Raun
Hans E. Wildfang
Peter Aarøe
Supp.:
Jytte Nielsen
Hans Peter Petersen
7: Valg af revisor:
Hans Lavrids Jensen
Supp.:
Bent Villadsen
8: Eventuelt.
På gensyn
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Holger Eskildsen

Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Vonsbæk Forsamlingshus.
A hae fåtoeld om min oplewelse i Sillerup å Anslet fasamlingshues, både som
dreng å wewsen – men faktisk kam a da osse en hiel deel te Vonsbæk. Det loej jo
i grunden osse tættee we Kehlet end Anslet.
Å så waet to grond te at a begyndt å kom dæeewe. Den føest wa at wor
kontrolassistent, Holge Hansen jo sammel mæ hans kuen Erna passet Vonsbæk
fasamlingshus. Å næe Holge såen kam rondt så brogt han jo æ ”mund til
mund”reklame – han fåtoeld om wo sjew æ delletant wa æ jåe, å wo godt di
spield. Å hæe kam grond nomme to, få wor post Jørren Swane haej jo gjen en
stoe roll o æ we æ delletant i Vonsbæk.
Føest gang a narret moe mæ dæeewe, essen waet omweend – det wa unde æ
krieg. Få vi wa gangend mæ en cykkelløjte – ja, vi kund da nok find æ vej
gemmel æ skew. Men fra Vonsbæk skoel å ewe te æ fåsamlingshus gek et en
small skoelsti, å den kund wæe slem å find uerne løjte, men a troe det wa dowelt
så lant uern om. Vi så Brødrene Østermans huskors med Swane å hans kuen
Christiane haej æ hoejrolle. Å indrømmet, vi tøt det wa sjew. No waet såen at Ane
å Thommes haej fonden woende i Vonsbæk fåsamlingshus, så di wa osse dæeewe
men Thommes dæe sjell spield delletant i Sillerup – ja, han tøt di wa let plat ewe i
Vonsbæk, di bandet få møj. Å så loej æ huskors (fru Swane) o æ diwan så di kund
se hind ”op te synde”, altså di kund se hind undetøj – såen newe kund jo foarg
pæen minneske dengang – ja, wa men i? Ædaw æet jo ingen a woss dæe legge
mærk te undetøj i æ fjerne, no skaet mee te.
A wa osse ewe å se æ mejeribestyee fra Ørby i Den kloge mand å så troe a at lieg
ette æ krieg så a et støk mæ en frihedskæmpe, a troe det het Der brænder en ild,
men det må I no et hæng mæ op o. Men det foregek jo ligesom hjem i Sillerup –
altså det føest en gøe næe en haej faen æ ewetøj hæend, det wa å gå ue i æ
køkken å køef en konditokaeg a Claus Beges di bæest te æ kaffe, a tøt det wa
newe tombe fien kage som Claus lewee te æ fåsamlingshus.
Engang wa a osse mæ te å feje Kongens føsselsdaw ewe i Vonsbæk, a troe det
wa i 45 da dæe wa fløgtninge i Sillerup. Det jennest a ka hews æ at Jes Lausen
fra Ørby wa fomand å bøj welkommen, å så snakket han om jen dæe blew
benæwnt som: En goej dansk mand, det wajo dæe ette æ krieg newe møj
wigte å få den titel. A ka hews at fae flee åe ette æ krieg oldtiens snakket om et
godt dansk valg å wo let stemme æ tyskee haej faen – det wa lieg we at det
nasjonael wa mee wigte som det politisk.
Engang wa a mæ Svend Degn te en sommefest ewe i Vonsbæk – det må ha
wæen gåt wæe, få æ boje wa stield op uernfo. Åe en dreng fra Bæk som a gek te
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Fortsætter
på side 18

Den nye aftale
For ti år siden udkom en ny oversættelse af Det nye Testamente, hvor man havde
forsøgt at gøre sproget mere hverdagsdansk end i den autoriserede udgave. ”Den
nye aftale” blev navnet på den nye oversættelse til hverdagsdansk. Fra 1. marts
og tre måneder frem vil vi benytte Den nye aftale, når der skal læses Pauluslæsningerne dvs. den 2. læsning i gudstjenesten. Netop læsningerne fra Paulus’
breve kan være lidt snørklede at forstå, og derfor vil vi benytte den nye
oversættelse og se om det gør forståelsen større Efter de tre måneder vil
menighedsrådene bruge erfaringerne til at beslutte om det skal gøres til en fast
ordning.

Aastrup

Vonsbæk
Døbt

25.12.

Max Maagaard Nørskov
Fårehave 1147

08.01.

Alberte Dietz Rasmussen
Nederbyvænget 402

21.01.

22.01.

Mathias Dalsgaard Tilgaard
Nederbyvænget 260

29.01.

Ellen Skov Thornberg
Fårehave 202

31.01.
26.10.

26.10.

Milas Silbæk Nommensen
Mellemgade 1A,3
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Sigrid Holmegård Ravn
Steenbjerg 18, Chr. Feldt
9

Aastrup

Vonsbæk

04.02.

Noah Bach Sjælland
Nederbyvænget 100ej 7

05.02.

Ea Rosa Larsson
Fårehave 10

05.02.

Justin Shange
HjerndrupR

21.01.

Døbt
29.01.

Viet/velsignet
Nina Stoker Tilgaard
03.12.
Carsten Grønn Tilgaard
Nederbyvænget 260
Begravet/bisat
24.11.

13.12.

Grete Berg
Fjelstrupvej 74

15.12.

Johanne Marie Jensen
Hiort Lorenzens Vej 69B

20.01.

Jens Palle
Pilumvej 15

02.02.

Anna-Marie Skov
Hiort Lorenzens Vej 69A

09.02.

Brita Andresen
Nederbyvænget 15

15

Ellen Skov Thornberg
Fårehave 202

Anne Charlotte Sabroe og
Jesper Seide
Ørby 11

Ingrid Thaysen
Vonsbækvej 90

Hvornår sker hvad
Tirsdag d. 07. marts
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Søndag d. 12. marts

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp

Tirsdag d. 14. marts
Kl. 19.00

Borgermøde og generalforsamling
Foreningens hus Aastrup

Onsdag d. 15. marts
Kl. 19.00

Generalforsamling Lokalhist. Forening
Gymnastiksalen Vonsbæk skole

Torsdag d. 16. marts
Kl. 19.30

Sogneaften med Erik Lindsø
Aastrup sognehus

Onsdag d. 29. marts
Kl. 19.30

Studiekreds
Aastrup sognehus

Søndag d. 02. april
Kl. 10.30

Gospelgudstjeneste
Aastrup kirke

Søndag d. 09. april
Kl. 10.30

Palmesøndag, Familiegudstjeneste
Aastrup kirke

Mandag d. 17. april
Kl. 14.00

Fællesgudstjeneste i
Domkirken
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Hvornår sker hvad
Tirsdag d. 25. april
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Onsdag d. 26. april
Kl. 19.30

Studiekreds
Aastrup sognehus

Søndag d. 07. maj
Kl. 9.30 – 11.00

Konfirmation i Aastrupog Vonsbæk kirke

Lørdag d. 20. maj
Kl. 13.00

Arbejdsdag på bålpladsen
Bæk

Torsdag d. 25. maj
Kl. 10.30

Konfirmation for
Vonsbæk skole

Mandag d. 05. juni
Kl. 11.00

2. Pinsedag
Fællesgudstjeneste Gram

Lørdag d. 10. juni

Markedsdag
Aastrup

Mandag d. 16. maj
Tirsdag d. 13. juni .30
KKl. 12.00

2. Pinsedag
Sogneudflugt for ældre

Lørdag d. 28. maj

Markedsdag
Vonsbæk
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
FDF mæ fåtoeld mæ a næe a trak i en tombola skuld a træk di guel lodde, det wa
dem mæ nommee o. Sjel wand han wæe gang han trak. Det wa jo et godt tips,
deswæree opdawet æ mand dæe passet æ tombola et, å så mått wi et kik nee i
æ trommel mee. Da haej a kons wonden en blyant å en kaem – ja, men dengang
brogt a da en kaem. Wæe gang a wa så heldig å træk et nomme i en tombola –
ja, så keg a op o di stoe præmie, bamsee, cykel å wa dæe såen skuld wæe æ
trækplaste. Men dem dæe skuld ulewee æ gevinst di styert lieg hen moe di små
nipsting å så wiee.
Det wa jo osse i Vonsbæk at vi holdt wores Spejdefeste, såen koldt vi dem sjell
om vi wa FDFee. Da ska a lew fo te dæe wa manne minneske i æ hus. Olderee
dæe i septembe 45 fek a min deby å æ seen i Vonsbæk, a skuld wæe mæ te såen
en lejrbålsketsch. A tøs vi hae haej en utrole masse fien FDFfeste dæeewe, mæ
orkestee å mæ selveste provst Valentine som hoejtalee – ja, å han wild serr we
mæ, det tøt a wa stort. A hae awlejen Væbneløfte å blewen uenæwnt te
instruktøe i Vonsbæk. Å så ka a et la wæe mæ å mindes pastor Bøttern som
Auksjonarius we æ pakkefeste. ”Æ der virkelig ingen der vil give en kr. mere for
denne pæne pakke?” Som tie snakket di om han et wa hawnet o en fokert hyld!
Endle begyndt a jo å drej te bal da a wa blewen wewsen, å a må da indrømm at
dæe osse wa newe køen piege ewe i Vonsbæk. A ka bæst hews æ bagepiege Elin
å Carla. Hans Laueses søste dæe het Astrid, et pa Pete Dahl dættee å så et par
gåemandsdætte fra Feldom. Det wa no et fådet at a haej større held te å sjarmere
dem – kons jen gang løkkedes mæ å kom te å følle jen a dem hjem. Det wa Dorrit
fra Feldom, å det bewirket at a få føest å jennest gang blew mælem a en politisk
foening, nemli VU. Få Dorrit kam et pa awtnee ette te Kehlet å soeld mælemskort,
å så kund en jo et wæe andt bekeend. Nå, ja a hae da osse fulde Inge fra
Fuglsang hjem, men hind haej a osse mæ dæeewe. Hun mått nemle kons kom
mæ få sin moe west a hindt å brang hind. No troe a da osse nok at di ande kael i
Vonsbæk gek ue å fek en lille jen, så di hae nok et wæen så sjenee som mæ. A
kan hews at Holge oldtidens fåtoeld om jen dæe haej en flask Kjaffa mæ
wæegang. Holge kund nemle find den tåem flask æ månn ette i hans haew. Ja,
det var Holges måe å sej kjesbævien o.
Endle wa a mæ Villy te bal engang wo dæe wa Lottospil under kaffebordet såen
staj et i annonce – vi sa å holdt wores kort å æ knæe, å a wand minsandten en
and. Det well sej, a troej a wand en and – det wa nemle jen mee dæe haej pot, å
da wi graflet om det højest nomme trak a nomme 7 – det tøt di ande wa få domt.
Det wa bae lidt minde fra Vonsbæk fasamlingshues.
Vagn 4.1.97.
NB: Glæd jer til møde Vagn Rasmussen live ved generalforsamlingen 15. marts
2017.
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Vonsbæk Børnehus
Det er februar. Træerne står nøgne i den kolde vinterdis, mens svanerne samler
sig på markerne omkring os. Vi mærker heldigvis den tiltagende sol ind imellem
de grå og regnvåde dage. Morgenerne er ikke helt så sorte og børn og voksnes
udlængsel er opadgående.
I Vonsbæk Børnehus har vi næsten fuldt hus. Det myldrer med glade
børnestemmer, grin og aktivitet. Vi har en fantastisk børnegruppe i huset. Børn,
der leger fantasifulde lege, og børn, som glæder sig til hver dag at opleve og lære
nye ting. Det er en gave at tilbringe så mange timer dagligt i samvær med vores
fremtid. Det er en ære at få lov at styrke deres dannelse som hele mennesker
med respekt, tolerance og bevidsthed om eget værd. Lige så stort et privilegium
det er, lige så stort et ansvar er det. Det kræver sin mand eller kvinde at støtte de
vidunderlige små mennesker i at lære de strategier, som bringer dem mod målet.
Det kræver tid til eftertanke, refleksion og sparring at agere på en måde, så
børnene på sigt lærer at vælge de handlinger, der skaber fremdrift og ikke
stagnation. For nylig kom det i nyhederne, at børn kan lære langt mere om tal og
bogstaver allerede i 2-års-alderen. For en pædagog som mig er det ikke en nyhed.
På trods af at mennesket er det afkom der fødes mindst færdigudviklet og mindst
kompetent til at klare sig selv, er børn så fulde af potentialer og kompetencer fra
dag ét. Der er blot læring, som er vigtigere end talrækken og alfabetet! At kende
sit eget og andres værd. At respektere, at andre også har ret til nærvær, omsorg
og tid. At være ærlig og tage ansvar. At løfte en anden, når man selv er stærk. At
give udtryk for såvel begejstring som utilfredshed på en hensigtsmæssig måde
etc. Der er så mange egenskaber, samfundet forventer børn besidder automatisk,
men det skal læres. Ikke med pisk eller gulerod, men gennem utallige erfaringer.
Når hele dannelsens fundament er lagt, så er børnene klar til at fordybe sig i deres
uddannelse, som starter i 0. klasse.
Fra børnenes synspunkt er al den dannelse bare en naturlig del af måden hvorpå
børn og voksne interagerer på. Deres dag er fuld af leg, fantasi og en guidende
voksen, når verden vælter. Vi gør en masse i Børnehuset for at det skal forblive
sådan. Planlægger aktiviteter i god tid og indretter husets rum efter børnenes
interesser og ikke mindst efter, hvordan det bedste læringsmiljø opnås. Det er fx
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svært at lære at sidde koncentreret om en førskole-aktivitet, hvis der er en vild
pudekamp i gang ved siden af.
Børnene er begyndt at glæde sig til fastelavn, som altid er en underholdende fest.
Vi skal spise fastelavnsboller og en tur til Produktionsskolen i Haderslev, for at slå
katten af tønden. De elsker at klæde sig ud og vores skab med udklædningstøj er
næsten aldrig lukket. Vi har de smukkeste kjoler og dragter, som børnene bruger,
når de leger. I dag var der stor kongelig buffet med dronninger fra hele
Skandinavien, Buzz Lighttyear og vist en pirat.
Vi holder af hverdagen og glæder os over tilstrømningen af børn. Vi ser også frem
til forårets lunere vejr, som vi vil nyde med fuglekvidren i ørerne. Sidste år satte vi
fuglekasser op rundt omkring på legepladsen, og vi er så spændte på, om der
mon flytter nogle ind i dem i år.
Med ønsket om en dejlig dag til alle.
Tina Gustafsen
Vonsbæk Børnehus afholder generalforsamling d. 28.3.2017 kl. 19.30 –
I er vel mødt.
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Juletræsfest den 3. december 2016
En hyggelig eftermiddag op til jul med det julehygge der hører sig til.
Tusinde tak til Randi og Ove, som styrede sang og lege. Og tak til Julemanden,
som også kom forbi. Og tak til de andre hjælpere.
Desværre må vi erkende at der kommer færre og færre deltagere hvert år, så der
skal fornyelse til, eller en pause, eller hvad tænker I?
For at vi kan målrette arrangementet efter jeres behov, vil vi gerne høre jeres
kommentar omkring arrangementet. Ris og Ros – alt modtages gerne. Jeres
kommentar kan sendes til fest@nordenfjord.dk eller direkte til Frank på 40750244.

Kagedyst den 28. Jaunar 2017
Nordenfjordens borgerforening afholdt kagedyst lørdag den 28. januar 2017.
Vi håbede på at kunne gentage successen, hvor vi har været 17-18 kager
tilmeldte, og mellem 35 og 50 deltagere.
Det kunne vi ikke klare denne gang udover at vi dog havde 17 kager tilmeldte. Vi
blev nemlig ramt af et positivt problem – der kom 81 deltagere, og det var vi ikke
lige klar til med borddækningen. Det løste vi i fællesskab med deltagerne, og alle
fik en plads.
Vi er rigtig glade for at der kom så mange, for så er det værd at lave noget for
jer. Det vi gerne vil vide fra jer er – hvorfor kom der så mange denne gang. Er det
tilfældighed? Er det rygtes at vi har et godt og hyggeligt arrangement? Er det
vores reklame inden med SMS, mail og hjemmeside. For det kan ikke være
skiltene, da de ikke kom op ;-)
fortsætter
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Der var nogle flotte og smagsfulde kager at stemme imellem, og endnu en gang
måtte vi konstatere, at der er meget tæt løb efter 1. pladsen, både i udseende og
smag. Vinderne blev Sidsel og Rasmus med bedste smag, og Laura og Lærke med
udseende.
Stort tillykke herfra, og tak fordi vi fik lov til at smage kagerne. Og tusinde tak til
deltagerne for de flotte kager, for uden dem havde vi ikke noget arrangement.
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Borgermøde og generalforsamling den 14. marts 2017
Nordenfjords Borgerforening holder kombineret borgermøde og generalforsamling
14. marts 2017 kl. 19:00 i foreningens hus i Aastrup.
På borgermødet har vi en status fra Borgerbudgettering på projektet i
Præsteskoven. Kom og hør hvad de 52.000,- bliver brugt til!
Benyt jer af chancen for at påvirke aktiviteterne i Nordenfjords Borgerforening,
eller mød op bare for at høre om alt det der foregår.
Husk på at generalforsamling er der hvor retningslinjerne lægges for foreningens
mål for året. Beslutninger på generalforsamlingen er gældende, så hold jer ikke
tilbage, men deltag og vær med til at påvirke i den rigtige retning.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen ser således ud nu.
Formand: Frank Bahnsen, Næstformand: Lars Høeg Riisbøll, Kasserer: Marianne
Ellegaard, Sekretær: Jens Anker Nielsen, Øvrige medlemmer: Kristine Michaelsen,
Britta Sørensen og Ola Hansen, Suppl.: Dorte Balslev
På valg er Lars Høeg Riisbøll, Ola Hansen, Jens A. Nielsen samt Dorte Balslev som
Suppl. Jens ønsker ikke genvalg.
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år – herunder gennemgang af de
opnåede resultater i forhold til årsplanen.
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens årsplan- og budgetforslag for det kommende år til
godkendelse – herunder ad hoc udvalg
5) Fastsættelse af kontingent
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6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af suppleanter
9) Valg af revisor
10) Valg af revisorsuppleant
11) Eventuelt
Dilettant og forårsfest 2017
Det har desværre ikke været muligt at skaffe folk nok til at spille Dilettant i 2017,
så derfor bliver der ikke nogen forårsfest.
Rigtig ærgerligt, men stykket er valgt, og dem som var klar til at spille, har sagt ja
til at gøre det næste år. Så det er nu vi har brug for, at jer der har en skuespiller i
kroppen, tager jer sammen til at melde jer, så vi kan holde en god fest i foråret
2018, med Dilettant.
Henvendelse til Tine på tlf. 20977966 eller på mail thidemann1976@hotmail.com
Arbejdsdag på bålpladsen i Bæk den 20. maj 2017
Det er efterhånden ved at være længe siden at vi etablerede Bålpladsen i Bæk, og
faktisk kom vi aldrig rigtig i gang med den årlige vedligeholdelse. Det har været
meget sporadisk, og mest drevet af brugere, som ikke har fået nok opbakning fra
foreningen.
Det vil vi gerne lave om på, ved at indkalde til arbejdsdag på pladsen den 20. maj
kl. 13:00. Tanken er at arbejdsdagen skal være en tilbagevende årlig begivenhed,
hvor vi gør pladsen klar til sommeren.
Vi vil inden arbejdsdagen skaffe de materialer der mangler, såsom stenmel til
petanquebanen.
Arbejdsdagen er med henblik på oprydning, istandsættelse og vedligehold af
hytten og pladsen omkring.
Vi håber at nuværende brugere, tidligere brugere, kommende brugere, samt alle
andre som vil hjælpe, vil komme til arbejdsdagen.
Foreningen vil grille en pølse, og have kaffe og kage med.
Det er en lørdag, så hvis vejret er godt, kan det jo blive en hyggelig dag, og aften
for dem som vil tage den vedligeholdte plads i brug straks.
24

Nordenfjords Borgerforening
Markedsdag den 10. juni 2017
Markedsdagen afholdes på sportspladsen ved Nordenfjordshuset i Aastrup den 10.
juni kl. 10 – 17 med efterfølgende fællesspisning.
Programmets indhold er ikke helt på plads endnu, men der arbejdes foreløbig på
følgende aktiviteter
Kræmmermarked fra 10-16
Salg af grillpølser, is, slik, øl, vand og sluch-ice
Nøglekonkurrence
Hoppepude
Underholdning for de små
Sjov konkurrence, men hvilken er ikke fastlagt endnu
Sjov fodboldturnering
Fjelstrup brandværn holder skumudlægningsøvelse
Og til sidst afslutter vi en god dag med fællesspisning fra kl. 17 for hele familien.
Der vil komme et program ud når vi nærmer os, og når vi har et endeligt program.
Hjælpere
Har du lyst at give en hjælpende hånd ??
Vi mangler hjælpere til bl.a. at sætte telt op fredag og tage det ned igen søndag.
Derudover har du mulighed for at hjælpe til på selve markedsdagen ved evt. at
stå i baren, sælge pølser eller hjælpe til hvor der lige er brug for dig.
Giv Frank Bahnsen et ring eller sms 40750244 så hurtig som muligt, for
planlægningen at gøre.
- Du må selv bestemme hvad, hvornår og hvor længe du hjælper til. I fællesskab
kan vi gøre det til en god dag.
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Hvordan finder man ud af hvad der sker
Foreningen har mange informationskilder
 Hjemmesiden www.nordenfjord.dk
 SMS service hvor vi sender SMS ud med diverse info. Man kan tilmelde sig
på hjemmesiden, eller kontakte Frank
 Nyhedsmail – hvor vi sender mail ud med information. Man kan tilmelde
sig på hjemmesiden, eller kontakte Frank
 Facebook siden ”Nordenfjords Borgerforening for Vonsbæk-Aastrup &
Omegn”
 Facebook gruppen ”Nordenfjords Landdistrikt”
 Vi informerer her i sognebladet
Har I behov for at komme i kontakt med os, har i altid mulighed for at sende mail
Formand@nordenfjord.dk, kasserer@nordenfjord.dk, sport@nordenfjord.dk
Eller kontakte Formanden Frank på 40750244

Vigtige datoer senere på året 2017.
20. maj – arbejdsdag på bålpladsen i Bæk
10. juni – markedsdag sportspladsen i Aastrup
23. juni – Sct. hans på Ørby hage
9. – 10. september 2017 – Stafet for livet i Haderslev
3. november – Lottospil i gymnastiksalen
9. december Julehygge i Nordenfjords huset
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Udlejning
Leje af foreningens hus
1400,- for medlemmer
Prisen er inkl. Forbrug.
Rengøring efter brug aftales med Britta, da der er specielle krav til hvordan, og
ikke mindst hvilke rengøringsmidler der bruges, for at skåne gulvene så længe
som muligt.
Stole
8,- Polstret stole
5,- træ/plastic stole
Borde
15,- pr. bord. Der findes to størrelser. 70 x 180 cm og 80 x 180 cm
Sluch ice maskine
250,- pr. stk. og 2 for 400,Henvendelse vedr. udlejning til Britta på 70273232
Gymnastiksalen
Gymnastiksalen bliver godt brugt.
Lars er tovholder for tiderne og kan kontaktes på tlf. 61303046 eller
sport@nordenfjord.dk for nærmere information og booking af tider.
1 time om ugen koster 100 kr. for hele sæsonen, der løber fra september 2016 til
maj 2017.
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Svømning i Haderslevhallen
Svømning er godt i gang, og der er stadig ledige pladser.
Borgerforeningen har Haderslev Svømmehal hver lørdag kl. 10-11, inkl. sauna.
Alle, der er medlem af Borgerforeningen, kan købe et svømmebevis som adgang
til svømmehallen. Svømmebeviset koster 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn
(under 18 år) og gælder denne sæson.
Lars kan kontaktes på tlf. 61303046 eller sport@nordenfjord.dk
Den sidste dag i denne sæson er den 17. juni.
Lukkedage for svømmehallen:
Vinterferie uge 7
Påskeferie uge 15
St. Bededag uge 19
Kristi Himmelfartferie uge 21
Pinseferie uge 22
Sommerferie uge 25 og frem til ny sæsonstart
Formandens klumme
Hvor er det vanskeligt at beskæftige sig med mennesker, og prøve at gøre alle
tilfredse og glade. Det er en umulig opgave, og specielt når man ikke kan forklare
hvorfor et arrangement er godt besøgt den ene gang og ikke næste gang eller
omvendt. Det er ikke altid til at finde den røde tråd.
Tag f.eks. Kagedysten. Det er nu tredje gang vi holder det, og denne gang slog vi
rekorden med 81 deltagere, og tænk sig – under en uge inden talte vi om at lukke
arrangementet, da der på det tidspunkt ikke var så mange kager tilmeldt. Godt vi
gav det en chance til.
Og hvorfor kom der så mange denne gang? - det kan ikke skyldes de flotte skilte,
for dem havde vi ikke sat op. Det er her vi har behov for jeres feedback, for vi ved
ikke hvad der gjorde forskellen, og om det var tilfældigheder der gjorde det.
Jeg er da rigtig glad for at vi starter året på den måde med det første
arrangement kagedysten – en bragende succes.
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Og det har vi også behov for efter et 2016, med manglende deltager til flere
arrangementer. Efter Kagedysten i 2016 efterlyste vi flere deltagere, Sct. Hans var
noget under gennemsnittet, Lottospil med 30 % under gennemsnittet,
Juletræsfesten, hvor vi slog bundrekorden. Selv vores generalforsamling som var
kombineret med borgermøde var meget dårlig besøgt. Faktisk kan jeg ikke huske
en generalforsamling så dårlig besøgt, og jeg har da være med i mange år.
Hvis vi gør noget forkert, eller kan gøre noget bedre, så vil vi gerne vide det.
Ellers ved vi jo ikke hvad vi kan ændre. Og her håber jeg da at mange vil deltage i
vores borgermøde/generalforsamling den 14. marts. Selvom I ikke umiddelbart
ved hvad der skal til, så er det vigtigt at deltage, da andre kan komme med
forslag, og jo flere vi er, jo bredere vinkel får vi på tingene, og jo bedre kan vi
målrette vores indsats.
Hvis tendenser med svigtende deltagere fortsætter, vil det være svært at holde
energi niveauet oppe på bestyrelsen, og hvis vi får svigtende deltagelse fra den
side, så bliver det rigtig svært.
Vi ses forhåbentlig til vores arrangementer
Frank – formand Nordenfjords borgerforening.
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Telefonlisten
Aastrup & Vonsbæk kirker:
Sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen……………………………… 74534113 / 29912618
Organist/korleder Agnete Skouboe Tholle……………………………………
Sygemeldt
Graver Mikael Andersen, Aastrup…………………………………….. 21466834 / 23468103
Graver Kirsten Gellert, Vonsbæk……………………………………………………… 21467771
Kirkesanger Aastrup kirke Anders Trans…………………………………………… 40292290
Kirkesanger Vonsbæk kirke Teresa Trans Hansen…………………………….. 23488631
Aastrup & Vonsbæk Menighedsråd:
Formand for Aastrup menighedsråd Kurt D. Lange Petersen……………… 20965811
Formand for Vonsbæk menighedsråd Hans Peter Aarøe Petersen………. 74579316
Vonsbæk børnehus:
Leder Kristine Michaelsen……………………………………………………………..
Formand Heidi Petersen………………………………………………………………..

28227766
40289072

Nordenfjords Borgerforening for Vonsbæk – Aastrup & Omegn:
Formand Frank Bahnsen……………………………………………………………….. 40750244
Kasserer Marianne Ellegaard………………………………………………………….. 28100336
Udlejning Britta ……………………………………………………………………………. 70273232
Vonsbæk Vandværk:
Formand Poul Petersen, Præsteskoven 54……………………..... 75563325 / 21563596
Kasserer Ove Jensen, Vonsbæk………………………………………………………… 74579291
Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn:
Formand Holger Eskildsen, Bæk……………………………………………………….. 74579110
Arkivleder Irene Sørensen, Bæk……………………………………… 24217020 / 74579265
Vængernes Beboerlaug:
Oldermand Holger Baden Sørensen, Nederbyvænget 288……50821850 / 74521971
Sekretær Steen Færch, Nederbyvænget 316………………………………..
74527554
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Aastrup & Vonsbæk Sogneblad
Udgives af Aastrup og Vonsbæk menighedsråd
Bladet udkommer fire gange årligt og omdeles til alle husstande i området.
Indlæg til næste nummer af bladet bedes afleveret til
Redaktionen senest den 28. april. 2017
Næste nummer af bladet udkommer den 31. maj. 2017
Hvis bladet udebliver, så ring til redaktion.
Redaktion:
Inge Lindhardt Mikkelsen

74534113

ilm@km.dk

Brian Tolbøll Schmidt

41442599

tolboell@live.dk

Ansvarshavende:
Inge Lindhardt Mikkelsen

74534113

ilm@km.dk

Tryk:
Haderslev Stiftsbogtrykkeri

Storegade 54
6100 Haderslev
74522522

Bidrag:
Hvis nogen gerne vil give et bidrag for at få bladet, kan der indsættes et beløb på
konto: reg. 2450 konto nr. 0450253634

Aastrupsogn

Vonsbæksogn
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Gudstjenester
Marts

Aastrup

Vonsbæk

05.

1. s. i fasten

10.30

09.00

12.

2. s. i fasten

Se Vonsbæk

10.30

19.

3. s. i fasten

09.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

26.

Midfaste

09.00

10.30

April

Aastrup

Vonsbæk

02.

Marias bebudelse

10.30 Konfirmander

Se Aastrup

09.

Palmesøndag

10.30 familie

Se Aastrup

13.

Skærtorsdag

Se Vonsbæk

19.30

14.

Langfredag

10.30

09.00

16.

Påskedag

09.00

10.30

17.

2. Påskedag

Fællesgudstjeneste i Domkirken kl. 14

23.

1. s. e. påske

10.30

09.00

30.

2. s. e. påske

09.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

Maj

Aastrup

Vonsbæk

07.

3. s. e. påske

11.00 Konfirmation

09.30 Konfirmation

12.

Bededag

Se Vonsbæk

10.30 (Poul Larsen)

14.

4. s. e. påske

10.30 Lægmand (Anders Trans)

21.

5. s. e. påske

10.30

09.00

25.

Kr. Himmelfart

Se Vonsbæk

10.30 Konfirmation

28.

6. s. e. påske

10.30

Se Aastrup

Se Aastrup

Kirkebil: Christiansfeld Taxi, tlf. 7456 1513
Hvor intet andet er anført, forestår Inge Lindhardt Mikkelsen gudstjenesten
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