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Vær ydmyg!
I uge 4 var jeg afsted på tur til Amsterdam med mine kolleger i provstiet, hvor vi
skulle besøge forskellige pionerprojekter, som kirkerne i Holland har sat i gang for
at vende en kurve med faldende medlemstal. Den protestantiske kirke i Holland
har oplevet en stor nedgang i medlemstallet og ligger i dag på kun 11%
medlemmer af den hollandske befolkning (den katolske kirke er i dag den største
kirke i Holland, hvor 14% af befolkningen er medlemmer). Holland er det
europæiske land, hvor færrest kalder sig kristne: 41% i forhold til 65% i Danmark.
Derfor besluttede den protestantiske kirke i Holland at lave en fond, som kunne
søges af pionerprojekter, for at gå nye veje som kirke.
Og det var imponerende projekter, som var båret af en stærk pionerånd. Det var
mennesker, som brændte for deres projekter og som lagde masser af kreativitet
ind i det. I løbet af turen nåede vi at besøge 6 af pionerprojekterne, og det gjorde
et stort indtryk. Det var mennesker, som lagde hele deres kreativitet og kærlighed
ind i at finde en vej at møde mennesker på og være lys i verden.
Et af projekterne hed Zinnig Noord (Zinnig betyder noget i stil med ”meningsfuld”
eller ”have lyst til”). Her fortalte Jonathan om et projekt, hvor de arrangerer
aftener med samtaler, som tager udgangspunkt i menneskers spørgsmål. Det er
en ny måde at tænke kirke på, hvor kirken ikke kommer med sit eget budskab og
vil forsøge at ”sælge” det til andre, men hvor alle arrangementer tager
udgangspunkt i de spørgsmål, mennesker stiller. Spørgsmålene var vigtigere end
svarene. Det handler om at blive klogere på sit liv, og det kan man blive på mange
forskellige måder. Det vigtigste var ikke at forsvare kristendommen, men at være
nysgerrige sammen på livet. Deres metode er, at aftenerne ikke behøver munde
ud i et svar, men at det at dele tvivl sammen også er vigtigt.
Samme dag besøgte vi et andet projekt, som lå i ”The red light district” i
Amsterdam dvs. det kvarter i centrum, hvor der er masser af tilbud om erotiske
shows, og hvor der sidder prostituerede i vinduerne og hvor en stor del af
narkotika-handlen finder sted. Her holdt et lille fællesskab til, som igennem mere
end 60 år havde boet midt i området. De tilbød mad og sygepleje til alle i
området, lektiehjælp til børnene, og de holdt andagter to gange om dagen.
Vilkåret for at være en del af fællesskabet var, at man skulle bo der,
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Vær ydmyg!
have sin familie der, lade sine børn vokse op i det miljø, som var barskt og viste
mennesker fra deres mindre pæne side.
Men filosofien var, at man kan kun hjælpe, hvis man er villig til at dele vilkår, med
dem, man vil hjælpe. ”Vær ydmyge!”, sagde præsten flere gange til os.
Vilkårene for kirkerne i Holland er, at mange kirker er lukkede og en del flere
kirker lukker i løbet af de næste år. På billedet ses en kirke, som er lavet om til
restaurant, hvor vi spiste.
Det sætter mange tanker i
gang at besøge en kirke som
den hollandske. De er
pressede med faldende
medlemstal, men den er
også fuld af liv, fordi de har
været nødt til at tage
udfordringerne op. Ofte er
det i modgangen, vi lærer
mest. Og jeg tog med mig
fra vores besøg hos den
hollandske kirke, hvor vigtigt
det er, at kirken er levende
optaget af de mennesker,
den lever i blandt. Jesus var
menneskers tjener – og det
er også vores opgave at
være. Be humble – vær
ydmyg!

Inge Lindhardt Mikkelsen
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Sognenyt
Døde poeters klub
Onsdag d. 11. marts kl. 19.30 holder vi ”Døde poeters klub”. Denne gang er det
Benny Andersen, som er vores huspoet, og vi vil synge hans sange, høre om hans
liv og dykke ned i hans ordlege – og kombinere det med rødvin og ost. Alle er
velkommen!
Palmesøndag
Søndag d. 5. 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. 13. april, 2. påskedag, holdes der fælles gudstjeneste for hele provstiet
i Haderslev Domkirke. Gudstjenesten er kl. 14.
Foredrag ved Anna Elisabeth Jessen
Søndag d. 17. maj holder forfatter og
journalist, Anna Elisabeth Jessen, foredrag
efter gudstjenesten i Aastrup kirke kl. 10.30.
Imellem gudstjenesten og foredraget er der
en frokost i sognehuset.
Anna Elisabeth Jessens roman Om hundrede
år begynder, da første verdenskrig bryder ud.
Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde må
kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem
til slægtsgården. I stedet overtager svogeren
og søsteren gården. De får fem børn hvis
liv præges voldsomt af de spor, som den store
krig trækker helt op til 2014. Et medrivende
tidsbillede med grumme skæbner og et skarpt
blik for det
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Sognenyt
usagtes evne til at forme og forkludre livet for en familie.
En danmarkshistorie, landbrugshistorie og kvindehistorie fortalt fra skiftende
perspektiver i hundrede korte nedslag fra 1914-2014, et for hvert år. I
hundredeåret for Genforeningen sætter romanen livet i Sønderjylland ind i et
historisk perspektiv.
Foredrag og frokost koster 40 kr. – som går til sognenes menighedspleje.
Friluftsgudstjeneste mandag d. 1. juni kl. 11
I år holdes 2. pinsedagsgudstjenesten i slotsparken ved Gram slot. Der kan læses
mere om arrangementet i Haderslev Ugeavis og på facebook-siden.
Sogneudflugt for pensionister

Årets sogneudflugt bliver tirsdag d. 16. juni kl. 12-18. Det ligger endnu ikke fast,
hvor turen går til, men der bliver researchet efter gode steder!
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
Konfirmation i Aastrup kirke d. 3. maj kl. 9.30:
Freja Jeppesen Rossau

Tøndervej 46, Ustrup

Ida Fogtmann Steffensen

Sønder Kabdrupvej 40

Karoline Bønnelycke Pawlik

Nederbyvænget 158

Kristina Runge Ribergaard

Aastrupvej 89

Maren Tolbøll Schmidt

Aastrup Alle 35

Thea Lindhardt Mikkelsen

Aastrup Alle 21

Carl Nissen Toft Sørensen

Fjelstrupvej 11

Emil Kael Seest

Nederbyvænget 234

Frederik Schrøder Østergaard

Odinsvej 4

Markus Midtgaard Guldbrandt Jensen

Østerskovvej 18

Sebastian Andersen Krusbæk

Fårehave 103 K

Simon Rostgaard Bueti

Østerskovvej 36

Konfirmation i Vonsbæk kirke d. 3. maj kl. 11:
Amalie Nørgaard

Vonsbæk Skovvej 6

Andreas Bahnsen

Præsteskoven 48
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Vær med når vi går for klimaet d. 8. marts
8. marts 2020 kan du være med til at gøre en forskel for klimaet og
verdens fattigste. Her samler vi sammen med 15000 danskere og
Folkekirkens Nødhjælp ind til de mennesker, som lider allerhårdest
under klimaforandringerne. Går du med, giver du livsnødvendig hjælp til
dem, der står i første række, når oversvømmelser eller tørke rammer.
I verdens fattigste lande er der brug for konkret hjælp til at håndtere tørke og
oversvømmelser. Hjælp til at overkomme orkaner, der bliver voldsommere år for
år. Her rammer forandringerne ikke kun fremtidens, men også nutidens børn.
Pengene går til klimaløsninger som disse:
•
•
•
•
•
•

Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge
Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
Huse og veje, der kan modstå vandmasser og jordskred
Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr
Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand
Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed

Vi opfordrer alle – børn som voksne - til at gå en tur for verdens fattigste og
klimaet søndag den 8. marts, når Folkekirkens Nødhjælp afholder
husstandsindsamling.
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 8. marts
2020. Vi håber at se så mange frivillige
som muligt til den altid hyggelige
indsamlingsdag.
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Kor og Koncerter
SENIORKOR
Hver tirsdag formiddag kl. 10–12 mødes sangglade seniorer i Aastrup Sognehus.
Vi laver opvarmning og stemmetræning, synger sange fra Højskolesangbogen, nye
sange/salmer, kanons og tager en enkelt salmedans ind i mellem.
Der er plads til flere seniorer, så hvis du trænger til at få rørt stemmen, kroppen
og lattermusklerne, så er du meget velkommen. Man medbringer selv sin kaffe/te,
det er gratis at deltage og der kræves ingen særlige forudsætninger!

AD HOC KOR BEGYNDER D. 19/3 KL. 19 I AASTRUP SOGNEHUS!
Hvis du holder af at synge i kor, men ikke har tiden til at synge hver uge hele
året, så er her et godt tilbud:
Du kan deltage i 6 korprøver og være med til at synge ved Forårskoncerten i
Aastrup Kirke onsdag d. 6. maj kl. 19.30.
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Kor og Koncerter
Repertoiret vil være sange, som omhandler 75 året for Danmarks befrielse og 100
året for Genforeningen.
Der øves torsdage kl. 19-21 i Aastrup Sognehus og menighedsrådet giver kaffe/te
i pausen.
Det er ikke nødvendigt at kunne læse noder og du behøver ikke at have sunget i
Ad Hoc Koret tidligere.
Det er gratis at deltage i korprøverne og alle er velkomne, også selvom man ikke
bor i et af sognene.
Korprøver:
Marts: d. 19 og d. 26
April: d. 2, d. 16, d. 23 og d. 30
Korene ledes af organist Astrid J. Thomsen
tlf. 3026 0185
mail: asjotho@bbsyd.dk
FORÅRSKONCERT I AASTRUP KIRKE ONSDAG D. 6. MAJ KL. 19.30
Velkommen til en aften med sang og musik om Danmarks befrielse og
Genforeningen.
Seniorkoret og Ad Hoc Koret medvirker under ledelse af organist Astrid J.
Thomsen.
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Kor og Koncerter
SYNG AF KARSKEN BÆLG!
Sådan sagde min første korleder, da jeg som 10-16 årig sang i kirkekor. – og det
gjorde jeg så, for meningen forstod jeg godt, men det er først som voksen, jeg
har forstået, hvad det egentlig betyder. Hvad betyder det så?
Syng; det er let nok, det kan alle! Tænk bare på tilskuerne ved en fodboldkamp
Karsk: gl. dansk ord som betyder sund og rask
Bælg: kan både betyde aflang frøkapsel, blæsebælg (luftpumpe), eller skindet af
et dyr
Så betydningen er vel: ”Syng af dine lungers fulde kraft på en sund og rask
måde”. Når jeg tænker på glimtet i øjnene hos min gamle organist og korleder, så
er jeg senere blevet bevidst om, at han også mente at vi, korsangere, skulle synge
med sjælen. Dengang forstod jeg det ubevidst, og jeg husker mange
stjernestunder sammen med mine medkorister, og jeg ved, at de også ubevidst
forstod, hvad ”Syng af karsken bælg” betød.
Sang er noget, som er nedarvet hos mennesker som en naturlig måde at udtrykke
sig på.
Børn i hele verden synger, oftest før de kan tale. Mange børn ”snakke-synger”
(synge-snakker?) til langt op i skolealderen. Fantasien får spillerum, og alt er
muligt, når de gør det.
Mennesker, som ikke kan tale eller husker dårligt, enten grundet sygdom eller
alder, kan have stor glæde af at høre sange og musik, som de genkender fra
tidligere.
Mennesker synger til arbejdet for at lette byrden eller holde takten, under leg, i
krig, til fest og begravelser. Sangen kan ligefrem blive en overlevelsesstrategi:
hvis man er bange for noget, hjælper det at synge.
Sang vækker nationalfølelser, binder mennesker sammen og giver dem identitet
og kultur.
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Kor og Koncerter
Man får større livsglæde og et rent fysisk velvære, når man synger, fordi
blodcirkulationen øges, vejrtrækningen bliver dybere, den indre muskulatur
aktiveres og de ydre spændinger løsnes.
Ved at synge i kor får man også stjernestunder, hvor man oplever korte øjeblikke
af total lykke. Man glemmer sig selv og sine egne indbildte begrænsninger, når alt
går op i en højere enhed i fuldstændig harmoni med de andre korsangere og
korlederen. Det er godt for sjælen, og det giver inspiration og mod på livet! Det
handler altså om livskvalitet.
Musik og korsang er opdragende. Det indvirker intellektuelt, følelsesmæssigt,
kropsligt og socialt på os.
Mine oplevelser i kirkekoret som barn har præget hele mit liv, og derfor blev jeg
organist med kor som mit ”hjertebarn” og har været aktiv i Folkekirkens
UngdomsKor siden jeg, som studerende på Vestjysk Musikkonservatorium og
organist i Lintrup/Hjerting, oprettede mit første børnekor i 1984.
I 1990 bestod jeg Kirkemusikalsk Diplomeksamen og blev ansat i Toftlund Kirke.
Min erfaring med kor er: 4 år som organist og korleder i Lintrup/Hjerting, 15 år i
Toftlund Kirke,
8 år i Gl. Haderslev Kirke og 6 år i Christianskirken i Sønderborg.
Jeg har haft spirekor, børnekor, pigekor, blandet ungdomskor og voksenkor.
Undervejs har jeg også været dirigent for Sønderjysk Folkekor i Aabenraa i 5 år – i
min fritid!
Jeg glæder mig til at lære Aastrup og Vonsbæk sogne at kende og ser frem til at
tjene menigheden som organist og kantor (korleder).
Jeg er egentlig uddannet som tjener fra Hotel Dagmar i Ribe, og derfor ser jeg mig
selv først og fremmest som ”menighedens tjener”.
Jeg bor i Haderslev, er gift med Alan på 36. år og vi har 3 voksne børn.
Mange hilsner
Astrid
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Aastrup

27.10.

10.11.

Frida Katrina Vittrup
Johansen
Nederbyvænget 218
Bertram Kønig
Nederbyvænget 3B

24.11.

Johanne Marie Brink
Østerskovvej 9

24.11.

Villads Schmidt Sandahl
Diernæsvej 15

01.12.

Olivia Lassen
Nederbyvænget 194
Fie Hadrup Mikkelse

02.06.

14.12.
6.

09.11.

Vonsbæk
Døbt
22.09.
21.02.

Walt Hauge
Vonsbækvej 20Birk Elneff
Hanquist
Pilumvej 9

10.03.

Johan Jensen Fredsholm
Præsteskoven 40

Viet/velsignet
Lone Alvilda Hundevadt og
25.05.
Anders Walter Hundevadt
Fårehave 210Marie
6.
Begravet/bisat
Jan Ingstrup Mikkelsen
07.11.
Kolding

27.11.

Ellen Margrethe Steinicke
Aastrupvej 16

04.12.

Marie Magrethe Bartel
Aastrup Alle 91

03.01.
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Annette Vyff Hansen
Og Martin Vester Hanse

Vivian Wittenkamp Skøtt
Kærtoft 13
Linne Kristine Petersen
Hjortebrovej 152

Hvornår sker hvad

Søndag d. 08. marts

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp – Gå for klimaet

Onsdag d. 11. marts
Kl. 19.30

Døde Poeters klub
Aastrup sognehus

Søndag d. 15. marts
Kl. 10.30

Konfirmand Gospel
Aastrup Kirke

Torsdag d. 19. marts
Kl. 19.00 – 21.00

Ad Hoc Kor begynder
Aastrup Sognehus

Torsdag d. 19. marts
Kl. 19.00

Generalforsamling Borgerforening
Nordenfjordshuset

Fredag d. 20. marts
Kl. 18.30

Dilettant
Gymnastiksalen Vonsbæk skole

Lørdag d. 21. marts
Kl. 18.00

Dilettant
Gymnastiksalen Vonsbæk skole

Onsdag d. 25. marts
Kl. 19.00

Generalforsamling Lokalhist. Forening
Gymnastiksalen Vonsbæk skole

Søndag d. 05. april
Kl. 10.30

Palmesøndag, Familiegudstjeneste
Aastrup kirke
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Hvornår sker hvad

Mandag d. 13. april
Kl. 14.00

2. Påskedag Fællesgudstjeneste
Haderslev Domkirke

Tirsdag d. 21. april
Kl. 19.30

Generalforsamling Vonsbæk Vandværk
Nordenfjordshuset

Søndag d. 03. maj
Kl. 9.30 – 11.00

Konfirmation i Aastrupog Vonsbæk kirke

Onsdag d. 06. maj
Kl. 19.30

Forårskoncert
Aastrup kirke

Søndag d. 17. maj
Kl. 10.30

Foredrag ved Anna Elisabeth Jessen
Aastrup Sognehus

Torsdag d. 21. maj
Kl. 10.30

Konfirmation for
Vonsbæk skole

Lørdag d. 23. maj
Kl. 10.00

Markedsdag
Vonsbæk

Mandag d. 01. juni
Kl. 11.00

2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste Slotsparken i Gram

Tirsdag d. 16. juni
Kl. 12.00 – 18.00

Sogneudflugt for pensionister
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Vonsbæk Vandværk
Generalforsamling i Vonsbæk vandværk den 21. april 2020 kl. 19.30

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
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Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn
OBS. OBS. OBS. OBS. OBS.OBS. OBS. OBS. OBS. OBS. OBS.

Flytning af generalforsamling til 25. marts.
Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk sogn, har været
annonceret til 18. marts, men da Borgerforeningen har opsat scenen i den uge
pga. af dilettant, har vi valgt at flytte generalforsamlingen en uge.
Så generalforsamling onsdag den 25. marts kl. 19.00
i gymnastiksalen på Vonsbæk skole.
Efter generalforsamlingen er der foredrag om genforeningen af Svend Aage Karup,
tidligere historielærer på Haderslev Katedralskole.
Ann Nissen er ved at lægge sidste hånd på bogen: ”Ørby - lokalhistorie om liv og
mennesker i en landsby ved Lillebælt”, så den regner vi også med at kunne
præsentere inden Sønderjysk kaffebord.
Ønsker du at bidrage med godt til Sønderjysk kaffebord, kan du aftale nærmere
med Aase Raun på tlf. 22219626 eller mail: aase.raun@gmail.com
Markedsdagen lørdag den 23. maj ved Vonsbæk skole.
Som tidligere annonceret, så har lokalhistorisk forening planlagt en større
udstilling i gymnastiksalen om genforeningen og 2. verdenskrig i forbindelse med
markedsdagen.
Vi ønsker at fylde hele gymnastiksalen med effekter, så vi vil meget gerne låne alt
hvad I har stående som relaterer til genforeningen eller 2. verdenskrig. Sæt
venligst et lille navneskilt på, så vi er sikker på at alle effekter kommer hjem til
rette ejer igen.
Kontakt venligst Irene Sørensen tlf. 24217020, mail: vivs.tn@gmail.com eller Aase
Raun tlf. 22219626. mail: aase.raun@gmail.com, meget gerne senest 30. april,
idet vi har planlægningsmøde den 3. maj. På forhånd tak.
På gensyn til generalforsamling og markedsdag.
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Vonsbæk Børnehus
Det er januar, og årsplanen for 2020 er lagt. I december måned sidder vi altid og
evaluere på året der gik, samtidig med at vi planlægger 2020. Det er altid
spændende at snakke om de nye tiltag. Her i starten af året har vi to nye emner.
Vi er allerede godt i gang med det første emne som er en spille-uge. Det lyder
måske basalt, men det er det langt fra. Mange familier spiller med deres børn,
mange familier ville ønske, de spillede noget mere, og nogen familier spiller slet
ikke. Og jo vi spiller spil i børnehuset, men det er ligesom kulturen derhjemme,
nogen børn vil gerne spille, og andre spiller slet ikke. Spil kan rigtig meget, der er
rigtig meget lærdom i spil. Vi har valgt at dele børnene ind i små grupper af 4 til 5
børn, efter deres alder. Nu har vi spillet i tre dage, og børnene er vilde med det.
De sidder i små grupper sammen med en voksen, og spiller spil som de måske
kender, og måske ikke. Børnene spiller med deres kammerater, og får en følelse
af et fællesskab igennem det fælles tredje. De spiller efter regler, og øger deres
fokus, de styrker deres hukommelse, venter på tur, har små samtaler og hjælper
hinanden, og ikke mindst får de styrket PYT knappen. De voksne i huset ser rigtig
mange positive ting i de her dage, men det bedste er at se, hvordan børnene
hjælper hinanden.
I februar skal personalet igennem førstehjælps kursus, det er vi hvert andet år.
Men i den forbindelse griber vi bolden. Vi holder en emne-uge for børnene,
omkring det at komme til skade. Med spørgsmål som: Hvad gør jeg hvis min
kammerat slår sig, eller hvis de slår hul, og eller de bløder? Børnene kan også
komme ud for at være vidne til en ulykke af større eller mindre grad, og så er det
vigtigt at de ved, hvordan de skal forholde sig i den givende situation.
Det var alt for nu – Vi skrives ved i foråret.
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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
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Forrygende fusionsfeber (dilettant) 20. og 21. marts
Det er med glæde at vi kan meddele at de frivillige aktører har samlet sig igen, for
at give os en god oplevelse. Allerede fra starten af januar har de arbejdet intens
med at øve, så de kan give os alle en fantastisk oplevelse fredag den 20. marts og
lørdag den 21. marts.
Så derfor inviteres I her til en generalprøve den 20. marts kl. 18.30 i
gymnastiksalen på Vonsbæk Skole Vonsbækvej 88.
Der er ikke tilmelding, men vi laver plads til mange. Så kom bare og deltag i
nogle hyggelige timer.
Pris 50,- for voksne og 25,- for børn under 12 år.
Med i prisen er der en bolle med kaffe eller en sodavand til. Derudover kan der
købes yderligere drikkevarer i løbet af aftenen.
Vi vil også gerne invitere jer til dilettant aftenen den 21. marts kl. 18.00 i
gymnastiksalen på skolen, vonsbækvej 88
Denne aften vil der være dilettant forestilling og fællesspisning, med en buffet,
som ikke er helt planlagt færdig endnu.
Hele pakken den 21. marts fås til en pris af 150,-. Dilettant og spisning.
Drikkevare købes i baren den aften.
Tilmelding nødvendig, da vi dækker pænt op, og gerne vil have den rigtige
mængde mad.
Tilmelding senest mandag den 16. marts til Frank på 40750244. Vi har haft salen
fuld to år i træk, så tøv ikke med at melde jer til.
Hvis ikke I får en bekræftelse på tilmeldingen, så kontakt Frank igen for at være
sikker på at Frank har modtagen bestillingen.
Vi glæder os til en fantastisk aften sammen med jer!
Frank er også modtagelig for hjælpere både inden, under og efter dilettant. Nævn
det ved tilmelding, hvis I er klar til at hjælpe lidt.
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Nordenfjords Borgerforening
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.
Ungdomsklubben er åben torsdag 18.30 – 21.30
Følg med på Facebook for dem som er med i ungdomsklubbens gruppe, og for
andre, så er det fra 4. klasse og op.
De to klubledere Kristian og Emma er klar til at tage imod jer.
Klubben vil være åben torsdag aften fra 18.30 -21.30.
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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Nordenfjords Borgerforening
Markedsdag den 23. maj
Markedsdagen afholdes på sportspladsen ved Vonsbæk skole den 23. maj 2020
fra 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 20. maj.
Fra Kl. 10.00 Birthes kreative hjørne
- Der kan laves forskellige ting i Birthes kreative hjørne – det er et besøg
værd.
Kl. 10.00 – 13.00 veteranbiltræf med bl.a. 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
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 vores område sagtens kan klare dem fra
Fjelstrup
- Hold tilmelding til Frank senest den 21. maj kl. 14, så Fjelstrup 24/7 har
mulighed for at planlægge dagens øvelser.
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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
planlagt færdig endnu!
- Tilmelding nødvendig af hensyn til mængden af mad vi skal have klar
- Prisen er 100,- pr person dog ½ pris for børn på 10 år eller derunder
- Tilmelding til Frank Bahnsen Tlf. 40750244, senest 19. maj
Hjælpere
Har du lyst at give en hjælpende hånd??
Vi mangler hjælpere til bl.a. at sætte telt op (sikkert torsdag den 21. 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. Jo flere vi er jo nemmere er det for os alle.
Og hvis du har 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, vil vi meget gerne
høre fra dig.
Giv Frank Bahnsen et ring eller sms 40750244 så hurtig som muligt, for
planlægningen at gøre m.m.
Vigtige datoer
Ret til ændringer forbeholdes!
19. marts generalforsamling i Nordenfjordshuset
20. marts Dilettant generalprøve
21. marts Dilettant med fællesspisning
23. maj – markedsdag på sportspladsen ved Vonsbæk skole
23. juni – Sct. Hans
1. oktober – Fællesspisning i Nordenfjords huset
6. november – Lottospil
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Nørkleaften i Nordenfjordshuset
Der er nørkleaften hver onsdag i nordenfjordshuset. Kom og vær med hvor der
nørkles og hygges.
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.
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 15
St. Bededag uge 19
Kristi Himmelfartferie uge 21
Pinseferie uge 22
Sommerferie uge 24 og frem til ny sæsonstart
Så sidste gang er uge 21
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Formandens klumme
2020 er kommet godt i gang. Der arbejdes med mange ting for at kunne bevare
et godt og aktivt område, som ikke bare går i stå.
Bestyrelsen har lagt en plan for året, med masser af aktivitet, som I kan se i
vigtige datoer her i bladet. Ud over det sker der altid meget, hvis man ellers
holder øje og deltager i de aktiviteter der kommer. Det er langt fra alt der kommer
fra foreningen. F.eks. var der sauna og badning i fjorden den 1. januar.
Arrangeret af lokale, som lige havde noget udstyr, tid og lyst til at samle folk til
hyggelige timer. Bliv ved med det – det er med til at vi har et attraktivt område at
bo i.
I skrivende stund er der kommet tilmelding til Dialogmøde i februar med
kommunen. Det kunne desværre ikke komme med i bladet, da det først
udkommer efter arrangementet. Jeg håber dog at vi lykkedes med at
repræsentere vores område med et godt blandet hold. Det er jeg ikke i tvivl om at
vi kan.
Vi justerer løbende vores arrangementer, så de passer bedst for så mange som
muligt, eller måske bare for den gruppe de er lavet til. Der kommer også nye
aktiviteter til, og naturligt vil andre så udgå. Da vi lavede planen for 2020, var der
2 aktiviteter som udgik. Det der tidligere startede som kagedyst, hvor lokale bagte
kager, og vi alle kunne komme og stemme om de bedste, og endte med kun at
være en form for sønderjysk kaffebord er en af dem der udgik. Det er blevet
svært at få tilmeldte nok, og deltagere var også på vej ned. Om der på sigt
kommer noget lignende vides ikke lige p.t. Den anden der udgik er julehyggen,
som stille og rolig er gået fra en fyldt gymnastiksal til et lille hold på 6 børn. Den
trænger bare til en pause. Hvor lang den bliver må vi se.
Vi har stadig mange aktiviteter, så det er ikke fordi der kommer et stort hul efter
de 2 aktiviteter. På trods af det er vi altid klar til nye ideer og tiltag. Så har i gode
ideer, og vil I evt. gerne hjælpe med at starte noget nyt op, så er jeg altid lydhør.
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 Astrid J. Thomsen..………………………………………………
Graver Mikael Andersen, Aastrup……………………………………. 21466834 /
Graver Nanna Hoffensitz 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..………………………………………………………..
51705534
Arkivleder Irene Sørensen……………………………………………. 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.
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Aastrupsogn
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Gudstjenester
Marts

Aastrup

Vonsbæk

01

1. s. i fasten

10.30

09.00

08.

2. s. i fasten

09.00

10.30 (sogneindsamling)

15.

3. s. i fasten

10.30 (konfirmandgospel)

Se Aastrup

22.

Midfasten

09.00

10.30

29.

Marias bebudelse

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen).

April

Aastrup

Vonsbæk

05.

Palmesøndag

10.30 Familie

Se Aastrup

09.

Skærtorsdag

Se Vonsbæk

19.00

10.

Langfredag

09.00

10.30

12.

Påskedag

10.30

09.00

13.

2. påskedag

Fællesgudstjenesten i Domkirken kl. 14

19.

1. s. e. påske

10.30

Se Aastrup

26.

2. s. e. påske

Se Vonsbæk

09.00 (Susanne Madsen)

Maj

Aastrup

Vonsbæk

03.

Konfirmation

09.30

11.00

08.

Bededag

10.30

Se Aastrup

10.

4. s. e. påske

09.00

10.30

17.

5. s. e. påske

10.30

09.00

21.

Kr. Himmelfart

26.

6. s. e. påske

09.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

31.

Pinsedag

10.30

09.00

Juni

Aastrup

Vonsbæk

2. pinsedag

Fællesgudstjeneste i Gram k. 11

01.

Se Vonsbæk

10.30 Konfirmation

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

