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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

DÅB
Hellevad Kirke
Felix Lausten Christiansen - 16. august
Thor Holm Jacobsen - 13. september
Nova Andresen Skov - 20. september
Josefine Rossen Nielsen - 25. oktober

Egvad Kirke
Harald Lasse Roost Johnsen - 13. september
Ludvig Nissen - 20. september
Bille Asmussen - 25. oktober

BISÆTTELSE/ BEGRAVELSE
Hellevad Kirke:

Syng Julen ind!
Tirsdag d. 1. december kl. 19.00,
synger vi julen ind i
Hellevad Kirke.
Bagefter er der kaffe/gløgg og
æbleskiver i konfirmandstuen.
På grund af Covid-19
kan der ske ændringer.
I så fald vil der komme opslag på
Shell tanken, på Facebook og
kirkens hjemmeside.

Christian Peter Lorenzen – 4. september

Egvad Kirke:

Julen i Hellevad Kirke

Marie Christine Raun - 22. oktober

Hold øje med Kirkens hjemmeside:
hellevad-egvad-sogne.dk/
Her vil vi holde jer orienteret om,
hvordan vi kan afholde gudstjenester
i julen.
Vi ved pt ikke hvad vi må afholde ind
under jul.
Som det ser ud nu, må vi være 52 personer i kirken plus personale.
På kirkens hjemmeside vil man også
finde andre praktiske oplysninger.

Pernille Egedal Nørgaard Urban – 29. oktober

Eventuelle ændringer
I denne tid med hurtig smittespredning
af Covid 19, kan der komme ændringer i
de kirkelige arrangementer. Ændringer vil
kunne ses på Facebook, og der vil komme
opslag på Shell tanken i Hellevad og på
kirkens hjemmeside.
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Julens gudstjenester:
24. december: Ravsted: kl. 14.45
Hellevad: kl. 16.00
			

Egvad: kl. 13.30 i
Nr. Hostrup Hus

25. december:

Ravsted: kl. 9.00

Hellevad: Ingen

Egvad: kl. 10.30

26. december:

Ravsted: Ingen

Hellevad: kl. 10.30

Egvad: Ingen

31. december:

Ravsted: kl. 14.00

Hellevad: kl. 15.30

Egvad: Ingen

1. januar:

Ravsted: Ingen

Hellevad: Ingen

Egvad: kl. 16.00

Det nye menighedsråd i Egvad
er følgende:
Fra 1. søndag i advent:
Kirsten Petersen
Lars Erik Jensen
Karin Meilandt Jørgensen
Peter Holm Kaczmarek
Jes Jessen Iversen
Suppleanter
Mona Marie Schmidt
Asmus Asmussen
Anna Margrethe Holm Johnsen

Det nye menighedsråd i Hellevad
er følgende:
•
•
•
•
•

Jørgen Lillegaard
Benthe Andresen
Marie Thomsen
Ellen Underbjerg
Birger Wollesen

Vi har i skrivende stund ikke konstitueret
os, men det kommer i næste nummer af
sognenyt.
Vi siger samtidig TAK til Jørgen Bossen
TAK for 20 år i menighedsrådet.

Rådet har endnu ikke konstitueret sig.

Fra menighedsråd og præst

5

Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Kirkebetjeningen
Kirkebog og telefonpasning.
Alle henvendelser om kirkelige handlinger
rettes til Rise kirkekontor.
Rise kirkekontor
74 69 40 07
gkr@km.dk
Præster
Sussi Kristensen
74 66 94 31
29 32 71 21
snk@km.dk
Bjarne Hjort		
bjhjort@hotmail.com
Ravsted Kirkebetjening
Organist
Andreas Brandenhoff
74 64 65 02
a_brandenhoff45@hotmail.com
Kirkesanger
Gunnar Mathiesen
60 17 21 67
gcmatthiesen@gmail.com
Graver / kirketjener
Anette Johansen
29 66 62 31
ravstedkirkegaard@hotmail.com
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Hellevad Kirkebetjening
Organist
Anne-Mette Brun Jensen
25 47 62 78
til.organisten@gmail.com
Kirkesanger
Anne Jessen
74 51 92 91 / 20 41 43 17
annecjessen@gmail.com
Kirkesanger
Ulla Reinholdt
21 60 25 03
oksgaard@hotmail.com
Graver og kirketjener
Tonni Petersen
74 66 91 53 / 53 28 71 25
hellevadkirke@c.dk
Egvad Kirkebetjening
Organist
Anne-Mette Brun Jensen
25 47 62 78
til.organisten@gmail.com
Kirkesanger
Ulla Reinholdt
21 60 25 03
oksgaard@hotmail.com
Graver og kirketjener
Mette Schrøder-Jørgensen
61 54 88 87
mette-brian@hotmail.com

Fra menighedsråd og præst

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
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

Kirkeværge Peter Kaczmarek
Egvadvej 6
Tlf. 30 66 31 81
E-mail. bedstemorunni@yahoo.dk
Sekretær og kontaktperson
Kirsten Petersen
Nr. Hostrupvej 25
Mobil. 60 66 92 91
E-mail. kirsten66@live.dk
Medlem Peter Skade
Øbening Kirkevej 3, Egvad, 6230 Rødekro
E-mail. peter@pshandel.dk
Tlf. 30 13 45 82
Forretningsfører Bente Bæk Nielsen
Rise Bygade 23, 6230 Rødekro
Tlf. 74 69 40 70
E-mail. bbn@km.dk
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Hellevad Husmoderforening

Hellevad
Husmoderforening

November.
Lørdag den 28. Juletur til Ribe.
Vi har desværre været nødsaget til at aflyse
juleturen til Ribe. Årsagen er, som jo nok
alle ved, Corona.
Februar.
Lørdag, den 6. 2021, Linedance. Skolens
gymnastiksal kl. 10.
Vi får besøg af Bettina Nielsen, der vil
danse linedance med os en times tid. Bettina har danset linedance i 15 år og har
undervist i 6 år. Der vil være en lille forfriskning.
Arrangementet er for alle, børn skal være
ifølge med en voksen. HUSK indesko.
Pris 25 kr. pr voksen, 10 kr. pr. barn.
Tilmelding senest den 1. februar til:
Lilian, tlf. 20939042, eller Anita 41542363

Marts.
Torsdag, den 4. 2021, kl. 19. Generalforsamling i skolens alrum.
Udover generalforsamlingen, vil der være
et lille arrangement.
Ingen tilmelding.
Vi håber det bliver muligt at gennemføre
arrangementerne.
Det lykkedes os heldigvis at gennemføre
sejlturen på Haderslev Dam og den guidede bytur i Haderslevs gamle bydel. Vi havde en dejlig dag med fint vejr. Tak for den
store interesse for turen.
I ønskes alle en rigtig GLÆDELIG JUL OG
GODT NYTÅR. Vi glæder os til vi ses i det
nye år.
Venlig hilsen
Lilian Kristensen
Tlf. 2093 9042, Mail: lilian@netfiber.dk
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Hellevad Børneunivers

Nyt fra
Hellevad Børneunivers
Efteråret har taget sit indtog og landskabet
er prydet af et væld af efterårsfarver. Dagene bliver kortere, og inden vi ser os om
er det jul.
Verden er stadig ramt af pandemien, og
i Hellevad Børneunivers tager vi fortsat Covid-19 alvorligt og følger regler og
retningslinjer. Vi ser Covid-19, trivsel og
tryghed som tre ligeværdige ben på en
skammel. De tre ting er vigtige for både
børn, forældre og personalet.
• Covid-19 – vi skal alle passe på hinanden så ingen bliver smittet
• Trivsel – er der trivsel, udvikler, lærer og
arbejder man bedre
• Tryghed – alle skal føle sig tryg nok til at
komme i Hellevad børneunivers
De mange regler og restriktioner har bety
det, at forældremøderne i børnehaven og
SFO, samt skolefesten er aflyst. Vi har også
aflyst julehyggen i børnehaven. Motionsløbet har vi måtte afholde uden deltagelse
af forældrene, ligesom, at vi stadig ikke har
morgensang overhovedet. Lige nu er vi gået
i forberedelsesstadiet ift. julegudstjenesterne. Kan vi komme til julegudstjeneste, og i
så fald hvordan? Det er alt sammen traditioner, som vi holder af, og som er vigtige for
børnenes dannelse.
Facebooksiden, Hellevad Børneunivers, er
kommet op og kører, og i skrivende stund
Fra foreninger i Hellevad Sogn

November 2020

har vi 204 følgere og rigtig mange, der synes godt om de historier, vi lægger op. Dejligt. Vi kan kun anbefale endnu flere at
følge os, så vi kan få spredt alle de gode historier ud og vist nogle af alle de spændende ting, der sker i Hellevad Børneunivers.
Vi er pt i gang med forberedelserne til at
åbne for en småbørnsgruppe i børnehaven.
Vi glæder os til at kunne tilbyde seks pladser til børn fra 0 til 2 år. Vi er i fuld gang
med tilrettelæggelse af hverdagen, få overblik over indkøb, ombygge i en garderobe
samt udfærdige det skriftlige materiale, der
skal til. Samtidig har vi stor fokus på hvordan vi kan integrere gruppen i huset som
en værdi og en attraktiv medspiller til de
andre grupper, samtidig med at vi bibeholder det faglige høje niveau i hele huset.
Status på parkeringspladsen er, at det økonomiske udvalg ikke har haft Hellevad
med i tankerne sidst de skulle prioritere økonomi til opgaver. Men vi – Hellevad
Udviklingsråd og Hellevad Børneunivers –
kæmper stadig videre for nogle ordentlige
parkeringsforhold.
Med venlig hilsen
Fællesleder, Søren Sørensen
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad
IF
Hellevad HIF – Bestyrelsen
Året er ved at være slut, og vi må sige, vi
ser tilbage på et meget anderledes år. Året
2020 har været utrolig meget præget af
COVID-19, og vi har alle skullet navigere i
en ny verden, og det ser ikke ud til at være
helt slut endnu. Det har været en stor udfordring, også for idrætsforeningen, at navigere i alle restriktioner indenfor sporten, men vi synes, alle overordnet har taget
godt imod alle de nye regler og udfordringer. Stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer,
trænere og medlemmer for at vise så stor
opbakning.
Vi går ind i den søde juletid, og trods alle
restriktioner og forbud håber jeg, at alle
får en rigtig dejlig jul og får tid og mulighed for at hygge om og med deres kære.
Siden sidst har vi i HIF også haft den store fornøjelse at få lov at hylde Peder Wede
Holm, som i september modtog DBU-prisen ”Hele Danmarks frivillige”. Peder har
i over 10 år gjort en kæmpe forskel og indsats for foreningslivet og fodboldsammenholdet inden- og udenfor banen. Alle i HIF
vil gerne endnu engang ønske Peder kæm-
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pe tillykke med prisen, den er super velfortjent.
Glædelig jul og godt nytår – Hellevad IF
Hanne Underbjerg-Tornvig

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Udviklingsrådet
Selvom det har været et anderledes år, er
der alligevel sket en del gode ting i Hellevad. Det er lykkedes Udviklingsrådet,
som er et samarbejde på tværs af alle foreninger, at få tilskud til flere aktiviteter.
Udviklingsrådet har søgt forskellige fonde,
hvilket har gjort, at det har været muligt at
give vores fælles multirum en opdatering.
Der er kommet nye møbler, blevet malet
og kommet en projektor op. Alt dette er
blevet gjort med midler som udviklingsrådet har modtaget af DGI, DIF og Nordlys
fonden – Stor tak til dem. Derudover skal
der også lyde en kæmpe tak til alle, der har
hjulpet med både ansøgninger og alt det
praktiske.

Glæden var end ikke mindre i september, da vi blev ringet op af Nordea-fonden,
og fik bevilliget 177.000 kr. til at reetablere svævebanen og opstille en ny parkourbane på skolen. Det er mega fedt og super
vigtigt, at vi i Hellevad kan stå sammen
på tværs af foreningerne og Børneuniverset om at udvikle byen. Dette er til gavn
for hele vores by, og det er vi meget stolte
over. Arbejdet med opførelsen af disse ting
er allerede sat i gang, og selvom COVID-19
sætter forskellige begrænsninger, arbejder
en mindre gruppe med at komme videre
med projektet.
Stor tak til Nordea-fonden for den store
støtte.

På vegne af udviklingsrådet
Hanne Underbjerg-Tornvig

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Badminton

Hellevad IF Fodbold – Ungdom:

Grundet Covid-19 er der desværre ingen
ungdomsbadminton i år. Det er super ærgerligt og meget beklageligt, men desværre
nødvendigt. Vi håber meget på at få et hold
op at køre igen til næste år. Selvom der
ikke er noget ungdomsbadminton, spiller
seniorerne dog stadig, da de spiller i mindre grupper.
Alt dette har dog givet nye muligheder, og
der er derfor flere familier og unge, der
har valgt at benytte vores tilbud om at leje
gymnastiksalen, og spille badminton sammen som familie, så sker der lidt i en ellers lidt trist tid, hvor alle andre ting lukker ned.
Skulle der derfor sidde nogen derude, der
har lyst til at gøre det samme, er de mere
end velkomne, jo flere vi kan få i gang med
nogle aktiviteter jo bedre. Ring eller skriv
endelig til Hanne Underbjerg på 25295877.

Som alt mulig andet vil efterårssæsonen
2020 også blive husket for Covid-19 med
fodboldrestriktioner om opdeling, afspritning m.m. Men alligevel og når alt kommer til alt, så blev der gennemført en god
efterårssæson, hvor alle vores hold var i
gang – også inkl. vores helt unge Krudtuglerne (hele 25 børn fra 3-5 år, som ikke
trænede i foråret grundet Covid-19). Derudover bare for at nævne et par enkelte
hold, så var det dejligt at se vores U8-9 pigehold med rigtig stor tilslutning. Et andet
pigehold var vores klubsamarbejde med
Hellevad og Rødekro på U10, som virkelig kom godt i gang med lutter sejre igennem hele DBU-turneringen, men også vigtigst af alt med et super godt sammenhold
og højt humør under træning og kampe.
Sidst var det også glædeligt at se vores seje
U14-15 drenge igen på banerne efter en lille pause i foråret.

Alle ønskes en god jul og et godt nytår.
Peter Hemmingsen
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Hellevad Idrætsforening

Krudtuglerne i fin form og række og U8-9 pigerne i nyt kamptøj sponseret af IP Nordic – der
skal lyde en stor tak for sponsoratet

U10 pigerne fra klubsamarbejdet mellem Hellevad og Rødekro i nyt kamptøj sponseret af Underbjerg A/S Fendt Specialisten og Alterna Huse A/S – der skal lyde en stor tak for sponsoratet
Så alt i alt har der i efteråret været godt tryk på fodboldbanerne i Hellevad IF, og efter omstændighederne fik vi gennemført en masse god træning, der blev spillet gode kampe og det
var tydelig at se, at vores mange ungdomsspillere efter et forsømt forår virkelig savnede verdens bedste leg – nemlig FODBOLDEN.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Der skal igen igen lyde en KÆMPE tak til
alle vores fantastiske trænere for en KÆMPE indsats gennem hele sæsonen – en sæson som har krævet lidt ekstra grundet
Covid-19 restriktionerne, men det er klaret til UG. 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.
I skrivende stund er Covid-19 desværre
blusset op igen, hvorfor indendørssæsonen
for de enkelte hold vi har i gang derfor er
sat på standby.
1-2-3 HELLEVAD ;-)…
Mange hilsner
Fodboldformand ved Peder Holm.

Hellevad IF Fodbold
– Senior/Oldboys
Efteråret for vores senior herre, som her
var det nye klubsamarbejde mellem Hellevad IF og Agerskov Ungdomsforening
blev jo desværre også påvirket af Covid.
Det meste af sæsonen blev gennemført inden de sidste par kampe desværre blev aflyst efter yderligere restriktioner. Men der
blev gennemført en OK sæson, hvor dog
begge 11 mands hold (serie 4 og serie 5)
endte i den tunge ende af tabellen – dog
uden nedrykning. Der blev trænet både i
Hellevad og i Agerskov, og på visse træ14

ningsaftener var der rigtig god tilslutning,
hvor der dog også på andre aftener gik lidt
sløjt til. Så forhåbentlig når den nye forårssæson kalder, vil flere igen troppe op for at
støtte det nye klubsamarbejde.
Vores to hovedtrænere Jens G. og Kevin R.,
som har trænet de seneste mange år har
valgt at takke af for denne gang. Der skal
lyde en KÆMPE stor tak for mange års tro
tjeneste, og begge kan ikke roses nok for
det store Hellevad IF hjerte og passion de
har ydet gennem årene. De to har om noget drevet og udviklet senior fodbolden i
Hellevad. Tak for dette Jens og Kevin! Vi i
fodboldudvalget ser dog fortsat frem til det
gode samarbejde med jer – nu bare i andre
klubroller, som de to stadig varetager.
Ifht. den nye forårssæson og et kommende
trænerteam, så er fodboldudvalget i samarbejde med AUF tæt på en aftale med et
nyt trænerteam, så et nyt spændende forår bare kan komme an – forhåbentlig uden
for mange Covid restriktioner.

Jens G. og Kevin R., som efter mange års tro
tjeneste takker af som seniortrænere
Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Oldboysholdet havde en OK efterårssæson - dog desværre med flere nederlag end
vundne kampe. Men som altid har der været højt humør og glæde, når de ”gamle”
har spillet bold om torsdagen med en afsluttende god tredje halvleg. En sejr efter
straffesparkkonkurrence i pokalen mod
Hammelev kunne desværre ikke følges op
i næste rundekampen mod naboerne fra
Hjordkær, som desværre viste sig at være
en for stor mundfuld.

overrakt et gavekort til en hyggelig middag på Kløver ES, fra fodboldformand Peder Holm.
Der skal også lyde en stor tak til Sydbank
Fonden og DIF Fonden med deres håndsrækning på henholdsvis 30.000 og 15.000.
Ligeledes en rigtig stor tak til Kaj Homilius
A/S ved Erik Homilius, som igennem hele
forløbet har hjulpet og været altafgørende
for gennemførslen af tribuneprojektet.

Mange hilsner
Fodboldformand ved Peder Holm.

Hellevad IF – Tribuneprojektet:
Så er Hellevad tribunen tæt på at være færdig. og i slutningen af efterårssæsonen blev
den da også brugt til de sidste par kampe,
så vores trofaste tilskuere nu kunne sidde i
tørvejr og se kampene.
I skrivende stund mangler fodboldudvalget at få de sidste detaljer og underskrifter på plads, for at der kan meldes udsolgt
på sponsorbander. I næste nummer af Sognenyt forventes dette offentliggjort - inkl.
navngivning af tribunen.
Uden en KÆMPE stor indsats fra tribuneudvalget, samt flere andre hjælpere i løbet af projektet ville det aldrig have lykkes med dette flotte projekt. Så derfor en
STOR tak til alle, der har hjulpet med opsætningen af den flotte tribune. Som en
anerkendelse for deres store arbejde, fik
tribuneudvalget (Kevin R., Jørn P., Morten
A., Esben H., Jens G og Mads B.) derfor
Fra foreninger i Hellevad Sogn

Tribuneudvalget ved Kevin R., Jørn P. og
Morten A., som netop har modtaget et gavekort til en hyggelig middag på Kløver Es,
som tak for den store indsats med den nye
tribune. Esben Hokkerup, Jens Gram og
Mads Beck fra Tribuneudvalget mangler
desværre på billedet)
Mange hilsner
Fodboldformand ved Peder Holm.
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Hellevad-Egvad Pensionistforening

Hellevad – Egvad Pensionistforening
Tirsdag d. 8. december
Juleafslutning i kirken kl. 14.00

AFLYST

Torsdag d. 14. januar 2021
Generalforsamling
kl.14.30 ved Inga og Peter
Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsen for
Hellevad – Egvad Pensionistforening
ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
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Hellevad Beboerforening og Hellevad Vandværk

Juletræsfest
Der bliver ingen juletræsfest på vandmøllen i år pga. Corona.

Bestyrelsen for Beboerforeningen 2020
Formand
Kasserer
Sekretær
Best.medl.
Best.medl.
Suppleant.

Birger Wollesen
Lars Iskov
Ditte Bonde Thuesen
Majbrit Brylle Outzen
Flemming Outzen
Mette Jensen

tlf. 2045 9144
tlf. 5133 8997
tlf. 6021 9101
tlf. 3053 2683
tlf. 2268 1018
tlf. 2440 3515

Hellevad Vandværk A.m.b.a.
Vi holder indtil videre stadig fast på vores generalforsamling, men følger situationen nøje
– i forhold til COVID-19
Der afholdes generalforsamling
torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.30 på Hotel Kløver ES.
Mere derom senere.
Med venlig hilsen
Hellevad Vandværk A.m.b.a.
www.hellevadvand.dk
Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Ringriderforening

Hellevad
Ringriderforening
En trist ringridersæson nærmer sig sin afslutning. Der var et par foreninger i det
sønderjyske, der forsøgte sig med ringridning sent på sæsonen, men også de måtte aflyses. Bekymringerne går allerede på,
hvordan sæsonen i 2021 ser ud. Vi håber
det lysner op, og at vi på en eller anden
måde kan få afholdt ringridning næste år,
så vi kan holde fast i den sønderjyske tradition.
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Vores årlige generalforsamling bliver som
vanligt afholdt i slutningen af januar. Følg
med på vores Facebookside for indkaldelse og dagsorden i starten af det nye år. Jeg
vil opfordre alle, med den mindste interesse i foreningen og ringridning generelt, til
at dukke op.
På vegne af Hellevad Ringriderforening
Andreas Carstensen

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Frivillige Brandværn

Hellevad Frivillige
Brandværn
Hermed årets sidste hilsen fra jeres lokale
brandfolk.
2020 har jo været et år med udfordringer
for alle i Danmark, også for os.
Vi har ikke haft mulighed for at bidrage til
brandværnets kassebeholdning med de frivillige brandvagter vi plejer. Tønder festival og ”Kloste mærken” og mange andre.
Vi har også i perioder både i foråret og nu
igen resten af året lagt vores øvelser i bero,
men I kan alle være helt rolige, vi har i
Hellevad Friv. Brandværn et højt fagligt
niveau og er fuldt ud gearet til de forskellige indsatser og opgaver vi bliver udsat for.
Vi har i skrivende stund haft 23 udkald i
2020 med meget forskellige opgavetyper.
Bl.a ABA alarmer, brande i landbrugsredskaber, brande i huse og landbrugsejendomme, vi har været afsted med vores
klimatrailer og været til nedfaldne elledninger, og reddet en enkelt pige ned fra et
træ.

Selvom det meste af landet igen går i dvale,
så vil uddannelsen af brandfolk blive gjort
færdig – og heldigvis for det, for vi har 2
dygtige brandfolk, der er i gang med slutspurten og snart er fuldt uddannet.
I 2020 har vi fået 2 nye medlemmer i vores
rækker. Så stort velkommen til jer!
Vi har også fået et nyt køretøj i garagen. Så
vores trofaste minibus er skiftet ud med
en bil der både bliver brugt som mandskabsbil og til at trække vores tunge klimatrailer.
Til slut vil vi alle ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Som I kan læse, så er opgaverne mangeartede og vidt forskellige, så hvis det lige
er noget for dig at blive uddannet til disse
opgaver, så kontakt os og bliv en del af et
godt og dygtigt sammenhold.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender – Hellevad
DECEMBER
1. kl. 19.30
8. kl. 14.00
			

Syng Julen ind
Juleafslutning i Kirken
kaffe v. Inga og Peter

AFLYST

JANUAR
14. kl. 14.30

Generalforsamling v. Inga og Peter

Pensionistforening

FEBRUAR
6. kl. 10.00
14. kl. 14.30
25. kl. 19.30

Linedance v. Bettina i gymnastiksalen
Fastelavnsfest
Generalforsamling på Kløver Es

Husmoderforening
HIF
Vandværket

MARTS
4. kl. 19.00
9.		

Generalforsamling i skolens alrum
Generalforsamling

Husmoderforening
HIF
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Kirken

Aktivitetskalender Hellevad Sogn

AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender – Egvad
DECEMBER
8. kl. 17.00
27. kl. 14.00

Fællesspisning (hver for sig)
Juletræsfest er aflyst

NH Forsamlingshus
NHU

2021
JANUAR
1. kl. 16.00
			
12. kl. 19.30
19. kl. 19.30
28. kl. 19.30

Nytårsgudstjeneste med efterfølgende
kransekage og ”champagne”
Foredrag ved Birgitte Nicolaisen
Sangaften
Generalforsamling

Egvad Kirke
Fam. & Sam.
NHU
NHU

FEBRUAR
3. kl. 19.30
14. kl. 14.30
23. kl. 18.00

Generalforsamling
Fastelavn
Besøg hos Brinksgaard i Rørkær

NH Beboerforening
NH Beboerforening
Fam. & Sam.

MARTS
16. kl. 18.30

Generalforsamling

Fam. & Sam.

Aktivitetskalender Egvad Sogn
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Nr. Hostrup & Omegns
Beboerforening
Genforeningsallé 2020 – Tak til alle
Alléudvalget kan efter en fornem udført
opgave trække sig tilbage, der skal lyde en
stor tak til dem der har ydet en indsats, der
har resulteret i en Genforenings Allé, hele
sognet kan være utrolig stolte af. Dermed
overgår den fremtidige vedligehold til Nr.
Hostrup og Omegns beboerforening fra
2021, så eventuelle forespørgsler i forhold
til alléen bedes rettet til et bestyrelsesmedlem fra beboerforeningen.
Der skal desuden lyde en stor tak til
Carlsen Lange fonden, for deres meget
flotte bidrag i forbindelse med etableringen af genforeningsalléen.

Aflyst fællesspisning –
vi ses efter corona
Vi var desværre nødsaget til at aflyse fællesspisningen i november, igen igen grundet Covid-19, utrolig frustrerende, men en
nødvendighed. Vi ser derfor frem til en tid,
hvor vi igen kan få lov til at være sammen,
så det kan være, vi kan få lov til at have en
fællesspisning i foråret i stedet for.

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 endnu flottere, derfor kårer vi i
løbet af december det flottest pyntede træ,
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som sidste år gik til Egvadvej, så gå forbi
og se vandretrofæet, det kan være det bliver jeres næste år. 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.

Generalforsamling
Nr. Hostrup og omegns beboerforening
holder generalforsamling onsdag d. 3. februar 2019 kl. 19.30 i Nr. Hostrup Forsamlingshus. Forslag og ideer modtages gerne.

Fastelavn
Søndag d. 14. februar 2020 kl. 14.30 i Nr.
Hostrup Hus. 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.
Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og et
godt nytår.
Morten Schau Andersen, Formand –
Nr. Hostrup og omegns beboerforening.

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Familie & Samfund

Egvad og Omegn
Birgit T. Holm
Inger Karlsen
Inge Hansen
Jytte Autzen
Bente Bæk Nielsen
Mette Steinbeck
Majbrit Æbelø
Bertha Jensen
Kirsten Petersen Ø

Formand
Næstformand, Sekr. PR
Region
Best. medl.
Kasserer
Best. medl.
Best. medl.
Suppleant
Suppleant

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.

Glædelig jul og godt nytår til alle vores
medlemmer.
På gensyn i 2021.
Januar: Foredrag ved Birgitte Nicolaisen.
Tirsdag den 12. januar 2021 kl. 19.30.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Birgitte, som er ansat ved Aabenraa Misbrugscenter, vil snakke over temaet ”Stoffer og behandlingsmuligheder”. Birgitte
Fra foreninger i Egvad Sogn

vil belyse følgende: Hvem er vi? Hvordan
kommer man i behandling? Hvordan er
den behandlingsmæssige tilgang? Tag gerne jeres unge mennesker med til et spændende foredrag. Pris kr. 75,00 for foredraget, kaffe / the med tilbehør. Bindende
tilmelding til Birgit på tlf. 20224429 eller
bth6230@gmail.com senest den 8. januar.
Afbud senest 2 dage før, ellers betaler man.
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Nr. Hostrup Familie & Samfund

Februar: Besøg hos Brinksgaard i Rørkær.
Tirsdag d. 23. februar kl. 18.00.
Mødested: Vi mødes ved Nr. H
 ostrup
Forsamlingshus kl. 17.25.
Kom med til en hyggelig aften, hvor vi
besøger Brinksgaard, Vinkelvej 18, 6270
Tønder. Brinksgaard er en café og livsstilsbutik. Deres store, flotte butik på 350
kvadratmeter er fyldt med de nyeste trends
inden for modetøj, brugskunst, wellnessprodukter, smykker, interiør, te, lækre specialiteter og spiritus. Vi starter med at
nyde en tapas, kaffe og lidt sødt, hvor vi
samtidig hører om virksomheden. Bagefter er der tid til på egen hånd at kigge lidt
nærmere på, hvad butikken kan tilbyde.
Pris: 200 pr. person inkl. tapas, øl / vin /
vand, kaffe og sødt. Bindende tilmelding
senest den 17. februar til Inger på 40532561
eller ingerlindkarlsen@yahoo.dk. Afbud
senest 2 dage før, ellers betaler man.
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Marts: Generalforsamling.
Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 18.30.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Generalforsamlingen ifølge vedtægterne.
Kl. 19.30 kommer diætist Susanne R. Iversen og fortæller om kost i forhold til det
sunde valg og om, hvordan maden påvirker vores kroppe. Man er meget velkommen til kun at komme og høre foredraget.
På grund af fortæring, skal alle, der deltager ved foredraget tilmelde sig senest den
13. marts til Kirsten på tlf. 61760967 eller
ktpetersen@live.dk

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Hus

Nr. Hostrup Hus
Efteråret er for alvor ved at være over os.
Det betyder vanen tro, at vores hus igen
begynder at have lys i vinduerne i de sene
eftermiddagstimer – og hvilket herligt syn
det er.
Næsten alle eftermiddags- og tidlige aftentimer i hverdagene er huset fuld af børn og
unge, samt det lidt ældre publikum – der
alle har glæde af vores dejlige faciliteter.
Hallen er igen i år booket godt ud, men der
er dog stadig mulighed for at booke faciliteterne, hvis I er nogle stykker, der ønsker at mødes en gang om ugen til lidt sjov
i hallen. Henvend jer blot, og vi finder en
løsning.
Siden sidst er der blevet lavet flisegang til
parkeringspladsen på den anden side af
Egvadvej. Så man kan komme sikkert frem
og tilbage. Vi vil gerne takke Skærsliberen
(Flemming) for at holde området på hjørnet så nydeligt. Ligeledes er der opsat lidt
nattebelysning på stien og parkeringspladsen, så gæster kan finde hen til bilerne i de
mørke timer. Belysningen i krydset er blevet opgraderet. Dette er til stor hjælp for
alle, der færdes her i de mørke timer – så
sikkerheden nu er i top.
Næste skridt er bedre belysning på parkeringspladsen foran Forsamlingshuset
og Nr. Hostrupshus. Dette projekt er sat i
gang og inden for nærmeste fremtid vil arFra foreninger i Egvad Sogn

bejdet begynde.
Jeg vil gerne give en
stor tak til vores peDagene her sidst i februar
delgruppe, som hver uge sørger for, at grualvor på vej. Vi nærmer os
set er revet, og der er ordentligt ryddet
var en stor begivenhed so
omkring bygningerne. De tager sig også
hvert år skal være en kæm
af de småting, der nu kommer rundt omgymnastiksæsonen og me
kring i et hus, der bruges meget og af manopbakning til dette initiati
ge. Det er en fornøjelse, når alt ligger snorlige hver gang, man kommer
forbi. Tak for
Generalforsamling:
det.
Vores generalforsamling e

generalforsamlingen samm

Medlemskab NHH signalisere vores tætte fæ

Så er tiden kommet til atDagsorden
gen/nytegne
vil sit
blive udsend
medlemskab af Nr. Hostrup Hus. Kontingent 2020 er uændret 100Medlemskab
kr. pr. personNHH
og
kan indbetales på følgende
måde:
Så er
tiden kommet til at g
• Mobilpay nr. 59127 eller
bankoverførsel
uændret
100 kr. pr person
på k.nr. 7910-1833956 Mobilpay nr. 59127 eller b
Der vil også være mulighe

Lokalbefolkningens brug af hallen

Lokalbefolkningens
Der er mulighed for at bruge
hallen, enten brug a
Der
er
mulighed
ved at booke den på timebasis eller
tage for at bru
den
er
ledig,
ordningen kø
chancen og se, om den er ledig, ordninInfo
om
ordningen
gen kører som et forsøg og vil blive evalu- kan fås
eret løbende.
Info om ordningen kan Aftaler:
fås hos Bo KaczMed SuperBrugsen i Røde
marek – 40 91 46 81
afhængig af brændstofsalg
Kort som muligt der støtte
Aftaler:
forening,
Med Super Brugsen i Rødekro
harfind
vi Nr Hostrup U
hjælp
så
Kontakt
en rigtig god aftale, som kan give op til Morten
15.000 kr. pr. år delvis afhængig af brændTelegrammer:
stofsalg på vores OK kort. Derfor er det
Vi har igen de smukke tele
henvendelse til Kirsten Pe
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Jern/metalindsamling:
Vi indsamler skrot der sæl
penge.

Nr. Hostrup Hus

vigtigt for os at have så mange aktive OK
kort som muligt, der støtter NHU! Gå ind
på ok.dk og bestil et OK kort, under punktet støt din lokale forening, find Nr. Hostrup Ungdomsforening ved at søge på
postnummer 6230.

Jern/metalindsamling

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

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

Telegrammer
Vi har igen de smukke telegrammer med
motiv af Egvad kirke til salg. De kan købes
ved henvendelse til Kirsten Petersen Nr.
Hostrup – 60 66 92 91
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Vi indsamler skrot, der sælges til fordel for
Nr. Hostrup-Hus. Vi har allerede solgt for
rigtig mange penge. Har du noget metal,
du vil donere, så kontakt Lars Jensen - 51
88 42 20

På Bestyrelsens vegne
Jesper Friis Paulsen

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Forsamlingshus

Nr. Hostrup
Forsamlingshus
Formandens klumme
Så kom 2. bølge af corona og Gitte måtte
igen i gang med at tage imod aflysninger af
fester i forsamlingshuset, da forsamlingsforbudet igen ændrede sig til kun at være
10 personer.
Inden nedlukning nåede vi lige at a fholde
vores generalforsamling den 1. oktober,
hvor vi fik beretning og regnskab godkendt for 2019. I beretningen var det især
alle de gode sponsorater og anonym gave,
som fik en hilsen og en tak med på vejen.
Regnskabet udviste et negativt resultat på
44.000,- kr., som især skyldes ombygning
af indgangsparti, nyt gulv m.m. Bekymring for 2020 er dog også at vi kommer til
at mangle indtjening i forhold til at både
høstfest og gåsespil er aflyst i år. I 2019 var
der en indtjening på 35.000 kr. på disse to
aftner.
I forbindelse med generalforsamlingen
valgte Lars Jensen at gå ud af bestyrelsen,
Lars har været i bestyrelsen i 12 år og har
altid været stabil og loyal og lagt et stort
arbejde i forsamlingshuset. Gitte Petersen
valgte også at stoppe i bestyrelsen, men vil
gerne fortsætte med det store arbejde at
være kontaktperson for forsamlingshuset.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Børge B. Nielsen og Morten Steinbeck, og Anne Lise
Andersen blev nyvalgt som suppleant.
Det bliver tænkt kreative tanker i forhold
til indtjening, og derfor har bestyrelsen

Fra foreninger i Egvad Sogn

også besluttet at gennemføre to aftner med
take-away menu, hvor Gitte som mesterkok svinger taktstokken sammen med et
par seriøse håndlangere. Den sidste kan
man stadig nå at tilmelde sig til, når Sognenyt udkommer.
Derudover har bestyrelsen valgt at gå en
runde lig den vi går, når vi holder gåsespil.
Vi vil sælge lodder til lotteri, andelsbeviser og lave en generel indsamling. Vi håber meget på velvilje, når vi kommer rundt
i sognet, og man er velkommen den 8. december kl. 17 at komme og overvære lodtrækning.
Med en hilsen og med håbet om, at alle
passer på hver især.
Anne Grethe Jepsen

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

5085 9602
2348 1087
2978 9470
2329 6820
4041 9055
2627 8471
2683 6790
6049 7755
3020 4268

Udlejning af forsamlingshuset:
Gitte Petersen
5250 3034
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Take-away menu/mad ud af huset
fra forsamlingshuset
Imens sommertid bliver ændret til vintertid og Corona desværre stadig præger
vores hverdag, laver Nr. Hostrup Forsamlingshus take-away fællesspisning.
Nyd, at det bare er nemt at hente maden og spise i hyggelige omgivelser derhjemme.
Tirsdag den 8. december præges menuen af, at det snart er jul og der laves
flæskesteg/kartofler/sovs og rødkål.
Tilmelding på sms 40419055 (Bodil),
senest lørdag inden fællesspisning
den 5. december.
Afhentningstidspunkt kl. 17 – 19.30
Pris 50 kr. pr. portion
Obs medbring egen emballage, ellers er
prisen 60 kr. pr. portion
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Husk at det kan blive n
 emmere
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 Bodil eller Gitte for at
høre om mulighederne, timerne bliver afregnet til 150 kr. og går ubeskåret til Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Ungdomsforening

Cykelmotionisterne i NHU siger stort TAK
til alle sponsorerne

Juletræsfesten
den 27. december kl. 14.00
i Nr. Hostrup Forsamlingshus

er aflyst i år.

Fra foreninger i Egvad Sogn

Sangaften
Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 19.30
i Nr. Hostrup Forsamlingshus
Nr. Hostrup Ungdomsforening står for arrangementet.
Vi glæder os til at se jer.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

Glæder os til at se jer
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Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Ungdomsforening

Er du ikke medlem af NHU,
men ønsker at blive det?
Er det muligt at blive passivt medlem ved at overføre kr. 50,00
til følgende Reg. Nr. 7930 Konto nr. 1226183
eller på MobilePay nr. 664876.

HUSK
at skrive dit navn!

Bestyrelsen:
Lonna Jensen
Gitte Schrøder-Jørgensen
Martin Skødt
Jesper Paulsen
Anders Wollesen
Kristine Roost Johnsen
Vibse Wollesen
Jannick Brandt
Martin Wollesen

Fra foreninger i Egvad Sogn

6154 2255
2764 4694
7356 2447
5191 6778
2480 9101
6131 1184
2887 6220
2388 4036
2579 3099
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Næste nummer af Sognenyt udkommer sidst i februar 2021. Stof
fra foreningerne indleveres til en af
de to medredaktører.
DEADLINE 31. JANUAR 2021

REDAKTIONELT
Så er det årets sidste udgave, du
står med i hånden. Året 2020 vil nok
aldrig gå i glemmebogen, coronaen
har fuldstændig overtaget alt, vi føler
os spærret inde, næsten alt er lukket
ned og sat i venteposition, og hvad
med den glade juletid med børnenes
forventninger, vil vi overhovedet få lov
til at forsamles og nyde hinandens
selskab?
Men julen kommer alligevel trods alt,
så vi må få det bedste ud af det og
passe på hinanden. Et lille lyspunkt
er, at vi snart har solhverv, og så går
det mod lysere tider og et forhåbentligt mere normalt 2021.
Et lille hjertesuk: Det kniber stadig
med at overholde deadline, og det er
mærkeligt nok de samme hver gang,
der mener, at de har en længere snor.
Det kommer så til at gå ud over de
sidste i rækken, der må løbe ekstra
stærkt. Vis samfundssind, vi er jo alle
frivillige, der er glade for at vise, hvad
der foregår i vore “gamle” sogne.
Redaktionen ønsker alle:
RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET
GODT NYTÅR
Tegningen på forsiden er denne gang fra
Familie & Samfund, Nr.Hostrup

