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Omvendt selfie
Det er jo rart at vide, hvad folk går og fortæller om én. Hvem siger folk egentlig,
at jeg er? Og med sociale medier i dag, kan der hurtigt sprede sig mange
spændende rygter om alt og alle. For mange unge er det noget af det, hele deres
verden handler om: Hvem siger folk, at jeg er? Hvad siger mine klassekammerater
om mig? Og for at give det bedste indtryk, bliver der lagt filtre over billederne, så
de forskønner, og man lægger selvfølgelig kun billeder op af sig selv i de mest
flatterende situationer. Og det gælder ikke kun de unge. Vi vil gerne vise os fra
vores bedste sider og i de situationer, hvor livet er allersmukkest. Hvem gider se
billeder af en bunke vasketøj?
Det er noget andet, der ligger bag, da Jesus en dag spurgte sine disciple: Hvem
siger folk, at jeg er? Han var ikke optaget af, hvor populær han var, men om,
hvorvidt han blev forstået.
Og hvad ville vi svare på Jesu spørgsmål om, hvem siger I at jeg er? Man bliver jo
lidt garvet i at sætte ord på det som præst, og alligevel bliver det ved med at
være noget af det svære. Det er altid noget af det, der kan give én svage knæ
ved tanken om, hvad man har gang i. For er det nu de rigtige ord? Er det det
rigtige billede, den rigtige fremstilling, jeg prædiker? Det er nok derfor, at præster
er nogle af dem, der er allermest begejstrede for Helligånden! Vores mere eller
mindre sølle ord skal ikke gøre hele arbejdet. Og det betyder ikke, at vi ikke skal
gøre os umage! Men vi må hvile i, at Helligånden arbejder med og gør, at
hjerterne kan få malet det rette billede af Kristus, selvom prædikanten ikke er
noget stort lys.
Ind imellem kan man føle sig om den 80-årige kvinde, der i en lille kirke i Spanien
forsøgte sig med restaureringen af en meget smuk freske med et portræt af Jesus
i sin lokale kirke. Og meningen var god nok, men det hun endte ud med, var så
katastrofalt, at det blev verdenskendt og blev beskrevet af en BBC-journalist om
noget, der mest af alt lignede en "behåret abe i en dårligt passende tunika"! (Se
evt. hvor galt det gik på linket her: https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-06-24restaurering-af-maleri-gik-helt-galt-det-er-ren-vandalisme)

fortsætter

Omvendt selfie
Hvem siger vi, at Kristus er? Det kan være fristende at ville lave et billede af
Kristus, der er smukt, imødekommende og guddommeligt. Indimellem kan det
være lidt forstyrrende med de krucifixer med blødende hænder, der hænger rundt
omkring i kirkerne. For det er jo ikke rart at se på en lidende, døende Kristus. Men
til billedet af Kristus, hører korset og døden også med. Korset er en omvendt
selfie, kan man sige. Der er intet forskønnende ved det – tvært imod. Det er ikke
rart at se på. Men det fortæller en historie om, at vi har en Gud, som godt ved
hvad lidelse er. Det hører nemlig ikke kun til at være menneske, men også til det
at være Gud. Vi har en Gud, som ikke laver skønbilleder af sig selv, og derfor kan
vi også befries fra at skulle gøre det af vores liv.
Korset hører med til billedet af Gud, ellers får vi ikke det fulde billede med – og så
kan vi komme lige så galt afsted som den spanske malerinde. Hvis vi vil pynte på
og forskønne billedet, så kommer vi let til at forvrænge i stedet for.
Inge Lindhardt Mikkelsen

Menighedsrådsvalg
15. september er dagen, hvor du skal komme og bruge din stemme til
menighedsrådsvalget. Alle som er medlemmer af folkekirken og som bor i sognet,
har stemme ret. På valgforsamlingen d. 15. september bliver der lavet lister over
de kandidater, der ønsker at stille op til valget og bagefter afholdes der skriftlig
afstemning.
Så hvis du vil have din stemme hørt, så mød op i Sognehuset i Aastrup kl. 19 eller
i gymnastiksalen på Vonsbæk skole kl. 20 tirsdag d. 15. september. Du
bestemmer, hvad din kirke kan!

Mange hilsener fra menighedsrådene i Aastrup og Vonsbæk.

Sognenyt
Minikonfirmander
Torsdag d. 10. september kl. 14.15 mødes årets minikonfirmander for første gang.
Vi mødes på Favrdal skolen ved Hallen, hvor jeg henter minikonfirmanderne, og vi
kører til sognehuset i taxa. Minikonfirmanderne mødes 10 torsdage i efteråret,
hvor vi leger, synger, laver kreative ting ude og inde, hører fortællinger om Gud
m.m. Minikonfirmander er et tilbud til elever i 3. klasse, og vi håber mange har
lyst til at være med.
Strikkeklub for strikketanter
Vi fortsætter med vores strikkeklub, som mødes hver anden uge – første gang
torsdag d. 3. september kl. 10 i sognehuset i Aastrup. Her vil der være kaffe på
kanden mens strikkepindene svinges og snakken går. Vi strikker dåbsklude, huer
til neonatal afdeling og sokker og andet til årets adventsbazar. Alle er velkommen!

Filmaften
Efterårets filmaften bliver torsdag d. 12. november kl. 19, hvor vi skal se I filmen
’Jeg, Daniel Blake’. Filmen vandt guldpalmerne i Cannes i 2016 og handler om en
sygemeldt tømrers møde med det offentlige system, hvor menneskeligt nærvær
hører fortiden til, og et kendskab til onlineformularer tages for givet. Og så
handler den om venskab midt i en hård hverdag.

Sognenyt
Høstgudstjenester
I Vonsbæk kirke ligger høstgudstjenesten d. 20. september kl. 10.30. I Vonsbæk
kirke er høstgudstjenesten en familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne
deltager og efter gudstjenesten laver vi høstmarked uden for kirken. Der vil være
salg af kage og kaffe, og man er velkommen til selv at medbringe frugter fra
haven, kornneg, smykker eller hvad man har lyst til at bidrage med. Hele
overskuddet fra høstmarkedet går til Folkekirkens Nødhjælp.
Årets høstgudstjenester bliver i Aastrup kirke d. 27. september kl. 10.30. Det
bliver en jazz-høstgudstjeneste, hvor Michael Olsen, Anne Mette Meyer og Martin
Schack vil spille til salmerne og bidrage med musikken til gudstjenesten. Sammen
med jazz’en vil høstgudstjenesten også handle om høst, taknemmelighed og
glæden.
Døde poeters klub
I efteråret fortsætter vi vores række af aftener om afdøde poeter – mest dem som
også har fået sat musik til deres poesi. Sidste efterår havde vi koncert med
Johnny Cash’s musik. I dette efterår bliver det Leonard Cohen, som bliver vores
døde poet. Karsten Holm og band, som spillede Cash for os i efteråret, vil d. 3.
november kl. 19.30 spille musik af Leonard Cohen for os og fortælle om hans liv.
Det foregår i Aastrup kirke – og der er fri entré. Kom og være med i Døde poeters
klub for en aften!
Studiekreds om Bibelen 2020
Til pinse i år udkom en ny bibeloversættelse – hele
bibelen oversat til nudansk. Bibelen 2020 hedder
den. Der ligger mange års arbejde for eksperter i
hebraisk og græsk og for sprogfolk som arbejder
med moderne dansks bag den nye oversættelse.
Målet har været at lave en bibel, som kan læses
uden at man har forudkendskab til de bibelske
begreber.
fortsætter

Sognenyt
Der er forsøgt at rense ud i indforståede begreber og gammel sprogbrug. Om det
er lykkedes, vil vi bruge 3 aftener i efteråret til at kigge på. Vi vil tage uddrag af
Bibelen 2020 og den autoriserede udgave og sammenligne dem og se på, hvad
man får med og hvad man taber ved at lave en moderne oversættelse.
Datoerne bliver:
Onsdag d. 9. september kl. 19.30
Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.30
Torsdag d. 19. november kl. 19.30
Alle aftenerne foregår i Sognehuset, og alle er velkommen!

Få nyheder på mail eller facebook
Ønsker du at få direkte besked, når der er arrangementer i Aastrup og Vonsbæk
kirker, så send en mail til ilm@km.dk, så kommer du på vores mailliste, hvor vi
udsender mail om kommende arrangementer. Man kan også finde vores
arrangementer på vores facebookside: Åstrup og Vonsbæk sogne.
Julehjælp
Menighedsrådet har oprettet en menighedspleje, som samler ind til at kunne
uddele hjælp i forbindelse med jul og sommerferie. Julehjælpen ligger typisk på
omkring 500-600 kr. Julehjælpen kan være relevant for fx enlige forsørgere på
kontanthjælp. Man søger julehjælpen ved at sende en mail til sognepræsten, hvor
man skriver lidt om sine økonomiske vilkår. Det er kun sognepræsten, som får
kendskab til navne på ansøgere til julehjælp. Ansøgningsfristen er 1. december.

Kor og Koncerter
SENIORSANG
”afløser” Seniorkoret, fordi vi er nødt til at tænke og opføre os anderledes efter
Corona/Covid 19 kom ind i verden.
Hver tirsdag formiddag kl. 10-12 vil vi synge sange fra Højskolesangbogen eller fra
sangblade, vi sidder i ”biograf-opstilling” og forløbet bliver således:
½ times ”ønskesang”,
½ times kaffepause OBS: man medbringer selv kaffe/te
½ times ”Astrids (eller andres) tema-sange”,
½ times ”ønskesang”.
Jeg håber, at vi kan begynde at synge en gang i september. Da ved vi
forhåbentligt mere om forholdsreglerne ved fællessang/Corona.
Nærmere besked kommer sidst i august på kirkernes hjemmeside og i
Ugeaviserne.

Foto: Janne Bavnhøj

Kor og Koncerter
PROJEKTKOR!
Har du prøvet at synge i flerstemmigt kor?
Savner du det?
Vil du bruge 6 torsdag aftener på at øve julerepertoire?
Er du ikke bange for at se på noder?
Her er et godt tilbud:
Efter efterårsferien mødes vi hver torsdag aften kl. 19-21 i Sognehuset i Aastrup
og afslutter forløbet med ”Syng julen ind” i Vonsbæk Kirke
søndag d. 29. november kl. 16.
Første gang torsdag d. 22. oktober.
Nærmere oplysninger hos
organist Astrid J. Thomsen
tlf. 3026 0185
mail: asjotho@bbsyd.dk

DØDE POETERS KLUB/COHEN I KIRKEN
TIRSDAG D. 3. NOVEMBER KL. 19.30 I AASTRUP KIRKE

Pressefoto: Erik Balle

Kor og Koncerter
Koncertfortællingen ”Cohen i kirken” tager fat på en række af Leonard Cohens
største sange.
Orkestret bag koncertfortællingen er sangeren og guitaristen Karsten Holm,
bassisten Bjørn ”Bønne” Petersen, guitaristen Martin Blom og violinisten Knud Erik
”Fuddi” Steengaard.
Alle er velkomne og der er fri entré.

SYNG JULEN IND
SØNDAG D. 29. NOVEMBER KL. 16 I VONSBÆK KIRKE
Program: ”De 9 Læsninger” og fællessang sammen med projektkoret
(alt efter hvordan forholdsreglerne omkring Covid-19 er til den tid).

Aastrup

Vonsbæk
Døbt
22.09.

25.05.

Josefine Marie Bøje
Bramsen

14.06.

Arthur Petersen

21.02.

Walt Hauge
Vonsbækvej 20Birk Elneff
Hanquist
Pilumvej 9

24.11.

Johanne Marie Brink
Østerskovvej 9

10.03.

Johan Jensen Fredsholm
Præsteskoven 40

02.06.

Fie Hadrup Mikkelse
Viet/velsignet
25.05.

12.02.

Theodor Erlang
Ejsbølvej 2F

22.02.

Henning Hansen
Sillerup Møllevej 3D Marie
Magrethe Bartel
Aastrup Alle 91

04.12.

16.05.
22.02
04.12.

Holger Fabrin

astrup Alle 91

6.

Begravet/bisat
20.06.

Henning Hansen
Sillerup Møllevej 3D Marie
Magrethe Bartel
A

Annette Vyff Hansen
Og Martin Vester Hanse

Helga Sophie Jensen

01.07.

Eigil Gunnar Olsson

08.07.

Anna Margrethe Staub

Hvornår sker hvad

Torsdag d. 03. September
Kl. 10.00

Strikkeklub
Aastrup sognehus

Onsdag d. 09. September
Kl. 19.30

Studiekreds Bibelen
Aastrup sognehus

Torsdag d. 10. September
Kl. 14.15

Minikonfirmander
Mødes ved Favrdal-skolen

Tirsdag d. 15. September
Kl. 19.00

Menighedsrådsvalg
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 15. September
Kl. 20.00

Menighedsrådsvalg
Gymnastiksalen, Vonsbæk skole

Søndag d. 20. September
Kl. 10.30

Høstgudstjeneste
Vonsbæk kirke

Søndag d. 27. September
Kl. 10.30

Høstgudstjeneste
Aastrup kirke

Søndag d. 27. September
Kl. 13.00

Præsteskovsløbet
Præsteskoven

Torsdag d. 01. Oktober
Kl. 18.00

Fællesspisning
Nordenfjordshuset

Hvornår sker hvad

Tirsdag d. 20. Oktober
Kl. 19.30

Studiekreds Bibelen
Aastrup sognehus

Torsdag d. 22. Oktober
Kl. 19.00-21.00

Projekt kor
Aastrup sognehus

Tirsdag 03. November
Kl. 19.30

Døde poeters klub
Aastrup sognehus

Fredag d. 06. November
Kl. 19.00

Lottospil
Gymnastiksalen Vonsbæk skole

Torsdag d. 12. November
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Torsdag d. 19. November
Kl. 19.30

Studiekreds Bibelen
Aastrup sognehus

Søndag d. 29. November
Kl. 16.00

Syng julen ind
Vonsbæk kirke

Lørdag d. 12. December
Kl. 13.00

Sognejagt
Ved Vonsbæk kirke

Billeder fra udflugten d. 16. juni
Årets udflugt for pensionister blev lokal. Vi kørte i egne biler og besøgte Stine og
Bøjes nye, smukke gård på Søndermark med uldsvin, gæs, køer der gemte sig for
fotografen. Andet besøg var i sansehaven i Ørby, hvor vi blev vist rundt i den
smukke have som eleverne fra FGU har været med til at lave. Og til sidst viste
Kenneth os rundt på sin gård med bulladen, som er blevet sat istand. Alle
besøgene var eksempler på, hvor meget spændende der kan opstå, når
mennesker er entusiastiske og arbejdsomme. Tak fordi vi måtte besøge jer! Vi
sluttede af med kaffe i skyggen i præstegårdshaven.

Praktikant i Aastrup og Vonsbæk kirker

Jeg er 48 år og bor i Ans i Midtjylland. Jeg glæder mig meget til at komme i
praktik hos præsten i Aastrup og Vonsbæk. Jeg er godt bekendt med folkekirken,
da jeg har arbejdet de sidste 3½ år som kirke- og kulturmedarbejder i RindKollund pastorat i udkanten af Herning. Det er et stort pastorat med knap 6000
indbyggere. Jeg har arrangeret børnegudstjenster, undervist konfirmander og
minikonfirmander, været koordinator for besøgstjenesten og skrevet kirkebladet
og meget andet. Det bliver spændende for mig at opleve, hvordan tingene bliver
gjort i to sønderjyske landsogne.
Jeg har ikke læst teologi, men er blevet godkendt til pastoralseminariet via den
særlige §2-ordning, som giver ikke-teologer mulighed for at søge præsteembede,
hvis man har andre kirkelige kvalifikationer. Jeg er cand.mag. i religionsvidenskab
og historie og har prøvet meget forskelligt i mit arbejdsliv bl.a. som
efterskolelærer, salgsassistent og HF-lærer.
Jeg vil gerne være præst, fordi det er et arbejde med relationer til både unge og
gamle, og dem midt i mellem, og med mange forskellige opgaver. Jeg holder
meget af folkekirken, og vil gerne være med til at sprede det gode budskab.
Jeg er gift og far til tre halvstore piger på 12, 16 og 19 år. I min fritid er jeg
gymnast, sidder i grupperådet for de lokale KFUM-spejdere, kan lide at læse
bøger, friluftsliv og rejser.
Anders Frank

Vonsbæk Børnehus
Håndvask og afstand til hinanden er blevet hverdagskost, men også en ny levestil.
Man krammer ikke alle og en hver, man møder på sin vej, vi er endda
tilbageholdende med håndtryk.
Det mærker jeg især, når vi får besøg af samarbejdspartnere og nye nysgerrige
familier, det er lidt mærkeligt ikke at give hånd, men det nytter ikke, vi må passe
på os selv og hinanden.
Vi holder sommerferie lukket i uge 29 og 30. Ugerne op til har vi fulgt ærterne på
marken bagved børnehuset. Vi har hjulpet bondemanden med at sætte dem i
jorden, og som dagene er gået, har vi uge for uge været over for at måle, hvor
meget de er vokset for hver gang. Vi håber, de er spise klar, når vi starter op
igen, og at der er nogen tilbage.
Der er stor efterspørgsel på vuggestue pladser, det er jo fantastisk, det betyder at
der forsat kommer småfolk i området. Vi har normalt 5 pladser, men har i 7 år
kørt med 2 ekstra pladser grundet en dispensation fra kommunen. I år har vi så
fået lov til at udvide med endnu 1 plads, og har derfor 8 børn i vuggestuen pt. Det
er skønt, da det også er vores fødekæde til børnehaven, hvor vi er nede på 13
børn her efter sommerferien. Normalt har vi plads til 20 børn. Maya starter i
børnehave 1. august og det glæder vi os til, og Iben rykker fra vuggestue til
børnehave i efteråret. Vi fik afholdt en hyggelig afslutnings ceremoni for de 5 børn
der starter i skole efter sommerferien. Vi håber på at se jer ude på Sillerup mølle
til børnehavens fødselsdag slut august.
D. 26. august indkaldes der til forældremøde (yderlig information kommer pr
mail), det vil blive kombineret med generalforsamling-se opslag nedenfor.

Der indkaldes til generalforsamling d 26/8 kl. 20:00 i Vonsbæk børnehus adresse:
Vonsbækvej 84, 6100 Haderslev.
Grundet corona, vil vi gerne bede jer om at tilmelde jer senest d 21/8 til
børnehuset pr. Tlf. 74579119 eller vbhv@mail.dk

Nordenfjords Borgerforening
Generalforsamling i borgerforening er afholdt den 25. august
Grundet Covid-19 har generalforsamlingen været udskudt, og i skrivende stund
planlagt til den 25. august.
Der er sendt invitation rundt i postkasserne, mail og SMS, facebook, og på
hjemmesiden.
Referat fra generalforsamling vil ligeledes sendes rundt på mail, lagt på facebook
og på hjemmesiden.
Så følg med på de medier.
Borgerbudgettering 2020
Kommunen har ændret proceduren og også deadline for borgerbudgettering
2020, på grund af Covid-19.
Borgermøder er ikke et krav denne gang, men vi skal sikre at alle har mulighed for
at komme med forslag. Bestyrelsen skal så vælge mellem de indkomne forslag. Vi
ville have gjort det med borgermøder, men deadline er den 1. september for
indsendelse af valgte projelter, hvorfor det ikke har været muligt at gøre som vi
plejer. Der har været opslag på facebook, sedler i postkasserne, info på
hjemmesiden, samt er der sendt mail og SMS rundt til dem der er tilmeldt denne
service, så vi har kunne nå det inden den 1. september.
Hvad der er valgt kommer med i næste blad, og vil også komme på facebook,
mail og SMS service, samt på hjemmesiden.

Fællesspisning i bedste ”Vi spiser ikke alene stil” i Nordenfjordshuset
torsdag den 1. oktober
Glem alt om hvad skal vi spise i aften, Glem alt om opvasken og kom til fællesspisning.
fortsætter

Nordenfjords Borgerforening
Der vil blive serveret en hverdagsret, og hvad der nu hører til. Menu er ikke
fastsat endnu.
Så hop i de løse bukser og kom til fællesspisning den 1. oktober kl.18.00
Alt vil blive tilrettelagt efter de gældende Covid-19 regler.
Tilmelding senest søndag den 27. september til Frank på 40750244.
Pris for hele herligheden. 35 kr. for børn (10 år og nedefter) 70 kr. for voksne.
Inkl. Drikkelse til maden.
Vi glæder os til at se jer alle
Hilsen Bestyrelsen
Vi forventer at Ungdomsklubben starter op igen til september
Som det ser ud lige nu, så starter ungdomsklubben op til september igen.
Følg med på facebook for dem som har været med tidligere, og for andre, så er
det fra 4. klasse og op, og der vil komme mere info senere. Ved tvivl så kontakt
Frank på 40750244.
Præsteskovsløbet 2020
Trænger du til lidt social hygge, og kan du lide at kombinere det med motion?!
Ruten i Præsteskoven er på ca 3 km. Der vil være mulighed for at gå ruten eller
løbe 1,2 eller 3 omgange.
Det kommer til at forgå søndag d. 27. september Kl. 13.00, så ta’ din familie,
venner og naboer under armen, og lad os have et par hyggelige timer sammen.
Borgerforening står for lidt til ganen, derfor kunne det være fedt med en pejling
om hvor mange deltagere der kommer. Send din tilmelding pr mail:
kristinepm@yahoo.dk. Det koster 20 kr pr tilmelding, som betales på dagen.
Vi glæder os til at se jer

Nordenfjords Borgerforening
Lottospil den 6. nov.
Første fredag i november holder vi lottospil eller banko som det også kaldes.
Afhængig af Covid-19 retningslinjer, kan der blive ændret i programmet, antal
deltager osv. Og i værste fald kan det blive aflyst.
Lottospil holder vi i gymnastiksalen på skolen i Bæk kl. 19:30. Vi åbner dørene kl.
19:00 og spillene starter ca. kl. 19:30. for at vi kan starte til tiden vil vi ca. 5-10
min før gå rundt og kræve betaling for pladerne, så venligst kom i god tid.
Der har ikke være nogen ansøgninger om overskuddet i år, så ind til videre vil det
indgå i foreningens kasse, og på den måde være med til at fremme virke og
trivsel i området.
Vi håber at kunne skaffe lige så mange gode gevinster som vi plejer. Her kan I
som borger i området hjælpe os. Hvis I vil give en gevinst eller to til vores
lottospil, eller vil i hjælpe med at skaffe gevinster så kontakt Frank på tlf.
40750244. da det er Frank som koordinerer indsamlingen.
For at ramme bredt, så kan I også meget gerne undersøge om jeres arbejdsgiver
har interesse i at give noget til vores lottospil. Det er en lille ting for jer at spørge
og en stor hjælp for os.

Timer i gymnastiksalen Vonsbæk skole
Gymnastiksalen åbner igen til september og kan bruges til aktiviteter som
badminton, leg og lignende. Lars er tovholder for tiderne og kan kontaktes på
sms. 61303046 eller sport@nordenfjord.dk for nærmere information og booking af
tider.
1 time om ugen koster 100 kr. for hele sæsonen, der løber fra september 2020 til
maj 2021.

Nordenfjords Borgerforening
Udlejning
Leje af foreningens hus
1400,- for medlemmer
Prisen er inkl. Forbrug.
Rengøring efter brug aftales med Britta, da der er specielle krav til hvordan, og
ikke mindst hvilke rengøringsmidler der bruges, for at skåne gulvene så længe
som muligt.
Stole
8,- Polstret stole
5,- træ/plastic stole
Borde
15,- pr. bord. Der findes to størrelser. 70 x 180 cm og 80 x 180 cm
Sluch ice maskine
250,- pr. stk. og 2 for 400,Henvendelse vedr. udlejning til Britta på 70273232
Svømning i Haderslevhallen
Svømning starter op i september 2020.
Borgerforeningen har Haderslev Svømmehal hver lørdag kl. 10-11, inkl. sauna.
Alle, der er medlem af Borgerforeningen, kan købe et svømmebevis som adgang
til svømmehallen. Svømmebeviset koster 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn
(under 18 år) og gælder denne sæson. Hvis du bor uden for sognet, kan du blive
passiv medlem af Borgerforeningen, og dermed også få mulighed for at købe et
svømmebevis til svømmehallen Der er begrænsede pladser, så fordeling af
svømmebeviser sker efter først til mølle-princippet.
Lars er tovholder for svømmebeviser kan kontaktes på sms. 61303046 eller
sport@nordenfjord.dk.

Nordenfjords Borgerforening
Vigtige datoer senere på året 2020.
Ret til ændringer forbeholdes!
1. oktober – Fællesspisning i Nordenfjords huset
6. november – Lottospil i gymnastiksalen
Formandens klumme
2020 er et meget anderledes år. Covid-19 har i den grad ændret meget. For vores
forening har det resulteret i en del aflysninger, og det er vi jo ikke ene om. Der er
rigtig meget, som er aflyst rundt omkring i landet, og meget som ikke er som det
plejer. Selvom vi i skrivende stund umiddelbart har Covid-19 under kontrol, eller
så godt som man nu kan have den under kontrol, så er det som om der mangler
noget. En sommer hvor vi ikke mødes helt på samme måde, som vi plejer. Alting
er på en eller anden måde lidt akavet efter min mening. Jeg kan ikke lige finde et
bedre ord for det, end akavet. Der er også stor forskel på hvordan vi hver især
tager retningslinjerne alvorligt. Det er nok meget naturligt, at vi ikke helt har den
samme frygt for smitte, og hvad man prioriterer. Men vigtigst af alt, er at vi alle
husker at uanset hvordan man selv har det, så skal man respektere andres
holdning. Så hvis nogen vil overholde alle retningslinjer, og lidt til, så husk at
respektere det, og hjælpe med at overholde dem.
Vi håber fra foreningens side, at vi ikke skal aflyse flere arrangementer pga.
Covid-19, men at vi kan holde de arrangementer vi oprindelig har planlagt, og
forhåbentlig også kan arrangere flere. Mon ikke vi alle har behov for at mødes lidt
igen. Det vigtige er, at vi kan gøre det på en sikker måde, så måske skal der flere
mindre arrangementer til, som erstatning for nogle større, eller måske skal
arrangementerne afviklet på en anden måde, for at mindske risikoen for smitte.
Har i gode forslag til arrangementerne, så er jeg lydhør. Det er ikke sikkert at vi
bruger alle forslag, men de vil alle blive drøftet.
Det er ikke til at vide hvordan det ser ud resten af 2020, men vi vil gøre hvad vi
kan for at skabe noget virke og trivsel i området, som jo er vores mål i foreningen.
Jeg håber på det bedste, og glæder mig til at se jer derude.
Frank – formand Nordenfjords borgerforening.

Telefonlisten
Aastrup & Vonsbæk kirker:
Sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen……………………………… 74534113 /
Organist/korleder Astrid J. Thomsen……………………………………………….
Graver Mikael Andersen, Aastrup…………………………………….. 21466834 /
Graver Nanna Dittfeld, Vonsbæk……………………………………………………..
Kirkesanger Aastrup kirke Anders Trans……………………………………………
Kirkesanger Vonsbæk kirke Teresa Trans………………………………………….

29912618
30260185
23468103
21467771
40292290
23488631

Aastrup & Vonsbæk Menighedsråd:
Formand for Aastrup menighedsråd Henning Borchert Jørgensen.……… 30425976
Formand for Vonsbæk menighedsråd Hans Peter Aarøe Petersen………. 41688527
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……………………………………………………….. 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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Kirkebil: Christiansfeld Taxi, tlf. 7456 1513
Hvor intet andet er anført, forestår Inge Lindhardt Mikkelsen gudstjenesten

