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Forkortelser
* = indsamling
PHK = Sognepræst Peder Høy Kristensen,
Hjordkær
Døvegudstj.: = Døvegudstjeneste ved døve-
præst Karen Tikjøb, alle er velkomme! Ved
denne gudstjeneste oplæses navnene på dem,
der er døde i det forgangne år. Efter gudstje-
nesten nedlæggger pastor Terkel Tikjøb en
krans ved mindet for de faldne. 
S = sommertid ophører
Afskedsg. = Sognepræst Villy Klit-Johansen
holder afskedsgudstjeneste.

Kirkebilen:
Velkommen til at benytte kirkebilen til alle
gudstj. og til møder i præstegården. Ring til:
Rødekro Taxa, telefon: 74 66 21 75

Indsamlinger:
09. september: Spedalshedsmissionen
23. september: Dansk Missionsråd
07. oktober: Menighedsfakultetet
04. november: Danske Sømands- og 
Udlandskirker

3Gudstjenester

Gudstjenester

September: Hellevad Egvad

den 02.09. 9.00 PHK INGEN 13. s. e. trin. Luk. 10,23-37

den 09.09.* INGEN 10.30 Høstg. 14. s. e. trin. Luk. 17,11-19

den 16.09. 10.30 Høstg. INGEN 15. s. e. trin. Matt. 6,24-34

den 23.09.* INGEN 9.00 PHK 16. s. e. trin. Luk. 7.11-17

den 30.09. 9.00 10.30 17. s. e. trin. Luk. 14,1-11

Oktober: Hellevad Egvad

den 07.10.* 10.30 9.00 18. s. e. trin. Mark. 22,34-46

den 11.10. – 19.30 Jagtgudstj. – –

den 14.10. 9.00 10.30 19. s. e. trin. Mark. 2,1-12

den 21.10. INGEN 10.30 20. s. e. trin. Matt. 22,1-14

den 28.10. (S) 10.30 Afskedsg. 9.30 Afskedsg. 21. s. e. trin. Johs. 4,46-53

November: Hellevad Egvad

den 04.11. 14.00 Døvegudst. 10.30 Alle helgen Matt. 5,1-12

Gudstjenester i november:

Se dagspressen!

Husk høstgudstjenesterne 

den 9. og 16. september! 
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   HELLEVAD  EGVAD

Søndag 3. dec. 1. s. i advent 9.00  Adventskransen 10.30 Adventskransen
   tændes  tændes

Torsdag d. 7. dec.  19.00 Syng julen ind

Søndag d. 10. dec. 2. s. i advent  16.00 Børnefamiliegudstj. 14.00 Børnefamiliegudstj.
   Lucia-optog  Lucia-optog 

Onsdag d. 13. dec.  9.30 Afslutning for  18.15 Rotary
   kommunal dp   

Torsdag d. 14. dec.  9.30 Afslutning for
   kommunal dp

Søndag d. 17. dec. 3. s. i advent   10.30

Mandag d. 18. dec. Skolen 8.00 Minikonfirmanderne 
   optræder med 
   krybbespil

Tirsdag d. 19. dec.  Børnehaven 9.15   

Søndag d. 24. dec. Juleaften 15.30  14.00

Mandag d. 25. dec. Juledag   10.30

Tirsdag 26. dec. 2. juledag 10.30 

Søndag d. 31. dec.  Nytårsaften 15.00

Mandag d. 1. jan.  Nytårsdag   16.00

Søndag d. 7. jan. 1. s.e. H3K 9.00  10.30

Søndag d. 14. jan. 2. s.e. H3K 10.30  19.30 Lysgudstjeneste 

Søndag d. 21. jan. s.s.e. H3K 10.30

Søndag d. 28. jan Septuagesima 10.30 

Søndag d. 4. feb. Seksagesima  19.30 Lysgudstjeneste 10.30 Børnekoret 
     medvirker

Søndag d. 11. feb.  Fastelavn 10.30   9.00 

Søndag d. 18. feb. 1. s. i fasten 9.00  10.30

Søndag d. 25. feb. 2. s. i fasten 10.30

Søndag d. 4. marts 3. s. i fasten 9.00  10.30 Børnekoret 
     medvirker

Gudstjenester

Fra menighedsråd og præst
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1. søndag i advent
Den første søndag i advent er den første 

søndag i det nye kirkeår, og indleder 
adventstiden. 

Det er den tid, hvor vi venter 
på det, som kommer, nemlig Kristi 

fødsel. Det er en tid for stille glæde og 
forventning. Vi fejrer starten på det nye 

kirkeår, og tænder 
adventskransen.

Syng julen ind
Den 7. december synger vi julen 

ind i Hellevad Kirke 
kl. 19.00. 

Der er så mange smukke julesalmer, og 
det er ikke altid, man kan nå at synge 
dem alle juleaften. Så nu vil vi synge 

mange af dem sammen, og nyde den helt 
specielle stemning, der er omkring julen. 
Børn er meget velkomne. Efterfølgende 

er der kaffe og æbleskiver.

Gudstjeneste med 
Luciaoptog

Søndag d. 10. december 
kl 16.00 i Hellevad

Der er Lucia-optog sunget af 
kirkernes børnekor. Kom og nyd 

den smukke gudstjeneste. 
Hele familien er velkommen.

Stemningsfuld 
gudstjeneste med 

Luciaoptog
Søndag d. 10. december 
kl. 14.00 i Egvad Kirke 

Dejlig gudstjeneste for hele familien. 
Der er Lucia-optog med lokale børn. 

Alle børn, der har lyst til at deltage, kan 
henvende sig til Peter Kaczmarek på 

telefon 30 66 31 81 eller 
Birte Reimers på telefon 60 94 89 99. 

Der bliver en øvedag inden selve optoget, 
som er mandag d. 4. december kl. 18.00. 

Det varer ca. en time. Der vil være en 
sandwich og drikkevarer.

Særlige gudstjenester

Fra menighedsråd og præst
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 Julen for børn
Fredag d. 1. december 
er der julehygge i kirken for 

forældre og andre pårørende til 
børn i Smørhullet. Det starter kl. 14.00 
i kirken, hvor pigerne går luciaoptog. 
Derefter vil børnene lave en koncert, 

med et par enkelte fællessange lagt ind 
i mellem. Koncerten vil vare ca. 45 

min., hvorefter vi går samlet tilbage til 
Børnehaven.

Onsdag d. 13. dec. kl. 9.30
Kommunale dagplejere med børn.

Torsdag d. 14. dec. kl. 9.30
Private dagplejere med børn, 
forældre og bedsteforældre. 

Andre mindre børn og søskende 
er velkomne med deres forældre. 

Mandag d. 18. dec. kl. 8.45 
Afslutning for 

Børnehaven Smørhullet

Tirsdag d. 19. dec. kl. 8.00 
Afslutning for Hellevad Skole, 

forældre og bedsteforældre er velkomne. 
Minikonfirmanderne 

opfører krybbespil for hele skolen som 
en festlig afslutning.

JUL OG NYTÅR 
i Hellevad og 
Egvad Sogne

Juleaftensdag d. 24. december 
kl. 14.00 i Egvad

kl. 15.30 i Hellevad  
(bemærk! tidspunktet er ændret i 

forhold til forrige år)

Juledag d. 25. december 
kl. 10.30 i Egvad

2. juledag d. 26. december 
kl. 10.30 i Hellevad

31. december Nytårsaftensdag 
kl. 15:00 i Hellevad  

(NB! ændret tidspunkt)

1. januar Nytår kl. 16.00 
i Egvad. Efter nytårsgudstjenesterne 

ønsker vi hinanden godt nytår.

Særlige gudstjenester

Fra menighedsråd og præst
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Lysgudstjeneste
Egvad Kirke d. 14. januar 

kl. 19.30
Vi fejrer en smuk gudstjeneste,  

hvor lyset står i centrum. Vinteren  
er mørk i Danmark, og selvom  

dagene længes, er det rart at  
fokusere på det lyse.

Hellevad Kirke d. 4. februar 
kl. 19.30 

En smuk gudstjeneste, hvor de levende 
lys står i centrum, midt i vinterens 

mørke.

Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Evangelisk alliance 
bedeuge 7 - 14 jan.:                  

Onsdag den 10. jan.: 
Bedemøde hos Anna og 

Viggo Andresen, Brystrup.

Bøn og lovsangsgudstjeneste i 
Hjordkær kirke fredag den 12. jan.

Lørdag den 20. jan.:                            
Vinterstævne i Hjordkær. 

 

Tirsdag den 30. jan. Kl.19.30:                                                                           
Bibelkreds hos Ruth og Edvard Høst,   

Klintevej 8, Hjordkær

Tirsdag den 27. februar kl.19.30:              
Bibelkreds hos Benthe og 

Ernst Andresen, Hellevad-Bovvej 5, 
Brystrup                                         

Kontaktperson:                                             
Ernst Andresen, 74669175
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Kirkebetjeningen
Sognepræsten:
Elizabeth Dalsgaard Fonsmark
Hellevad præste gård, 
Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro, 
Tlf. 23 74 08 80
E-mail: edf@km.dk
Træffetid onsdag og fredag kl. 9-12.
Mandag er ugentlig fridag. Ved ferier og 
fridag henvises til Robert Andersen, sogne-
præst i Hjordkær, telefon 50 42 79 87, 
e-mail rsa@km.dk

Organist ved begge kirker:
Organist, Birte Reimers
Centrumsgaden 25, Bov, 6330 Padborg
Tlf. 60 94 89 99
E-Mail: Reimers777@gmail.com

Kirkesangere ved begge kirker:
Ulla Reinholdt
Sønderbyen 7, 6534 Ager skov
Tlf. 36 98 95 43
e-mail: oksgaard@hotmail.com

Kirkesangere ved Hellevad Kirke:
Anne Jessen
Elmegårdsvej 2, 6500 Vojens
Tlf. 74 51 92 91 / 20 41 43 17
E-mail: annecjessen@gmail.com

Kirketjener/graver Hellevad:
Tonni Petersen
Vandmøllevej 3, Klovtoft, 6230 Rødekro
Tlf. 53 28 71 25

Kirkegårdskontoret:
Tirsdag-fredag kl. 9.30-10.00 og 
12.00-12.30, tlf. 53 28 71 25
E-mail: hellevadkirke@c.dk

Kirkegårdsmedhjælper: 
Anette Nissen
E-mail: ting_bjerg@hotmail.com
Mobil 51 34 41 95

Afløser: Mette Petersen
Øbeningvej 26, Øbening, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 95 58

Kirketjener/graver Egvad:
Mette Schrøder-Jørgensen
Rugbjergvej 10, Rugbjerg, 
6230 Rødekro
E-mail: mette-brian@hotmail.com
Mobil: 61 54 88 87 

Kirkebilen:
Velkommen til at benytte kirkebilen til alle 
gudstjenester og til møder i præstegården.
Ring til Agerskov Taxa: 74 83 36 40

HUSK at melde adresseændring:
Pårørende til gravsteder bedes venligst give 
besked til Kirkekontoret, når de ændrer 
adresse og telefonnummer. Der kan opstå 
situationer som gør, at kirkebetjenin-
gen skal kunne komme i kontakt med 
pårørende.

Hjemmesiden:
www.hellevad-egvad-sogne.dk

Menighedsråd

Fra menighedsråd og præst
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Hellevad menighedsråd
Formand: Birger Wollesen
Hovedgaden 1, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 44 / 20 45 91 44
E-mail: birgerwollesen@mail.dk

Næstformand/kirkeværge:
Ellen Underbjerg
Borrevad 12, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 40 19 92 64
E-mail: ellen@usv.dk

Personalekontaktperson: Marie Thomsen
Vandmøllevej 2, Klovtoft, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 95 14 / 29 42 75 88
E-mail: chathrinemariethomsen@gmail.
com

Kasserer: Benthe Andresen
Hellevad Bovvej 5, Brystrup, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 75 / 24 93 43 61
E-mail: ernst@lynhurtig.dk

Medlem: Jørgen Bossen
Langager 14, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 22 / 24 29 06 52
E-mail: jkbossen@hotmail.com

Forretningsfører: Tove Carstensen
Hovedgaden 55, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 17 / 30 23 94 17
E-mail: tcsvenet.dk (arbejde: toc@km.dk)

Egvad menighedsråd
Formand: Jes Jessen Iversen
Tyrholmvej 3
Tlf. 74 66 92 63
E-mail: jesji@mail.dk

Næstformand/kirkeværge:
Lars Erik Jensen
Øbeningvej 17
Tlf. 74 66 91 42
E-mail: vaks@svenet.dk

Kirkeværge: Peter Kaczmarek
Egvadvej 6
Tlf. 30 66 31 81
E-mail: bedstemorrunni@yahoo.dk

Sekretær og personalekontaktperson:
Kirsten Petersen
Nr. Hostrupvej 25
Mobil: 60 66 92 91
E-mail: kirsten66@live.dk

Medlem: Peter Skade
Øbening Kirkevej 3, Egvad, 6230 Rødekro
E-mail: peter@pshandel.dk
Tlf. 30 13 45 82

Menighedsråd

Fra menighedsråd og præst
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Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Børnekor
Vi starter op i børnekoret 
den 24. januar 2017 igen.

Vi synger i kirken kl. 16.00 - 16.45.
Alle børn fra og med 3. klasse og 

opefter er meget velkomne.
Vi ses

Birte Reimers

Voksenkor
Vi starter op igen d. 24. januar.
Vi skal have gang i foråret og ny 

korsæson. Alle sangglade mennesker er 
meget velkommen til at få rørt 

sangstemmerne i hyggeligt samvær.
Vi synger i kirken kl. 17.00-18.00. 

Der sluttes af med en 
Forårskoncert i foråret.

Vi ses
Birte Reimers

Babysalmesang 
- nyt hold
Hellevad kirke 

d. 22. februar 2018 
kl. 10.00 - 11.30.

Nu har du mulighed for at være med 
til babysalmesang, sammen med 

dit barn.
Vi synger salmer, danser og får sanserne 
sat i gang. Alle baby’er fra 0 - 7 mdr. er 
meget velkomne. Medbring dyne eller 

tæppe til barnet. Det er gratis at deltage.

Dog er tilmelding nødvendig til 
kirkens organist Birte Reimers på 

tlf. 6094 8999 eller mail 
reimers777@gmail.com 

Ad-hoc kor til påske
Har du lyst til at gøre 

Påske søndag mere festlig, 
så er du velkommen til at være med i 
vores Ad-hoc kor i EGVAD KIRKE. 

Det kræver intet nodekendskab. 
Blot du har lyst til at synge!

Vi øver følgende 3 onsdage, i kirken, 
og deltager så til Gudstjenesten om 

søndagen. 

Så bare mød op følgende datoer:
14. marts kl. 18.30
21. marts kl. 18.30 
28. marts kl. 18.30

Vi synger 1,5 time med en lille pause, 
hvor der serveres kaffe og småkager.

1. april - Gudstjenste tidspunkt følger!
Hvis du har spørgsmål, er du 

velkommen til at kontakte kirkens 
organist Birte Reimers på 

tlf. 60 94 89 99.

Vel mødt!
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DÅB

Søndag d. 13. august 2017
Alberte Marie Rasmussen
Bakkevej 6
6230 Rødekro
Egvad Kirke

Søndag d. 20. august 2017
Nohr Hoegh Radik
Søndervænget 52
6230 Rødekr o
Hellevad Kirke

Søndag d. 10. september 2017
Thilde Rosenbæk Kryger
Søndervænget 16
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Søndag d. 1. oktober 2017
Nellie Langelund Jakobsen
Hovedgaden 47
6230 Rødekro
Egvad Kirke

Andreas Underbjerg-Tornvig
Møllegade 20
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Søndag d. 15. oktober 2017
Kerstin Meilandt
Funkevej 2
6230 Rødekro
Egvad Kirke

KIRKELIG VELSIGNELSE

Lørdag d. 19. august 2017
Susanne Rheder og Rasmus Iversen
Øbeningvej 24
Øbening
6230 Rødekro
Egvad Kirke

BRYLLUP

Lørdag d. 23. september 2017
Sara Neander Kristensen 
og Lars Juhl Lunde
Ladefogedvej 99
8200 Aarhus N
Hellevad Kirke

Siden sidst

Fra menighedsråd og præst



11Fra foreninger i Hellevad Sogn

Februar
Torsdag, den 8. februar 2018, kl. 19.00. 
Lottospil med amerikansk lotteri på Kløver 
Es. Tag familien med til en hyggelig aften. 
Der er fine præmier og en lille hilsen til alle 
børn. Alle er velkomne.

Marts
Torsdag den 8. marts 2018, kl. 19.00.  
Generalforsamling i skolens alrum. Udover 
generalforsamlingen vil der være et lille  
arrangement. Ingen tilmelding.

Hellevad Husmoderforening

Husmoderforeningen på Bridgewalking den 5. september.  Vi var 12 medlemmer, der nød 
oplevelsen og udsigten fra 60 meters højde. Vejret var med os og stemningen i top. 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul,  
samt et godt og lykkebringende nytår
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Generalforsamling
Næste generalforsamling i 
Beboerforeningen er tirs-
dag den 30. januar 2018. 
Mere derom senere.

Hvad står Hellevad beboerforening 
egentlig for?
Dens formål er at varetage interesser af al-
men art for beboerne i Hellevad og omegn 
omkring Hellevad (i hovedsagen Hellevad 
skoledistrikt). Foreningen er upolitisk 
i enhver henseende. Betaler Hellevads 
hjemmeside. www.hellevad.dk, Arrangerer 
juletræsfesten på Hellevad Vandmølle. 

Sørger for at Hellevad har fået hjertestar-
tere, og er opsat, sørger for at der afholdes 
kursus i brugen af sådanne og vedligehold 
af disse. 

I Hellevad har vi nu fået to hjertestartere 
opsat. Det takker beboerforeningen Hel-
levad Hallens Støtteklub for, de har været 
sponsor for begge. Den ene er tilgængelig 

hele døgnet og sidder under terrassen ved 
Hotel Kløver ES. Den anden er i skolen, der 
er indgang fra sportspladsen, hovedind-
gang til gymnastiksalen eller indgang fra 
legepladsen.

Beboerforeningen holder sammen med in-
struktøren kursus i betjening af hjertestart-
er. Beboerforeningen søger derfor byens 
borgere og firmaer, som er interesseret, til 
at melde sig, dette kan ske til Birger Wol-
lesen på Shell. Byens foreninger opfordres 
til at stille med 2 mand, navn oplyses til 
Birger Wollesen. Når der er aftalt tid med 

Beboerforening for Hellevad og omegn
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Beboerforening for Hellevad og omegn

instruktøren, får hver mand besked hvor og 
hvornår kurset afholdes. 
Alle der ønsker at deltage kan melde sig. 
Beboerforeningen vil opfordre folk med 
smartphone at hente en app som fortæller 
hvor den nærmeste hjertestarter, er lige 
meget hvor man befinder sig i Danmark, 
Birger har sådan en.

Udsmykning af Hellevad ś 
rundkørsel 
Sammen med kunstudvalget for Aabenraa, 
det tager godt nok lang tid, man skal have 
meget tålmodighed. Beboerforeningen har 
overtaget legepladsen på Søndervænget, 

den kører rigtig godt, den passes af nogle 
ildsjæle her i byen. Græsset bliver slået, 
benzin og reservedele betales af forenin-
gen. Beboerforeningen betaler 2.000,- kr. 
til græsslåning af Gusters Eng, så den står 
pæn og ordentlig. Græsset på rundkørselen 
bliver slået og udgifterne betales af beboer-
foreningen.

Opsætning af julebelysning  
Står beboerforeningen også for, med frivil-
ligt arbejde, og stor tak til dem, der sætter 
belysningen op til glæde for os alle. Vi håber 
på velvillig støtte til belysningen fra fore-
ninger og erhvervsliv.

Sådan kan vi blive ved, beboerforeningen 
deltager i mange ting, som sker i denne by. 
Kom blot til generalforsamlingen, hør hvad 
der sker i vores by. Foreningen håber at alle 
vil betale kontingent, det koster ikke meget, 
100 kr. for en husstand og 50 kr. for enlige. 
Der kommer i foråret  medlemmer  rundt 
for at sælge medlemskort, men der kan altid 
betales på Shell tanken.
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Beboerforening for Hellevad og omegn

Hellevad Hjemmeside
Vi vil hermed gerne opfordre til, at endnu 
flere foreninger gør aktivt brug af de 
muligheder vi tilbyder på hjemmesiden. 
Besøg derfor Hellevads hjemmeside www.
hellevad.dk, hvor du kan læse mere om 
lokalsamfundet, bruge ”opslagstavlen”.
Gør jer selv og andre den tjeneste at skrive 
eventuelle aktiviteter (små eller store) i ak-
tivitets- kalenderen, så vi alle har mulighed 
for at deltage, eller bare følge med i hvad der 
sker i området. Har du et billede til forsiden, 
sæt det ind, eller send billedet til Birger 
Wollesen, så sætter han det ind.

Legepladsen
Legepladsen bliver stadig flittigt brugt både 
af byens børn, men også børnehaven har 
været på besøg over sommeren på små ture. 

Der kommer løbene legeredskaber i sand-
kasserne og tak for det, til dem der ligger 
det derom. Det næste der kunne trænge til 
på legepladsen er nogle nye bordebænke 
sæt og til foråret 2018 skal der males igen og 
evt. hvis der er flere ønsker til legepladsen 
er i velkommen til at komme med dem til 
beboerforeningens medlemmer. 
Hvis nogle vil hjælpe lidt med at holde 
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Beboerforening for Hellevad og omegn

legepladsen pæn fx med at slå kanter eller 
klippe græs så hører vi gerne fra jer. 
Hvis du ønsker at deltage i vedligeholdelse 
af pladsen, så henvend dig til Kathrine 
Lehmann tlf. 20474037 eller Majbrit Outzen 
tlf. 30 53 26 83. De to er ildsjælene på plad-
sen.

Vælgermødet til 
kommunevalget 2017
Den 24.oktober holdt Hellevad vælgermøde 
med opstillede kandidater til kommuneval-
get. Aftenen startede kl 18.00 med fælles 
spisning på Hotel Kløver Es – stegt flæsk og 
persillesovs og kogte kartofter. Der blev gået 
til flæsket med stor appetit.Der var mødt 19 
kandidater op, som repræsenterede alle de 
opstillede partier.

Salen var fyldt op med interesserede hel-
levadborgere -110 personer. Det var dejligt, 
at der også kom så mange unge mennesker 
efter spisningen, som ville høre, hvad de 
forskellige partier ville arbejde for i byrådet 
i den næste periode.
Kandidaterne lovede alle sammen at arbejde 

for os alle i kommunen – unge såvel som 
ældre, samt gode vejforhold – men kan-
didaterne fik efterhånden sporet sig hen 
til, at de forskellige partier trods alt har 
lidt forskellige prioriteter. Der var ingen af 
kandidaterne, der ønskede at lukke vores 
lokale skole/børneunivers. De fleste var 
positive omkring, at vi ønsker en cykelsti 
til Rødekro, specielt nu når trafikmængden 
stiger i området med opførelsen af Apple 
ved Kassø. Ingen lovede dog medvind på 
cykelstien – og dog. Næsten alle syntes, at vi 
i Hellevad skulle gå videre med arbejdet for 
at få udbygget gymnastiksalen på Hellevad 
skole til halstørrelse. En rigtig god aften, 
hvor der blev stillet mange spørgsmål, og 
hvor kandidaterne efter bedste evne prø-
vede at besvare dem.

Bålhatten
Bålhatten på sportspladsen har fået ny hat 
(tag). Beboerforeningen har skaffet pengene 
til udskiftningen, og skolen og idrætsfore-
ningen har pillet den gamle hat ned.
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Juletræsfest på 
Hellevad Vandmølle
Børn og beboere i Hellevad og omegn 
inviteres hermed til juletræsfest

Søndag den 17. december 2017
Vi mødes kl. 13.00 ved Hotel Kløver ES i Hellevad, hvorfra der vil være mulighed 
for at køre med Nisse-ekspressen ud til Hellevad Vandmølle.
Vi skal se, om vi kan få vækket julemanden af hans dybe søvn. Herefter vil vi 
synge et par julesalmer og danse omkring det store juletræ. På Vandmøllen vil 
der være en fælles familie-juleleg, men hvad den går ud på, det afslører vi ikke 
her. Der er dækket op til et stort fælles jule-kaffe-bord, og du skal ikke selv have 
noget med – vi har sørget for det hele. Og måske har julemanden også en lille ting 
til børnene.

Under juletræsfesten sælges medlemskontingent for året 2013, husk at 
medbringe kontanter, prisen er 50 kr. for enlige, og 100 kr. for en familie.

Klokken ca. 1530 kører Nisse-ekspressen retur til Hellevad igen. Så vær frisk - 
ung, gammel, barn eller voksen, kom og vær med og få en rigtig god oplevelse.                                                               

Bestyrelsen for Beboerforeningen:
Formand Birger Wollesen  tlf. 74 66 91 44
Kasserer  Lisbeth Bang-Olesen tlf. 74 62 55 53
Sekretær  Jes Melby  tlf. 51 32 51 62
Best. medlem Majbrit Outzen  tlf. 30 53 26 83
Best. medlem Alis Post Nielsen  tlf. 22 81 56 45
Suppleant           Lars Iskov  tlf.   51338997
Suppleant           Kathrine Lehmann tlf.   20474037

Med venlig hilsen
Beboerforeningen for Hellevad og Omegn

Beboerforening for Hellevad og omegn
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Hellevad-Egvad Pensionistforening

Hellevad-Egvad 
Pensionistforening 

Hver onsdag
Krolf spillet på Gustes Eng er nu slut 

for i år. Vi starter derfor med kortspil, 
ludo mm., hos Inga og Peter 

hver onsdag kl. 9.30. 
Alle er velkomne! – også selvom I 

ikke spiller krolf. 

Tirsdag den 12. december
Juleafslutning kl. 14.00 i Hellevad kirke. 

Derefter mødes vi i skolens alrum til 
et par hyggelige timer, sammen med 

Hyggeklubben. 
Der skal medbringes en pakke 

til ca. kr. 25,-

Torsdag den 14. december
HUSK der er Senior Julefrokost på 

Hotel Kløver Es kl. 12.00 

Torsdag den 18. januar
Generalforsamling kl.14.30 

- i skolens alrum

Hellevad-Egvad Pensionistforening
ønsker alle

en glædelig jul 
og et godt nytår
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Kære læsere af Sogne Nyt
Så har vi fået vintertid, dagene er regnfulde, 
og refl ekser skal fi ndes frem fra skuffen og 
sættes på tøjet. Det er rigtig fi nt at se, at de 
gule trafi kveste er blevet så almindelige at 
bruge.

Vi skal alle passe rigtig godt på hinanden i 
trafi kken. 

I børnehaven har vi p.t. 40 børn, i SFO er 
der tilmeldt 52 børn og i skolen har vi 86 
elever. 

Nogle forældre til elever på mellemtrinet 
har valgt at fl ytte deres barn. Det er både 
skolen og fællesbestyrelsen rigtig kede af. 

Det fylder en hel del i vores dagligdag. Vi vil 
bede om, at alle sejl bliver sat for at bakke op 
om Børneuniverset. Hvis man synes, at der 
er noget, vi kan gøre bedre, er man meget 
velkomne til at kontakte os. Vi er absolut 
interesserede i samarbejde, og elevernes 
bedste.

Torsdag den 2. november var forældrekred-
sen inviteret til foredrag med psykolog 
Rasmus Alenkær. Der var et fl ot fremmøde 
med ca. 75 tilhørere. Palle Petersen lånte 

os sit elektriske udstyr, så Rasmus Alenkær 
kunne snakke i headsæt med forstærker og 
store højtalere. Vi siger tak til forældrene for 
fremmøde og tak til Palle for opstilling og 
lån af udstyr.

Vi har taget afsked med lærer Hanne Flyger. 
Hanne fi k arbejde i Jels. Hanne var hos 
os i et barselsvikariat for Susanne Meck. 
Susanne er begyndt på arbejde igen 1. 
november. 

I børnehaven har vi taget afsked med Betina 
Oberg. Betina har søgt nye udfordringer. 
Hun har været hos os i 6 år. 

Vi har ansat Mette Dall som ny pæda-
gog i børnehaven. Mette kommer fra en 
børnehave i Aabenraa og begynder den 1. 
december. 

Med venlig hilsen
Torben Ruwald

Hellevad BørneuniversHellevad Børneunivers
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Hellevad Ringriderforening

Nu er ringridersæsonen 
slut for året 2017 
Der har været mange 
gode ringriderarrange-
menter her i løbet af 
sommeren, i det sønder-
jyske område.

Her I Hellevad har vi haft 2 gode arrange-
menter, både ringridning i forbindelse med 
midsommer ugen, og Pokalringridning - 
som afslutning på sæsonen.
Pokalringridningen blev afholdt i septem-
ber måned, hvor der var mødt 264 ryttere 
op, de kom fra 33 forskellige foreninger i det 
sønderjyske område.

Dagen blev afviklet i en god sportslig ånd. 
Dagen startede tidligt, rytterne mødtes til 
morgenkaffe, som de selv arrangerede rundt 
i deres små telte. Alle havde taget det gode 
humør med trods vejret ikke var det bedste, 
og indkørslen til pladsen var blevet lidt våd.
I forbindelse med, at Pokalringridningen 
er den sidste ringridning i sæsonen, er det 
en tradition for, at formanden for Amtsrin-

griderforeningen i Aabenraa, Hans Jørn 
Jessen takker for en god sæson.

En stor tak til alle vore hjælpere og skrivere, 
som trofast møder op til at give en hånd 
med – både på pladsen og i laden.  TAK 
SKAL I HA álle sammen.

Samtidig skal der også lyde en tak til Hotel 
Kløver Es for et godt samarbejde til dette 
arrangement.

Selvom vi stadig skriver 2017 er det ikke 
længe til, vi skifter til 2018 og GENERAL-
FORSAMLINGEN står for døren først i det 
nye år.

GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 23. januar 2018
Kl. 19.00 på Hotel Kløver Es

På gensyn denne aften.
Hellevad Ringriderforening, bestyrelsen

        Hellevad Ringriderforening

Hellevad Ringriderforening
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Hellevad 4H

Vi er nu gået over til vinter 4H 
I oktober blev der lavet græskar og kreativ 
med Halloween pynt i pap. I november er 
haverne blevet ryddet op og pakket ned til 
næste år. 6. december skal der bl.a. bages 
småkager. Vi ses!

Generalforsamling er 30/1-18 kl. 19 
i skolens multirum. Mød op hvis 4H 
skal fortsætte. 

Der kommer nemlig til at mangle folk til 
bestyrelsen. Hvis ikke bestyrelses posterne 
kan blive dækket, må 4H blive sat i bero et 
år, og vi må se hvad der videre skal ske. 
 

Hilsen bestyrelsen i 4H
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Nyt fra bestyrelsen, HIF:
Sommersæsonen er afsluttet på fornem-
meste vis og efteråret er allerede godt i gang, 
derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at 
sige en stor tak, til alle jer dygtige trænere 
og hjælpetrænere, ihærdige og dygtige 
idrætsudøvere samt jeres forældre for en 
super sommersæson – tak for kørsel, vask 
af tøj, tak for alle de mange gode træn-
ingsstunder, kamp/spillergejst, fællesskab, 
mange gode oplevelser og ikke mindst for et 
godt kammeratskab. 

Og tak til de personer, som i andre sam-
menhænge hjælper med stort og småt til 
gavn for HIF. 

Vi ses til mange nye stunder i efteråret.
Jeg vil også gerne bede jer sætte X i kalen-
deren til de næste arrangementer, som HIF 
traditionen tro afholder:

Fastelavn søndag d. 11. februar 2018
Dilettant torsdag d. 22. februar og 
lørdag d. 24. februar 2018 samt
Generalforsamling d. 6. marts 2018

Kh Hanne Marie Toft
Formand Hellevad Idrætsforening

Badminton 
Her er en kort hilsen fra badminton afde-
lingen. Vi er kommet i gang med vintersæ-
sonen og for første gang i snart mange år, er 
vi begyndt efter efterårsferien.

Når dette læses, er vores mål at have 2 hold 
der træner om tirsdagen, et hold nye og 
friske unge mennesker, og så dem der har 
været med de sidste år. 

I år har vi prøvet noget nyt, nemlig at vi har 
en udenbys træner til at hjælpe os. 
Der sker ikke så meget pt. vedr. stævner, da 
vi er kommet senere i gang i år.  

Et stævne som jeg vil slå et slag for, er årets 
Kometstævne, det vil sandsynligvis komme 
til at ligge sidst i januar og blive afholdt i 
Genner. Mere info senere.

Miniton med Peter Karlsen & Valdemar 
Jørgensen er også kommet godt i gang.
Motions spillerne er startet og har fået sve-
den til at springe. 

Ang. bolde kan de købes hos mig til en god 
pris, bare send mig en sms på 2947 1544, 
gerne et par dage før I skal bruge dem, så 
leverer jeg dem i hallen. Boldene ligger i 
fugtskab.

Hellevad Idrætsforening
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD

Aktivitetskalender Hellevad Sogn

Aktivitetskalender - Hellevad 

DECEMBER 
 7.  kl. 19.00 Syng Julen ind  Kirken 
 9.  kl.  09.00 Klapjagt  Hellevad og omegns Jagtforening 
 10.  kl.  10.30 Familiegudstj. med Lucia  Hellevad kirke
 12.  kl.  14.00 Juleafslutning Hellevad Kirke  Pensionistforening/Hyggeklub 
 14.  kl.  12.00 Senior julefrokost på Kløver Es Hellevad-Egvad Pensionistforening 
 17.  kl.  13.00 Juletræsfest – Hellevad Vandmølle  Hellevad Beboerforening 
 19.  kl.  08.00 Juleafslutning for skolen  Hellevad Børneunivers 

2018 
JANUAR 
 7.         Juletræsindsamling  HIF
 18.  kl. 14.30 Generalforsamling i skolens alrum Hellevad-Egvad Pensionistforening
 23.  kl. 19.00    Generalforsamling på Kløver Es Ringriderforening 
 25.  kl. 19.30    Aftenhøjskole  Hellevad Aftenhøjskole 
 30.  kl. 19.30    Generalforsamling  Hellevad Beboerforening 
 30.  kl. 19.00    Generalforsamling i skolens multirum  4H 

FEBRUAR 
   4.  kl. 19.30    Lysgudstjeneste  Kirken 
   8.  kl. 19.00    Lottospil på Kløver Es  Husmoderforening
 11.  kl. 14.30    Fastelavnsfest i gymnastiksalen  HIF   
 22.  kl. 19,30    Dilettant på Kløver Es  HIF 
 24.  kl. 18.00    Dilettant på Kløver Es  HIF 
 27.  kl. 19.30    Generalforsamling på Kløver Es  Hellevad Vandværk 

MARTS 
 1.  kl. 19.30    Aftenhøjskole  Hellevad Aftenhøjskole 
 6.   Generalforsamling  HIF 
  8.  kl. 19.00    Generalforsamling i skolens alrum  Husmoderforening 
 22.         Forårskomsammen for skolen  Hellevad Børneunivers 
 25.       Palmesøndag Dåbstræf  Kirkerne 
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AKTIVITETSKALENDER - EGVAD

Aktivitetskalender Egvad Sogn

Aktivitetskalender - Egvad 

NOVEMBER 
 28. kl. 18.00 Julebinderi Familie og Samfund
 30. kl. 18.00 Julebinderi Familie og Samfund

DECEMBER
 2. kl. 9.30 Heldagstur til Flensborg Familie og Samfund
 10.  kl. 14.00 Familiegudstj. Med Lucia Egvad Kirke
 27. kl. 14.00 Juletræsfest NHU
 27.  kl. 21.30 Julebal NHU

2018 
JANUAR 
 16. kl. 19.30 Sangaften i NH forsamlingshus NH Beboerforening
 19.  kl. 18.00 Driving Dinner Nr. Hostrup Hus
 22. kl. 18.00 Pigeaften Familie og Samfund
 25. kl. 18.00 Fællesspisning NH Forsamlingshus
 25. kl. 19.30 Generalforsamling  NHU

FEBRUAR 
 7. kl. 19.30 Generalforsamling  NH Beboerforening
 8. kl. 18.00 Husflid Familie og Samfund
 11.  kl. 14.00 Fastelavn NH Beboerforening
 22. kl. 18.00 Fællesspisning NHU
 22. kl. 19.30 Generalforsamling  NH Forsamlingshus

MARTS
 1. kl. 19.00 Foredrag Organdonation Familie og Samfund
 2. kl. 18.30 Gym.- og folkedansopvisn.  NHU
 20. kl. 19.00 Generalforsamling Familie og Samfund
 23. kl. 19.30 Påske-disko  NHU
 25.  kl. 10.00 Forårsudstilling Nr. Hostrup Hus
25.   Palmesøndag Dåbstræf Kirkerne
29.  kl. 19.00 Påskebal  NHU
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Hellevad IF Fodbold 
- Ungdom: 
Udendørs sæsonen 2017  
er nu vel overstået for  
ungdomsfodbolden i Hellevad IF. Igen i år 
har vi haft et rigtigt godt fodbold år med 
en masse god træning, gode sejre og et par 
enkelte nederlag i ny og næ. En sæson med 
et fantastisk sammenhold blandt ungdom-
spillerne, trænerne og dets forældre. 

Der skal lyde en stor tak og ros til alle vores 
trænere for en KÆMPE indsats gennem hele 
sæsonen, som er ydet uge efter uge. 

Ligeledes tak til de forældre der har hjulpet 

til træning, kampe, som dommer, til at bage 
kage eller andet. Ifht. dommer skal Dress 
have et stort skulderklap for en til tider svær 
opgave, som dommerpåsætter - så der skal 
lyde en stor opfordring til at hjælpe Dress 
til næste år med at få afviklet de ca. 30 un-
gdomskampe. Som altid og sidst men ikke 
mindst også en stor TAK til Erik ”Egge/Op-
kridter” Petersen, som uge efter uge sørger 
for at banerne er kridtet op til kamp.   

Nu tilbage til vores seje ungdomsspillere, 
som har skabt mange flotte sejre, og det 
både i den almindelige turnering og til 
forskellige stævner. Vi deltog eksempelvis 

Øverst fra venstre: Thorbjørn, Rene, Thomas, Emil, Kenneth. Fra venstre midt: Kevin, 
Carsten, Anders, Line, Peder, Torben. Fra venstre nederst:Morten, Ida, Lasse, Berit og Susanne. 
Manglende på billedet: Morten A., Oliver, Valdemar og Johannes 
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Hellevad Idrætsforening

i et stort drengestævne (Autopartner Cup) 
i Rødekro. Et super arrangeret stævne som 
desværre regnede lidt væk, men alligevel 
blev der spillet god fodbold på banerne, og i 
det hele taget havde vi en rigtig sjov og god 
dag ;-). 

Fra midt oktober har vi været i gang med 
indendørssæsonen med træning i både Hel-
levad gymnastiksalen og i Agerskov hallen, 
for de største. I år er der 5 hold tilmeldt 
den almindelige DBU turnering, udover 

deltagelse i forskellige vinterstævner. Vores 
U11-12 drengehold fortsætter udendørs i 
løbet af vinteren, hvor der bliver trænet på 
den nye kunststofbane i Agerskov. Man kan 
stadig nå at starte op på de enkelte hold, så 
endelig mød op til træningen eller kontakt 
træneren for det enkelte hold – se informa-
tioner nedenfor:

1-2-3 HELLEVAD ;-)… 
Mange hilsner

Fodbold ungdom ved Peder Holm

Vores U6 hold, som bliver vores kommende 
stjerner

Vores seje U10 drenge der er klar til at give 
den gas.

Vores U7 drengehold der virkelig hiver sejre 
hjem til Hellevad.

Vores gode U8-9 drenge hold der er max klar.
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Hellevad IF Fodbold 
– Senior/Oldboys:
Efteråret for vores senior og oldboys afde-
lingen har været en virkelig vellykket en 
af slagsen. I skrivende stund og før sidste 
spillerunde er der dødt løb om serie 4 holdet 
klarer sig. Der er fortsat en fantastisk god 
opbakning til træningen (mellem 20-30 
spillere pr. gang). Der kommer stadig flere 
og flere nye spillere til, så der totalt for vores 
2 senior og oldboyshold - har været ca. 60 
spillere inde over holdene. Det er så MEGA 
flot med denne store opbakning, og der 
skal lyde en stor tak til trænerteamet (Jens, 
Kevin, Christoffer og Jakob) for at holde 
dampen og humøret oppe. At en lille by som 

Hellevad kan stille med 2 senior hold og et 
oldboys vidner om et kæmpe sammenhold - 
og et mega godt omklædningsrum.

 Vores oldboys gik næsten også hele vejen 
og fik en flot anden plads i B-rækken, som 
gjorde, at man skulle til Augustenborg for 
at spille regionssemifinale mod Hørup. Her 
blev det dog endestationen, så ingen finale 
til et ellers godt kæmpende Hellevad hold. 
Der er igennem hele sæsonen blevet spillet 
super flot og seværdigt fodbold og som altid 
er der højt humør og glæde, når de ”gamle” 
spiller bold om torsdagen.

Mange hilsner
Fodbold senior ved Jens G & Peder Holm.

Vores seje U11-12 drenge der fik sejret så flot og fik en 
flot pokal med hjem tll Hellevad

Hellevad Idrætsforening
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Hellevad IF Fodbold – Sponsor:
Der skal lyde en stor tak til Anja fra “æ lille 
systue” som har sponsoreret en pavillon til 
Hellevad Idrætsforening. Den vil bl.a. blive 
brugt til stævner og andre arrangementer. 
Her vil den uden tvivl gøre stor gavn for 

både spillere og forældre, når vejret driller 
lidt.

Mange hilsner
HIF sponsoransvarlig Carsten Schmidt.

HIF – Generelt
Det er med stor glæde at Morten S. Anders-
en har sagt ja til at indgå i fodboldbesty-
relsen fremadrettet. Her vil han blive en 
del af en fodboldbestyrelse, som fortsat vil 
arbejde for at udvikle og fremme fodbolden 
i Hellevad. 1-2-3 Hellevad ;-) 

Mange hilsner
HIF fodboldformand Peder Holm.

Hellevad Idrætsforening
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Hellevad Vandværk

Du kan roligt drikke vandet 
fra Hellevad Vandværk.

Efter fund af sprøjtegiften desphenyl-chlo-
ridazon i drikkevandet, i store dele af Dan-
mark, har Hellevad Vandværk, straks det 
blev bekendt, fået lavet en analyse af vandet. 
Der var intet at bemærke til analysen.

Der afholdes generalforsamling 
næste gang tirsdag den 27. februar 
2018 kl. 1930 på Hotel Kløver ES. 
Mere derom senere.

Hellevad Vandværk A.m.b.a. hjemmeside 
www.hellevadvand.dk Der kan du se de 
sidste vandanalyser, og fl ere andre ting.
Vandanalyserne kan også ses på hjemmes-
iden www.mitdrikkevand.dk. 

Når du kommer ind på siden. Klik på 
Sønderjylland. Vælg region og kommune, 
under fi nd forsyning, klik på Hellevad Van-
dværk. Du kan nu vælge boringer, Hellevad 
Vandværk, og ledningsnet.
Under analyser kan du se alt hvad der er 
analyseret for, og hvornår. Du vil også se et 
”i” på analysen, der kan du se hvad stoffet 
betyder, og grænseværdien.
Under den røde kurve kan du se hvordan 
det har været gennem årene.

God fornøjelse
Med venlig hilsen

Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsen for 
Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Formand Freddy Hansen  .... tlf. 30 55 30 39 
mail hellevadvand@svenet.dk
Næstformand 
Søren Jessen  ...........................tlf. 21 66 53 02
Kasserer Uwe Fix  .................. tlf. 74 66 94 83
Best. medlem 
Mathias Lohmann  ............... tlf. 20 82 03 34
Best. medlem 
Finn Homilius  ...................... tlf. 40 27 56 61
Suppleant Leo Luff  ................tlf. 20 55 01 93
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Hyggeklubben
Juleafslutning 

Den 12. december kl 14.00 
Juleafslutning for hyggeklubben 
i Hellevad Kirke. Efter en kort 

gudstjeneste er der kaffe og hyggeligt 
samvær på skolen.

Mvh Elizabeth

November
tirsdagene den 7., 14, 21., 28. 

December
tirsdagene den 5.

12. dec. juleafslutning kl. 14.30 
i Skolens alrum, sammen med 
Pensionistforeningen. Der skal 

        medbringes en pakke til ca. 25 kr. 

Januar 2018
tirsdagene den 9., 16., 23., 30. 

Venlig hilsen     
Oda Korsholm 74 83 39 82

Annemie Møller 74 66 93 56

Hellevad Hyggeklub
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Nr. Hostrup-Hus

Økonomi
1. million kr. fik vi bevilliget den 11. okto-
ber i forbindelse med byrådets 2. behan-
dling af kommunens budget for 2018!! 30 
ud af 31 byrådsmedlemmer valgte at give Nr 
Hostrup-Hus det økonomiske gennembrud 
vi har sukket efter så længe. Ved samme 
lejlighed fik vi også bevilliget en drift-
saftale med kommunen der indebærer at 
Nr Hostrup-Hus får et årligt driftstilskud 
fra kommunen på 110.000kr hvilket, nok så 
vigtigt, sikrer den fremtidige driftsøkonomi 
i Nr Hostrup-Hus. 

Driftsaftalen betyder også at der er plads 
til at kunne lånefinansiere en del af vores 
projekt, i den forbindelse har vi sendt en 
ansøgning til kommunen om en kommune-
garanti på 1. mio.kr.

Det har nemlig vist sig at det er svært at låne 
penge med sikkerhed i den type byggeri 
vi vil opføre, så vi håber, endnu engang på 
kommunens velvilje. Vi er også stadig i gang 
med at undersøge mulighederne for lokale 
private lånemuligheder.

Prisen på byggeriet
Vi har fået et overslag som giver en pris 
på ca. 5,5 mio. for byggeriet. Nu har vi så 
indbudt håndværkere til at give et decideret 
tilbud på arbejdet. De priser har vi ikke fået 

endnu, men vi håber naturligvis på at det 
kan gøre byggeriet en del billigere.

Compass messecenter
Peter Kaczmarek har lavet en rigtig god 
aftale, der betyder at vi kan tjene mange 
penge til Nr Hostrup-Hus. Vi skal stille med 
frivillige til forskellige arrangementer hos 
Compass messecenter, det kan være alt fra 
messer til fester og møder. Aftalen betyder 
at vi mange år frem vil kunne få en god fast 
indtægt vi kan regne med.

Vi efterlyser frivillige der kunne tænke sig 
at tage en lille tjans og få en god oplevelse 
engang imellem, det er så Peter der koordi-
nerer at opgaverne bliver løst med det antal 
frivillige der er behov for.

Selvom man har sagt ja til at komme på 
Peters liste over frivillige, er man ikke mere 
forpligtet end at man altid kan takke nej når 
Peter ringer. Interesseret i at hjælpe! 
Ring til Peter på tlf. 30 66 31 81

Fonde
Vi har ikke haft det store held med store 
beløb fra fonde, helt uforståeligt at fondene 
ikke står i kø for at støtte vores fantastiske 
projekt! Vi opgiver dog ikke og søger fortsat 
alle relevante fonde.

NR. HOSTRUP-HUS
-Alle foreninger under ét tag
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Nr. Hostrup-Hus

Sponsorer:
Vi har en fantastisk aftale med Land 
og Fritid i Mjøls som kan give omkring 
100.000kr til os. Så støt Land og Fritid de 
donerer hele 5 kr pr ekspedition i deres 
butik!

Med SuperBrugsen i Rødekro er der lavet 
en rigtig god aftale med der kan give op til 
15.000kr pr år delvis afhængig af brænd-
stofsalg på vores OK kort. Derfor er det 
nu blevet endnu vigtigere for os at have 
så mange OK Kort som muligt der støtter 
NHU!

Kontingent for 2017 
Støt det gode formål! 100 kr pr person. 
Kan indbetales på mobilpay 29399180 eller 
bankoverførsel 7910-0001833956

Benzinkort hos OK
Vi har nu fået de første knap 6.000 kr 
udbetalt for det første år vi har haft aftalen 
med OK. Næste gang vil udbetalingen helt 
sikkert blive endnu større. Faste indtægter 
som disse er meget vigtige for den fremti-
dige drift af NHH. 

Vi får 6 øre pr liter brændstof der bliver 
solgt på kort hvor Nr Hostrup ungdoms-
forening er valgt som den forening man 
vil støtte (støtten går igennem NHU til 
Nr Hostrup-Hus). Man kan selv gå ind på 
www.ok.dk og oprette kort.
Har man allerede et OK kort kan kortet æn-
dres til at støtte NHU, dette skal gøres enten 
telefonisk eller pr. mail til OK. Vi kan også 
gøre det, hvis man sender kortnr. + fulde 

navn til Gunnar Petersen på gunnar64@
live.dk eller tlf. 50 45 92 91
Hvis man laver en EL aftale med OK for-
dobles støtten til 12 øre pr. liter brændstof.
Og med en mobilaftale tredobles støtten til 
18 øre pr. liter brændstof.

Jern/metalskrotindsamling
Vi indsamler skrot der sælges til fordel for 
Nr Hostrup-Hus Vi har allerede solgt for 
over 10.000 kr.

Har du noget skrot du som mangler at 
komme af med:
Kontakt Lars Jensen på telefon 51 88 42 20 
eller mail: vaks@svenet.dk
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Driving Dinner 

*Mød Nye Mennesker * 

* Lækker Mad *  

* Hyggeligt Samvær *  

KØR! KØR! KØR! SPIS  
FORRET 

SPIS  
HOVEDRET 

FÆLLES 
DESSERT 

Driving Dinner  
Fredag d. 19. januar 2018 kl. 18.00 
Voksne 150,- og Børn(15 år)75 kr,-  
Tilmeld jer som gæst eller vært,  

Senest d. 12. januar 
Tilmeldning: v/Bodil Nissen på  

tlf. 40419055 eller hnissen@bbsyd.dk 

Nr. Hostrup-Hus
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Søndag, den 25 marts 2017 

Nr. Hostrup-Hus



34 Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Byfest

Nr. Hostrup Byfest

I uge 31 afholdte Nr. Hostrup og omegn 
vanen tro fem folkelige fornøjelige festdage, 
de blev  afsluttet på bedste vis. 
Som altid starter byfesten allerede onsdag 
aften, hvor der kommer folk fra nær og 
fjern til en hyggelig omgang Skat. Der var 
igen i år et rigtigt flot fremmøde, med knap 
100 deltagere i turneringen! 

Torsdag aften blev der afholdt friluftsgud-
stjeneste, som for første gang blev afholdt 
af sognets nye præst Elizabeth Dalsgaard 
Fonsmark, hvilket hun klarede flot foran de 
60 fremmødte. Samtidigt var der aktiviteter 
for børnene på sportspladsen, de havde en 
fornøjelig aften, hvor der blev arrangeret 
lege og bagt pandebrød over sportspladsens 
nye flotte bålsted.

Traditionen tro blev der fredag afviklet 
rundbold dyst, mellem de lokale områder i 
sognet, hvor der også var flot med tilskuer 
der heppede på de mange hold. Øbening 
kunne som sædvanligt, fristes man til at 
sige, trække sig sejrrigt ud af turneringen og 
tilføje endnu et æbletræ til samlingen. Som 
et nyt initiativ, blev der lagt op til rafle-
konkurrence, hvor det var en fornøjelse at se 
en god blanding af folk der morede sig. 

Lørdagen startede ud med 50+ fest for de 
rutinerede, hvor der blev skabt tidlig fest-
stemning, med ”De fié Knejte” i spidsen. I 
mens der blev festet i teltet blev der afviklet 

havetraktor ringridning på pladsen, hvor 
der var fremgang i antallet af deltagere, her 
blev vinderen Jesper Paulsen efter omridn-
ing mod Thomas Thodsen. Lørdag aften 
blev der i selskab med 6feet og en lækker 
buffet, virkelig sat gang i den store fest, 
hvor vi også fik en fornøjelse af en ny Nr. 
Hostrup sang.  

Søndag stod i ringridningens tegn med 
optog gennem Nr. Hostrup by, Den 
Sønderjyske Garde førte an, efterfulgt af 
rytterne til hest såvel som på cykler. I mens 
der var godt gang i ringridningen til hest, 
var der koncert og tattoo ved Den Sønder-
jyske Garde. Imellem alle konkurrencerne 
i boderne såvel som på pladsen, startede 
der en underholdene gymnastik opvisn-
ing, hvor der heldigvis holdte tørt så der 
var masser af flotte spring. Derefter fulgte 
omridningen og afslutning, som endte ud 
i at Gitte Breum blev årets Konge og Svend 
Aage Kjeldstrøm blev igen i år ponykonge.  

Byfesten blev noget utraditionelt afsluttet 
med fodbold på storskærm, hvor det danske 
kvindelandshold, som bekendt tabte til Hol-
land, til trods for en underholdene smtening 
med heppekor fra begge nationer.

Dermed blev der rundet af for en feststemt 
uge hvor der blev støttet godt op om de 
forskellige arrangementer, som var med til 
at skabe en dejlig stemning. Der skal lyde en 
stor tak til alle de besøgende, sponsorer og 
de mange frivillige!
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Nr. Hostrup Byfest

Øvrig resultater:

15-29 år: Gitte Kjeldstrøm
30-39 år: Ole Olesen
40-49 år: Lenette Olsen 
50-64 år: Benny Kohls
65-99 år: Mogens Andersen
Cykelringridning  5-8 år: Gustav Tofl und 
Jensen
Cykelringridning 9-13 år: Tobias Petersen
Bedstpyntede cykel: Trine Toftlund Jensen
Bedst pyntede havetraktor: Hatteholdet
Beach Volley: Kevin Radik og Bent Petersen
Nittegevinst: 4773 

Tattoo ved Den Sønderjyske Garde

Silas tidsrekord på tarzanbanen
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Vinderne af Nr. Hostrup ringridning 2017

Nr. Hostrup Byfest

De dygtige raflere 1. Louise 2. Sophia 3. Peter
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Formandens klumme

I skrivende stund er vi ude at samle præmi-
er til vores årlige gåsespil. Dejligt med den 
positive ånd vi møder rigtig mange steder. 
En oplevelse af succes hvor man til fest sid-
der ved siden af en person der arbejder ved 
Tulip i Aabenraa, som spørger har I brug 
for sidegevinster? og kan I bruge 30 bakker 
leverpostej? Dejligt

Lejligheden og depot rum er nu brækket 
ned, vi skal nu have lavet en pæn afslutning 
og lidt hyggeligt gårdhavemiljø. Vi beklager 
de gener vi har givet medens byggeriet har 
stået på.

Aabenraa kommune har været så venlige 
at betænke os med 30.000 kr. fra Landdis-

trikternes materialepulje. En pulje man kan 
søge, men som lægger meget vægt på at der 
er en del arbejdstimer i projektet. Så pen-
gene skal  bruges til at renovere modsatte 
gavl, tagrender og sternbrædder. En gammel 
dame som Nr. Hostrup Forsamlingshus har 
behov for lidt opfriskning hist og pist, for at 
holde den pæne facade.

Gymnastikken er i fuld gang i forsamling-
shuset, en fornøjelse med alle de gymnaster, 
der er jo hold med over 40 børn på, det 
stiller store krav til samarbejde og koordi-
nation fra alle parter.

Stor ros til alle instruktører herfra, for det 
store arbejde.

Anne Grethe Jepsen

Nr. Hostrup Forsamlingshus
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Skal du have fest?
Har du lyst til at leje forsamlingshuset 
til en fest, men bare ikke kan overse alt 
med borddækning, duge, blomsterde-

korationer, vin, øl, mad, servering m.m.

Ta´ kontakt til Bodil Nissen 
på tlf. 40 41 90 55 

Jeg vil være behjælpelig med alle de 
praktiske ting, så du bare kan 
komme og sætte dig til bords 

og nyde festen. 

Prisen for dette vil afhænge 
af opgaven, men tænk på hvor 

nemt det bliver.

Nr. Hostrup 
forsamlingshus

Leje af lokaler:

Vedr. leje af lokaler 
i forsamlingshuset er der 
3 kategorier for lejemål.

• Begge sale samt køkken .. kr. 2500,-
• Lille sal samt køkken  .......kr. 2100,-
• Store sal samt køkken  ..... kr. 2300,-

Bestilling hos 
Gitte Petersen tlf. 52 50 30 34

Bestyrelsen:
Anne Grethe Jepsen ....................50 85 96 02
Lars Erik Jensen ...........................51 88 42 20
Britt Overbye ...............................40 56 11 93
Ludvig Schmidt ...........................29 78 94 70
Gerriet Vloet ................................23 23 34 58
Anders Jepsen ..............................23 66 53 50
Christian ......................................27 64 65 27
Gitte Petersen ..............................27 64 65 27
Kasserer Bodil Nissen .................40 41 90 55  

Generalforsamling
Torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19.30
Samme aften er der fællesspisning.
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Familie og Samfund Egvad og Omegn

December:
Juletur til Flensborg.                                                            

Lørdag den 2. december 
kl. ca. 9.30 til 17.00                          

Mødested: Rødekro Banegård                                                 

Introtur… så prøver vi det. 
Vi tager toget til Flensborg, hvor vi har 
tid til at se lidt på julehandlen, inden vi 
får frokost. Herefter vil der igen være 

tid til at handle eller bare nyde 
eftermiddagen med et glas Glühwein. 

Vi tager sammen toget til Rødekro igen. 
Nærmere om afgang i december. 

Prisen er 250,00 kr. pr. person inkl. 
togbillet og frokost. 

Bindende tilmelding til Inger senest 
den 25. november på tlf. 40532561 eller 

ingerlindkarlsen@yahoo.dk. 
Afbud senest 2 dage før, 

ellers betaler man.

Glædelig jul og godt nytår til alle vores 
medlemmer. På gensyn i 2018.

Januar:
Sangaften.                                                                                      

Tirsdag den 16. januar kl. 19.30                                                  
Mødested: 

Nr. Hostrup Forsamlingshus

Pigeaften.                                                                                                                                            
Mandag den 22. januar 

kl.18.00 – 21.00                                            
Mødested: Gavstrikken, 

Øbeningvej 18, 6230 Rødekro.
 

Denne aften vil Majbrit og Inger vise 
os at lave kort og lidt nyheder i strik. 

Der må selvfølgelig også laves alt mulig 
andet håndarbejde. Pris kr. 125,00 pr. 

person inkl. en let anretning. 
Medbring selv drikkevarer. 

Kom og ha’ en hyggelig aften sammen 
med de andre piger.  

Bindende tilmelding senest den 
18. januar til Inger på tlf. 40532561 
eller ingerlindkarlsen@yahoo.dk. 

Afbud senest 2 dage før, 
ellers betaler man. 
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Familie og Samfund Egvad og Omegn

Bestyrelsen: 
Formand: Birgit T. Holm...... 20 22 44 29
Næstf./kass.: Inger Karlsen ........40 53 25 61
Sekretær/PR: Birgit Iversen .........50 74 71 69
Region: Gurli Hansen ........30 28 22 18
Best. med.: Anni Vloet ............27 50 83 01 
               Susanne de Groot 23 43 04 62
 Majbrit B. Æbelø ..27 64 65 29
Suppleanter: Bertha Jensen ....... 40 44 91 46
 Kirsten Petersen ...61 76 09 67

Vi gør opmærksom på, at deltagelse 
forudsætter medlemskab, ellers tillægges 
et beløb på kr. 50,- pr. arrangement.

Kontingent og KUN kontingent kan 
indbetales på konto nr.: 7911  7405955

Februar:
Husfl id.

Torsdag den 8. februar kl. 18.00 
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.  

Jane kommer og viser os ting og 
teknikker med pil. Vi plejer jo at lave 

mange spændende ting, så kom og lær. 
Prisen for pilefl et er 275,00 kr., men så 
er det inkl. materialer og mad.  Der må 
selvfølgelig også laves alt mulig andet 

håndarbejde. 

Betina laver mad med mændene til alle 
deltagerne. Pris kr.125,00 pr. person 

inkl. mad (også dem der ikke laver pile-
fl et). Bindende tilmelding til 

Birgit H. senest den 1. februar på: 
tlf. 20224429 eller bth6230@gmail.com. 

Afbud senest 2 dage før, 
ellers betaler man.  

Marts:
Debat/foredrag om 

organdonation. 
Torsdag den 1. marts kl. 19.00

Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus. 
Der vil denne aften være en lægestuder-
ende fra Donaid til at forklare, hvordan 

organdonation foregår. 

Desuden vil der være en ”giver” og en 
”modtager” til at fortælle om oplevelsen. 

Kom og tag stilling. Pris 100,00 kr. 
inkl. kaffe/te og ostemad. Bindende 
tilmelding senest den 22. februar til 

Majbrit tlf. 27646529 eller mcb@svenet.
dk. Afbud senest 2 dage før, 

ellers betaler man. 
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Påskeliljer
Vi har plantet påskeliljer under byskilte og 
de blå sogneskilte i Egvad Sogn.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

Med venlig hilsen
Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Bestyrelsen: 
Formand: Holger Wollesen ......21 63 92 07
Næstfor.: Peter Jensen ..............21 22 07 33 
Kasserer: Ulla Jensen ...............74 66 91 42
Sekretær: Rane Møller .............20 33 72 34
Best. medl: Anja Leonhard .........21 47 81 67
Suppleant: Jørgen Berg ...............60 18 36 57 
Suppleant: Morten Andersen ....26 36 27 59

Fastelavn
Søndag den 11. februar kl. 14.00 

i Nr. Hostrup forsamlingshus.

Generalforsamling
Onsdag den 7. februar kl. 19.30. 

i Nr. Hostrup forsamlingshus.
Indkomne forslag ønskes gerne senest 

søndag den 4. februar til Holger på 
tlf. 21 63 92 07.

Sangaften med 
Hanne Jensen

Tirsdag den 16. januar kl. 19,30. 
i Nr. Hostrup forsamlingshus.

Der kommer annonce i Ugeavis.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

Generalforsamling
Torsdag d. 25. januar kl. 19.30

Efter en god gang fællesspisning holder 
vi vores årlige generalforsamling i Nr. 

Hostrup Forsamlingshus. 
Vi byder på en kop kaffe og et stykke 

kage. Og efter generalforsamlingen vil 
der være et kort indslag. 

Følg med på facebook og dagspressen for 
mere information, når tiden nærmer sig.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening
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