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Forsvar for folkekirken
Hen over foråret har Ateistisk Selskab kørt en annoncekampagne bl.a. i biografer,
hvor de minder folk om at få sig meldt ud af folkekirken – på lige fod med at
huske at slukke for mobilen under filmen. Som om det hører til ordentlig omtanke
og betænksomhed, at man også lige får meldt sig ud af folkekirken. Og for mig er
det provokerende!
Det slående ved Ateistisk Selskabs kampagne er, at de fremstiller deres
synspunkter som fakta: De ved, at Gud ikke findes, naturvidenskaben kan bevise
hvordan verden er opstået osv. Den skråsikkerhed de fremviser, er en del større
end den, som de fleste kristne vil udtrykke. For når det handler om de store
spørgsmål om Gud og verdens tilblivelse, så er vi alle sammen overladt til tro.
Som kristen tror jeg på Gud – men jeg er godt klar over, at jeg aldrig vil kunne
bevise hans eksistens. Og det hører med til troen, at der også er tvivl: Kan det
virkelig passe, at Gud er til eller at Gud er, som han siger? Den indre samtale
mellem tvivl og tro hører med til min tro. Og alligevel lever jeg på, at Gud er Gud,
og at han er al tings ophav, livets inderste sammenhæng og kærlig, så det langt
overgår min forstand.
For mig virker det som et underligt hovmod (og mangel på nysgerrighed) at tro,
at man har regnet alting ud. De færreste naturvidenskabsfolk vil påstå, at de kan
regne verden ud, eller at de kan bevise, at der ikke findes en gud. På mange
måder er naturvidenskaben og kristendommen optaget af det samme: at finde ud
af, hvordan det hele blev til, og hvordan livet hænger sammen. Begge har den
samme undren. De spørgsmål stiller både naturvidenskaben og kristendommen –
på hver sin måde. Og selvom de kommer frem til forskellige svar, så behøver det
ikke at være udtryk for, at der er uenighed mellem kristendommen og
naturvidenskaben, men de søger bare efter svarene forskellige steder.
Det undrer mig, hvorfor det provokerer Ateistisk Selskab så meget, at vi er nogen,
der tror på Gud og gerne vil være medlemmer af folkekirken. Det er som om de
tror, at folkekirkens eksistens bare er udtryk for, at folk har glemt at melde sig ud.
Men hvorfor kan det ikke være i orden for Ateistisk Selskab, at der er mennesker,
der tror på Gud? Det er jo de færreste kristne bliver provokerede af, at der er
mennesker, der ikke tror på Gud.
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Forsvar for folkekirken
Det må være udtryk for, at Ateistisk Selskab mener, at de har fundet sandheden
og ejer den. At ingen kan bevise, at Gud er til, er for dem et bevis på, at Gud ikke
er til. De nægter at forholde sig til Gud og tro på andre måder end med krav om
beviser på videnskabens præmisser, og det viser, hvor lidt de har forstået af, hvad
tro drejer sig om. Og det viser også et stort hovmod i forhold til, hvad menneskers
forstand kan regne ud. For også inden for videnskaben er der masser af ting, som
vi ikke kan regne ud. Mon ikke det, der driver det fleste videnskabsfolk er
erkendelsen af, at der er noget, som overgår deres forstand. Der er mange ting,
som står uvisse hen – bl.a. også om verdens oprindelse. Også i videnskaben er
der meget, som man ikke kan bevise, men som man tror.
Videnskab og tro kan sagtens leve ved siden af hinanden og kan supplere
hinanden på mange måder. Jeg vil nødig undvære nogen af de to. Men hvis vi
tror, at vores forstand kan udregne alle universets gåder, så bedrager vi os selv.
Videnskabsmanden Albert Einstein skulle engang have sagt: ”Der er to måder at
leve sit liv på: Du kan leve som om ingenting er et mirakel eller du kan leve dit liv
som om alting er et mirakel.”
Heldigvis er der meget, som overgår vores forstand! Alle de mirakler, som livet
rummer, kan vi takke for. Det er bl.a. det man gør i folkekirken. Eller vi kan
forsøge at forklare dem. Det er det, som videnskaben arbejde på. Eller vi kan gøre
begge dele. Men Gud ske lov for at livet rummer mere end vi (og Ateistisk
Selskab) kan forklare og bevise.

God sommer!

Inge
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Sognenyt
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 10. marts blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlerne
var på gaderne og bede om et bidrag, og det blev til 6286,75 kr. Tak for alle
bidrag!
Udflugt for ældre og pensionister
Onsdag d. 26. juni kl. 12-18.30 inviterer vi til udflugt, og i år går turen til
julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund. Vi får en rundvisning af børnene på
julemærkehjemmet og drikker vores kaffe der, mens vi får oplæg om hjemmet af
forstander Lasse Balsgaard. Efter besøget på Fjordmark, kører vi til Holbøll kirke,
hvor der bl.a. er opsat en mindesten for Erik Holbøll, som opfandt julemærket.
Kirken har desuden nogle fine kalkmalerier bl.a. et med fugl Phønix. Og så slutter
vi af med en lille overraskelse ved Sønderhav☺

Tilmelding til turen kan ske til sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen på tlf.
74534113 (husk at indtale tydeligt navn og opsamlingssted) eller mail
ILM@KM.DK. Prisen for turen er 40 kr. Opsamlingen med bussen begynder ved
Ørby kl. 12, og samler derefter op ved Havgyden, Præsteskoven, Aastrup kirke,
Nederbyvænget og evt. andre steder, hvor der er behov.
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Sognenyt
Grundlovsmøde
Onsdag d. 5. juni kl. 14-16 holder vi grundlovsmøde på plænen bagved Vonsbæk
Kirke. Årets grundlovstaler er Lennart Madsen, enhedsleder for arkæologi på
Museum Sønderjylland og en stor kender af den sønderjyske historie. Der vil være
fællessang og musik ved organist Elsebeth Birkblad og trompetisk Kenneth
Stenum, og Borgerforeningen sørger for, at vi ikke lider nogen nød – så husk
pengene! Der kan købes både pølser, kage og kaffe. Og så er det kun at håbe på
godt vejr – og at mange møder op!
Der er en god idé at tage et tæppe med at sidde på, da der ikke er opstillede
siddepladser.
2. pinsedag d. 10. juni kl. 11
I år holdes 2. pinsedagsgudstjenesten i biskoppens smukke have, som ligger lige
ned til dammen - bag bispegården på Ribelandevej 37 i Haderslev. Det er biskop
Marianne Christiansen, der vil være prædikant ved gudstjenesten, og musikken
står en kvintet fra SMUK for sammen med Haderslev Lærerkor.
Der bliver sat bænke op i haven, men det kan også være en god ide at tage et
tæppe med, da der ikke vil være siddepladser til alle. Der vil være mulighed for at
købe kaffe og kage, is, vand m.m. efter gudstjenesten, og man er også
velkommen til at medbringe madkurv og spise sin frokost i haven.
2. Pinsedag ligger i år d. 10. juni og gudstjenesten begynder kl. 11. Der er
begrænset parkering ved bispegården, og derfor henviser arrangørerne til byens
omkringliggende parkeringspladser.
Konfirmandindskrivning
Der bliver konfirmandindskrivning for skoleåret 19/20 torsdag d. 6. juni kl. 16-18 i
Sognehuset i Aastrup. Der bliver udsendt indmeldelsessedler til de konfirmander,
der bor her i sognene. Indskrivningen er individuel, så der kan være lidt ventetid –
især hvis alle kommer kl. 16. Til indskrivningen bedes man medbringe en udfyldt
indmeldelsesseddel og konfirmandens dåbsattest.
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Sognenyt
Præstens ferie
Jeg holder ferie i uge 30+31+32, og imens jeg ferierer, passes embedet af
sognepræst Susanne Madsen, som træffes på tlf. 74566263.
Menighedsrådsmøder
Aastrup menighedsråd: 13. august kl. 19.30
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Kor og Koncerter
KORSANG I KIRKERNE
SENIORKOR: NY KORSÆSON STARTER TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL.
10-12
Seniorkoret starter ny sæson tirsdag den 3. september kl. 10-12 i Aastrup
Sognehus.
Vi er en flok sangglade seniorer, som mødes til en ugentlig sangtime, hvor vi
synger kanons, højskolesange, nye og gamle sange og salmer mm. Vi starter hver
sangtime med lidt opvarmnings ’gymnastik’ og stemmetræningen - og holder en
kaffepause undervejs, så man også kan få rørt stemmebåndet med en god snak.
Medbring egen kaffe!
Vi har løbende optag af nye medlemmer, og eneste forudsætning for at være med
i koret er, at du er glad for at synge og gerne vil synge sammen med andre.
Efterårets sæson afsluttes den første søndag i advent, hvor vi synger til Syng
Julen Ind i Vonsbæk kirke sammen med sognenes Ad Hoc Kor.
TORSDAGSKOR: NY KORSÆSON STARTER TORSDAG DEN 5. SEPTEMBER
KL. 19-21
Torsdagskoret er et tilbud til både øvede korsangere som nybegyndere.
Du behøver ikke at kunne læse noder for at synge med, og der er ingen
optagelsesprøve til koret.
Vi arbejder med stemmetræning, klang og sangteknik. Vi synger fra et bredt
folkeligt og kirkeligt repertoire: Enkle 2-3 stemmige satser, fra Højskolesangbogen
og salmebogstillægget 100 salmer - samt nogle af de mange spritnye
salmeudgivelser.
Vi mødes hver torsdag frem til og med uge 41, torsdag den 10.10.
AD HOC KOR: NY KORSÆSON STARTER TORSDAG d. 24. oktober
Med start i uge 43 torsdag den 24.10. og de følgende 5 torsdage øver Ad Hoc
Koret frem til årets Syng Julen Ind i Vonsbæk kirke. Nærmere omtale i efterårets
kirkeblad
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Kor og Koncerter

Senior- og Ad Hoc Kor til Syng Julen Ind i Vonsbæk kirke 2018.

Alle kor er under ledelse af kirkernes organist, Elsebeth Birkblad, som kan
kontaktes på mobilnr. 41173895, hvis du vil vide mere om kirkernes kortilbud.
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Gravervikar i Vonsbæk
Nanna Dittfeld, som er graver i Vonsbæk, fik d. 20. februar en søn, som hedder
Matias. Mens Nanna er på barsel med Matias, er Annette Busk Melholt ansat som
barselsvikar.

Annette er 48 år og er uddannet gartner. Hun har i 18 år været ansat som graver
på forskellige kirkegårde og har god erfaring med sig til at kunne passe
kirkegården i Vonsbæk. Hun bor i Sjølund, er gift og har to børn. Og jeg kan hilse
fra Annette og fortælle, at hun er kommet godt i gang og er glad for arbejdet som
graver i Vonsbæk.
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Aastrup

Vonsbæk
Døbt
17.02.

14.04.

Smilla Christine Møller
Fjelstrupvej 29

21.04.

Antonia Andresen Skovdal
Feldumvej 1

21.02.

Birk Elneff Hanquist
Pilumvej 9

06.08.

Alma Lasota Schmidt
Juhlsmind

10.03.

Johan Jensen Fredsholm
Præsteskoven 40

04.08.

8.

10.08.
06.10.
06.10.

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

Begravet/bisat
Lukas Jensen Munk
23.02.
Nederbyvænget 13C Egon
Petersen
29.03.
Sillerup MøllevejRibe
Landevej
Tonny Priess Damkjær
Risager

03.04.

31.10.
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Sebastian Iversen Bolding
Aastrup Allé 76

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

Catha Marie Christensen
Jørlhagevej 11
Anne Marie Vyff
Sillerup Møllevej 3D
Paul Erik Lund
Slagtergade, Haderslev

Hvornår sker hvad

Onsdag d. 05. juni
Kl. 14.00 – 16.00

Grundlovsmøde
Plænen v. Vonsbæk Kirke

Mandag d. 10. juni
Kl. 11.00

2. pinsedagsgudstjeneste
Biskoppens have

Søndag d. 23. juni
Kl. 19.30

Sct. Hans
Ørbyhage

Onsdag d. 26. juni
Kl. 12.00 - 18.30

Udflugt for ældre og pensionister
Julemærkehjemmet Fjordmark

Tirsdag d. 13. august
Kl. 19.30

Menighedsrådsmøde
Aastrup

Tirsdag d. 03. september
Kl. 10.00 – 12.00

Seniorkor opstart
Aastrup sognehus

Onsdag d. 04. september
Kl. 19.00 – 21.00

Nørkle-aften opstart
Nordenfjords huset

Torsdag d. 05. september
Kl. 19.00 – 21.00

Torsdagskoret opstart
Aastrup sognehus

Torsdag d. 24. oktober

Ad hoc kor opstart
Aastrup sognehus
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Generalforsamling 20. marts 2019.
Tak til de mange som havde bidraget til Sønderjysk kaffebord, samt det igen flotte
fremmøde til generalforsamlingen (omkring 65 personer – eller over 1/3 af
medlemmerne).
Valget til bestyrelsen medførte ikke de store ændringer – idet der var genvalg over
hele linien.
Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud:
Bestyrelsessuppleanter (arbejder på lige fod med bestyrelsen:
Hans Peter Petersen og Helge Bjerre.
Bestyrelsesmedlemmer med arbejdsområder:
Aviser: Tove Grastrup.
IT og Årsskrift: Arne Sørensen.
Kasserer: Hans E. Wildfang.
Sekretær: Aase Raun.
Arkivleder: Irene Sørensen.
Næstformand: Peter Aarø.
Formand: Holger Eskildsen
Arkivhjælper: Irene Dinsen.
Som tidligere nævnt så er Irene Sørensen på aftrapning som arkivleder, Hans
Peter Petersen og Aase Raun er under oplæring, med henblik på at Aase Raun
overtager arkivlederjobbet.
Efter generalforsamlingen fik vi et fantastisk foredrag og filmklip m.v. af Ole og Ida
Grøn. Stor tak til begge for en spændende og medrivende oplevelse.
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn

Ida og Ole Grøn i samtale med Aase Raun.

Efterlysning af materialer fra 1920.
Som tidligere nævnt er der ikke markedsdag i Vonsbæk i 2019, så derfor heller
ingen lokalhistorisk udstilling, men i 2020 vil vi gerne vende tilbage med en meget
stor 1920 udstilling.
Derfor efterlyses alle former for materialer som vedrører afstemningen og
genforeningen i 1920.
Vi vil meget gerne låne effekterne til udstillingen maj 2020, samt kopiere det der
har lokal interesse til arkivet.
Vi vil meget gerne i god tid vide, hvad vi har at disponere over til udstillingen.
Du/I kan evt sende et billede til Irene eller Aase.
Henvendelse kan ske til Irene Sørensen (22867804) eller Aase Raun (22219626)
eller et andet bestyrelsesmedlem.
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Nørkle-aften.
Nørkle-aften.
Vinteren igennem har der været en hyggelig stemning i nordenfjords huset, når
nørkle-pigerne har indtaget huset med deres håndarbejde og gode humør.
Der har været stor opbakning og vi håber, vi kan gøre succesen om til efteråret.
Så hvis der er flere interesserede, der ønsker lidt socialt samvær sammen med
deres naboer, med eller uden håndarbejde skal I være mere end velkomne.
Sommeren igennem vil jeg og Henriette være at finde i huset om onsdagen hvis
der trænges til lidt hyggeligt samvær. Så kom ind forbi.
En stor tak til alle "pigerne" for deres fremmøde og gode kager i vinter. Håber vi
ses igen til en ny sæson.
Vi regner med at starte op igen onsdag den 4. september kl. 19:00 - 21:00.
I ønskes alle en god sommer.
Heidi Westh, Bæk.
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Nordenfjords Borgerforening
Dilettant 29. og 30. marts
Kære alle
Vi på dilettant holdet vil gerne sige tak for jeres opbakning til årets dilettant
Vi er SÅ glade for i kommer og støtter os.
Hvis nogen sidder og har lyst til at være med på holdet, så bare sig til.
Vi er en blandet flok af unge mennesker i alderen fra 20 og op efter. 😊
Vi griner og hygger os meget, vi skal have det sjovt
Når stykket er fundet øver vi fra slut januar, vi mødes hver torsdag frem til
premiererne, som altid vil ligge før påske.
Har du lyst til at være med på holdet, så send en besked til Tine på 20977966
Vi ønsker jer alle en dejlig sommer
og glæder os til at se jer til næste år.
Skønne Sommer hilsener fra Dilettant.
Hyggecykling om tirsdagen kl. 18:30
Tag din cykel og kom en tur rundt i området i hyggeligt selskab.
Der cykles hver tirsdag hele sommeren med udgangspunkt fra Vonsbæk skole,
Vonsbækvej 88.
Markedsdag den 25. maj
Markedsdagen måtte desværre aflyses i år.
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Nordenfjords Borgerforening

Ordinær generalforsamling den 19. marts 2019
Nordenfjords Borgerforening havde ordinær generalforsamling 19. marts 2019 kl.
19:00 i foreningens hus i Aastrup.
Der blev ikke skiftet ud i bestyrelsen som ser således ud
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
Udvalg ser således ud:
Hus og udlejning: Tovholder er Britta
Kommuneudvalg: Tovholder er Frank
Idrætsudvalg: Tovholder er Lars
Fest og arrangementsudvalg bliver delt op pr. arrangement:
Sønderjysk kaffebord. Tovholder: Marianne, medansvarlig: Gitte
Generalforsamling/borgermøde. Tovholder: Frank, medansvarlig: Gitte
Dilettant. Tovholder: Frank, medansvarlig: Marianne
Markedsdag. Tovholder: Frank, medansvarlig: Gitte, Britta, Marianne
Grundlovsmøde. Tovholder: Frank, medansvarlig: Britta (afhængig af
menighedsrådet)
Sankt Hans. Tovholder: Frank og Lars
Fællesspisning. Tovholder: Britta, medansvarlig: Frank
Lottospil. Tovholder: Frank, medansvarlig: Dorthe
Julehygge. Tovholder: Gitte, medansvarlig: Dorthe
Der blev udtrukket 10.000 kr. obligationer, og vi giver ejerne direkte besked om
hvilke der er udtrukket.
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Nordenfjords Borgerforening
Vigtige datoer 2019 i Nordenfjords borgerforening
Planen for 2019 kan ændres hele tiden, men ser således ud lige p.t. for resten af
året
23. juni
Sct. Hans
oktober
Fællesspisning
1. november Lottospil
December Julehygge
Udlejning
Medlemmer kan leje foreningens hus Nordenfjordshuset, Aastrup Allé 73 inkl.
inventar til 80 personer.
Pris 1400,- inkl. Forbrug.
Rengøring koster 300,-, som aftales med Britta, da der er specielle krav til
hvordan, og ikke mindst hvilke rengøringsmidler der bruges, for at skåne gulvene
bedst muligt.
Festtelte
6 meter bred og op til 12 meter lang. 3 meter pr sektion i længden. 500,- pr.
sektion (min 2)
9 meter bred, og op til 18 meter lang. 3 meter pr sektion i længden. 800,- pr
sektion (min 2)
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 maskiner
250,- pr. stk. og 2 for 400,Henvendelse vedr. udlejning til Britta på 70273232
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Nordenfjords Borgerforening
Sct. Hans på Ørbyhage
Der holdes Sct. Hans på Ørbyhage den 23. juni kl. 19:30
Der vil være salg af øl, vand, pølser, kaffe og evt. nogle af resterne fra
markedsdag (slik m.m.).
Der vil forhåbentlig være sækkeløb eller lignede i starten af arrangementet
Og en taler håber vi også at få på plads
Vi håber på rigtigt mange fremmødte, så vi kan få en hyggelig aften sammen.
Festudvalget
Medlemskabs kontingent
Vi valgte ikke at gå rundt i år, men har faktisk fået næsten det samme ind i
kontingent som vi fik sidste år, og der plejer at komme nogen til i løbet af året, så
det vil vi nok gøre på samme måde næste år.
Tusind tak for at I hjælper os med denne opgave, så vi kan have fokus på andre
sjovere ting.

Svømning i Haderslev
Sæsonen for svømning er ved at være slut og sidste gang er lørdag i uge 21. Vi
starter op igen til september.
Timer i gymnastiksalen
Sæsonen for brug af gymnastiksalen slutter i udgangen af maj. Det starter op igen
til september.
Der spilles badminton om mandagen kl. 18 til 20 - hvis nogen har lyst, så er der
ledige pladser.
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Nordenfjords Borgerforening
Formandens klumme
Det sker jo ind i mellem at der kommer et mere eller mindre surt opstød fra
forskellige kanter pga. det svineri, der er i vores område. Lige på det punkt så er
vores dejlige område ikke bedre stillet end andre steder. Der ligger dåser og papir
mange steder i grøfterne. Jeg har i lang tid holdt mig lidt neutral i den debat, da
man jo skal passe på ikke at træde nogen over tæerne. Men nu vil jeg lige slå et
slag for, at vi gør noget.
Der er mange indgangsvinkler til at gøre noget. Jeg mener dog ikke man ”bare”
kan holde sig til den ene retning. Der skal kæmpes i flere retninger på samme tid,
og det er et langt og sejt træk at få vendt udviklingen.
Nogen vil holde en årlig oprydningsdag. Jo, meget godt, men hvor længe holder
det så. Nok ikke et år! Men det er en god ide. Når jeg samler dåser op, når jeg går
med hunden, så kan jeg ugen efter samle dåser op samme sted igen, så der skal
flere gange til.
Andre synes at hvis de samler dåserne op og hænger dem til tørre, så alle kan se
dem, så er problemet løst. Nej, det er det ikke. Dåsen er stadig i naturen, og nu er
der en skyldig mere, da der jo er en, som har haft fat i dåsen, men valgte at lade
den blive i naturen, og samtidig lidt højere op, så vi alle kan irriteres over det. Og
så er der jo også den mulighed, at den kan blæse væk, når den kommer højere
op. Hvorfor nøjes med at have den i grøften, når vi har mulighed for at sende den
med blæsten ind i marken, så vi har chancen for at få den med i noget foder eller
lignende. Den løsning irriterer mig ekstremt meget, og jeg er ikke i tvivl om at
dem, der smider dem i naturen ikke bliver irriteret over det, og stopper af den
grund. Tværtimod, nu er det jo sjovere at se hvor mange man kan få op at
hænge. Jeg mener bestemt, at hvis man alligevel gør sig den ulejlighed at samle
op, så tag dem med, og smid dem ud i skraldespanden.
Det, der virker bedst, er nok at italesætte, at vi alle vil have et rent område, og at
vi alle gør noget for det. Jo mere skidt der ligger i naturen, jo mindre passer man
på med at svine selv. Eller mange gør, vi er jo nogen som ikke følger den retning.
Vender vi den om, så vi siger, at jo mere rent og pænt der er, jo mere passer man
på med at svine. Så er vi allerede langt.
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fortsætter

Nordenfjords Borgerforening
Kunsten er at få ryddet op, og bagefter at holde det opryddet. Og gøre dem som
sviner, opmærksomme på problemet. Hvis vi med fælles front kan komme så
langt, at vi kan sætte skilte op ved alle indfaldsveje til vores område, hvor der
står, at vi har et pænt rent området med en smuk natur, og at vi værner om den,
med opfordring til at andre ikke ødelægger det, så er vi rigtig langt, men før vi
kan sætte de skilte op med god samvittighed, så kræver det at vi har det rene
område.
Kom med alle de konstruktive forslag I kan komme i tanke om, men fokuser på
hvad i selv kan gøre, og hvad der kan gøres for at ændre adfærd for andre. Jeg
samler dem gerne sammen, og gør klar til et fælles kick off på projekt ”et rent
Nordenfjords landdistrikt”
Vi ses der ude i vores dejlige natur
Frank – formand Nordenfjords borgerforening.
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Telefonlisten
Aastrup & Vonsbæk kirker:
Sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen……………………………… 74534113 / 29912618
Organist/korleder Elsebeth Birkblad ………………………………………………. 41173895
Graver Mikael Andersen, Aastrup…………………………………….. 21466834 / 23468103
Gravervikar Annette Busk Melholt, Vonsbæk………………………………………. 21467771
Kirkesanger Aastrup kirke Anders Trans…………………………………………… 40292290
Kirkesanger Vonsbæk kirke Teresa Trans Hansen…………………………….. 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 Heidi Petersen………………………………………………………………..

28227766
40289072

Nordenfjords Borgerforening for Vonsbæk – Aastrup & Omegn:
Formand Frank Bahnsen……………………………………………………………….. 40750244
Kasserer Marianne Ellegaard………………………………………………………….. 28100336
Udlejning Britta ……………………………………………………………………………. 70273232
Vonsbæk Vandværk:
Formand H.C. Jensen…………………………………………............................. 21760825
Kasserer Frank Bahnsen………………………………………………………………… 40750244
Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn:
Formand Holger Eskildsen, Bæk……………………………………………………….. 51705534
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
Juni

Aastrup

Vonsbæk

02.

6. s. e. påske

10.30

09.00

09.

Pinsedag

09.00

10.30

10.

2. Pinsedag

16.

Trinitatissøndag

10.30

09.00

23.

1. s. e. Trinitatis

09.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

30.

2. s. e. Trinitatis

Se Vonsbæk

10.30

Juli

Aastrup

Vonsbæk

07.

3. s. e. Trinitatis

10.30

Se Aastrup

14.

4. s. e. Trinitatis

Se Vonsbæk

09.00

21.

5. s. e. Trinitatis

10.30

Se Aastrup

28.

6. s. e. Trinitatis

Ingen tjenester - sommerferielukket

August

Aastrup

Vonsbæk

04.

7. s. e. Trinitatis

09.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

11.

8. s. e. Trinitatis

Se Vonsbæk

10.30 (Susanne Madsen)

18.

9. s. e. Trinitatis

10.30

09.00

25.

10. s. e. Trinitatis 09.00

10.30

Friluftsgudstjeneste i Bispehaven

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