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Måltid
Sammenspist
Dem, vi spiser sammen med, kommer vi til at høre sammen med. Det er underligt,
hvad det gør ved os at dele mad med hinanden. Det kan bare være en lille
madpakke, der bliver delt – det er nok til, at der opstår et lille måltidsfællesskab.
Måske har det at gøre med, at det at spise sammen, er at dele et helt basalt
behov med hinanden. Vi kan ikke leve uden at spise, så når vi spiser sammen,
deler vi noget livsnødvendigt med hinanden.
Det vigtigste er ikke, hvad vi spiser, eller hvor vi spiser. Hvis vi tænker over de
mest eksotiske måltider, vi har haft, så er det måske på en fin restaurant, men det
kan lige så godt være på en strand med udsigt til solnedgangen, hvor der blev
delt flütes, skinke og ost.
Og måske mærker vi også, hvad måltidet betyder, når vi skal spise sammen med
nogle, vi er vrede på. Det kan næsten ikke lade sig gøre, maden bliver hurtig
spist, så man kan komme fra bordet igen. Det er svært at skulle dele det
fællesskab, som måltidet er, med nogen, som vi ikke har lyst til fællesskab med.
Og samtidig kan måltidet også være det, som måske bløder fjendskabet op, fordi
vi får fokus på det, som vi er fælles om: behovet for at spise – og sikkert også
andre grundlæggende, menneskelige behov.
At dele mad med hinanden gør os sammenspiste. For det er også ved måltidet at
vi – måske som den eneste gang i løbet af dagen – sidder sammen og har
opmærksomheden på hinanden. Her kan dagen deles, her kan sulten stilles og her
kan samtalen leve
Du er, hvad du spiser
Når der fejres nadver i kirken er det også et lille måltid, som deles og som skaber
et fællesskab. Dette er Jesu Kristi legeme – dette er Jesu Kristi blod - sådan lyder
ordene, når der uddeles brød og vin til nadveren. Og det kan lyde provokerende,
for når vi kigger på den lille hvide kiks og den lille sjat vin i bægeret, så kan vi jo
godt se, hvad det er: Brød og vin. Men det guddommelige viser sig ofte ikke på en
synlig måde. Det er bibelen fuld af beretninger om. Det guddommelige kan rummes
i det, som ser meget jordisk og almindeligt ud. Faktisk insisterer Gud på, at han
møder os i det kendte. Maria, en ung og ret almindelig pige, kommer til at
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Måltid
bære Guds søn i sin mave. Og Jesus fremhæver liljerne på marken og himlens
fugle som tegn på, hvor stor Guds omsorg også er for os mennesker. Jesus bliver
født som et lille spædbarn, afhængig af sine forældres omsorg og bleskift og
modermælk – og samtidig var spædbarnet Guds søn. Det er mere end hvad vores
fornuft kan rumme, og derfor er det noget, vi må tage imod et andet sted end i
fornuften. Det hører hjemme i troen, hvor det er hjertet, vi erkender med. Jesus
Kristus spiser sammen med os i nadveren og lader os få del i ham, så vi kan være
Jesu krop i verden. Selvom jeg har haft studieorlov i tre måneder, hvor jeg har
studeret nadveren, bliver jeg ved med at forundres over, at Gud vælger at møde
os i det, som ikke ser ud af noget særligt.
En lille, rund kiks og nogle dråber vin – med to så beskedne udtryk, sidder vi til
bords med vorherre. For selvom det ikke ser ud af meget, kiksen, vi spiser og
vinen, vi drikker, er det mad og drikke til evigt liv. Et lille guddommeligt måltid
finder sted i kirken søndag formiddag!

Mange hilsener

Inge
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Sognenyt
Gudstjenesteværksted
Til åbent gudstjenesteværksted mødes vi en times tid i sognehuset og taler
sammen om den kommende gudstjeneste: Hvad er temaerne i læsningerne?
Hvilke salmer kunne det passe at synge? Hvilke bønner siger mest? Og hvilke dur
ikke? Det er en lejlighed til at tale åbent sammen om gudstjeneste og tro og alle
er velkomne. Tidspunkterne for gudstjenesteværkstedet i foråret er: 6. marts og
17. april (NB! Datoen er rettet i forhold til sidste blad) – begge dage kl. 16.3017.30 i sognehuset i Aastrup.
Filmaftener
Forårets filmaftener ligger tirsdag d. 13. marts og tirsdag d. 10. april – begge
aftener kl. 19.00 i sognehuset. Filmene vi skal se er ”Gud taler ud” og ”Min far,
Tony Erdmann”. Den første film er baseret på en selvbiografisk roman af Jens
Bledstrup, som handler om at være søn i en familie med en far, som er psykolog
og forgudes af alle. ”Min far Tony Erdmann” er en alvorlig komedie – hvis sådan
noget findes. Den er både politisk og filosofisk og handler om at finde livet mening
og se ud over os selv. Kom selv se!
Sognepræsten fortæller om sin studieorlov
Onsdag d. 7. marts kl. 19.30 i sognehuset vil sognepræsten fortælle om sin
studieorlov. Emnet for studieorloven var nadver – hvordan er nadveren opstået?
Hvordan har nadverritualet udviklet sig? Og hvordan kan det give mening med et
måltid, hvor man spiser legeme og blod? Der vil være god plads til samtale om
nadveren og til at stille spørgsmål til emnet. Sogneaftenen vil slutte af med en
kort nadvergudstjeneste, hvor vi vil benytte et nyt nadverritual.
Palmesøndag
Søndag d. 25. Marts er det palmesøndag og den fejrer vi med en familiegudstjeneste. Gudstjenesten vil handle om påsken og efter gudstjenesten vil vi gå
på jagt efter påskeæg i præstegårdshaven.
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Sognenyt
2. påskedag i Haderslev Domkirke
Mandag d. 2. april, 2. påskedag, holdes der fælles gudstjeneste for hele provstiet i
Haderslev Domkirke. Gudstjenesten er kl. 14.
2. pinsedag ved Tørning Mølle
D. 21. maj, 2. pinsedag, er der fælles gudstjeneste i provstiet ved Tørning Mølle.
Gudstjenesten er en friluftsgudstjeneste og begynder kl. 11. Gudstjenesten vil
være formet anderledes end den højmesse, som vi kender fra vores almindelige
kirkerum. Gudstjenesten tage afsat i de rammer, som er givet ved Tørning Mølle
stilmæssigt, liturgisk og med sang ledsaget af et børnekor med børn fra hele
provstiet. Så kom og vær med til at fejrer den smukke pinse med hinanden ude i
det blå – og skulle vejret vise sig fra sin knap så forsommerlige side, så finder vi ly
og læ indenfor i møllen. Se mere på www.pinsegudstjeneste.dk

Sogneaften om trosbekendelser
”Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen”.
Sådan lyder det om søndagen, når den apostolske trosbekendelse, som mange
kender, bliver fremsagt i kirken. Men hvordan kunne en trosbekendelse ellers
lyde? I efteråret 2017 inviterede P1-programmet ’Tidsånd’ lyttere, præster og
forfattere til at give et bud på en ny trosbekendelse. Initiativet var inspireret af
Reformations-året, hvor tanken også var at sætte nye ord på det gamle. Det er
der kommet vidt forskellige og meget kreative nye bud ud af fra blandt andet Ida
Auken, Hein Heinsen, Simon Grotrian, Suzanne Brøgger og Kathrine Lilleør.
Helge Jacobsen og Inge Lindhardt vil i fællesskab præsentere de nye bud på
trosbekendelserne og prøve at lukke dem lidt op. Hvad hører med til en
trosbekendelse? En trosbekendelsen er med til at gøre det klart, hvad vi tror på –
og hvad er det så vi tror på? Man kan finde trosbekendelserne på hjemmesiden
(aastrupsogn.dk eller vonsbaeksogn.dk
Sogneaftenen ligger onsdag d. 18. april kl. 19.30 i sognehuset.
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Sognenyt
Sogneudflugt for pensionister

Årets sogneudflugt bliver tirsdag d. 19. juni kl. 12-18. Det ligger endnu ikke fast,
hvor turen går til, men der bliver researchet efter gode steder!
Nyt om arrangementer
Hvis du gerne vil have information om arrangementer i Aastrup og Vonsbæk
sogne, kan du ”synes godt om” vores facebook-side ”Aastrup og Vonsbæk sogne”.
Det er også muligt at få tilsendt nyhedsmail om arrangementer i kirkerne. Send en
mail til Inge Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk, og så kommer der mail ud, når
de nye arrangementer nærmer sig.
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Konfirmationer 2018
Aastrup kirke d. 6. maj kl. 10.30 – elever fra Favrdalskolen
Ida Buch Petersen

Fjelstrupvej 109

Jakob Trøst Rosenlund

Nederbyvænget 67

Lukas Sandvei Andersen

Nederbyvænget 81

Nicolai Bjerg Marek Sørensen

Nederbyvænget 344

Oskar Matthias Johannsen

Nederbyvænget 426

Sara Ingrid Marie Køhling

Fælleshave 15

Fra Vonsbæk skole konfirmeres i Vonsbæk kirke d. 10. maj kl. 10.30:
August Christian Michael
Emil Østerbye Hansen
Jeppe Buiek Schmidt
Lukast Knobel Petersen
Magnus Søren Andersen
Martin Arne Nybo Nielsen
Mia Jessen
Peter Jensen
Simon Friis Pabst
Thor Barkaway
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Kor og Koncerter
Ad Hoc Koret Kyndelmisse 2018
Ad Hoc Koret havde en fin start med 18 fremmødte korsangere den første
øveaften i januar. Blandt sangerne var der både nye, nyere og velrutinerede
korsangere - og stemmerne fordelte sig i god balance mellem 8 sopraner, 4
herrestemmer og 6 alter.
Korprøverne begyndte med en sang fra Højskolesangbogen, derefter en kort
opvarmning og øvelser med stemmetræning, hvorefter vi gik igang med at øve
repertoiret til Kyndelmisse-gudstjenesten i Vonsbæk.

På plakaten havde koret en tostemmig sats over sangen “Liden sol i disse uger”
af Frank Jæger med musik af Tony Vejrslev; en tostemmig sats over sangen “I
blæsten går jeg rundt og fryser” af Inge Hertz Aaerstrup med musik af Anton
Lyhne - en kyndelmissevise fra salme- og sangsamlingen fra Løgumkloster: ‘Så
gådefuldt stort…’ og to salmer fra Kirkesangbogen: en trestemmig sats over “De
lange nætters mørke” af Jakob Køhn Andersen med musik af Bjarne Haahr og “En
morgenstund med sne i byens gader” af Lisbeth Smedegaard Andersen og musik
af Erling Lindgren, som koret sang enstemmigt.
9

fortsætter

Kor og Koncerter

Halvvejs gennem korprøven var indlagt en velfortjent pause, hvor sangerne kunne
hvile stemmerne eller snakke sammen om løst og fast over en kop kirkekaffe eller
-te.
Ikke alle sangere havde mulighed for at medvirke ved selve Kyndelmissegudstjenesten fredag den 2.2. i Vonsbæk kirke. Men det var ingen hindring for at
kunne deltage i korsangen og korprøverne i Ad Hoc Koret. Her er det nemlig lige
så meget fælleskabet om og glæden ved korsangen, der tæller.
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Kor og Koncerter
Ad Hoc Koret Forårskoncerten 2018
Næste runde med Ad Hoc Koret begynder i marts.
Vi mødes 6 gange i løbet af marts og april og øver 5-6 sange frem til
Forårskoncerten med Seniorkoret onsdag den 2. maj i Aastrup Kirke kl.
19.30
Det er ikke en betingelse, at du har sunget i kor før, kan læse noder, bor i en af
sognene - eller har medvirket i Ad Hoc Koret tidligere: Alle, der finder glæde ved
at synge, synge sammen med andre - og gerne vil lære at synge nyt og mere, kan
deltage og opfordres hermed til kikke indenfor i Aastrup Sognehus torsdage fra
19-21 og synge med.
Vi øver følgende torsdage:
torsdag den 15.3.
torsdag den 22.3.
torsdag den 5.4.
torsdag den 12.4.
torsdag den 19.4.
torsdag den 26.4.
Deltagelse i korprøverne er gratis - kirken giver kaffen/teen i pausen.
Koret er under ledelse af kirkens organist, Elsebeth Birkblad. Har du spørgsmål
eller gerne vil høre mere om Ad Hoc Koret, er du velkommen til at ringe eller
skrive til Elsebeth på tlf.nr. 41173895 /email: e.birkblad@gmail.com.
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Kor og Koncerter
Torsdags Koret 2018

Torsdags Koret er for alle jer, der gerne vil synge mere, og har mulighed for og tid
til at synge hver torsdag aften mellem perioderne med Ad Hoc Koret.
I Torsdags Koret vil vi udforske og synge nye og nyere sange- og
salmeudgivelser.
Vi vil blandt andet synge salmer og sange fra Kirkesangbogen og det nye
salmebogstillæg 100 salmer - og vi vil også arbejde med sangteknik,
stemmetræning og stemmepleje, klang, frasering og mange andre korsangsemner.
Vi mødes og synger sammen 4 torsdage i Aastrup Sognehus fra klokken 19 til 21 første gang torsdag den 8.2. - der er ingen korsang i uge 7 - og derefter følgende
torsdage: 22.2, 1.3 og 8.3.
Koret er under ledelse af kirkens organist, Elsebeth Birkblad. Har du spørgsmål
eller gerne vil høre mere om Torsdags Koret er du velkommen til at ringe eller
skrive til Elsebeth på tlf.nr. 41173895 /email: e.birkblad@gmail.com.
12

Velkommen til vores organist
Pr. 1. januar har Aastrup og Vonsbæk sogne fået ny organist. Det er Elsebeth
Birkblad, som kommer fra en organiststilling i Moltrup og Bjerning kirker. Elsebeth
er allerede godt kendt i sognene, da hun det sidste årstid har stået for seniorkoret
og har spillet til flere gudstjenester. Vi er meget glade for at have fået Elsebeth
som vores organist og mærker allerede tydeligt, hvordan hun sætter sit præg på
sognenes musikliv fx med et nystartet adhoc-kor, som sang til Kyndelmisse. Vi
håber, Elsebeth må falde godt til, og vi glæder os til fortsat samarbejde!
Menighedsrådene i Vonsbæk og Aastrup
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Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 2018

Vil du være med til at samle ind til en god sag?
- så er muligheden der søndag d. 11. marts 2018. Vi prøver at finde indsamlere,
så vi kan dække både Aastrup og Vonsbæk sogne, så alle får buddet om at give et
bidrag til en vigtig sag. I år er temaet for indsamlingen ”Vi samler håb ind” fordi
bidragene bliver brugt til at skabe håb for mennesker i håbløse situationer. Det
kræver ofte kreativitet: Fx har Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt
i gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at opdrætte
fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre
ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I første omgang
skal fårekyllingerne avles i større bokse og males til insektmel, som kan bruges til
blandt andet næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant.
Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store sække med huller i og
vokser så ud af hullerne og opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver
meget mindre vand end almindelige køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble
sin høst. Det giver nærende mad til både at spise og sælge af.
Har du lyst til at være indsamler, kan du henvende dig til indsamlingsleder Inge
Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk eller tlf. 29912618. Og tag godt imod de
indsamlere, som kommer rundt!
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Aastrup

03.12.

Luca Willy Pil Bueti
Højgade 2

06.01.

Nora Esther Bundgaard
Olesen
Fælleshave 33

06.08.
Alma Lasota Schmidt
Juhlsmindevej 3
Justin Shange

19.08.

8.

31.10.

Vonsbæk
Døbt
10.09.

01.10.

Theodor Suh Nielsen
Otterup

01.10.

Maia Esther Enemærke
Viby J

01.10.
26.10.
.

Johannes Wildfang
Flensborg
Frederiksberg

Viet/velsignet
03.12.
Katrine Berg Andresen
Hansen
Emil Hansen
Aastrup Alle 83Helene Bork
Brinkp
Begravet/bisat
Tonny Priess Damkjær
27.12.
Risager

14.11.

Marie-Helene R. Berg
Hiort Lorenzens Vej

06.10.

Ole Vestinggård
Ribe Landevej

Aura Dalsgaard
Præsteskoven 44

07.07.

Tonny Priess Damkjæ
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Anne Charlotte Sabroe og
Jesper Seide
Ørby 11

Gerda Dahl
Vojens
Johannes Dixen Juhl
Risager 15

Hvornår sker hvad

Tirsdag d. 06. marts
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Onsdag d. 07. marts
Kl. 19.30

Sognepræsten fortæller om sin
studieorlov i Aastrup sognehus

Søndag d. 11. marts

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp

Tirsdag d. 13. marts
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Onsdag d. 14. marts
Kl. 19.00

Generalforsamling Lokalhist. Forening
Gymnastiksalen Vonsbæk skole

Tirsdag d. 20. marts
Kl. 19.00

Borgermøde og generalforsamling
Foreningens hus Aastrup

Søndag d. 25. marts
Kl. 10.30

Palmesøndag, Familiegudstjeneste
Aastrup kirke

Mandag d. 02. april
Kl. 14.00

Fælles gudstjeneste for hele provstiet
Haderslev Domkirke

Torsdag d. 05. april og
Lørdag d. 07. april
Kl. 17.30

Dilettant
Gymnastiksalen Vonsbæk skole
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Hvornår sker hvad

Tirsdag d. 10. april
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 17. april
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Onsdag d. 18. april
Kl. 19.30

Sogneaften om trosbekendelser
Aastrup sognehus

Onsdag d. 02. maj
Kl. 19.30

Forårskoncert
Aastrup kirke

Søndag d. 06. maj
Kl. 10.30

Konfirmation
Aastrup kirke

Torsdag d. 10. maj
Kl. 10.30

Konfirmation for
Vonsbæk skole

Mandag d. 21. maj
Kl. 11.00

2. Pinsedag
Fællesgudstjeneste Tørning Mølle

Lørdag d. 26. maj

Markedsdag
Vonsbæk

Lørdag d. 26. maj

Markedsdag
Vonsbæk
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
GENERALFORSAMLING i
Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn.
Onsdag den 14. marts kl. 19.00.
På Vonsbæk skole.

Som annonceret i sidste nummer af Kirke- og Sognebladet afholdes ordinær
generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn onsdag den 14.
marts kl: 19.00 i gymnastiksalen på Vonsbæk skole.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Beretning v. Holger Eskildsen
3: Regnskab v. Hans. E. Wildfang.
4: Indkomne forslag (skal være undertegnede i hænde senest 8 dage før).
5: Arbejdsplan, budget, fastsættelse af kontingent.
6: Valg til bestyrelsen:
Tove Grastrup
Arne Sørensen
Holger Eskildsen
Supp.: Hans Peter Petersen og Helge Bjerre
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
7: Valg til revisor:
Peter Rosendahl
Supp.: Bent Villadsen
8: Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Grethe Gravesen – tidligere
lærerinde ved Vonsbæk Centralskole.
Grethe Gravesen har efterfølgende arbejdet som pædagog i internationale
børnehaver i Paris, samt som frivillig i børnehaver i Cambodia. I 2013 flyttede
Grethe Gravesen tilbage til Haderslev, efter 47 år i udlandet.

Efter foredraget er der traditionen tro: Sønderjysk Kaffebord. Hvis nye ønsker
at bidrage til Sønderjysk Kaffebord kan du kontakte Aase Raun på 22219626 eller
mail på aase.raun@gmail.com

På gensyn til en festlig aften.
Holger Eskildsen
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Vonsbæk Børnehus
Så sidder jeg atter med blyanten i hånden, og kigger ud af vinduet på vores flotte
sneklædte legeplads. Det var godt at vores byggeri blev færdig inden sneen kom.
Sikke en omgang, men vi trøster os med det lækre lokale vi har fået på 1. sal.
Som både børn og voksne har fået stor glæde af.
Det er slut januar, og december er fløjet afsted med hygge og gode aktiviteter.
I december var vi ude at vække Folmer på dlg i Fjelstrup. En meget hyggelig dag,
hvor vi dansede om juletræet, spise æbleskiver og vi fik sørme også en
chokoladejulekalender med hjem, alt i godt selskab med Fjelstrup børnehave.
Grøn gruppe var af sted til Sandersvig camping for at fælde årets juletræ, vi har
set nisseteater i Kolding storcenter, gået Lucia i Vonsbæk kirke og pyntet
juletræet for borgerforeningen, alt imens vi har talt om hvorfor vi fejre jul.
Haderslev kommune har udloddet 50.000kr. til landdistrikterne. Befolkningen i
lokalområdet kan så komme med ideer til hvad pengene skal bruges til. Alle er
velkommen til at byde ind med deres projekt. Her i Vonsbæk børnehus har vi
ønsket os nogle nye udendørs legeredskaber. Og minsandten om vi ikke fik tildelt
25.000 kr. Dette er vi bare rigtig taknemlige for, og vil gerne sende en tak til alle
dem som har sat deres stemme på os. Fredag d. 13. april har vi arbejdsdag, og
her er de nye redskaber på listen over de ting vi skal have lavet. Det bliver rigtig
dejligt at få legeredskaberne op.
Tak til den søde strikkeklub som strikker i sognehuset. Åse og Inge kom og
afleveret nogle rigtig lækre hjemmestrikket strømper. Dem skal vuggestuebørnene
have på deres små fødder, så de kan hold varme imens de tager sig en lille
middagslur. De havde også lavet et sødt sæt tøj til vores dukker, de skal jo heller
ikke gå og fryse i disse kolde dage – vi vil gerne sende en stor tak til jer alle, sikke
et flot stykke arbejde, vi sætter pris på det.
Januar og februar er de to måneder hvor vi arbejder med læreplans temaet:
sociale kompetencer. Sociale kompetencer er fx:
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Vonsbæk Børnehus
-At være nysgerrig, udtrykke følelser, se og forstå andres behov, vide hvordan
man handler i forskellige situationer og kan indgå i venskaber, og relationer til
andre børn. Som I kan se på vores facebook side har børnene lavet udsagn om
hvordan man er en god ven, og de hænger fint på stuerne og pynter, og er også
et tilbagevende samtale emne. Vi har lavet små hjerter til hinanden, hvor der står
de ting ens kammerater synes man er god til. Vi skulle gerne slutte februar af med
et lille teaterstykke for hinanden stuerne imellem. Men lige nu har børnene travlt
med at klippe og klister fastelavnsris, som vi allerede afholder på mandag d. 5.
februar. Vi plejer nemlig at være inde på produktionsskolen, som altid planlægger
en super fed fastelavnsfest.
31. december 2017 sagde vi farvel vil vores vuggestue pædagog Karen, som skal
hjem og nyde barslen, og ønsker bagefter at søge nye udfordringer. Tak for nogle
dejlige år, børn og voksne vil savne dig.
Vi har derfor 1. januar 2018 sagt hej til Christina, som ny stuepædagog i
vuggestuen. Vi glæder os til at lære dig at kende. Ligeledes har vi sagt hej til
Bohdan og Sofia som er startet i gul gruppe 1. januar. Til marts starter Meline i
gul gruppe, og vil glæder os til at lære jer alle at kende.
Jeg ønsker at meddele at Jimmy og jeg venter barn til sommer, og at jeg derfor
går på barsel 30. april 2018. Bestyrelsen og jeg vil sørge for at finde en god og
kompetent afløser i min barselperiode.
Hilsen Kristine

Vi afholder Generalforsamling i børnehuset mandag d. 5. marts kl. 20.00
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Nordenfjords Borgerforening
Juletræshygge den 9. december 2017
En hyggelig eftermiddag op til jul med det julehygge der hører sig til.
Der blev bagt mange kager til den hjemlige julehygge, og pynt til træet m.m.
Tusinde tak til dem der deltog og endnu mere til dem som arrangerede det, og
lavet forberedelserne. Og tak til Julemanden, som også kom forbi. Og tak til de
andre hjælpere.
For at vi kan målrette arrangementet efter jeres behov, vil vi gerne høre jeres
kommentar omkring arrangementet. Ris og Ros – alt modtages gerne. Jeres
kommentar kan sendes til fest@nordenfjord.dk eller direkte til Frank på 40750244.
Kagedyst den 27. Jaunar 2018
Nordenfjordens borgerforening var desværre nød til at aflyse dette arrangement
grundet manglende tilmelding af kager.

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.
På borgermødet har vi en status fra Borgerbudgettering.
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
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Nordenfjords Borgerforening
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
På valg er Frank Bahnsen, Marianne Ellegaard, Kristine Klünder, Britta Sørensen
og Dorte Balslev som Suppl. Kristine ønsker ikke genvalg.
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år – herunder gennemgang af de
opnåede resultater i forhold til årsplanen.
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens årsplan- og budgetforslag for det kommende år til
godkendelse – herunder ad hoc udvalg
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af suppleanter
9) Valg af revisor
10) Valg af revisorsuppleant
11) Eventuelt
Under Eventuelt vil vi trække lod om hvilke Obligationer der skal udtrækkes i år.
Ud fra resultatet fra 2017, samt hvad der ligger af planer i 2018, har vi besluttet i
bestyrelsen at udtrække obligationer for 10.000,- denne gang.
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Nordenfjords Borgerforening
Dilettant og forårsfest 2018
Det er med glæde vi kan meddele, at der bliver en dilettant forestilling i år.
Årets forestilling er en krimi komedie, med et plot der ville give selv Barnaby grå
hår og ligge Midsommer øde.
Kom og se den før din nabo - eller endnu bedre kom og se den sammen med din
nabo.
Vi spiller på Vonsbæk skole lørdag den 7. april 2018.
Så sæt X i kalenderen allerede nu!
Der vil sædvanen tro være spisning i forbindelse med forestillingen. Der kommer
nærmere herom senere. Så hold øje med hjemmeside, facebook, mail og sms når
vi sender noget rundt.
Der er generalprøve torsdag den 5. april 2018.
Vi håber at i vil tage godt i mod os.
Mvh
Holdet bag årets dilettant.
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Nordenfjords Borgerforening
Markedsdag den 26. maj 2018
Markedsdagen afholdes på sportspladsen ved Skolen i Bæk den 26. maj kl. 10 –
17 med efterfølgende fællesspisning.
Programmets indhold er ikke helt på plads endnu, men der arbejdes foreløbig på
følgende aktiviteter
Kræmmermarked fra 10-16
Salg af grillpølser, is, slik, øl, vand og sluch-ice
Nøglekonkurrence
Hoppepude
Underholdning for de små
Sjov konkurrence, men hvilken er ikke fastlagt endnu
Sjov fodboldturnering
Fjelstrup brandværn holder skumudlægningsøvelse
Og til sidst afslutter vi en god dag med fællesspisning fra kl. 17 for hele familien.
Der vil komme et program ud når vi nærmer os, og når vi har et endeligt program.
Hjælpere
Har du lyst at give en hjælpende hånd ??
Vi mangler hjælpere til bl.a. at sætte telt op fredag og tage det ned igen søndag.
Derudover har du mulighed for at hjælpe til på selve markedsdagen ved evt. at
stå i baren, sælge pølser eller hjælpe til hvor der lige er brug for dig.
Giv Frank Bahnsen et ring eller sms 40750244 så hurtig som muligt, for
planlægningen at gøre.
- Du må selv bestemme hvad, hvornår og hvor længe du hjælper til. I fællesskab
kan vi gøre det til en god dag.
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Nordenfjords Borgerforening
Hvordan finder man ud af hvad der sker
Foreningen har mange informationskilder
• Hjemmesiden www.nordenfjord.dk
• SMS service hvor vi sender SMS ud med diverse info. Man kan tilmelde sig
på hjemmesiden, eller kontakte Frank
• Nyhedsmail – hvor vi sender mail ud med information. Man kan tilmelde
sig på hjemmesiden, eller kontakte Frank
• Facebook siden ”Nordenfjords Borgerforening for Vonsbæk-Aastrup &
Omegn”
• Facebook gruppen ”Nordenfjords Landdistrikt”
• Vi informerer her i sognebladet
Har I behov for at komme i kontakt med os, har i altid mulighed for at sende mail
Formand@nordenfjord.dk, kasserer@nordenfjord.dk, sport@nordenfjord.dk
Eller kontakte Formanden Frank på 40750244

Vigtige datoer senere på året 2018.
Ret til ændringer forbeholdes!
20. marts – Generalforsamling i Nordenfjordshuset
7. april – Dilettant i gymnastiksalen
26. maj – markedsdag sportspladsen i Bæk
23. juni – Sct. hans på Ørby hage
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
Gymnastiksalen
Gymnastiksalen bliver godt brugt.
Lars er tovholder for tiderne og kan kontaktes på tlf. 61303046 eller
sport@nordenfjord.dk for nærmere information og booking af tider.
1 time om ugen koster 100 kr. for hele sæsonen, der løber fra september 2017 til
maj 2018
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.
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Lars kan kontaktes på tlf. 61303046 eller sport@nordenfjord.dk
Den sidste dag i denne sæson er den 15. juni.
Lukkedage for svømmehallen:
Vinterferie uge 7
Påskeferie uge 13
St. Bededag uge 17
Kristi Himmelfartferie uge 19
Pinseferie uge 20
Sommerferie uge 25 og frem til ny sæsonstart

Formandens klumme

Der findes mange ordsprog, vendinger o. lign, som bliver brugt flittigt. En af dem
jeg synes er en af de vigtigste er ”der er altid to sider af samme sag”
Man kommer rigtig langt hvis man husker den, og altid overvejer den anden
vinkel.
Det mest brugte her efter nytår er ”nytårsfortsæt”, og hvad pokker er nu det for
noget. Bare pga. et nyt årstal, så skal verden vel ikke vendes totalt på hovedet.
Den er for mig at se en del overvurderet, og allerede her i skrivende stund er der
mange som ikke holder, og flere når I læser dette. Nytårsfortsæt har ofte, men
ikke altid den fejl, at der skal laves noget om her og nu og ikke langsomt og i små
tempi. Ikke at det er skidt, for nogle gange er det nødvendigt at lave en drastisk
ændring, man skal bare huske når man gør det at der også er ”en anden side af
sagen”. Ved en hurtig og drastisk ændring, ”forsvinder” ikke kun det ”dårlige” man
ville have væk, men også noget at det gode som man egentlig ville beholde.
Det er faktisk lidt som at starte en kur, hvor det skal gå hurtigt og virke hurtigt.
Det kan godt lykkedes, men mange gange er det ikke et spørgsmål om at lave de
store ændringer, men lave ændringer som er nemmere at holde og dermed også
nemmere at blive ved med. Ikke lave den hurtige ”kur”, men i stedet for sikre at
man er på rette ”kurs”. Det holder bedre i længden.
fortsætter
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Sammenligner vi med det vi gør i foreningen, så er det hele tiden en balancegang.
Beholde det gode og fjerne det knap så gode ved vores arrangementer. Eller skal
vi fjerne arrangementet og lavet et helt nyt. Det er noget vi har snakket en del om
i 2017, men vi er først lige i gang med de små ændringer. Dog er nogle ændringer
store - Juletræsfesten blev til Julehygge, hvilket gav os en del ændring i publikum,
men det er også ok, hvis arrangementet var på vej væk alligevel grundet faldende
publikum.
Kagedysten valgte vi så ikke at gøre noget ved denne gang, da det var en
bragende succes sidste år, med 82 gæster og mange kager. Men hvad skete der
så – tja. Den blev så ikke til noget. Måske skulle der have været ændret noget
alligevel. Måske er det ikke dysten der trak publikum, men det at vi samles,
mødes på tværs og hygger. Vi ved det ikke helt, men kan kun gætte. Måske
havde vi ikke lige set ”den anden side af denne sag”.
Netop derfor har vi altid brug for jeres kommentar til alt det vi gør, selvom I kan
føle at vi ikke lytter, men måske har vi så lyttet til en anden side af sagen ☺
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 Brikblad ……………………………………………….
Graver Mikael Andersen, Aastrup…………………………………….. 21466834 /
Graver Nanna Jessen, Vonsbæk………………………………………………………
Kirkesanger Aastrup kirke Anders Trans……………………………………………
Kirkesanger Vonsbæk kirke Teresa Trans Hansen……………………………..

29912618
41173895
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 Gitte Dygaard ……………………………………………….……………….. 29161080
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 27. april. 2018
Næste nummer af bladet udkommer den 26. maj. 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
Marts

Aastrup

Vonsbæk

04.

3.s. i fasten

10.30 Konfirmander medvirker Se Aastrup

11.

Midfaste

09.00

10.30

18.

Marias bebudelse

10.30

09.00

25.

Palmesøndag

10.30 Familie

Se Aastrup

29.

Skærtorsdag

Se Vonsbæk

19.30

30.

Langfredag

09.00

10.30

April

Aastrup

Vonsbæk

01.

Påskedag

10.30

09.00

02.

2. Påskedag

Fællesgudstjeneste i Domkirken kl. 14.00

08.

1. s. e. påske

09.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

15.

2. s. e. påske

Se Vonsbæk

10.30

22.

3. s. e. påske

10.30

09.00

27.

Bededag

Se Vonsbæk

10.30

29.

4. s. e. påske

10.30 (Anders Trans)

Se Aastrup

Maj

Aastrup

Vonsbæk

06.

5. s. e. påske

10.30 Konfirmation

Se Aastrup

10.

Kristi himmelfart

Se Vonsbæk

10.30 Konfirmation

13.

6. s. e. påske

10.30

09.00

20.

Pinsedag

09.00

10.30

21.

2. Pinsedag

Fællesgudstjeneste ved Tørning Mølle kl. 11.00

27.

Trinitatis

10.30

Se Aastrup

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