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Præsterne er Judith Legarth som vikarierer indtil den 14. maj
og Robert S. Andersen fra Hjordkær

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Kirkeinfo
Kære alle.
Jeg stopper som sognepræst d. 31.1. 2019 og siger mange tak for en dejlig tid som
sognepræst hos jer.
Jeg har været meget glad for at være her og siger tak for venlighed og velvilje.
Jeg ønsker jer alt det bedste fremover.
Mvh Elizabeth Fonsmark

Konstitueret sognepræst
Sognepræst Elizabeth Fonsmark har fået nyt embede, og menighedsrådene er i gang
med at ansætte ny præst. Men for at sognene ikke skal stå uden præst i disse måneder, er jeg blevet spurgt, om jeg vil påtage mig embedet indtil 14. maj. Og det har jeg
med glæde takket ja til.
Mit navn er Judith Legarth, jeg er 43 år, og jeg har været præst siden 2009. Efter en
del år i Nordjylland er jeg for nylig flyttet til Haderslev, hvor min mand er blevet
præst ved Domkirken. Vi har to dejlige drenge – Josva på 11 og Jonathan på otte.
Jeg glæder mig til tiden i Hellevad og Egvad,
glæder mig til at være en del af kirkerne og
sognene i disse måneder.
I er velkomne til at skrive eller ringe til mig på
mail: jnl@km.dk eller på telefon: 2374 0880.
Venlig hilsen
Judith Legarth
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Lucia – optog
Igen i år var der smukke og stemningsfyldte Lucia-optog i både Hellevad og Egvad Kirke.

Velkommen til offentligt Regnskabsmøde
Torsdag d. 28. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen i Hellevad
Regnskaberne for Hellevad og Egvad sognes menighedsråd bliver fremlagt.
Forretningsfører Bente Bæk Nielsen og medlemmer i begge menighedsråd deltager.
Bagefter er der kaffe og kage. Alle er velkommen.
Arr. Menighedsrådene i Hellevad og Egvad

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Gudstjeneste
Skærtorsdag
Der er traditionen tro gudstjeneste
om eftermiddagen kl. 17 med nadver,
og efterfølgende er der fællesspisning
i konfirmandstuen i Hellevad.

Langfredag
Gudstjeneste i Egvad kl. 10.30.

Påskesøndag
Gudstjeneste kl. 9.00 i Egvad og
kl. 10.30 i Hellevad.
Vi ønsker alle en glædelig påske!

Babysalmesang
Babysalmesang om torsdagen kl. 10
i Hellevad Kirke. Vi synger, leger og
danser med børnene. Første gang er
torsdag d. 28. marts. Der bliver i alt
8 gange.
Tilmelding til Anne-Mette Brun
Jensen, tlf. 25 47 62 78 eller
til.organisten@gmail.com

Konfirmation 2019
Egvad Kirke
Tobias Nikli Petersen,
Nr. Hostrupvej 33 / Bygmarken 38
6230 Rødekro
Hellevad Kirke
Sabine Bech Hoffmann
Klovtoftvej 6, 6230 Rødekro
Sille Merethe Konstmann Iwers
Hovedgaden 7, 6230 Rødekro
Dennis Schauer Jensen
Klovtoftvej 33, 6230 Rødekro
Magnus Jochimsen
Svejlundvej 9, 6230 Rødekro
Christian Petersen
Goldbækvej 17, 6230 Rødekro
Lasse Toft Sandholdt
Hovedgaden 30 b, / Ørslevvej 28
6230 Rødekro
Lukas Toft Sandholdt
Hovedgaden 30 b, / Ørslevvej 28
6230 Rødekro
Lærke Toft Sandholdt
Hovedgaden 30 b, / Ørslevvej 28
6230 Rødekro
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Siden sidst
DÅB
Den 25/11 2018
Anna Sange Schlott
Hellevadvej 82, Egvad, 6230 Rødekro
Egvad Kirke
Naja Schau Iversen
Egvadvej 5, Nr Hostrup, 6230 Rødekro
Egvad Kirke

BRYLLUP
Den 10/11 2018
Helene Petersen Lyneborg og Peter Lyneborg
Ravsted Nørregade 21
6372 Bylderup-Bov
Egvad Kirke

Den 20/1 2019
Hannah Christensen Greve
Vestergade 13
6392 Bolderslev
Hellevad Kirke

BISÆTTELSE
Den 6/12 2018
Svend Abild
Rise Bygade 56, 12,
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

William Haugaard Heesch
Møllegade 5
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Den 6/12 2018
Karl Ejner Kristensen
Kløvermarken 41, 6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Lauge Neander Lunde-Kristensen
Asmusvænget 8
8530 Hjortshøj
Hellevad Kirke
Malthe Lund Nansen
Horsbyg Tingbjergvej 7
6230 Rødekro
Egvad Kirke

BEGRAVELSE
Den 25/1 2018
Agnes Hansen
Søndervænget 76
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Den 27/1 2019
Mikkel Dahl Petersen
Søndervænget 18
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Fra menighedsråd og præst
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Menighedsråd

Kirkebetjeningen
Konstitueret sognepræst.
Judith Legarth
Hellevad præstegård,
Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro,
Tlf. 23 74 08 80
E-mail. jnl@km.dk
Træffetid onsdag og fredag kl. 9-12.
Mandag er ugentlig fridag. Ved ferier og
fridag henvises til Robert Andersen, sognepræst i Hjordkær, telefon 50 42 79 87,
e-mail rsa@km.dk
Organist ved begge kirker.
Anne-Mette Brun Jensen er tiltrådt som
organist ved Hellevad og Egvad Kirker og
har følgende e-mail:
Til.organisten@gmail.com
Tlf. 25 47 62 78
Kirkesangere ved begge kirker.
Ulla Reinholdt
Sønderbyen 7, 6534 Agerskov
Tlf. 21 60 25 03
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
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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 53 28 71 25
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 kirkebetjeningen skal kunne komme i kontakt med
pårørende.
Hjemmesiden.
www.hellevad-egvad-sogne.dk

Fra menighedsråd og præst

Menighedsråd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forretningsfører Bente Bæk Nielsen
Rise Bygade 23, 6230 Rødekro
Tlf. 74 69 40 70
E-mail. bbn@km.dk

Forretningsfører Bente Bæk Nielsen
Rise Bygade 23, 6230 Rødekro
Tlf. 74 69 40 70
E-mail. bbn@km.dk

Fra menighedsråd og præst
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Indre mission

Indre mission
Tirsdag den 26. februar kl. 19.30:
Bibelkreds hos Benthe og Ernst Andresen, Hellevad-Bovvej 5, Brystrup.

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30:
Bibelkreds hos Anna og Viggo Andresen, Kampvej 1, Brystrup

Onsdag den 27. marts kl. 19.30:
Møde i Hjordkær missionshjem. Taler: Tonny Dahl Sørensen

Tirsdag den 9. april kl. 19.30:
Bibelkreds hos Annelene Luff, Langevej 8, Klovtoft.

Tirsdag den 7. maj kl. 19.30:
Bibelkreds hos Grethe Christensen, Hovedgaden 45, Hellevad.

Fredag den 7. juni kl. 19:00
Grillaften hos Anna og Viggo Andresen, Kampvej 1, Brystrup

Teltmøder i Hjordkær 12.-16. juni
Kontaktperson:
Ernst Andresen, 74669175
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Hellevad Rundt

Hellevad Rundt
I år er det 10 år siden, at stier og byggeri
blev anlagt (med indvielse i maj 2010), og
selvfølgelig er der efterhånden noget, som
trænger til vedligehold.
Foreløbig er det en nogenlunde overskuelig opgave af tjekke op på behov og at
udføre reparationerne. Man kan glæde sig
over, at folk snakker sammen på kryds og
tværs, om hvad der kunne trænge til at
blive lavet, hvem der kan udføre opgaven,
og endelig hvem, der kan betale/søge om
midler. Det kører!
Hvis man har mod på en vedligeholdsopgave så som udskiftning af træværk/
maling, så kontakt gerne Bjarne Boesen på
24839344.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Ren Dag:
Brandværnet afholder affaldsindsamling
lørdag 30. marts med mødested på brandstationen kl. 9.
Mød blot op, hvis du vil være med.
Forårsrengøring på Gustes Eng
bliver lørdag 6. april kl. 10.
Kom med kost og spand, et par gummihandsker eller en hakke. Det er sjovest
- og hurtigst - når vi er flere.
På vegne af gruppen for
Rundt om Hellevad,
Anna
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Hellevad Husmoderforening

Hellevad
Husmoderforening
Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær/PR:
Suppleant:

Birgit Sørensen
Randi Jørgensen
Elna Fix
Lilian Kristensen
Anita Petersen

Torsdag den 7. marts kl. 19.00
generalforsamling i skolens alrum.
Udover generalforsamlingen vil der være
et lille arrangement.
Ingen tilmelding.

Torsdag, den 23. maj eftermiddagstur til
Christiansfeld.
Vi arbejder i skrivende stund på turen.
Se mere i det nye program, når vi kommer
rundt og sælger medlemskort omkring 1/4.

Torsdag den 25. april kl 18.00 grillaften
hos Laila og Poul, Hovedgaden 52.
Endnu engang tænder vi op i grillen. Som
de foregående år, vil der være en pølse m.
kartoffelsalat. Efterfølgende en kop kaffe/te.
Begrænset deltagerantal, først-til-mølleprincippet anvendes. Vi har max plads til
30 medlemmer.
Pris 50 kr.
Øl, vand og vin kan købes.
Tilmelding senest den 18. april til Randi,
tlf. 51523002, eller Elna, tlf. 74669483.

Venlig hilsen
Lilian Kristensen
tlf. 20939042, mail lilian@netfiber.dk
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Beboerforening for Hellevad og omegn

Beboerforening for
Hellevad og omegn
Julebelysning:
Julebelysningen blev igen i år opsat af
medlemmer fra bestyrelsen og andre
frivillige.
Julebelysningen er finansieret af byens
erhverv og medlemskontingentet til Beboerforeningen.
Vi takker for den store økonomiske opbakning fra de erhvervsdrivende!

Juletræsfest
Igen i år holdt vi juletræsfest på Hellevad
Vandmølle.
Det var en vellykket dag med mange fremmødte børn og voksne. Alle godteposerne
blev uddelt, og der var som sædvanlig kaffe
og kage i store mængder, samt saftevand til
børnene. Julemanden blev vækket fra sin
lur på høloftet.
Vi takker alle der bidrog til arrangementet
ved at være nissemand/-piger, transport til
Vandmøllen, m.m.
En stor TAK til Elsebeth og Bjarne på Hellevad Vandmølle.
Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt 30.januar i skolens alrum.
Der var mødt 18 medlemmer op foruden
bestyrelsen. På valg var Jes Melbye og
Lisbeth Bang-Olsen.
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev Lars
Iskov og Flemming Outzen.
Suppleanter blev Ditte Bonde Thuesen og
Mette Juul.
Peter Jacobsen var på valg som den ene
af revisorerne og blev genvalgt. Hanne
Underberg Tornvig blev suppleant.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

13

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 aktivitetskalenderen, 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.

Opkrævning af kontingent til
Beboerforeningen 2019
Bestyrelsen sørger for opkrævning af kontingent. Medlemskortet er gældende fra 1.
januar til 31. december.
Medlemskort kan købes ved juletræsfesten
på Vandmøllen. Der kommer i løbet af
foråret et par damer rundt til husstandene
for at sælge medlemskab til foreningen.
Man kan også betale på Shell tanken.

Med venlig hilsen
Beboerforeningen
for Hellevad og Omegn

Rundkørslen
Vi mangler en person over 18 år, som
kunne tænke sig at slå græsset på rundkørslen. Roland har tidligere påtaget sig
denne opgave, og vi siger ham mange tak
for indsatsen.

Bestyrelsen for Beboerforeningen 2019
Formand
Kasserer
Sekretær
Best.medl.
Best.medl.
Supleant
Supleant
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Birger Wollesen
Lars Iskov
Flemming Outzen
Majbrit Brylle Outzen
Alice Post Nielsen
Ditte Bonde Thuesen
Mette Juul

tlf. 74 66 91 44
tlf. 51 33 89 97
tlf. 22 68 10 18
tlf. 30 53 26 83
tlf. 22 81 56 45

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Børneunivers

Nyt fra
Hellevad Børneunivers

Kære læsere af Sogne Nyt
Sne, kulde og sol – sikke nogle dejlige dage
vi har i denne, ellers så lange, januar måned. Dagene bliver længere og det mærkes
allerede, og inden vi ser os om er det blevet
sommer – dejligt.
2018 sluttede med vores dejlige traditionelle julegudstjenester både for børnehaven og for skolen, og igen blev vi mødt af
varme og hygge. En bedre velkomst kan
man ikke ønske sig. En stor tak til hele
holdet bag.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige
tak til Elizabeth Fonsmark for et rigtig
godt samarbejde. Det blev kort, men godt.
Jeg ønsker Elizabeth og hendes familie alt
det bedste fremover.
Spændende bliver det nu, hvem der så
tiltræder embedet.

I Hellevad Børneunivers startede vi 2019
med ansættelse af ny fællesleder.
Søren K. Sørensen er læreruddannet,
bosiddende i Skærbæk med sin familie og
havde første arbejdsdag d. 2. januar.
Søren bruger den første tid på at lære alle
børn og voksne at kende i Universet, samt
sætte sig ind i alle de gode traditioner, værdier og ”plejer”, vi har her i Hellevad.
Vi byder Søren velkommen og ser frem til
et langt, godt og udbytterigt samarbejde.
Opstarten på året er også præget af kurser
for stort set hele personalegruppen: Vi skal
have nyt lønsystem, nyt økonomisystem,
udskiftning af forældreintra til Aula, Ny
Dagtilbudslov og Den Ny Styrkede Læreplan. Derudover er der også kurser, der
handler om at blive klogere på sit fag.
Med venlig hilsen
Anni Schjødt Jensen

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad-Egvad Pensionistforening

Hellevad – Egvad
Pensionistforening

Generalforsamling
Hellevad - Egvad pensionistforening havde
generalforsamling, torsdag d. 17. januar.
På valg til bestyrelsen var næstformand
Mette Petersen og suppleant Karen Petersen, begge blev genvalgt.
Best. medlem Anne Marie Slaikjer var også
på valg, men ønskede ikke genvalg, i stedet
kom Birgit Christensen ind.
Efter generalforsamlingen var der kaffe,
og Bent Holm viste film fra deres tur til
Canada.

Torsdag d. 24. januar havde vi konstituerende møde og planlægning af årets
program.
Krolf starter igen onsdag den 10. april
kl. 9.30 på Gustes Eng.
Bestyrelsen er nu:
Formand Hans Henrik Greve,
næstformand Mette Petersen,
kasserer Peter Jacobsen,
sekretær Inga Jacobsen,
best.medl. Birgit Christensen,
suppleant Karen Petersen og
suppleant Gunnar Hansen.

Bestyrelsen 2019
Formand Hans Henrik Greve
Næstformand Mette Petersen
Kasserer Peter Jacobsen
Sekretær Inga Jacobsen
Best medl. Birgit Christensen
Suppleant Karen Petersen
Suppleant Gunnar Hansen
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tlf. 21 70 24 66
tlf. 50 49 75 58
tlf. 23 39 35 93
tlf. 30 24 78 02
tlf. 26 70 92 51
tlf. 74 66 43 66
tlf. 21299313

hanshenrikgreve@hotdk
Mette_petersen@netfiber.dk
skolegade2@svenet.dk
0404ij@GCOM
birgitbent@hotdk
ingu@fogager.dk
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Hellevad Ringriderforening
POKALRINGRIDNING

Hellevad
Ringriderforening

i

Hellevad
Hellevad Ringriderforening

Hellevad Frivilli

Program for pokalringridningen
SØNDAG den 14. september 2008.

Generalforsamling

Kl. 11.00

Der er afholdt generalforsamling
d. 22. januar 2019.
Kl. 12.00

Suppleanter:

Boder åbner

afholdes i år
lørdag d. 22. juni 2019.
Arrangementet afholdes sammen
med Hellevad
Midsommerfest.
Optog med ryttere,
orkester og minitog.

Middagspause. Der kan købes Schnitzel m. Flødekartofler & salatbar for kr.

Kl. 13.00

Afhentning af sidste års konge på hotel Kløver Es med
Den Sønderjyske Pigegarde

Kl. 15.00

Faneridning, derefter omridning.

Bestyrelsen består nu af følgende
medlemmer:
Kl. 14.15
Formand:
Næstformand
Kasserer:
Bestyrelsesmedl:

Ringriderfesten

Ringridning starter

Hans Jepsen Kl. 17.00 Uddeling af pokalerProgram
følger senere.
samt udtrækning af lodsedler v/ Julius Beier,
formand for Amtsringriderforeningen.
Karina Jørgensen
Susanne Homilius
Lodseddelgevinster kan afhentes i teltet eller ved henvendelse til Jan Freita
Tlf 2296 8822 – bedst efter kl 16.00
Jette Nielsen
Christian Nielsen
På ringriderpladsen har hotel Kløver Es restauration i laden
Tina Hejsel Skov
Desuden findes der bytteboder for børn, 4 H, tombola, pølsevogn, is, slik på pladsen.
Andreas Carstensen
Minitog kører rundt i byen.
Benny Kohls
Hellevads beboere opfordres til at hejse flaget på dagen.
Tina Skovmand
Carsten Carstensen

De

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad
Idrætsforening

Kære alle sammen.
Et godt nytår 2019 er skudt i gang, og vi
glædes over de nye aktiviteter vi har i gang
samt i vente.
Vintersæsonen kører på fuld blus og forårssæsonen er på plads, så følg med under
fodboldudvalget og badmintonudvalgets
indlæg samt på plakater i byen og på HIF’s
Facebook mht. relevante datoer og informationer.
Derudover! sæt allerede nu et X i kalenderen til følgende kommende arrangementer:
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d. 21/2 dilettant på Kløver Es kl. 19.30
(efterfølgende kaffebord)
d. 23/2 dilettant på Kløver Es kl. 19.30
(buffet fra kl. 17.30 og efterfølgende musik
og dans)
d. 3/3 fastelavn i gymnastiksalen kl. 15.00
d. 12/3 generalforsamling i skolens multirum kl. 19.30
Vi håber på jeres store opbakning og glæder os til vi ses.
Kh Hanne Marie Toft
formand Hellevad Idrætsforening

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF
Fodbold - Ungdom:
Indendørssæsonen har nu været i gang i
nogle måneder og med 3 ungdomshold
(U8, U10 og U11), som alle har været
tilmeldt den almindelige DBU-turnering.
Det er gået rigtig godt med rigtig mange
sejre og højt humør - så en virkelig vellykket indendørssæson. Vores lidt større
drenge U12-14 drenge har igen spillet
udendørs og trænet på kunststofbanen i
Agerskov. De har deltaget i en større DBU
vinterkunststofturnering med kampe i
Kolding og Esbjerg.
Udendørssæsonen er ved at være på plads
med trænere, og vores traditionelle fællesopstart vil være 7/4 (de ældre hold
starter før), så sæt ENDELIG kryds i
kalenderen allerede nu. Her vil trænere
og bestyrelsesfolk være klar til at skyde
den nye sæson godt i gang. Yderligere
informationer om opstart m.m., vil også

Fra foreninger i Hellevad Sogn

fremgå på sedler på skolen, i børnehaven
eller andre steder i byen, når tiden nærmer
sig. Derudover kan man også følge med
på facebook gruppen på ”Hellevad Idræts
Forening”, hvor alt fra opstart til andre
aktiviteter lægges op.
Igen i år indsamlede fodboldafdelingen
rigtig mange juletræer og dåser i Hellevad
og omegn den første weekend i januar.
Der skal lyde en stor tak til alle hjælperne
(børn som voksne) på dagen, samt til
byens utrolig flotte støtte, inkl. de der aftog
alle træerne. Dog skal der lyde en STOR
opfordring til dem, der stiller poser ud med
dåser; vi indsamler dåser, som vi presser
– vi indsamler IKKE forskellige glastyper,
katte dåser, spiritusflasker, m.m.!
Igen god opbakning til året juletræs- og
dåseindsamling.
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF Fodbold
– Senior, Oldboys og Dame:
I november afholdt senior, oldboys og
dameholdet den årlige afslutningsfest. I år
var der arrangeret teambuilding aktiviteter på militærområdet i Haderslev. En helt
igennem fantastisk dag, hvor mange grænser blev sat på prøve, og hvor holdsamarbejde var et must for at komme igennem
øvelserne. Det var en dag spillerne sent
vil glemme, og der skal lyde en stor tak til
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Kristian for at arrangere denne super fede
dag. Selvfølgelig sluttede man af med en
super afslutningsfest med uddeling af de
årlige pokaler.
Spillerne blev virkelig sat på prøve, men
hele vejen igennem var der højt humør og
kamp om at komme først.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

I januar afholdt senior og oldboys også
deres interne nytårsstævne. Som altid en
hyggelig aften med super god opbakning
og flot og spændende fodbold.

Nytårsstævne med god fodbold og hyggeligt samvær.

Når disse linjer læses er senior, oldboys og
dameudendørssæsonen sandsynligvis allerede i fuld gang efter opstart lørdag den
23/2 (senior/oldboys). Træning vil igen
være om tirsdagen fra kl. 19.00, så endelig
mød op til en hyggelig gang træning – der
er brug for alle mand. De første tirsdage
vil træningen foregå på kunststofbanen i
Agerskov, så seniorafdelingen igen får en
optimal optakt, som det også var tilfældet
sidste år. Vi vil igen i år have 2 seniorhold
(serie 5 og 6), 1 oldboyshold og 1 damehold - så helt igennem fantastisk, at en lille
by som Hellevad kan stille med så mange
voksne hold.
Trænerteamet for senior vil i år være Jens
G., Christoffer J. og Kevin R., og fodboldbestyrelsen håber, vi har et stort forår i
vente med forhåbentlig en oprykning til
serie 4. Der skal lyde en stor opfordring
til at møde op til kampe og støtte holdene
frem mod sejr.
1-2-3 HELLEVAD ;-)…
Fodboldformand Peder Holm

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender - Hellevad
FEBRUAR
21. kl. 19.30
23. kl. 19.30
28. kl. 19.30

Dilettant på Kløver Es m. kaffebord
Dilettant på Kløver Es. Fra 17.30 buffet
Generalforsamling på Kløver Es

HIF
HIF
Hellevad Vandværk

MARTS
03. kl. 15.00
07. kl. 19.00
09. 		
12. kl. 19.30
21. kl. 19.30
28. kl. 10.00
28. kl. 19.00
30. kl. 09.00

Fastelavnsfest på Skolen
Generalforsamling i skolens alrum
Kontrol af røgalarmer ved pensionister
Generalforsamling i skolens multirum
En aften m. Lillian Hjorth-Westh
Babysalmesang i Hellevad Kirke
Offentligt regnskabsmøde i konfirmandstuen
Ren dag – mødested: Brandstationen

HIF
Husmoderforening
Brandværn
HIF
Aftenhøjskolen
Hellevad Kirke
Menighedsrådet
Brandværn

APRIL
06. kl. 10.00
18. kl. 17.00
25. kl. 18.00

Forårsrengøring på Gustes Eng
Gudstj. med efterfølgende fællesspisning
Grillaften hos Laila og Poul

Hellevad Rundt
Hellevad Kirke
Husmoderforening

MAJ
05. kl. 10.00
12. 		
23. 		

Konfirmation i Hellevad Kirke
”Åbent hus” på Brandstationen
Eftermiddagstur til Christiansfeld

Hellevad Kirke
Brandværn
Husmoderforening

JUNI
06. kl. 19.00
10. kl. 10.30
19. – 23.
22. kl. 11.00

Redaktionsmøde i konfirmandstuen
Fælles
Friluftsgudstjeneste hos Bodil og Hans
Kirkerne
Midsommerfest i Hellevad 		
Ringridning
Ringriderforening
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender - Egvad
MARTS
01. kl. 18.30 Gymnastik- og folkedansopvisning
03. kl. 14.00 Fastelavn
07. kl. 19.00 Generalforsamling
14. kl. 19.00 Generalforsamling
19. kl. 18.00 Husflid
29. kl. 13.00 Indvielse af Nr. Hostrup Hus
			
APRIL			
01. kl. 18.30 Cykelmotionisterne
05. kl. 18.00 Rent Sogn
12. kl. 19.30 Børnediskotek
18. kl. 19.00 Påskebal
			
MAJ			
04. kl. 10.00 Legepladsdag
26. kl. 14.00 Familietur til Favsbjerg, Klovtoft
19. kl. 10.00 Bagagerumsmarked 10-13
JUNI			
06. kl. 19.00 Redaktionsmøde
10. kl. 14.00 Bilorienteringsløb

Aktivitetskalender Egvad Sogn

NHU
NH Beboerforening
Familie og Samfund
Nr. Hostrup Hus
Familie og Samfund
Nr. Hostrup Hus

NHU
NH Beboerforening
NHU
NHU

NH Beboerforening
Familie og Samfund
NH Beboerforening

Fælles
NHU
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF
Badminton
Siden sidste Sognenyt har vi fra badminton ungdom prøvet en ny måde at afholde
juleafslutning på.
Det blev til en afslutning med overnatning,
og det må siges at være en succes. Der var
12 spillere tilmeldt, og de mødtes fredag
d. 21/12 kl. 17 i hallen til en masse ting,
der ikke nødvendigvis havde noget med
badminton at gøre.
Der var fællesspisning med spaghetti og
kødsovs ad libitum, flere af forældrene
havde bagt kage og boller til morgenmad,
så hvis de gik sultne i seng, så var det deres
egen skyld.
Der kom også besøg af julemanden, som
havde slikposer med, vældig flink mand.
Stor tak til alle forældre, der havde bagt
kage/boller til en hyggelig og sjov overnatning, og især til Karoline Hoffmann og
Helle Radik, der havde valgt at tage tørnen,
sammen med trænerne, og holde styr på
alle de unge mennesker. Alle blev afhentet
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kl. 10 lørdag formiddag, og nogle var mere
trætte end andre.
Holdturneringsspillerne har været i Haderslev og Vojens, hvor de fik spillet nogle
gode kampe, det kastede ikke så mange
point af sig, men de fik noget kamperfaring, og jeg er sikker på, at det passede
dem godt at være med.
Næste holdturnering bliver 23/2 og den
spilles i Rødekro hallen, hvor vi skal møde
henholdsvis Bredebro og Rødekro.
Sidste holdturnering for denne sæson
spilles d. 9/3 i Kliplev hallen, hvor det er
Harreslev-Kobbermølle og Bredebro, der
står for skud.
Vi slutter træningen af for denne sæson
med klubmesterskab lørdag den 6. april,
hvor der skal fordeles nogle medaljer.
På badmintonafdelingens vegne
Peter

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Brandværn

Hellevad Brandværn
Vi har i Hellevad Brandværn haft et travlt
år i 2018.
Vi havde i 2018 30 udrykninger fordelt
over Automatiske brand alarmer, Natur
brande, Brande i køretøjer, Bygnings
brande, Miljø uheld, Frigørelse ved trafikuheld, osv.
Derudover har vi deltaget i brandvagter,
både lokalt og ude omkring i Brand og
Redning Sønderjylland.
Vi har deltaget i kampagnen omkring røgalarmer, hvor vi har besøgt pensionister,
Ren dag, Byfest, osv.

Klaus Gormsen er startet på Holdleder
Brand, og forventes at bestå februar 2019.

Vi afholdt den 12. maj 2018 et åbent hus
arrangement, hvor vi søgte nye medlemmer.
Dette resulterede i 3 nye medlemmer.
Casper Heesh, Stephanie Jensen og Brian
Jensen. STORT velkommen til dem.
De bestod alle 3 Grundkursus Brand i
august.
Casper Heesh bestod Funktions uddannelse Brand i november.
Tommy Riisgaard bestod Indsatsleder
uddannelsen i 2018 og indgår fremover i
indsatsleder vagten, i Brand og Redning
Sønderjylland, med Aabenraa kommune
som primær vagtområde.

Vi mangler nye brandfolk, hvis vi skal
kunne bevare et brandværn i Hellevad i
fremtiden.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Lørdag den 9. marts kommer vi rundt og
kontrollerer røgalarmer, ved pensionisterne.
Vi afholder igen d. 12. maj 2019 et ”åbenthus” arrangement.
Så sæt kryds i kalenderen og kom ned og
se, hvad vi har og kan, måske er det lige
dig, vi søger.

Hvis du vil høre mere om at være brandmand, eller måske prøve at være med til
en øvelse, så ring til brandkaptajn Tommy
Riisgaard. 40459127. Så tager vi en snak
eller rundvisning på stationen, og ser om
det er noget for dig.
Brandkaptajn
Tommy Riisgaard.
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Hellevad 4H

4H
Som vinter aktiviteter har vi lavet lys og
bagt småkager til jul.
Husk næste 4H er 13. marts, hvor vi vil
være på skolen i sløjdlokalet. Dette er sidste gang inden den nye sæson starter.
Vi starter op igen slut april start maj, med
at lave haver. Man kan begynde til 4H
det år, man skal starte i skole. Så har du
en stor dreng eller pige i børnehaven med
interesse for 4H, så er det i år de kan starte.
Vil du høre mere om 4H, må du meget
gerne ringe til mig, som er formand.
Er du pensionist eller arbejder på nedsat
tid og har tid onsdage fra 14-16, kan du
blive frivillighjælper i haven.
Du vil skulle hjælpe børn med at luge og
plante. Der vil altid være en fra bestyrelsen, så du vil ikke stå med det fulde ansvar
for børnene.
Men da mange børn ikke ved, hvordan
man passer en have, er det rart med ekstra
hænder i mdr. maj-juni-august.

Bestyrelsen er:
Jane Machmüller som Formand
mobil 41 60 17 13
Martin Hansen som kasserer
Tina Grau Abrahamsen sekretær
Suppleanter er ikke på plads i skrivende
stund.

Ring til formanden og lad os få en snak.
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Hellevad Aftenhøjskole og Hyggeklubben

Hellevad Aftenhøjskole
Sæsonens sidste arrangement er torsdag
21. marts 19.30.
Kom og nyd en dejlig fortælle-aften med
en af Danmarks bedste fortællere!
Det er tidligere højskoleforstander på
Bornholms højskole, Lillian Hjorth-Westh,
som fører ordet denne aften.

Lillian er opvokset på Bornholm og har
derfor en herlig syngende bornholmsk
dialekt, men mon ikke hun også kan lidt
sønderjysk, for hun er faktisk uddannet
lærer fra Tønder Seminarium.
Det bliver en god aften!

Hyggeklubben
Marts:

Maj:

Tirsdagene den
5., 12., 19., 26.

Tirsdagene den
7., 14., 21., 28.

April:

Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 74833982
Annemie Møller tlf. 74669356

Tirsdagene den
2., 9., - påske fri - 23., 30.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Hellevad
Vandværk A.m.b.a.
Hellevad Vandværk A.m.b.a. er fra årsskiftet overgået med opkrævningen af vandforbrug og økonomi, fra SE (Syd-Energi)
til GHH (Genner, Hellevad og Hovslund
Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.).
Du har midt i januar 2019 fået et brev fra
GHH omkring dette, hvordan du kan
betale.
Der er et betalingskort med, som du skal
betale. Du bedes anmelde dette til Betalings Service, så vandregningen altid bliver
betalt til tiden.
Hvis du ikke kan finde ud af dette - med
Betalings Service, kan din bank hjælpe dig.
Hvis du ikke betaler, skal du betale et
gebyr for 1. og 2. rykker. Når der er gået
14 dage efter 2. rykker, får Vandværket
besked. De lukker da for vandet til dit hus,
og der åbnes ikke for vandet, før regningen
er betalt, samt 4.500,00 kr. plus moms til
Vandværkets konto, for at lukke og åbne
for vandet igen.
Dette er kun for dem, der får vand fra Hellevad Vandværk A.m.b.a.
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Bestyrelsen for
Hellevad Vandværk A.m.b.a.
Formand
Freddy Hansen
tlf. 30 55 30 39 • hellevadvand@svenet.dk
Næstformand
Søren Jessen
tlf. 21 66 53 02
Kasserer
Finn Homilius
tlf. 40 27 56 61
Best. medlem
Mathias Lohmann
tlf. 20 82 03 34
Best. medlem
Tonni Petersen
tlf. 30 56 90 11
Suppleant
Leo Luff
tlf. 30 36 00 32
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Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling i
Hellevad Vandværk A.m.b.a.
Hotel Kløver Es, torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.30
Dagsorden
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6

Pkt. 7

Pkt. 8

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
på valg er:
- Freddy Hansen
- Mathias Lohmann (modtager ikke genvalg)
- Finn Homilius
- Leo Luff
Valg af revisorer
på valg er:
- Lars Hansen
- Tove Carstensen
Eventuelt
Hellevad Vandværk A.m.b.a.
www.hellevadvand.dk

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Nr. Hostrup & Omegns
Beboerforening
Mange tak, for al den positive tilbagemelding i forhold til julepyntningen ved
byskiltene rundt i sognet, det vil vi helt
sikkert gøre igen næste år, og vi håber at
alle vil være med til at bidrage med lidt
ekstra pynt og hygge, så træerne kan blive
endnu flottere.
Der skal i øvrigt lyde en stor tak til de
hustande, der leverede strøm til belysningen, det gør bare den mørke tid væsentlig
hyggeligere.
Nyt år, nye initiativer. Nogle af de nye
initiativer vi arbejder på at få stablet på
benene i 2019, er selvfølgelig at få lavet arrangementer i Nr. Hostrup Hus.
I første omgang vil vi arrangere et spændende foredrag, vi kan desværre ikke
afsløre hvem endnu, men blot at det nok
skal blive underholdende.

over alle foreningernes aktiviteter i kalenderåret 2019, den kan hentes ganske gratis
i Nr. Hostrup Hus.
Et nyt år betyder også, at det er tid til at
tegne medlemskab i beboerforeningen,
jeres bidrag støtter os i at udvikle og finde
på nye tiltag, men også at vedligeholde alt
det vi i forvejen har.
Beboerforeningen er altid villige til at
modtage nye forslag og ideer, vi vil gerne
høre hvad beboerne i vores sogn har at
bidrage med.
Et af de forslag vi er blevet opfordret til at
forsøge os med, er afholdelse af et loppemarked i foråret, det er taget til efterretning, og der vil komme nærmere info, når
vi nærmer os datoen.
Med venlig hilsen
Nr. Hostrup og omegns beboerforening

Desuden har vi også fået fremstillet en
”Egvad Sogne Kalender”, med en oversigt
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Legepladsdag

Bagagerumsmarked

Lørdag d. 4. maj kl. 10.00

Søndag d. 19. maj kl. 10-13

Tag familien med og kom til en hyggelig formiddag, hvor vi i fællesskab
luger ukrudt, reparerer, maler og
vedligeholder sports- og legepladsen,
så den bliver ved med at se indbydende ud.

Bagagerumsmarked på sportspladsen
i Nr. Hostrup. Pak et par flyttekasser med alt du ikke lige bruger mere,
men som alligevel er for godt til at
smide ud! Det bliver ikke nemmere.
Det du gerne vil sælge, kaster du bare
bag i bilen eller på traileren og så er
salgsboden nærmest klar. Mad og
drikke kan købes på pladsen.

Medbring meget gerne lidt haveredskaber.
Medbring gerne mad, så starter vi op
i grillen til middag, beboerforeningen
er vært ved lidt at drikke.

Stadeplads: 50 kr. pr. bagagerum
eller trailer.
Tilmeld på tlf.: 26 36 27 59

Fastelavnsfest

Rent Sogn

Søndag d. 3 marts kl. 14.30
i Nr. Hostrup Hus

Fredag d. 5. april kl. 18.00

Der vil være tøndeslagning for de
0-2 årige, 3-5 årige og 5-x årige.
Der vil også være en præmie til det
flottest udklædte barn og voksen.
Derfor opfordrer vi alle til tage
kostume på.

Fra foreninger i Egvad Sogn

Igen i år er vi klar til at rydde lidt
op langs landevejene i vores skønne
sogn. Gå ikke glip af denne hyggelige
aften i selskab med dine naboer, og
så pynter det oven i købet gevaldigt
på naturen, så kom frisk!
Efter affaldsindsamlingen vil beboerforeningen være vært ved grillpølse og lidt forfriskende.
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Nr. Hostrup Hus

NR HOSTRUP HUS
-Alle foreninger under ét tag
Der er nu ved at blive lagt sidste hånd på
de allersidste detaljer i vores fantastiske
byggeri. Ibrugtagningstilladelsen fra kommunen er nært forestående og snart er vi
klar til at holde et brag af en indvielse. Se
annoncen her i bladet! Det har været en
lang rejse som nu er nået i mål, lang ja,
men også helt unik, på mange måder et
forløb hvor fællesskab, sammenhold og engagement i vores lokalsamfund har bestået
den ultimative test til UG. Nu skal vi så
blot bevise at vi kan holde fast i det vi har
vist de seneste 5 år, nemlig vedholdenhed.
Den får vi brug for når vi skal have driften
af huset til at hænge sammen de kommende år. Det vil stadig kræve frivilligt
arbejde at tjene penge nok til den årlige
drift af huset, især de første 10 år, hvor vi
har kortsigtet gæld der skal betales tilbage.
Jeg er nu helt sikker på det nok skal lykkes,
hvis bare vi er rigtig mange der gør en lille
indsats, bliver vores hus et kæmpestort
aktiv og et omdrejningspunkt for vores
lokalsamfund til gavn for mange generationer i fremtiden.

Økonomien:
Byggeregnskabet er i skrivende stund
endnu ikke endeligt opgjort, men det ser
meget lovende ud! Især det store frivillige
arbejde der er ydet, har været over al forventning. Der skal lyde et kæmpestort tak
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til alle de flittige frivillige! Men det skal
da ikke være en hemmelighed, at jo færre
penge vi skal låne, jo lettere vil den fremtidige drift hænge sammen. Er der nogen
derude, som har lyst til at give et stort eller
lille kontant bidrag, så kan det gøres ved
at indbetale enten på mobilpay nr. 59127
mrk. donation eller bankoverførsel til
konto nr. 7910-1833956.
Muligheden for at indbetale igennem DGI
er nu lukket ned.

Compass Fairs Aps:
Nu skal vi tjene til driften af huset, derfor
er det vigtigere end nogensinde, at vi yder
frivilligt arbejde til forskellige arrangementer hos Compass Fairs Aps. Det kan
være alt fra messer til fester og møder.
Arbejdet består af servering, køkkenarbejde, salg af kaffe og kage, pølsegrillning,
opstilling og nedbrydning af messer m.m.
Vi efterlyser frivillige, der kunne tænke sig
at tage en lille tjans og få en god oplevelse engang imellem. Bodil koordinerer
opgaverne, så de bliver løst med det antal
frivillige, der er behov for. Interesseret i at
hjælpe - Kontakt Bodil tlf. 40 41 90 55.

Generalforsamling/infomøde:
Vi har fastlagt vores generalforsamling til
at foregå torsdag den 14. marts kl. 19.00.

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Hus

Meget er sket, siden vi holdt generalforsamling sidst, så der bliver meget at snakke
om denne aften.
Vi håber, at rigtig mange af jer vil møde op
denne aften! Dagsorden vil blive udsendt.

Medlemskab NHH
Så er tiden kommet til at gen/nytegne sit
medlemskab af Nr. Hostrup-Hus.
Kontingent 2019 er uændret 100 kr. pr person og kan indbetales på følgende måde:
Mobilpay nr. 59127 eller bankoverførsel på
k.nr. 7910-1833956
Der vil også være mulighed for at betale
kontingent på vores generalforsamling
torsdag den 14. marts kl. 19.00.

Har du brug for hjælp så kontakt Gunnar
tlf. 50 45 92 91.

Jern/metalindsamling:
Vi indsamler skrot der sælges til fordel for
Nr Hostrup-Hus Vi har allerede solgt for
rigtig mange penge.
Har du noget metal du vil donere så Kontakt Lars Jensen på 51 88 42 20
Et lille hjertesuk! Når i afleverer skrot hos
Lars, bedes i kun aflevere metalskot og
ikke f.eks. batterier, affald m.m.
På Styregruppen og Bestyrelsens vegne
Gunnar Petersen

Aftaler:
Vi har en super god aftale med Land og
Fritid i Mjøls som giver et stort beløb til os.
Støt Land og Fritid, de donerer et beløb til
os pr ekspedition i deres butik!
Med SuperBrugsen i Rødekro er der lavet
en rigtig god aftale som kan give op til
15.000 kr. pr år delvis afhængig af brændstofsalg på vores OK kort. Derfor er det nu
endnu vigtigere for os at have så mange aktive OK Kort som muligt der støtter NHU!
Gå ind på ok.dk og bestil et OK kort, under punktet støt din lokale forening, find
Nr Hostrup Ungdomsforening ved at søge
på postnummer 6230.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Hus
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Søndag d. 14 april 2019
Kl. 10.00-14.00
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Søndag d. 14
Kl 10.00-15.00

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Hus

UDSOLGT
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Nr. Hostrup Familie & Samfund

Egvad og Omegn
Birgit T. Holm
Inger Karlsen
Gurli Hansen
Mette Steinbeck
Majbrit Æbelø
Anni Vloet
Bertha Jensen
Kirsten Petersen Ø
Bente Bæk Nielsen

Formand.......................................................................20224429
Næstformand, Sekr. PR............................................... 40532562
Regions udv.................................................................. 30282218
Kursus udv.................................................................... 50729334
Kursus udv.................................................................... 27646529
Best. medl..................................................................... 27508301
Suppleant......................................................................40449146
Suppleant...................................................................... 61760967
u. f. bestyrelsen ........................................................... 60491881

Generalforsamling
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00. Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus
Generalforsamlingen ifølge vedtægterne. Kl. 20.00 kommer Rikke og Peter Boysen
fra Aabenraa, som deltog i det populære program Nybyggerne i 2016. Temaet for
dette foredrag er ”Alt det du ikke ser bag skærmen”.
Man er meget velkommen til kun at komme og høre foredraget. På grund af fortæring, skal alle, der deltager ved foredraget tilmelde sig senest den 1. marts til Birgit på
tlf. 20224429 eller bth6230@gmail.com. Afbud senest 2 dage før, ellers betaler man.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Familie & Samfunds

Husflid
Tirsdag den 19. marts kl. 18.00
Mødested:
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Kom og deltag i en hyggelig aften, hvor pigerne mødes om noget
kreativt, mens mændene kræser om
maden i køkkenet med Betina.
Denne aften er der pileflet v/Lene
Redlefsen Kristiansen på programmet under temaet: Små ting i pil til
haven. Du vil få mulighed for at flette
i både frisk og tørret pil. Du kan også
strikke på dit medbragte strikketøj
eller få et slaw kort.
Pris ved pileflet kr. 275,00 pr. person
inkl. pil, men ekskl. evt. stativer, der
afregnes direkte med underviser på
aftenen.
Pris, hvis ikke man pilefletter kr.
125,00 pr. person inkl. mad.
Bindende tilmelding til Majbrit på tlf.
27646529 eller mcb@svenet.dk senest
den 15. marts.
Gør venligst opmærksom på ved tilmelding, om du ønsker at flette i pil.
Afbud senest 2 dage før, ellers betaler
man.
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Familietur til Favsbjerg Naturhostel
Søndag den 26. maj 2019 kl. 14.00
Mødested:
Langevej 3, Klovtoft, 6230 Rødekro
Kom med til en hyggelig eftermiddag i skønne omgivelser.
Bestyrelsen tager kaffe / the, saft og
kage med. Medbring selv grillmad
og drikkevarer, så tænder vi grillen.
Familien Luff fortæller om projektet,
og der vil være mulighed for at hygge
med diverse spil m.m.
Pris: Voksne kr. 50,00 pr. person, og
børn er gratis.
Bindende tilmelding senest den 23.
maj til Bertha på 40449146 eller
berthajensen@icloud.com.
Afbud senest 2 dage før, ellers betaler man.

Program for 2019
Vi gør opmærksom på, at deltagelse
forudsætter medlemskab, ellers tillægges
et beløb på kr. 50,- pr. arrangement.

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Forsamlingshus

Fest i
forsamlingshuset
Husk, at hvis du skal holde en fest i
forsamlingshuset, og ikke kan overskue
at få gjort klar til festen, kan vi altid
sørge for at bestille personale, som kan
dække bord og gøre klar for jer.

Bestyrelsen:
Anne Grethe Jepsen
Lars Erik Jensen
Britt Overbye
Ludvig Schmidt
Christian Æbeløe
Gitte Petersen
Frits Detlefsen
Vagn Nielsen
Kasserer Bodil Nissen

50859602
51884220
40561193
29789470
27646527
20745044
23296820
24416711
40419055

Udlejning af huset:
Gitte Petersen 52503034

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

40

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Ungdomsforening

Fra foreninger i Egvad Sogn

41
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Hellevad-Egvad
Sognenyt
Kirke • skole • foreninger

UDGIVET AF FORENINGERNE I
HELLEVAD OG EGVAD SOGNE
Tovholder for bladet
Bodil Nissen
Tingbjergvej 12, 6230 Rødekro,
Tlf. 40 41 90 55
e-mail. hnissen@bbsyd.dk
Korrekturlæser Gretel Terp
Hovedgaden 62, Hellevad,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 93 22
e-mail. gte@Aabenraa.dk eller
gretelterp@gmail.com
Medredaktør Gerda Hansen
Langager 12, Hellevad,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 96 03
e-mail. langager@bbsyd.dk
Medredaktør Jens Termansen
Østermarksvej 22, Nr. Hostrup,
Tlf. 21 66 53 24
e-mail. jct@privat.tele.dk.
Tryk og layout HOTTRYK
Brunde Vest 4A, 6230 Rødekro,
tlf. 74 66 64 31

Næste nummer af Sognenyt
udkommer omkring den 1/6 2019.
Stof fra foreningerne indleveres
til en af de to medredaktører.
DEADLINE 2. MAJ 2019.

REDAKTIONELT
I skrivende stund (først i februar) er
de første forårstegn begyndt at vise
sig. Dagene er blevet over 2 timer
længere, og vintergækker og erantis har stukket hovederne op over
jorden. Det giver fornyet energi, at vi
kan ”snuse” lidt til foråret.
Tegning på forsiden er denne gang
indsendt af Nr.Hostrup Beboerforening.

REDAKTIONSMØDE
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 19.00
indbyder vi igen til redaktionsmøde i
konfirmandstuen, så HUSK at sætte
X allerede nu i din kalender. Vi skal
ha’ snakket aktivitetskalender, som
skal gælde for det kommende år, og
ellers ros og ris, og hvad vi nu kan
gøre bedre.
Mød op og giv dit besyv med, det ku’
jo være lige dig, der ligger inde med
gode ideer til at gøre det hele endnu
bedre.
Jeg minder lige om, at deadline skal
overholdes. Det er de sidste i rækken, der kommer til at bøde for, at I
ikke kommer med stof til tiden.

