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Har du tid?
Det er ofte fremme i medierne, at stress er ved at blive en folkesygdom, og at
selv helt unge mennesker kan føle sig stressede og pressede på tiden, fordi der
konstant er krav, som skal opfyldes.
Midt i en sommerferie, hvor temperaturerne er så høje, at det nærmest er umuligt
at foretage sig andet end at slappe af, så kan det virke som en fjern virkelighed,
at der skal piskes rundt, for at overkomme det hele.
Men ikke desto mindre er det virkeligheden for mange. Kravene i skoler, på
uddannelser og arbejdspladser bliver større og større og kræver mere og mere af
os. Og kravene retter sig ikke kun mod selve arbejdsopgaverne, men også uden
for studiet eller arbejdspladsen er der forventninger om, at man skal have fokus
på at kvalificere sig. Der er sociale krav, krav om livsstil og sundhed, krav om at
være aktive på de sociale medier – og helst med indlæg, som får mange likes.
Tid er luksus i mange menneskers liv. Det at have tid til at sætte sig ned og have
en lang samtale – uden afbrydelser – er noget særligt. Eller at have tiden til at
kigge ud af vinduet og lade tankerne flyve en halv times tid. Mange unge
udtrykker, at de savner, at der er voksne, som sætter sig ned og taler med dem –
uden at være optaget af at multitaske på samme tid.
Har du tid? spørger vi ind imellem. Og tiden er der jo, men spørgsmålet er, om
kalenderen levner blanke sider, som der kan fyldes mere på. Har vi tid? Tid er
noget af det mest værdifulde, vi kan give hinanden – så længe tiden også er
knyttet sammen med nærvær. Det gælder stort set alle vores relationer, at de
lever af, at vi tager os tid til hinanden. Selv et gammelt ægteskab har brug for, at
der er tid til at tale og tid til nærvær.
Bibelen er meget realistisk i forhold til, at tiderne er forskellige: Der er tid til dans
og der er tid til klage. Der er tid til travlhed og til at lade hænderne falde til ro. Hvis
vi regner med, at livet kun har den ene slags tider, så tager vi grundigt fejl – og
trænger til at få forventningerne afstemt. Hvis vi tror, at livet kun er en opadgående
kurve, så får de dårlige tider os til at spørge: Hvad gik galt? Gjorde jeg noget forkert?
Hvem har ansvaret for det, som gik i stykker?
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Har du tid?
De dårlige tider kan ses som en uretfærdighed, som rammer én, selvom man har
gjort, hvad man skulle. Men modgang er ikke en fejl eller en fiasko, vi skal bære
ansvaret for, men det er et livsvilkår. Der er en tid til at omfavne, og en tid til ikke
at omfavne.
Vores liv består ikke bare af én slags tid, men af mange tider. Til nogen tider har
vi god tid, til andre tider har vi travlt. Alting har sin tid, som der står i Prædikerens
bog i Det gamle Testamente.
Den tyske sociolog, Hartmut Rosa siger i et interview i Kr. Dagblad (2. januar
2015): ”Det, som kendetegner vores tid, er, at alt ikke længere har sin tid. Vi vil
ikke give tingene deres tid, og vi kan arbejde altid, gå på indkøb døgnet rundt i
hele verden og se alle de film, hvor og når vi vil. Intet har sin tid, og det er en af
årsagerne til, at vi mangler tid.” Når der ikke er nogen grænser for, hvad vi kan på
hvilket tidspunkt, så bliver der heller ikke sat nogen grænser for, hvornår vi kan
klare indkøbene eller arbejdet. Vi bliver aldrig færdige, fordi vi altid har
muligheden for at fortsætte. Det skulle der måske være en frihed og en
fleksibilitet i, men i virkeligheden har det bare gjort os mere pressede af tiden.
Tiden er blevet en af de knappe ressourcer, og derfor forsøger vi at stoppe mere
og mere ind i tiden, for at få mere tid til overs – som vi kan udfylde med nye ting.
Selv om det går hurtigere at skrive en mail, end at skrive et brev i hånden,
frankere det og gå ned i postkassen med det, så bruger vi mere tid på
kommunikation i dag, fordi mængden af mails er blevet meget større, end da vi
sendte breve til hinanden. Den samme mekanisme gjorde sig gældende, da
vaskemaskinen rykkede ind i de private hjem. I stedet for at spare tid på tøjvask,
begyndte man at vaske mere og gik ikke længere i det samme tøj i uger. Og da
bilen kom, kunne transporten hurtigt klares, men i stedet for at spare på tiden,
begyndte mange at køre mere.
Har du tid? Det håber jeg, at jeg har. For tiden er ikke noget, vi skal proppe alting
ned i, men noget vi skal give og række til hinanden.
Inge Lindhardt Mikkelsen
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Sognenyt
Minikonfirmander
Torsdag d. 6. september kl. 14.15 mødes årets minikonfirmander for første gang.
Vi mødes på Favrdal-skolen ved Hallen, hvor jeg mødes 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.
Strikkeklub for strikketanter
Vi fortsætter med vores strikkeklub, som mødes hver anden uge – første gang
torsdag d. 6. september kl. 10 i sognehuset i Aastrup. Her vil der være kaffe på
kanden mens strikkepindene svinges og snakken går. Vi strikker dåbsklude, huer
til neonatal afdelingen og sokker og dukketøj til Vonsbæk børnehus. Alle er
velkommen!

Filmaftener
Vi holder filmaften tirsdag d. 18. september kl. 19, tirsdag d. 23. oktober kl. 18 og
tirsdag d. 20. november kl. 19. 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 The forgiven, som er en film om Desmond Tutu og Sydafrika efter
apartheid. Filmens tema er tilgivelse og hvor kompliceret tilgivelse kan være.
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Sognenyt
Filmen Silence handler om to katolske munke på en mission i Japan. Filmen er
instrueret af Martin Scorsese. Da det er en temmelig lang film (2 timer og 41
minutter – men værd hver minut!), begynder vi filmaftenen kl. 18 med
sandwiches og se derefter filmen. Og så er det meningen at vi skal se filmen The
Square, som er sidste års guldpalmevinder i Cannes. Det er en satire, som stikker
til kultureliten og selvtilstrækkeligheden. 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. Se mere om filmene på facebooksiden
eller i nyhedsmail.
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:
25. september kl 16.30-17.30
30. oktober kl. 16.30-17.30
13. november kl. 16.30-17.30.
Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester bliver i Aastrup kirke d. 23. september kl. 10.30. Det
bliver en jazz-høstgudstjeneste, hvor tre dygtige jazz-musikere vil spille til
salmerne og bidrage med musikken til gudstjenesten. Sammen med jazz’en vil
høstgudstjenesten også handle om høst, taknemmelighed og glæden.
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Sognenyt
I Vonsbæk kirke ligger høstgudstjenesten d. 30. september 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.
Hvordan kan der ske så meget ondt, hvis Gud er god?
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30 i sognehuset holder Henning Borchert Jørgensen
sogneaften om Gud og det onde. Læs mere om sogneaftenen andet steds i bladet
Fejring af 100-året for afslutningen på 1. verdenskrig 11. november
100-året for afslutningen på 1. verdenskrig vil blive markeret i Aastrup og
Vonsbæk kirke med klokkeringning kl. 11. Det vil også blive markeret ved
gudstjenesterne, men det er endnu ikke helt lagt fast i hvilken form. Følg med på
facebooksiden ”Åstrup og Vonsbæk sogne” for at læse mere om fejringen.
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: Åstrup 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.
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Sognenyt
Menighedsrådsmøder
Der holdes menighedsrådsmøde i Vonsbæk:
d. 22. august kl. 19.00
Fælles menighedsrådsmøde:
25. september kl. 19.00 i sognehuset.
Menighedsrådmøde i Aastrup:
30. oktober kl. 19.30 i sognehuset
27. november kl. 19.30 i sognehuset
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Gud! Hvorfor sover du?
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30 i sognehuset holder Henning Borchert Jørgensen
sogneaften om Gud og det onde. Han beskriver selv indholdet i foredraget
således:
Når vi oplever lidelser og død sker det ofte at vi spørger os selv, hvordan man kan
fastholde troen på en god og kærlig Gud, hvis Han tillader at lidelsen finder sted.
Er Gud selv ansvarlig for det ondes eksistens og det onde, vi kan opleve, eller
hvordan forholder det sig egentlig med dette?
Disse tanker kaldes teodicé og har igennem tiderne beskæftiget mange teologer
og filosoffer. Hvis man selv oplever stor tvivl i troen kan der være hjælp at hente i
skrifter og bøger om emnet, men vejen kan være lang og besværlig.
Personlig alvorlig sygdom, svigt fra nærtstående, uforståelige dødsfald tæt på, der
synes at vælte ind over mig i en stor stime gjorde at jeg, der siden jeg var 5 år
havde haft et afklaret forhold til min tro, oplevede en flerårig periode, hvor tvivlen
var så stærk, at jeg følte mig forladt af troen og tvivlede på at jeg kunne finde
tilbage.
Jeg vil fortælle om min kamp, og hvordan jeg fandt tilbage til troen.
Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål efter foredraget.
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Kor og Koncerter

Alsangsaften med ost og rødvin torsdag den 11. oktober kl. 19-21.30 i Aarstrup
Sognehus.
Velkommen til en aften med fællessang fra højskolesangbogen og det nye
salmebogstillæg ‘100 salmer’.
Sammen med kirkernes Torsdagskor vil vi stifte bekendtskab med og synge årsog højtidsrelevante salmer fra salmebogstillægget ‘100 salmer’
Menighedsrådet er vært med rødvin og en bid ost i pausen
Vel mødt!

KOR START
Seniorkoret starter tirsdag den 4.9. kl. 10-12
Torsdagkoret starter den torsdag den 6.9. kl. 19-21.
Sangtimer og korprøver finder sted i Aastrup Sognehus.

Mvh Elsebeth
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Aastrup

13.05.

Elfrida Nikoline Lassen
Nederbyvænget 194

13.05.

Gustav Hybjerg Nissen
Simmerstedvej 223
Justin Shange

26.05.

Vonsbæk
Døbt
15.04.

Viet/velsignet
Tom Peter Sørensen og
30.06.
Paul Joseph Endresen
Hawai
14.07.

Maya Christ Christiansen
Præsteskoven 26

Mette Raun Hollesen og
Kasper Raun Hollesen
Ørbyhage 96
Pia Kidde Schrøder og
Ole Kidde Christensen
Badstuegade 6A

Begravet/bisat
Svend Aage Andresen Ribe
16.03.
Landevej 128D

Maren Margrethe Lundbeck
Rohde, Godthåbsvej 48

15.05.

Dorthea Kael
Aastrup Alle 85

04.04.

Christian Justus Staub
Hjortebrovej 148

06.06.

Svend Madsen
Nederbyvænget 3D

06.04.

Marie Elise Beck
H. A. Brorsons Vej 7

08.06.

Lone Stephansen
Vesterrisvej 14

21.04.

Jette Dahl
Præsteskoven 35

20.07.

Steen Lindegaard
Fårehave 110

08.05.
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Hvornår sker hvad

Tirsdag d. 04. september
Kl. 10.00 – 12.00

Seniorkoret starter
Aastrup sognehus

Torsdag d. 06. september
Kl. 10.00

Strikkeklub for dåbsklude-strikketanter
Aastrup sognehus

Torsdag d. 06. september
Kl. 19.00 – 21.00

Torsdagkoret starter
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 11. september
Kl. 19.00

Infomøde om Borgerbudgettering
Nordenfjordshuset

Tirsdag d. 18. september
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Lørdag d. 22. september
Kl. 18.00

Fællesspining
Nordenfjordshuset

Søndag d. 23. september
Kl. 10.30

Jazz-Høstgudstjeneste
Aastrup kirke

Tirsdag d. 25. september
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Onsdage d. __ september
Kl. 19.00

Nørkle/håndarbejde aften
Nordenfjordshuset
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Hvornår sker hvad
Søndag d. 30. september
Kl. 10.30

Høstgudstjenste / minikonfirmander
Vonsbæk kirke

Onsdag d. 10. oktober
Kl. 19.00

Sogneaften med Henning
Aastrup sognehus

Torsdag d. 11. oktober
Kl. 19.00 – 21.30

Alsangsaften
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 23. oktober
Kl. 18.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 30. november
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 30. november
Kl. 19.00

Afstemningsmøde borgerbudgettering
Nordenfjordshuset

Fredag d. 02. november
Kl. 19.00

Lottospil
Gymnastiksalen, Vonsbæk skloe

Tirsdag d. 13. november
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 20. november
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus
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Udflugt til Glud museum
Tirsdag d. 19. juni tog 50 glade pensionister fra Aastrup og Vonsbæk på udflugt til
Glud Museum og Vrigsted kirke. Vejret var skønt og humøret var højt, og her kan
I se lidt billeder fra turen. (fotograf: Anders Trans)
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Præstepraktikant
I efteråret 2018 skal jeg have Julie Aulkær Andersen i praktik som præst. I 5 uger
skal Julie være med i de forskellige arbejdsopgaver, jeg har som præst fx
konfirmandundervisning, gudstjenester, dåbssamtaler, møder m.m. Det er en fin
måde at få en indføring i, hvad det vil sige at være præst, inden man selv står
alene med det. Jeg håber, at I alle vil tage godt imod Julie.
Jeg har bedt Julie præsentere sig selv, og det gør hun her:
Mit navn er Julie Aulkær Andersen, jeg har netop afsluttet min uddannelse som
cant. theol. på Aarhus Universitet. Mellem august og december 2018 tager jeg den
videregående uddannelse til præst på Pastoralseminariet i Aarhus og har i denne
sammenhæng fået lov til at følge Inge Lindhardt Mikkelsen i de uger, hvor jeg er i
praktik. Siden jeg begyndte på studiet i 2012, har jeg boet i Aarhus sammen med
min kæreste Nils, som er underviser på Haderslev Handelsskole. Teologisk har jeg
en særlig interesse for religionsfilosofi, etik og sjælesorg. Efter at have været fire
måneder i praktik hos hospitalspræst Steen Bonde, der også er del af Enhed for
Lindrende Behandling i Aarhus, fandt jeg motivation til at skrive mit speciale med
titlen ”Når enden er god... en teologisk-etisk undersøgelse af suicidiet i forhold til
aktiv dødshjælp”. Interessen udsprang
af de sjælesørgeriske samtaler, som jeg
tog del i i løbet af min praktik som
hospitalspræst, hvor jeg mødte
mennesker, der var stærkt udfordret på
deres eksistens. I min fritid holder jeg
af at være sammen med både venner
og familie. Jeg har en stor passion for
madlavning og holder af at kokkerere
både sammen med og til mine
relationer. Et måltid sammen forbinder
og skaber fællesskab. Jeg glæder mig
meget til at møde jer og ser frem til
godt fælles samarbejde.
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Vonsbæk vandværk
Den årlige beretning og andet info kan findes på www.nordenfjord.dk
under vonsbæk vandværk.
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Nordenfjords Borgerforening
Sct. Hans på Ørbyhage den 23. Juni 2018
Årets taler til Sct. Hans aften på Ørbyhage var Hans Otto Fredsholm.
En hyggelig aften som sædvanlig selvom det har været spændende til det sidste,
om vi måtte tænde bålet, når det nu var så tørt.
Og hermed tak til Hans Otto 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
Borgerbudgettering 2018-2019 opstartsmøde 11. september /
Afstemning 30. oktober
Haderslev kommune fortsætter med at lave borgerbudgettering, og vi har meldt
os til igen.
Aktiviteter for gennemførsel af proces med borgerbudgettering
1. Informationsmøde for borgerne
2. Idéudvikling
3. Præsentation af projektforslag og afstemning
4. Indrapportering og udbetaling
5. Gennemførsel af projekterne
6. Opsamling i Landdistriktsudvalget
7. Afrapportering og godkendelse af regnskab
Punkt 1 er det vi har den 11 september kl 19:00 i Nordenfjordshuset – det er har
alle ideer skal op banen, og vi snakker om hvilke projekter der skal arbejdes
videre med (punkt 2), hvorefter vi den 30 oktober kl 19:00 ligeledes i
Nordenfjordshuset mødes og får en mere detaljeret gennemgang af projekterne,
og derefter vælger vi dem, som vi mener skal være vores borgerbudgetterings
projekter.
Punkt 4-7 klarer vi i bestyrelsen sammen med projekt tovholderne
Spørgsmål – kontakt Frank på 40750244
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Nordenfjords Borgerforening
Fællesspisning i bedste ”Vi spiser ikke alene stil” i Nordenfjordshuset
22. sep 2018
Glem at om hvad skal vi spise i aften, Glem alt om opvasken og kom til fællesspisning.
Der bliver lavet masser af frikadeller, med stuvet hvidkål til.
Så hop i de løse bukser og kom til fællesspisning den 22 september 2018 kl.18.00
Tilmelding senest d. 18 sep. 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
Vi forventer at Ungdomsklubben starter op igen til september
Som det ser ud lige nu, så starter ungdomsklubben op til september igen.
Følg med på facebook for dem som har været med tidligere, og for andre, så er
det fra 4. klasse og op, og der vil komme mere info senere. Der er en lille betaling
for deltagelse pr. gang, så man kan deltage efter eget behov. Ved tvivl så kontakt
Frank på 40750244.
Vigtige datoer senere på året 2018.
Ret til ændringer forbeholdes!
11. september – Borgerbudgettering info møde/opstart af næste runde
22. september – Fællesspisning i Nordenfjords huset
30. oktober – Borgerbudgettering – afstemning om de til opstartsmødet valgte
projekter.
2. november – Lottospil i gymnastiksalen
8. december - Julehygge i Nordenfjords huset
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Nordenfjords Borgerforening
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
Svømning i Haderslevhallen
Svømning starter op i september 2018.
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 kan kontaktes på sms. 61303046 eller
sport@nordenfjord.dk.
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Nordenfjords Borgerforening
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 2018 til
maj 2019.
Nørkleaften i Nordenfjordshuset
Der er nørkleaften hver onsdag kl. 19.00 i nordenfjordshuset. Opstart i september.
Formandens klumme
Efter et, som altid hektisk, første halvår holder vi en velfortjent pause i
bestyrelsen. Så derfor kommer det altid bag på mig, at det er tid til sogneblad,
eller skal man sige, man fortrænger det.
Første halvår i Nordenfjord er gået meget godt. Vi startede op for fællesspisning
”vi spiser ikke alene”, som på trods af en dårlig valgt aften (vinterferie) kunne
mønstre fuld hus. En fantastisk hyggelig aften, hvor der blev snakket og hygget
hele vejen rundt. Stemningen var, at det skulle vi da gentage, og gerne flere
gange om året. Så det følger vi op på med næste fællesspisning den 22. sep.
Dilettant var en bragende succes, hvor vi også fik udsolgt, og havde hele salen
fuld. Et rigtig godt stykke, spillet rigtig godt af vores lokale aktører. Og efter
maden bagefter satte vi lidt musik på, så man kunne feste lidt, hvis det var det
man ville, men meget hurtigt blev der skruet ned og enda slukket for musikken,
og som til fællesspisningen var der livlig snak og hygge overalt.
Og som afslutning til markedsdagen havde vi igen rigtig mange i teltet, hvor
konceptet er, at der er fællessspisning, og ikke lagt op til fest i den forstand. Siden
vi gjorde det, har vi haft fuld hus næsten hver gang.
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fortsætter

Nordenfjords Borgerforening
Vores kagedyst blev aflyst grundet manglende deltagere, men vi har talt om
bagefter at hvis vi kigger på sidste år, så var vi få dage inden i samme situation,
og der valgte vi selv at komme med kager til dysten fra bestyrelsen, og
gennemførte kagedysten med fuld hus og lidt til. En god blanding af unge og
gamle, og nogle hyggelige timer, hvor snakken gik lystigt hen over bordene
Det sender mig et signal om at det vi gerne vil, er ikke at skulle feste igennem,
men at vi gerne vil mødes på tværs af alder, og bare hygge os sammen. Det er af
samme grund besluttet at vores kagedyst udgår, men at vi laver et sønderjysk
kaffebord i starten af 2019.
Det er den justering vi er nødt til at foretage løbende, og der er flere tiltag på vej.
I er alle velkomne til at komme med gode forslag og forbedringstiltag, såkaldt ris
og ros. Det er med til at vi tager de rigtige beslutninger.
Vi ses forhåbentlig til vores arrangementer
Frank – formand Nordenfjords borgerforening.
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Telefonlisten
Aastrup & Vonsbæk kirker:
Sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen……………………………… 74534113 /
Organist/korleder Elsebeth Birkblad ……………………………………………….
Graver Mikael Andersen, Aastrup…………………………………….. 21466834 /
Graver Nanna Jessen, Vonsbæk………………………………………………………
Kirkesanger Aastrup kirke Anders Trans……………………………………………
Kirkesanger Vonsbæk kirke Teresa Trans ………….……………………………..

29912618
41173895
23468103
21467771
40292290
23488631

Aastrup & Vonsbæk Menighedsråd:
Formand for Aastrup menighedsråd Henning Borchert Jørgensen.……… 30425976
Formand for Vonsbæk menighedsråd Hans Peter Aarøe Petersen………. 74579316
Vonsbæk børnehus:
Leder Kristine Michaelsen……………………………………………………………..
Formand Camilla Flint Bank………………………………………………………..

28227766
61940607

Nordenfjords Borgerforening for Vonsbæk – Aastrup & Omegn:
Formand Frank Bahnsen……………………………………………………………….. 40750244
Kasserer Gitte Dygaard ……………………………………………….……………….. 29161080
Udlejning Britta ……………………………………………………………………………. 70273232
Vonsbæk Vandværk:
Formand H.C. Jensen…………………………………………............................. 21760825
Kasserer Frank Bahnsen………………………………………………………………… 40750244
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

02.

14. s. e. trin.

09.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

09.

15. s. e. trin.

10.30

09.00

16.

16. s. e. trin.

Se Vonsbæk

10.30

23.

17. s. e. trin.

10.30 (Høstgudstjeneste)

Se Aastrup

30.

18. s. e. trin.

Se Vonsbæk

10.30 (Høst, familie)

Oktober

Aastrup

Vonsbæk

07.

19. s. e. trin.

10.30

09.00

14.

20. s. e. trin.

Se Vonsbæk

10.30

21.

21. s. e. trin.

09.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

28.

22. s. e. trin.

10.30

09.00

November

Aastrup

Vonsbæk

04.

Allehelgen

19.00

16.00

11.

24. s. e. trin.

10.30

09.00

18.

25. s. e. trin.

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

25.

Sidste s. i kirkeåret 10.30(familie)

Se Aastrup

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