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Fra et besøg i Dresden
I sommer har familien og jeg været på besøg i Dresden. Det indebar et besøg i
den genopbyggede Frauenkirche, som i 2005 stod genopbygget efter godt ti års
arbejde med at forvandle ruinerne fra bombningen i 1945 til en kirke, der svarede
til fortidens storhed. Kirken står stor og smuk og er et vidnesbyrd om, at det er
muligt at rejse sig igen, selvom man har været godt og grundigt lagt ned. Det var
de allierede, som i februar 1945 søndrebombede den gamle bydel i Dresden, som
var en af Tysklands stoltheder. I dag er mange af de gamle bygninger
genopbyggede. De fleste er opbyggede efter gamle tegninger og med brug af de
oprindelige sten og materialer supplere med nye. På Frauenkirche kan man bl. a.
se, at de oprindelige sten er mørkere end de nye.

Da vi besøgt Frauenkirche en lørdag eftermiddag, trådte en kvinde frem ved en
talerstol og bad alle os besøgende om at sætte os et øjeblik. Så læste hun et citat
af den tyske modstandsteolog, Dietrich Bonhoeffer. Jeg har ikke helt kunne
finde det præcise citat, men indholdet mindede om dette citat fra ét af
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Fra et besøg i Dresden
Bonhoeffers breve fra fængslet under 2. verdenskrig: ”Når man har givet
fuldstændig afkald på at gøre et væsen ud af sig selv – det være sig en helgen
eller en omvendt synder, eller en kirkens mand, en retfærdig eller en uretfærdig,
en syg eller en rask…og i stedet lever i den rigdom, som er indeholdt i opgaverne,
spørgsmålene, succeserne, nederlagene, erfaringerne og rådløsheden – så kaster
man sig i armene på Gud, så tager man ikke længere kun sin egen lidelse
alvorligt, men Guds lidelse i verden, så våger man med Kristus i Gethsemane, og
jeg tror, at det er tro…og sådan bliver man et menneske, en kristen.”
Efter oplæsningen sagde hun ”Fred være med jer!” og gik ned fra koret igen. Det
varede sikkert bare 5 minutter, men det sad i kroppen på mig resten af dagen. For
netop den historie, som Frauenkirche har med sig, er med til at gøre ordene
endnu stærkere. Det er ord som taler om forsoning, også selvom man selv har set
sin stolthed blive jævnet med jorden. For forsoningen er ikke nødvendig, der hvor
vi ikke er blevet såret på den ene eller den anden måde. Det er netop, når noget
er ødelagt, at forsoningen er nødvendig. Og den pointe har man taget til sig i
Dresden. Man bærer historien med sig, og den ses tydeligt i de smukke bygninger,
enten som de mørke sten mellem de lyse eller som de rå, oppudsede vægge i
Kreuz-kirche, som var bygge oven på de ruiner, der var tilbage efter bombningen.
Historien skal ikke glemmes, men vi skal lære at leve med den. Og kirkerne i
Dresden havde helt tydeligt besluttet, at vejen frem måtte være fred og forsoning.
Derfor er Frauenkirche også blevet et stærkt symbol på fred for tyskerne. Og
genopbygningen har også været en slags arbejde på heling. Man kan sagtens
tage til Dresden bare for at se de smukke genopbyggede bygninger i den gamle
by. Det er en stor oplevelse i sig selv! Men kvinden i Frauenkirche gjorde, at vi fik
noget mere med os: Vi mærkede en vilje til at søge freden. I et hjørne i kirken
kunne man tænde lys, som man kan i så mange kirker efterhånden. I
Frauenkirche havde de sat lysene i en lille holder, hvorpå der stod: ”Friede sei mit
euch!” Ingen skulle komme ind i dette storslåede (og meget pastelfarvede!) rum,
uden at blive mødt med freden. Det blev et stærkt budskab at tage med sig, mens
vi gik rundt og så på alle de bygninger, som havde lidt en hård skæbne, men som
havde rejst sig igen.
Inge Lindhardt Mikkelsen
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Sognenyt
Minikonfirmander
Torsdag d. 7. september kl. 14.15 mødes årets minikonfirmander for første gang.
Vi mødes på Favrdal-skolen ved Hallen, hvor jeg samles med minikonfirmanderne,
og vi kører til sognehuset. Minikonfirmanderne mødes 11 torsdage i efteråret, hvor
vi leger, synger, laver kreative ting ude og inde, hører fortællinger om Gud m.m.
Minikonfirmander er et tilbud til elever i 3. klasse, og vi håber mange har lyst til at
være med.
Skuespil om Luther i Vonsbæk kirke
Amatørteater-scenerne Gram Friluftsspil og Forsøgsscenen Haderslev fra
Haderslev kommune er gået sammen om at fejre 500 året for reformationen.
Præsten og forfatteren Sten Kaalø har skrevet et flot manuskript til et teaterstykke
om reformatoren ”Martin Luther – død eller levende” . Instruktøren er Kristian
Hald, og Haderslev kommune og Sønderjydsk Forsøgsscene støtter projektet
økonomisk.
Stykket foregår dels i 1517 og dels i 2017 og er meget kort fortalt et billede af den
betydning og indflydelse reformationen har på vores liv i dag. Vi møder naturligvis
Luther, men også hans kone Katharina, Sachs, professor Melanchthon, kardinal
Cajetan og mange andre prominente. I stykket medvirker bl.a. også en præst som
har konfirmationsforberedelse med en gruppe unge konfirmander.
Stykket spilles i Vonsbæk kirke søndag d. 5. november kl. 16.00 og der er
gratis adgang.
Reformationsgudstjenste med Theodor Jørgensen
Søndag d. 8. oktober vil professor emeritus, Theodor Jørgensen, stå for vores
lokale reformationsgudstjeneste i Åstrup kirke. Theodor Jørgensen har i mange år
været professor ved det teologiske fakultet i København og har samtidig været
hjælpepræst i Helligåndskirken i København. Han har udgivet en række bøger bl.
a. ”Guds menneskelighed – prædikener over Luthers lille Katekismus” og er en
dygtig fortolker af det lutherske i dag. Efter gudstjenesten vil der være
kirkefrokost i sognehuset.
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Sognenyt

Strikkeklub for dåbsklude-strikketanter
Da der har vist sig interesse for,
at vi laver en strikkeklub, hvor vi kan
strikke dåbsklude til dåbsbørnene i vores kirker, vil vi gerne invitere til vores første
samling torsdag d. 7. september kl. 10.00 i sognehuset i Aastrup. Her vil der være
kaffe på kanden, og Aase Raun vil fortælle lidt om dåbskludene og uddele garn og
opskrifter. Alle er velkommen!
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Sognenyt
Filmaftener
Vi holder filmaften tirsdag d. 12. september, tirsdag d. 10. oktober og tirsdag d.
14. november – alle aftener kl. 19.00. Vi ser mange forskellige genrer af film, lige
fra dramaer til komedier, som alle har noget på hjertet. I efteråret er det planen
at vi skal se filmene Silence – om to katolske munke på en mission i Japan. Filmen
er instrueret af Martin Scorsese. Vi skal se Manchester by the sea, som bl.a. har
vundet en Oscar for bedste filmmanuskript, og vi skal se en polsk film, som
hedder De uskyldige. Jeg har ikke nået at se alle filmene endnu, så jeg
forbeholder mig ret til ændringer, hvis jeg finder ud af, at en af filmene ikke lever
op til forventningerne.
Åbent 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 efteråret er:
5. september kl. 16.30-17.30
17. oktober kl. 16.30-17.30
28. november kl. 16.30-17.30

7

Sognenyt
Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester bliver i Aastrup kirke d. 24. september kl. 10.30. Det
bliver i år en jazz-høstgudstjeneste. I anledningen af reformationsåret har
Haderslev Domprovsti lavet aftale med tre jazz-musikere, som vil rejse rundt i
provstiets kirker og skal være med til at give ny inspiration til gudstjenesten. Der
vil både blive sunget kendte salmer med jazz-akkompagnement til og et par nye
salmer, som vi vil øve i gudstjenesten. Sammen med jazz’en vil høstgudstjenesten
også handle om høst, taknemmelighed og glæden.

I Vonsbæk kirke ligger høstgudstjenesten d. 1. oktober kl. 10.30. I Vonsbæk kirke
er høstgudstjenesten en familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne deltager og
efter gudstjenesten laver vi høstmarked uden for kirken. Der vil være salg af kage
og kaffe, og man er velkommen til selv at medbringe frugter fra haven, kornneg,
smykker eller hvad man har lyst til at bidrage med. Hele overskuddet fra
høstmarkedet går til Folkekirkens Nødhjælp.
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Sognenyt
Få nyheder på mail eller facebook
Ønsker du at få direkte besked, når der er arrangementer i Aastrup og Vonsbæk
kirker, så send en mail til ilm@km.dk, så kommer du på vores mailliste, hvor vi
udsender mail om kommende arrangementer. Man kan også finde vores
arrangementer på vores facebookside: Aastrup og Vonsbæk sogne.
Julehjælp
Menighedsrådet har oprettet en menighedspleje, som samler ind til at kunne
uddele hjælp i forbindelse med jul og sommerferie. Julehjælpen ligger typisk på
omkring 500-600 kr. Julehjælpen kan være relevant for fx enlige forsøgere på
kontanthjælp. Man søger julehjælpen ved at sende en mail til sognepræsten, hvor
man skriver lidt om sine økonomiske vilkår. Det er kun sognepræsten, som får
kendskab til navne på ansøgere til julehjælp. Ansøgningsfristen er 1. december.
Unge organister
Søndag d. 10. september vil to unge organister spille ved gudstjenesterne. Det er
Frederik Moesgaard på 13 år og Anton Meier på 14 år, som er under oplæring hos
Domorganist Henrik Skærbæk Jespersen. Det er første gang Frederik og Anton
skal spille til en gudstjeneste, så vi giver dem al den opbakning, vi kan!
Menighedsrådsmøde
Menighedsrådsmøde i Vonsbæk:
22. august kl. 19.00 hos Anita Hornbæk Jensen, Vonsbækvej 52.
Fælles menighedsrådsmøde:
21. september kl. 19.00 i sognehuset.
Menighedsrådmøder i Aastrup:
24. oktober kl. 19.30 i sognehuset.
23. november kl. 19.30 i sognehuset.
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Orlov
Fra 1. oktober og til 31. december har jeg fået tildelt orlov. Denne gang er det
ikke barsel(☺) men studieorlov. Jeg skal bruge månederne til at dykke ned i
nadveren og hvordan den præsenteres i gudstjenesten. Jeg glæder mig meget til
at have god tid til fordybelse og til at mærke lidt at studielivet igen! I skal nok få
lejlighed til at høre mere om, hvad jeg kommer frem til efter min orlov.
Under min orlov vil Bente Bramming være vikar. Bente Bramming blev uddannet
teolog i 1995, men er først blevet ordineret i januar 2016. Hun har også en
uddannelse som kunsthistoriker og har været ansat som museumsinspektør på
Ribe Kunstmuseum. Bente Bramming er gift med Torben Bramming, og sammen
har de købt ”Brorsonhus” i Ribe, også kaldet ”Tårnborg”. Herfra holder de kurser
og seminarer.
Bente Bramming medvirker første gang ved gudstjenesten d. 8. oktober, hvor
Theodor Jørgensen er prædikant.
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Kor og Koncerter
Kom og vær med i en ny sæson med korsang i et af de to kirkers kor.

Seniorkor begynder tirsdag den 12. september kl.10.00 – 11.30, og
Kirkekor onsdag den 13. september kl. 17.00 – 19.00.
Begge kor synger i Sognehuset ved Aastrup kirke, under kyndig,
festlig og behagelig ledelse af organist Elsebeth Birkblad.
I seniorkor kan alle være med, her synger vi med den sangstemme vi har,
og mest af højskolesangbogen, undertiden kanon eller lettere to-stemmig.
To gange årligt deltager vi i en koncert sammen med kirkekor:
den første søndag i advent i Vonsbæk kirke, og en forårskoncert i april i Aastrup
kirke.
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Kor og Koncerter
Kirkekor synger lidt mere avancerede sange, og som regel mindst to-stemmig,
det indebærer, at der kræves en simpel stemmeprøve, men vær ikke bange for
det.
Kirkekor deltager ved ca. 3 gudstjenester i løbet af året, samt de to koncerter
sammen med seniorkor.
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Kor og Koncerter

Du behøver ikke bo i et af de to kirkesogne for at være med, vi ser gerne
deltagere fra andre kirkesogne.
For flere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte:
Elsebeth Birkblad på telefon: 41 17 38 95, eller
Asmus Svendsen på telefon: 52 38 75 16
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Udflugt til Skolemuseet i Over LerteOnsdag den 13. september, med
afgang fra Vonsbæk kl: 18.30.
Udflugten til Skolemuseet den 21. juni blev aflyst, fordi der var for stort frafald fra
bestyrelsen, samt fordi vi ikke havde overblik over hvor mange der ville deltage.
Denne gang bliver det med tilmelding og fælleskørsel .
Tilmelding senest lørdag den 9. sept. til:
Irene Sørensen 24217020/74579265 eller
Aase Raun
22219626/74579026
Så vil vi forsøge at arrangere fælleskørsel.
Skolemuseet har gennemgået en meget stor og omfattende renovering og
nybyggeri.
De ældste bygninger er fra 1856.
I kan læse mere på www.sønderjysk-skolemuseum. dk, idet det vil være for
omfattende at beskrive det imponerende resultat der er kommet ud af den store
renovering, samt den imponerende samling.
Vi vil blive guidet rundt af museets formand Karl Erik Olesen.
Medbring selv kaffe/te og brød, idet det kan indtages på museet, under
besøget.
Entre: 30 kr. pr. person – børn under 15 år gratis.
Hvis man vælger at kører selv (husk alligevel tilmelding), så mødes vi ved
museet kl: 19.00 på Farrisvej 10, 6550 Sommersted.
I.flg. Krak er der 28 km. fra Vonsbæk til Skolemuseet, når man kører over
Christiansfeld. Det tager en lille halv time, så kør hjemmefra senest kl: 18.30.
På gensyn til en hyggelig og lærerig aften.
Holger Eskildsen
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Åstrup

Vonsbæk
Døbt
04.06.

21.05.

Astrid Marie Brink
Østerskovvej 9

06.08.

Anker Bøgedahl Irminger
Fælleshave 14

15.07.

06.08.

Alma Lasota Schmidt
Juhlsmindevej 3

26.10.

Justin Shange ov

26.10.

06.05.

05.08.

23.02.
15.12.

20.01.

02.02.

Viet/velsignet
Cecilie Grandjean Odderskov 03.12.
Saugbjerg
Jens Theodor Saugbjerg
Fjelstrupvej 12

Huxi Hauge
Vonsbækvej 20
Peter Lau Vestergaard Aarøe
Christiansfeld

Anne Charlotte Sabroe og
Jesper Seide
Ørby 11

Helene Bork Brink
Martin Normann Kaehne
Stenderup

Finn Houmann
Fjelstrupvej 34

Begravet/bisat
05.05.

Johanne Marie Jensen
Hiort Lorenzens Vej 69B

07.07.

Jens Palle
Pilumvej 15
Anna-Marie SkovA
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Hans Jessen Friis
Ribe Landevej
Johannes Dixen Juhl
Risager 15

Hvornår sker hvad
Tirsdag d. 05. september
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Torsdag d. 07. september
Kl. 10.00

Strikkeklub for dåbsklude-strikketanter
Aastrup sognehus

Lørdag d. 09. september
Kl. 12.00

Stafet for livet
Damparken

Tirsdag d. 12. september
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 13. september
Kl. 19.00

Infomøde om Borgerbudgettering
Nordenfjordshuset

Tirsdag d. 13. september
Kl. 18.30

Udflugt til Skolemuseet i
Over Lerte

Søndag d. 24. september
Kl. 10.30

Jazz-Høstgudstjeneste
Aastrup kirke

Onsdag d. 27. september
Kl. 19.00

Nørkle/håndarbejde aften
Nordenfjordshuset

Søndag d. 01. oktober
Kl. 10.30

Familie-Høstgudstjeneste Vonsbæk
Minikonfirmanderne deltager
Høstmarked efter gudstjenesten
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Hvornår sker hvad
Søndag d. 08. oktober
Kl. 10.30

Reformationsgudstjeneste
Aastrup kirke

Tirsdag d. 10. oktober
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Lørdag d. 14. oktober
Kl. 14.00

Indvielse af projekt
Præsteskoven

Tirsdag d. 17. oktober
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Fredag d. 03. november
Kl. 19.00

Lottospil
Gymnastiksalen, Vonsbæk skole

Søndag d. 05. november
Kl. 16.00

Skuespil om Luther
Vonsbæk kirke

Onsdag d. 08. november
Kl. 19.00

Afstemningsmøde borgerbudgettering
Nordenfjordshuset

Tirsdag d. 14. november
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 28. november
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus
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Vonsbæk Børnehus
Dejligt at være tilbage i børnehuset. Kollegaer, forældre og især børnene har
været savnet.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke Tina, som har gjort et kæmpe stykke
arbejde imens jeg har været væk. Tina har fået nyt arbejde som leder af en privat
institution i Kolding kommune.
Fra uge 33 og seks uger frem skal vi have lagt nyt tag på huset. I samme omgang
bliver der bygget til kip, revet vægge ned, gulv til loft vinduer, lydisoleret og malet
oven på. Det bliver dejligt at gå vinteren i møde i nye lokaler-det kan vi takke
Haderslev kommune for, og vi vil på forhånd beklage hvis vi kommer til at rode.
I år er Jade, Knud og Melia startet i vuggestuen hos Karen, som også er startet op
efter hendes barseloverlov.
Tusind tak for indsatsen Ursula og Maria, I har gjort et super stykke arbejde i
børnehuset, og vi har alle sat stor pris på jer som voksne i huset.
William og Ida er rykket op i børnehaven, og klarer børnehavelivet så flot.
Vi har sagt hej til en ny voksen Jette tidligere på året. Jette er uddannet
pædagogisk assistent, og vil sørge for at de seks kommende skole piger bliver klar
til livets næste springbræt: skolen, et område Jette har god erfaring med.
Vi har for første gang i år deltaget i karneval i forbindelse med kløften. Det blev
en stor succes hele vejen. Jette var primusmotor på projektet, og havde gjort et
kæmpe stykke arbejde. Jeg vil henvise til vores Facebook side for de fine billeder
fra dagen. Minsandten om vi ikke også vandt plakat konkurrencen, om den
flotteste plakat, der samtidig skulle repræsentere karnevalet rundt i byen i årstærkt gået af de seks ældste piger.
Hilsen Kristine
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Nordenfjords Borgerforening
Markedsdag den 10. juni 2017
Den 10. juni havde vi vores årlige markedsdag, og igen havde vi en dejlig dag.
Det var lidt småt med besøgende om formiddagen, men ved middagstid tog det
fart og der var masser af aktiviteter og mange glade besøgende.
Hermed en stor tak til de mange frivillige der har hjulpet med at holde dette
arrangement. Uden jer ville det ikke være muligt at holde et sådan arrangement.
Festudvalget
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Nordenfjords Borgerforening
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Nordenfjords Borgerforening
Sct. Hans på Ørbyhage den 23. juni 2017
Årets taler til Sct. Hans aften på Ørbyhage var Holger Eskildsen.
En hyggelig aften som sædvanlig selvom der var kløften samtidig.
Og hermed en stor tak til Holger for talen, Helge for at vi måtte bruge pladsen, og
de frivillige som har hjulpet med til forberedelse og afvikling, bl.a. at gøre pladsen
klar til arrangementet.
Festudvalget
Stafet for livet Haderslev 9.-10. september 2017
Holdkaptajn John Lauesen har meldt sig som holdleder igen, og håber at mange
vil bakke op, så det hele ikke ligger på Johns skulder.
”Nordenfjordsfolkene” er dermed synlig i stafet for livet. Se mere på deres
hjemmeside www.stafetforlivet.dk/stafet/haderslev

Ungdomsklubben starter igen til september
Man kan selv skal holde sig orienteret på ungdomsklubbens Facebook side om
hvornår det er.
Og en kraftig opfordring herfra er at støtte op om den, ellers er vi nok i en
situation hvor det snart er slut med den ungdomsklub. Og så bliver det rigtig
svært at få noget startet op igen. Der var ikke mange deltagere sidste år.
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Nordenfjords Borgerforening
Ny runde af Borgerbudgettering til 2017-2018 på 50.000,Infomøde 13. sep. og afstemningsmøde 8. nov.
Borger budgettering er en metode til at skabe øget borgerinvolvering ved, at
borgerne selv administrerer og prioriterer et offentligt bevilget beløb.
Nordenfjords borgerforening har tilmeldt sig dette ved Haderslev kommune, men
det kræver jeres involvering. Beløbet vi har til rådighed denne gang er 50.000,Formålet med borgerbudgettering er at
• Skabe øget lokalt engagement og frivillighed
• Styrke det lokale fællesskab og dermed også det store fællesskab
(kommunen)
• Udvikle det lokale demokrati
• Øge gennemsigtigheden
• Udfordre vante forestillinger om budgetstyring, inddragelse og samarbejde
Vi deltog også sidste år og der var som det kan ses andet sted i bladet arbejdet på
stier, shelter osv. i præsteskoven.
Borger budgettering består af 4 faser fastlagt fra kommunens side, og her krydret
med foreningens fastsatte datoer m.m.:
Fase 1)
Informationsmøde for borgerne den 13. september kl. 19.00 i
Nordenfjordshuset, Aastrup alle 73.
På informationsmødet orienteres borgerne om gennemførelsen af
borgerbudgetteringen. Hovedpunkter:
•

Borgerne har mulighed for at komme med forslag til projekter, og her er det
da muligt at tage nogle af de projekter med, der ikke blev til noget sidste
gang. En oplagt mulighed for at prøve igen!
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Nordenfjords Borgerforening
Fase 2)
Idéudvikling – perioden fra 13. september til 4. november
Her er det meningen at borgerne selv skal udvikle deres projektidéer, og få lavet
en projektbeskrivelse, med budget osv. Hvad beskrivelsen skal indeholde og hvor
detaljeret den skal være præsenteres på informationsmødet den 13. september.
Projektbeskrivelsen indleveres til foreningen senest den 4. november, så vi har
mulighed for at planlægge præsentations/afstemningsaftenen.
Fase 3)
Præsentation af projektforslag og afstemning den 8. nov. kl. 19.00 i
Nordenfjords huset, Aastrup alle 73
Hver borger/projektgruppe præsenterer sit eget projektforsalg. Alle fremmødte
kan som udgangspunkt stemme.
Fase 4)
Afrapportering
Borgerforeningen har ansvaret for at få afrapporteret hvilke(t) projekt(er) der
arbejdes videre med, budget, og ikke mindst afslutning af projektet som garanti
for at projektet er gennemført.

Nørkle/håndarbejde aften den 27. sep. kl. 19.00 i Nordenfjords Huset
Kom frisk til en hyggelig nørkle/håndarbejdsaften sammen med Britta og Kristine
onsdag den 27. september kl. 19.00 i Nordenfjordshuset.
Kom uanset om du er nybegynder, øvet eller ekspert, det eneste du skal
have er lyst til at deltage.
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Indvielse af Projekt Præsteskoven den 14. okt. kl. 14.00
Projekt Præsteskoven som Borgerbudgetteringen fra 2016-2017 gik til, er godt på
vej til afslutningsfasen. Den omfatter stisystem, broer til stierne, shelters m.m.
Det går rigtig godt siger tovholderen Jimmy. Vi er efterhånden ved at være færdig
med de mange broer. Vi har fået landzone tilladelse til placering af de nye shelters
samt lejrplads, og jeg regner med at jeg i næste uge (uge 32) modtager bygge
tilladelse fra kommunen. Jeg forventer at selve projektet er færdig ca. 1. oktober.
Det har været rigtig dejligt at se den store opbakning der har været fra de lokale
dog kunne vi godt her i slutfasen bruge en ekstra hånd eller to hvis der er tid til
det. Vi forventer at de to shelters er bygget færdige i september.
Følg med på facebook hvor vi skriver om arbejdsdagene, eller kontakt Frank for
nærmere info.
Borgerforeningen vil gerne fejre afslutningen på Borgerbudgetterings projektet
hvilket er planlagt til den 14. oktober kl. 14.00 Hvad der kommer til at ske den
dag vides ikke helt endnu, men det er meningen at alle kan komme rundt og se
hvad der er lavet og få lidt information om hvad der er lavet, og hvorfor, og
hvordan.
Lottospil den 3. nov.
Første fredag i november holder vi lottospil eller banko som det også kaldes. Det
holder vi i gymnastiksalen på skolen i Bæk kl. 19.30. Vi åbner dørene kl. 19.00 og
spillene starter kl. 19.30. for at vi kan starte til tiden vil vi ca. 5-10 min før gå
rundt og kræve betaling for pladerne, så venligst kom i god tid.
Overskuddet vil blive brugt til at udvide parkeringspladsen ved foreningens hus,
da den nuværende ikke er stor nok til de mange gæster.
Vi håber at kunne skaffe ligeså mange gode gevinster som vi plejer. Her kan I
som borger i området hjælpe os. Hvis I vil give en gevinst eller to til vores
lottospil, eller vil i hjælpe med at skaffe gevinster så kontakt Frank på tlf.
40750244 da det er Frank som koordinerer indsamlingen.
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For at ramme bredt, så kan I også meget gerne undersøge om jeres arbejdsgiver
har interesse i at give noget til vores lottospil. Det er en lille ting for jer at spørge
og en stor hjælp for os.
Gammeldags jul i Nordenfjordshuset 9. december 2017
Mærk julehyggens summen og kom i den rette julestemning, med juleklip, duften
af julebag og julemusikkens klang i dine øre den 9. december kl. 12.00
I den varme julestue i nordenfjords hus, kan du bage dine egne småkager, klip og
klister din egne julepynt
Vi har dej til vaniljekranse, pebernødder og brunkager, som vi bager i fællesskab,
pap og papir nok til at pynte et smukt juletræ, oplæsning af et juleeventyr for de
små/ store…
Så sæt farten ned!! Og nyd et par timer og mærk julehyggens varme.
Ingen tilmelding – pris 25,- pr. person. Børn på 3 år eller under gratis.
Glædelig jul til alle
Bestyrelsen
Vigtige datoer senere på året 2017.
9. – 10. sep.

Stafet for livet i Haderslev Her mangler vi dog p.t. en holdkaptajn

13. sep.

Informationsmøde med borger budgettering

27. sep.

Nørkle aften i Nordenfjords huset

14. okt.

Indvielse af projekt Præsteskoven

3. nov.

Lottospil i gymnastiksalen

8. nov.

Afstemningsmøde mht. projekter til borgerbudgettering i
Nordenfjords huset

9. dec.

Julehygge i Nordenfjords huset
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Hallo der ude!!! Alle sammen😊
Håber alle har haft en skøn sommer. Og er kommet godt i gang igen.
Vi i bestyrelsen har besluttet os for at prøve noget nyt, så idé posen er blevet
rystet, og der er foreløbig blevet trukket 3 forslag op af posen.
1. Bio aften for børn/unge, og Bio aften for voksne i Nordenfjords huset
2. Mad aften med tema i skolekøkkenet (som vil strække sig over 4 gange på
et år)
3. Vi spiser ikke alene (fællesspisning i Nordenfjords huset med et festligt
indslag)

MEN HVIKLET AF DE 3 FORSLAG DET SKAL VÆRE?
DET ER OP TIL JER…
Husk ingen borgerforening uden jer…
Så brug et par minutter, og stemme på netop jeres favorit…
Der kan stemmes på flere måder:
Send en mail med din stemme til fest@nordenfjord.dk
Eller på Facebook i vores grupper. Nordenfjords Landdistrikt. Og Nordenfjords
Borgerforening for Vonsbæk-Aastrup & Omegn
Skriv på en seddel hvad I stemmer på og aflever den, i vores alle sammen glade
formands postkasse. (Præsteskoven 48)
Vi håber i vil tage godt imod vores nye idéer og stemme.
Hilsen Bestyrelsen 😊
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Svømning i Haderslevhallen
Svømning starter op d. 2. september 2017.
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. Hvis du bor uden for sognet, kan du blive
passiv medlem af Borgerforeningen, og dermed også få mulighed for at købe et
svømmebevis til svømmehallen Der er begrænsede pladser, så fordeling af
svømmebeviser sker efter først til mølle-princippet.
Lars er tovholder for svømmebeviser og vil være i svømmehallen 2. og 9.
september og 7. og 14. oktober, hvor I kan betale. Lars kan kontaktes på sms.
61303046 eller sport@nordenfjord.dk

Timer i gymnastiksalen Vonsbæk skole
Gymnastiksalen åbner igen til september og kan bruges til aktiviteter som
badminton, leg og lignende. Lars er tovholder for tiderne og kan kontaktes på
sms. 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 2017 til
maj 2018.

27

Nordenfjords Borgerforening
Dilettant 2018
Vi har fundet året forestilling - en krimikomedie
Vi starter op i november, med rolleuddeling.
Vi holder fri i december, men ellers øver vi en gang om ugen indtil opførelsen.
Opførelses dato aftaler vi, når vi starter op i november.
Har du lyst til at deltage i næste års dilettant så følg med på borgerforeningens
Facebook side eller kontakt Tine på 20977966 eller på mail
thidemann1976@hotmail.com
Alle der har interesse i at deltage både på scenen og bag er meget velkommen –
vi har brug for alle!
Håber at se mange af jer.
På dilettant holdets vegne – Tine Thidemann

Formandens klumme
Da jeg skrev sidste klumme var foråret på vej, og det er jo en dejlig tid. Nu er
sommeren på sit højeste, og sommer er jo også en dejlig tid, med masser af sol,
høje temperature osv. – ja det vil da sige at vi er da kommet over 25 grader
enkelte steder i landet på en enkelt dag i juli.
Jeg tror egentlig naturen har gjort det samme som vi mennesker også gør. Vi
laver overspringshandlinger hele tiden, så naturen er nok bare kommet for sent i
gang med den sommer i år.
Overspringshandlinger er et fantastisk udtryk og dækker over den handling vi gør,
når vi ikke lige følger planen, hvad enten det er en plan lavet af andre eller af os
selv. Vi kender det nok alle sammen, når vi for eksempel har planer om at skulle
gøre rent i weekenden, men så kom der lige gæster, og så var der lige en avis der
skulle læses, og så var det lige så godt vejr, at vi da lige skulle sidde lidt på
terrassen, og ja en kop kaffe kan vi da godt tage inden vi går i gang, og hvad
pokker vi har vel også tid til lige at gå en tur, og, og, og.
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Det er også på samme måde at vi i foreningen kommer i situationer, hvor vi er
sent på den med det, vi skulle have arrangeret, så det bliver lidt det samme som
sidst i grove træk. Men det er jo kun os selv, der kan komme ud af den rytme, og
det har vi da prøvet i bestyrelsen ved at se på om der skal andre arrangementer
til og om vi skal ændre nogle af dem vi har. Det ses jo også allerede med
julehyggen i Nordenfjordshuset, som er en erstatning af Juletræsfesten i
gymnastiksalen. Det håber vi da på at I tager godt imod.
Derudover er der her i bladet også beskrevet nogle nye initiativer, som vi
præsenterer for jer, og håber I vil være med til at stemme om, så vi ved hvilket
et, vi skal vælge at starte op. Der er ikke p.t. planer om at fjerne nogle af de
oprindelige arrangementer, men det kan da komme på tale, da vi med dette tiltag
vil prøve at målrette vores arbejde, så vi rammer flest mulige med vores
arrangementer. Og netop derfor er det vigtigt at I bakker op om de
arrangementer som I gerne vil beholde og også deltager i afstemningen om de
kommende arrangementer, så vi ikke tager en forkert beslutning.
Udover de arrangementer som foreningen laver, så er det også mulighed for at I
som medlemmer kan bruge huset til aktiviteter som gavner vores medlemmer,
som f.eks. Nørkle aftenen, og jeg ved at der er andre som i øjeblikket taler meget
om nogle hygge aftenener som også kommer til at foregå i huset. Så har i gode
ideer og lyst til at arbejde med de ideer så er jeg meget lydhør.
Vi ses forhåbentlig til vores arrangementer
Frank – formand Nordenfjords borgerforening.
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Telefonlisten
Åstrup & Vonsbæk kirker:
Sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen……………………………… 74534113 /
Organist/korleder Agnete Skouboe Tholle………………………………………….
Graver Mikael Andersen, Aastrup…………………………………….. 21466834 /
Graver Kirsten Gellert, Vonsbæk………………………………………………………
Kirkesanger Aastrup kirke Anders Trans……………………………………………
Kirkesanger Vonsbæk kirke Teresa Trans Hansen……………………………..

29912618
30497488
23468103
21467771
40292290
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 Steen Færch, Nederbyvænget 316…….............. 20208464 / 74527554
Sekretær Mogens Nielsen, Nederbyvænget 140………………………………… 88936152
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Gudstjenester
September

Aastrup

Vonsbæk

03.

12. s. e. trin.

09.00

10.30

10.

13. s. e. trin.

10.30

09.00

17.

14. s. e. trin.

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

24.

15. s. e. trin

10.30 Høst/jazz

Se Aastrup

Oktober

Aastrup

Vonsbæk

01.

16. s. e. trin.

Se Vonsbæk

10.30 Høst/familie

08.

17. s. e. trin.

10.30 Theodor Jørgensen

Se Aastrup

15.

18. s. e. trin.

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

22.

19. s. e. trin.

10.30

Se Aastrup

29.

20. s. e. trin.

09.00

10.30

November

Aastrup

Vonsbæk

05.

Alle Helgen

16.00

19.00

12.

22. s. e. trin.

10.30 (Lægmandsgudtj.)

Se Aastrup

19.

23. s. e. trin.

Se Vonsbæk

9.00 (Susanne Madsen)

26.

Sidste s. i kirkeåret 10.30 Mini-afslutning

Se Aastrup

Kirkebil: Christiansfeld Taxi, tlf. 7456 1513
Hvor intet andet er anført, forestår Inge Lindhardt Mikkelsen gudstjenesten
Fra 1. oktober vil det være Bente Bramming der forestår gudstjenesten
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