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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Årets konfirmander i Hellevad og Egvad

Hellevad Kirke 5. maj 2019 (Præst Judith Legarth):
Sabine Bech Hoffmann, Sille Merethe Konstmann Iwers, Dennis Schauer Jensen, Magnus Jochimsen,
Christian Petersen, Lasse Toft Sandholdt, Lukas Toft Sandholdt, Lærke Toft Sandholdt.

Egvad Kirke 28. april 2019 (præst Judith Legarth): Tobias Nikki Petersen

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fyraftenskoret og Børnekoret
har fået ny korleder
Den nye korleder er Elsebeth Klara-Sofie Birkblad, Elsebeth er uddannet folkeskolelærer
og har virket på forskellige skoler. Hun har undervist i musik og samspil samt arrangeret
diverse skolekoncerter. Hun har også en stor erfaring inden for det kirkelige, hvor hun har
virket som kirkemusiker og korleder, i forskellige kirker. Uden for kirken har Elsebeth haft
forskellige kor så som Toftlund koret og Sønderjysk Kor.
Elsebeth har en god og bred erfaring inden for kor og korledelse. Så vi håber på et godt
og frugtbart samarbejde. Velkommen til.
TAK til Tina for et godt og behageligt samarbejde.
Hellevad Menighedsråd
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Fra menighedsråd og præst

Særlige gudstjenester / Kirkeinfo
DÅB
Den 19. maj
Lærke Wind Jessen
Klovtoftvej 17, Klovtoft, 6230 Rødekro
Hellevad Kirke
Den 26. maj
Bjarke Berg
Østermarkvej 17,
Nr. Hostrup
6230 Rødekro
Egvad Kirke
Den 9. juni
Asta Slaikjer Bøhlke
Nordre Fasanvej 155B, 1. th
2000 Frederiksberg
Hellevad Kirke
Den 28. juli
Lilly Rheder Iversen
Øbeningvej 24, Øbening
6230 Rødekro
Hellevad Kirke
VIELSER OG VELSIGNELSER

Den 5. juli
Karina og Runi Sumberg
Nørregade 46, Tornskov
6240 Løgumkloster
Hellevad Kirke
GULDBRYLLUP
Den 23. maj
Inga og Bent Holm
Skolegade 4
6230 Rødekro
Hellevad Kirke
BISÆTTELSE
Den 22. juni
Marianne Lorette Boysen
Søndervænget 25
6230 Rødekro
Hellevad Kirke
Den 26. juni
Anna Augusta Andresen
Rødekro Midt 4 st.
6230 Rødekro
Egvad Kirke

Den 1. juni
Melanie og Esben Petersen Hokkerup
Ørslevvej 4, 6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Den 5. juli
Orla Køhling
Solbakken 32
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Den 22. juni
Jan Lars og Marianne Vaaben Lorenzen
Hydevadvej 8, Hønkys
6230 Rødekro
Egvad Kirke

Den 12. juli
Irene Bak
Hydevadvej 37
6230 Rødekro
Egvad Kirke

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Konfirmandopstart

Tirsdag den 13. august kl. 19.00
- i konfirmandstuen i Hellevad:
Opstartsmøde for konfirmander
og forældre.

Søndag den 25. august kl. 19
i Hjordkær Kirke: Gudstjeneste for
konfirmander og forældre
Hver onsdag morgen kl. 8-10 vil der
være konfirmandforberedelse.
Første gang er onsdag den 28. august
kl. 8.00. De første måneder foregår det
i konfirmandhuset i Hjordkær,
men så snart vores nye præst
er tiltrådt, samles konfirmanderne
i Hellevad præstegård onsdag morgen.
Henvendelse skal ske til
Robert Strandgaard Andersen,
sognepræst i Hjordkær,
rsa@km.dk eller 7466 6623.

Babysalmesang
Babysalmesang torsdage kl. 10
i Hellevad Kirke. Vi synger, leger
og danser med børnene.
Første gang er torsdag den 5. sept.
Der bliver i alt 8 gange. Tilmelding
til Anne-Mette Brun Jensen,
mobil: 2547 6278 eller mail:
til.organisten@gmail.com

Syng dansk
Tirsdag den 29. oktober kl. 19
Hellevad Kirke: Kom og foreslå en
sang, og nyd sangen. Bagefter er der
kirkekaffe med boller og pålæg.

Sangstafet
Torsdag den 19. september
Det er kl. 19.30 i Hellevad Kirke.
Stafetten går i år til Bente Nielsen
Der er kaffe i våbenhuset bagefter.
Vel mødt!
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Syng julen ind

Torsdag den 5. december kl. 19
- synger vi julen ind i Hellevad Kirke
Bagefter er der kaffe, gløgg og
æbleskiver i konfirmandstuen.

Fra menighedsråd og præst

Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Det nye pastorat: Hellevad-Ravsted-Egvad
- ved Jes Iversen og Birger M. Wollesen
Vi har jo i et stykke tid prøvet at få stillingen som præst i Hellevad-Egvad besat,
det har ikke været muligt. En af grundene
er, at der er stor mangel på præster og stillingen kun er en 75 % stilling. Vi søgte ad
to gange men uden held.
Så er situationen sådan, at Åbenrå
provsti skal spare 0,75 præstestilling, og
præsten i Bylderup og Ravsted havde sagt
op. Så var der en ny situation og opgave for
Biskop Marianne Christiansen, som hun
skulle få til at gå op.
Vi var til et stort fælles møde med Burkal, Bylderup, Ravsted, Egvad og Hellevad,
hvor hele situationen blev diskuteret og
endevendt. Derpå gik Biskoppen hjem med
alle disse input for at tage en beslutning.
Resultatet blev så Bylderup-Burkal blev
et pastorat og Hellevad-Ravsted-Egvad
blev et pastorat. Det resulterede så i at nu
havde vi mulighed for at få en 100 % præstestilling. Det var nok den løsning som
kom tættest på alle de forskellige ønsker.
Lige lidt fakta oplysninger 2019:
Indbyggere / Folkekirkemedlemmer
Burkal
1.731 /
1.221
Bylderup
927
/
730
Ravsted
976
/
765
Hellevad
964
/
806
Egvad
426 /
367
Hvis vi så vil se på hvordan det forholder
sig i Åbenrå provsti med folkekirkemedFra menighedsråd og præst

lemmer pr. præst ser det sådan ud med en
beskæring på 0,75 præstestilling:
Indbyggere / Folkekirkemedlemmer
Åbenrå provsti gennemsnit 2974 / 2310
Burkal-Bylderup
2658 / 1951
Hellevad-Ravsted-Egvad
2366 / 1938
Dvs. at på den måde holder vi gennemsnittet i provstiet.
Dette her var så lige en teknisk forklaring.
Men vi i de tre menighedsråd er alle indstillet på at få et godt samarbejde i gang,
og så håber vi på at kunne få stillingen
besat med en ny præst, som vil få Hellevad
præstegård som bopæl.
Så nu ser vi frem til en del møder sognene imellem for at få alle brikker på plads.
Men vi er rigtig glade for at vi kan få en
100 % præstestilling nu.
Vi håber på at få udarbejdet et stillingsopslag i september og så med lidt held, en
ny præst i januar eller februar 2020. Vi
håber at vi i næste nummer af Sogne Nyt
kan komme med yderligere informationer.
Konfirmander
Hvad sker der med konfirmanderne i
denne periode? Konfirmander fra Hellevad
og Egvad skal gå ved Robert Andersen
i Hjordkær, indtil vi har fået stillingen
besat. Tak til Robert for at han har sagt ja
til denne opgave.
7

Menighedsråd

Kirkebetjeningen
Konstitueret sognepræst.
Frederik Birkler
Hellevad præstegård,
Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro,
Tlf. 23 74 08 80
E-mail. jnl@km.dk
Træffetid onsdag og fredag kl. 9-12.
Mandag er ugentlig fridag. Ved ferier og
fridag henvises til Robert Andersen, sognepræst i Hjordkær, telefon 50 42 79 87,
e-mail rsa@km.dk
Organist ved begge kirker.
Anne-Mette Brun Jensen er tiltrådt som
organist ved Hellevad og Egvad Kirker og
har følgende e-mail:
til.organisten@gmail.com
Tlf. 25 47 62 78
Kirkesangere ved begge kirker.
Ulla Reinholdt
Sønderbyen 7, 6534 Agerskov
Tlf. 21 60 25 03
e-mail. oksgaard@hotmail.com
Kirkesangere ved Hellevad Kirke.
Anne Jessen
Elmegårdsvej 2, 6500 Vojens
Tlf. 74 51 92 91 / 20 41 43 17
E-mail. annecjessen@gmail.com
Kirketjener/graver Hellevad.
Tonni Petersen
Vandmøllevej 3, Klovtoft, 6230 Rødekro
Tlf. 53 28 71 25
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Kirkegårdskontoret.
Tirsdag-fredag kl. 9.30-10.00 og
12.00-12.30, tlf. 53 28 71 25
E-mail. hellevadkirke@c.dk
Kirkegårdsmedhjælper.
Kirketjener/graver Egvad.
Mette Schrøder-Jørgensen
Rugbjergvej 10, Rugbjerg,
6230 Rødekro
E-mail. mette-brian@hotmail.com
Mobil. 61 54 88 87
Kirkebilen.
Velkommen til at benytte kirkebilen til alle
gudstjenester og til møder i præstegården.
Ring til Agerskov Taxa. 74 83 36 40
HUSK at melde adresseændring.
Pårørende til gravsteder bedes venligst
give besked til Kirkekontoret, når de
ændrer adresse og telefonnummer.
Der kan opstå situationer som gør, at
kirkebetjeningen skal kunne komme i
kontakt med pårørende.

Hjemmesiden.
www.hellevad-egvad-sogne.dk
Fra menighedsråd og præst

Menighedsråd

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

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

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

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

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

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

Kasserer Benthe Andresen
Hellevad Bovvej 5, Brystrup, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 75 / 24 93 43 61
E-mail. ernst@lynhurtig.dk
Medlem Jørgen Bossen
Langager 14, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 22 / 24 29 06 52
E-mail. jkbossen@hotmail.com
Forretningsfører Bente Bæk Nielsen
Rise Bygade 23, 6230 Rødekro
Tlf. 74 69 40 70
E-mail. bbn@km.dk

Fra menighedsråd og præst

Sekretær
Kirsten Petersen
Nr. Hostrupvej 25
Mobil. 60 66 92 91
E-mail. kirsten66@live.dk
Medlem og personalekontaktperson
Peter Skade
Øbening Kirkevej 3, Egvad, 6230 Rødekro
E-mail. peter@pshandel.dk
Tlf. 30 13 45 82
Forretningsfører Bente Bæk Nielsen
Rise Bygade 23, 6230 Rødekro
Tlf. 74 69 40 70
E-mail. bbn@km.dk

9

Indre Mission

Tirsdag den 3. september kl. 19.30:
Bibelkreds hos Ruth og Edvard Høst, Lønholt 51,6200 Åbenrå.
Fredag den 20. september kl. 18.30:
Høstfest hos Anna og Viggo Andresen, Kampvej.
1. taler: Mette Hornstrup, Hjordkær
Fællesspisning, tale og sang m.m.
Tilmelding: Ernst Andresen: tlf. 74669175.
Onsdag den 25. september kl. 19.30:
Møde i Hjordkær missionshjem.
Robert Strandgaard Andersen taler om Jobs bog
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.30:
Bibelkreds hos Annelene Luff, Langevej 8, Klovtoft.
Onsdag den 30. oktober kl. 19.30 :
Møde i Rødekro Menighedshus. Taler: Bjarne Lindgren Christensen
Tirsdag den 12. november kl. 19.30:
Bibelkreds hos Grethe Christensen, Hovedgaden 45, Hellevad
Tirsdag den 26. november kl. 19.30:
Bibelkreds hos Benthe og Ernst Andresen, Hellevad-Bovvej 5, Brystrup.
Kontaktperson: Ernst Andresen, tlf. 74669175
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Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Husmoderforening

Hellevad
Husmoderforening

Torsdag den 5. september:
Tur til Cathrinesminde Teglværk
Vi mødes ved Kløver Es kl. 10.
Vi kører til Teglværket, der ligger smukt
ved Iller Strand. Guidet rundvisning.
Foreningen medbringer madpakker og
kaffe. Medbring selv drikkelse efter behov.
Pris 100 kr.
For ikke-medlemmer er prisen 175 kr.
Tilmelding senest den 1. september til
Lilian, tlf. 2093 9042, eller
Elna, tlf. 7466 9483.

Hellevad Husmoderforening har 124 medlemmer, heraf efterhånden en del mænd, der
også ønsker at deltage i vores arrangementer.
Skulle du ønske at blive medlem, kan du
kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.
Et årligt medlemskab koster 75 kr.

Torsdag, den 21. november kl. 15-17
Kreativ eftermiddag med
Jyttes Blomster, Bodumvej 12
Vi mødes ved Kløver Es kl. 14.45.
Jytte giver en kop kaffe og viser os nye
ting, vi får idéer til pynt til advent og jul.
Pris 50 kr.
For ikke-medlemmer er prisen 125 kr.
Tilmelding senest 16. november til
Randi tlf. 51523002, eller
Anita tlf. 51542363.
Onsdag, den 15. januar 2020:
80 års jubilæum
Hellevad Husmoderforening har 80 års
jubilæum. Vi markerer dagen, nærmere
herom i næste nummer af Sognenyt.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Beboerforening for Hellevad og omegn

Beboerforening
for Hellevad
og omegn
Kontingent/medlemskort
Vi har nu været ude ved alle husstandene
i Hellevad for at sælge medlemskort/ kontingent, til Hellevad Beboerforening. Vi er
blevet taget rigtig godt imod og mange tak
for det. Dem som ikke har nået at få købt
kan bare henvende sig til Majbrit på Shell
tanken.
Legepladsen Tusindfryd
på Søndervænget
1: Her har snurretoppen fået ny bund
og er blevet malet.
2: Der er kommet låge.
3: Tårnet er repareret og malet.
Sådan er hele legepladsen blevet repareret
og malet så den fremstår fin og flot igen.
Her har vi brugt en del af det indkommende kontingent til materialer og maling. Alt
arbejde er udført af frivillig arbejdskraft,
og det siger vi mange tak for. Så håber vi
bare at legepladsen bliver brugt og man
passer på tingene. Husk at rydde op og der
står en skraldespand på pladsen.
Vi efterlyser stadigvæk en der vil slå
græsset og kanterne. Vedkommende skal
selv have maskinerne, men foreningen
betaler brændstof og sliddele.
HUSK at brug af legepladsen er på eget ansvar.
12
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Beboerforening for Hellevad og omegn

Generalforsamling
Beboerforeningen afholder generalforsamling den 28. januar 2020, men mere herom
senere.
Juletræsfesten
I år afholdes juletræsfesten den
15. december 2019 på Hellevad Vandmølle,
der kommer detaljer i næste sognenyt.
Hellevad Open Air
Beboerforeningen giver stor ros for endnu
et fantastisk arrangement. Det er jo fantastisk at der kan samles så mange mennesker, og stor respekt for det store arbejde
folkene bag Open Air har lagt.

Rundt om Hellevad
Beboerforeningen har nu overtaget en del
af projektet, og vi vil så længe økonomien
rækker afholde småudgifter hertil.

Hjertestarterkursus
Beboerforeningen vil gerne afholde et
hjertestarter-kursus for byens borgere når
tilslutningen er stor nok. Så hvis du er
interesseret, så sig det lige til Majbrit eller
Birger henne på Shell tanken, så kommer
du på listen, og når der er nok til et kursus,
afholder vi et hjertestarter-kursus.

Med venlig hilsen Beboerforeningen for Hellevad og Omegn

Bestyrelsen for Beboerforeningen 2019
Formand
Kasserer
Sekretær
Best. medlem
Best. medlem
Suppleant
Suppleant

Birger M. Wollesen
Lars Iskov
Flemming Outzen
Majbrit Brylle Outzen
Alis Post Nielsen
Ditte Bonde Thuesen
Mette Jensen

Fra foreninger i Hellevad Sogn

tlf. 74 66 91 44
tlf. 51 33 89 97
tlf. 22 68 10 18
tlf. 30 53 26 83
tlf. 22 81 56 45
tlf. 60 21 91 01
tlf. 24 40 35 15
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Hellevad-Egvad Pensionistforening / Hyggeklubben

Hellevad – Egvad Pensionistforening
Mandag den 9. september
Glad motions gymnastik. Starter i skolen
kl. 8.30 med Kirsten Petersen som leder.
Vel mødt.

Tirsdag den 15. oktober
Lottospil på Kløver Es kl. 19,00.
Med mange fine gevinster.
Tag familien med til en hyggelig aften.

Torsdag den 19. september
Besøger vi Panbo Kunst Museum. Afgang
fra Kløver Es kl. 9.30. Ved Panbo får vi en
rundvisning og smørrebrød. Drikkevarer
er for egen regning.Pris 100,00
Tilmelding senest den 12 sept. til Inga
tlf. 3024 7802 eller Birgit tlf. 2670 9251.

Torsdag den 14. november
- besøger vi Agerskov Friplejehjem.
Afgang fra Kløver Es kl. 13.00.
Vi får en rundvisning og kaffe.
Pris kr. 25,00 max. 30 personer.
Tilmelding senest den 10 nov. til Inga
tlf. 3024 7802 eller Birgit tlf. 2670 9251.

Bestyrelsen 2019
Formand Hans Henrik Greve
Næstformand Mette Petersen
Kasserer Peter Jacobsen
Sekretær Inga Jacobsen
Best medl. Birgit Christensen
Suppleant Karen Petersen
Suppleant Gunnar Hansen

tlf. 21 70 24 66
tlf. 50 49 75 58
tlf. 23 39 35 93
tlf. 30 24 78 02
tlf. 26 70 92 51
tlf. 74 66 43 66
tlf. 21299313

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

Hyggeklubben
September:

Tirsdagene den 3., 10., 17., 24.

Oktober:

Tirsdagene d. 1., 8., efterårsferie, 22., 29.

November:

Tirsdagene den 5., 12., 19., 26.
14

December:

Tirsdagene den 3.
Den 10. afslutning sammen med
Pensionistforening.
Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 7483 3982
Annemie Møller tlf. 7466 9356
Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Hellevad
IF Fodbold
- Ungdom:
Når disse linjer læses så har ungdomsfodbolden i Hellevad IF igen været i gang
i nogle uger efter en dejlig sommerferie.
Ungdomsfodbolden i Hellevad IF er
fortsat i en positiv udvikling, og med ca.
90 ungdomsspillere er vi i Hellevad godt
repræsenteret i de forskellige rækker med
hold i U7 (x2), U8 pige, U9, U10 pige, U12
og U13. Derudover har vi selvfølgelig
også de kommende Messi’er eller Pernille

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Harder løbende rundt på vores helt unge
Krudtuglehold.
Alle disse hold (se de fantastiske holdbilleder nedenfor) og al den fodbold kan
kun lade sig gøre ved hjælp af en masse
ungdomstrænere, der uge efter uge yder
en kæmpe indsats for foreningslivet.
Der skal lyde en STOR tak for indsatsen
til alle trænere.
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Fællesspisning
Som et nyt initiativ blev der før sommerferien arrangeret fællesspisning for dem der
havde lyst efter en normal tirsdagstræning.
For et mindre beløb kunne familien nyde
en let og god aftensmad, fra Kløver Es, i
hyggeligt samvær med fodboldvennerne.
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Fodboldafdelingen forventer at gentage det
vellykkede arrangement i løbet af efteråret.
Der skal lyde en stor tak til Kløver Es for at
være med på idéen.
Midsommeruge
I forbindelse med den årlige Midsommer
uge var der igen i år arrangeret et stort
ungdomsfodboldstævne (Underbjerg
Ungdoms Fodbold Cup 2019), hvor lokale
Underbjerg igen havde sagt ja til at være
sponsor for stævnet – der skal lyde en stor
tak for dette til Underbjerg. Igen i år havde
vi et SUPER stævne med rekord mange
deltagende hold – hele 28 hold, som kom
fra både Hellevad, Rødekro, Hjordkær,
Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Hoptrup, Toftlund, Øster Højst, Skærbæk,
Christiansfeld, Tønder, BNS, Ravsted,
Vedsted og Agerskov. Der blev spillet en
masse god fodbold og lavet en masse super
flotte mål. Efter kampene blev der til stor
glæde for fodboldspillerne uddelt medaljer,
slik og sodavand og derudover selvfølgelig
taget de traditionelle holdbilleder.

1-2-3 HELLEVAD ;-)…
Mange hilsner
Fodboldformand ved Peder Holm

U6’erne, som ” jagter” en modstander
så der ikke laves mål, samt U8 pigerne
til det traditionelle holdbillede ...

Hellevad IF Fodbold - Senior/Oldboys:
Herre senior forårssæsonen sluttede flot
med et oprykningspil, som i sidste ende
også resulterede i en flot oprykning til
serie 4. Når disse sider læses har holdet allerede spillet de første par turneringskampe og det bliver spændende at følge holdet
i efteråret, hvor man er kommet i en hård
pulje med lokale hold som Hjordkær, Rødekro og Løjt. I sommerferien er der skiftet lidt ud i trænerteamet, eftersom Jens G
efter mange års tro og fantastisk arbejde
har ønske om at holde en lille fodboldpause. I stedet har Kevin R sagt ja til at blive
træner og med assistance fra Kristian H og
Fra foreninger i Hellevad Sogn

Christoffer T. Alle tre personer kender indgående til klubben og spillerne og generelt
er der fortsat en rigtig positiv stemning
omkring senior fodbolden. Udover serie 4
holdet er der tilmeldt et 7 mandshold, så
i efteråret vil der være rig mulighed for at
komme om på fodboldbanerne for at se en
kamp eller to eller ti.
I forbindelse med Midsommer ugen var
der igen arrangeret det traditionelle senior
stævne (Hellevad Open Air Cup). I år
deltog 2 Hellevad hold, Hjordkær, Ensted,
og et Team Alex hold, som dystede om den
store Hellevad Open Air vandrepokal samt
17
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Tillykke til Team Alex som vinder af Hellevad
Open Air Cup 2019 – og så skulle der jubles

adgangsbilletter til Hellevad Open Air.
Igen en helt igennem vellykket aften med

Badminton

Så er tiden kommet hvor vi starter op
på en ny og frisk sæson. Sidste år var vi
21 spillere, og vi håber at mindst ligeså
mange vil være med igen i år. I år har vi
fået Maria Iwers til at lede træningen, og
det glæder vi os til. Som noget nyt har vi
fået en anden ugedag nemlig torsdag til at
træne badminton. Dette er af hensyn til de
som spiller fodbold om tirsdagen, så de har
mulighed for at spille badminton også.
Vi vil lave noget nyt i år hvor vi har en
slags åben hal dag, hvor alle der har lyst
til at prøve og spille badminton eller bare
se hvad pokker det er for en sport. Dette
vil blive afholdt lørdag d. 31. august, hvor
vi får besøg af en seniorbadmintonspiller,
som spiller blandt toppen af poppen.
Lidt ud i fremtiden vil vi forsøge at stille
et ungdomshold til Sønderjysk Holdturnering og ellers vil der være de individuelle
18

højt solskinsvejr, højt humør, god fodbold,
samt mange mennesker på pladsen. I år
løb Team Alex holdet med titlen og det
blev behørigt fejret med stor jubel ved
præmieoverrækkelsen.
Oldboysholdet har haft et fornuftigt
forår med både sejre, uafgjorte og nederlag, og efter sommerferien står den igen på
god bold og hygge hver torsdag aften, hvor
Jakob P. styrer oldboys tropperne. Der er
god tilslutning til holdet og der er bare en
super god stemning på holdet og i bålhatten efter endt hjemmekamp.
Mange hilsner
Fodboldformand ved Peder Holm

turneringer, som vi plejer at være pænt
repræsenteret ved. Sæson planen er ved at
ligge klar fra Badminton Danmark.
Vi vil prøve at få pustet liv i det gamle
Kometstævne koncept, men i en opdateret
udgave og med andre klubber, det afhænger helt af interesse fra områdets klubber.
Sidste år havde vi ingen miniton. Går
der nu nogle rundt og tænker at det vil vi
gerne være en del af, så kom endelig frem
og tag fat i mig. Miniton er en legende
form for badminton hvor det at spille er
mindre og fællesskabet er mere fremtrædende. Ofte er det med balloner eller andet
”langsomtflyvende” der anvendes. Den
henvender sig primært til børn under 7 år
og deres forældre, det er mest en forældre/
barn sport.
Mange hilsner fra badminton
udvalget - Peter - tlf. 2947 1544
Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad IF - Bestyrelse:
I forbindelse med årets Midsommeruge
var der igen arrangeret ”æ mi’somme
dyst”. Igen i år var der tre deltagende hold
som var HIF-trænere, Ny-tilflyttere, samt
de sidste to års vindere fra Nr. Hostrup.
Der skulle dystes i forskellige aktiviteter
eksempelvis en stafet inklusiv en glidebane, samarbejde med tegneegenskaber,
promilleskydning m.m. Der blev kæmpet,

grinet og dystet til den store guldmedalje
og i sidste ende efter en tæt dyst, blev det
HIF-trænerne der løb af med sejren.
Under Midsommerugen valgte Hellevad
Idrætsforening også at fejre deres 90 år’s
jubilæum, som de havde den 13/6. Bestyrelsen var vært for en velkomstdrinks til
teltfesten fredag aften, og til Sankt Hans på
Gustes Eng var der kage til de deltagende.

En stafet med diverse udfordringer, samt de stolte
vindere af ”æ mi’somme dyst 2019” med den store
vandrepokal

Mange hilsner
Hellevad IF
Bestyrelse
ved Hanne
UnderbjergTornvig

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD SOGN

Aktivitetskalender - Hellevad
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SEPTEMBER
05. kl. 10.00 Babysalmesang starter i Hellevad Kirke
05. kl. 10.00 Tur til Cathrinesminde Teglværk
08. kl. 10.45 Pokalringridning
12. kl. 10.00 Babysalmesang i Hellevad Kirke
15. kl. 10.30 Høstgudstjeneste
19. kl. 09.30 Tur til Panbo Kunst Museum
19. kl. 19.30 Sangstafet v/ Bente Nielsen i Hellevad Kirke
19. kl. 10.00 Babysalmesang i Hellevad Kirke
26. kl. 10.00 Babysalmesang i Hellevad Kirke

Kirken
Husmoderforening
Ringriderforening
Kirken
Hellevad Kirke
Pensionistforening
Hellevad MR
Kirken
Kirken

OKTOBER
03. kl. 19.30
03. kl. 10.00
10. kl. 10.00
15. kl. 19.00
24. kl. 10.00
29. kl. 19.00
31. kl. 10.00

Aftenhøjskolen
Kirken
Kirken
Pensionistforening
Kirken
Hellevad MR
Kirken

Aftenhøjskole v. Aksel Krogsgaard
Babysalmesang i Hellevad Kirke
Babysalmesang i Hellevad Kirke
Lottospil på Kløver Es
Babysalmesang i Hellevad Kirke
Syng Dansk i Hellevad Kirke
Babysalmesang i Hellevad Kirke

NOVEMBER
03.
Allehelgen
07. kl. 19.30 Aftenhøjskole/Psykoterapeut L.Varming
14. kl. 13.00 Besøg på Agerskov Friplejehjem
21. kl. 18.30 Skolefest
21. kl. 15-17. Jyttes Blomster

Kirkerne
Aftenhøjskolen
Pensionistforening
Hellevad Børneunivers
Husmoderforening

DECEMBER
05. kl. 19.00 Syng julen ind
10. kl. 14.30 Juleafslutning i Kirken
12. kl. 12.00 Julefrokost på Kløver Es
15. kl. 14.00 Juletræsfest på Hellevad Vandmølle

Hellevad MR
Hyggeklub/Pensionistfor.
Pensionistforening
Beboerforeningen

Aktivitetskalender Hellevad Sogn
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Aktivitetskalender - Egvad
AUGUST
25. kl. 19.00 Aftensgudstjeneste og grill
Egvad Kirke
			
SEPTEMBER
01. kl. 14.00 Sommersang ved søen
Nr. Hostrup Hus
02. kl. 19.00 Folkedans opstart
NHU
Uge 37
Gymnastik opstart
NHU
19. kl. 18.00 Fællesspisning i Forsamlingshuset
Fam & Sam
28.
Høstfest
NH Forsamlinghus
			
OKTOBER
03. kl. 18.00 Pigeaften i Gavstrikken
Fam & Sam
08. kl. 18.00 Fællesspisning i Forsamlingshuset
Egvad MR
31. kl. 15.00 110-års jubilæum
NH Forsamlingshus
			
NOVEMBER
01.
Gåsespil
NH Forsamlingshus
03.
Allehelgens
Kirkerne
12. kl. 18.00 Husflid i forsamlingshuset
Fam & Sam
19. kl. 18.00 Fællesspisning i forsamlingshuset
Beboerforening
24. kl. 13.00 Julefamiliedag i forsamlingshuset
Fam & Sam
28. kl. 18.00 Julebinderi
Fam & Sam
DECEMBER
14. kl. 8.00 Juletur til Slesvig
15.
Lucia i Egvad Kirke
27. kl. 14.00 Juletræsfest
27.
Julebal

Aktivitetskalender Egvad Sogn

Fam & Sam
Egvad MR
NHU
NHU
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Open Air
Open Air blev afholdt fredag og lørdag i
uge 30 og hvilken fest. 10 år er der gået
siden “hygge på Gustes eng” blev afholdt
første gang og som blev startskuddet til
Hellevad Open Air.
2019 var endnu en succes med mange
mennesker og lækkert vejr. Mere end 1100
mennesker var på engen fredag og lørdag,
og det hele må betegnes som en kæmpe
succes.
2019 var også året hvor vi næsten rundede 100 frivillige medhjælpere. Dertil skal
der lyde en kæmpe tak til alle dem, som har
hjulpet os hele vejen igennem. Om sønda-

gen kl.14. var vi færdige og det var simpelthen fantastisk, at se folk trodse deres tømmermænd og komme ned og hjælpe.
Mange tak skal der også lyde til pensionister, som sørgede for at pladsen var pænt
ryddet igennem hele dagen. Folk fra NHUF
for at hjælpe med servering, folk fra Hjordkær Oldboys og sidst men ikke mindst folk
fra HIF. VI sponsorerer selvfølgelig disse
foreninger men stadig dejligt, at de ønsker
at hjælpe med vores lille havefest.
Til byens borgere mange tak fordi, at
I fortsat støtter op om Open Air.
Mvh. Hanne

Hellevad Aftenhøjskole
Hellevad Aftenhøjskole er gået i et tættere
samarbejde med Hellevad menighedsråd
omkring planlægning og afholdelse af de
fire årlige arrangementer. Det er dyrt for
den enkelte forening at have en bankkonto,
skolens alrum har ofte syntes lidt stort i
forhold til antal deltagere, der er ofte en
fælles interesse omkring emner og temaer
og i forvejen et samarbejde omkring en del
af de praktiske gøremål.
Den eneste større forskel for publikum
bliver, at arrangementerne nu afholdes i
konfirmandstuen ved præstegården, og at
prisen atter er 50 kr. pr. aften.
Vi ser frem til en god sæson!
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Program (se nærmere i folderen)
3. oktober: kl. 19.30 Aksel Krogsgaard,
organist i Arrild og tilknyttet Hospice
Sønderjylland, sange af Kim Larsen og
Benny Andersen
7. november: kl. 19.30 Lene Varming,
selvstændig ID psykoterapeut, om sorg
og sorgprocesser der kan hjælpe os op af
dybe huller
30. januar: kl. 19.30 Line Thams,
tidligere Hellevad, elitetriatlet, om
motivation, modgang og store mål
19. marts: kl. 19.30 Anders Køpke
Christensen, journalist og studievært
ved TV syd, om sin karriere og arbejde.
Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Børneunivers

Nyt fra
Hellevad
Børneunivers
Så fik vi startet skoleåret 2019-20, og sikke en start. Ca. 40 forældre var mødt op for at
deltage i sæsonens første morgensang, og en time senere vrimlede det med forventningsfulde nye børnehaveklassebørn med deres forældre, og som sædvanlig stod eleverne fra
venskabsklassen og tog imod dem.
Med dette nye skoleårs start, er der flere nyheder at spore rundt omkring. Vi har ansat to
nye lærere, Jacob Palsing og Thor Bager. De er kommet rigtig godt fra start, og er taget
godt imod af både elever, forældre og medarbejdere. Vi byder de to velkommen og ser
frem til mange års rigtig godt samarbejde.
Vi har lavet nogle rokeringer og det betyder, at sekretær Fabrina har fået kontorplads
inde ved siden af ledelsens kontor, og det gamle sekretærkontor er blevet til forberedelse
for lærerne. SFO2 har også fået nye lokaler, og er flyttet op ved siden af biblioteket.
Det nye skoleår byder også på kortere skoledage for alle elever. Tre dage i ugen er skoledagen forkortet med 45 min. Det betyder længere SFO-tid for SFO børn og en enkelt dag
med længere SFO2-tid. Kortere skoledage betyder også, at forældrene igen har mulighed
for at tage del i elevernes lektier.
Smørhullet har også fået en ny medarbejder, Marlene Clausen. Vi har også høje forventninger til det samarbejde og byder hende velkommen i vor midte.
Derudover arbejdes pt hårdt på at modtage de mange nye børn vi får i Smørhullet,
resten af året; vi er ved at lægge sidste hånd på et nyt velkomsthæfte til nye børn, og
”Den styrkede Læreplan”, en udvidet måde at anskue pædagogikken på, er også et stort
fokuspunkt fremadrettet.
I SFO2 har vi sørme også måtte anskaffe os en medarbejder mere. Camilla Petersen har
sin første dag i skrivende stund og hjertelig velkommen til hende også
Lige nu har vi 99 elever, 35 børnehavebørn, 52 SFO-børn og 21 SFO2- børn.
Til at varetage udvikling, undervisning og trivslen er vi 25 toptunede medarbejdere
Med venlig hilsen
Anni S. Jensen og Søren K. Sørensen
Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad 4H

4H
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Camilla Hanse
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Til midsommer uge havde 4H tombola og leg med stearin. Mange bakkede op om det,
og kl. 15 kunne vi melde udsolgt i tombola. Hovedgevinsten var en cykel som Camilla
Hansen var den heldige vinder af.
Der er godt gang i havearbejdet, og inden vi gik på sommerferie kunne de første
kartofler høstes. Sommerferien har budt på både regn og sol så der var kommet meget
ukrudt. Det gav sved på panden og mange fulde trillebøre.
I skrivende stund planlægges der Åbæklejr og høstfest. 2 store arrangementer der
støttes godt op om af børn og deres familier.
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Hellevad Brandværn

Hellevad FrivilligeBrandværn
Her hvor sommeren stille og roligt går på
hæld og efteråret så småt er over os, kommer der lige lidt nyt fra jeres lokale brandfolk.
Der er i skrivende stund højsæson for
naturbrande og brande i forbindelse med
markarbejdet. Mange brandværn har i øjeblikket meget travlt, men vi fra Hellevad
friv. Brandværn er foreløbigt sluppet billigt,
og det kan vi takke alle jer for. Vores erfaring fortæller os, at landmændene er meget
dygtige til at holde materiellet rent og er
godt forberedt på risikoen for brand, for
selv om vi altid er klar til at hjælpe, så vil vi
nu hellere sidde og spise is med familien.
Og vi slipper også nådigt for brande startet
af ukrudtsbrændere, det skyldes også jeres
fornuftige omgang med disse, så stor tak
for det…
HFB kører naturligvis til alle udkald i
vores område, brande, færdselsuheld, miljøopgaver, pumpeopgaver og meget andet.
Noget af det der gør at vi altid er klar til
at yde er, at vi holder os i gang med vores
lovpligtige øvelser og også de øvelser vi
selv planlægger. Bl.a har vi, sammen med
vores mangeårige venskabs brandværn fra
Kaltenkirchen, besøgt beredskabsstyrelsens
uddannelses center i Haderslev til en lærerig og spændende øvelsesdag. Samarbejdet
på tværs af grænser bliver mere og mere
aktuelt i vores verden i dag, De danske og

Fra foreninger i Hellevad Sogn

tyske værn langs grænsen samarbejder i
stor stil på indsatser i både Tyskland og
Danmark.
Ligeledes stillede brand og redning Sønderjylland med brandfolk sidste år til de
store skovbrande der hærgede i Sverige.
På mandskabsfronten har vores brandmand Stephanie bestået sin Brandmands
eksamen i flot stil og er nu fuldt uddannet
brandmand.
Husk vi kan stadig bruge nye brandfolk,
så er du interesseret i at høre mere om arbejdet som frivillig brandmand og uddannelsen, så kontakt os gerne eller kom og
deltag i en af vores øvelser.
Vi holder øvelser på følgende datoer
5/9, 26/9, 10/10, 7/11, 28/11.
Husk også, at I kan følge vores gøren og
laden på vores facebook side
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Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Hellevad Vandværk
A.m.b.a.
Hellevad Vandværk A.m.b.a. er fra årsskiftet overgået med opkrævningen af vandforbrug og økonomi, fra SE (Syd-Energi)
til GHH (Genner, Hellevad og Hovslund
Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.).
Du har midt i januar 2019 fået et brev,
fra GHH omkring dette, hvordan du kan
betale. Der er et betalingskort med, som du
skal betale. Du bedes anmelde dette til Betalings Service, så vandregningen altid bliver betalt til tiden. Hvis du ikke kan finde
ud af dette med Betalings Service, kan din
bank hjælpe dig.
Hvis du ikke betaler, skal du betale et
gebyr for 1. og 2. rykker. Når der er gået 14
dage efter 2. rykker, får Vandværket besked.
De lukker da for vandet, til dit hus og der
åbnes ikke for vandet igen, før regningen
er betalt samt 4.500,00 kr. plus moms til
Vandværkets konto for at lukke og åbne for
vandet igen.

Bestyrelsen for
Hellevad Vandværk A.m.b.a.
Formand
Freddy Hansen, tlf. 3055 3039
hellevadvand@svenet.dk
Næstformand
Søren Jessen, tlf. 2166 5302
Kasserer
Finn Homilius, tlf. 4027 5661
Bestyrelsesmedlem
Tonni Petersen, tlf. 30 56 90 11
Bestyrelsesmedlem
Jesper Jensen, tlf. 4033 9146
Suppleant
Leo Luff , tlf. 3036 0032
Hellevad Vandværk’s hjemmeside:

www.hellevadvand.dk

Dette er kun for dem der får vand
fra Hellevad Vandværk A.m.b.a.
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Hellevad Ringriderforening

Hellevad Ringriderforening

Hellevad Ringriderforening

Der er afholdt ringridning i forbindelse med midsommerfesten den 22. juni 2019.
Ringridningen blev afholdt med i alt 73 ryttere. Rigtig flot fremmødte

Progr

Konge blev: Vivi Christensen, Øster Højst
Pony konge blev: Lea Schultz, Gredstedbro

SØNDA

En stor tak til alle hjælpere, både skrivere, trækkere, og tak til alle som hejste flaget denne
dag. Samtidig skal der også lyde en rigtig stor tak til alle vores sponsorer.
11.00
Ringridning
starter
Nu nærmer tiden sig også til Pokalringridning som afholdes den 8.Kl.september
2019,
på
pladsen ved Surbækvej i Hellevad
Boder åbner
Vi håber, at alle vores skrivere som plejer at give en hånd med også vil det i år.HUSK at
Kl. 12.00
Middagspause. Der kan
melde dig på telefon nr. 20 44 82 23, Hans Jepsen
Der er et optog med sidste års konge og de fremmødte faner fra pladsen
kl. 10.45,
til
Kl. 13.00
Afhentning af sidste år
Kløver Es - og retur derfra til pladsen igen.
Den Sønderjyske Pigeg
Håber stadig at mange vil hilse på sidste års konge som ledsages af fanerne.
Kl. 14.15
Optog med ryttere, ork
På gensyn på pladsen.
Kl. 15.00

Faneridning, derefter o

Kl. 17.00

Uddeling af pokaler sa
formand for Amtsringr

Pokalringridning i Hellevad

Lodseddelgevinster ka
Tlf 2296 8822 – bedst e

Søndag den 8. september 2019
Program:
Kl. 10.45. Pladsen åbner. Sidste års konge følges med de
fremmødte fanesektioner til Hotel Kløver Es.
Kl. 11.15 Ringridningen starter.
Kl. 12.15	Middagspause. Der kan købes gyros
m. tilbehør for 65 kr. pr. kuvert.
Kl. 13.15 Ringridning fortsætter.
Kl. 15.00 Omridning.
Kl. 16.15 Lodtrækning blandt de fremmødte faner.
Kl. 16.15 Uddeling af pokaler

På ringriderpladsen har hotel Kløver

Desuden findes der bytteboder for b
Minitog kører rundt i byen.

Hellevads beboere op

Der vil være muligt at købe slik, øl, sodavand, pølser, pommes på pladsen.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Familie & Samfund Egvad og omegn
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.

September:
Fællesspisning 19 .9 . kl. 18-19 .30
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Familie & Samfund står for denne aften.
Tilmelding inden 17. sept.til bestyrelsen.

kamp med deres gode ishockeyhold, der
vandt sølv i den forgangne sæson. Pris kr.
175,- inkl. billet, en øl /vand og en pølse.
Datoen skrives ud på en mail og i vores
Facebook-gruppe.

Oktober:
Pigeaften torsdag 3.10. kl. 18-21
Mødested: Gavstrikken,
Øbeningvej 18, 6230 Rødekro.
Vi starter med at spise sammen, og bagefter vil Fylla Chocolate fra Højer vise os
hvordan, vi laver lækre, hjemmelavede
flødeboller. Pris kr. 125,00 pr. person
inkl. en let anretning og inkl. materialer.
Husk drikkevarer! Bindende tilmelding
senest den 29. september til Bertha på tlf.
40449146 eller berthajensen@icloud.com.
Minimum 10 deltagere. Afbud senest 2
dage før, ellers betaler man.

November:
Husflid tirsdag 12.11. kl. 18
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Kom og deltag i en hyggelig aften, hvor
pigerne mødes om noget kreativt, mens
mændene kræser om maden i køkkenet
med Betina. Marianne Lindley fra Haderslev kommer og laver smykker med os. Der
kan laves øreringe, armbånd eller halskæder. Man kan også strikke på sit medbragte
strikketøj eller få et slaw kort. Pris kr. 125,pr. person inkl. mad og ekskl. materialer.
Husk drikkevarer!
Bindende tilmelding til Bente senest
6. nov. på tlf. 6049 1881 eller bentenielsen1302@gmail.com. Gør venligst opmærksom på ved tilmelding om du ønsker
at lave smykker eller ej. Afbud senest 2
dage før, ellers betaler man.

Besøg hos Sønderjysk Elitesport
i Vojens
Uge 43 (Deres kampprogram er endnu
ikke på plads).
Mødested: Fælles kørsel fra Nr. Hostrup
Forsamlingshus til Frøs Arena, Stadion
Parken 7, 6500 Vojens.
Sønderjysk Elitesport består af fodbold,
håndbold og ishockey. Vi vil få en rundvisning i Frøs Arena, som er deres flotte
ishockeyhal, høre om hele virksomheden
bag Sønderjyske og juble til en ishockey28

Julefamiliedag
søndag 24.11. kl. 13-16
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus
Som noget nyt prøver vi med en jule-kreadag for hele familien. Tag også gerne
bedsteforældrene med. Kom og deltag i en
hyggelig eftermiddag, hvor der vil være
Fra foreninger i Egvad Sogn

Familie & Samfund Egvad og omegn

plads til at udfolde kreative sider for alle
aldre. Der vil være mulighed for at lave
julepynt og julesmåkager, mens vi synger
en julesang og hygger. Mærk hvordan den
helt rette julestemning indfinder sig, når
vi sørger for julemusik, duften af julebag
og lidt til ganen. Pris kr. 25,- pr. barn /
50,- for voksne inkl. kaffe, saft, æbleskiver
og materialer. Bindende tilmelding senest
den 19. november til Mette på tlf. 5072
9334 eller mettesteinbeck@hotmail.
com. Afbud senest 2 dage før ellers
betaler man.
Julebinderi ved Jytte
torsdag 28.11. kl. 18
Mødested: Bodumvej 12, 6230 Rødekro.
Vi tager hjem til Jytte, hvor vi laver juledekorationer m.m. Materialeliste fremsendes inden arrangementet. Pris kr. 150,pr. person inkl. kaffe, ekskl. materialer.
Maks. 10 deltagere. Bindende tilmelding
senest 25. nov. til Gurli på tlf. 3028 2218
eller gurli.jesove@gmail.com. Afbud senest
2 dage før ellers betaler man.
December:
Juletur til Schleswig
lørdag 14.12. kl. 08
Mødested: Nørre Hostrup Forsamlingshus
Vi gentager succesen med en hyggelig juletur – i år til Schleswig. Vi mødes ved Nr.
Hostrup Forsamlingshus og kører sammen i bus til Schleswig. Når vi ankommer,
starter vi med en fælles morgenmadsanretning. Herefter er der mulighed for en
guidet byrundtur til fods, for dem, der har
Fra foreninger i Egvad Sogn

lyst, resten kan opleve byen på egen hånd.
Guiden vil tage os med rundt for bl.a.
at se Rådhuset, Gråkloster og det gamle
fiskerkvarter Holme. Byturen slutter ved
Domkirken, hvor julemarkedet har sit
udgangspunkt. Herefter vil der være nogle
timer på egen hånd, hvor der er mulighed
for at opleve det historiske julemarked,
nyde et glas glühwein eller vandre lidt i
den smukke, gamle by, der er kendetegnet ved sine brostenbelagte
stræder. Sidst på eftermiddagen vil
vi få en rundvisning på Asgaard
Bryggeri, hvor vi også vil indtage en
fælles middag, inden bussen vender
snuden hjemad kl. 19. Prisen er kr. 500,pr. person inkl. transport, morgenmad,
guidet byrundtur, rundvisning på bryggeriet og forudbestilt middag med en øl,
sodavand eller et glas vin. Tag gerne din
ægtefælle med! Bindende tilmelding til
Inger senest 20. nov. på tlf. 4053 2561 eller
ingerlindkarlsen@yahoo.dk. Turen betales
ved tilmeldingen.
Bestyrelse
Birgit T. Holm, formand....... 2022 4429
Inger Karlsen. næstfmd.........4053 2561
Peter Karlsen, kasserer...........2372 3552
Gurli Hansen...........................3028 2218
Mette Steinbeck.......................5072 9334
Majbrit Æbelø..........................2764 6529
Anni Vloet...............................2750 8301
Bente Bæk Nielsen..................6049 1881
Bertha Jensen..........................4044 9146
Kirsten Petersen Ø.................. 6176 0967

29

Nr. Hostrup Hus

NR. HOSTRUP HUS
Sommeren går på hæld og dagene bliver
kortere, en god sommer afløses stille og
roligt af efteråret. Tiden nærmer sig hvor
der for alvor kommer masser af aktiviteter
i vores nye hus. I uge 37 starter NHU ikke
færre end 11 gymnastikhold op og dermed
er vi for alvor i gang med det der er hovedårsagen til at vi satte vores byggeri i gang,
det vil være en glæde at se lys i vinduerne
næsten hver aften i vores hus.
Siden sidst:
Den 12. juni havde vi et meget velbesøgt
infomøde hvor bestyrelsen informerede
om anlægsøkonomien, den fremtidige
drift- og planlagte aktiviteter, desuden blev
der efterlyst gode ideer til indtægtsgivende
aktiviteter der kan sikre vores fremtidige
drift af huset.
Uge 26 hjalp vi, for første gang ved
KLØFTEN FESTIVAL i Haderslev. I de 3
dage festivalen varede, stod vi for opvask
af ølkander og afregning af pant m.m. En
rigtig god oplevelse hvor der også var masser af tid til at nyde den gode musik. Vores
håb er at denne aktivitet kan blive en god
fast indtægtskilde i mange år.
Igen i år havde vi et hold til at hjælpe
ved ringriderfrokosten i Aabenraa, også
denne aktivitet gav en god skilling i kassen
til NHH. En stor tak skal lyde til alle jer
der gang på gang melder jer som frivillige!
I gør en stor forskel!
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Økonomien:
Byggeregnskabet er nu opgjort og resultatet er at det oprindelige anlægsbudget på
5,225 mio.kr. stort set er overholdt, med
en lille overskridelse på ca. 100.000kr.
Dertil skal siges at vi i byggeperioden
har fået yderligere brandkrav som har
kostet ca. 350.000kr. Vi fik vores springgrav lavet selvom den ikke var med i det
oprindelige budget, den er finansieret
delvis af fondsmidler fra LAG og tilskud
fra NHU, men vores andel var alligevel ca.
200.000kr. vi fik færdiggjort vores 1. sal
som heller ikke var med i det oprindelige
budget, det kostede ca. 100.000kr. Stort set
alle disse ekstraudgifter er blevet tjent ind
ved yderligere sponsorater der er modtaget
i byggeperioden og ikke mindst, ved at der
er ydet endnu mere frivilligt arbejde end
den 1 million kroner der oprindeligt var
budgetteret med.
Det er ikke mindre end fuldstændig
fantastisk at det har kunnet lade sig gøre!
En kæmpestor tak til alle jer utrættelige
frivillige! Uden jer, intet Nr. Hostrup-Hus.
Medlemskab NHH:
Har du glemt at blive medlem? Kontingent
2019 er uændret 100kr pr person og kan
indbetales på følgende måde:
Mobilpay nr. 59127 eller bankoverførsel
på k.nr. 7910-1833956.
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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 – 4091 4681.
Aftaler:
Vi har en god aftale med Land og Fritid
i Mjøls som giver et stort beløb til
os. Støt Land og Fritid, de donerer
et beløb til os pr. ekspedition i deres
butik!
Med SuperBrugsen i Rødekro er
der lavet en rigtig god aftale som
kan give op til 15.000 kr. pr år delvis
afhængig af brændstofsalg på vores
OK kort. Derfor er det nu endnu vigtigere for os at have så mange aktive
OK Kort som muligt der støtter NHU!
Gå ind på ok.dk og bestil et OK kort,
under punktet støt din lokale forening,
find Nr Hostrup Ungdomsforening ved
at søge på postnummer 6230. Har du
brug for hjælp så Kontakt Gunnar tlf.
5045 9291.
Postkort:
Vi har igen det smukke postkort med
motiv af Egvad kirke til salg. Kortet kan
købes ved henvendelse til Kirsten Petersen Nr. Hostrup tlf. 6066 9291.
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Jern & metalindsamling:
Vi indsamler skrot der sælges til fordel for
Nr Hostrup-Hus Vi har allerede solgt for
rigtig mange penge. Har du noget metal
du vil donere så Kontakt Lars Jensen på
telefon 5188 4220.
Et lille hjertesuk! Når I afleverer skrot
hos Lars, bedes I kun aflevere metalskrot
og ikke f.eks. batterier, affald m.m.
På Bestyrelsens vegne - Gunnar Petersen
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Nr. Hostrup Hus

Hal priser indtil den 31. december 2019
Kontingent til Nr. Hostrup Hus er 100,00 kr. / person over 14 år
Hal timer reserveres hos Gitte på 2074 5044
Betaling sker til Bodil Nissen på mobilepay 59127 (husk at skrive hal-leje og navn)
Det er muligt at reservere hallen, ved at man forudbestiller ved Gitte, dette kræver
at alle som befinder sig i hallen på i dette tidsrum har betalt kontingent til NHH.
Med et personlig medlemskort kan man leje hallen til den favorable pris:
Første time
Anden time

200,00 kr.
100,00 kr. - og max 2 (jeg kan ikke huske vi har talt om max 2 timer
her, men ok for mig hvis det er argument for?)
(normal pris for ikke medlemmer er 300 kr.)

Vi har åbnet op for, at alle kan bruge hallen, når den ikke er reserveret til anden side.
Man må så acceptere, at andre kan få samme idé, på samme tidspunkt.
Vi håber, at man selv løser de interne problemer.
Man forlader ikke hallen, uden at rydde op efter sig og FEJE GULV.
For at bruge hallen på disse vilkår skal man have et Aktiv årskort:
Aktivt årskort

Over 14 år: 100,00 kr
Under 14 år: 50,00 kr - ifølge med en voksen
Under 2 år: gratis

Men for at kunne få et aktivt årskort skal man samtidig være i besiddelse
af et personlig medlemskort.
Med et aktiv årskort (og personlig) medlemskort kan man få udleveret
et nøglebrik hos Bodil, mod et depositum på 50 kr.
Det aktive årskort på kr. 100 er gældende for resten af 2019.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Nr. Hostrup Hus
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Nr. Hostrup Forsamlingshus
Formandens klumme
Byfesten er lige vel overstået, en byfest
med dejlig stemning. Mange hænder har
ydet, for at andre kan nyde. Der er afholdt
mange møder og planlagt på højeste plan,
for at det hele kan gå op i en højere enhed,
en stor tak til alle de frivillige.
I skrivende stund er det vores lillesal
der er ved at få en omgang, flittige hænder
har malet vægge og døre, og der bliver i
løbet af august lagt nyt gulv på. Der bliver
desuden sat nye radiatorer op.
Der skal løbende mange penge til
vedligehold til forsamlingshuset, men H.P
Hanssens Mindefond har igen i år været
venlige og donere 20.000 kr. til restaurering af vores hus. Tusind TAK for det.
I sommerferien blev jeg ringet op af direktør Ole Jensen fra Sydbank, som havde
den glædelig nyhed at de ville donere
33.000 kr. til de billeder vi havde hængt op

i forbindelse med vores indvielse. Billederne er malet af Else Pia Erz og illustrerer
trækfugle på vej.
Billederne er et symbol på at vi her i
området har valgt at flyve højt med vores
drømme og tanker.
Sydbank vil gerne være med til at markere at vi har fået billederne. Dette har vi
planlagt at gøre den 31. oktober kl. 19.30
med et lækkert kaffebord. Denne dag vil
vi samtidig markere, at forsamlingshuset
fylder 110 år.
I løbet af efteråret vil der blive lagt nye
tagplader på det gl. tag, som er en bevilling
fra Aabenraa Kommunes materialepulje.

Høstfest

Gåsespil

Vi håber rigtig mange vil komme
og deltage i høstfesten
den 28. september.
Sæt X ved datoen og husk at sende
gode historier til revyen til
Inger Karlsen
ingerlindkarlsen@yahoo.dk

En familieaften
for både voksne og børn

Fra foreninger i Egvad Sogn

Anne Grethe Jepsen

Fredag den 1. november 2019
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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 en fra bestyrelsen eller Gitte for
at høre om mulighederne, timerne bliver
afregnet til 150 kr. og går ubeskåret til
Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Bestyrelsen:
Anne Grethe Jepsen�������������� 5085 9602
Lars Erik Jensen����������������������5188 4220
Ludvig Schmidt�����������������������2978 9470
Gitte Petersen ������������������������ 2074 5044
Frits Detlefsen ����������������������� 2329 6820
Rasmus Iversen���������������������� 2348 1087
Børge Nielsen �������������������������2627 8471
Johnny Toftkjær��������������������� 6049 7755
Kasserer Bodil Nissen ���������� 4041 9055
Udlejning af huset
Gitte Petersen���������������������������52503034

110-års jubilæum
Den 31. oktober 1909 blev forsamlingshuset indviet med pomp og pragt. Vi har valgt at
fejre datoen så derfor inviterer vi til kaffebord torsdag den 31. oktober kl. 19.30
Ved samme lejlighed vil det blive markeret at Sydbank har doneret penge
til 3 malerier til lillesal. Alle er velkommen
Venlig hilsen Bestyrelsen

Fællesspisning
- i Nr. Hostrup Forsamlingshus
den 8 oktober kl. 18.00
Tilmelding til
Egvad Menighedsråd
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Nr. Hostrup & Omegns
Beboerforening

Bagagerumsmarked
I maj afholdt Nr. Hostrup og omegns beboerforening vores første bagagerumsmarked, kl. 10.00 var sportspladsen fyldt med
lokale lopper og de mest rutinerede købere
var klar til at få første blik på de fine ting.
Det var en rigtig fin dag, hvor gråvejret
blev afløst af solskin, så der også blev godt
gang i pølsesalg og hoppeborgen. Tak til
alle der købte en stadeplads, 2020 bliver
det den 24. maj så tag gerne kontakt allerede nu, hvis der sælges ud af gemmerne.
Efter Nr. Hostrups fine titel som årets
landsby, har vi med de medfølgende
præmiepenge fået fremstillet nogle fine
skilte, der markerer kåringen ved alle Nr.
Hostrups indfaldsveje.
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Fællesspisning
Fællesspisning tirsdag den 19. november
kl. 18.00.
Vedligeholdelse af legepladsen
Den årlige vedligeholdelse af legepladsen
kunne i år klares i tørvejr, så der var rig
mulighed for bålhygge for børnene og
kølige pause forfriskninger for de hårdtarbejdende frivillige, stor tak til dem.
Desuden skal der lyde en stor tak til dem,
der er med til at bruge sportspladsen igennem foråret og sommeren. For jo mere den
bliver brugt, desto større lyst har vi til at
yde en indsats, så vi kan blive ved med at
udvikle og forbedre området.
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Nr. Hostrup
Ungdomsforening
Bilorienteringsløb på 2. pinsedag
Det er blevet en tradition at vi afholder et
bilorienteringsløb, hvert år på 2. pinsedag.
Et bilorienteringsløb er et arrangement,
hvor hele familien kan deltage. Hvor der
afsluttes med mulighed for at købe en
pølse, øl og sodavand.
Arrangementet var godt besøgt, med 9
deltagende biler som var godt fyldt op med
glade deltagere.
Vinderne af arrangementet blev
1. pl.: Familien Kaczmarek, Nr. Hostrup
2. pl.: Familien Rønnov, Hellevadvej 59
3. pl.: Familien Petersen, Nr. Hostrupvej 28
Vi takker for den gode opbakning, det super gode humør og at I tager med smil de
småfejl på ruten ;-) Vi håber at se mange
af jer igen til næste år, 2. pinsedag på Nr.
Hostrup Sportsplads.

Efterår/Vinter program
2019/2020
I Nr. Hostrup Hus, Nr. Hostrupvej 29
Holdene starter op i uge 37, hvis ikke andet
er angivet.
Mor/Far/Barn (?-3 år)
Onsdag klokken 16:15 - 17:15
Så starter gymnastiksæsonen igen, og vi er
på mor/far/barn-holdet klar til at tumle på
alle mulige forskellige måder. Det eneste
der kommer til at kendetegne træningen,
er hygge og fart over feltet. Så hvis du er et
barn under 3 år og vild med at tumle, så
tag din mor, far eller anden voksen med
til gymnastik hver onsdag fra 16.15-17-15.
Vi skal have det skægt imens vi hopper,
kravler, ruller, synger, danser og udforsker
redskabsbanerne. Vi får sved på panden
og brugt hele kroppen hver gang. Der vil
være mulighed for, at alle lærer en masse
spændende ting – uanset om man er vant
til gymnastik eller prøver det for allerførste gang. Vi glæder os til at se jer til de
sjoveste træninger.
Anna, Lone og Vivi
Puslinge (3-4 år)
Tirsdag klokken 16:15 - 17:15
Puslingeholdet er for dig, der er klar til en
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masse sjov og ballade? Du skal være 3-4 år
og kunne være til gymnastik uden din far
eller mor. Vi skal hoppe, synge og danse,
samt lave en masse sjov gymnastik på
redskaberne. Det handler om at få endnu
mere styr på motorikken – lave ca. tusind
kolbøtter, synge højt og grine mega meget.
Vi glæder os til at se dig!
Bo, Lena, Anne, Gitte, Johanne,
Nicolai og Jeppe
Sprællebasser (5 år – 0. kl.)
Mandag klokken 16:15 - 17:15
Hvis du er til sjov, leg, hop og spring, så er
sprællebasserne lige noget for dig! Du skal
være 5 år eller gå i 0. klasse. Vi vil træne,
så der kommer sved på panden, lære en
masse fede nye gymnastikting og samtidig
fylde hallen med høje grin. Vi glæder os til
at se dig!
Berit, Simon, Christine, Mathia,
Nicoline, Maja, Allan og Noah
Springmus (1.-2. kl)
Tirsdag klokken 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!
Gitte, Jørgen, Lasse, Bo, Martin,
Rikke og Caroline
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Turbotons (3.-4. kl.)
Mandag klokken 17:15 - 18:45
Hej drenge og piger i 2.-4. kl. Turbotons
er holdet med masser af pigerytme og fede
serier! Og drengetons og seje springbaner!
Vi skal selvfølgelig lege, svede og have det
sjovt sammen, men vi skal især lave GYMNASTIK. Vi vil lave gymnastik drenge og
piger sammen, men også hver for sig. Så
mød op med godt humør – ta’ endelig dine
venner og veninder med. Vi glæder os ...
Lise, Lasse, Rane, Jesper, Johannes,
Sine og Lotte
Juniormix (5.-8. kl.)
Onsdag klokken 17:15 - 18:45
Juniormix er et hold for alle - både drenge
og piger, samt øvede og begyndere. Du
skal gerne gå i mindst 5. klasse og være
klar på sved på panden. Vi skal lave fedt
gymnastik og blive dygtige til både spring
og rytme. På holdet skal vi lave en masse
sjovt, så tag gerne alle dine venner med og
kom til træning. Vi glæder os til at se dig.
Anders, Jannick, Conni, Jakob,
Laura og Marie
Karleholdet
Mandag klokken 19:00 - 20:30
Er du mand eller mus? Dette er holdet
for de voksne mænd, som ønsker at lave
gymnastik. Om du er helt nybegynder,
rutineret eller måske lidt ude af form, så
du meget velkommen – alle kan være med.
Vi skal tonse, springe og hygge. Vi glæder
os til at se dig.
Anders, Jannick og Marcus
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Æ Frøkner
Torsdag klokken 19:00 - 22:00
Æ’ Frøkner er et hold for øvede gymnaster
over 25 år. Vi træner hver 2.-3. uge om torsdagen kl. 19.00–22.00. Det er med et fedt
opvisningsprogram med høj energi og lækre
bevægelser.
Lise og Alice
Kropstræning
Tirsdag – 18.15 - 19.15 på NHUF.DK
Velkommen til kropstræning hvor vi arbejder hele kroppen igennem, får sved på panden og får grint sammen. Du skulle gerne
få brugt både kroppen og ”de små grå”. Vi
glæder os til at se dig.
Pia og Anne Lene
Motionsherrer
Tirsdag - 19.30 - 20.30 på NHUF.DK
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.
Unni, Peter
Formiddagsmotion
Tirsdag klokken 09:00 – 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 given-de
træningsfællesskab, der skaber plads og lyst
til grin, samvær og snak.
Unni
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Aktiv hal
Kom op af sofaen, træk din nabo med og
kom til Aktiv Hal - 10 udvalgte torsdage
fra kl. 19.00 – ca. 21.00.
Få sved på panden, smil på læben og sjov
fysisk træning. Bl.a. tons og tummel, fitnessboksning og hockey.
Trænings uger:
37, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 51, 3, og 5
Info om hvilke aktiviteter, instruktører og
tilmelding kan findes på NHUF.dk,
eller se vores Facebook side.

FOLKEDANS

– der danses i Nr. Hostrup
Forsamlingshus mandage kl. 19.00
Opstart mandag den 2. september. De
første 3 gange betragtes som prøvegange,
så derfor kan du/I bare møde op og se,
om det er noget for jer. Man behøver ikke
komme som par – vi er mange ”singles”, så
der er også en partner til DIG. Vi synes vi
har det sjovt. – Husk at tage kaffen med!
Danseleder er Hans Erik Nielsen, Holsted.
Glæder os meget til at se gymnasterne og
folkedanserne til sæson 2019/2020

Er du ikke medlem af NHU,
men vil gerne være det ...
Er det muligt at blive passivt medlem ved
at overføre 50 kr. til følgende reg.nr.: 7930
konto: 1226183. HUSK at skrive dit navn!
Kig forbi: www.nhuf.dk
eller besøg os på Facebook
Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Byfest

NR. HOSTRUP Byfest
Fem folkelige fornøjelige festdage i Nr.
Hostrup er afsluttet på bedste vis. Byfesten
blev onsdag aften traditionen tro skudt i
gang med den årlige Skat turnering, der
mødte knap 93 mand op, hvor vinderen
blev Terkel Petersen (Rødekro) 2. plads
Henning Nissen (Hammelev) og 3. plads
Søren Duus (Aabenraa). Torsdag aften blev
der afholdt en velbesøgt friluftsgudstjeneste, der igen i år kunne afholdes udendørs
i Kristian og Anne Margrethe Johnsens
flotte have, hvor Robert Andersen fra
Hjordkær afholdt prædiken. Samtidigt var
der godt gang i børnene, der som noget
nyt benyttede Nr. Hostrup Hus. Fredagens store højdepunkt er traditionen tro
den store rundbolddyst mellem de lokale
områder i sognet. Øbening kunne efter
en hård duel med Nr. Hostrup, trække sig
sejrrigt ud af turneringen og tilføje endnu
et æbletræ til samlingen. Efterfølgende var
der stor underholdning i det nye initiativ
”stormester” hvor fire lokale dystede i
forskellige prøver.
Rafleturneringen er efterhånden en
tradition og turneringen blev denne gang
vundet af Kaja Deele, efterfulgt af Jes Iversen og Anne Grethe Jepsen.
Lørdagens havetraktorringridning
blev vundet at den rutinerede havetraktor
ringrider Frederik Iversen. Beach Volley forsøgte sig i år med en kvinde- og en
herreturnering, der på kvindernes side

Fra foreninger i Egvad Sogn

blev vundet af Hanne Jensen og Bettina
Hansen, ved herrerne blev turneringen
igen i år domineret af Kevin Radik og Bent
Petersen.
Om aftenen var der fest for alle pengene, da 6feet stod for den medrivende
underholdning, en fremragende fest som
flere burde være en del af.
Søndag stod i ringridningens tegn
med optog gennem Nr. Hostrup by, Den
Sønderjyske Garde førte an, efterfulgt af
rytterne til hest såvel som børn på cykler.
Imens der var godt gang i ringridningen til
hest, var der leg og sjov for bedsteforældre
og børnebørn, med sanse- og motorikoplevelser.
Der var også godt gang i underholdninger hvor lokale helte dystede i diverse
vandsportsudfordringer. Derefter fulgte
omridningen, som endte ud i, at Yvonne
Appel (Branderup) blev årets konge, og
Karoline Kolmose (Nordborg) tog titlen
som ponykonge. Dermed blev der rundet
af for en feststemt uge, hvor der blev støttet
godt op om de forskellige arrangementer,
som var med til at skabe en dejlig stemning.
Der skal lyde en stor tak til alle de besøgende, sponsorer og de mange frivillige!
Nittegevinst nr. fra tombolaen er 1111.
Se i øvrigt billeder fra årets byfest og
nyheder om byfest 2020 på vores nye
Facebookside.
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REDAKTIONELT

August måned - så slutter de lyse
nætter, og dagen er i skrivende
stund blevet 2 1/2 time kortere.
Det har været en blandet landhandel hvad angår sommervejret.
Vi havde tropevarme og ingen
regn en overgang, og det gav
bekymringer hos dem, der skal
leve af et omskifteligt vejr. Så kom
den gode danske sommer med
både sol og regn, som vi kender
det, og her i august har vi fundet
regntøj og gummistøvler frem.
Heldigvis har vi været forskånet
for de helt store skybrud, som har
ramt mange steder i landet.
September kan være fyldt med
sol, og der kan gemme sig mange
gode dage, selv om ferie for de
flestes vedkommende er overstået.
Vinterprogrammet foreligger nu,
så det er bare om at få sig meldt
til - der er mange gode tilbud.
Tegningen på forsiden er valgt af
Hellevad Vandværk

