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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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Gudstjenester

Fra menighedsråd og præst

 RAVSTED HELLEVAD EGVAD

Søn. 6. juni 10.30 9.00 Ingen 

Søn. 13. juni Ingen Ingen Konfirmation kl. 10 

Søn. 20. juni 9.00 10.30 Ingen 

Søn. 27. juni 10.30 Friluftsgudstjeneste kl. 19 9.00 

Søn. 4. juli  Ingen 9.00 - NB: Vikar 

Søn. 11. juli  10.30 Ingen 

Søn. 18. juli  9.00 10.30 

Søn. 25. juli  9.00  Ingen

Søn. 1. august  Ingen 9.00 

Tors. 5. august  Ingen Friluftsgudstjeneste kl. 19

Søn. 8. august  9.00 Ingen  

Søn. 15. august  10.00 - Indsættelse præst 17.00 - Indsættelse præst 

Søn. 22. august  9.00 10.30

Søn. 29. august  Konfirmation kl. 10 Ingen

Søn. 5. september  10.30 9.00
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Dåb/bisættelse/
begravelse

DÅB

Hellevad Kirke

Emil Vinther Jensen - 6. marts

BISÆTTELSE/ BEGRAVELSE

Hellevad Kirke:
Bruno Hansen Terp - 1. maj
Mary Magdalene Jensen - 13. marts

Egvad Kirke:
Karen Johanne Geertsen - 30. marts

Årets konfirmander
Konfirmander Egvad Kirke, 
søndag d.13. juni 2021 kl. 10:
Lucas Niki Petersen
Martin Obling Jessen

Konfirmander Hellevad Kirke, 
søndag d. 29. august 2021 kl. 10:
Ulrik Juhl Lorenzen
Jasmin Lüneborg Mørch
Signe Kahr Hønborg Knudsen
Sune Bech Hoffmann
Mikkel Brødsgaard Nielsen
Mathilde Beck Greve
Maja Brandt Homilius
Freya Malin Konstmann Iwers
Tobias Diedrichsen
Caroline-Mathilde Mortensen Mønsted
Mads Varde Taszarek Holm
Emil Ernlund Nielsen

Konfirmander Balslev kirke,
søndag d. 22.8. kl. 10.15:
Rasmus List Nielsen

Friluftsgudstjeneste
søndag d. 27. juni kl. 19.00

Midsommergudstjeneste på Gustes 
Eng ved vores præst Sussi Kristensen.

Medbring gerne en stol. Menigheds-
rådet sørger for kaffe/ the og kage.

Friluftsgudstjeneste 
i Nr. Hostrup 

Torsdag den 5. august kl. 19.00

Sogne- og byfesten i Nr. Hostrup fej-
res fra torsdag den 5. august til søn-
dag den 8. august. 
Ugen skydes i gang med en frilufts-
gudstjeneste torsdag den 5. august  
kl. 19.00 i Anne Margrethe og  
Kristian Johnsens Have i  
Nr. Hostrup, Bygade 9.

Tag selv en stol med. 
Der er kaffe og kage bagefter.
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Babysalmesang
Babysalmesang torsdag d. 3. juni 
kl. 9.30 ved Hellevad Kirke.

Vi går en tur med børnene og synger 
for dem.

Der bliver i alt 4 gange frem til sidste 
gang 24. juni.

Tilmelding til:
Anne-Mette Brun Jensen, 
mobil 25 47 62 78 eller mail: 
til.organisten@gmail.com

Hellevad Kirke
3/6 kl. 9.30 Udendørs babysalmesang 
starter op ved Hellevad Kirke

10/6 kl. 9.30 Udendørs babysalme-
sang ved Hellevad Kirke

17/6 kl. 9.30 Udendørs babysalme-
sang ved Hellevad Kirke

24/6 kl. 9.30 Udendørs babysalme-
sang ved Hellevad Kirke

Indsættelse 
af vores nye præst

Søndag d 15. august
Kl. 10.00 i Hellevad Kirke

Kl. 17.00 i Egvad Kirke

Kl. 18.15 holdes der fælles reception 
i Nr. Hostrup forsamlingshus, hvor 
sognene er vært ved aftensmaden.
Her vil vi byde vores præst velkom-
men til sognene, og have en ”hygle/
glant avten”. 

Kom alle mand. 

Det vil være dejligt, om vi kunne fyl-
de kirkerne og forsamlingshuset.

Skal du i stalden, eller er du på anden 
måde forhindret i at komme til ind-
sættelsen i kirkerne, er du også vel-
kommen til kun at deltage i Forsam-
lingshuset kl. 18.15.

Tilmelding til aftensmaden:
Ring eller sms på 23 45 47 80
eller mail på jesji@mail.dk

Hellevad og Egvad Menighedsråd

Det er selvfølgelig på betingelse af, at 
vi får ansøgere, der er egnet til vores 
sogne.
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Kirkebetjeningen
Kirkebog og telefonpasning
Alle henvendelser om kirkelige handlinger 
rettes til Rise kirkekontor.

Rise kirkekontor 
74 69 40 07 
gkr@km.dk

Præster
Sussi Kristensen 
74 66 94 31
29 32 71 21 
snk@km.dk 

Ravsted Kirkebetjening
Organist
Andreas Brandenhoff 
74 64 65 02 
a_brandenhoff45@hotmail.com
 
Kirkesanger
Gunnar Mathiesen 
60 17 21 67 
gcmatthiesen@gmail.com

Graver / kirketjener 
Anette Johansen 
29 66 62 31 
ravstedkirkegaard@hotmail.com

Hellevad Kirkebetjening
Organist
Anne-Mette Brun Jensen 
25 47 62 78 
til.organisten@gmail.com

Kirkesanger 
Anne Jessen 
74 51 92 91 / 20 41 43 17 
annecjessen@gmail.com

Kirkesanger
Ulla Reinholdt 
21 60 25 03  
oksgaard@hotmail.com

Graver og kirketjener             
Tonni Petersen 
74 66 91 53 /  53 28 71 25 
hellevadkirke@c.dk

Egvad Kirkebetjening 
Organist                                         
Anne-Mette Brun Jensen 
25 47 62 78 
til.organisten@gmail.com

Kirkesanger                                   
Ulla Reinholdt 
21 60 25 03  
oksgaard@hotmail.com

Graver og kirketjener          
Mette Schrøder-Jørgensen 
61 54 88 87 
mette-brian@hotmail.com

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 Jørgen Lillegaard
Sønderløkke 2 G, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 22 23 04 05
E-mail. cjlille@mail.dk

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

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

Egvad menighedsråd
Formand Jes Jessen Iversen
Tyrholmvej 3, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 92 63
E-mail. jesji@mail.dk

Næstformand/kasserer Lars Erik Jensen
Øbeningvej 17, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 42
E-mail. vaks@svenet.dk

Kirkeværge Peter Kaczmarek
Egvadvej 6, 6230 Rødekro
Tlf. 30 66 31 81
E-mail. bedstemorunni@yahoo.dk

Sekretær og kontaktperson
Kirsten Petersen
Nr. Hostrupvej 25, 6230 Rødekro
Mobil. 60 66 92 91
E-mail. kirsten66@live.dk

Medlem Karin Meilandt Jørgensen
Østermarksvej 11, Nr. Hostrup, 
6230 Rødekro
Tlf. 20 32 51 85
E-mail. karin@meilandt.net

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

Menighedsråd

Fra menighedsråd og præst
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad 
IF 

Hellevad IF – Bestyrelse:
Selvom det begynder at lysne i forhold til 
corona, så har det sidste kvartal været præ-
get af corona i HIF. Vi har desværre måt-
tet aflyse både fastelavn og dilettantfesten i 
den forgangne periode, men vi håber på at 
komme stærkt tilbage næste år. 

Derudover har vi måttet udskyde HIF’s ge-
neralforsamling, som i stedet bliver den 
25.5. 2021, og derfor ikke har været afholdt 
i skrivende stund. 

Derudover er der kommet tilladelse til, 
at vi må opstarte de udendørsaktiviteter, 
hvilket vi er super glade for. Det er skønt at 
se der igen er gang i boldbanerne.

I ønskes alle en rigtig god sommer herfra.

Udviklingsrådet 
Der er til gengæld sket en del i udviklings-
rådet. Der har været arbejdsdag, hvor 5 
stærke mænd har været i gang med ud-
gravningen til den nye parkourbane. Virk-
somheden Maxplay har været i gang med 
opsætningen af banen, og i skrivende 
stund er banen næsten færdig. Der mang-
ler dog at blive lavet staffering i gummien 
og blive opsat nogle mindre kugler, man 
kan hoppe på.

I samme ombæring er den gamle svæve-
bane blevet lavet/fornyet, og børnene kan 
igen få en svingtur ned ad wirer’en. 
Vi er meget stolte af, at vi på tværs af for-
eningerne og institutionerne i vores by har 
formået at få sådan et stort projekt i mål. 
Et projekt, der startede som et ønske fra 
børnene i Hellevad Børneunivers, og som 
nu står klar til hele byen kan benytte det. 
Alt dette var dog ikke muligt uden den sto-
re håndsrækning, vi har fået fra Nordea-
fonden. Derudover har HIF og Hellevad 
børneunivers også bidraget økonomisk til 
projektet. Stor tak til både Nordea-fonden, 
HIF og Hellevad Børneunivers. 

Derudover skal der lyde en kæmpe tak til 
alle de frivillige, der har hjulpet igennem 
hele projektet, både med ansøgninger, til-
ladelse, økonomisk støtte og arbejdsmæn-
dene. 

Der vil selvfølgelig komme en indvielse 
af banen, når den står endelig færdig. Der 
kommer mere om dette på Facebook, når 
corona tillader det. 

De bedste hilsner Hellevad IF
Hanne Underbjerg-Tornvig
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Hellevad Idrætsforening
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Hellevad IF – Badminton
Det, der er sket i badminton afdelingen i 
den forgangne tid siden sidste Sognenyt, er 
ret beskeden.

Motionsspillerne fik afholdt julefrokost/ 
juleafslutning og så frem til at starte igen, 
men det fik Coronaen sat en effektiv stop-
per for. 

Status er, at vi venter på, at en ny sæson 
kan begynde, både for motionsspillere og 
for ungdom. Jeg er af den overbevisning, at 
der er så godt styr på den sundhedsmæs-
sige del, at det bliver muligt at spille noget 
fornuftigt badminton i den nye sæson. 

Der har været tilmeldt omkring 15 moti-
onsspillere og en enkelt familie, som har 
lejet hallen på timebasis. 

Ungdom har ikke spillet i år, så vi ser frem 
til, at de kommer i gang efter sommerfe-
rien.

Dette var ordene i denne omgang.

I ønskes alle en god sommer og på forhå-
bentligt gensyn i hallen til den nye sæson 

Peter Hemmingsen 

Hellevad IF Fodbold – Ungdom
ENDELIG! Endelig er fodboldsæsonen for 
vores ungdomshold kommet i gang igen, 
men selvfølgelig stadig lidt påvirket af co-
ronarestriktionerne med afspritning, be-
grænsninger med for mange tilskuere 
m.m. Men når det er sagt, så er det bare 
dejligt for spillere, trænere, bestyrelse og 
forældre, at børnene igen kan lade bolden 
trille til træning og kampe.

Som det har været tilfældet de seneste 
mange år, er der godt gang i ungdomsfod-
bolden i Hellevad IF. Der kan tilbydes fod-
bold til langt de fleste, som ønsker at spille 
fodbold, og det i sig selv er alt andet lige et 
succeskriterie for en lille fodboldklub. For 
enkelte årgange er der dog lavet holdsam-
arbejde med vores gode naboklub fra Rø-
dekro IF (U10 dr. + U10/11 pi.).

Hvis der skal nævnes et par af holdene, 
så bliver man som fodboldformand spe-
cielt glad, når man ser 25-30 små Krudtug-
ler (3-6 år), som fylder en halv 11 mands-
bane hver tirsdag fra kl. 17.00 (der er plads 
til flere, så endelig kom og træn med, hvis 
man har lyst). Hvilket liv og glæde disse 
nye Messi’er giver på boldbanerne, når der 
trænes med bold og leges. Nogle tænker 
nok – hvordan styrer man så mange vild-
basser på samme tid, men det har det gode 
trænerteam ved Morten A, Sune N, Jannie 
H, og Vivi B. helt styr på, nogle gange godt 
hjulpet af forældre, der giver en hånd med.

Hellevad Idrætsforening
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Derudover er det også flot, at vi stadig kan 
stille med et 8 mands U14/15 dr. hold, hvor 
der traditionelt er svært at fastholde spil-
lere, når der flyttes skole, og der kommer 
andre interesser ind. Trænerteamet ved 
Søren M., Patrick T. og Jens AA. har dog 
med højt humør, god træning og altid en 

Krudtuglerne, som fylder godt på 
boldbanerne hver tirsdag

kvik kommentar sørget for, at spillerne al-
tid synes, det er fedt at komme til træning 
eller kamp.    

Mange hilsner
Fodboldformand 
Peder Holm

U8-9 piger til fodboldtræning

Hellevad Idrætsforening

U7-8 drenge til fodboldtræning

U12-13 drenge til fodboldtræning
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF Fodbold  
– Senior/Oldboys

Seniorsæsonen er kommet godt i gang. 
Efter en lille udskydelse grundet corona 
restriktioner, så startede senior/(oldboys) 
op med træningen den 3. marts. Igen er 
opstarten foregået på kunstbanen i Ager-
skov for seniorsamarbejdet med Hel-
levad/Agerskov senior, som i år har et se-
rie 4 hold og et 7 mandshold. Til første 
træning var der imponerende 33 spille-
re, så det nye trænerteam med Bent S., og 
Lars I. havde nok at se til med opdelinger 
(corona-regler) og at styre ivrige spillere, 
som kom på ”frisk græs”. 

Siden opstart er der trænet godt på både 
kunstgræs og sidenhen på græs i Hellevad, 
og der er også gennemført træningskam-
pe og turneringskampe. Der er desværre 
ikke blevet til for mange sejre endnu, men 
der er også skiftet en del ud på holdet siden 
efteråret. Men der bliver trænet godt og 
hårdt, så sejrene skal nok snart komme.  

Hellevad oldboysholdet, som spiller 11 
mands, er også startet op med turnerings-
kampe, og efter de første mange kampe 
på udebane venter der nu en del hjemme-
kampe, hvor det vigtige sociale aspekt med 
en grillpølse og en øl/vand igen kommer i 
højsædet.

En anden vigtig begivenhed, som selvføl-
gelig også skal have noget spalteplads her 

i Sognenyt, er årets fodboldløbekonkur-
rence 2021. Som det har været tilfældet nu 
i rigtig mange år, så blev fodboldløbekon-
kurrencen skudt i gang den 1. januar og 
indtil træningsopstart 3. marts. I år blev 
konkurrencen forlænget nogle uger grun-
det conora (opstarten blev udskudt) – nog-
le var mere tilfredse end andre med dette.

I år fik 25 spillere snøret løbeskoene og i 
alt blev der løbet hele 2.852 km. Nogle løb 
mere end andre - men lidt er selvfølgelig 
også bedre end ingenting. En suveræn og 
fortjent vinder blev i år Emil Larsen, som 
med 435 km. fik en klar førsteplads, foran 
Kevin Radik med 335 km., som igen efter-
fulgt af Ronni Lind med 279 km. Når man 
nu ender i top tre, så var der også nogle 
præmier for strabadserne. Gode præmie-
sponsorer havde meldt sig på banen, så de 
tre kunne vælge imellem gode præmier/ga-
vekort fra Krudt24 ved Thomas Erichsen, 
gavekort til Lima Empanadas ved Martin 
Juhl Iversen (www.limaempanadas.com), 
og vaskekort, chokolade og kaffe fra Shell 
Hellevad ved Birger Wollesen. Se billede 
nedenfor af de tre vindere med deres for-
tjente præmier. 

Udover præmier til top tre kom der lidt 
ekstra krydderi på konkurrencen, da vo-
res gode bager og tidligere seniortræner 
Jens N. Grønnebæk fra Nyeman’s Bageri 
meldte sig på banen med en lagkagepræ-
mie, til den/de personer, som ville ende 
på plads nr. 10 og 15. Man må sige, det fik 
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Hellevad Idrætsforening

Senioropstart på kunstbanenSerie 4 turneringskamp i Hellevad

gang i konkurrencen, og de sidste par uger 
og dage var der mest spænding omkring 
disse pladser. Her gik præmierne til Ole Z. 
og Johan R.

Mange hilsner
Fodboldformand
Peder Holm

Top 3 i årets løbekonkurrence
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Sognenyt – Tribuneprojekt

Hellevadtribunen er nu så godt som fær-
dig, og derfor er det med stor glæde, at be-
styrelsen nu kan offentliggøre navnet på 
tribunen, som får navnet ”Kaj Homilius 
a/s TRIBUNEN” (mere om dette lidt se-
nere). 

Som nævnt i tidligere Sognenyt har Syd-
bank Fonden, DIF Fonden og Hellevad i 
Fremdrift givet en økonomisk håndsræk-
ning til projektet. Derudover har Tegne-
stuen Radik lavet tegninger, Thorbjørn har 
hjulpet med el-arbejde, JL Skilte har ud-
arbejdet bander, Murermestrene Beck & 
Nielsen Invest ApS har hjulpet med be-
ton-arbejde, Kenneth Kryger har hjulpet 
med sidste tømrerarbejde, Underbjerg A/S 
Fendt Specialisten har lånt tribuneudval-
get maskiner ad flere gange, samt flere an-
dre der har givet en hånd med i projektet. 

Der skal lyde en STOR tak til alle sam-
men. Kaj Homilius a/s skal dog fremhæves 
lidt ekstra, da man igennem hele forløbet 
har hjulpet og været afgørende for gen-
nemførelsen med tribuneprojektet – både 
ved konstruktionsarbejde, svejsning, lån 
af materialer og maskiner m.m., hvorfor 
det også var helt naturligt, at Kaj Homili-
us a/s fik muligheden for at navngive tri-
bunen med navnet ”Kaj Homilius a/s TRI-
BUNEN”. 

Der skal også lyde en stor tak og velkom-
men til de nye bandesponsorer; Kaj Homi-
lius a/s, Tegnestuen Radik, Sydbank, Mu-
rermestrene Beck & Nielsen Invest ApS, JL 
Skilte. Når disse linjer læses vil de sidste le-
dige bandepladser nok være købt og opsat. 

Tribuneudvalget ved Kevin R., Jørn P., 
Morten A., Esben H., Jens G., Mads B. skal 
igen have en stor tak og ros for det sto-
re arbejde med opførelsen. Det har truk-
ket tænder ud, men det er blevet MEGA 
GODT – så igen tusinde tak for ALT. 

Allerede nu bliver ”Kaj Homilius a/s TRI-
BUNEN” flittigt brugt til kampe, under 
træning, samt når skolens elever skal lave 
skolearbejde i det fri (høj aktuelt i denne 
corona tid) eller der skal hyggesnakkes i et 
frikvarter. 

Mange hilsner
Fodboldformand 
Peder Holm

Hellevad Idrætsforening
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Hellevad Idrætsforening

Kaj Homilius a/s TRIBUNEN med flot aftens sol

Hanne Jessen fra Sydbank,  
som er ny bandesponsor

Erik Homilius fra Kaj Homilius a/s,  
som er ny navnesponsor
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Hellevad Frivillige Brandværn

Nu lysner det endeligt! I takt med at Dan-
mark stille og roligt genåbner, så er vi i 
Hellevad Friv. Brandværn også glade for at 
vi igen kan mødes til vores øvelser og ved-
ligeholdende træning.

Det har i løbet af coronaens hærgen 
og nedlukning af samfundet været en 
besværlig tid for alle, men selvom vi 
brandfolk ikke har kunnet mødes, så har 
der ikke været grund til bekymring. Vi 
er en blandet skare af meget erfarne folk 
og dygtige nyuddannede folk, så der har 
ikke været nedgang i vores niveau eller 
færdigheder, det har vi tydeligt kunnet 
mærke, når vi er kaldt ud til indsatser.

Hellevad og omegn kan være stolte af Hel-
levad Friv. Brandværn, vi har et højt ni-
veau af både menige brandfolk og holdle-
dere. De fleste frivillige brandværn har en 
udfordring med at skaffe nye brandfolk og 
især at kunne mobilisere brandfolk i dag-
timerne. Men Hellevad, vi er altid på plet-
ten og overholder udrykningstid og mand-
skabs antal. 

Vi kan dog bruge flere brandfolk til vores 
unikke fællesskab, så hvis du har en lille 
tanke om, at det måske var noget for dig,  
så prøv at kontakte os. 

Hellevad 
Frivillige Brandværn 

Du skal ikke være supermand eller super-
kvinde, du skal bare være dig selv.

Vi har også en lille opfordring til de er-
hvervsdrivende i Hellevad og omegn. Må-
ske har I netop lyst til at bakke os op med 
en brandmand eller to, især i dagtimerne. 
Også I er meget velkomne til at kontakte 
os, vi kommer gerne ud i jeres frokostpau-
se eller lign. og fortæller lidt om uddannel-
sen og det at være brandmand.

Nyt fra os! 
Så har Klaus Jensen valgt at trække sig 
tilbage som brandmand efter 40 års 
tjeneste. 
Klaus er tidligere brandkaptajn i en årræk-
ke, han har til sin tilbagetrækning fungeret 
som en dygtig og værdsat holdleder. Han 
har også tidligere fungeret som indsatsle-
der. Så kære Klaus, fra dine kammerater i 
Hellevad Friv. Brandværn siger vi dig tu-
sind tak for din indsats og dit altid positive 
væsen, og vi ønsker dig alt godt.

Martin Søgaard og Carsten Christensen 
har gennemført uddannelsen som brand-
mand og er nu røgdykkere og fuldt opera-
tive brandmænd. Stort tillykke med et flot 
resultat.
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Som mange nok har bemærket, så foregår 
der lige nu lidt ombygning på brandstatio-
nen. Vi får i øjeblikket større porte monte-
ret, da fremtidens redningskøretøjer bliver 
større og får et større anvendelsesgrundlag.

Vi må nu som tidligere skrevet igen af-
holde øvelser og træning. Vi er begyndt 
at afholde øvelser nogle lørdage formid-
dage med stor succes, så skulle I møde os 
der, så kom hen og få en snak og se vores 
køretøjer og udstyr. 

Husk også at følge os på Facebook, der 
lægger vi billeder og små beskrivelser op 
af. hvad vi går rundt og laver.

Nu går vi en sommer i møde med håb om 
at hele situationen ser lysere ud. 

Pas stadig godt på hinanden og jer selv.

Hellevad Frivillige Brandværn



18 Aktivitetskalender Hellevad Sogn

AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender – Hellevad 

MAJ
24. kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste hos Bodil og Hans Kirken
26. kl. 12.00 Historiecenter Dybbøl Banke 1864 Husmoderforening 

JUNI
 2. kl. 19.30 Generalforsamling på Hotel Kløver Es  Hellevad Vandværk  
 3. kl.  9.30 Udendørs babysalmesang ved Hellevad Kirke Kirken
 3. kl. 19.00 Redaktionsmøde i konfirmandstuen  Sognenyt
 8. kl. 19.00 Aftentur til Langagergård  Husmoderforening
10. kl.  9.30 Udendørs babysalmesang ved Hellevad Kirke  Kirken
13. kl. 10.00 Konfirmation i Egvad Kirke  Kirken
16. kl.  9.00 på cykel og 9.30 i bil, til Karen og Peters Fiskesø Pensionistforening 
17. kl.  9.30 Udendørs babysalmesang ved Hellevad Kirke Kirken
24. kl.  9.30 Udendørs babysalmesang ved Hellevad Kirke Kirken 
27. kl. 19.00 Midsommergudstjeneste på Gustes Eng Kirken 

JULI
 7. kl. 14.00 Til Kroghs Grønt Pensionistforening

AUGUST
11. Sommerudflugt. Se opslag. Husmoder/
  Pensionistforening 
29. kl. 10.00 Konfirmation i Hellevad Kirke Kirken 

SEPTEMBER
 7. kl. 13.00 Den kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot  Husmoderforening 
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender – Egvad 

JUNI   
 2. kl. 19.00 Yoga Ungdomsforeningen
 3. kl. 19.00 Redaktionsmøde i konfirmandstuen  Sognenyt
 9. kl. 19.00 Yoga Ungdomsforeningen
13. kl. 10.00 Konfirmation i Egvad Kirke Kirken
16. kl. 19.00 Yoga Ungdomsforeningen
   
AUGUST    
Uge 31 Byfest i Nr. Hostrup Foreningerne i NH
 5. kl. 19.00 Friluftsgudstjeneste ved byfesten i NH  Egvad Kirke
15. kl. 17.00 Indsættelse af ny præst Egvad Kirke
21. kl. 10.00 Loppemarked NH forsamlingshus
   
SEPTEMBER   
5. kl. 14.00 Sommersang ved søen Nr Hostrup Hus
Uge 37 Sæsonstart på gymnastik Ungdomsforeningen
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Beboerforening for 
Hellevad og omegn

Kontingent for 2021
Vi vil da gerne opfordre beboerne i 
Hellevad og omegn til at støtte op om 
vores forening. 

Det gør man ved at betale kontingentet til 
MobilePay 20 45 91 44 
(husk at skrive navn og gadenavn, num-
mer i teksten) eller til Majbrit på Shell tan-
ken.

Prisen er 100 kr. for en husstand og 
50 kr. for enlige.

Bestyrelsen for  
Beboerforeningen 2020/2021

Formand Birger Wollesen 
tlf. 20 45 91 44

Kasserer Lars Iskov 
tlf. 51 33 89 97

Sekretær Ditte Bonde Thuesen 
tlf. 60 21 91 01

Best.medl. Majbrit Brylle Outzen 
tlf. 30 53 26 83

Best.medl. Flemming Outzen 
tlf. 22 68 10 18

Suppleant. Mette Jensen 
tlf. 24 40 35 15

Hellevad Beboerforening
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Hellevad Børneunivers

Vejret forandrer sig hurtigt i øjeblikket. 
Den ene dag hagler eller regner det, og 
temperaturen falder til dynejakkeniveau, 
og den næste dag skinner solen, og varmen 
indikerer korte bukser, sandaler og sol-
creme. Det er ikke altid lige nemt at ram-
me det rigtige outfit i første hug.

Forandringer ses også inden for i Hellevad 
Børneunivers.

På SFO/skole er Mona og Hanne stop-
pet. De har været en trofast del af Hellevad 
Børneunivers i mange år, og vi vil komme 
til at savne dem. Vi ønsker begge alt mu-
ligt godt fremover. Til gengæld har vi an-
sat pædagog Jeanette Christensen og med-
hjælper Charlotte S. Petersen i stedet, og de 
skal sammen med pædagog Kristina ud-
gøre det nye stærke hold i SFOen. Velkom-
men til dem begge.

I børnehaven har Mette også valgt nye ud-
fordringer, og Mie skal på barsel, så i skri-
vende stund er vi i gang med at finde nye 
kollegaer til det øvrige personale i Smør-
hullet. 

Nyt fra
Hellevad Børneunivers

I skolen har vi nu fået alle elever tilbage – 
hver dag – og det gør unægtelig undervis-
ningen noget mere inspirerende at have læ-
rerne og eleverne på skolen. Dejligt at alle 
nu er tilbage igen. Nu mangler vi bare at 
kunne få forældrene ind til møder og fest 
igen også, så er alt som før 

Parkourbanen og svævebanen er sat op, og 
især svævebanen er der trængsel om. Så 
må vi se, hvornår børn og sportslige sjæle 
får opbygget så mange muskler, at de kan 
klare en tur rundt på parkourbanen. Alle 
skal være så velkomne til at prøve. 

Med venlig hilsen
Fællesleder, Søren Sørensen
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Hellevad 
Husmoderforening 

Juni
Tirsdag den 8. 
Aftentur til Langagergaard. 
Vi mødes i gårdspladsen kl. 19.

Medbring venligst klapstol eller lignende.

Pris 25 kr. for ikke-medlemmer 
100 kr. inkl. kaffe og kage.

Tilmelding senest 1. juni til:
Anita tlf. 51 54 23 63 eller 
Lilian tlf. 20 93 90 42

August
Onsdag den 11. 
Sommerudflugt sammen med Hellevad 
Pensionistforening.
I skrivende stund er turen desværre endnu 
ikke fastlagt. Turen vil blive oplyst via FB, 
og opslag i byen.

September
Tirsdag den 7.
Eftermiddagstur til Gråsten. 
Vi kører i egne biler fra Kløver Es kl. 13 til 
”Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten 
Slot”, som blev åbnet for offentligheden i 
juli 2020. 

Det er muligt at købe frisk frugt og grønt-
sager i gårdbutikken. 

Hvis muligt går vi tur i slotsparken. 
Vi drikker kaffen i Gråsten.

Pris 75 kr. for ikke-medlemmer 
150 kr. inkl. kaffe og kage.

Tilmelding senest 1. september til:
Anna Marie tlf. 20 61 91 92 eller 
Lilian tlf. 20 93 90 42

Hellevad Husmoderforening
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Hellevad 
Vandværk A.m.b.a.

Indkaldelse til generalforsamling  
onsdag d. 2. juni 2021 kl. 19.30 på Hotel Kløver Es.  
Alle er velkommen.

1. Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsen

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/kasserer

4. Budget for det /de kommende år forelægges til godkendelse v/kasserer

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen på valg er: 
• Jesper Jensen  
• Finn Homilius  
• Freddy Hansen  
• Leo Luff 

7. Valg af revisorer på valg er  
• Lars Hansen 
• Tove Carstensen

8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet, skal indsendes mindst 8 dage i forvejen til:
Kasserer Finn Homilius: finn@kaj-homilius.dk.

Hellevad Vandværk A.m.b.a.
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Hellevad Ringriderforening

Hellevad 
Ringriderforening

POKAL- 
RINGRIDNING 

i
Hellevad

        Hellevad Ringriderforening            Hellevad Frivillige Brandvæm 

PPrrooggrraamm  ffoorr  ppookkaallrriinnggrriiddnniinnggeenn  
  

SSØØNNDDAAGG  ddeenn  1144..  sseepptteemmbbeerr  22000088.. 

Kl. 11.00     Ringridning starter 

Boder åbner 

Kl. 12.00 Middagspause. Der kan købes Schnitzel m. Flødekartofler & salatbar for kr. 75,- i laden 

Kl. 13.00 Afhentning af sidste års konge på hotel Kløver Es med 
Den Sønderjyske Pigegarde

Kl. 14.15 Optog med ryttere, orkester og minitog. 

Kl. 15.00 Faneridning, derefter omridning. 

Kl. 17.00 Uddeling af pokaler samt udtrækning af lodsedler v/ Julius Beier, 
formand for Amtsringriderforeningen. 

Lodseddelgevinster kan afhentes i teltet eller ved henvendelse til Jan Freitag 
Tlf 2296 8822 – bedst efter kl 16.00 

På ringriderpladsen har hotel Kløver Es restauration i laden 

Desuden findes der  bytteboder for børn, 4 H, tombola, pølsevogn, is, slik på pladsen. 

Minitog kører rundt i byen. 

Hellevads beboere opfordres til at hejse flaget på dagen. 

De 4 Foreninger Hellevad 

Vores ordinære generalforsamling i Hel-
levad Ringriderforening blev afholdt d. 11. 
maj. Den nye bestyrelse blev fordelt som 
følger:

Formand: Andreas Carstensen
Næstformand: Karina Jørgensen
Kasserer: Susanne Homilius

Best. medlemmer: 
Jette Nielsen
Christian Nielsen
Tina Skov
Jørn Petersen
Pernille Holm

Suppleanter:
Benny Kohls
Carsten Carstensen

Der var ikke det store at berette om fra 
2020, da begge ringridninger blev aflyst, 
men det er dejligt, at opbakningen stadig 
er til stede, så vi kan tillade os at være op-
timistiske med at afholde ringridning i 
Hellevad fremover.

I skrivende stund er det dog stadig usikkert, 
om vi gennemfører vores ringridning d. 26. 
juni. Det udendørs forsamlingsforbud er 
ophævet på dette tidspunkt, men der er sta-
dig flere regler, der skal overholdes. 

Beslutningen bliver taget af den nye besty-
relse i løbet af maj, så hold øje med Face-
book, hvor vi nok skal melde noget ud, så 
snart vi ved noget mere. 

På vegne af Hellevad Ringriderforening 
Andreas Carstensen
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4H

4H

Så er sæsonen for havearbejde skudt i gang 
og 4H er klar til start. Vi håber på et stort 
fremmøde, så vi frivillige kan få en masse 
sjove timer, sammen med børnene og give 
børnene en masse positive oplevelser med 
havebrug, natur og fællesskab. 

Vi har en masse hyggelige og sjove aktivi-
teter planlagt, - vi skal, udover at lave have, 
bl.a. lave bålmad, på skovtur, bondegårds-
besøg og meget mere. Derudover håber vi 
også, at vi kan gennemføre vores årlige tur 
til Åbæk-hytten. 

Vi er i gang i haverne i Hellevad hver ons-
dag fra kl. 13.45-16.00. med start d. 5. maj. 

Vi henter børnene i SFO/Skole/Bh og føl-
ges med dem hen til haven, hvor I kan 
hente dem. 

Børnene er velkomne til at starte til 4H, 
det år de starter i skole. Nåede man det 
ikke til sæsonstart, eller har man spørgs-
mål, så er man velkommen til at kontakte 
os i ”Hellevad 4H”- gruppen på facebook 
eller ved at kontakte et bestyrelsesmedlem. 

Vi ser frem til en ny og spændende sæson.

Hilsen 
Hellevad 4H 
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Onsdag den 7. juli

Vi besøger Kroghs Grønt, 
Sottrup Bygade 8, Bylderup Bov.

Vi skal se deres jordbærmarker, mo-
steri og deres forsøgsmarker. 

Vi kører fra Kløver Es kl. 14.00.

Pris 75,00 kr. inkl. kaffe, boller og 
smagsprøver.

Tilmelding senest 3. juli til 
Mette 50 49 75 58 eller 
Inga 30 24 78 02

Onsdag den 16. juni

Karen og Peters fiskesø.
Kl. 9.00 start fra Kløver Es på cykel.
Kl. 9.30 start fra Kløver Es i bil.
Til en hyggedag med kortspil, pe-
tanque eller fiskeri, snak og hygge. 

Ved middagstid bliver grillen tændt. 

Pris alt inkl. 100,00 kr.

Tilmelding senest torsdag d. 10. juni
til Karen tlf. 25 34 61 53

Onsdag den 11. august

Sommerudflugt sammen med 
Hellevad Husmoderforening. 
Se opslag.

Hilsen fra
Hellevad – Egvad Pensionistforening

Hellevad – Egvad Pensionistforening

Hellevad – Egvad Pensionistforening
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Nr. Hostrup Familie & Samfund

  
                            Egvad og Omegn 

 

Birgit T. Holm Formand  20224429 

Inger Karlsen Næstformand, Sekr. PR 40532561 

Gurli Hansen Regions udv. 30282218 

Anni Vloet   Best. medl.  27508301 

Bente Bæk Nielsen  Best. medl.   60491881 

Peter Karlsen Kasserer  23723552 

Mette Steinbeck Kursus udv.  50729334 

Majbrit Æbelø Kursus udv  27646529 

Bertha  Jensen Suppleant  40449146 

Kirsten Petersen Ø Suppleant  61760967 

 
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 – 0007405955. 

 

Marts: Husflid.                    
Torsdag den 12. marts 2020 kl. 18.00.               
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.                                                           
Mens mændene kræser om maden i køkkenet med Betina, vil 
diætist Susanne R. Iversen fortælle pigerne om kost i forhold til det 
sunde valg, og hvordan maden påvirker vores krop. Pris kr. 125,00 
pr. person inkl. mad. Bindende tilmelding til Birgit på tlf.  
20224429 eller bth6230@gmail.com senest den 10. marts. Afbud senest 
2 dage før, ellers betaler man. 

Egvad og Omegn

Kære medlemmer  
af Familie og Samfund 2020/2021

Der blev desværre kun gennemført to ar-
rangementer, vi håber virkelig ikke dette 
gentager sig for den kommende sæson.

Programmet for 2021/2022 er i planlæg-
ningsfasen, vi forventer at være klar til at 
sælge medlemskort fra ultimo juni. 

Kontingentet vil være til en reduceret pris 
pga. det forgangne års få arrangementer.

Vi glæder os til at se dig i foreningen.

De bedste hilsner
Bestyrelsen
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Nr. Hostrup byfest

Byfest 
i Nr. Hostrup 

Så er byfestplanlægningen 2021 skudt i 
gang. Pga. Corona og det faktum, at man-
ge ting er blevet rykket lidt, så har byfest-
udvalget valgt ikke at afholde opstartsmø-
de i år. 

Hvis nogle har ideer eller kommentarer, 
som skal med til byfesten, så tag fat i for-
manden for det gældende udvalg, eller hvis 
det er mere overordnet, så tag fat i 
Mette Steinbeck på 50 72 93 34.

Alle dem, som er blevet spurgt til et udvalg 
bliver kontaktet snarest, af jeres udvalgs-
formænd, ang. fastsættelse af møde. 
Sidder der nogen, som virkelig gerne vil 
give en hånd med, som ikke er blevet 
spurgt, så send en sms til Mette - Vi kan 
altid bruge ekstra hænder. 

De forskellige formænd:
Plads udvalg: Lasse Johnsen: 6176 3549
Fredag aften: Morten Steinbeck: 2683 6790
Restauration: Lonna Jensen: 6154 2255
Boder: Dan Jepsen: 2160 2455
Lørdag/søndag: Rasmus Iversen: 2348 1087
Lørdag aften: Morten Schau: 2636 2759
Ringridning: Ulla Jensen: 2117 1956
Børne- og Unge udvalg: 
Mette Steinbeck: 5072 9334

Byfesten 2021 bliver i uge 31. 

 MVH. Byfestudvalget
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Nr. Hostrup & Omegns  
Beboerforening

Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Generalforsamling
Der skal lyde en tak til dem, der deltog i 
vores alternative generalforsamling, der 
som meget andet for tiden foregik online. 

Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på 
valg, modtog genvalg, så det er en uændret 
bestyrelse med følgende konstitution:  

Formand: Morten Schau Andersen  
Næstformand: Sune Nansen 
Kasserer: Ulla Jensen 
Bestyrelsesmedlem: Dan Jepsen 
Suppleant: Jørgen Berg 
Suppleant: Henrik Sange Schlott 
 
Husk, at hvis I ligger inde med forslag til 
mangler eller nye ideer, så hold ikke igen 
med at kontakte bestyrelsen.

Rent Sogn
Beklageligvis blev det igen i år en ander-
ledes omgang rent sogn, da vi ikke kun-
ne forsvare at afholde et arrangement, der 
samlede så mange mennesker. Dog er intet 
jo så skidt, det ikke er godt for noget. Der 
har været flot opbakning fra alle sognets 
områder, hvor det har været mere oversku-
eligt at skulle mødes i mindre lokale grup-
per.  Der er uden tvivl blevet gjort sig nogle 
erfaringer, vi vil gøre brug af i fremtiden.  
Men der skal lyde en stor tak for indsatsen, 
dejligt så mange vil bakke op om at holde 
vores sogn rent og pænt.

I skrivende stund er der gravet ud til ud-
videlsen af legepladsen, og vi håber, at når 
denne udgave af Sognenyt udkommer, så 
står der nogle fine nye gynger, vippe og 
legehus. Vi håber, at folk vil bruge hele 
sportspladsen, det er altid en fornøjelse at 
vide, den bliver brugt! 

Vi ser frem til en fantastisk sommer under 
mere normale omstændigheder og en by-
fest, hvor vi alle kan samles.
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Nr. Hostrup 
Forsamlingshus

Bestyrelsen:
Anne Grethe Jepsen 5085 9602
Rasmus Iversen 2348 1087
Ludvig Schmidt 2978 9470
Frits Detlefsen  2329 6820
Bodil Nissen  4041 9055
Børge Nielsen  2627 8471
Morten Steinbeck 2683 6790
Johnny Toftkjær 6049 7755
Anne Lise Andersen 3020 4268

Udlejning af forsamlingshuset:  
Gitte Petersen 5250 3034

Formandens klumme
Danmark begynder så småt at lukke op, og 
vi glæder os i forsamlingshuset til igen at 
tage imod gæster i huset.

Vi har siden sidst afholdt virtuel general-
forsamling, det muliges kunst i denne tid. 
Kasserer Bodil Nissen orienterede om et 
fint regnskab til trods for Corona og på-
lægning af nyt tag på lillesal.

Overskuddet på 52.000 kr. må siges at være 
et meget fint resultat, da der manglede ind-
tægter for både høstfest og udlejninger.
Overskuddet stammer især fra vores alterna-
tive gåsespil med salg af andelsbeviser, ame-
rikansk lotteri og udlevering af takeaway. 

Når vi efterhånden har været hele runden 
rundt med renovering, er øjnene faldet på 
storesalen.

Gulvet i store sal er blevet superflot efter 
en fin afslibning og lakering, hvortil der 
er givet tilskud fra Aabenraa kommunes 
vedligeholdelsespulje. I samme ombæring 
vælger vi at skifte radiatorer, og der bliver 
sat ny bordplade på baren.

Men det er ikke gjort med det, taget mang-
ler snart en udskiftning, samt loft, belys-
ning og helt klart forbedring af akustik-

ken. Så der er lidt at tage hånd om, og der 
er nedsat en arbejdsgruppe til opgaven.  
Når vi har oversigt over projekt og pris, må 
vi en runde til fonde for at få hjælp til re-
noveringen. 

Her i foråret har vi valgt at sælge 2 gange 
takeaway, som altid bliver godt modtaget i 
lokalsamfundet. 

Senere på året vil Gitte afholde loppemar-
ked til fordel for forsamlingshuset. Effek-
ter kan afleveres ved Gitte.  

Med venlig hilsen 
Anne Grethe Jepsen
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Husk, at det kan blive nemmere 
at holde fest:

• Vi kan sætte borde op
• Vi kan dække dit bord
• Vi kan servere
• Vi kan vaske op
• Vi kan rydde op
• Sørge for bordpynt og blomster

Kontakt Bodil for at høre om mulig-
hederne.

Timerne bliver afregnet til 150 kr. 
og går ubeskåret til 
Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Loppemarked
Der afholdes loppemarked til fordel 
for Nr. Hostrup Forsamlingshus 

lørdag d. 21. august 2021 kl. 10-16

på Østermarksvej 30, Nr. Hostrup.

Brugte loppefund kan afleveres på 
samme adresse 

Bestyrelsen 
Nr. Hostrup Forsamlingshus

Nr. Hostrup Forsamlingshus
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Nr. Hostrup Hus

Nr. Hostrup Hus

 
Dagene her sidst i februar er tiltaget med ca. 3 timer og 30 minutter og den lyse tid og foråret er for 
alvor på vej. Vi nærmer os også 1 års dagen for vores fantastiske indvielsesdag den 29. marts. Det 
var en stor begivenhed som bl.a. blev fejret med et brag af en fest. Vi har derfor besluttet at der 
hvert år skal være en kæmpe fest for at fejre jubilæum, forårets komme, afslutning på 
gymnastiksæsonen og meget mere. Se annoncen for Æ forårsfest her i bladet. Vi håber på stor 
opbakning til dette initiativ der også har til formål, at hjælpe økonomien i vores hus. 
 

Generalforsamling: 
Vores generalforsamling er fastlagt til at foregå onsdag den 18. marts kl. 20.00 Vi har valgt at holde 
generalforsamlingen samme aften som Forsamlingshuset holder deres, dette gør vi for at 
signalisere vores tætte fællesskab men også for at begrænse det antal aftner vi skal hjemmefra. 
Dagsorden vil blive udsendt. 
 

Medlemskab NHH 
Så er tiden kommet til at gen/nytegne sit medlemskab af Nr. Hostrup-Hus. Kontingent 2020 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 den 18. marts. 
 
Lokalbefolkningens brug af hallen: 
Der er mulighed for at bruge hallen, enten ved at leje den på timebasis, eller tage chancen og se om 
den er ledig, ordningen kører som et forsøg og vil blive evalueret til foråret. 
Info om ordningen kan fås hos Bo Kaczmarek - 40 91 46 81 
 
Aftaler: 
Med SuperBrugsen i Rødekro har vi en rigtig god aftale som kan give op til 15.000kr pr år delvis 
afhængig af brændstofsalg på vores OK kort. Derfor er det vigtigt 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. Har du brug for 
hjælp så Kontakt Morten Steinbeck – 26 83 67 90 
 
Telegrammer: 
Vi har igen de smukke telegrammer med motiv af Egvad kirke til salg. De kan købes ved 
henvendelse til Kirsten Petersen Nr. Hostrup - 60 66 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 - 51 88 42 20  
Når i afleverer skrot hos Lars, bedes i kun aflevere metalskot og ikke f.eks. batterier, affald m.m. 
 
På Bestyrelsens vegne 
Gunnar Petersen 
 

Foråret er så småt ved at komme over os, 
og dermed bliver der også stille og roligt 
åbnet op for Danmark igen. Dette, håber 
vi, medfører mulighed for, at vi igen kan 
komme ud og lave lidt arbejde ved diver-
se arrangementer i det sønderjyske – så vi 
dermed kan tjene lidt ekstra penge til drif-
ten af Nr. Hostrup Hus. Derfor vil jeg op-
fordre jer alle til at støtte op og melde til, 
når vi skal have fundet frivillige kræfter til 
diverse opgaver. Tak for det. 

Generalforsamling d.7/4 kl.19.30
Vores generalforsamling blev afholdt på 
digital vis, som vi jo alle er blevet gode til 
over det seneste år. Og denne med delta-
gelse af 13 husstande ud over bestyrelsen – 
meget flot. 

Bestyrelsen kunne berette om et år med få 
indtægter ved udlejninger og frivilligt ar-
bejde. Men alligevel har vi formået at ned-
bringe gælden til vores private långiver 
med over 800.000 kr. grundet en tilbage-
betaling af moms fra anlægssummen. Det 
er vi rigtigt tilfredse med. 

Generalforsamlingen gav genvalg til Jes-
per Paulsen. 

Og bestyrelsen består nu af følgende: 
Lonna Jensen (Nr. Hostrup Ungdoms-
forening), Ulla Jensen (Nr. Hostrup Be-
boerforening), Birgit Holm (Familie og 
Samfund), Peter Kaczmarek, Anne Grethe 
Jepsen - Sekretær (Nr. Hostrup Forsam-
lingshus), Bo Kaczmarek – Næstformand, 
Jesper Paulsen – Formand.

Medlemskab NHH 
Så er tiden kommet til at gen/nytegne sit 
medlemskab af Nr. Hostrup Hus. Kontin-
gent 2021 er uændret 100 kr. pr. person og 
kan indbetales på følgende måde: 
Mobilpay nr. 59127 eller bankoverførsel på 
k.nr. 7910-1833956 

Lokalbefolkningens brug af hallen: 
Der er mulighed for at bruge hallen, enten 
ved at booke den på timebasis.
Eller tage chancen og se, om den er ledig, 
dette kræver dog medlemsskab af alle bru-
gere. 

Info om ordningen kan fås hos Bo Kacz-
marek - 40 91 46 81 
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Nr. Hostrup Hus

Aftaler: 
Med Super Brugsen i Rødekro har vi 
en rigtig god aftale, som kan give op til 
15.000 kr. pr. år delvis afhængig af brænd-
stofsalg på vores OK kort. Derfor er det 
vigtigt 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 punk-
tet støt din lokale forening, find Nr. Ho-
strup Ungdomsforening ved at søge på 
postnummer 6230. 

Har du brug for hjælp, så kontakt 
Morten Steinbeck – 26 83 67 90 

Telegrammer: 
Vi har igen de smukke telegrammer med 
motiv af Egvad kirke til salg. De kan købes 
ved henvendelse til Kirsten Petersen, Nr. 
Hostrup - 60 66 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 - 51 
88 42 20 

Når I afleverer skrot hos Lars, bedes I kun 
aflevere metalskrot og ikke f.eks. batterier, 
affald m.m.

På Bestyrelsens vegne
Jesper Friis Paulsen

Sommersang ved søen
Søndag den 5. september 2021 

kl. 14.00
Tingbjergvej 12, Øbening

6230 Rødekro

Entre: 150,- 
(der betales ved indgangen)

Koncert med Haderslev drengekor
Koret er et blandet drenge-mands-
kor, der består af ca. 40 sangere i al-
deren 9-62 år. Deltager i korstævner 
både i ind- og udland og har været på 
adskillige turneer til USA, England, 
Østrig, Tyskland, Sverige og Norge. 

Kom i god tid, gå en tur i haven el-
ler rundt i de skønne naturomgivel-
ser eller ta’ kaffekurven med (husk en 
stol) find et sted og nyd omgivelsen 
og koncerten.

Evt. ændringer i forbindelse med 
Covid-19 vil blive offentlig gjort på 
Facebook og i dagspressen.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

Er du ikke medlem af NHU, 
men ønsker at blive det? 

Det er muligt at blive passivt  
medlem ved at overføre  

kr. 50,00 til følgende 
Reg. Nr. 7930 - Konto nr. 1226183 

eller på MobilePay nr. 664876.

HUSK at skrive dit navn!

Bestyrelsen:
Lonna Bergholt Mortensen 6154 2255 
Gitte Schrøder-Jørgensen 2764 4694
Martin Skødt 7356 2447
Anders Wollesen 2480 9101
Kristine Roost Johnsen 6131 1184
Berit Kjær Møller 2539 7244
Vibse Wollesen 2887 6220 
Conni Rasmussen 2465 1277
Martin Wollesen 2579 3099

Har du lyst til at prøve yoga enten igen eller for første gang, så meld dig til en time 
med fokus på smidighed, styrke, balance, kropsbevidsthed og generel velvære.
Yoga er fysiske øvelser, der udføres i samarbejde med åndedrættet. Øvelserne fore-
går liggende, siddende og stående. I Yoga kommer det ikke an på, hvordan det ser 
ud, men hvordan det føles - og det er uden konkurrenceelementet.

Der vil være 6 gange – på følgende onsdage fra kl. 19.00-20.00: 
d. 12 maj, 19. maj, 26. maj, 2. juni, 9. juni og 16. juni. 
Der er plads til 15 deltagere og tilmelding sker fra gang til gang. 
Læs mere om tilmelding på www.NHUF.dk

Kom til sommer 
yoga i Nr. Hostrup 
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Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

09.00- 09.15    Formiddagsmotion 

09.15- 09.30    Formiddagsmotion 

09.30- 09.45    Formiddagsmotion 

09.45- 10.00    Formiddagsmotion 

16.15- 16.30 Sprællebasser 5 år-0. kl. Puslinge 3 – 4 år Mor/far/barn  

16.30- 16.45 Sprællebasser Puslinge Mor/far/barn  

16.45–17.00 Sprællebasser Puslinge Mor/far/barn  

17.00–17.15 Sprællebasser Puslinge Mor/far/barn  

17.15–17.30 Springmus 1.-2. kl. Turbotons 3.-4. kl. Juniormix  

17.30 –17.45 Springmus Turbotons Juniormix 5.-8. kl.  

17.45–18.00 Springmus Turbotons Juniormix  

18.00 –18.15 Springmus Turbotons Juniormix  

18.15–18.30  Turbotons Juniormix  

18.30 –18.45  Turbotons Juniormix  

18.45–19.00     

19.00- 19.15 Motionsherrer Yoga Kropstræning  Frøkner 25+ 

19.15–19.30 Motionsherrer Yoga Kropstræning  Frøkner 

19.30 –19.45 Motionsherrer Yoga Kropstræning  Frøkner 

19.45–20.00 Motionsherrer Yoga Kropstræning  Frøkner 

20.00–20.15     Frøkner 

20.15–20.30      

Nr. Hostrup Ungdomsforening

Nu er Nr. Hostrup Ungdomsforening klar med 
en ny gymnastiksæson 2021-2022.

Træningstider for kommende sæson 2021/2022  
med opstart i uge 37 i Nr. Hostrup Hus.

OBS. Der kan ske små ændringer. Følg med på www.nhuf.dk eller på facebook.
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REDAKTIONELT

Så lysner det i lille dejlige Danmark. 
Heldigvis er Coronaen på tilbagetog, 
og vi kan begynde at tænke mere op-
timistiske tanker, solen står højere på 
himlen, og vi kan smide vintertøjet.

Forhåbentligt kan de mange tilbud 
i bladet så lade sig gennemføre, og 
vi kan ses som “i gamle dage”, det 
trænger vi til.

Jeg minder lige igen om datoen den 
3. juni kl. 19 i konfirmandstuen, hvor 
der igen er tid til redaktionsmødet.

Mød op og giv dit besyv med, det er 
dejligt, når der kommer nye tanker på 
bordet.

Tak til alle, der prøver at få alt til at 
køre på skinner, selv om der dukker 
masser af problemer op undervejs.

Redaktionen ønsker alle 
en god sommer.

Tegning på forsiden er denne gang indsendt 
af Nr. Hostrup Hus.

Hellevad-Egvad
    SognenytKirke • skole • foreninger

Næste nummer af bladet udkom-
mer omkring 1. september 2021.
Stof indleveres til en af de to med-
redaktører.
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