AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD
26. årgang nummer 1

www.aastrupsogn.dk

2020

December – Januar - Februar

www.vonsbaeksogn.dk

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse

2

Anti-body

3

Sognenyt

5

Sigurd fortæller om genforeningen

7

Kor og Koncerter

8

Hjertestarter

9

Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn

11

Sognejagt

12

Døbt, Viet/velsignet, Begravet/bisat

13

Hvornår sker hvad

14

Vonsbæk Børnehus

16

Nordenfjords Borgerforening

17

Telefonlisten

26

Aastrup & Vonsbæk Sogneblad

27

Gudstjenester

28

Foto på forside indsendt af:
Aase Raun

2

Anti-body
For nylig var jeg til PhD-forsvar hos min niece, som havde skrevet PhD om
nogle stoffer, som måske kan bruges i behandling af sklerose. Jeg forstod
ikke ret meget af, hvad hendes projekt handlede om, for det foregik på et
fagsprog, som jeg ikke kender til – og oven i købet var det på engelsk. Til
gengæld sad jeg og morede mig lidt over nogle af de udtryk, som fløj
igennem luften: Knockout-mouse, scavenger (som jeg tjekkede på google
translate betød ”gadefejer”) og anti-body. Sådan er det ofte med fagsprog,
at det er uforståeligt for andre end dem, som kender sproget – her giver
det til gengæld god mening. Og fagsproget handler ikke først og fremmest
om at lyde klog og uforståelig, men det handler om at kunne sige nogle
ting præcist og sige meget med få ord. Men det kan give nogle sjove
billeder, når man er udenforstående. Jeg sad til forsvaret og forestillede
mig, hvordan en knockout-mouse ser ud. Eller hvordan man tegner en antibody. Og så slog det mig, at hvis det havde været til et teologisk PhD
forsvar, så havde anti-body haft en helt anden betydning.
Anti-body ville her være en beskrivelse af Gud inden juleaften. Inden den
første jul havde Gud ikke en krop, men juleaften trådte Gud ind i verden
med hud og hår. Han fik body. I teologiens fagsprog kalder man det
inkarnation – det betyder at være i kødet. Gud bliver kød og blod, da Jesus
bliver født. Og hvad det betyder, det har teologer igennem hundreder af år
været i gang med at spekulere over – og holdt PhD-forsvar omkring.
Og man kan også sige, at kristendommen op igennem historien har været
præget af, at det åndelige var vigtigere end det kropslige. Det kropslige er
der blevet set ned på, for kroppen var det sted, hvor synden holdt til. Det
åndelige derimod var det ophøjede, det sted, hvor vi kunne mødes med
Gud. Kroppen skulle ikke have opmærksomhed, det skulle ånden til
gengæld.
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Anti-body
For os mennesker er kroppen så vigtig, at man på engelsk siger no-body
(ingen krop), når man siger ”ingen”. At være uden krop er for mennesker
at være ”ingen”. Og i julen går Gud fra at være no-body – uden krop - til at
være i verden som en, vi kan møde. Og samtidig betyder det, at Gud får
krop også, at kristendommen bliver kropslig.
Vi kan ikke møde Gud i kød og blod mere, men vi har fået beretningen om,
hvad der skete, da Gud fik krop: Han kom til verden som et lille barn,
afhængig af sine forældres omsorg. Han gik rundt og rørte ved mennesker,
og alle dem, han rørte ved, blev berørte af det: de blev raske; de fik troen
på, at livet havde noget godt til dem, tilbage; de fik slået hul igennem
deres forsvar af vrede og selvretfærdighed.
Og da Jesus for sidste gang spiste sammen med sine venner, delte han
brød og vin med dem og sagde, at det var hans legeme og blod. Det var
hans måde at sige på, at han gennem deres fælles måltid stadig var i
verden i kød og blod.
Vi kan have meget forskellige forhold til vores krop: vi kan være utilfredse
med den måde, den ser ud på, vi kan være taknemmelige over at den
fungerer, vi kan være ligeglade med den, vi kan glæde os over den, vi kan
have ondt i den. Men uanset hvad, så er den en del af os, og uden den,
ville vi være no-body.
Julen er også en fejring af kroppen. Det er en fejring af, at Gud også
synes, det er vigtigt at have en krop. Som en lille baby-krop trådte Gud ind
i verden og gjorde sig afhængig af, at nogen ville tage sig af ham. Og
dermed viste han også, at det har alle vi mennesker brug for: at der er
nogen, der vil tage sig af os, og at der nogen, vi må tage os af.
Glædelig jul!
Inge
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Sognenyt
Kollekter fra høstgudstjenesterne
Ved høstgudstjenesterne blev der indsamlet til Folkekirkens Nødhjælp.
Der indkom: 796 kr. i Aastrup kirke og 2132 kr. ved høstmarkedet i Vonsbæk
kirke. Vi takker for de gode gaver!
Adventsbasar
Strikkeklubben har igen været aktive – ikke kun med dåbsklude, men også med
strikkede kludetæpper, strikkede sokker i alle størrelser, strikkede karklude,
babyundertrøjer og bluser, krammedyr, julepynt, punge og meget mere. Det
sælger vi ud af på adventsbasar d. 29. november fra 14.30-17.30. Her kan der
købes håndarbejde af høj kvalitet til gode priser!!
Der kan købes gløgg og æbleskiver og masser af advents- og julegaver. Der vil
også være et lotteri i år. Hele overskuddet går til hospitalsklovnene på Aabenraa
sygehus.

Syng julen ind
Søndag d. 1. december er der ”Syng julen ind” i Vonsbæk kirke kl. 17. Her vil
seniorkoret medvirke, og vi vil i fællesskab synge os ind i julen. De ni læsninger,
som hører julen til, vil blive læst op, og der vil være mulighed for at hilse på vores
nye organist, Astrid Thomsen.
Åbent gudstjenesteværksted
-

holder en pause i foråret.
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Sognenyt
Nytårsaftensgudstjeneste
Nytårsaftensdag fejrer vi gudstjeneste i Aastrup 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.
Filmaften
Vi holder filmaften tirsdag d. 28. januar kl. 19. Filmen vi skal se hedder
”Kapernaum” og handler om en 12-årig libanesisk dreng, som sagsøger sine
forældre for at have født ham ind til et liv i elendighed. Samtidig viser filmen en
stærk dreng, der ikke giver op over for den modstand, livet giver ham. Filmen
vandt juryens pris i Cannes og har været indstillet til en Oscar.
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 søndag d. 2. februar kl. 19 i Vonsbæk kirke med levende lys,
vintersalmer, prædiken og musik. Og som en god kyndelmissetradition, er der
pandekager efter gudstjenesten!
Fastelavn
Søndag d. 23. februar 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!
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.
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Sigurd fortæller om genforeningen

Sigurd fortæller og synger om genforeningen
Tirsdag d. 25. februar kl. 16 kommer Sigurd Barrett til Aastrup kirke med sin
forestilling ”Sigurd fortæller om genforeningen”. Det er en fortællekoncert på 60
minutter for hele familien, hvor Grænseforeningen og Sigurd Barrett formidler
historien om Genforeningen i et nutidigt perspektiv i hele Danmark og Sydslesvig
gennem koncerter med Sigurd Barrett, en bog og nye sange.
Sigurd Barrett har allerede mange gange vist, at han kan tryllebinde med sin evne
til at fortælle historie med indlevelse og humor. Han formidler så tilhørerne selv
bliver en del af fortællingen.
Med denne koncert er det Grænseforeningen og Sigurd Barretts ambition at
fortælle historien om Genforeningen i øjenhøjde – til alle aldersgrupper – og i hele
Danmark.
Turnéen arrangeres af Sigurd Barrett og Grænseforeningen i samarbejde med
Sekretariatet for Genforeningen 2020. Tak til Kulturministeriets og Folketingets
pulje til markering af Genforeningen 2020 samt Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond.
Der er gratis adgang til koncerten – men det kan være en god ide at komme i god
tid, hvis man vil have siddepladser.
som også vil ku
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Kor og Koncerter
Seniorkoret:
Seniorkoret er kommet godt i gang efter lidt forsinkelse.
Det bliver i efteråret ledet af organist Ruben Karschnick fra Seest kirke.
Sammen øver vi på repertoiret til årets: Syng Julen ind-koncert.

Orientering fra menighedsrådet.
Menighedsrådet har pr. 1. december ansat Astrid Thomsen som organist og
korleder ved Aastrup og Vonsbæk kirker.
Astrid er en meget erfaren organist og korleder, vi glæder os til samarbejdet med
hende.
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Hjertestarter
Da vi ved et arrangement i kirken for nyligt oplevede, at der var en, der fik et
ildebefindende og evt. kunne have brug for en hjertestarter, har menighedsrådet
besluttet, at vi gerne vil lave en orientering her i bladet om hjertestartere i vores
område.

Her kan man finde Hjertestarter i vores 2 sogne:
Vonsbækvej 88
Hjertestarteren hænger
på muren ved
Hovedindgang ud til
vonsbækvej

Haderslev Boligselskab
Fårehave 17
Hjertestarten er placeret i et
varmeskab ved indgangen til
fællesvaskeriet. Hjertestarten er
altid tilgængelig – men skabet er
aflåst. Ring 1-1-2 for at få
udleveret koden til skabet
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Hjertestarter
Andelsboligforeningen
Ladegårdsparken
Nederbyvænget 9A
Hjertestarter opsat i carport

Vægernes Beboerlaug
Nederbyvænget 228
På sydsiden af legepladsen på
Nederbyvænget
placeret på garagen på nr. 228 ud
mod legepladsen

Grundejerforeningen Ny Vesterris
Risager 24
På væggen mellem de to carporte, 6
meter fra kantsten og synligt fra vejen
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Julehygge på Vonsbæk skole.
Fredag den 6. december kl. 15 – 18.
Fredag den 6. december kl. 15- 18 afholder lokalhistorisk forening julehygge for
foreningens medlemmer i multirummet (1.sal – indgang fra gården) på Vonsbæk
skole.
Som noget nyt vil vi prøve at samle foreningens medlemmer med børn og
børnebørn til julehygge, hvor vi vil snitte og male nisser, samt hygge os sammen.
Prisen for at deltage er 20 kr. pr. person.
De 20 kr. er incl. saft, gløgg, æbleskiver, træ til nisser, maling m.m.
HUSK AT MEDBRINGE EN SKARP KNIV (og evt. plaster).

I december kommer vi ud med medlemskort og Årsskrift 2019. Vi håber,
at I tager lige så godt imod os som I plejer. Prisen er 100 kr. pr.
husstand.

11

Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
Datoer for kommende arrangementer:

Husk at sætte X i kalenderen.
Generalforsamling.
Onsdag den 18. marts kl. 19.00
I gymnastiksalen på Vonsbæk skole.

Markedsdag.
Lørdag den 23. maj på Vonsbæk skole.
Udstilling om genforeningen samt 2. verdenskrig i gymnastiksalen.

Sognejagt
Vonsbæk Jagtforening
indbyder til sognejagt i menighedsrådets skove
lørdag den 14. december 2019 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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Aastrup

Vonsbæk

18.08

Liv Irminger Bøgedahl

07.09

Oskar Bolvig Ehlers og
Valdemar Bolvig Ehlers
Naffet 25, 1

08.09

Theo Bent Hansen Benkjer
Bruun Kyhl
Fælleshave 37

02.06.

Fie Hadrup Mikkelse

07.09

08.06.

19.06.

Døbt
22.09
21.02.

Walt Hauge
Vonsbækvej 20Birk Elneff
Hanquist
Pilumvej 9

10.03.

Johan Jensen Fredsholm
Præsteskoven 40

Viet/velsignet
Malene Bolvig Jacobsen og
25.05.
Per Hauge Ehlers
Naffet 25, 1Karina Marie
Hansen
08.06.
Og Kim Brink
Østerskovvej 9

Inga Jessing Olsen
Nederbyvænget 366

Begravet/bisat
28.08
06.09
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Annette Vyff Hansen
Og Martin Vester Hansen
Frørup
Majbritt Holm Lauesen
Og Oluf Hansen Lauesen
Sillerup Møllevej 69

Torben Ellerup Lassen
Moltrupvej 21
Carl Bolwig Riis
Varbergvej 13

Hvornår sker hvad

Fredag d. 29. november
Kl. 14.30 – 17.30

Adventsbasar
Sognehuset

Søndag d. 01. december
Kl. 17.00

Syng julen ind
Vonsbæk kirke

Fredag d. 06. december
Kl. 15.00 – 18.00

Lokalhistorisk forening
julehygge på Vonsbæk skole.

Søndag d. 08. december
Kl. 14.00 - 16.00

Julehygge
i Norgenfjordsshuset

Lørdag d. 14. december
Kl. 13.00

Vonsbæk Jagtforening
Vonsbæk kirke

Tirsdag d. 31. december
Kl. 15.00

Nytårsaftensgudstjeneste
Aastrup kirke

Tirsdag d. 28. januar
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Lørdag d. 02. februar
Kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste
Vonsbæk kirke

Søndag d. 23. februar
Kl. 10.30

Fastelavn
Vonsbæk kirke
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Hvornår sker hvad

Tirsdag d. 25. februar
Kl. 16.00

Sigurd Barrett
Aastrup kirke

Torsdag d. 19. marts
Kl. 19.00

Generalforsamling
Nordenfjordshuset

Lørdag d. 23. maj
kl. 10.00-17.00.

Markedsdagen
ved Vonsbæk skole

Onsdag d. 08. november
Kl. 19.30

Sogneaften med Preben Kok
Aastrup sognehus

Søndag d. 08. december
Kl. 14.00

Julehygge
i Norgenfjordsshuset

Søndag d. 05. november
Kl. 16.00

Skuespil om Luther
Vonsbæk kirke

Onsdag d. 08. november
Kl. 19.00

Afstemningsmøde borgerbudgettering
Nordenfjordshuset

Tirsdag d. 14. november
Kl. 19.00

Filmaften
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 28. november
Kl. 16.30 – 17.30

Åbent gudstjenesteværksted
Aastrup sognehus
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Vonsbæk Børnehus
“Træernes blade de falder ned, træernes blade de falder ned, fuglene flyver i flok,
for nu er de mange nok” (starten på vuggestues efterårs sang). Efteråret har i den
grad meldt sin ankomst. Dage med rigtig meget regn viser sig fra den gode side,
men det kan også være sjovt. Børnene elsker at hoppe i vandpytter og bage
mudderkager. Bladene falder af træerne, enten daler de ned, eller blæser de af i
en vældig fart, og de fylder legepladsen med flotte farver.
I denne tid interesserer vi os for læreplanstemaet krop og bevægelse. Vi har
sanset og mærket kroppen. Vi har holdt efterårsløb og børnene har fået flotte
diplomer. Vi har haft katte-yoga og snakket om at mærke efter når noget er godt
eller skidt, og hvad der gør mig glad, og hvad gør mig ked af det?
Vi er også optaget af de nye styrkede læreplaner som skal være færdig og
implementeret i juni 2020. Her fylder leg og læringsmiljø rigtig meget-for hvad er
et godt leg- og læringsmiljø for børn? Et par af de voksne fra institutionen har
været afsted på tema-aften omkring leg og læring og vigtigheden af det. Vi
snakker meget om det robuste barn, og forskning viser at børn er mindre robuste
i dag. Hvem har ikke hørt: “den gang jeg var barn”?... så det vidste vi jo godt;-).
Nej, men på dette tema pointerede de, at det er vigtig, at de voksne bliver bedre
til at lege, altså vise børnene hvordan man leger, inspirere og bruger sin fantasi fx
pirater, klovne, bygger klodser og tegner. Fleksibilitet og grænseoverskridelse
giver god legepædagogik!
Vi er pt. 20 børn efter at lille Oliver og Johan er startet i vuggestuen, og det gør
os så glade at blive valgt til som institution, og at vi har så mange børn i området.
Christina, vores vuggestue pædagog, har vi sendt på barsel, og Trine der har
været i mit barsel vikariat, forsætter ind i Christinas. Det giver rigtig god mening
da børn og voksne allerede kender og er glade for Trine.

Børnehuset
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Nordenfjords Borgerforening
Borgerbudgettering – hvor ender de 50.000,- til vores område
Det endte med 3 projekter der kommer til at dele Haderslev kommunes
borgerbudgettering på 50.000,- for vores område.
Da det er svært at fastsætte, hvad det kommer til at koste blev det til en
prioritering af de 3 projekter, og så må vi se hvor langt vi kommer.
1. prioritering blev tømmerflåden til Ørby strand.
2. prioritering går til hjertestarter til nordenfjords huset
3. prioritering blev promovering af området. Herunder en plan for vores
område mht. shelter, stier osv.
Spørgsmål – kontakt Frank på 40750244
Fællesspisning i bedste ”Vi spiser ikke alene stil” i Nordenfjordshuset
torsdag den 12. sep
Super god hyggelig aften. God mad og ikke mindst hyggeligt selskab. Det er klart
noget vi glæder os til at gentage i 2020.
Vi glæder os til at se jer alle
Hilsen Bestyrelsen
Julehygge i Nordenfjordshuset Aaatrup alle 73
lørdag den 8. december kl 14:00
Den 8. dec. holder vi igen i år julehygge i Nordenfjordshuset.
I år skal vi prøve at løse et julemysterium. Alle kan være med uanset alder, så tag
mor og far eller bedsteforældre under armen, og kom og hjælp os med at løse et
julemysterium.
Vi glæder os til at se jer.
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Nordenfjords Borgerforening
Generalforsamling den 19. marts 2020 kl 19:00 i Nordenfjordshuset
Nordenfjords Borgerforening holder ordinær generalforsamling 19. marts 2020 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
På valg er: Frank, Britta, Marianne, Dorte og Silke.
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år – herunder gennemgang af de
opnåede resultater i forhold til årsplanen.
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens årsplan- og budgetforslag for det kommende år til
godkendelse – herunder ad hoc udvalg
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af suppleanter
9) Valg af revisor
10) Valg af revisorsuppleant
11) Eventuelt
18

Nordenfjords Borgerforening
Stafet for livet 2020
Kære Nordenfjords landdistrikt
Vi vil gerne stille os til rådighed, som primus motor, ved faciliteringen af
Nordenfjords Landdistrikts team ved Stafet for livet 2020 og fremover.
Vi har selv deltaget i Stafet for livet flere gange, med forskellige teams. Vi tror det
kunne blive et rigtig fedt samlingspunkt for lokalsamfundet i omegnen her.
Derfor skal vi da samle os om at skabe Team NORDENFJORDS til stafetten 2020.
Team NORDENFJORDS har brug for en hjælpende hånd. Dette vil være i form af
sponsorater, frivillig hjælp og planlægning.
Samt en stor portion deltagere mens arrangementet står på!
Lad os samles om et godt formål og lære hinanden at kende samtidig.
Med venlig hilsen
Michael Helmar Eriksen & Gitte Frank Eriksen
Alle som er interesserede i at være frivillig kan
kontakte os på mail eller telefon. Meget gerne
inden den 20. januar hvorefter planlægningen går
i gang.
MICHAEL406@OUTLOOK.DK
GFCH@LIVE.DK
29628359 / 24250117
Ørbyhage 5
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Nordenfjords Borgerforening
Dilettant i foråret 2020
Så er det snart vinter. Du sidder og tænker, hvad skal jeg da give mig til, du har
tit tænkt det kunne da være sjovt at være med i noget teater, og så er det du
kigger på det her opslag: Dilettant, søger folk
Vi har hele tiden brug for nye mennesker, både unge og gamle, som har lyst til at
stå på en scene, og alle kan være med, alle har talent, så er du skide go’ til far
jokes, eller kan du imitere en potteplante, kan du huske hele tekste til ”It`s hard
to be a nissemand”, og så var der jo også den gang, hvor du optrådte med en
Queen sang i badet, så er det lige dig vi har brug for.
Vi har et hold, der er ved at finde et godt stykke, vi kan opføre. Når det er fundet,
så starter vi op nok lige et enkelt møde før jul, så vi kan finde ud af, om det er
stykket, vi skal opføre, og så mødes vi torsdag fra 19-21 hele januar, februar og
marts, og opfører stykket inden påske.
Så er der en skjult amatør-skuespiller gemt i dig, så kom frit frem, vi bider ikke,
og vi er faktisk ret sjove, når vi selv skal sige det.
Kontakt Dorte Balslev for mere information på tlf. 30 62 56 50 eller mail
dbalslev@me.com
Ungdomsklubben er startet op igen
Følg med på Facebook for dem som er med i ungdomsklubbens gruppe, og for
andre, så er det fra 4. klasse og op.
Der er kommet to nye klubledere, Kristian og Emma.
To unge mennesker bosiddende i Haderslev og begge med erfaring med børn og
unge.
Kristian Skovby læser til lærer i Haderslev på 2. årgang. Han er oprindelig fra
Gram, men flyttede til Haderslev for et års tid siden. Ved siden af studiet arbejder
Kristian i ungdomsklubben i Vojens og i sin fritid spiller han computer.
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Nordenfjords Borgerforening
Emma Bentzen kommer oprindelig fra Thy, men flyttede til Haderslev for at læse
til lærer i 2015. I sommeren 2019 færdiggjorde hun sin læreruddannelse og
arbejde lige nu som vikar på Sdr. Otting skole.
I sin fritid bruger hun tid på kunstskøjteløb og sin hest.
Klubben vil være åben torsdag aften fra 18:30-21:30.
Nørkleaften i Nordenfjordshuset
Der er nørkleaften hver onsdag i nordenfjordshuset. Kom og vær med hvor der
nørkles og hygges.
Lottospil den 1. nov.
Super hyggelig aften, hvor vi var omkring 80 personer, der spillede om de mange
gode gevinster, der var sponsoreret i år. Vores sponsorer strækker sig fra lokale
borgere, over lokale virksomheder og til virksomheder i Haderslev.
Sponsorerne til dette års lottospil var nævnt i tilfældig rækkefølge
Jysk, Arkil, Birte Dixen Kildager, Gynther Bæk Møllenaf, Carlsberg, Jysk autodele,
T's Tømrerforretning, Lauesens Hus & Have service, Garant tæpper, DLG
Landbutik Fjelstrup, Aase Raun Ørbyhage, Bowl'n fun, Hans Aarøe, Imerco,
Motorgården Chr. Feld, Helle Ørby, Sams, Jens og Jytte Præsteskoven,
Højgårdsvejs blomster, Hempel, Gymose I/S, Seggelund cafeterie, Sigma, JV træ
og flis, Knud Ørbyhage, Lillian Ørbyhage, kop og kande, Punkt 1, Vognmand Adolf
Aastrup, Plusmad, Kontor syd, Kvickly, Sillerup Auto, Nielsens, Hebru, Davidsen
Vigtige datoer
Ret til ændringer forbeholdes!
8. december – julehygge i Nordenfjordshuset
20. januar – meld jer som frivillig til stafet for livet inden denne dato
19. marts generalforsamling i Nordenfjordshuset
23. maj – markedsdag på sportspladsen ved Vonsbæk skole
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Medlemskabs kontingent for Nordenfjords Borgerforening 2020
Vi gentager succesen med ikke at gå rundt og sælger medlemskort. Det lykkedes
nemlig rigtig godt med, at I selv sørgede for at betale medlemskabet. Så det
håber vi, at I vil gentage denne gang.
Og skulle der være nogen, som ikke vil/kan overføre til konto eller bruge
mobilepay, så modtager Kasseren gerne kontanter.
Kontingent for 2020 koster det samme som i 2019.
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, så
vi har styr på, hvor betalingen kommer fra. Send evt. supplerende oplysninger til
kassereren Gitte.
Markedsdag den 23. maj
Markedsdagen afholdes på sportspladsen ved Vonsbæk skole den 23. maj 2020
fra 10:00 – 17:00, med fællesspisning bagefter.
Programmet er ikke helt på plads, men vi prøver lidt i den stil vi havde planlagt til i
år.
Kl. 10:00 – 17:00 Markedspladsen er åben
- Salg af grillpølser, is, slik, øl, vand og sluch-ice.
- Hoppepude
- Kræmmermarked
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
Underholdning for børnene
Holddyst udfordring
Fællesspisning / aftenhygge
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Har du/I lyst at give en hjælpende hånd ??
Alt hjælp kan bruges.
Giv Frank Bahnsen et ring eller sms 40750244
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.

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 har haft en svær opstart i år. Vi har manglet frivillige med
livredderbevis til svømmehallen. Vi forventer, at svømmesæsonen er startet op nu
her til bladets udgivelsesdato, men i skrivende stund mangler vi fortsat afholdelse
af de sidste svømmeprøver.
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 15
St. Bededag uge 19
Kristi Himmelfartferie uge 21
Pinseferie uge 22
Sommerferie uge 23og frem til ny sæsonstart
Så sidste gang er uge 20
Formandens klumme
Der er i den grad aktivitet i vores område. Det er næsten umuligt at følge med i
alt det, der sker. Der sker rigtig meget i Borgerforeningens regi, men der sker så
sandelig mindst ligeså meget, som ikke kommer fra borgerforeningen. Og netop
derfor er jeg meget glad for det forslag til Borgerbudgettering om promovering af
vores område. Det er nemlig en god lejlighed til at få listet alt det op, som sker i
området til gavn for os alle.
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Jeg tror, der er mange som ikke er klar over alt det, der sker herude i vores
område. I den forbindelse vil jeg meget gerne have jeres input til, hvad vi skal
huske at have med i promoveringen. Jeg ved heller ikke alt om, hvad der sker
herude, selvom jeg prøver at følge med.
Jeg synes, det er så dejligt når nogen tager initiativ til en aktivitet i området.
Stafet for livet er et godt eksempel på nogen, som vil gøre en forskel og være
med til at skabe sammenhold. Super godt initiativ, og jeg håber at mange vil
bakke det op.
Jeg tror også, at vi med promoveringsprojektet får skabt det overblik, der skal til,
for at give ekstra boost til de aktiviteter, der er herude, men også at det skaber
grobund for andre aktiviteter. Men det er et projekt, der kommer til at koste
mange frivillige timer, inden vi er i mål, så det er også et langsigtet projekt. Skulle
der være nogen derude som vil hjælpe til med at komme i mål på det projekt, så
hold jer ikke tilbage, men kontakt mig.

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 ……………………………………………….
Graver Mikael Andersen, Aastrup…………………………………….. 21466834 /
Graver Annette Busk Melholt, Vonsbæk……………………………………………
Kirkesanger Aastrup kirke Anders Trans……………………………………………
Kirkesanger Vonsbæk kirke Teresa Trans ……………………………..

29912618
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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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. jan. 2020
Næste nummer af bladet udkommer den 29. feb. 2020
Hvis bladet udebliver, så ring til redaktion.
Redaktion:
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74534113
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Brian Tolbøll Schmidt

41442599
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Ansvarshavende:
Inge Lindhardt Mikkelsen

74534113

ilm@km.dk

Tryk:
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Storegade 54
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Aastrupsogn

Vonsbæksogn
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Gudstjenester
December

Aastrup

Vonsbæk

01.

1. s. i advent

10.30

17.00 Syng julen ind

08.

2. s. i advent

09.00

10.30

15.

3. s. i advent

10.30

09.00

22.

4. s. i advent

09.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

24.

Juleaften

13 og 16

14.30

25.

Juledag

Se Vonsbæk

10.30

26.

2. juledag

10.30

Se Aastrup

31.

Nytårsaftensdag

15.00

Se Aastrup

Januar

Aastrup

Vonsbæk

05.

Helligtrekonger

Se Vonsbæk

10.30

12.

1. s. e. H3K

10.30

09.00

19.

2. s. e. H3K

09.00

10.30

26.

3. s. e. H3K

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

Februar

Aastrup

Vonsbæk

02.

Sidste s. e. H3K

10.30

19.00 Kyndelmisse

09.

Septuagesima

Se Vonsbæk

10.30

16.

Seksagesima

09.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

23.

Fastelavn

Se Vonsbæk

10.30 Fastelavn

Marts

Aastrup

Vonsbæk

1. s. i fasten.

10.30

9.00

01

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