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Ordforråd
Vores fryser er fuld af æblemost, som kan tages op igennem vinteren og
give os smagen af et friskplukket æble – på glas. Det er smagen af sommer
som vi har på forråd i fryseren,Ordforråd
så vi kan klare os igennem vinteren, uden
at glemme sommerens smag og duft.
Også når det gælder ord og mening, kan det være godt at have et forråd
at tage af, når der kommer barske tider – eller når der bare lige er brug for
en daglig optankning. For ord kan også gemmes og tages frem, når der er
brug for dem. Der er gode ord, som vi samler op i løbet af vores liv, og
som vi gemmer i hjerteforrådet. Nogle af dem er sunget ind i os, før vi kan
huske. Andre hørte vi, læste vi eller fik vi fortalt. Nogle kom til os som en
del af en samtale. De ligger i hjerteforrådet. Her henter vi nogle af dem
frem, når vi savner mod og kræfter.
Igennem 3 år har min kollega i Sdr. Bjert, Tine Illum, og jeg arbejdet på en
kalenderbog om ord. Og vi har valgt at kalde den Ordforråd, fordi den gerne
vil være med til at give et forråd af ord – et større ordforråd. Og med vores
små ord prøver vi at sætte ord på de store
ord, Guds ord. Vores ambition har været at
knytte de kristne ord sammen med vores
hverdagsord, og på den måde lade tro og liv
flette sig ind i hinanden. Ordene må gerne
skabe forundring og nysgerrighed, for så
lever vi med åbne øjne. Derfor er der
overskrifter som Uldvanter, Tidsrøvere og
Udkant. Vi har nydt at lege lidt med ordene
og deres betydning. Når vi ikke regner med,
at vi har regnet ordene og livet – og Gud –
ud, men når vi ved at både liv og Gud vil
vedblive at
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fortsætter

Ordforråd
være gådefulde for os, så er der hele tiden grund til at suge til sig og søge
nye ord til sit forråd.

Ordforråd

Ordforråd er en kalenderbog. Hver uge har ét ord: Lysstærk, Perspektiv,
Blik, Virkelyst, Mulm, Grøn, Eventyr mm. Hvert uges ord åbner for syv
andre ord, der alle låner deres betydning og sammenhæng fra den uges
ord. Vi har leget med ordene, så nogle af ordene har en lidt skæv vinkel
ind på ugens ord. Så er det op til læseren af gætte, hvordan dagens ord
hænger sammen med ugens ord. Der er en sammenhæng – men den er
ikke altid indlysende! Nogle af kapitlerne er placeret, så de passer til en
bestemt årstid eller i sammenhæng med højtider i kirken eller mærkedage.
Andre fandt bare deres plads af andre grunde.
Julen har også sit eget ordforråd af ”engle dale ned i sky” og ”en fattig
jomfru sad i løn” og ”på stjernetæpper lyseblå”. Det er ord, som er sunget
ind i os fra vi var små. Og det er ord, som med det samme giver duften af
gran i næsen. Og når forrådet af julepynt skal findes frem, så kommer
gensynets glæde igen, fordi hver stykke pynt har sin historie: den engel
lavede datteren i børnehaven, den kugle har vi fra mine forældre osv. Julen
samler på et forråd af fortællinger både om barnet i krybben og englenes
julesang, men også om alle vores fejringer af julen. Børn er gode til at
fejre, også selvom de ikke forstår alt hvad julen handler om. Vi fejrer, før vi
forstår. Senere forstår vi måske lidt. Og mere og mere. Vi fejrer os ind i
forståelsen. Og det, vi ikke forstår, betyder noget for os alligevel.
Glædelig advent!
Inge Lindhardt Mikkelsen

(bogen kan købes i boghandlere for 298 kr.)
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Sognenyt
Kollekter fra høstgudstjenesterne
Sognenyt
Ved høstgudstjenesterne blev der indsamlet til Folkekirkens Nødhjælp.
Der indkom: 745 kr. i Aastrup kirke og 2868 kr. ved høstmarkedet i Vonsbæk
kirke. Vi takker for de gode gaver!
Adventsbasar i Sognehuset
Strikkeklubben har været aktive – ikke kun med dåbsklude, men også med
strikkede kludetæpper, strikkede sokker i alle størrelser, strikkede karklude,
babyundertrøjer og bluser, krammedyr og meget mere. Det sælger vi ud af på
adventsbasar d. 30. november fra 14.30-17.30. Der kan købes gløgg og
æbleskiver og masser af advents- og julegaver. Hele overskuddet går til
julemærkehjemmene.
Syng julen ind
Søndag d. 2. december er der ”Syng julen ind” i Vonsbæk kirke kl. 16. Kom og tag
hul på julestemningen med julesalmer og – sange og julens læsninger. Læs mere
om arrangementet under ”kor og koncerter”.
Lillejuleaften
I år falder 4. søndag i advent d. 23. december, og vi vil bruge gudstjenesten i
Aastrup kl. 10.30 denne søndag som en ekstra julegudstjeneste for dem, som ikke
har mulighed for at være med til gudstjeneste d. 24. december. Derfor vil der
være julesalmer, der vil blive holdt juleprædiken og juletræet vil være fremme –
selvom det kun er d. 23…
Nytårsaftensgudstjeneste
Nytårsaftensdag fejrer vi gudstjeneste i Vonsbæk 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.
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Sognenyt
Filmaftener

Sognenyt

Vi holder filmaften onsdag d. 23. januar kl 19 og onsdag d. 27. februar kl. 18.
Planen er at vi første aften ser filmen Arlette – historien vi aldrig må glemme. I
filmen fortæller en ældre kvinde om sit liv i Auswitz og om hvad det har betydet
for hendes liv. Den anden aften prøver vi igen med filmen Silence (teknikken
drillede i første forsøg). Da det er en helaftensfilm, begynder vi allerede kl. 18
og holder en pause halvvejs, hvor vi får sandwiches.
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: 29.
januar, 5. marts og 2. april – alle dage kl. 16.30-17.30 i sognehuset i Aastrup.
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 lørdag d. 2. februar kl. 17 i Vonsbæk kirke med levende lys,
vintersalmer, prædiken og musik. Og som en god kyndelmissetradition, er der
pandekager efter gudstjenesten!
Fastelavn
Søndag d. 3. marts er det fastelavn – og det skal fejres! 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 fastelavnsboller. Kom og vær med!
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Sognenyt
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 Aastrup og Vonsbæk sogne.

Kor og Koncerter

Lægmandsgudstjeneste

Søndag d. 13. januar kl. 10.30 er det kirkesanger Anders Trans, som står for
gudstjenesten i Aastrup kirke. I Aastrup kirke er der tradition for, at vi et par
gange om året holder lægmandsgudstjeneste, hvor det er en fra menigheden,
som står for gudstjenesten i stedet for præsten.
Farvel til minikonfirmanderne
Når bladet her udkommer, har vi sagt farvel til årets
minikonfirmander. Vi har haft mange hyggelige torsdag
eftermiddage sammen og her kommer lige et par
billeder fra nogle torsdage med liv i sognehuset☺
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Julehjælp
I Aastrup og Vonsbæk sogne samler vi ind ved forskellige arrangementer til det
som vi kalder menighedsplejen. Det er midler, som kan søges, hvis der er nogen
der har brug for et bidrag til at klare sig økonomisk igennem julen. Man kan søge
om julehjælp ved at sende en mail til sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen på
ilm@km.dk. Ansøgningen er naturligvis fortrolig.

Kor og Koncerter
Sognejagt
Vonsbæk Jagtforening
indbyder til sognejagt i menighedsrådets skove

Kor og KoncerterSognejagt

lørdag den 15. december 2018 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
SENIORKORET

Seniorkoret synger om tirsdagen i
Aastrup Sognehus fra 10 - 12

Kor

Alle, der kan lide at synge og synge sammen
med andre er velkomne. Humøret er højt, og
snakken går livligt i kaffepausen.
ogVi Koncerter
synger fra et bredt folkeligt repertoire mest enstemmigt på dansk fra
Højskolesangbogen - men også fra
salmebogstillægget 100 Salmer, kanons, og
da også ind imellem lidt 2 stemmigt - og på
engelsk og svensk…!

Seniorkoret medvirker ved Syng Julen Ind den første søndag i advent, og
Forårskoncerten i Aastrup kirke onsdag den 1.5.
Vi holder juleferie og mødes igen i det nye år - første gang tirsdag den
8.1. kl. 10-12.
TORSDAGKORET
Torsdagskoret synger om torsdagen i Aastrup Sognehus fra 19 - 21
I torsdagskoret arbejder vi
med basis korsang,
stemmetræning og nye
salmer - mest fra
salmebogstillægget 100
Salmer - men også salmer fra
nogle af de andre nye
salmeudgivelser.
Er det måske noget du har
lyst til at være med til? Så
kom frisk!
Torsdagskoret medvirker ved Kyndelmissegudstjenesten i 2. februar i Vonsbæk
kirke og salmesangsaftenen i Aastrup Sognehus den 7. marts.
Vi holder juleferie og mødes igen i det nye år - første gang torsdag den
10.1. kl. 19 – 21
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Kor og Koncerter

Kor

AD HOC KORET
Ad Hoc Koret synger 6 torsdage i Aastrup
Sognehus kl. 19 - 21:
14.3. 21.3. 28.3. 4.4. 11.4. 25.4.
Ad Hoc koret starter op igen til marts - og vi
mødes 6 gange og øver frem til
Forårskoncerten i maj, hvor vi medvirker
og
Koncerter
sammen
med Seniorkoret.
Alle, der holder af at synge - og gerne stemme i
sammen med andre er velkomne.

Syng Julen Ind!
Musikgudstjeneste i Vonsbæk Kirke, søndag den 2.12. kl. 16
Søndag den 2. december er det 1. søndag i advent. Det er dagen, hvor vi for alvor
starter juleforberedelserne i kirken med De
9 Læsninger.
De 9 Læsninger er en musikgudstjeneste,
hvor der gennem ni bibeltekster fortælles
om syndefald, Guds udvælgelse og frelse,
sådan som den udspilles i den bibelske
historie. Mellem læsningerne vil vi
sammen synge nogle af de gode
traditionelle advents- og julesalmer og
Seniorkoret og Ad Hoc koret vil synge for
os.
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Kor og Koncerter
Salmesang i Aastrup Sognehus

Kor

Torsdag den 8. oktober afholdt vi en
velbesøgt salmesangsaften i Aastrup
Sognehus.
Tak til alle jer, der valgte at lægge vejen
forbi og stemme i med salmesang til nye
og tekster!
ogtoner
Koncerter

Vi sang os gennem høst, novembermørke,
Alle Helgen, savn, sorg, næstekærlighed,
tro, klimaudfordringer, forventningsglæde,
nye kernesalmer og decembernatten.

Selvom læringskurven var stejl - med
15 gode, nye salmer fra
salmebogstillægget 100 Salmer - var
der også tid til hyggesnak over et
glas vin og en bid ost, som Mikael,
Bente og Inge diskede op med.
Der kan allerede nu sættes kryds i kalenderen til næste salmesangsaften, hvor vi
synger fra tillægget 100 Salmer! Den afholdes i det tidlige forår - nemlig torsdag
den 7. marts kl. 19 - ca. 21. Herom i kommende kirkeblad.
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Kære medlemmer
Vi kommer ud med medlemskort og det nye Årsskrift 2018 i løbet af december.
Prisen for medlemskab incl. Årsskrift er 50 kr. og 100 kr. for en husstand. Hvis I
mod forventning ikke skulle modtage besøg, så kan kontingent indbetales på
Nordea Bank konto nr.: 2450 6444223985 – husk at skrive navn og adresse, så
kommer vi med medlemskort og Årsskrift.
Husk koncert i Vonsbæk Kirke søndag den 25. november kl. 16, hvor
folkemusikgruppen Svestar med forsangeren Anne Roed Refshauge kommer på
besøg. Sangene er blevet til på baggrund af hendes oldefar Nis´ breve, skrevet
under 1. verdenskrig, hvor han var udskrevet til østfronten. Lokalhistorisk forening
har opstillet en plancheudstilling til minde om de faldene. Udstillingen kan ses i
våbenhuset fra den 11. november. Lokalhistorisk forening er vært ved kaffe/te og
hjemmebag efter koncerten.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 20. marts 2019, kl. 19 på Vonsbæk skole,
hvor lokalhistorisk forening afholder ordinær generalforsamling.
Ud over generalforsamling og sønderjysk kaffebord er der også lokalt foredrag.
Vi får besøg af Ole Grøn og hans datter Ida, som har lavet filmen ”Min farfars
hemmelige krig” (Tandlæge Grøn – tidligere Ørbyhage).
Hvis du ønsker at bidrage til sønderjysk kaffebord, kan du kontakte Aase Raun på
22219626 eller aase.raun@gmail.com
Vi arbejder på at ændre åbningstiden i lokalhistorisk arkiv, således at der fremover
kun vil være åben første tirsdag i måneden, mod nu hver tirsdag. Det gør vi for at
gøre arkiveringsarbejdet mere fleksibelt. Der vil dog stadig være mulighed for at
få åbnet arkivet efter aftale på andre tidspunkter. Mere om det på
generalforsamlingen, samt på vores hjemmeside www.vonsb-lokalhistorie.dk
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Aastrup
Sognenyt
02.09.
04.11.

Neel Vissing Kristensen
Nederbyvænget 150

Døbt
07.10.

Isabella Jensen Munk
Nederbyvænget 13C

01.10.

Alma Lasota Schmidt
Juhlsmind

01.10.
10.
.

06.08.

04.08.

Vonsbæk

Viet/velsignet
Anita Lykke Bartel Korsholm
04.08.
og Thomas Korsholm
Dyssebakken, Vojen
13.10.

8.

06.10.

Begravet/bisat
Lukas Jensen Munk
05.05.
Nederbyvænget 13C Egon
Petersen
07.07.
Sillerup Møllevej

06.10.

Ole Vestinggård
Ribe Landevej

31.10.

Tonny Priess Damkjær
Risager

10.08.
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Marius Holm Lauesen
Sillerup Møllevej 69

Theodor Suh Nielsen
Otterup
Maia Esther Enemæ

Lise Fredslund Haahr
og Frederik Haahr
Præsteskoven 12
Isabella Hornbæk Madsen
og Jakob Hornbæk Madsen
Møllevangs Allé, Århus

Hans Jessen Friis
Ribe Landevej
Johannes Dixen Juhl
Risager 15

Hvornår sker hvad

Søndag d. 25. november
Kl. 16.00

Koncert
Vonsbæk Kirke

Fredag d. 30. november
Kl. 14.30 – 17.30

Adventsbasar
Aastrup Sognehus

Søndag d. 02. december
Kl. 16.00

Syng julen ind
Vonsbæk kirke

Lørdag d. 08. december
Kl. 14.00 - 17.00

Juletræshygge
Nordenfjordshuset

Lørdag d. 15. december
Kl. 13.00

Sognejagt
Ved Vonsbæk kirke

Mandag d. 31. december
Kl. 15.00

Nytårsaftensdag
Vonsbæk kirke, kor medvirker

Tirsdag d. 08. januar
Kl. 10.00 - 12.00

Seniorkoret starter op igen
Aastrup sognehus

Torsdag d. 10. januar
Kl. 19.00 – 21.00

Torsdagskoret starter op igen
Aastrup sognehus

Onsdag d. 23. januar
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus
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Hvornår sker hvad

Tirsdag d. 29. januar
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Lørdag d. 02. februar
Kl. 17.00

Kyndelmissegudstjeneste
Vonsbæk kirke

Lørdag d. 23. februar
Kl. 14.30

Sønderjysk kaffebord
nordenfjordshuset

Onsdag d. 27. februar
Kl. 18.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Søndag d. 03. marts
Kl. 10.30

Fastelavn
Vonsbæk kirke

Tirsdag d. 05. marts
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Torsdag d. 07. marts
Kl. 19.00 – 21.00

Salmesangsaften
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 19. marts
Kl. 19.00

Nordenfjords Borgerforening
generalforsamling nordenfjordshuset

Onsdag d. 20. marts
Kl. 19.00

Lokalhistorisk forening
generalforsamling Vonsbæk skole
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Vonsbæk Vandværk
Ny Boring for at kunne bevare leveringssikkerheden
For at kunne følge med alle de krav der kommer til hele tiden, har Vonsbæk
Vandværk i en del år arbejdet benhårdt for at modernisere, og forbedre
processerne i vandværket. Det har været nødvendigt for at sikre, at vi i fremtiden
også kan levere godt drikkevand til fornuftige priser. Vandværket står nu over for
en længe planlagt ny boring,
da den nuværende
er ved at have udtjent sin
Vonsbæk
Vandværk
værnepligt. Selvom vores nuværende boring har det okay (alderen taget i
betragtning), er det nødvendigt at starte processen med en ny boring, da det er
noget der tager tid at planlægge og ikke mindst at få taget de rigtige beslutninger
om hvor, hvordan osv. En ny boring er ikke billig, så derfor vil bestyrelsen allerede
nu varsle, at der kommer en ekstra opkrævning i 2019 på 500,- pr. måler, som
bliver øremærket til den nye boring.
Pesticider, vandprøver og afgifter.
Som alle andre vandværker i Danmark har vi i Vonsbæk Vandværk været pålagt
at skulle tage flere nye prøve af vores vand for at undersøge efter pesticider
rester. Vi kan med glæde meddele at der ikke er fundet nogle rester i vores vand.
Desværre er udsigterne for fremtiden. at der nok kommer flere af disse ”nye
forekomster” som vi også skal tage prøver af, og dem der er kommet frem nu, er
også blevet lagt ind i prøveudtagningsprogrammet, hvorfor der vil blive testet for
dem løbende. Det er godt for sikkerheden mht. kvaliteten af vandet, men er også
en udgift, som vi er blevet pålagt. De mange nye krav, og også at vi står overfor
at skulle have en ny boring, gør at vi i bestyrelsen har besluttet at hæve den faste
afgift pr. måler med 150,-, så den fremover vil være 650,- pr. år.
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Vonsbæk Vandværk
Information hurtig og præcis
Der arbejdes i øjeblikket med at få flere platforme at informere ud på. Der
kommer flere og flere digitale muligheder, og for at kunne give vores brugere
muligheden for at kunne følge med hele tide og få de rigtige informationer hurtigt,
vil vi satse på 3 fronter. Mail information, SMS information og Facebook. På den
måde håber vi at kunne rammer jer alle. Men for at det kan lade sig gøre, har vi
behov for jeres mailadresser, og telefonnummer.
Hvis I gerne vil med på de nye tiltag, så send mail eller sms til kasseren på
Kasserer@vonsbaekvand.dk / 40750244 med jeres oplysninger, så vil de blive
behandlet forsvarligt.
Vonsbæk Vandværks lovmæssige information
1. Der er tale om Vonsbæk Vandværk, der kan kontaktes på adressen
Vonsbækvej 53.
2. Kontaktpersoner er HC Jensen Tlf. 21760825
og Frank Bahnsen Tlf. 40750244
3. Forsyningsområdet er Vonsbæk og Bæk.
4. Vandværket har ret til at indvinde 21.000 m3 årligt. Vandet hentes i en
boring ved vandværket på adressen Kildager nr. 1
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Vonsbæk Børnehus
Det er oktober og lige om lidt er det november. Træerne er i stor stil begyndt at
miste deres blade, og kulden er så småt begyndt at kunne mærkes. Dog mærker
vi stadigvæk den tiltagende sol imellem nogle kolde og blæsende efterårsdage.
I Vonsbæk Børnehus er vi fyldt helt op i vuggestuen, vi mangler dog desværre en
del børnehavebørn for at kunne blive fuldtallige igen, men vi håber på at vi snart
får flere børnehavebørn. Vi har dog nogle fantastiske børnegrupper i huset
alligevel. Lige nu er der stor fokus i medierne om normeringer i daginstitutionerne,
og hvor mange hænder der er til mange børn, særligt i ydertimerne. Dette er
bestemt et emne jeg som pædagog, mener er vigtigt at have fokus på, det er
både vores kommende fremtid, men hvordan skal jeg kunne yde omsorg, tryghed
og nærvær til 30 børn sammen med en anden kollega. Det vil for mig næsten
være en umulig opgave. Til trods for de problematikker mange af mine kollegaer
rundt omkring i landet har, er dette dog ikke tilfældet i Vonsbæk Børnehus. Vi har
en rigtig god normering, hvor der er tid til at sidde med et barn, der lige er
vågnet, og prøver at få øjnene op fra en rigtig dejlig middagslur. At have tid til at
sidde og snakke med et barn, som er ked af at mor eller far skal på arbejde, eller
bare at kunne sidde for en stund og observere børnenes fantasifulde lege.
Det myldrer med glade børnestemmer, grin og masser af leg og aktiviteter. Børn
som leger fantasifulde lege, og glæder sig til hver dag at opleve og lære nye ting.
Vi planlægger aktiviteter og går efter månedsplan med forskellige
læreplanstemaer som fokuspunkt. Det er en gave at kunne tilbringe mange timer
dagligt i samvær med vores kommende fremtid, som er utroligt læringsfuldt.
I Vonsbæk Børnehus har der igennem det sidste stykke tid, været flere gode
forbedringer. Vi har fået hegnet noget af legepladsen ind, som er tænkt til at det
skal være vuggestuen, noget som vi i længe har drømt om. Ydermere er den ene
stue i sommers blevet malet, og vi har fået lavet nogle gode læringsmiljøer for
børnene, så det både er eftertragtet at lege nede under, som ovenpå. Vi har fået
jordvolden spærret af for en stund, fået lagt nyt jord på og sået græs i den
forhåbning om, at den atter vil blive pæn og funktionel igen.
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Sidste år fik vi tildelt 25.000 til nye udendørs legeredskaber, da Haderslev
kommune havde udloddet 50.000kr til landdistrikterne. Der er ingen tvivl om at
det er blevet brugt flittig både inde- og uden for vores åbningstider og at børnene
virkelig elsker det. Vi prøver dog atter lykken i år, da vi har store ønsker om at
kunne få nye gynger. Både på børnehavelegepladsen og i vuggestuen.
Vi ser alle sammen frem til december, som skal blive fyldt med julemusik og nisser
på spil. Ydermere en bedsteforældredag i november er også glædeligt med
juleklip og adventslys.
Jeg ønsker alle en dejlig dag.
Kh Christina Thomsen
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Fællesspisning i bedste ”Vi spiser ikke alene stil” i Nordenfjordshuset
22. sep 2018
Super aften, knap så mange som sidst, men vi havde også ved en fejl ramt en
lørdag. En fredag havde været bedre, har mange sagt. Vi prøver igen i 2019.
Lottospil den 2. november.
Vi håber at have haft en god Lottospils aften den 2. nov. Vi har i hvert fald
allerede samlet mange gevinster ind, men da vi ikke kan nå at få indlæg omkring
lotto med i bladet inden deadline, da det blev holdt efter deadline, henviser vi til
vores hjemmeside for nærmere info om dette emne. www.nordenfjord.dk
Borgerbudgettering 2018-2019 Afstemning 30. oktober
Der har været afstemning til borgerbudgettering den 30. okt. Hvordan den aften
gik, og hvilket projekt der blev valgt kan I se på vores hjemmeside
www.nordenfjord.dk, da vi ikke kunne nå deadline på dette arrangement fordi det
blev holdt efter deadline.
Juletræshygge den 8. dec.
Nordenfjords Borgerforening inviterer Børn og voksne alene eller sammen til

GAMMELDAGS JUL I NORDENFJORDS HUSET 08. DECEMBER KL. 14:00-17:00
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.
Så sæt farten ned!! Og mærk julehyggens varme.
Vi glæder os til at se jer alle, glædelig jul fra Bestyrelsen
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Sønderjysk kaffebord den 23. feb. kl. 14:30
Kom til Sønderjysk kaffebord lørdag den 23. feb. 2019 kl. 14:30 i
nordenfjordshuset, Aastrup alle 73.
Denne gang vil vi forsøge os med sønderjysk kaffebord i stedet for kagedyst. Det
betyder dog stadig, at vi skal have nogen til at bidrage med boller, kringler,
småkager, lagkager, alle slags kager, så sørger borgerforeningen for kaffen.
Så giv besked til Frank tlf. 40 75 02 44 eller Dorte tlf. 30 62 56 50, hvis du vil
bidrage med bagværk.
Bidrager du med kage er der gratis entre, ellers koster det 50 kr. for voksne og 30
kr. for børn at få lov til at spise sig mæt i gode kager, og hygge med naboer og
venner.
For at kunne strække indtag af kage over hele eftermiddagen, synger vi fra
højskolesangbogen ind imellem, så der kan blive plads til et stykke mere.
Velbekomme 😊
Vi glæder os til at se jer alle
Hilsen Bestyrelsen
Ungdomsklub er godt i gang, og den bliver pænt besøgt
Josephine og Louise er de to nye ledere for klubben. Vi er to friske og
snakkesalige tøser, som har ben i næsen. Vi glæder os til at møde jer alle
sammen. 😊
Lidt kort om klubben, så holder vi åbent hver torsdag, fra 18:30 til 21:30.
Vi ser frem til en skøn, sjov og hyggelig sæson i Vonsbæk ungdomsklub.
Hilsner fra Josephine og Louise.
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Ordinær generalforsamling den 19. marts 2019
Nordenfjords Borgerforening holder ordinær generalforsamling 19. marts 2019 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: Dorte Balslev, Britta
Sørensen og Ola Hansen, Suppl.: Silke Eisenschmidt
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
22

fortsætter

Nordenfjords Borgerforening
10) Valg af revisorsuppleant
11) Eventuelt
Vigtige datoer den næste periode.
Ret til ændringer forbeholdes!
8. december: Julehygge i Nordenfjords huset
23. feb: Sønderjysk kaffebord i Nordenfjords huset
19. marts: generalforsamling i Nordenfjords huset
Sidst maj/start juni markedsdag på sportspladsen i Over Aastrup

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
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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 16
St. Bededag uge 20
Kristi Himmelfartferie uge 22
Pinseferie uge 23
Sommerferie uge 24 og frem til ny sæsonstart
Så sidste gang er uge 21
Lars er tovholder for svømmebeviser kan kontaktes på sms. 61303046 eller
sport@nordenfjord.dk.
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 til maj.
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Nørkleaften i Nordenfjordshuset
Der er nørkleaften hver onsdag i nordenfjordshuset.
Formandens klumme
Det eneste der ikke står stille er tiden. Den ene dag tager den anden, pludselig er
der gået en uge, og så røg der lige en måned. Hvor blev den gode sommer
egentlig af. Vi var lige ved, at tage for givet, at det blev godt vejr, og så skiftede
det lige om til efterår.
Jeg havde den fornøjelse at demonstrere øl i Kvickly for svømmeklubben en
lørdag. Jeg havde fået en udmærket plads, tæt på kasserne, så man næsten ikke
kunne komme udenom, hvis ikke man ligefrem tog sidevejen ind til slikket. Det var
der mange der gjorde, og når man studerede hvad der så skete, så gik mange
faktisk den vej rundt, og kom med det samme ud på den anden side af mit bord,
bare lige rundet om stolpen, ikke for at hente noget, men bare rundt om, og så
hurtigt til kassen.
Hvorfor har vi så travlt at vi ikke lige kan overskue at skulle forbi et
smagsprøvebord med risiko for at nogen spurgte om man ville smage, og så skulle
man bruge 2 sek. af sit liv på at sige nej tak. Det er selvfølgelig en antagelse, men
når man lytter til de kommentar, der kommer, når man spørger, så er det jo sjovt
at en del af dem, der siger nej, også har behov for at komme med en
undskyldning. Undskyldninger som ”jeg har ikke lige tid”, ”desværre jeg skal
videre”, ”jeg har en aftale”, ”der er nogen der venter på mig” osv.
Heldigvis var der også nogen som havde tid til at stoppe op, og nogle brugte
faktisk 5-10 min på at snakke. Heldigvis for det.
Hvorfor har vi så travlt? Vi skal huske på at vi skal leve livet, mens vi gør det, og
nyde livet mens vi har det.
Og det er faktisk ikke så svært, men det kræver, at man er bevidst om de
handlinger man laver.
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

26

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 25. januar. 2019
Næste nummer af bladet udkommer den 25. februar. 2019
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
27

Gudstjenester
December

Aastrup

Vonsbæk

02.

1. s. i advent

10.30

16.00 Syng julen ind

09.

2. s. i advent

Se Vonsbæk

19.00 (Susanne Madsen)

16.

3. s. i advent

09.00

10.30

23.

4. s. i advent

10.30

Se Aastrup

24.

Juleaften

13 og 16

14.30

25.

Juledag

10.30

Se Aastrup

26.

2. juledag

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

31.

Nytårsaftensdag

Se Vonsbæk

15.00

Januar

Aastrup

Vonsbæk

06.

Helligtrekonger

Se Vonsbæk

10.30

13.

1. s. e. H3k

10.30 (Anders Trans)

Se Aastrup

20.

2. s. e. H3k

09.00

10.30

27.

3. s. e. H3k

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

Februar

Aastrup

Vonsbæk

03.

4. s. e. H3k

09.00

10.30

10.

Sidste s. e. H3K

10.30

Se Aastrup

17.

Septuagesima

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

24.

Seksagesima

10.30

09.00

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