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Julen varer lige til …Helligtrekonger
Julen varer lige til …Helligtrekonger
Vi synger ”og julen varer lige til påske”, fordi der var en gang, hvor julefejringen
slet ikke ville tage nogen ende. I mange århundrede holdt man festlige
komsammener, ”julestuer” med dans, leg, kortspil, juleøl og meget mere. Nogle af
legene gik tilbage til den gamle hedenskab eller Asatro; fx kan julebukken, der
førte an i juleløjerne, føres tilbage til Thors bukke. Alle gårde afholdt på skift hver
deres julestue, hvor alle var inviterede, så i et større landsbyfællesskab kunne
julestuerne fortsætte langt ind i det nye år. I en kongelig forordning blev det
derfor påbudt, at alle julestuer skulle være afholdt inden fastelavn. Så derfor
kommer fasten imellem – og julen kom ikke til at vare til påske.
Vi har andre traditioner – og vi kan have mange eller få hver især, men de er med
til at give julen sin faste form. For mange af traditionerne gælder det, at de er
knyttet til bestemte steder og har været med til at kaste et særlig skær over
steder som fx forsamlingshuset ved juletræsfesten eller torvet med det lysende
juletræ. Steder og steders traditioner er også med til at give julen udstrækning –
og man kan komme steder, hvor der engang ved juletid foregik noget højtideligt
eller bare noget rart og meningsfuldt, og at det nu er væk, kan næsten give et
stik i hjertet. Men andre gange så er det også bare tid til at traditioner og steder
skiftes ud med andre.
Vi taler meget om, at tiden går stærkt og nærmest stærkere end nogensinde. Så
er det godt at have stederne eller nogle særlige steder, der kan give os en
fornemmelse af ro. Steder skaber modvægt til tiden, tiden kan sprede det hele
med centrifugal kraft, mens steder kan samle og skabe mening. Steder får måske
en særlig betydning her i julemåneden, hvor vi i hjerte, sjæl og sind længes det
betydningsfulde.
Men steder får for alvor betydning – og ro, når de krydses af underet.
Det største under er, at Gud sendte sin søn til os! Alt hvad der ellers er at sige i
den kristne verden udspringer af det ene, store mirakel. Luther siger i en
juleprædiken: ”Kristus har en ren uskyldig, hellig fødsel. Mennesket har en uren,
syndig, fordømt fødsel. – Se Kristus tager vor fødsel fra os til sig og sænker den
ned i sin fødsel og skænker os sin således, at vi i denne bliver rene og nye, som
om det var vor egen.”
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Julen varer lige til …Helligtrekonger
Heri ligger, at hvor vi end er, bundet til tid og sted, der gør underet os rene og
nye. For selve det underfulde, Jesus fødsel, miraklet, der rækker ud over alt, hvad
vi kender, kan alligevel fæstnes i denne verden som en virkelig begivenhed.
Jesus kom til verden ved nattetide i Betlehem i en stald, et helt enkelt og primitivt
sted. Altså kommer det underfulde til helt konkrete og enkle steder, og det bliver
det ved med. Stedet kan være kendt og hjemligt, og det kan være anderledes og
nyt. Men der hvor stedet berøres eller krydses af underet – i form af en lille
begivenhed, noget overraskende, et klarsyn eller stemning, lys, musik, nærvær,
der mærker man både ro og mening. Her kan underet, som gør alt rent og nyt få
plads og fylde - også i julemåneden, hvad enten måneden er travl eller rig på tid.
De særlige steder kan være med til at gøre juletiden til en underfuld tid med
udstrakte øjeblikke, men også med varighed, frem til Helligtrekonger og ind i det
nye år.

Der er knapt 500 år mellem de to julesalmevers nedenfor, men de vil det samme:
Luther, der satte sit præg på 2017, får afsluttende også får ordet her, hvor han ber
Jesus være vor hyttegæst, altså at komme til vores steder. Det samme ønske lyder
i salmen ”Lyset blev endevendt” af digteren Simon Grotrian, der vil, at Gud skal
besøge os og bo i vore slag.
Kom, Jesus, vær min hyttegæst,
hold selv i os din julefest,
da skal med Davidsharpens klang
dig takke højt vor nytårssang!
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Julen varer lige til …Helligtrekonger
Martin Luther 1537

Da ringer engle op
synger pop
i sneen med sin havnen
i favnen
du kære Gud, besøg os og bo i vore slag
det hjertedybe indre vil højnes til en dag
hvor juletræet pyntes
og krybbespillet gryntes
Gud Fader, slip os løs
med et englekys.
Simon Grotrian 2017

Tak!
Tak for en meget rar modtagelse, et godt menighedsfællesskab og et fornøjeligt
samarbejde. Jeg ser frem til julemåneden i Aastrup og Vonsbæk sogne, hvor jeg
også som indtil nu vil lære meget af at vikariere for Inge Lindhardt Mikkelsen.
Med venlige hilsner Bente Bramming – og ved årsskiftet: Tak for nu!
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Efterløn
Efter 22 år som graver og kirketjener ved Vonsbæk kirke, har jeg valgt at gå på
efterløn.
Tiden ved Vonsbæk, har for mig været en dejlig tid med mange opgaver, som jeg
har udført efter min bedste kunnen.
Jeg har mødt rigtig mange mennesker gennem årene, og takker af hele mit hjerte
for det.
Jeg har været rigtig glad for mit arbejde, og takker mine kollegaer for et rigtigt godt
samarbejde.
Jeg byder hermed den nye graver, Nanna, hjertelig velkommen.
Venlig hilsen
Kirsten Mosch Gellert
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Graveren og kirketjeneren ved Vonsbæk kirke
Efter 22 års tjeneste ved Vonsbæk kirke har graver og kirketjener Kirsten
Gellert valgt at gå på efterløn den 1. november. Kirsten, var inden hun blev graver
og kirketjener, ansat på kontoret ved postvæsnet i Haderslev. Hun flyttede
sammen med sin familie fra Haderslev ud på en landejendom, som lå nabo til
Vonsbæk kirke. Den daværende graver og kirketjener gik på pension. Kirsten
havde fået stor lyst til jobbet som graver og kirketjener, så hun søgte stillingen og
fik den.
Selv om det nok var et stort spring fra kontorjob til et job som graver og
kirketjener, kom Kirsten hurtigt i gang med at sætte sit præg på kirken og
kirkegården. Kirsten er meget kreativ og havde mange gode ideer til mange ting,
og hun forstod og evnede at omsætte disse ideer til glæde for alle, som kom i
kirken og på kirkegården.
Kirsten har været Vonsbæk kirke en rigtig god og meget vellidt graver og
kirketjener i de mange år. Hun er et ordensmenneske, som sætter en stor ære i,
at kirken og kirkegården altid har set pæn ud på alle tider af året. Hun mødte altid
mennesker med et smil, og har været rigtig god til at snakke med alle mennesker
i kirken og på kirkegården, uanset om det har handlet om en sørgelig eller en
glædelig handling, som hun deltog i. Menighedsrådet og sognets beboere skylder
Kirsten en rigtig stor tak for hendes måde at være på og for hendes store
arbejde og engagement omkring Vonsbæk kirke.
Kirsten bor i dag i Aastrup i sit idylliske lille hus, hvor alt er passet og
plejet, og hun vil nu i fremtiden kunne koncentrere sig om at hygge sig med sin
familie og sit hus.
Den 1. oktober startede, Nanna Hynding Jessen som ny graver og kirketjener ved
Vonsbæk kirke. Nanna er 27 år og bosiddende ved Vojens. Hun er uddannet
anlægsgartner fra jordbrugsuddannelsescenteret i Aarhus i 2013. Efterfølgende
har hun videreuddannet sig inden for gartnerfaget i bl.a. blomsterbinding,
buketter og dekorationer.
Nanna har nu været i gang i sit nye job i en lille måned, og hun er allerede faldet
rigtig godt til i arbejdet både i kirken og på kirkegården.
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Graveren og kirketjeneren ved Vonsbæk kirke

De to gravere og kirketjenere vil fortsat arbejde tæt sammen ved Aastrup og
Vonsbæk kirke.
Menighedsrådet håber, at alle vil tage godt imod Nanna i det nye job. Nanna er
en venlig, sød og opmærksom medarbejder, så når I møder hende ved kirken, er
vi sikker på, at hun gerne vil lære sognets beboere nærmere at kende.
Velkommen til Nanna og stor tak for godt samarbejde til Kirsten i de mange år.

FOTO indsendt af Anita H. Jensen

Den 29. oktober var der mulighed for at tage afsked med Kirsten efter hendes
sidste gudstjenesten i Vonsbæk kirke. Der var mange som deltog i kirkefrokost i
sognehuset i Aastrup og Kirsten fik mange gode ord med på vejen til hendes nye
hverdag.
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Sognenyt
Kollekter fra høstgudstjenesterne
Ved høstgudstjenesterne blev der indsamlet til Folkekirkens Nødhjælp.
Der indkom 969 kr. i Aastrup kirke og 2071 kr. ved høstmarkedet i Vonsbæk kirke.
Vi takker for de gode gaver!
Nytårsaftensgudstjeneste
Nytårsaftensdag fejrer vi gudstjeneste i Aastrup kirke kl. 15. Gudstjenesten vil give
rum for eftertanke i forbindelse med årsskiftet og efter gudstjenesten vil vi ønske
hinanden godt nytår med champagne og kransekage.
Minikonfirmander
I foråret vil vi holde minikonfirmand-undervisning for børnene på Vonsbæk skole.
Det bliver et hold af 4 gange, hvor præsten tager ud på skolen og laver
minikonfirmandaktiviteter med 3.-klasseseleverne på Vonsbæk skole.
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 næste periode er: 16.
januar, 6. marts og 18. april – alle dage kl. 16.30-17.30 i sognehuset i Aastrup.
Filmaftener
Vi holder filmaften d. 23. januar, tirsdag d. 13. marts og tirsdag d. 10. april – alle
aftener kl. 19.00 i sognehuset. Filmene er endnu ikke fundet, men vil blive
bekendtgjort på hjemmeside, facebookside og i nyhedsmail.

9

Sognenyt
Kyndelmissegudstjeneste
Kyndelmisse ligger d. 2. februar og betyder egentlig lysgudstjeneste. Den ligger
lige på den dag, hvor man efter gammel tidsregning var halvvejs igennem
vinteren og derfor kunne begynde at kigge efter lysere tider. Det fejrer vi med en
lysgudstjeneste kl. 16.30 i Vonsbæk kirke med levende lys, vintersalmer, prædiken
og musik. Og som en god kyndelmissetradition, er der pandekager efter
gudstjenesten!
Fastelavn
Søndag d. 11. februar er det fastelavn – og det skal fejret! Det gør vi i Vonsbæk
kirke, hvor vi fejrer gudstjeneste for hele familien kl. 10.30. Alle er velkommen til
at trække i udklædningstøjet til gudstjenesten. Efter gudstjenesten slår vi katten
af tønden i kirkeladen og spiser fastelavnboller. Kom og vær med!
Mail-liste og facebook-side
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 mail-liste, hvor vi
udsender mail om kommende arrangementer. Du kan også få nyt om
arrangementer m.m. på facebooksiden Åstrup og Vonsbæk sogne.
En stor tak til Agnete
Organist Agnete Skouboe Tholle har opsagt sin stilling ved Aastrup og Vonsbæk
kirker pr. 31/12 2017 for at gå på pension.
Fra sognene siger vi tak for godt samarbejde og flot og dejligt orgelspil.
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Martin Luther
Martin Luther
Død eller levende af Steen Kaalø.
Vi er netop hjemkommet fra Vonsbæk kirke fra en helt unik oplevelse, hvor vi
oplevede Steen Kaalø´s fortolkning af Martin Luther. Det var fantastisk spillet af
amatørskuespillere fra Forsøgsscenen Haderslev og Gram Friluftsspil efter
manuskript af Steen Kaalø, som altid har noget på hjertet.
Allerede fra parkeringspladsen var stemningen lagt, idet vi mødte tre tiggere. Den
sidste sad helt oppe ved kirken. Ved indgangen til kirken fik alle udleveret et
afladsbrev – uden betaling, (det havde menighedsrådet i Vonsbæk sørget for).
Inde i kirken var kirkerummet dæmpet oplyst - med rødt lys. Allerede 20 minutter
før forestillingen begyndte, blev vi mødt af en katolsk præst med følge, som
vandrede op og ned ad midtergangen med madonnabillede og røgelseskar. Alteret
var skjult bag kirkeportene i Wittenberg, som spillede en væsentlig rolle i
skuespillet.
Det er svært at fremhæve nogle skuespillere frem for andre, idet alle gjorde det
helt fantastisk godt, men Martin Luther, Katharina Von Bora (Luthers kone) og
folkekirkepræsten Christina med konfirmanderne, det unge ægtepar - som var ved
at gå fra hinanden, men fandt hinanden ved Martin Luther og Katarina Von Bora´s
hjælp, gjorde et helt specielt indtryk, idet de bandt 1517 og 2017 sammen på en
meget stærk og overbevisende måde, så man sad med hjertebanken og
kuldegysninger ned af ryggen i en velopvarmet kirke.
Forestillingen sluttede med stående applaus fra alle fremmødte – fuld fortjent.
Stor tak til alle skuespillere og alle andre som har gjort forestillingen mulig.
Det var en uforglemmelig oplevelse.
Det er tankevækkende, at tænke på hvad folkekirken i Danmark og Danmark for
den sags skyld havde været uden Martin Luther – havde vi haft en helt anden
samfundsorden og havde vi overhovedet talt dansk i dag?
Grete og Holger Eskildsen
Kildager 30
Vonsbæk
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Martin Luther

Vonsbæk Jagtforening
Vonsbæk Jagtforening
indbyder til sognejagt i menighedsrådets skove
lørdag den 16. december 2017 kl. 13.00
ved Vonsbæk Kirke.
Alle som har gyldigt jagttegn, er medlem af folkekirken
og hører under Aastrup eller Vonsbæk sogn, er meget velkomne.
Der er kaffe og hyggeligt samvær efter jagten.
Et mindre beløb kan påregnes.
Evt. spørgsmål besvares på tlf. 7457 9108.
Med venlig hilsen
Vonsbæk Jagtforening
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Kor og Koncerter
Hvad Kirkekor angår, har vi desværre måttet sætte koret på pause i dette efterår,
da det ikke har været muligt at skaffe en kvalificeret leder. Vi håber det kommer
så vidt, at det straks i det nye år vil være muligt at få koret op at stå igen, og vi
således kan tage kontakt til kormedlemmerne for at komme og synge med igen.
Der er god brug for flere medlemmer i dette kor, der synger to– og tre- stemmig
og deltager i tre- til fire gudstjenester om året. Kom blot frit frem for at være
med.
I Seniorkoret har vi arbejdet hele efteråret, under kyndig ledelse af Elsebeth
Birkblad, og er i skrivende stund ved at være klar til den årlige ”Syng julen ind”,
som er den første søndag i advent i Vonsbæk Kirke. Vi har til dette arrangement
desværre måttet klare os uden Kirkekor i år. I Seniorkor er vi ca. 35 medlemmer,
men der er plads til mange flere, så kom blot for at være med. Det koster ikke
noget, og du behøver ikke at bo i et af de to kirkers sogne.
Har du lyst til at vide mere om de to kor, er du velkommen til at kontakte
sognepræsten eller undertegnede.
På korenes vegne
Asmus Svendsen
Tlf.: 52 38 75 16
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Vonsbæk Børnehus
Så nåede vi sidste udgave i 2017, og meget er hændt siden sidst.
Træer står næsten nøgne, og alle sanser kommer i spil på legepladsen, bladene
ligger til fri leg på legepladsen. Nogle af børnene samler alle bladene foran
ruchebanen, og rucher ned i bunken, andre fejer stierne for bedre at kunne cykle
rundt. Nogle hakker i bladene og valnødderne og bruger dem i suppegryden.
Bladene kan også blive til flotte bladkranse, og kæmpe ugler som står og pynter
flot ved vores indgang. Alt det der falder af træerne blade, agern, valnødder,
æbler og bog har også givet god anledning for læring om de forskellige træer og
frugter.
Vores byggeri er blevet en del forsinket ind til videre med 4 uger, og det bliver
yderligere 2 mere, er det sidste sagte.
Vi har overlevet den store regnmasse takket være borgerforeningen, som har
været så søde at låne os lidt tørvejr i form af et telt og borgerhuset. Tusind tak!
Midt november starter Huxi i vuggestuen, det er simpelthen så dejligt at der bliver
ved med at være små børn i området. I børnehaven har vi sagt velkommen til
Kian og Mathias som allerede har fundet hinanden. Vi glæder os til at lære jer alle
tre at kende.
Siden sidst har vi haft et par projekter i form af: "høst", "Danmark", "hvad lever
på legepladsen", "hvad lever i vand" alt sideløbende med sproget, med over og
underbegreber.
Lige om hjørnet lurer julen som har en helt særlig plads, men det kan i læse mere
om til næste år.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Hilsen Kristine
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Aastrup

27.08.

Marius Birkkjær Karkov
Schmidt
Langdræt 1

10.09.

Isabella Merenta Blicher
Østerskovvej 1

06.08.
Alma Lasota Schmidt
Juhlsmindevej 3
Justin Shange

19.08.

.

Vonsbæk
Døbt
10.09.

Aura Dalsgaard
Præsteskoven 44

01.10.

Theodor Suh Nielsen
Otterup

01.10.

Maia Esther Enemærke
Viby J

01.10.
26.10.
.

Johannes Wildfang
Flensborg
Frederiksberg

Viet/velsignet
Katrine Berg Andresen
03.12.
Hansen
Emil Hansen
Aastrup Alle 83Helene Bork

Anne Charlotte Sabroe og
Jesper Seide
Ørby 11

Begravet/bisat
Oluf Peter Nissen Nielsen
05.05.
Nederbyvænget

Hans Jessen Friis
Ribe Landevej

06.10.

Egon Petersen
Sillerup Møllevej

Johannes Dixen Juhl
Risager 15

06.10.

Ole Vestinggård
Ribe Landevej

31.10.

Tonny Priess Damkjær
Risager

18.08.

07.07.
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Hvornår sker hvad
Lørdag d. 09. december
Kl. 12.00 – 15.00

Juletræshygge
Nordenfjords huset

Lørdag d. 16. december
Kl. 13.00

Sognejagt
Vonsbæk kirke

Søndag d. 24. december
Kl. 13.00 og Kl. 16.00

Juleaften
Aastrup kirke

Søndag d. 24. december
Kl. 14.30

Juleaften
Vonsbæk kirke

Søndag d. 31. december
Kl. 15.00

Nytårsaftensdag
Aastrup kirke

Tirsdag d. 16. januar
Kl. 16.30 - 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 23. januar
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Lørdag d. 27. januar
Kl. 14.00

Kagedyst
Nordenfjords huset

Søndag d. 02. februar
Kl. 16.30

Kyndelmissegudstjeneste
Vonsbæk kirke
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Hvornår sker hvad
Søndag d. 11. februar
Kl. 10.30

Fastelavn
Vonsbæk kirke

Fredag d. 16. februar
Kl. 18.00

Fælles spisning
Nordenfjords huset

Tirsdag d. 06. marts
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 13. februar
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Onsdag d. 14. marts
Kl. 19.00

Lokalhistorisk generalforsamlingen
Vonsbæk skole

Tirsdag d. 20. marts
Kl. 19.00

Borgermøde / generalforsamling
Nordenfjords huset

Tirsdag d. 10. april
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 18. april
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Søndag d. 20. april
Kl. 19.00

Trompet
Vonsbæk og Aastrup kirke
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Besøget på Skolemuseet i Over Lerte.
9. september.
Godt 20 medlemmer af lokalhistorisk forening var mødt op til en spændende aften
på Skolemuseet i Over Lerte. Skolemuseet har gennemgået en meget stor
renovering og ”modernisering” med stor respekt for det oprindelige. De der ikke
havde tid den 9. september opfordres til at besøge museet på et andet tidspunkt.
Det var en regnvåd aften (som så mange andre i dette efterår), men solen
strålede, da vi kom indenfor og mødte en særdeles veloplagt museumsformand
Karl Erik Olesen. Karl Erik kender hele skolesystemet, med en fortid som
folkeskolelærer, konsulent, skoleinspektør og skolechef, derudover har Karl Erik
altid interesseret sig for historien, så vi kunne have brugt hele natten, hvis det
ikke var fordi, vi skulle hjem igen.
Depotet var en stor oplevelse i sig selv, idet det er helt fantastisk hvad det er
lykkes at samle af gamle bøger og skolerekvisitter
Vi havde selv medbragt kaffen, som vi nød i de hyggelige lokaler på 1. sal.

FOTO af Arne Sørensen
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn

FOTO af Arne Sørensen

Generalforsamling 2018.
Vi vil gerne allerede nu oplyse datoen for generalforsamlingen i 2018, så I kan få
sat X i kalenderen. Det bliver:
Onsdag den 14. marts kl: 19.00 på Vonsbæk skole.
Vi skal nok sørge for et spændende foredrag, samt et veldækket Sønderjysk
kaffebord. Men mere om det i næste nummer af Kirke- og Sognebladet.

Holger Eskildsen
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Nordenfjords Borgerforening
Stafet for livet 2017.
”Nordenfjordsfolkene” var tilmeldt stafet for livet igen i år. Stafet for Livet 2017 i
Haderslev Dampark.
Og igen deltog rigtig mange fra vores området på ”Nordenfjordsfolkene” holdet.
Det er dejligt at se den opbakning, og vide at der er så mange i vores område
som støtter en god sag.
Godt gået!! Og tusind tak til John Lauesen for at koordinere.
Borgerbudgettering
Stier, shelters og bro i Præsteskoven var det projekt der er arbejdet på med
borgerbudgettering det sidste års tid. Og det er blevet flot. Der arbejdes i
øjeblikket på en afregning, så vi kan afslutte den del overfor kommunen.
Tusind tak for de frivillige der har arbejdet mange timer i skoven, og skabt noget
godt. Og vi skal ikke glemme dem som har støtte med kommentar på facebook og
lign. Det har lunet, og motiveret de frivilliges arbejde.
Næste runde er godt i gang, men hvilken eller hvilket projekt det er endt med
vides ikke i skrivende stund.

Ungdomsklub
Ungdomsklubben kører hver torsdag fra 18:30 til 21:30 og er for alle fra 4 klasser
og op. Børnene må komme og gå når de vil indenfor det tidsrum, og man giver 10
kr. pr. gang som vi så bruger til at købe mad eller drikke for som de kan hygge sig
med i klubben
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Kagedyst
Nordenfjordens borgerforening afholder kagedyst
Lørdag den 27. januar 2018 kl. 14.00.
Vi håber der er mange, som har lyst til at deltage som der har været de
foregående år. 83 besøgende var vi i jan 2017, og det var meget hyggeligt, så det
håber vi at kunne gentage.
Tilmeld din(e) kage(r) senest lørdag den 20. januar til
Frank: 40 75 02 44 eller Dorte: 30 62 56 50
Hvis du bare har lyst til at deltage i at bedømme kagerne, så kom og få en
hyggelig eftermiddag med alt den kage, du kan spise.
Entre: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn, deltager med tilmeldt kage – gratis.
Entrebillet er stemmeseddel.
Dagens program:
• Kager indleveres senest kl. 13:45
• Dørene åbnes kl. 14:00
• Kagerne bedømmes visuelt til ca. kl. 14:30 – skriv din favorit på stemmesedlen
• Så må der smages og drikkes kaffe, the, sodavand
• Der vil være fællessang fra højskolesangbogen i løbet af eftermiddagen, så man
kan samle appetit til at komme gennem alle kagerne
• Ca. kl. 16 afleveres stemmesedlerne
• Vinderne afsløres ca. kl. 16:30
• Præmieoverrækkelse
Arrangementet holder i foreningens hus i Aastrup
Det er nok den billigste eftermiddagskaffe man kan få, specielt når man tænker på
at vi jo selvfølgelig er i samme klasse som på TV.
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Borgermøde og generalforsamling den 20. marts 2018
Nordenfjords Borgerforening holder kombineret borgermøde og generalforsamling
20. marts 2018 kl. 19:00 i foreningens hus i Aastrup.
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: Gitte
Dygaard, Sekretær: Marianne Ellegaard, Øvrige medlemmer: Kristine Michaelsen,
Britta Sørensen og Ola Hansen, Suppl.: Dorte Balslev
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
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af suppleanter
9) Valg af revisor
10) Valg af revisorsuppleant
11) Eventuelt
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Lottospil den 3. nov.
Traditionen tro havde vi lottospil den første fredag i november. Faktisk samme
dag som der er J-dag. Dagen hvor juleøllet frigives.
Der var rigtig mange gevinster i forskellige størrelser og værdi. Mange nye
sponsorer denne gang, og nogle faldet fra. Det blev en hyggelig aften blandt 82
besøgende, og den ene havde fødselsdag og fyldte 10 år. Flot at deltage på sådan
en speciel dag. Og hvor kunne man ønske sig at gevinsterne blev mere ligeligt
fordelt, men det kan man jo ikke.
Sponsorer i 2017 er i tilfældig rækkefølge
Punkt 1, Arkil, Davidsen, Carlsberg, Birte Dixen, Gris & Co, Jysk, Kontor syd, DLG
landbutik, Plus-mad, Dansk Autohjælp, Sigma, Gitte – Over Aastrup, Gellert
hvidevareservice, Jysk autodele, Jens og Jytte- præsteskoven, Hans Aarøe,
Garant, Seggelund cafeteria, Britta Sørensen- Over Aaastrup, Vognmand Adolf BroderJensen, Sillerup auto, Fætter BR, Ford - Gindberg, Jv træ&flis, Torben
Madsen - Gymose is, Jepsen og Fredsholm, Davidsen, Træloppen, Kvickly, T’s
Tømmer vonsbækvej, Motorgården Christiansfeld, Nottelmann, Ola Hansen, Over
Aastrup, Bakke biler – Suzuki, Total Tjek og Bygma.

Juletræshygge den 9. dec.
Nordenfjords Borgerforening inviterer dig hermed til
GAMMELDAGS JUL I NORDENFJORDS HUSET 09. DECEMBER KL. 12:00-15:00
Mærk julehyggen summen og kom i den rette julestemning med juleklip, duften af
julebag og julemusikkens klang i dine øre.
I den varme julestue kan du
bage dine enge småkager, vi har dej til Vaniljekranse, pebernødder og brunkager,
som vi bager i fællesskab,
klippe dit eget julepynt. Vi har pap og papir nok til at pynte et smukt juletræ.
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og sidst men ikke mindst, vil der vær OPLÆSNING af et juleeventyr.
Juleeventyret vil blive oplæst af den dejlige og jule glade Kristine Klünder!!!
Så sæt farten ned!! Og mærk julehyggens varme.
Vi glæder os til at se jer alle, glædelig jul fra Bestyrelsen
Pris 25kr
Vi spiser ikke alene - fællesspisning i Nordenfjords Huset
Vi havde følgende nye tiltag til afstemning:
1. Bio aften for børen/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)
OG VINDEREN ER UDEN TVIVL NR.3
Fællesspisning i Nordenfjords huset.
Glem at om- hvad skal vi spise i aften, Glem alt om opvasken og kom til fællesspisning.
I kan godt glæde jer !!!

For den står på stegt flæsk og persille sovs….
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Så hop i de løse bukser og kom til fællesspisning den 16. februar 2018 kl.18.00
Tilmelding senest d. 12/02 2018 kl.12.00 til Gitte 29161080.
Pris for hele herligheden. 25kr. for børn (10 år og nedefter) 50kr. for voksne.
Vi glæder os til at se jer alle
Hilsen Bestyrelsen

Udlejning
Nordenfjords huset
Huset har inventar, service osv. til 80 personer.
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 det nye hus så længe
som muligt.
Huset er til for at hjælpe os med at skabe virke og trivsel i området, så derfor kan
huset kun lejes af medlemmer af foreningen, som bor i området. Vi ønsker ikke at
skabe en forretning ud af huset, men at det er et aktiv for os alle i
Nordenfjordsområdet. Men selvfølgelig skal der nogle penge i kassen, til driften af
huset.
Foreninger i Nordenfjordsområdet som skal holde generalforsamling eller lignende
kan låne huset gratis. Det er jo netop det vi har huset til.
Telte
Foreningen har to telte som lejes ud.
Begge telte er blevet certificeret har i foråret, så der kræves ikke byggetilladelse
til opstilling, som de nye regler eller kræver, hvis ikke teltene er certificeret.
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Store Telt (brede 9 m) 6 sektioner a 3 m.
800,- Pr. sektion
4800,- for hele teltet
For ikke medlemmer opkræves 400,- ekstra.
Lille telt (brede 6 m) 4 sektioner a 3 m.
500,- pr. sektion
2000,- for hele teltet.
For ikke medlemmer opkræves 400,- ekstra.
Stole og borde
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
Foreningen har to sluchice maskiner som hver har et kammer på 6 liter.
250,- pr. stk. og 2 for 400,Henvendelse vedr. udlejning til Britta på 70273232
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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. 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 gældende fra d. 1. oktober og sæsonen ud. Lars
er tovholder for svømmebeviser og vil være i svømmehallen, hvor I kan betale.
Lars kan kontaktes på tlf. 61303046 eller sport@nordenfjord.dk

Lukkedage for svømmehallen:
Juleferie uge 51-52
Vinterferie uge 7
Påskeferie uge 13
St. Bededag uge 17
Kristi Himmelfartferie uge 19
Pinseferie uge 20
Sommerferie uge 26 og frem til ny sæsonstart
Timer i gymnastiksalen Vonsbæk skole
Gymnastiksalen er godt i brug.
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 2017 til
maj 2018.
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Formandens klumme

Jeg hører heldigvis ofte ros til de frivillige der hjælper med alt muligt i vores
område, og tit med udtagelser om at det er godt at der er nogen som har
overskud til det. Det er jo rigtig dejligt, og bliv endelig ved med det, for det
motiverer helt klart.
Frivilligt arbejde er en underlig sammensætning af to ord med hver deres
betydning.
Arbejde betragtes typisk som noget man skal gøre, så man kan tjene penge,
bidrage til samfundet med skatter osv., og få hverdagen til at hænge sammen.
Noget der skal gøres uden man har lyst til det. Oftest er det ikke de mest positive
udtagelser der kommer omkring arbejde, da det jo tager alt for meget af vores
fritid. (personligt klager jeg ikke – jeg kan godt lide mit arbejde)
Frivillig er noget man gør frivilligt, og ofte noget der gøres for at hjælpe andre på
en eller anden måde. Ingen tvang og uden at få løn. Men dermed ikke sagt at
man ikke får noget igen.
Og det har været og er i skrivende stund meget oppe i medierne omkring brug af
frivillige til alt muligt. Og specielt er snakken om hvor meget det offentlige bruger
de frivillige, og om det så går ud over nogen som burde være ansat, og have løn.
Personligt synes jeg at det er en svær balance, men jeg mener klart at de frivillige
har deres berettigelse, men det er som nævnt en svær balancegang. Se på
Borgerbudgettering, hvor vi fra kommunen får lov til at bestemme hvad en del af
kommunens penge skal gå til. Og der er brugt mange frivillige timer til det. Det er
så gået til noget som ikke ville være lavet ellers, og slet ikke uden de frivillige.
Hvis vi lukker helt ned for frivillige, så vil vi ikke kunne lave sådanne projekter, og
så ville vi ikke have så mange gode aktiviteter der samler os i vores område.


Børnehuset ville have det meget svært hvis ikke nogen ”frivillige” i
bestyrelsen hjalp til. Eller forældrene som hjælper med at passe
legepladsen.
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Ungdomsklubben er kun kommet pga. ”frivillige” kræfter
24/7 i Fjelstrup ville ikke eksistere uden ”frivillige” der har kæmpet for at
få det i gang og drive det.
Sammenhold i skolens klasser forbedres af forældreråd m.m. – ”frivillig”
Petanqe banen og bålpladsen i Bæk ville ikke være der uden de ”frivillige”
Stafet for livet ville ikke komme så langt uden de ”frivillige”
Nødbehandlerbilen ville ikke eksistere uden de ”frivillige”
Hvad med træner til fodbold og hvad vores unger ellers går til. ”frivillig”
hjælper de.
Og mon dog der var en brandstation i Fjelstrup hvis ikke der var ”frivillige”
– næppe

Og jeg kan blive ved. Her er slet ikke nævnt alt det som gøres i foreningen, som
klart er frivilligt.
Forestil jer at alt det skulle være noget kommunen f.eks. skulle tage sig af. Så
ville de nok fjerne meget af det, og spare det væk, alternativt skulle vi nok betale
en del mere i skat, da de skulle bruge en del flere penge, og det er vi jo heller
ikke interesseret i.
Frivilligt arbejde som man kalder det giver faktisk meget igen - Venskaber,
hyggelige timer, en fællesfølelse og hvad meget mere. Det er det jeg oplever når
jeg bruger en timer eller to, eller måske 3… - hvem tæller.
Vi ses derude – hold øje med vore facebook, Webside, vores SMS og hvad vi eller
kan finde på. Et håndskrevet skilt ude ved vejen – nej der er nok for
gammeldags.… - men vi gør det alligevel ind i mellem 
Frank – formand Nordenfjords borgerforening.
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Telefonlisten
Aastrup & Vonsbæk kirker:
Sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen……………………………… 74534113 /
Organist/korleder
Graver Mikael Andersen, Aastrup…………………………………….. 21466834 /
Graver Nanna Jessen, Vonsbæk………………………………………………………
Kirkesanger Aastrup kirke Anders Trans……………………………………………
Kirkesanger Vonsbæk kirke Teresa Trans Hansen……………………………..

29912618
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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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 26. januar. 2018
Næste nummer af bladet udkommer den 25. februar. 2018
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
December

Aastrup

Vonsbæk

03.

1. s. i advent

10.30

19.30 syng julen ind

10.

2. s. i advent

09.00

10.30

17.

3. s. i advent

10.30

09.00

24.

Juleaften

13 og 16

14.30

25.

Juledag

Se Vonsbæk

10.30

26.

2. juledag

10.30

Se Aastrup

31.

Nytårsaftensdag

15.00

Se Aastrup

Januar

Aastrup

Vonsbæk

07.

1. s. e. h3k

Se Vonsbæk

10.30

14.

2. s. e. h3k

10.30

09.00

21.

3. s. e. h3k

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

28.

4. s. e. h3k

10.30

Se Aastrup

Februar

Aastrup

Vonsbæk

02.

Kyndelmisse

Se Vonsbæk

16.30

04.

Seksagesima

10.30

Se Aastrup

11.

Fastelavn

Se Vonsbæk

10.30 Farmiliegudstjeneste

18.

1. s. i fasten

10.30

Se Aastrup

25.

2. s. i fasten

Se Vonsbæk

09.00

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