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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

o

Sammen om håbet
Du spø´r mig om håbet – hvad er det
en længsel en stemning en storm?
en lysstribe ud over havet
en skygge der søger sin form?
men bedst som du tænker der ingenting er,
så findes det, håbet, så findes det dér.
Ja sådan lyder begyndelsen på Folkekirkens
Nødhjælps 100 års jubilæumssang. Og sådan lød tonerne fra Fyraftenskoret i Hellevad gennem døren til mit kontor, hvor jeg
sad i mørke tanker. Jeg havde lige fået at
vide, at der var fundet en kræftknude i mit
højre bryst, men de nærmere omstændigheder kendte jeg endnu ikke. Men jeg greb
fat i ordet om HÅBET- og valgte hurtigt derefter at lave en facebook-gruppe, der hed:
”Sammen om håbet” for at have nogen at
dele tanker og bønner med.
Det har været af stor betydning, at andre
har kunnet række mig ord, sange og hilsener om håb – og det var som om i ugerne
og månederne, der fulgte, midt i nyhedsstrømmen om mange ting rundt om i verden, der er bekymrende- og i mit eget liv,
ja så dukkede ordet: HÅB op alle steder.
For mig personligt er det af stor betydning,
at det første, der siges ved en barnedåb og
det sidste, der siges ved en kiste, er, at vi har
et ”LEVENDE HÅB”- ved Kristi opstandelse
fra det døde. Altså får døden og mørket ikke
det sidste ord. Håbet kalder til handling og
må deles. ”Håbet er ude i verden”, lød en anden ny jubilæumssalmesalme fra Danmission, der blev delt med mig. Ja, håbet ER ude i
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Fra menighedsråd og præst

verden, fordi Gud selv blev menneske, og for
med sit liv, sin død og opstandelse har åbnet
et perspektiv for en fremtid med liv og glæde for Gud og mennesker i fællesskab.
I en tid, hvor krig og ulykke er rykket så tæt
på, som vi for blot få år siden troede umuligt, har vi brug for at høre ordene om håbet, der lever og er, uanset hvor mørke omgivelser det er til stede i. Vi er: ”Sammen om
håbet”- og nu på den anden side af min egen
sygemelding vil jeg sige TAK for, at I kunne
være bærer af håb ind i mit liv, og jeg håber,
at jeg også kan bringe det LEVENDE HÅB videre i mit virke:
Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?
fra Gud er det kommet engang
en længsel i solmørke hjerter
mod handling og tale og sang.
og bedst som du tænker der ingenting er
så synger det, håbet
så synger det der.
Sognepræst
Susanne Haahr Lubago

Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Samtale med præsten

Syng julen ind

Har du brug for en personlig samtale,
stiller jeg mig gerne til rådighed.

Tirsdag den 6. december kl. 19.00 i
Hellevad Kirke. Kom med til en hyggelig aften, hvor vi synger julens salmer og sange. Fyraftenskoret synger
for og med os.

Jeg kan efter aftale komme ud privat, eller samtalen kan foregå på mit
kontor.
Jeg har som præst tavshedspligt.
Mvh venlig hilsen
Sognepræst Susanne Haahr Lubago

Bagefter serverer menighedsrådet
gløgg/kaffe og æbleskiver i konfirmandstuen.
Arr. Hellevad menighedsråd

Døbt i Hellevad

De 9. læsninger

Den 28/8 2022
Lea Byg Giebel

Den 18. december kl. 10.30 i Hellevad
Kirke. Ved gudstjenesten vil konfirmanderne medvirke, og vi vil synge
mange julesalmer.

Døbt i Egvad
Den 25/9 2022
Topper og Hjalte Thomsen

Vielse
Den 20/8 2022
Camilla og Jeppe Jepsen
viet af Robert Strandgaard Andersen

Kirkelig velsignelse
i Egvad Kirke
Den 9/9 2022
Henrik Sange Schlott og
Annemette Sange Schlott,
velsignet af Susanne Haahr Lubago

Lucia i Egvad Kirke
11. december kl. 16.00 er der familiegudstjeneste i Egvad Kirke ved sognepræst Susanne Lubago. Gudstjensten
starter med Lucia optog med børn
fra lokalområdet.
Går du i 0. klasse eller derover vil vi
invitere dig til at deltage.Vi øver mandag d. 5. december kl. 18.15 i Nr. Hostrup Hus efter gymnastikholdet
Springmus, hvor vi øver Lucia sang
og en ekstra sang.
Evt. spørgsmål til Peter, tlf. 3066 3181
Arrangør: Egvad Menighedsråd

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Juleafslutning for
Børnehaven Smørhullet
Tirsdag den 20. december er der afslutning for Børnehaven Smørhullet i
kirken kl. 9.00.

Juleafslutning for
Hellevad Skole
Onsdag den 21. december kl. 8.15
er der afslutning for Hellevad Skole i
kirken.

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

Mobilepay
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.
Hellevad Kirkes nr. hedder: 541609
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Jul og nytår i
Hellevad og Egvad
Juleaftensdag den 24. december
kl. 13.30 i Egvad Kirke og kl. 15.00
i Hellevad Kirke.
Juledag den 25. december kl. 10.30
i Hellevad Kirke.
Juledag den 26. december kl. 10.30
i Egvad Kirke.
Nytårsaftensdag den 31. december
kl. 16.00 i Hellevad.
Nytårsdag den 1. januar
kl. 16.00 i Egvad Kirke.

Godt nytår
Efter gudstjenesterne den 31. december og 1. januar er menighedsrådene vært for et glas champagne mv.
i våbenhuset, hvor vi vil ønske hinanden et godt nytår.

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
Stillingen er i øjeblikket ubesat.

Organist
Stillingen er i øjeblikket ubesat.

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

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

Hellevad Børneunivers

Nyt fra
Hellevad Børneunivers
/
Vinden suser, bladene daler, og året lakker
mod enden. Det er dog stadig lunt i vejret
– så lunt, at nogen elever glemmer at tage
overtøj på, når de skal til frikvarter.
16. september afholdt vi vores årlige arbejdsdag. Der var tilmeldt 64 forældre og
personaler, samt 56 børn. Det var en dag,
der startede ud med regn, men en time inden vi startede, stoppede det og holdt tørt
resten af dagen. Der blev arbejdet rigtig
godt med bl.a. renovering af flagstænger,
optegning af hinkeruder, etablering af vandbaner, lakering af dukkehus, renovering af
sandkasse og ikke mindst blev der klippet
hække, slået græs og fjernet ukrudt. Tusinde tak til alle for den kæmpestore indsats,
der blev gjort. Og den var kæmpestor – nogen var slet ikke til at stoppe. Vi sluttede af
med grillpølser, og for første gang i Hellevad
Børneunivers historie løb vi tør for pølsebrød. Det beklager vi.

Vi har en lille kamp med kommunen ift. lyset på parkeringspladsen. Kommunen vil ikke
tage sig af det, og vi har ikke kapacitet til det.
Men det er uholdbart, at der er SÅ mørkt, når
parkeringspladsen er fyldt med forventningsfulde elever og børn, der bliver kørt hertil af forældre, der også skal navigere rundt
om busser og taxi. Vi har forsøgt at skabe en
”nødlysning” og ikke en nødløsning, så børn
og voksne kan færdes sikkert på parkeringspladsen.
Med venlig hilsen
Fællesleder
Søren Sørensen

Gulvet i gymnastiksalen har fået sin længe
ventede reparation, og det pyntede gevaldigt. Godt, at det blev gjort, inden vi skulle
have valg, for det foregik endnu engang i vores gymnastiksal. Dejligt at vi endnu engang
kan samarbejde med kommunen om den for
Danmark så vigtige demokratiske proces.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF
Hellevad If – Bestyrelse

Hellevad Udviklingsråd

Så er vinteren startet. Efteråret har været utrolig mildt, hvilket for foreningen har
været skønt, da der har været meget liv på
boldbanerne. Så dejligt at se. Nu er det tid til
afslapning og hygge, da vi går den søde juletid i møde. Hellevad IF vil gerne ønske alle en
rigtig dejlig jul og et godt nytår, samt takke
for den opbakning vi har haft igennem året.

Der er fortsat gang i mange ting i udviklingsrådet. I skrivende stund er det dog multibanen, der fylder mest, da etableringen er
i fuld gang. Det er en fornøjelse at se, hvordan drømme kan blive til virkelighed, også i
en lille by som vores.

Da vi går den mørke tid i møde, vil jeg minde
alle om, at det er muligt at leje gymnastiksalen for 50 kr. pr. time. Så hvis man mangler
at få brugt noget energi, gerne vil spille en
gang basket eller noget helt tredje, så skriv
endelig til mig. Så booker jeg gymnastiksalen til jer. Jeg kan kontaktes på mobil 30 15
36 71 eller messinger.
Ønsker man at være passiv medlem af Hellevad IF - koster det 100 kr. pr. person og
kan betales med Mobilpay nr. 12760 eller
konto nr. 8205 1570033642 – skriv gerne
passiv medlem og navn i kommentarfelt.
Efter den store succes med ”påskestien”, har
HIF besluttet at lave en ”julesti”, så alle kan
komme ud og få sig rørt i juleferien. Hold øje
med Facebook, hvor nærmere info om stien
vil blive slået op. Vi vil også sætte en seddel
op på tanken om dette, til dem der ikke skulle være på Facebook.
Glædelig jul og godt nytår – Hellevad IF
Hanne Underbjerg-Tornvig
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Der bliver i skrivende stund lagt rigtig mange frivillige timer i projektet, og der skal igen
lyde en stor tak til alle de frivillige, der lægger
så meget arbejde i, at vores børn kan få gavn
af sådan et tiltag. Derudover skal der også
lyde endnu en tak til alle gavmilde sponsorer.
Uden jer var projektet ikke blevet til noget.
Når dette læses, håber vi, at banen står færdig, og vi kan se en masse børn løbe rundt
og lave en masse sport og aktiviteter på banen. Vi håber, I alle vil bakke op om indvielsen, og alle ellers vil bruge faciliteterne, eller blot gå en tur forbi og se, hvor fint det
hele er blevet.
På vegne af udviklingsrådet
Hanne Underbjerg-Tornvig

Hellevad IF – Badminton
Hej alle
Nu er vintertiden for alvor begyndt, og det
betyder, at de lange lyse aftner stopper tidligere og tidligere, hver eneste dag. De lyse
stunder kan vi finde i gymnastiksalen, til en
omgang badminton.

Hellevad Idrætsforening
Vores seniorhold er godt i gang med træningen hver onsdag aften. – Dejligt at I er i gang
og benytter jer af faciliteterne.
Som nævnt tidligere er vores tiltag Miniton
begyndt, og første omgang Miniton har været afholdt. Den første gang er afholdt, og
der har været et pænt fremmøde af børn.
Dagen gik med at vi fik lært nogle badmintonteknikker, vi hyggede os med badminton
spillede sammen og sluttede dagen af med
fælles kage.

– Tak til de fremmødte til Miniton. Og husk
at holde øje med Facebook og Shell tanken,
da der snart kommer ny info omkring anden
omgang.
Husk - ikke at tøve med at kontakte mig, hvis
badminton lyder sjovt og kunne være noget
for dig/jer, så kan vi finde et tidspunkt hvor i
kan spille i gymnastiksalen.
Mange hilsner
Mia Hermansen

Hellevad IF Fodbold - Ungdom
Fodbolden har efter sommerferien været i
fuldt sving i Hellevad – her et lille udpluk af
holdene.
Vores helt unge Krudtugler (ca. 15 børn
i alderen 3-5 år), som bare suser rundt på
kampbanen og virkelig bringer liv og glæde
på boldbanerne, har fået spillet en masse
fodbold og deltaget i en masse stævner.
På U7 holdet med ca. 15 drenge og piger bliver der nu også virkelig spillet godt fodbold
og med hele tre hold tilmeldt til DBU stævnerne har spillerne og trænerne haft en sjov
og aktiv efterårssæson.
Vores 9 drengehold bliver bare ved med at
udvikle sig fodboldmæssigt og der bliver virkeligt gået til den til både træning og kamp.
Der er virkelig krummer i disse drenge.
U11 pigerne, ca. 14 stk. er bare fantastiske
at opleve. Pigerne der både har det sjovt og
socialt med fodbolden, men også går op i
det med liv og sjæl for at få lavet mål og sejre i hus.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening
På U12-13 pigehold, som er klubsamarbejdet
mellem Hellevad og Rødekro, har det også
været et begivenhedsrigt efterår. I efteråret
har de spillet i Liga 1, som er den bedste række i Jylland, så det gav virkelig god modstand
og god læring. Pigerne har alligevel haft en
super efterårssæson, hvor både fodbolden
og det sociale har været i fokus, og hvor stor
støtte fra forældrene har hjulpet på at skabe
et godt sammenhold blandt pigerne.
Sidst men ikke mindst så har vi vores U1516 drenge, hvor der i efteråret har været
ca. 20 spillere koblet til holdet. En efterårssæson er gennemført, hvor der blev spillet
11 mands (mega sejt at have et ungdoms
11 mands hold i Hellevad), men også hvor
drengene har mødt rigtig god modstand, så
en lidt hård sæson er nu gennemført.
Vigtigst er at holde det høje humør, og glæde på boldbanerne for spillerne og trænerne. Vores gode og dedikerede fodboldtrænere spiller her en kæmpe rolle, hvor de
bare lykkes til UG. De kan ikke få nok ros for
deres indsats, så tak for den. Der skal også
lyde en tak til de mange forskellige fodbolddommere, Egge ”Opkridter”, samt fodboldbestyrelsen, som bruger mange timer på at
holde fodbolden i gang i lille Hellevad.
Når disse linjer læses, er der en kort vinterpause for de fleste hold, da indendørsfodbolden ikke længere er så udbredt som i
gamle dage. Fodbolden er rykket udendørs
med de flere og flere kunstbaner, men snart
kan Hellevad IF også spille udenfor om vinteren når Multibanen snart ser dagens lys.
Men U12-13 pigerne fortsætter med vintertræning og turnering, og vores U15-16 drengene fortsætter indendørs og deltager i forskellige stævner.
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Nedenfor ses et par billeder fra efterårssæsonen fra nogle af holdene.

Stolte Krudtugler med DBU-medaljer om
halsen og et par stadig glade trænere efter
en god efterårssæson.

U7 drenge og piger til Rødekro stævnet i nyt
flot trøjesæt sponseret fra Berg’s Byg v/Jørgen Berg og fra Jørn Iversen Rødekro ApS.

U11 pigerne som fik autografer af et par
SønderjyskE spillere til Rødekro stævnet –
se hvor glade de ser ud – altså pigerne.

Hellevad Idrætsforening
fyldt med begejstrede tilskuere, som både
nød den gode fodbold samt havde mulighed
for at købe grillede pølser og kolde drikke.
Nedenfor ses et par billeder af holdet og et
billede fra en hjemmekamp med en fyldt Kaj
Homilius A/S Tribune.
U13 pigerne som super flot vandt Rødekro
stævnet og stolt kunne løfte den store sejrspokal.
1-2-3 HELLEVAD ;-)
Mange hilsner
Fodboldformand ved Peder Holm.

Så er senior spillerne klar til kamp.

Sognenyt - Hellevad IF Fodbold
Senior/Oldboys
Efterårssæsonen for vores senior herre,
som blev trænet af Jacob M. Jensen, Jens
Grønnebæk og Emil Fisker som hjælper/assistent, er netop, når disse linjer skrives, afsluttet. Desværre endte det med en nedrykning fra serie 3 til serie 4 for 11 mandsholdet
efter en hård sæson i en virkelig svær pulje med gode modstandere som eksempelvis
Bramdrupdam, Vejen, Kolding, Haderslev,
m.fl. Efter både flere til- og fragange i løbet
af sommerferien skulle holdet lige finde hinanden igen og med mere stolpe ud end stolpe ind. Så det gav desværre ikke nok point til
at forblive i serie 4 - selv om der var spænding til sidste spillerunde, hvor hele 4 hold
reelt kunne rykke ned. Et godt eksempel på
hvor tæt mange af kampene har været er, at
7 kampe ud af 14 kampe er tabt med kun 1
mål. Til en del af hjemmekampene i Hellevad
var Kaj Homilius A/S Tribunen også godt

Kevin som sikker sidste skanse i målet.

Masser af opbakning til flere af hjemmekampene, hvor Patrick troligt har sørget for at
grillen har været tændt.
Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening
Udover serie 4 holdet har der også været et 7 mandshold tilmeldt DBU turneringen, og hvor holdet endte midt i puljen efter mange gode kampe, og hvor flere af de
unge lokale Hellevad spillere fik debut som
senior spillere. Nu går der lidt vinterpause i
det, hvor spillerne vil fortsætte med noget
indendørstræning og turnering og så VENDER VI STÆRKT TILBAGE TIL EN NY FORÅRSSÆSON!
Oldboysholdet havde en ikke alt for god efterårssæson, hvor det desværre blev til alt
for mange nederlag. Men som altid har der
været højt humør og glæde, når de ”gamle”
har spillet bold om torsdagen med en afslut-

tende god tredje halvleg. Noget bedre gik
det for det nyoprettede veteranhold (40+),
som var tilmeldt i DBU 7 mandsturneringen
fra efter sommerferien, og som endte midt
i puljen. Det er helt FANTASTISK og IMPONERENDE, at vi i Hellevad både kan have
to seniorhold, et oldboys 11 mands og et 7
mands veteranhold. Der skal lyde en KÆMPE KÆMPE tak og STOR STOR respekt til Jakob Petersen, som har samlet tropperne til
de to ”gamle” hold.
Så hvis man sidder og har lyst til at spille noget god fodbold og med det sociale i fokus
– det være sig både senior, oldboys eller veteran (40 +), så endelig kontakt Fodboldformand Peder Holm (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
Nyt nyt !!!
Onsdag den 23. november kl. 15.00
starter vi med stole-gymnastik i ”Butikken” under ledelse af Kirsten Petersen.
Tag lidt drikkevare med så der kan
snakkes lidt bagefter.

Torsdag den 19. januar
Onsdag den 7. december

Generalforsamling kl.14.00 på Skolegade 2 (Butikken).

Juleafslutning i kirken kl. 14.00 og
derefter kaffe i konfirmandstuen.
Der skal medbringes en pakke til 25
kr. pr. person.

Torsdag den 8. december
Afholder Kløver Es senior julefrokost.

Nyt arrangement !!!
Fredag den 27. januar kl.14.00 hyggeeftermiddag i konfirmandstuen.
Vi vil synge, drikke kaffe og hygge
sammen med Kirsten Petersen.
Pris 25 kr.

.
Vi ønsker
alle en glaedelig jul samt et godt og sundt nytår,
/
.
med tak for året der svandt.
Bestyrelsen
Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Aktivitetskalender - Hellevad

Aktivitetskalender for Hellevad

NOVEMBER
23. kl. 15.00 Start af stolegymnastik i ”Butikken”
v/Kirsten Petersen
26. kl. 9.00
Fra Kløver Es. Juletur til Ribe med bus og guide
DECEMBER
04. kl. 13-17
06. kl. 19.00

16

Pensionistforening
Husmoderforening
Beboerforening

07. kl. 14.00
08. kl. 12.00
18. kl. 10.30
20. kl. 9.00
21. kl. 8.15
24. kl. 15.00

Juletræsfest på Hotel Kløver Es
Syng julen ind i Hellevad Kirke.
Bagefter gløgg/æbleskiver
Juleafslutning i Kirken og kaffe i konfirmandstuen
Senior Julefrokost på Hotel Kløver Es
De 9. læsninger i Hellevad Kirke
Juleafslutning for Børnehaven Smørhullet
Juleafslutning for Hellevad Skole
Juleaften i Hellevad Kirke

JANUAR
19. kl. 14.00
24. kl. 19.00
27. kl. 14.00

Generalforsamling i ”Butikken” v/Inga og Peter
Generalforsamling i Multirummet
Sangcafé i konfirmandstuen m/Kirsten Petersen

Pensionistforening
Ringriderforening
Pensionistforening

FEBRUAR
06. kl. 19.00
08. kl. 18.00
19.

Generalforsamling på Hotel Kløver Es
Fællesspisning på Hotel Kløver Es
Fastelavn i gymnastiksalen

Beboerforening
Husmoderforening
HIF

MARTS
14.
16. kl. 19.00

Generalforsamling
Generalforsamling i Skolens alrum

HIF
Husmoderforening

Aktivitetskalender Hellevad Sogn

Kirken
Pensionistforening
Kløver Es
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Aktivitetskalender - Egvad

Aktivitetskalender for Egvad

DECEMBER
2.-3.
27. kl. 14.00

Juleweekend (gymnastik)
Juletræsfest og nissespil

NHU
NHU

JANUAR
17. kl. 19.30
26. kl. 18.00
26. kl. 19.30

Sangaften
Fællesspisning
Generalforsamling

Egvad Menighedsråd
Nr. Hostrup Forsamlingshus
NHU

FEBRUAR
01. kl.19.30
02. kl.18.30
19. kl. 14.30
21. kl. 18.00

Generalforsamling
Pigeaften “Lav dine egne crepeblomster”
Fastelavn
Fællesspisning

Beboerforeningen
Familie og Samfund
Beboerforeningen
Egvad Menighedsråd

MARTS
03. kl. 18.30
04.

Opvisning i Fladhøjhallen
Forårsfest

NHU
Nr. Hostrup Hus

Aktivitetskalender Egvad Sogn
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Hellevad Husmoderforening

Hellevad
Husmoderforening
Onsdag den 8. februar

Torsdag den 16. marts

På opfordring gentager vi sidste års
arrangement med fællesspisning på
Kløver Es kl. 18.

Generalforsamling i skolens alrum kl.
19.00.

Alt er for egen regning.
Alle er velkomne. Vi nyder ”dagens
middag” i hinandens selskab.
Tilmelding er nødvendig:
Tilmelding senest den 28. januar til
Lilian, tlf. 20 93 90 42 eller
Randi, tlf. 51 52 30 02.

Dagsorden:
· Velkomst og valg af ordstyrer
· Valg af stemmetællere og
protokolfører
· Formandens beretning
· Kassererens beretning
· Valg af bestyrelsen, på valg er:
Randi Jørgensen
Elna Fix
· Valg af suppleant, på valg er:
Alice Andersen
Valg af revisorer, på valg er:
Bothilde Vølkers
Kirsten Petersen
· Fastsættelse af kontingent
· Indkomne forslag
· Eventuelt
· Kaffe
Alle er velkomne, ingen tilmelding,
bare mød op.

Hellevad Husmoderforening
. /ønsker alle
GLAEDELIG JUL OG GODT NYTÅR - TAK FOR 2022!
18
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4H

4H
Fra sommer til
vinter med 4H
En aktiv sommersæson er slut, og
over 40 børn har haft deres gang i
haverne i Hellevad. Der er blevet høstet majs, græskar, solsikker og indholdet fra haverne. Der er blevet leget med mudder, vand og hinanden.
Alt i alt en fantastisk sæson.
Vores nye placering fungerer rigtig godt, og
vi er glade for de muligheder, den giver os.
Vi har allerede fået hjælp til flere ting, og
det er vi rigtig glade for. Vi håber fortsat på
hjælp, når flere af vores idéer skal søsættes.
Tusind tak til alle 4H-hjælperne.

I februar afholder vi generalforsamling, hvor
alle interesserede er velkomne, inden vi i maj
starter sæsonen i haverne op igen.

Vintersæsonen er skudt i gang med græskarskæring sammen med mange glade børn og
godt vejr. På programmet er der også julehygge, hvor vi laver dekorationer samt et
par andre hyggelige ting.

Vi ønsker alle en god jul og godt nytår.

Alle der går i skole, eller som starter i skolen
i 2023 kan tilmelde sig.

På vegne af 4H-bestyrelsen
Helle Seehagen

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Ringriderforening

Hellevad
Ringriderforening

20

Den 11. september afholdt vi pokalringridning, der traditionen tro slutter ringridersæsonen af. Der var perfekt ringridervejr, og i
alt 212 ryttere dystede om de eftertragtede
pokaler. Efter en intens kongeomridning kunne Line Breum, Haderslev, til sidst lade sig
kåre som konge. I alderen 15-30 vandt Dorthe
Thomsen, Abild/Arrild, 31-45 vandt Ole Olesen, Rangstrup, 46-55 vandt Yvonne Appel,
Rangstrup, og for alderen 56+ vandt Djim Kristoffersen, Uge. Bedste hold blev Abild/Arrild
med 234 ringe ud af 240 mulige. Der blev trukket lod blandt de tilstedeværende faner om et
gavekort til Hotel Kløver Es, og her vandt Hellevad, så vi fik også lidt med hjem fra dagen.

opbakning fra byen. Til sidst skal der lyde en
stor tak til Hotel Kløver Es for det gode samarbejde omkring bespisningen.

Hellevad ringriderforening vil gerne sige tak
til alle sponsorer, skrivere og andre frivillige,
der hjalp os igennem dagen. Også en stor
tak til alle jer, der var med som tilskuer i løbet af dagen. Det er dejligt at opleve en god

Vi siger tak for i år og glæder os til mere
ringridning i 2023.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Ringridersæsonen 2022 er slut, og vi kigger nu ind i 2023. Vi starter allerede i januar,
hvor vi afholder generalforsamling, tirsdag
den 24. januar klokken 19.00 i Multirummet,
hvor alle er velkomne. Der er plads i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at være med til
at arrangere ringridning, samt at bevare den
stolte sønderjyske sport, så kontakt os endelig, eller mød op til vores generalforsamling. Vi skal nok holde jer orienteret på Facebook, når tiden nærmer sig.

På vegne af Hellevad Ringriderforening
Andreas Carstensen

Beboerforening for Hellevad og omegn

Beboerforening for
Hellevad og omegn
Ordinær generalforsamling
Dato: Mandag den 6. februar 2023 kl. 19.00
Sted: Hotel Kløver Es
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Bekendtgørelse af kontingent for 2023.
5. Indkomne forslag.
6. V
 alg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Lars Iskov, Ditte Bonde Thuesen og suppleant: Flemming Outzen
7. Valg af revisor.
På valg er: Bent Holm, suppleant: Hanne Underbjerg-Tornvig
8. Eventuelt.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Beboerforening for Hellevad og omegn

Beboerforeningen inviterer børn og barnlige sjæle
i Hellevad og omegn til:

Hyggelig juletraesfest
SØNDAG DEN 4. DECEMBER 2022
KL. 13-17 PÅ HOTEL KLØVER ES
Dagens program:
• Nisse Expressen kører op i skoven og retur
(der er måske nisser deroppe)
• Julemanden vækkes
• Hygge ved juletræet
• Godteposer til børnene
• Godt til ganen på Kløver Es
På beboerforeningens vegne
Bestyrelsen
HUSK der sælges medlemskontingent for 2023 under arrangementet.
Pris: Familie 100 kr. – Enlig 50 kr.
Der kan betales med MobilePay nr. 406072 samt kontant.

Burger-buffet
Fra kl. ca. 17.15 dækker Kløver Es
op til burger-buffet.
Pris: 55 kr/barn – 85 kr/voksne.
Tilmelding til dette skal ske til Kløver Es
senest den 21. november
på tlf. 74 66 91 40.
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Familie og Samfund

Familie og Samfund
Kære alle
Familie og Samfund - Egvad og Omegn siger tak for efterårssæsonen, hvor vi har haft
en rigtig god spilleaften og en super hyggelig nørkleaften hos Gav’strikken.

Vi vil gerne ønske alle vores medlemmer en
glædelig jul samt et skønt nytår. Vi glæder os
til at se jer til alle vores arrangementer i 2023.

Pigeaften / lav dine egne
crepeblomster

Bestyrelsen

Torsdag den 2. februar 2023
kl. 18.30 –21.30.
Bemærk ny dato!
Mødested:
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Det helt nye i det kreative univers er
crepeblomster. Vi har fået en dygtig underviser, Anni Boi, til at komme og vise os, hvordan man laver fire
forskellige blomster i crepepapir og
samtidig fortælle os om crepepapirets muligheder.
Pris kr. 250,00 for undervisning og
inkl. alle materialer, kaffe/the med tilbehør.

På vegne af bestyrelsen, Inger Karlsen

Inger Karlsen, formand
Mette Steinbeck, næstformand og PR
Inge Hansen, kasserer
Nathalie Liefke
Vibse Wollesen
Jytte Autzen
Lotte Borchers
Susanne de Groot, Suppleant
Randi Toftkær, Suppleant

Fællesspisning
i forsamlingshuset
Tirsdag den 21. februar kl. 18.00.
Tilmelding til Egvad Menighedsråd
senest den 19. februar.

Bindende tilmelding til Inger på
tlf. 40 53 25 61
senest den 28. januar 2023.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup forsamlingshus

Nr. Hostrup Forsamlingshus
Formandens klumme
Årets høstfest er vel overstået, og dermed er
høsten i hus for alle, det gælder både majs og
roer, som ofte høstes efter høstfesten.
Høstfesten gik over al forventning med
mange festklædte og humørfyldte mennesker. Tip Top sørgede for, at gulvet blev slidt
af danseskoene.
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Festen har efterfølgende vist sig at have givet et pænt overskud.
Næppe er høstfesten overstået, før det næste arrangement banker på døren. Vi er lige
pt. igang med at samle ind til årets gåsespil,
og vanen tro bliver vi rigtig godt modtaget
alle steder, det er altid dejligt at mærke den
positive ånd i lokalsamfundet når vi dukker
op. Tusind Tak for det.

Nr. Hostrup forsamlingshus
Gåsespillet glæder vi os så til at afvikle den
første fredag i november.
Store sal er nu blevet færdigrenoveret, og
skydedøren mangler at blive malet, men det
vil ske i løbet af efteråret.
Loftet er der flere, der har givet udtryk for,
at der nu er en meget bedre akustik inde i
salen.
En stor TAK til Vestjysk Sparekasse, Norlys
vækstpulje og HP Hanssens fond for velvillige bidrag, som har medvirket til, at vi har
kunnet realisere projektet.

Også en tak til Kaja og Johan Deele, Hønkys,
som i år har valgt at sponsorere en del af
deres salg af juletræer til forsamlingshuset.
For hvert juletræ, der bliver fældet, bliver
der givet 25 kr. til forsamlingshuset.
Der vil blive sat skilt op ved marken, og man
kan medbringe en fucksvans/sav til fældning
(se annonce).
På vegne af bestyrelsen
Anne Grethe Jepsen

Faeld dit juletrae og støt
/
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Hos Kaja og Johan Deele, Hydevadvej
40, Hønkys, er der mulighed for selv at
vælge og fælde dit eget juletræ. Marken, hvor dit træ kan fældes, er markeret med et skilt på Hydevadvej.
Kan man ikke finde et træ der er stort
nok, så tag fat i Kaja eller Johan.
Medbring din egen sav og overfør 75 kr.
til mobil nr. 575956, så modtager Nr. Hostrup forsamlingshus 25 kr.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup forsamlingshus / Nr. Hostrup Hus

Fællesspisning

Sangaften med
Lars Hygum

Nr. Hostrup Forsamlingshus vil traditionen tro gerne invitere til fællesspisning. Denne gang den 26. januar
kl. 18.00.

Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19.30
i Nr. Hostrup Forsamlingshus
Denne gang skal coronaen for håbenligt ikke sætte en stopper for en hyggelig og velsungen sangaften i selskab
med Lars Hygum, viceforstander på
Agerskov Ungdomsskole. Han vil lede
os gennem den første halvdel af aftenen på sin egen veltalende facon.

Så grib fat i naboer og venner og kom
til et hyggeligt og uformelt hverdagsarrangement.
Tilmelding skal ske ved Anne Grethe
tlf. 50 85 96 02 - senest tirsdag den
24. januar kl. 12.

Efter kaffen synges der sange, som
vælges af forsamlingen - præcis som
vi plejer.

Ps. Man kan jo passende blive hængende til NHU’s generalforsamling
bagefter :-)

Vi glæder os til at se dig til en sangglad aften.
Foreningerne og Menighedsrådet i
Egvad Sogn

Nr. Hostrup Hus
Så er sæsonen for alvor skudt i gang, og
hvor er det dejligt at køre forbi og se alt det
liv, som er nærmest alle hverdage, eftermiddag og sen aften. Det er lige så dejligt at se
folk, der har deres faste gang i huset, føler
ejerskab og sikrer, at der bliver passet på tingene. Det gør mig glad.
Vi har fornyligt fået opsat lydanlæg på 1.sal,
så spinningholdene kan mærke den pulserede bas under træningerne og yogaholdene
de stille toner. I den forbindelse vil vi gerne
give en tak til Underbjerg for et sponsorat til
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lydanlægget, samt Solberg Lyd og Lys for en
skarp pris, samt montering.
Har man dog lyst til at leje hallen til et arrangement eller leg, kan vi sagtens finde plads
til dette.
Kontakt blot Mona Schmidt.
Vi har hen over sommeren og sensommeren været ude og arbejde til diverse arrangementer for at tjene ekstra penge til Nr.
Hostrup Hus. Og til dette skal alle de invol-

Nr. Hostrup Hus
verede have en KÆMPE TAK - jeres hjælp
betyder, at vi fortsat kan have en stabil økonomi i vores fælles hal.

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.

Forårsfest den 4. marts 2023

Har du brug for hjælp så
Kontakt Morten Steinbeck – 26 83 67 90.

Husk at sætte kryds i kalenderen allerede
nu, da vi holder et brag af en forårsfest i hallen den 4. marts 2023.

Telegrammer

Vi har en kanon gruppe mennesker, der arbejder på de sidste detaljer omkring en super fed fest.! Og husk, alt overskud går til
Nr. Hostrup Hus.

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

Medlemskab NHH

Jern/metalindsamling

Så er tiden kommet til at gen-/nytegne sit
medlemskab af Nr. Hostrup Hus. Kontingent
2023 er uændret 100 kr. pr. person og kan
indbetales på følgende måde:
Mobilpay nr. 59127 eller bankoverførsel på
k.nr. 7910-1833956.

Vi indsamler skrot, der sælges til fordel for
Nr. Hostrup-Hus. Vi har allerede solgt for
rigtig mange penge.

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 medlemskab af alle brugere.

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

Info om ordningen kan fås hos
Bo Kaczmarek - tlf. 40 91 46 81.

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 brændstofsalg på
vores OK kort. Derfor er det vigtigt for os at
have så mange aktive OK kort som muligt,

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup og omegns beboerforening

Nr. Hostrup og omegns
beboerforening
Nu er det jul igen
Traditionen tro pynter vi igen med juletræer
ved byskiltene i hele sognet.
Vi vil igen opfordre folk til at hjælpe med at
pynte træerne, særligt nu hvor der måske
bliver sparet lidt på julebelysningen rundt
omkring.

Sidste år blev det flottest pyntede juletræ
Hydevad, så de får den storslåede ære af
at få besøg af ”vandrenissen”. Så hvis man
har noget ekstra pynt, der ville være perfekt
til et træ i nærheden af jeres hus, så er det
bare med at sprede julestemningen.

Fastelavn

Generalforsamling

Søndag d. 19. februar 2023 kl. 14.30
i Nr. Hostrup Hus.

Nr. Hostrup og omegns beboerforening holder generalforsamling
onsdag den 1. februar 2023
kl. 19.30 i Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Der vil være tøndeslagning opdelt i
dagpleje/vuggestuebørn, børnehavebørn og skolebørn.
Der vil selvfølgelig være en præmie
til de flottest udklædte. Derfor opfordrer vi alle til at tage kostume på,
børn som voksne.

Forslag og idéer modtages gerne.

Nr. Hostrup og omegns beboerforening
.
vil gerne ønske
alle en glaedelig jul og et godt nytår.
/
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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!

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

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

GENERALFORSAMLING
Nr. Hostrup Ungdomsforening vil
gerne invitere medlemmer og andre
interesserede til generalforsamling i
Nr. Hostrup Forsamlingshus:
Torsdag den 26. januar kl. 19.30
Der vil selvfølgelig blive serveret kaffe og kage efterfølgende.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening
Så er årets sæson virkelig sparket i gang, og
vi er stolte af at udbyde ikke mindre end 8
gymnastikhold, 3 motionshold, 2 yogahold,
ét volleyhold for damer, et velbesøgt folkedanserhold og spinning. Der er altså noget for alle, og vi synes selv, vi har verdens
bedste og mest engagerede instruktører og
hjælpere.
I NHU blomstrer frivilligheden, og vi elsker det!

NR. HOSTRUP UNGDOMS

Så er årets sæson virkelig sp
NHU
havde byttet den traditionelle
fællesgymnastikhold,
3 motionsho
spisning på en hverdagsaften ud med fællesog spinning.
Derog er
BRUNCH
søndag den 23/10,
dettealtså
tilbud nog
benyttede
næsten 100 voksne
og børn sig af. og
engagerede
instruktører
Vi sang morgensang, og til de friske var
der også en lille morgenskarp. Det er vores
overbevisning, at alle var mætte og glade efter arrangementet - måske vi gentager succesen næste år.

NHU havde byttet den tradit
søndag d. 23.10. og dette ti
morgensang og til de friske
var mætte og glade efter arr

vi er stolte af at udbyde ikke mindre end 8
ét volleyhold for damer, et velbesøgt folkedanser hold
synes selv, vi har verdens bedste og mest
blomstrer frivilligheden og vi ELSKER det!

sning på en hverdagsaften ud med fællesBRUNCH
næsten 100 voksne og børn sig af. Vi sang
ille morgenskarp. Det er vores overbevisning, at alle
åske vi gentager succesen næste år.

NR. HOSTRUP UNGDOMSFORENING
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Så er årets sæson virkelig sparket i gang og vi er stolte af at udb
NR.
HOSTRUP
UNGDOMSFORENING
gymnastikhold,
3 motionshold,
2 yogahold, ét volleyhold for dam
Fra foreninger
i Egvad Sogn
og spinning.
Der er altså noget for alle og vi synes selv, vi har ve

Nr. Hostrup Ungdomsforening

SPINNING

Vi er endnu en gang stolte og glade for at udbyde spinning i NHU.
Det er torsdag aften kl. 19.00 på 1. salen i Nr. Hostrup Hus.
Der er plads til alle,
garanti for sved på panden
og evt. også en brusebajer
bagefter.
KOM PRØV!
- Det er vanedannende :-)
Tilmelding sker på
www.nhuf.dk

SPINNING

Vi er endnu en gang stolte og glade for at udbyde spinn
på 1. salen i Nr. Hostrup Hus. Der er plads til alle, garan
brusebajer bagefter.
KOM PRØV - DET ER VANEDANNENDE :-)
Tilmelding sker på nhuf.dk.
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HELLEVAD-EGVAD

Sognenyt

KIRKE · SKOLE
FORENINGER

Redaktionelt

Julen står nu for døren, det mærkes, at dagene er blevet kortere, og regn og rusk er på trapperne efter en usædvanlig dejlig oktober.
Advents- og juletid venter på os sammen med de mange arrangementer, som bli’r stillet på benene til glæde for både
børn og voksne. Støt op om det, der er mange, der lægger et
stort stykke arbejde i det - igen de frivillige, der er på banen tak for det!
Bladets redaktion ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

www.hellevad.dk · www.nrhostrup.dk

