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Jeg samler lys
Jeg sidder og skriver dette i ugen op til Kyndelmisse, hvor vi fejrer, at lyset er ved
at vende tilbage efter en vinter med mørke aftener og mørke morgener. Når man
bor på vores breddegrader, lærer man at sætte pris på lyset. Og derfor er det
godt at samle sig forråd.
Forfatteren og salmedigteren Helle Søttrup, som bor i Kolding, har skrevet en
salme om at samle sig forråd. Ikke af krukker, der kan stå på hylderne i kælderen,
man af det, som vi også lever af:
”Jeg samler lys her
til dunkle dage
jeg samler mod til
en modløs dag.
Jeg samler tanker,
jeg samler stumper,
jeg samler kræfter
til mine slag.”
Det kan være godt at samle lys, at have en samling af lyspunkter, som vi kan
finde frem, når det er mørket, der er mest af. En samling af lyspunkter kan –
nærmest som et fotoalbum – hjælpe os til at huske, at det har ikke altid været
tungt. På samme måde når vi skal fortælle om vores dag: fortæller vi først om
det, som gik galt, eller er det det, som gjorde os glade, som får lov at komme
først? At samle på lys kan godt være at udfordre sig selv til først og fremmest at
tælle det, som gik godt i min dage. Og hvis man har en lille fejlfinder i maven,
som jeg godt kan have ind imellem, er det en god udfordring at give sig selv!
I sidste uge så vi til filmaften filmen ”Historien vi aldrig må glemme”, som handler
om Arlette, en fransk-dansk jødisk kvinde på 94 år, som i filmen fortæller om sin
barndom og ungdom i Paris. Under 2. verdenskrig bliver Arlette sendt til Auschwitz
og er i koncentrationslejren i et år, inden hun kan vende tilbage til Paris. Når man
lytter til Arlettes historie, så fortæller hun stille og nøgtern om vilkårene i
udryddelseslejren. Det var svære vilkår, hvor de nærmest ikke fik mad eller søvn,
og hvor de levede med bevidstheden om, at det kunne være dem, der blev sendt i
gaskammeret næste gang.
fortsætter
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Jeg samler lys
Hun var ikke i tvivl om, at hun var i lejren for at blive udryddet.
Men når hun beretter om de mennesker, som var lyspunkter i løbet af tiden i
Auschwitz, taler hun med stor varme i stemmen og med mange flere detaljer. Det
er dem, der skal fremhæves, det er dem, som er de vigtige. De mennesker, som
hjalp hende på vejen tilbage til Frankrig fylder mere i Arlettes historie, end alle
dem, som ikke hjalp hende. Hun samler på lys!
I verset fra Helle Søttrups salme giver hun også grunden til at samle på lys og
mod: Vi skal sørge for et forråd, for at kunne klare os, når det er dunkle og
modløse dage. Vi skal samle lys, mod og kræfter, for at kunne klare, de slag, som
vi skal kæmpe. At samle lys og livsmod er ikke bare at lukke øjnene for mørket,
men at vide, at lyset og livsmodet er vigtigt for at kunne komme igennem det,
som vi skal.
Der er slag, der skal kæmpes i vores liv, der er kampe, som vi ikke kommer uden
om. ”Everyone you meet is fighting a battle, you know nothing about. Be kind.
Always!” – sådan lyder et citat som vist går tilbage til en skotsk præst i 1800-tallet
Ian Maclaren. Alle du møder kæmper kampe, du ikke kender til. Så vær god mod
andre – altid! Det kan være så let at bilde sig ind, at for alle andre går livet bare
let og uden slag, der skal kæmpes. Men sådan er det ikke. Alle vi møder kæmper
kampe, som vi ikke kender til. Det er en del af det, at være menneske, at der er
kampe der skal tages. Og ind imellem kan vi med lidt godhed få lov at gøre andres
kampe lidt lettere at komme igennem – på samme måde som vi kan opleve, at
andre kan give os et pusterum og hjælpe os med at finde mod på en modløs dag.
Inge Lindhardt Mikkelsen
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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: 5. marts og
2. april– begge dage kl. 16.30-17.30 i sognehuset i Aastrup.
Filmaftener
Forårets sidste filmaften ligger onsdag d. 10. april kl. 19.00 i sognehuset. Filmen
vi skal se er ”Indignity”, som er en beskrivelse af en ung jødes kamp for at finde
til rette med sin (knap så) jødiske identitet i et studiemiljø i 1950’ernes USA. Der
er masser af kontrol, men også kærlighed, modstand og kampvilje. Kom selv se!
Palmesøndag
Søndag d. 14. april er det palmesøndag og her fejrer vi familiegudstjeneste.
Gudstjenesten vil handle om påsken og efter gudstjenesten vil vi gå på jagt efter
påskeæg i præstegårdshaven.
2. påskedag
Mandag d. 22. april, 2. påskedag, holdes der fælles gudstjeneste for hele provstiet
i Haderslev Domkirke. Gudstjenesten er kl. 14.
Sogneudflugt for pensionister

Årets sogneudflugt bliver onsdag d. 26. juni kl. 12-18. Det ligger endnu ikke fast,
hvor turen går til, men der bliver researchet efter gode steder!
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Sognenyt
Friluftsgudstjeneste mandag d. 10. juni kl. 11 i bispehaven
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.

Nyt om arrangementer
Hvis du gerne vil have information om arrangementer i Åstrup og Vonsbæk sogne,
kan du ”synes godt om” vores facebook-side ”Åstrup 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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Konfirmation
Sognenyt
Konfirmation i Vonsbæk kirke d. 5. maj kl. 9.30
Johanne Buciek Schmidt

Nederbyvænget 390

Line Steger

Præsteskoven 14

Marius Jensen

Havgyden 36

Konfirmation i Aastrup kirke d. 5. maj kl. 11:
Camilla Nielsen

Fårehave 201

Emilie Müller Tjørnelund

Lillebro 3

Haydara Alexander Issa Sandholdt

Fårehave 112

Johanne Holm Lundberg

Lillebro 13

Laura Bomberg Mathiesen

Fårehave 97

Marie Nilsson Skau

Ahornvej 17

Mathias Dalsgaard Tilgaard

Nederbyvænget 260

Nicoline Fonager Weihe

Fælleshave 9

Niklas Skov Petersen

Fårehave 207

Sebastian Berndt

Risager 45

Signe Henning Find

Fjelstrupvej 39

Silas Mathias Maier Madsen

Gymosevej 10

Sofie Bundgaard-Pedersen Bie

Risager 9

Søren Øxenberg Hansen

Aastrupvej 160

Tobias Midtgaard Johansen

Østerskovvej 58

Konfirmation i Vonsbæk kirke d. 30.maj kl. 10.30:
Yasmin Mandau Karstens

Haderslev
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For alt i verden
Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer,
som rammer os alle sammen. Men de rammer særligt stærkt i verdens fattigste
lande. Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i
Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved
oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Og der
mangler vand, når tørken tømmer depoterne, og mad, når ressourcerne slipper
op.
Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker –
svarende til hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem - og vi har brug for dig.
Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan
udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og
mad, så flere kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til
klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere,
der står sammen om verdens nok vigtigste sag.
Tilmeld dig som indsamler til Inge Lindhardt Mikkelsen på mail
ilm@km.dk
Aastrup sogn er klar til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 10. marts
2019. Vi håber at se så mange frivillige som muligt til den altid hyggelige
indsamlingsdag.
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Kor og Koncerter
AD HOC KOR - OPSTART DEN 14.3. KL. 19 I AASTRUP SOGNEHUS!!
Foråret er på trapperne - og det samme er Ad Hoc Koret, der starter op med
korprøver torsdag den 14. marts - og øver 7 torsdage frem til årets forårskoncert i
Aastrup Kirke onsdag den 8.5. kl. 19.30.
Ad Hoc koret mødes følgende datoer:
i marts: 14.3.; 21.3.; 28.3.
i april: 4.4.; 11.4.; 25.4.
i maj: 2.5. (generalprøve)
Alle, der holder af at synge og synge sammen med andre, er velkomne til at møde
op og synge med. Repertoiret er på 6-7 enkle satser, og er i år bl.a. hentet fra
Jens Rosendals og Ole Ugilt Jensens ‘Vadehavssuiten’ (1-3 stemmig)

Ad Hoc Koret til De 9 Læsninger 1. søndag i advent 2018 i Vonsbæk kirke
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Kor og Koncerter
FORÅRSKONCERT I AASTRUP KIRKE ONSDAG DEN 8.5. KL. 19.30
Velkommen til Forårskoncert i Aastrup Kirke!
Traditionen tro vil Seniorkoret og Ad Hoc Koret i samspil med akkompagnatør
Helene Appel og solist på tværfløjte Elise Barsøe Jessen levere sang, musik og
fællessang til en dejlig forårsaften i Aastrup kirke.

Seniorkor og Ad Hoc Kor ved De 9 Læsninger 1. søndag i advent 2018 i Vonsbæk kirke
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Kor og Koncerter
SÅ SYNG DA DANMARK - LAD
HJERTET TALE!
SOGNEAFTEN MED ALSANG
TORSDAG DEN 7.3. KL. 19 21.30 I AASTRUP SOGNEHUS

Velkommen til en
alsangsaften for begge
sogne!
Vi bygger videre på
efterårets succes, og
åbner dørene for endnu
en alsangsaften med ost
og rødvin i Aastrup
Sognehus torsdag den
7.3. fra kl. 19.
Denne gang vil vi synge sange og salmer både fra Højskolesangbogen og
salmebogstillægget 100 Salmer.
Der vil være mulighed for både at lære nye sange og salmer - og samtidig synge
nogle af de gode, gamle kendte.
Efter pausen holder vi ´Giro 413´- dvs. publikumsvalg! Så har du en sang, du har
lyst til at synge enten fra Højskolesangbogen eller 100 salmer, så byd ind!
Det er gratis at synge med - men læg en 20 for ost og rødvin :)
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Kor og Koncerter
MUSIKGUDSTJENESTE I VONSBÆK KIRKE SØNDAG DEN 31.3. KL 13:30
MED BANDET “A HYMN FOR LILY”
Denne søndag bliver gudstjenesten lidt anderledes. Vi skal lytte til og også synge
med på salmer fra Den Danske Salmebog - med de kendte melodier, men i en ny
indpakning.
Vi har allerede stiftet bekendtskab med Benjamin Kirketerp (bas) og Mikkel
Rosendal Möglich til Jazzgudstjenesten i Aastrup Kirke i september sidste år. Nu
kommer de på musikalsk visit i Vonsbæk kirke med resten af deres band A Hymn
for Lily.

Benjamin Kirketerp om salmer og bandet A Hymn for Lily:
“Hvorfor salmer ?
Rent musikalsk findes der i mange salmer en utrolig stor substans. Salmerne er på
én gang fællessange, der kan synges af alle og samtidigt musikalske genistreger.
Melodiernes forløb og sammenhængen mellem melodi og akkorder er et
kunststykke i sig selv og et studie værdigt. Når det musikalske indhold så tilsættes
en dygtig forfatters lyrik opstår noget helt unikt. En synergi mellem ord og toner,
der kan røre og sætte spor dybt i mennesker. Det stærke budskab, der ligger til
grund for salmerne, er den sidste ingrediens der fuldender.
Denne stærke treenighed har stadig relevans på tværs af aldersgrupper og
kirkelige retninger. En salme fra det 16 århundrede er ikke visnet bort. Dette
ønsker vi at vise og viderebringe ved at bibeholde essencen af salmerne, og derud
fra skabe vores eget bud på en musikalsk indpakning.
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fortsætter

Kor og Koncerter

"A Hymn for Lily”

Et gammelt sagn fortæller om fem unge mennesker på skattejagt efter den store
salmebogskiste. De kom vidt omkring i deres søgen efter skatten. Da de langt om
længe fandt kisten, gravede de dybt i skattene hvor de fandt både lyrisk og
musikalsk guld. Skattejægerne blev tryllebundet af skæret fra kistens skatte og
følte sig nødsagede til at danne et orkester, der kunne vise kistens skatte frem.
Frem til dagen i dag tryllebinder skatten stadig de fem unge mennesker, der nu
går under navnet “A hymn for Lily”. I kisten fandt de skatte fra både nær og fjern
og ud over guld fra den danske sangskat, fangede guld fra det store udland også
deres blik. Efter at have pudset og poleret guldet, er de nu klar til at vise det
frem. De fem skattejægere er tidligere ekspeditionsleder Benjamin Møller
Kirketerp på bas, kompasansvarlig Mikkel Rosendahl Möglich på trommer, første
styrmand Troels Buur Jensen på guitar, kok Adam Møller Bjerrum på klaver og
gallionsfigur og sanger Katrine Kjeldskov Jensen.”
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Husk generalforsamling med filmforevisning.
Som meddelt i sidst nummer afholdes ordinær generalforsamling:
Onsdag den 20. marts kl. 19.00 på Vonsbæk skole
Efter generalforsamlingen viser Ole Grøn og datteren Ida filmen: ”Min farfars
hemmelige krig” (Tandlæge Grøn – tidligere Ørbyhage).
Vi slutter traditionen tro af med Sønderjysk kaffebord. Hvis du ønsker at bidrage
til Sønderjysk kaffebord, kan du kontakte Aase Raun på 22219626 eller
aaseraun@gmail.com

Medlemskort og Årsskrift 2018.
Hvis du ikke har været hjemme, da vi var rundt med medlemskort og Årsskrift
2018, kan du forny dit medlemskort ved at indbetale 50 kr. for enkeltperson eller
100 kr. for en husstand på foreningens konto i Nordea Bank: 2450 6444223985.
Husk at anføre navn og adresse, så kommer vi rundt med medlemskort og
Årsskrift.
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Medlemsudflugt til Det røde Vandtårn i Haderslev.

Lokalhistorisk forening arrangerer en medlemsudflugt til Det røde Vandtårn,
Parkvej, Haderslev.:
Lørdag den 11. maj kl. 10.00.
Vi mødes ved tårnet. Der er adgang fra Marielystvej, Parkvej og Kløften. Der er en
helt fantastisk udsigt fra toppen af tårnet – ud over byen, yderdammen og
fjorden. I klart vejr kan man se til Skamlingsbanken i nord, samt til Knivsbjerg i
syd. Der er lidt langt til toppen (141 trin), men med god mulighed for at puste ud
undervejs. Husk fotoapparat og evt. kikkert.
Jeg vil fortælle lidt om vandets historie i Haderslev, samt om den netop
færdiggjorte udvendige renovering til 3,75 mill. kr., plus den planlagte indvendige
renovering.
I skal selv medbringe kaffe/te og kage m.v. - husk lidt ekstra, hvis naboen har
glemt. Der er stole og borde i tårnet, eller der er mulighed for drikke kaffen i det
grønne rundt om tårnet.
Holger Eskildsen
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Aastrup

Vonsbæk
Døbt
11.11.

02.09.

Neel Vissing Kristensen
Nederbyvænget 150

04.11.

Isabella Jensen Munk
Nederbyvænget 13C

01.10.

Alma Lasota Schmidt
Juhlsmind

01.10.
10.
.

06.08.

04.08.

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

8.

06.10.

Begravet/bisat
Lukas Jensen Munk
21.12.
Nederbyvænget 13C Egon
Petersen
09.01.
Sillerup Møllevej

06.10.

Ole Vestinggård
Ribe Landevej

31.10.

Tonny Priess Damkjær
Risager

10.08.
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Viggo Pristed Klünder
Havgyden 44

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

Heidi Friedrichen Grytner
Vojens
Eva Stenkjær Have
Hiort Lorenzensvej

Hvornår sker hvad

Tirsdag d. 05. marts
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus

Torsdag d. 07. marts
Kl. 19.00

Sang aften Kom og syng med
Aastrup sognehus

Søndag d. 10. marts

Sogneindsamling

Torsdag d. 14. marts
Kl. 19.00

AD Hoc Kor opstart
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 19. marts
Kl. 19.00

Generalfor. Nordenfjord
Nordenfjordshuset

Onsdag d. 20. marts
Kl. 19.00

Generalforsamling lok. historisk
Vonsbæk Skole

Lørdag d. 30. marts
Kl. 18.00

Dilettant
Vonsbæk Skole

Søndag d. 31. marts
Kl. 13.30

Musik Gudstjeneste
Vonsbæk Kirke

Tirsdag d. 02. april
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus
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Hvornår sker hvad

Tirsdag d. 02. april
Kl. 19.00

Generalfor. vandværk
Nordenfjordshuset

Onsdag d. 10. april
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Søndag d. 14. april
Kl. 10.30

Familiegudstjeneste
Aastrup kirke

Søndag d. 05. maj
Kl. 09.30 og 11.00

Konfirmation
Vonsbæk og Aastrup

Onsdag d. 08. maj
Kl. 19.30

Forårskoncert
Aastrup kirke

Lørdag d. 11. maj
Kl. 10.00

Medlemsudflugt
Lokalhistorisk for.

Lørdag d. 25. maj

Markedsdag
Ved Nordenfjordshuset

Mandag d. 10. juni
Kl. 11.00

Friluftgudstjeneste
Bispehaven

Onsdag d. 26. juni
Kl. 12.00 – 18.00

Sogneudflugt
For pensionister
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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
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.
Generalforsamling i Vonsbæk vandværk den 2. april kl. 19:00
Generalforsamling holdes i Nordenfjordshuset Aastrup alle’ 73
Agenda
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt
Under eventuelt taler vi om en evt. ny boring.
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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 tiden 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
behandler forsvarligt.
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Vonsbæk Børnehus
Det er januar og vi er småt begyndt at vænne os til at det er år 2019. Set tilbage
på et godt, men til tider også hårdt år 2018, går vi ind i 2019 med smil på læben
og tænker at dette år, nok skal blive ligeså skønt. Vi var så heldige at der faldt en
smule sne, og som vejrudsigten forudser, ser det ud som om der vil komme
meget mere endnu. Ingen tvivl om at det er noget som børnene i Vonsbæk
Børnehus, glæder sig utrolig meget til.
Der varer heller ikke længe til før det er fastelavn. Børnene er allerede begyndt at
glæde sig, og som altid er det en utrolig underholdende fest, for både børn og
voksne. Jeg ved, at børnene de sidste par år, har været et smut forbi
produktionsskolen for at slå katten af tønden. Vi vil dog i år prøve at holde det i
Vonsbæk Børnehus i stedet. Vi skal slå katten af tønden, og spise fastelavnsboller.
Børnene elsker at klæde sig ud, og vi havde hele den lange skønne sommer sidste
år, haft tøjet udenfor og indenfor.
Så børnene kunne klæde sig ud, lige meget hvor de var. Der er blevet brugt
mange timer på at lege prinsesser, pirater, monstre og superhelte. Det er en
fantastisk måde for børn at komme i flow og danne gode sociale relationer ved
rollelege. Der er for mig ikke noget bedre, end at observere, hvor gode børnene er
til at komme på nye ideer, til hvordan de kan bygge videre på en leg.
Selvom børnene venter ihærdigt på mere sne, glæder jeg mig nu også til det
kommende forår. Vi har været så heldige at få 25.000 igen, som vil blive til 3 nye
gynger ude på legepladsen. Børnene bruger allerede nu meget tid på at gynge, og
elsker især hvis en voksen vil være med. Jeg har bestilt 2 gynger til børnehavens
legeplads og 1 til vuggestuen. Udover gyngerne vil der i vuggestuen også blive
lagt fliser. Vi fik sidste år lavet hegn, og det er vi rigtig glade for. Desværre er det
sand, der er lagt på, ikke til at køre på for de små puslinger, så målet er at vi vil
have fliser, så er det næsten ved at være perfekt.

21

fortsætter

Vonsbæk Børnehus
Der varer heller ikke længe mere, før vi skal sige farvel til de første skolebørn. Vi
har nemlig i år 2 børn der skal sendes afsted allerede til april og flere i august. Det
er altid med et grædende hjerte, men samtidig også med et smil på læben. - Da
livet nemlig kun lige er begyndt. ☺
Jeg håber alle er kommet godt ind i det nye år.
Jeg ønsker alle en god dag.
Kh Christina Thomsen, Vonsbæk Børnehus
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Borgerbudgettering 2018-2019 Afstemning 30. oktober
Borgerbudgetteringsmøde med afstemning af de tilmeldte projekter forløb stille og
rolig. Der var to projekter der kunne stemmes om, og selv om de hver især kunne
bruge alle pengene, blev der stemt om en fordeling mellem de to projekter.
Projekterne er opgradering af parkeringspladsen ved Nordenfjordshuset, og
legeredskaber til børnehuset.
Lottospil den 2. november.
Da vi ikke nåede at få afviklet Lottospil den 2. november inden deadline for sidste
blad kommer her sponsorlisten i vilkårlig rækkefølge.
Dansk Autohjælp, Vognmand Broder Jensen, Arkil A/S, Birte Dixen, Fætter BR,
Bygma, Carlsberg A/S, Davidsen, Ellgaard Kloakservice, Frede Flyvholm, Jepsen og
Fredsholm Vognmand, Go Fishing, Gymose, Hans Peter, Hans Aarøe, Hebru
møbler, Hempel, Højgaardsvejs blomster, Impulso Chokolade, Jens & Jytte
Præsteskoven, JV Træ of Flis, Jysk Autodele, Kontor Syd, Kvickly, Land og Fritid
Fjelstrup, Matas, Motorgården, NIELSENs, Oluf Hus og Have service, Plus Mad,
Punkt 1, Seggelund cafeteria, Sigma farver, Sillerup Auto, Skousens hvidevare,
Solo, Ts tømmer, Aase Raun Ørbyhage
Juletræshygge den 8. dec.
En super hyggelig dag.
Skønt at se alle de glade børn, som fik bagt småkager, og klippet julepynt, og nok
det vigtigste, julemanden kom!!!
Vi fik danset om det fine juletræ, som børnehuset havde pyntet. Vi må kun have
søde børn her i borgerforeningen for julemanden havde slikposer med til alle. ☺
Alt i alt en god dag.
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Øl smagning den 1. feb.
Øl smagning som nyt tiltag. Det var godt modtaget med 40 deltagere her ved
deadline, så måske kommer vi op over 50.
Sønderjysk kaffebord den 23. feb.
Der var sønderjysk kaffebord arrangement den 23. februar. Forhåbentlig en god
eftermiddag. Desværre ramte den ind i mellem Deadline og udgivelsen af bladet,
så vi kan kun håbe.
Medlemskabs kontingent for Nordenfjords Borgerforening 2019
Vi prøver noget nyt denne gang – vi har nemlig besluttet, at vi ikke kommer rundt
og sælger medlemskort. Vi håber tvært i mod at vi kan lokke jer til at indbetale
jeres kontingent selv. Og skulle der være nogen som ikke vil/kan overføre til konto
eller bruge mobilepay, så modtager kasseren gerne kontanter.
Årsagen til at vi prøver at gøre det på denne måde i år, er at vi helst vil bruge
vores kræfter og tid på at skabe virke og trivsel i området. Det er det vi har meldt
os til i bestyrelsen, og ikke at bruge tiden på at gå rundt i området, og håbe at I
er hjemme, og at I har kontanter hjemme osv.
Kontingent for 2019 koster det samme som i 2018.
50,- pr. person og 100,- pr. husstand.
Reg. 2450 konto 5497618683 eller mobilepay 324664
Vi vil meget gerne have oplysninger om adresse, antal personer i husstanden, og
hvor mange af de personer der er under 25 år. Det er for at vi har de rigtige
oplysninger når vi søger om tilskud. Send evt. supplerende oplysninger til
kassereren
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Ungdomsklub torsdag kl. 18:30
Josephine og Louise, de to ledere for klubben, styrer de mange børn og unge som
møder op om torsdagen. De har også arrangeret forskellige anderledes hygge
aftenener, men bl.a. bowling, håndbold på storskærm osv.
Klubben holder åbent hver torsdag, fra kl. 18:30 til 21:30, på Vonsbæk skole.
Dilettant 29. og 30. marts
Det er med glæde, at vi kan meddele at dilettant holdet har kunne finde aktører
nok til at kunne gennemføre Dilettant 2019
Og mens aktørerne øver sig i at give os en fantastisk oplevelse, så har vi sat et
andet hold til at sørge for, at der er de rigtige rammer for en god aften.
Så hermed inviteres I til en dilettant aften, med fællesspisning den 30. marts kl.
18:00 i gymnastiksalen på skolen, Vonsbækvej 88
Fællesspisning først, med en buffet, som ikke er helt planlagt færdig endnu.
Derefter Dilettant – en overraskelse for os alle. Og det er ikke fordi vi i bestyrelsen
vil holde det hemmeligt, men hilsenen fra Dilettant-holdet er meget
hemmelighedsfuld.

I år har vi valgt at gå alternative veje og udfordrer os selv og jer!
mere siger vi ikke.!! Vi håber i vil komme og nyde en aften i vores selskab.
vi glæder os til at se jer alle
Hilsen Dilettant holdet.
Hele pakken fås til en pris af 150,-. Og hvis det bliver bare tilnærmelsesvis ligeså
godt som sidste år, så er det alle penge værd.

25

fortsætter

Nordenfjords Borgerforening
Tilmelding nødvendig, da der er begrænset plads i salen, pga. scenen.
Tilmelding senest mandag den 25. marts til Frank på 40750244, og hvis vi rammer
max. grænsen inden, så stopper tilmeldingen selvfølgelig før. Vi pressede de
sidste ind sidste år, så hvis I vil være sikre på at få en plads, så meld jer til i god
tid. Og hvis ikke I får en bekræftelse, så kontakt Frank igen for at være sikker på
at Frank har modtagen bestillingen.
Vi er sikre på at det bliver en fantastisk aften.
Generalprøven/forpremiere til Dilettant den 29. marts kl. 18:30
Alternativ til den ”rigtige” Dilettant forestilling er generalprøven/forpremieren, hvor
der ikke er fællesspisning, men mulighed for at bestille en bolle og kaffe/te som vil
blive serveret ved indgangen.
Til det er der ikke tilmelding, da vi har plads til mange, når vi ikke alle skal sidde
ved borde. Dog skal bollen bestilles inden.
Pris 50,- for voksne og 25,- for børn under 12 år.
Bolle inkl. fri kaffe/te eller saft koster 20,Der er selvfølgelig mulighed for at købe drikkevare før start og i pausen.
Bestilling af boller ved Frank på 40750244
Vi glæder os til at se fuld hus begge dage, og have nogle hyggelige timer med jer
og dilettant holdet.
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.
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Markedsdag den 25. maj
Markedsdagen afholdes på sportspladsen ved Nordenfjordshuset, Aastrup alle’ 73
den 25. maj 2019 fra kl. 10:00 – 17:00, med fællesspisning bagefter.
Programmet ser således ud p.t, med forbehold for små ændringer:
Kl. 10:00 – 17:00 Markedspladsen er åben
- Salg af grillpølser, is, slik, øl, vand og sluch-ice.
- Hoppepude
- Kræmmermarked - reserver plads til din egen bod.
Tilmelding nødvendig af hensyn til indretning af pladsen til Frank tlf. 40750244
senest den 22. maj.
Fra Kl. 10:00 Birthes kreativ hjørne
- Der kan laves forskellige ting i Birthes kreative hjørne
Kl. 10:00 – 13:00 veteranbiltræf med omegnens biler, knallerter o.lign.
- Kom og se de flotte biler
- Har du selv en bil eller anden veteran køretøj, og kunne tænke dig at være
med, så henvend dig til frank på 40750244

-
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Ca. Kl. 10:45 – 11:45 vil vi have noget underholdning for børnene
Kl. 11:30- 15:00 Holddyst udfordring
- Fjelstrup 24/7’s ”rigtige mandfolk” har udfordret os til holddyst med 3
personer på hver hold ligesom sidste år.
- De laver nogle øvelser a la’ Rigtige mænd koncept, som balance, kort løb,
forhindringer osv.
- Alle over 12 år kan deltage i et hold, og det behøver ikke være mænd. Vi
er sikker på at kvinderne i vore område sagtens kan klare dem fra Fjelstrup
- Hold tilmelding til Frank senest den 24. maj kl. 14, så Fjelstrup 24/7 har
mulighed for at planlægge dagen.
Kl. 17:00 fællesspisning / aftenhygge
- Der vil blive tændt op i grillen om eftermiddagen, hvor vi vil stege noget
godt kød, og der vil være noget salat og kartofler til. Menuen er ikke
fastsat endnu
- Tilmelding nødvendig af hensyn til mængden af mad vi skal have klar
- Prisen er 90,- pr person dog ½ pris for børn på 10 år eller derunder
- Tilmelding til Frank Bahnsen Tlf. 40750244, senest 21. maj
Hjælpere
Har du lyst at give en hjælpende hånd ??
Vi mangler hjælpere til bl.a. at sætte telt op (sikkert torsdag den 23. maj) og tage
det ned igen om søndagen.
Og hvis nogen har lyst til at lave noget salat eller andet, så ring og lad os snakke
om det.
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 m.m.
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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.
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
På valg 2019 er Lars Høeg Riisbøll, Gitte Dygaard, Ola Hansen og Silke
Eisenschmidt som suppleant. Alle modtager 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
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10) Valg af revisorsuppleant
11) Eventuelt
Vigtige datoer 2019 i Nordenfjords borgerforening
Planen for 2019 kan ændres hele tiden, men ser således ud lige p.t.
1. februar
Øl smagning
23. februar Sønderjysk kaffebord
19. marts
Generalforsamling
29-30. marts Dilettant, med fællesspisning
25. maj
Markedsdag med fællesspisning
23. juni
Sct. Hans
September? 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
så længe som 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
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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
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:
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
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. Kom og vær med hvor der
nørkles og hygges.

Nye arrangementer/aktiviteter i Nordenfjordshuset
Som I kan se, kom der lige et nyt arrangement, øl-smagning, som faktisk ikke er
et som bestyrelsen har skabt som sådan. Det er skabt af en god ide, og gode
ideer skal man ikke holde sig tilbage med.
Vores hus er meget lejet ud, men der er som regel ledige aftener på hverdage,
som kan bruges til diverse arrangementer. Så har I en god ide derude, og har lyst
til at arbejde med den ide, understøttet af foreningen, så kontakt Frank på
40750244, og få en snak om det.
Formandens klumme
I skrivende stund tales der om frost ned til 8 grader. Og det føles godt nok koldt,
specielt når det så også blæser lidt. Bortset fra at det er koldt, så er det et vejr
jeg godt kan lide. Luften bliver så dejlig frisk, og selvom det stadig kun er få timer
hvert døgn at det er lyst, så føles det ikke så mørkt i et sådan vejr. For med en
god gang frost, kommer det tit en del klart vejr, som gør at det ikke bliver så
mørkt.
Jeg ved godt at mange synes det er noget træls vejr, for der kan jo også komme
sne, og vejene er glatte, og det tager længere tid at komme frem osv. Men jeg
nyder det nu alligevel. Sneen giver jo mulighed for at hjælpe ungerne med at
bygge en snemand – de nyder det specielt, hvis man hjælper dem. Og hør nu lige
her – er det ikke bedre med sne og glatte veje, som at have sjap og vådt vejr?
Det er jo også glat. Se det fra den lyse side og tag det gode og lad være med at
blive irriteret over de negative. Det er jo en selv der skal bruge kræfter på at blive
glad igen ☺
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Der et ordsprog der siger ”smil til verden og den smiler til dig”
Der er noget om det. Jeg griber nogle gange mig selv i at gå i mine egne tanker,
og så kan ansigtsudtrykket godt virke surt. Og det er ikke meningen og heller ikke
noget der afspejler mit humør. Jeg tænker, vi alle har det lidt på samme måde i
mere eller mindre grad. Der er dog nogen som altid er enten glad eller sure. Godt
der ikke er så mange af de sure!!
Den mest glade humør-spreder jeg lige kan komme i tanke om, er en kassedame i
en butik, hvor jeg handler tit. Selvom jeg hader at stå i kø (en af de situationer
hvor jeg kan se sur og irriteret ud uden at være det sådan rigtig), så har jeg
faktisk oplevet nogle gange at tage den lange kø, kun fordi den glade
medarbejder sidder ved kassen. En person der i den grad altid smiler og spreder
godt humør. Virkelig så meget at man, hvis det er muligt, er i bedre humør når
man går ud af butikken, end man var da man gik ind.
Det kan vi lære noget af alle sammen. Alt for mange klager over småting her i
livet.., find i stedet det positive i ting omkring dig. Nyd livet og vær glad for at du
er til…
Det ville jo være ærgerligt hvis man brugte fortiden til at bekymre sig og brokke
sig om fremtidens udsigter, for at ende i fremtiden og tænke tilbage og ærgre sig
over at man ikke brugte nutiden til at leve livet.
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 Dittfeld, 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 Heidi Petersen………………………………………………………………..

28227766
40289072

Nordenfjords Borgerforening for Vonsbæk – Aastrup & Omegn:
Formand Frank Bahnsen……………………………………………………………….. 40750244
Kasserer Marianne Ellegaard………………………………………………………….. 28100336
Udlejning Britta Sørensen ……..………………………………………………………. 70273232
Vonsbæk Vandværk:
Formand Poul Petersen, Præsteskoven 54……………………..... 75563325 / 21563596
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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Udgives af Aastrup og Vonsbæk menighedsråd
Bladet udkommer fire gange årligt og omdeles til alle husstande i området.
Indlæg til næste nummer af bladet bedes afleveret til
Redaktionen senest den 26. april. 2019
Næste nummer af bladet udkommer den 25. maj. 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
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Gudstjenester
Marts

Aastrup

Vonsbæk

03

Fastelavn

Se Vonsbæk

10.30 Familie

10.

1. s. i fasten

10.30

09.00

17.

2. s. i fasten

10.30 Gospel

Se Aastrup

24.

3. s. i fasten

Se Vonsbæk

10.30

31.

Midfasten

10.30

13.30 Musikgudstj.

April

Aastrup

Vonsbæk

07.

Marias bebudelse

09.00

10.30

14.

Palmesøndag

10.30 Familie

Se Aastrup

18.

Skærtorsdag

Se Vonsbæk

19.00

19.

Langfredag

10.30

09.00

21.

Påskedag

09.00

10.30

22.

2. påskedag

Vi henviser til fællesgudstjenesten i Domkirken

28.

1. s. e. påske

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

Maj

Aastrup

Vonsbæk

05.

2. s. e. påske

11.00 Konfirmation

09.30 Konfirmation

12.

3. s. e. påske

09.00

10.30

17.

Bededag

10.30

Se Aastrup

19.

4. s. e. påske

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

26.

5. s. e. påske

10.30

Se Aastrup

30.

Kr. Himmelfart

Se Vonsbæk

10.30 Konfirmation

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