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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Valg til menighedsrådet
Da menighedsrådet i Hellevad ved
sidste valg blev valgt for en 2- årig periode, skal der være valg i år.
Valget bliver den 14. september kl.
19.00 på Kløver ES.
Kom og vær med, din stemme er meget vigtig.

Syng Dansk
I Hellevad Kirke den 3. november
kl. 19.00.
Vi synger fra Salmebogen og Højskolesangbogen, så meget vi kan nå på
en time. Hav din yndlingssang/salme
parat.
Der er kaffe i våbenhuset bagefter.

Dåb i Hellevad
Den 22/5:
Roald Lindblad Buczek

Bisættelse i Egvad
Den 10/6:
Tonni Hynkemejer Termansen

Vielse i Egvad
Den 11/6:
Anna Iversen og
Morten Schau Andersen
viet af præst
Ditte Sjelborg Pedersen, Løjt

Fyraftenkoret
Fyraftenkoret starter op igen efter
endt ferie i konfirmandstuen i Hellevad onsdag den 14. september
kl. 17.45-18.45.

Mobilepay
Velkommen til at benytte kirkebilen
til alle gudstjenester, og til møder i
præstegården.

Det er nu blevet muligt at betale med
Mobilepay i Hellevad Kirke. Dermed
kan kollekt til gudstjenesterne, entré
til koncerter o.l. nu betales med Mobilepay.

Ring til Agerskov Taxa: Tlf. 74 83 36 40

Hellevad Kirkes nr. hedder: 541609

Kirkebilen
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Kirkebetjeningen
Kirkebog og telefonpasning
Alle henvendelser om kirkelige handlinger
rettes til Rise kirkekontor.
Rise kirkekontor
Tlf. 74 69 40 07
gkr@km.dk

Præst
Susanne Haahr Lubago
Skolegade 32, Hellevad
6230 Rødekro
Tlf. 29 32 71 21 / 74 66 94 31
Sul@km.dk

Hellevad Kirkebetjening

Egvad Kirkebetjening

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

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

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

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

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

Fra menighedsråd og præst
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Menighedsråd
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Hellevad o
menighedsråd

Egvad
o
menighedsråd

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

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

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

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

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

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

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

Sekretær og kontaktperson
Kirsten Petersen
Egvadvej 5, 6230 Rødekro
Mobil. 60 66 92 91
kirsten66@live.dk

Medlem
Claus Rosenbal Roed
Brystrupvej 8, 6230 Rødekro
Tlf. 24 83 92 61
rosenbal@icloud.com

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

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

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

Fra menighedsråd og præst

Hellevad Børneunivers

Nyt fra
Hellevad Børneunivers
/
Solen stod højt på himlen, da sommerferien
var ovre for skolebørnene og de fleste børnehavebørn. Noget vi efterhånden er vant til
i Danmark. Knap så godt vejr i sommerferien
og høj solskin, når skoleferien er ovre.

Det bliver efterhånden til et rigtig fint og attraktivt område. Et område, vi sammen skal
værne om og vedligeholde. Derfor håber vi
at se en masse forældre og frivillige på vores
arbejdsdag fredag den 16. september.

Symbolik eller ej. I år vælger vi at tolke det
således, at der er nye tider på vej i Hellevad
Børneunivers. Vi har fået ansat nogle rigtig dygtige lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere til at varetage læringen og
trivslen for vores børn. Der er varslet lyse
tider.

Søren Sørensen
Fællesleder

I skrivende stund har vi 50 småbørn og børn
i børnehaven, og vi kan berette om den nok
største 0. klasse i Børneuniversets historie.
En 0. klasse på 26 friske børn, der har fået to
lokaler at boltre sig i. Det betyder, at vi atter
er præcis 100 elever i Hellevad Børneunivers.
Vi er kommet godt fra start og kan med glæde se, at specielt vores udendørs redskaber
bliver brugt flittigt. Der har været godt gang
i den nye pannabane, svævebane, vippe og
parkourbane. Vi glæder os rigtig meget til at
kunne benytte den nye multibane og udeareal på området sammen med idrætsforeningen og borgerne i Hellevad og Egvad sogn.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF
Hellevad IF – Bestyrelse

Så er sommeren ved at være slut, og efterårssæsonen er så småt startet op igen. Det
er jo fantastisk at se alle boldbanerne igen er
fyldte med spillere.
Siden sidst har vi i HIF afholdt fællesspisning på sportspladsen. I forbindelse med,
at alle vores ungdomshold spiller hver tirsdag, havde vi i forlængelse af en træning i
maj inviteret hele byen til at komme og spise sammen ved bålhatten. Også til dette ar-

rangement var der igen stor opbakning fra
byen. Både unge og gamle kom og købte en
pølse - og fik en god snak over aftensmaden.
Tusind tak til alle, der deltog, det er en fornøjelse at holde disse arrangementer, når I
bakker sådan op. Succesen gentages i løbet
af september. Hold øje med facebook, hvor
den endelige dato og øvrig info kommer op.

Passivt medlemskab

Som tidligere skrevet, har vi på opfordring
lavet et passivt medlemskab til HIF. Vi er
utrolig glade for, at der er nogen, der vil støtte vores forening, og de aktiviteter vi arbejder med. Ønsker man at være passivt medlem af HIF, koster det 100 kr. pr. person og
kan betales på mobilpay nr. 12760 eller konto
nr. 8205 1570033642 – skriv gerne ``passivt
medlem og navn i kommentarfelt´´.
De bedste hilsner
Hanne Underbjerg-Tornvig

Hellevad Udviklingsrådet

Det er i skrivende stund kun godt et år siden,
at udviklingsrådet for alvor gik i gang med
projekt multibane. Det har været et vildt år,
og det er med kæmpe stolthed, at arbejdsgruppen til multibanen allerede nu kan sige
at hele finansieringen er på plads, og hele
projektet nu er en realitet. Forventningen
er, at banen står færdig i løbet af efteråret.
Følg projektet på HIF’s facebookside, hvor
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Hellevad Idrætsforening
arbejdsgruppen løbende vil forsøge at holde jer opdaterede.
Der er lagt et enormt stort stykke frivilligt
arbejde i dette projekt, som gerne skulle blive et kæmpe aktiv og samlingspunkt for hele
byen. Stor ros til hele arbejdsgruppen, og
endnu større tak til alle sponsorer og kommunen, der bakker projektet op.
Mange hilsner
Hanne Underbjerg-Tornvig

Nyt tiltag - Træning for kvinder

Mandag den 13. juni startede et nyt træningstilbud - kun for kvinder. Formålet var at samle
kvinder fra Hellevad og omegn til træning og
hyggeligt samvær og styrke det lokale fællesskab. Træningen var i første omgang tænkt
som pop-up træning og derfor ikke hver uge,
men da der var stor efterspørgsel og god tilslutning, valgte vi at ændre konceptet til fast
træning hver mandag aften.
Vi laver stations træning, leger og dyster,
mens vi griner og hygger os sammen. Træning er for ALLE kvinder uanset niveau men der er garanti for sved på panden og
ømme muskler dagen derpå!

Der er opstart igen 8/8 kl. 19.30, og vi træner, hver uge så længe der er tilslutning til
træningen.
Vi glæder os over den opbakning, vi har fået
fra start og håber, at endnu flere kvinder vil
slutte sig til vores træningshold!
Vi ses!
Janni Holm og Vivi Underbjerg-Bossen

Hellevad IF – Badminton

Så er sommerferien nået til vejs ende, og på
badminton fronten har der været stille, hvor
vi nu håber på at kunne starte sæsonen op
igen i uge 34.
I skrivende stund mangler vi fortsat en frivillig til at være træner for den kommende
sæson, hvilket vi arbejder på højtryk for at
finde. Hvis vi ikke finder en træner, er vi desværre nødsaget til at lukke ned for vores
ungdomshold.
Seniorholdet kører fortsat som normalt, hvilket Nikolaj Greve har teten på. Stor tak for det.
Derudover er der i år igangsat et nyt tiltag,
Miniton - badminton for de mindste. Miniton
vil være i alt 4 gange i løbet af sæsonen, hvor
børn og deres forældre kan komme og have
kvalitetstid, i form af leg og læring i badminton. Udformningen af dette afhænger, lidt
af om vi finder en ungdomstræner, hvorfor
yderligere info omkring dette vil komme op
på facebook.
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang.
Mange hilsener
Mia Hermansen
Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening
Hellevad IF Fodbold – Ungdom

Så ruller fodbolden i Hellevad IF igen efter
en dejlig sommerferie. En fodboldklub, som
kan tilbyde et fodboldtilbud til de fleste børn
og unge i byen og omegnen - i nogle tilfælde som rene årgange eller andre gange, hvor
årgange må samles eller som klubsamarbejder (U12 piger tilfældet med Rødekro IF). Vi
har gennemført et forår/sommer med fodbolden i fuld fokus uden de store forstyrrelser af covid - DEJLIGT! Dejligt bare at kunne
træne og spille kampe med højt humør og
smil fra spillere, trænere og forældre på sidelinjen. Nedenfor er samlet et par billeder
af nogle af vores seje spillere og hold.
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U6 drenge- og pigeholdet i højt humør flankeret af det seje trænerteam

Krudtuglerne (U4-U5) til deres første stævne på hjemmebane

U11-12 pigerne, et klubsamarbejde med Rødekro. Billedet er taget under holdets træningslejr i Skærbæk med både fodbold og
det sociale i højsæde

U6 piger med de største og dejligste smil

TRÆNERTEAMET!

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening
Uden disse fantastiske trænere ville der ikke
være noget fodbold i Hellevad. Der kan ikke
takkes nok for den store frivillige indsats
1-2-3 HELLEVAD ;-)…
Mange hilsner
Fodboldformand
ved Peder Holm

Hellevad IF Fodbold
– Senior/Oldboys
Seniorholdet, som er vores klubsamarbejde
mellem Hellevad IF og Agerskov UF spillede
en FANTASTISK forårssæson og endte på 2
pladsen i serie 3 rækken.
Denne placering betød, at holdet skulle i
playoffkamp for oprykning til serie 2, hvilket
dog desværre endte med et nederlag til et
stærkt hold fra Esbjerg.
Holdet, som er en god og ung gruppe krydret med lidt rutine til slut i sæsonen, var trænet af Emil og Jacob, som virkelig fik samlet
holdet til at spille noget af den flotteste fodbold på Hellevad stadion i mange mange år.
Til en del af hjemmekampene i Hellevad
(nogle kampe blev også spillet i Agerskov
grundet klubsamarbejdet) var Kaj Homilius A/S Tribunen også fyldt med begejstrede
tilskuere, som både nød det gode fodbold,
samt havde mulighed for at købe grillede
pølser og kolde drikke.
Overfor ses et par billeder af holdet og et
billede fra en hjemmekamp med en fyldt Kaj
Homilius A/S Tribune.

Et billede af hvordan en typisk hjemmekamp
hvor grillen var tænkt og Kaj Homilius A/S
Tribunen har været godt fyldt

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening
Til den kommende efterårssæson, som er i
fuld gang, når disse linjer læses, går holdet
en virkelig spændende sæson i møde, hvor
målsætningen er oprykning til serie 2.
Trænerteamet for efteråret bliver igen utrolig stærkt med genganger Jacob M. Jensen,
rutinerede og tidligere træner Jens Grønnebæk, som genoptager trænerkarrieren, og
så med Emil Fisker som hjælper/assistentefter at være flyttet hjem igen.
I efteråret vil der være et serie 3 hold samt
et 7-mandshold med Johan R. og Jakob I.
som holdansvarlig. Så hvis man sidder og har
lyst til at spille noget godt fodbold, så ende-

lig kontakt fodboldformand Peder Holm på
tlf. 20 95 21 62 for nærmere information.
Vi har plads til alle!
Oldboysholdet spillede igen med i DBU 11
mandsturneringen og var desværre i pulje
med et par stærke hold – ingen skal nævnes, så der kom desværre flere nederlag end
sejre. Men det skal der nu laves om på, så
der i efteråret forhåbentlig igen kan råbes
flere sejrssange og gøre den tredje halvleg i
bålhatten med grillpølser og en enkelt øl lidt
sjovere.
Jakob P. vil fortsat styre oldboys tropperne,
og holdet skal med sikkerhed nok vinde et
par kampe og den tredje halvleg.
Som et nyt tiltag er der også tilmeldt et DBU
40+ 7-mandshold, da truppen af oldboys
spillere begyndte at være lige stor nok.
Det betød at flere og flere spillere
måtte begynde at sidde over - hvilket jo i sig selv var et luksusproblem, men nej – vi skal have alle
dem der gerne vil spille fodbold
i gang.
Så derfor prøver vi med dette
40+ hold. Så hvis man sidder og
har lyst til at spille noget godt og
stille og rolig veteran fodbold, så endelig kontakt fodboldformand
Peder Holm på tlf. 20 95 21 62 for nærmere information. Vi har plads til alle!
Mange hilsner
Fodboldformand
ved Peder Holm.
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Hellevad-Egvad Pensionistforening

Hellevad-Egvad
Pensionistforening
Tirsdag den 6. september
besøger vi
Damgård mølle kl.10.00
Vi mødes ved Kløver Es kl. 9.30. Der
vil være rundvisning og fortælling om
møllen.
Vi slutter med Tarregrød (boghvedegrød). Pris 80 kr.
Tilmelding senest den 1. september
til Inga tlf. 30 24 78 02 eller
Birgit tlf. 26 70 92 51.

Tirsdag den 15. november
besøg på Egegård
Friplejehjem i Aabenraa
Vi kører fra Kløver Es kl. 9.30. Vi får
en rundvisning og hører om plejehjemmet.

Tirsdag den 18. oktober
lottospil på Kløver Es
kl. 19.00
Med mange fine gevinster. Alle er velkommen til en hyggelig aften.

Juleafslutning
Onsdag den 7. december holdes der
juleafslutning i kirken kl. 14.00 og derefter kaffe i Konfirmandstuen.
Der skal medbringes en pakke til
cirka 25 kr.

Slutter med kaffe.
Pris 75 kr.
Tilmelding senest den 9. november
Til Inga tlf. 30 24 78 02 eller
Mette tlf. 50 49 75 58

Julefrokost
Torsdag den 8. december afholder
Kløver Es Senior Julefrokost kl. 12.00.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Husmoderforening

Hellevad
Husmoderforening
Eftermiddagstur til
”sten for alle”
onsdag den 14. september

Tøjaften hos Boutique
Mary i Aabenraa
onsdag den 12. oktober

Vi kører fra Kløver Es kl. 13.30 i egne
biler til Strandgade 3, Aabenraa (vejen til Krusmølle.)

Vi kører fra Kløver Es kl. 17.30 i egne
biler til butikken på Storegade 7.

Der er utrolig mange flotte håndmalede sten, trædekorationer, malede
træpinde m.m.
Medlemspris 25 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding senest den 10/9 til
Lilian på tlf. 20 93 90 42 eller
Randi på tlf. 51 52 30 02.

Vi ser butikken, og der er mulighed
for at handle.
Medlemspris 50 kr. inkl. lidt mundgodt.
Tilmelding senest den 9/10 til
Anita på tlf. 51 54 23 63 eller
Randi på tlf. 51 52 30 02

Juletur til Ribe i november
Desværre er programmet og åbningstider
vedr. Ribe Julemarked 2022 endnu ikke offentliggjort. Nærmere herom bekendtgøres
på Facebook og ved opslag i byen.
Tak for stor tilslutning til vores årlige grillaften, som i år blev afholdt på Gustes Eng.
Venlig hilsen
Hellevad Husmoderforening
Pbv. Lilian Kristensen
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4H

4H
Vores nye dejlige sted er indviet og taget i brug - og man må
sige, det bliver brugt flittigt, da
der er over 40 børn tilmeldt dette års 4H.
Vi har hver gang veloplagte forældre,
som hjælper i haverne og også vores
faste hjælpere, som vi er meget taknemmelige for. Vi kunne ikke klare det
uden dem. TAK.
Haverne bugner, børnene knokler, fjoller og
sveder, og jorden i jordbunken bliver endevendt igen og igen, til stor fornøjelse for alle.
Vi har hygget med gårdbesøg, klargøring af
haver, såning, lugning og høst af afgrøder.
Der har været Sankt Hans hygge med pølser
og is og skumfiduser og snobrød over bål.
Vejret har været med os, og mudderbadene har børnene selv skabt med vand og jord
fra jordbunken.
Havesæsonen er snart afsluttet, og snart
starter Vinter-4H op, hvor vi skal have fundet
aktiviteter, som kan laves af en stor flok ivrige
og energiske børn, men mon ikke bålet bliver
tændt til bålaktiviteter blandt andet.
Vi glæder os over det store fremmøde og
tager gladeligt imod al hjælp en enkelt gang
eller flere. Vel mødt.
På 4H-bestyrelsens vegne
Helle Seehagen
Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Aktivitetskalender - Hellevad

Aktivitetskalender for Hellevad
SEPTEMBER
4. kl. 10.30
6. kl. 10.00
11. kl. 10.45
14. kl. 13.30
14. kl. 19.00

Høst- og dåbsgudstjeneste i Hellevad Kirke
Besøg på Damgaard Mølle. Afg. Kløver Es kl. 9.30
Pokalringridning
Eftermiddagstur til Aabenraa (Sten for alle)
Menighedsråds valgmøde på Kløver Es

Kirken
Pensionistforening
Ringriderforening
Husmoderforening
Kirken

Tøjaften hos Boutique Mary i Aabenraa
Lottospil på Kløver Es.	

Husmoderforening
Pensionistforening

Juletur til Ribe annonceres ved opslag
og på Facebook
Allehelgens søndag
Besøg på Friplejehjemmet Egegård Aabenraa

Husmoderforening
Kirkerne
Pensionistforening

OKTOBER
12. kl. 17.30
18. kl. 19.00
NOVEMBER
?
6.
15. kl. 9.30
DECEMBER
4.	
7. kl. 14.00
8. kl. 12.00
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Juletræsfest på Kløver Es
Beboerforening
Juleafslutning i Kirken og kaffe i konfirmandstuen Pensionistforening
Senior julefrokost på Kløver Es
Kløver Es

Aktivitetskalender Hellevad Sogn

Aktivitetskalender - Egvad

Aktivitetskalender for Egvad
SEPTEMBER
5. kl. 19.30
6. kl. 18.00
6. kl. 19.30
Uge 37
24. kl. 19.00

Folkedans opstart
Fællesspisning
Foredrag med Birgitte Nicolaisen
Opstart af gymnastik
Høstfest

NHU
Familie og Samfund
Familie og Samfund
NHU
Nr. Hostrup Forsamlingshus

Spilleaften
Pigeaften v/Gavstrikken
Fællessang
Fællesspisning - BRUNCH

Familie og Samfund
Familie og Samfund
Egvad Menighedsråd
NHU

Gåsespil
Julefamiliedag
Julebinderi

Forsamlingshuset
Familie og Samfund
Familie og Samfund

OKTOBER
7. kl. 19.30
13. kl. 18.30
19. kl. 19.00
23. kl. 9.00
NOVEMBER
4. kl. 18.30
20. kl. 13.00
25. kl. 14.00

Aktivitetskalender Egvad Sogn
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Hellevad Ringriderforening

Hellevad
Ringriderforening
Efter et par års pause fik vi igen afholdt
ringridning ved sportspladsen i Hellevad i
juni måned. Fredag den 24. juni lagde vi ud
med traktorringridning, hvor i alt 25 ”ryttere” deltog. Her kører man igennem 2 galger med 6 meters mellemrum, så det er
med at være fokuseret. Efter 14 omgange og
en spændende omridning, kunne Mike Pelle lade sig hylde som konge. Kronprins blev
”Store Kurt” og prins blev Maibritt Petersen.
Om lørdagen var det så tid til den mere traditionelle ringriderdyst på hest, hvor i alt 44
ryttere deltog. 10 ryttere tog samtlige 24
ringe og efter omridning blev Sanne Hansen, Åbøl, konge. Ponykonge blev Mathilde
Petersen, Hellevad.
En stor tak skal det lyde til alle deltagere, frivillige, tilskuere og ikke mindst vores sponsorer. Uden jer var der ikke nogen ringridning!
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Vi er nu fuld i gang med at planlægge den
sidste store finale for i år, nemlig pokalringridningen søndag den 11. september, som
traditionen tro finder sted på marken mellem Surbækvej 7-11. Vi starter kl. 10.45 hvor
vi følger sidste års konge til Kløver Es, ledsaget af alle fanesektioner. Herefter rider vi tilbage til pladsen hvor rytterne skal igennem
2 x 15 omgange. Fra klokken 12.00 kan der
købes gyros med tilbehør i laden til en pris á
75 kr. pr. kuvert, børn under 12 år til 40 kr, så
der er mulighed for at få en solid frokost for
alle. Der vil desuden være salg af øl/vand og
pølser i løbet af hele dagen.
Vi håber I kommer og kigger og støtter op
om arrangementet i løbet af dagen.
På vegne af
Hellevad Ringriderforening
Andreas Carstensen

Beboerforening for Hellevad og omegn

Beboerforening for
Hellevad og omegn
Bestyrelsen

Formand: Lars Iskov
Kasserer: Mikael Brødsgaard Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Ditte Bonde Thuesen
Bestyrelsesmedlem: Søren Skov
Bestyrelsesmedlem: Line Wede
Suppleant: Flemming Outzen

Kontingent

Kontingent kan betales hos Kaj Homilius, og
det er 50 kr/enlige og 100 kr/hustand.
Vi vil i løbet af kort tid komme rundt, hvor
man kan betale kontingent.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Nr. Hostrup Hus

Nr. Hostrup Hus
Sommeren har været over os og det mærkes tydeligt rundt omkring. Sæsonen for
gymnastik nærmer sig, og vi glæder os til,
at der igen kommer lys i hallen flere gange
om ugen. Og det tegner til at blive en sæson
med god belægning af hallen.
Har man dog lyst til at leje hallen til et arrangement, kan vi sagtens finde plads til dette.
Kontakt blot Mona Schmidt.
Henover sommer har vi haft mange frivillige
rundt at hjælpe til arrangementer i Sønderjylland. For at nævne nogle, har vi haft folk til
Kløften Festival, Visby Traktortræk og Hellevad OpenAir. I skal alle sammen have en
kæmpe tak for at støtte op. Det er med til,
at vi kan få økonomien til at hænge sammen.

Medlemskab NHH

Så er tiden kommet til at gen-/nytegne sit
medlemskab af Nr. Hostrup Hus. Kontingent
2022 er uændret 100 kr. pr. person og kan
indbetales på følgende måde:
Mobilpay nr. 59127 eller bankoverførsel på
konto 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 brugere.
Info om ordningen kan fås hos Bo Kaczmarek tlf. 40 91 46 81.
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Dagene her sidst i februar er tiltaget med ca. 3 timer
alvor på vej. Vi nærmer os også 1 års dagen for vores
var en stor begivenhed som bl.a. blev fejret med et b
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Familie og Samfund

Familie og Samfund
Kære medlemmer.
Så er vi klar til en ny og forhåbentlig spændende sæson med et, hvis vi selv skal sige
det, godt og alsidigt program efter et par år,
hvor vi ikke har kunne køre på fuld blus pga.
Coronaen. Vi glæder os!

Fællesspisning og foredrag
ved Birgitte Nicolaisen
Tirsdag den 6. september 2022
kl. 18.00-19.30.
Foredraget begynder kl. 19.30.
Mødested:
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Birgitte, som er ansat ved Aabenraa
Misbrugscenter, vil snakke over temaet ”Stoffer og behandlingsmuligheder”. Birgitte vil belyse følgende:
Hvem er vi? Hvordan kommer man i
behandling? Hvordan er den behandlingsmæssige tilgang? Tag gerne jeres
unge mennesker med til et spændende foredrag.
Pris kr. 75,00 for foredraget, kaffe/
the med tilbehør. Bindende tilmelding
til Inge vedrørende begge arrangementer på tlf. 31 42 38 36 senest den
2. september 2022. Man behøver ikke
deltage i begge arrangementer, men
det er jo en god mulighed.

Vi vil komme rundt og forny medlemskontingenter inden for den nærmeste fremtid.
Mange hilsner fra
Bestyrelsen

Spilleaften
Fredag den 7. oktober 2022
kl. 19.30.
Mødested:
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Tag dine brætspil med til en hyggelig
spilleaften. Uanset om du er til quiz-,
strategi-, selskabs-, kort- eller reaktionsspil, så vil der være noget for enhver smag. Vi sørger for ekstra brætspil, men har du sjove spil hjemme, så
tag dem endelig med. Så udfordrer
din nabo, dine venner, din mand/kone
eller en anden i et spil og gå ikke glip
af denne hyggelige aften, hvor vi sørger for den helt rette fredags-hyggestemning.
Pris kr. 50,00 pr. voksen og kr. 25,00
pr. barn inkl. kaffe, kage og chips.
Husk egne drikkevarer.
Bindende tilmelding senest tirsdag
den 4. oktober 2022 til Susanne på
tlf. 24 43 04 62.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Familie og Samfund

Pigeaften
Strik og nørklerier

Julebinderi
ved Jytte

Torsdag den 13. oktober 2023
kl. 18.30-21.00.

Fredag den 25. november 2022
kl. 14.00-17.00.

Mødested:
Gavstrikken,
Søndergade 8, 6200 Aabenraa

Mødested:
Bodumvej 12, 6230 Rødekro.

En aften hvor vi vil hygge og nørkle
sammen. Tag dit håndarbejde med,
og Majbrit vil fortælle om nyhederne inden for sæsonens trends i strik.
Kom uanset dit niveau – har man aldrig rørt en strikkepind eller hæklenål
før, så ser vi også på det.
Pris kr. 100,00 pr. person inkl. kaffe
og lidt lækkert. Husk drikkevarer!
Bindende tilmelding senest
den 10. oktober 2022 til Inger
på tlf. 40 53 25 61.
Minimum 8 personer.
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Vi tager hjem til Jytte, hvor vi laver juledekorationer m.m.
Materialeliste fremsendes inden arrangementet.
Pris kr. 160,00 pr. person inkl. kaffe,
ekskl. materialer, som kan købes af
Jytte.
Bindende tilmelding senest den
21/11 2022 til Jytte på 24 26 62 78
eller jytteautzen@gmail.com
Maks. 14 deltagere.

Familie og Samfund

Julefamiliedag
Søndag den 20. november 2022 kl. 13.00-16.00.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Traditionen tro afholder vi igen i år jule-krea-dag for hele familien. Tag også gerne bedsteforældrene med.
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor der er plads til at udfolde kreative
sider for alle aldre.
Der vil være mulighed for at lave julepynt og julesmåkager, mens vi synger julesange
og hygger. Mærk, hvordan den helt rette julestemning indfinder sig til duften af julebag og med julemusik i ørerne.
Pris kr. 40,00 pr. barn og kr. 80,00 for voksne inkl. kaffe, saft, æbleskiver og materialer.
Bindende tilmelding senest onsdag den 16. november til Mette på tlf. 50 72 93 34.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Nr. Hostrup Forsamlingshus
Sommerferien er ved at gå på hæld og sensommeren banker på. Markerne er høstet og
datoen for høstfesten er fastsat til den 24/9.
Sommerferien er brugt på at lave den helt
store renovation af storesalen. Der er blevet
sat akustiklofter op, etableret udsugning,
ny belysning, og alle vægge er blevet malet.
Gulvet bliver slebet, og så er forsamlingshuset klar til udlejning igen.

Husk, at det kan blive
nemmere at holde fest:
• Vi kan sætte borde op
• Vi kan dække dit bord
• Vi kan servere, vaske og rydde op
• Sørge for bordpynt og blomster
Kontakt Mona for at høre om mulighederne, timerne bliver afregnet til
150 kr. og går ubeskåret til Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Høstfest
/
Vi håber, at rigtig mange vil komme og
deltage i høstfesten den 24/9 kl. 19.
Tilmelding til Bodil på tlf. 40 41 90 55.
Husk at sende gode historier til Inger
Karlsen: ingerlindkarlsen@yahoo.dk
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Nr. Hostrup Forsamlingshus har fra Vestjysk
Sparekasse modtaget et fint sponsorat på
50.000 kr., som gør, at renoveringen er igangsat. Fra Nordlys Vækstpulje er der i 2021 givet
36.000 kr., så derfor var det også muligt at få
nye lamper i loftet. Vi håber nu, at akustikken
og renovering af salen vil give en god oplevelse, når man holder sin fest i forsamlingshuset.
Med venlig hilsen
Anne Grethe Jepsen

Gåsespil den 4/11 kl. 18.30
En familieaften for både børn og
voksne. Så mød op og se om du kan
få en god gevinst med hjem.

Bestyrelsen:
Anne Grethe Jepsen
Rasmus Iversen
Ludvig Schmidt
Frits Detlefsen
Bodil Nissen
Børge Nielsen
Morten Steinbeck
Johnny Toftkjær
Gunnar Petersen

5085 9602
2348 1087
2978 9470
2329 6820
4041 9055
2627 8471
2683 6790
6049 7755
5045 9291

Udlejning af
forsamlingshuset:
Mona Schmith

5250 3034

Nr. Hostrup Ungdomsforening

o

- et godt sted at vaere, også for dig!
Er du ikke medlem af NHU, men ønsker at blive det?
Det er muligt at blive passivt medlem ved at overføre
50 kr. til følgende reg. nr. 7930 - konto nr. 1226183
eller på MobilePay nr. 664876.
HUSK at skrive dit navn!

🏐🏐🏐🏐 HYGGEVOLLEY I NR. HOSTRUP - KUN FOR DAMER!🏐🏐🏐🏐

Som noget nyt, kan du nu gå til volley i NHU. Kom og spil med hver tirsdag fra kl. 19.45-21.00 med Bettina
Hansen som instruktør. Vi griner, får pulsen op, hygger og slutter af med en brusebajer🍺🍺 Bare mød op i
Nr. Hostrup Hus, hvis det lyder som noget du kunne tænke dig at være med til😊😊
Se for tilmelding på www.nhuf.dk.

Bestyrelsen
Lonna Bergholt Mortensen
Gitte Schrøder-Jørgensen
Lasse Johnsen
Anders Wollesen
Kristine Roost Johnsen
Berit Kjer Møller
Louise Lund
Kasper Borchers
Peter Gram

6154 2255
2764 4694
6176 3549
2480 9101
6131 1184
2539 7244
2480 8522
2258 1478
2532 7464

Fra foreninger i Egvad Sogn
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øb 2. pinsedag. Om det var vejret skyld (som ellers
de tilbudNr.
ellerHostrup
en ren og skær
tilfældighed, så deltog
Ungdomsforening

t. Der var både sjove, skæve og våde poster i år.
øbet blev afsluttet som før corona med pølser, øl/vand
ke var mere end 5 biler, så led vi ingen nød, da

år og siger tak til dem, der gjorde det til en hyggelig

Bilorienteringsløb
2. Pinsedag
Traditionen tro afholdt NHU bilorienteringsløb 2. pinsedag. Om det var vejrets skyld
(som ellers var aldeles udmærket), for mange andre gode tilbud eller en ren og skær tilfældighed, så deltog ikke så mange i år.
Men dem der gjorde hyggede sig helt sikkert. Der var både sjove, skæve og våde poster i år.
Nogen farede vild og andre gjorde ikke ;-)
Løbet blev afsluttet som før corona med
pølser, øl/vand og hygge på sportspladsen.
Og selv om vi ikke var mere end 5 biler, så led
vi ingen nød, da selskabet var godt.
Vi håber, mange flere dukker op igen næste
år og siger tak til dem, der gjorde det til en
hyggelig eftermiddag.
1. pladsen - Kjer Møller
2. pladsen - Johnsen og Hanne
3. pladsen - Drengebilen

Fællessang for alle onsdag den 19/10 kl. 19
Kom til FÆLLESSANG FOR ALLE og drøm dig tilbage til… efterskoletiden… særlige begivenheder… – til det musik kan – minde os om gode oplevelser.
Kom unge som ældre, så vil vi synge nye og gamle sange, som du/I selv vælger sammen med Tina Fabricius ved klaveret. Vi vil både synge sange fra Højskolesangbogen
og særligt udvalgte sange på kopiark. Vi ses…
Nr. Hostrup Forsamlingshus, Arrangør Egvad Menighedsråd
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Folkedans i Nr. Hostrups Ungdomsforening
Mandage fra kl. 19.30 til kl. 21.45 med
den 5.Ungdomsforening
september 2022
Nr. opstart
Hostrup
i Nr. Hostrup Forsamlingshus. De 3 første gange er prøvegange, så derfor kom og
vær med og se om folkedans er noget for dig/jer. Der er plads til både ”singles”
og par. Vi synes, vi har det utrolig sjovt. - HUSK kaffekurven til dansepausen.

Folkedans i Nr. Hostrups
Danseleder-Hans
Nielsen,
Brørup
ESSPISNING
nuErik
som
BRUNCH
:-)
Ungdomsforening
Forspiller Ole Sünksen, Horsbyg

Mandage fra kl. 19.30 til kl. 21.45 med op-

t nyt tiltag
Nr.
Ungdomsforening
gerne invitere til fællesspisnin
startvil
den
5. Hostrup
september 2022
i Nr. Hodagen. Så
op i venner, familie og naboer og kom til hyggeligt samvæ
struphank
Forsamlingshus.
g.

De 3 første gange er prøvegange, så derfor kom
og vær
med ogmorgenen
se, om folkedans
slår at man
evt.
starter
med en fælles gåtur eller
er noget for dig/jer. Der er plads til både
erre- og ”singles”
dame og
med.
par. Vi satser på lækkert, tørt efterårsvejr.
Vi synes, Dato:
vi har det23.
utrolig
sjovt.
oktober
HUSK kaffekurven til dansepausen.

venter til efter,

Danseleder:
Hans Erik Nielsen,
Brørup
kl. 9.00
i Nr. Hostrup
Forsamlingshus
Forspiller: Ole Sünksen, Horsbyg

ding skal ske senest torsdag d. 20.10. til Lonna Bergholdt Mortensen på 6
FÆLLESSPISNING
- nu som BRUNCH :-)
Den 23/10 kl. 9.00 i
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Som et nyt tiltag vil Nr. Hostrup Ungdomsforening gerne invitere til fællesspisning med brunch om formiddagen. Så hank op i venner, familie og
naboer og kom til hyggeligt samvær
et par timer en søndag.
Vi foreslår, at man evt. starter morgenen med en fælles gåtur eller venter til efter, og så tager bordherre og
-dame med. Vi satser på lækkert, tørt
efterårsvejr.
Tilmelding skal ske senest torsdag
den 20/10 til:
Lonna Bergholdt Mortensen
på tlf. 61 54 22 55.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

Holdoversigt
Gymnastiksaeson 2022/2023
Nr. Hostrup Ungdomsforening
Mor/far/barn

Instruktører: Vivi og Susanne
Tidspunkt: Onsdag kl. 16.15-17.15
Leg med dit barn - udvid horisonten til motorik og hyggeligt samvær – hvor dit barn er
i centrum. Kan dit barn kravle og er under 3
år? Så er dette lige holdet for jer, hvor der
skal kravles, leges, hoppes, springes, danses
og grines. Vi skal tumle på redskaber, vi skal
synge, vi skal have det sjovt, alt imens børnene udfordres.
Vi glæder os til at se jer!

Puslinge

Instruktører: Lena, Anne, Lonna, Nathalie, Elias, William og Benjamin
Tidspunkt: Tirsdag kl. kl. 16.15-17.15
Er du klar til en masse sjov og ballade? Så
kom på puslinge holdet. Vi skal hoppe, synge og danse samt lave en masse sjov gymnastik. Har du brug for, at mor eller far er
med de første par gange, indtil du er klar til
at gå selv til gymnastik, er der i år også mulighed for det.
Vi glæder os til at se jer!
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Sprællebasser

Instruktører: Anna, Rikke, Maria,
Werner, Trine og Mathilde
Tidspunkt: Mandag kl. 16.15-17.15
Hej med dig! Hvis du er til sjov, leg, hop og
spring, så er sprællebasserne lige noget for
dig. Vi glæder os til at komme i gang med
dette nye hold, som er for børn i førskolealder og 0. klasse. Vi vil træne, så der kommer
sved på panden, vi vil lære noget nyt og grine himmelhøjt.

Springmus

Instruktører: Berit, Simon, Bo, Martin,
Christine, Allan, Kristian, Fie og Mette
Tidspunkt: Mandag kl. 17.15-18.15
Springmus er et gymnastikhold for både piger og drenge, der kan lide at springe, bevæge sig og have det sjovt. Vi vil i sæsonen bygge vores træning op med forskellige
fokusområder, såsom balance, kropsspænding, rotation og rytmefornemmelse - kort
sagt hele kroppen bliver brugt. MEN allervigtigst er, at vi skal have det MEGA sjovt.
Vi glæder os til at se dig!

Nr. Hostrup Ungdomsforening

Turbotons

Instruktører: Emilie, Sine, Kasper, Rikke
og Nicolai
Tidspunkt: Tirsdag kl. 17.15-18.45
Turbotons er for gymnastiktossede drenge
og piger, der går i 3.-4. klasse. Vi skal lære en
masse nye spring, lege, tonse, grine og lave
rytmeøvelser. Vi glæder os til at se dig, og
tag gerne en ven/veninde med.
Flikflakhilsner fra instruktørerne

Juniormix

Instruktører: Lasse, Mathia, Morten,
Anne, Rane og Bo
Tidspunkt: Onsdag kl. 17.15-18.45
Juniormix er lige holdet til dig, om du er
dreng eller pige, øvet eller begynder, vi har
plads til alle. Vi skal lave en masse fed gymnastik, med alt fra kolbøtter, saltoer og armbøjninger til fejesving og tik-lege. Det bliver
med garanti MONSTER sjovt, så tag din bedste ven og veninde i hånden og kom til træning på Juniormix.
Vi ses!

Æ’ Karlehold

Instruktører: Anders og Jakob
Tidspunkt: Mandag kl. 18.00-19.30
(på Agerskov Ungdomsskole)
I år på karleholdet skal vi udfordre både unge
og ældre karle med noget lækkert gymnastik! Vi vægter det sociale højt og øllen efter
træning. Vi håber på at se mange unge som
gamle karle til en god fodbold opvarmning
og en god sæson!

Æ’ Frøkner

Instruktører: Lise og Didde
Tidspunkt: Torsdag kl. 19.30-22.00
Æ’ Frøkner er et hold for øvede gymnaster
over 25 år. Vi træner hver 2-3. uge, om torsdagen kl 19.30-22.00, med et fedt opvisningsprogram med høj energi og lækre bevægelser.
Første træning er torsdag den 15. september.

Kropstræning

Instruktør: Mari-Ann
Tidspunkt: Mandag kl. 19.00-20.15
Kropstræning med fokus på at styrke alle
kroppens muskler. I fællesskab får vi rørt
kroppen, sved på panden og grinet sammen.
Alle er velkommen.

Motionsherrer

Instruktører: Unni og Peter
Tidspunkt: Tirsdag kl. 19.00-20.00
OBS! Starter uge 40 - 4. oktober
Holdet for mænd, der vil sørge for at kroppen vedligeholdes og styrkes. Vi blander
gymnastik, styrketræning, smidighedstræning med forskellige konkurrencer og lege.
Træningstimen afsluttes med et spil hockey,
hvor alle kan være med.

Formiddagsmotion

Instruktør: Unni
Tidspunkt: Tirsdag kl. 9.00-10.00
Formiddagsmotion er et hold, hvor fokus
ligger på en stærk krop, kondition og puls,
samt balance og øget velvære. Vi skal bl.a.
arbejde med redskaber som Redondobold,
elastik og bolde. Vigtigst et sjovt og givende
træningsfællesskab, der skaber plads og lyst
til grin, samvær og snak.
Fra foreninger i Egvad Sogn
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Yoga

Instruktør: Anne-Lene
Tidspunkt: Mandag kl. 19.00-20.00
Hatha Yoga for begyndere M/K
10 gange med start den 12/9.
Max 15 deltagere
– efter først-til-mølle-princip.

Formiddagsyoga

Instruktør: Kristine
Tidspunkt: Torsdag 9.00-10.30
Hatha Yoga for begyndere M/K
10 gange med start d. 15.9.
Der åbnes op for tilmelding på www.nhuf.dk
snart - så hold øje!

Formiddagsyoga
Kan du lide et lækkert, dybt stræk? Kan du lide lidt behageligt ubehag? Kan du lide at
have dig selv i fokus? Har du lidt kendskab til, at når man taler om hund, fisk eller kat/
ko, så er vi ikke i ZOO, men på måtten?
NHU’s nye FORMIDDAGSYOGA-hold er ikke for ægte yogier, men mere for nogen,
der allerede har lidt kendskab til yoga uden at være eksperter. Selv om yoga har mange stilarter, så er udgangspunktet hatha yoga. Den er en kombination af yin og yang
energierne – altså der vil være dele af praksis, som er fysisk hård og giver måske sved
på panden, samt være en del som er meditation. Derudover finder jeg balanceøvelser sjove og spændende.
Praktiske:
10 torsdage kl. 9.00-10.30 på 1. salen i Nr. Hostrup Hus.
Man må meget gerne medbringe egen måtte og tæppe. Hvis man også har bælter og
klodser, så er det også velkomment. Vi har dog i foreningen.
Tilmelding sker snart på
www.nhuf.dk
Spørgsmål rettes til:
Instruktør
Kristine Roost Johnsen
tlf. 61 31 11 84
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Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

09.00-9.15

Formiddagsmotion

Yoga

09.15-9.30

Formiddagsmotion

Yoga

09.30-9.45

Formiddagsmotion

Yoga

09.45-10.00

Formiddagsmotion

Yoga

10.00-10.15

Yoga

10.15-10.30

Yoga

17.30-17.45

Springmus

Turbotons

Juniormix 5.-8. klasse

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

Motionsherrer

19.00-19.15

Kropstræning

Yoga

Motionsherrer

Frøkner 25+

19.15-19.30

Kropstræning

Yoga

Motionsherrer

Frøkner

19.30-19.45

Kropstræning

Yoga

Motionsherrer

Frøkner

19.45-20.00

Kropstræning

Yoga

Volley

Frøkner

20.00-20.15

Volley

Frøkner

20.15-20.30

Volley

20.30-20.45

Volley

20.45-21.00

Volley

21.00-21.15

Volley
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HELLEVAD-EGVAD

Sognenyt

KIRKE · SKOLE
FORENINGER

Redaktionelt

Så er de lyse nætter forbi. Septembers himmel er så blå,
og den måned kan gemme på mange solfyldte dage, så
vi langsomt kan forberede os på efterårets regn og rusk.
Vi har nu fået fornyet energi til at deltage i de kommende
indendørs aktiviteter, som der er masser af i de forskellige foreninger. Så mød op og deltag i arrangementerne
- her er både tilbud inden for kultur og sport.

www.hellevad.dk · www.nrhostrup.dk

