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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Dåb/bisættelse/
vielse/begravelse
DÅB
Hellevad Kirke
Mya Klink Schroll - 25. juli
Johanne Korning Kohls - 10. oktober
Mille Haugaard Heesch - 23. oktober
Jesper Underbjerg-Bossen - 24. oktober
Egvad Kirke:
Fie Berg - 31. juli
VIELSE
Hellevad Kirke:
Ulla Rasmussen og Leif Richardt Jensen
- 7. august
Lisbet Libbert Pedersen og Steffen Voltelen
- 2. oktober
Sofie Rømer Haugaard og Casper Herbert
Heesch - 23. oktober
Egvad Kirke:
Rikke Nielsen og Sebastian Christiansen 18. september
Louise Lund og Sune Nansen - 16. oktober
BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
Hellevad Kirke:
Torben Hammelev - 12. august
Egvad Kirke:
Peter Wollesen - 4. september
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Indsættelse af
vores nye præst
Søndag d. 9. januar 2022
Kl. 10.30 i Hellevad Kirke
Kl. 17.00 i Egvad Kirke
Kl. 18.15 holdes der fælles reception
i Nr. Hostrup forsamlingshus, hvor
sognene er vært ved aftensmaden.
Her vil vi byde vores præst velkommen til sognene, og have en ”hygle /
glant avten”.
Kom alle mand.
Det vil være dejligt, om vi kunne fylde kirkerne og forsamlingshuset.
Skal du i stalden, eller er du på anden
måde forhindret i at komme til indsættelsen i kirkerne, er du også velkommen til kun at deltage i Forsamlingshuset kl. 18.15.
Tilmelding til aftensmaden:
Ring eller sms på 23454780
eller mail på jesji@mail.dk
Hellevad og Egvad Menighedsråd
Det er selvfølgelig på betingelse af,
at vi får ansøgere, der er egnet til
vores sogne.

Fra menighedsråd og præst

Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Syng julen ind
Mandag d. 13. december
kl. 19.00 i Hellevad Kirke
Vi synger julen ind under ledelse af
Fyraftenskoret.
Efterfølgende er der kaffe/gløgg og
æbleskiver i konfirmandstuen.
Kom og vær med til en hyggelig aften.

Fra menighedsråd og præst

Jazz og julekoncert i
Hellevad Kirke med
Neanders Jazzband
Fredag d. 26. november 2021
kl. 19.30. Der er kirkekaffe i konfirmandstuen efter koncerten.
Entre 25 kr. som betales ved indgangen med kontante penge. Dørene åbnes kl. 19. HUSK CORONAPAS!
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Kom i rigtig
julehumør
ved Julekoncerten i Egvad Kirke
med ”Mark og Christoffer”
Onsdag d. 15. december kl. 19.00

Lucia i Egvad Kirke
Den 12. december kl. 16.00 er der familiegudstjeneste i Egvad Kirke ved
Robert S. Andersen fra Hjordkær.
Gudstjenesten starter med Luciaoptog med børn fra lokalområdet.

Pris 150 kr.
Køb af billetter via linket på facebook-siden:
”Hellevad og Egvad Sogne”
Kom i rigtig julehumør ved
eller ved henvendelse til Kirsten på
Julekoncerten
Kirke med
tlf. 60 66i Egvad
92 91.
”Mark og Christoffer”

Christoffer Brodersen er fra Gråsten
Onsdag d. 15. december kl. 19.00
og Mark Dixon fra Als. Duoen har
Pris 150
kr.
sammen
spillet til et utal af koncerog er via
begge
dygtige
Køb ter
af billetter
linketexceptionelle
på facebook-siden:
vokalister.
”Hellevad og Egvad Sogne”

Går du i 0. klasse eller derover vil vi invitere dig til at deltage. Vi øver tirsdage
den 30. november og 7. december kl. 16
til 17 i kirken, hvor vi også indøver en
ekstra sang, og så skal vi prøve tøj.
Evt. spørgsmål til Peter på
tlf. 30 66 31 81.
Arrangør Egvad Menighedsråd

eller ved henvendelse til Kirsten 60669291

Arrangeret af Egvad Menighedsråd

Christoffer Brodersen er fra Gråsten og Mark Dixon fra Als. Duoen har sammen spillet til et utal af koncerter
og er begge exceptionelle dygtige vokalister.
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Arrangeret
af Egvad Menighedsråd

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
Vikarpræst
Henrik Bo Jacobsen
Varnæsvigvej 13, 6200 Aabenraa
Arbejdsmobil: 29 32 71 21
Privatmobil: 30 72 46 52
pastor.h.b.jacobsen@gmail.com
eller
hbja@km.dk

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

Kirkeværge Peter Kaczmarek
Egvadvej 6, 6230 Rødekro
Tlf. 30 66 31 81
E-mail. bedstemorunni@yahoo.dk
Sekretær og kontaktperson
Kirsten Petersen
Nr. Hostrupvej 25, 6230 Rødekro
Mobil. 60 66 92 91
E-mail. kirsten66@live.dk

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

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

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

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

Hellevad Børneunivers

Nyt fra
Hellevad Børneunivers
Vi kan efterhånden se mere normale forhold ift. COVID-19. På skolen har vi genindført morgensang – og hvilken fryd atter at høre tonerne fra morgenstunden. Vi
holder dog fast i de gode rutiner omkring
håndhygiejnen i både daginstitution, skolen og SFO’en.
Siden nedlukningen har vi set en væsentlig
nedgang i vores klubtilbud (SFO2). Det vil
vi gøre noget ved, så personalet arbejder på
at få genoprettet et attraktivt tilbud.
Nyt tag og renovering af facaderne på bygning 75 har virkelig styrket det flotte indtryk af Hellevad Børneunivers, der møder
elever, forældre, personale og eksterne besøgende, når de træder ind på området.
De nye ovenlysvinduer har ydermere givet
meget bedre lysforhold i alrummet.
En øget søgning til Smørhullet forpligter. Vores tilbud til vores børnehavebørn

Fra foreninger i Hellevad Sogn

og småbørn skal gøres endnu bedre. Vi
er derfor ved at undersøge mulighederne
for at tilføje endnu flere børnekvadratmeter som et led i at øge kvaliteten. Sammen
med de øvrige daginstitutioner i Aabenraa Kommune fokuserer vi fortsat på leg
ifm. den styrkede pædagogiske læreplan. I
de kommende 2 år vil vi samtidig lægge et
øget fokus på børn i udsatte positioner.
Vi nyder fortsat vores gode samarbejde med sognets foreninger og erhvervsliv, som bl.a. synliggøres i Hellevad Udviklingsråd. Tilslutningen til Udviklingsrådet
øges – måske i takt med at borgere og erhvervsliv kan se, det gør en forskel for borgerne i lokalområdet.
Næste møde er d. 10. februar kl. 16.30.
Med venlig hilsen
Fællesleder, Søren Sørensen

9

Hellevad Idrætsforening

Hellevad
IF
Hellevad IF – Bestyrelse

Grundet corona har fejringen af de frivillige været udskudt, og derfor har Peder først
været i Parken d. 12. oktober i år. Peder
havde ifølge ham selv en rigtig fin tur, og
der skal endnu engang lyde et kæmpe tillykke og en stor tak for det enorme arbejde, som Peder gør for klubben.

Så er vinteren startet, og vi er gået ind i
den søde juletid. Hellevad IF vil derfor
gerne ønske alle en rigtig dejlig jul og et
godt nytår, samt takke for den opbakning
vi har haft igennem året.
Der har været nogle enkelte forespørgsler
på, om det er muligt at være passiv medlem af Hellevad Idrætsforening, hvilket vi
synes er super fedt, at nogle har lyst til at
støtte det arbejde, foreningens frivillige laver. Ønsker man at være passiv medlem
koster det 100 kr. pr. person og kan betales med Mobilpay nr. 12760 eller konto nr.
8205 1570033642 – skriv gerne passiv medlem og navn i kommentarfelt.
Sidste år i september havde vi i HIF æren
af at overrække DBU prisen som ”Hele
Danmarks Frivillige” til Peder Wede
Holm. Med til denne fornemme titel til
Peder fulgte også et gavekort til Stark, som
siden bl.a. er brugt på en gasgrill til oldboys- og senior-kampe, grillredskaber, haveredskaber, diverse værktøj, belysning/
spot, stige, flagstang m.m. Ud over alle disse ting til klubben fulgte en tur i Parken
for Peder og en ledsager, hvor Peder sammen med de øvrige frivillige skulle hyldes.
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Da Corona er ved at være ovre, vil jeg også
gerne nævne, at der igen er fuldt åbent for
brugen af gymnastiksalen og multirummet. Alle kan derfor igen frit booke. Så
kunne du tænke dig at bruge gymnastiksalen eller multirummet, skal du blot henvende dig til mig på nedenstående kontaktoplysninger.
Glædelig jul og godt nytår – Hellevad IF
Hanne Underbjerg-Tornvig – 30 15 36 71
Udviklingsrådet

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Som nogle måske har bemærket, så bliver
stierne rundt om Hellevad passet og slået. Dette er et samarbejde mellem pensionistforeningen, hvor medlemmerne skiftes
til at slå stierne samt Gustes eng, og lokale
erhvervsdrivende sponsorerer maskinerne og brændstoffet. Kaj Homilius AS lægger maskiner til arbejdet, mens Underbjerg
AS sponsorerer brændstoffet. Et super godt
samarbejde, og stor tak til både sponsor og
pensionisterne for deres arbejde.
Endvidere arbejder udviklingsrådet på
at få opsat nogle skilte, der viser vejen til
Børneuniverset og Idrætsforeningen, således at det bliver nemmere at kunne navigere for fremmede.
Der er også igangsat en arbejdsgruppe, der
arbejder på at få opført en multibane på
sportspladsen. Sådan en bane ville være et
stort aktiv for hele byen, idrætsforeningen
og skolen, da den har rigtig mange funktioner og derfor giver muligheder for mange
aktiviteter. Dette er dog et større arbejde,
men de første tegninger foreligger, og der
er fuld gang i processen med at søge midler til at kunne gennemfører projektet.
Som I kan høre, er der mange ting i gang,
og det er super fedt, at foreningerne kan
hjælpe hinanden på tværs – Sammen er vi
stærkere.
På vegne af udviklingsrådet
Hanne Underbjerg-Tornvig

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad IF - Badminton
Sidste nyt fra badminton. Her i skrivende
stund er der 6 unge mennesker, der spiller
badminton om onsdagen. Valdemar står
for træningen af dem og med Mogens som
backup. Så håber vi at få lov til at spille
hele sæsonen igennem i år
Nu hvor efteråret har meldt sin ankomst,
ser vi frem til at flere vil tage imod tilbuddet og komme forbi og prøve at spille badminton. Foreningen har ketsjere, så kom
gerne forbi. Vi træner onsdage i tidsrummet 16.45-18.00
Hilsen Peter Hemmingsen

Hellevad IF - Fodbold - Ungdom
Fodbolden har i efteråret været i fuld sving
i Hellevad. Selv om der har været en del
snak i DBU- og DGI-regi om store frafald i
medlemstal, grundet corona, så har medlemsantallet i vores ungdomsafdeling heldigvis været stabilt, og vi har ikke mistet
spillere.
En lille status på vores hold, så har vi vores
helt unge Krudtugler (ca. 25 børn i alderen
3-6 år), som bare suser rundt på kampbanen og virkelig bringer liv og glæde på
boldbanerne.
Vores U7-8 drengehold som virkelig udvikler sig fodboldmæssigt, så de nu flyver
rundt på 5-mandsbanen, så trænerne næ-
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Hellevad Idrætsforening

sten ikke kan følge med længere – så fedt at
se de unge drenge virkelig give den gas på
fodboldbanen.
Det er fortsat vildt imponerende med vores U10 piger, hvor hele 14 super seje piger
bare bliver bedre og bedre på fodboldbanen, så der er kommet rigtig mange flotte
sejre i hus i DBU-turneringen. Og så dejligt at se, at de bare har det super sjovt.
Næste hold er vores andet pigehold, som er
klubsamarbejdet mellem Hellevad og Rødekro på U11-12 årgangen. De kører med
klatten både på fodboldbanen, men også
socialt, hvor de flere gange i sæsonen har
lavet forskellige aktiviteter til stor gavn socialt, for at få knyttet spillerne og forældrene godt sammen. Et godt eksempel er
en tur til landskamp i Viborg, hvor det
hele sluttede med et holdbillede sammen
med en af verdens bedste fodboldspillere:
Pernille Harder.
Sidst men ikke mindst, og noget man som
fodboldformand kun kan være stolt over
er, at vi kan stille med en så stærk og stor
trup af U14-15 drenge, hvor der i efteråret
har været hele 20 spillere koblet til holdet. En efterårssæson, hvor det kun blev
til et enkelt nederlag, og hvor trænerteamet virkelig fik samlet de to årgange, inkl. de
mange nye spillere, der blev tilknyttet i løbet af sæsonen.

12

Vigtigst er at holde det høje humør og glæde på boldbanerne for spillerne og trænerne, og vores gode og dedikerede fodboldtrænere spiller her en kæmpe rolle, hvor
de bare lykkes til UG. De kan ikke få nok
ros for deres indsats - så tak for den. Der
skal også lyde en tak til de mange forskellige fodbolddommere, Egge ”Opkridter”,
samt fodboldbestyrelsen, som bruger mange timer på at holde fodbolden i gang i lille Hellevad.
I efteråret fik trænerne også hjælp med
træningen fra nogle elever fra Agerskov
Ungdomsskole, som i forbindelse med deres skoleophold skulle gennemføre en fodboldtræneruddannelse. Derfor fik eleverne mulighed for at øve sig som træner og få
lidt praktisk erfaring som træner. Et godt
samarbejde for begge parter, så dejligt man
på den måde kan hjælpe hinanden.
Når disse linjer læses, er der en kort vinterpause for de fleste hold. Vores U8 drengehold (årgang 2013-2015) fortsætter dog
indendørs med træning i gymnastiksalen
om torsdagen fra 17.00-18.15, så endelig
mød op der. Vores U11-12 piger fortsætter
træningen på kunststof i Rødekro mandage og torsdage fra 17.00-18.00.
På næste side ses et par billeder fra efterårssæsonen.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Krudtuglerne som i efteråret også oplevede
at blive trænet af nogle elever fra Agerskov
Ungdomsskole, samt hvor nogle af spillerne
deltog i det store Rødekro stævne med efterfølgende præmieoverrækkelse – det var sejt.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

U8 drenge og U10 piger i kamp på hjemmebane.
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Hellevad Idrætsforening

i en kvalifikationskamp mod et serie 3 hold.
Så her skal der krydses fingre for, at holdet
går hele vejen, så der igen skal spilles serie 3
i Hellevad og Agerskov.

U11-12 pigerne fra Hellevad/Rødekro til
landskamp, hvor pigerne virkelig fik en på
opleveren inkl. et holdbillede sammen med
selveste Pernille Harder.
1-2-3 HELLEVAD ;-)
Mange hilsner
Fodboldformand ved Peder Holm

Hellevad IF Fodbold
– Senior/Oldboys
Efteråret for vores senior herrer, som fortsat
er klubsamarbejdet mellem Hellevad IF og
Agerskov Ungdomsforening er gået super
godt. Trænerteamet med Lars V. Ittersum
som spillende træner, samt Jacob M. Jensen og Emil Larsen som spillende assistenter har ført holdet frem til at spille med helt
i toppen af serie 4. Træningsindsatsen for
et efterår, som typisk er svær, har været god
med en del spillere til træning.
Med flot spil ligger serie 4 holdet i skrivende stund på en flot anden plads i dens pulje,
som enten giver en direkte oprykning (hvis
man ender blandt de bedste 2’er af alle puljer), eller at holdet skal spille om oprykning
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Jubel efter en af de flotte scoringer i 6-1 sejren
over rækkens tophold og oprykker.
Udover serie 4 holdet har der også været et
7 mandshold tilmeldt DBU turneringen, og
hvor holdet flot endte på en anden plads i
puljen. Champagnen var købt til den sidste kamp, hvor man havde mulighed for at
overtage førstepladsen fra puljens tophold,
men desværre endte det i et nederlag.
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. Sæsonen blev afsluttet
med en pokalkamp mod lokalrivalerne fra
Hjordkær, som desværre endte med et nederlag. En hyggelig tredje halvleg sammen
med Hjordkær-spillerne med fællesspisning
i deres klublokale gjorde, at sæsonen sluttede godt af.
Mange hilsner
Fodboldformand ved Peder Holm
Fra foreninger i Hellevad Sogn

4H

4H
På trods af de udfordringer, som året har
givet, så har 4H Hellevad haft en god sæson med mange søde og arbejdsomme
børn samt gode arrangementer.
Vi var i august endelig igen på tur til
Åbæk, hvor vi tilbragte hele dagen ved
strand og skov. Vi lavede bål, fiskede krabber og andre ting fra havet, legede ved vandet og i træerne, gyngede, spillede bold og
meget mere. Vi nød naturen, hinanden selskab og vejret.

Vi glæder os til det nye år, med nye oplevelser og nye udfordringer.  
På 4H-bestyrelsen vegne.
Venlig hilsen
Helle

Sommerens 4H-aktiviteter blev afsluttet
på bedste vis, med grillpølser og godt vejr.
Forældre og andre interesserede blev inviteret til afslutning i starten af september,
hvor vi hyggede, kiggede på haverne, og
børnene fik solgt lidt af deres høst.  
Oktobers aktivitet var, helt nærliggende,
græskarudskæring op til Halloween. Vejret var med os, og børnene fik lavet mange
flotte og skræmmende græskar.
De kommende måneders aktiviteter byder
på julebagning, dryppe lys og lave fuglehuse. For forældre og andre interesserede er
der generalforsamling den
8. februar 2022. Mød op og hør om arbejdet i 4H. Vi kan altid bruge hjælp til enkelte aktiviteter eller hjælp i haverne.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Frivillige Brandværn

Hellevad
Frivillige Brandværn
Vi har i det sidste kvartal ikke været kaldt
ud til brande, men har kørt 4 ture til ABA
alarmer (Automatisk Brand Alarm), samt
udkald til bl.a. klima opgaver og redning/
frigørelsesopgaver.
Bl.a. kan nævnes en 15 timer lang indsats
i Fole, hvor der igen var oversvømmelse,
samt en mindre pumpeopgave i Rødekro.
Der har også været flere alvorlige færdselsuheld, men heldigvis uden dødelig udgang.
Som jeg nævnte i sidste nr. af Sognenyt, er
vi i gang med at renovere brandstationen.
Det udvendige er færdigt, og vi arbejder
stadig på at færdiggøre det indvendige, så
vi kan holde et åbent hus og vise vores renoverede station samt køretøjer frem.
Arbejdet går dog pt. lidt stille, da vi afventer ombygningen af vores autosprøjte samt
opbygningen af den nye tankvogn.
Opbygningen af disse køretøjer og deres
størrelse - i forhold til vores efterhånden
for små garager gør, at luftudtag, strøm
osv. må placeres, efter køretøjerne er byg-
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get færdige, så vi er sikre på, at køretøjerne
kan komme ind i garagerne.
Men vi glæder os meget til at vise køretøjer
og stationen frem for jer alle, så I kan se,
hvordan vi har indrettet os, samt hvad vi
har/får af udstyr.
Alle brandfolk har løbende over hele året
været igennem de årlige vedligeholdelsesuddannelser vi skal gennemgå, deriblandt
en heldagsøvelse på Beredskabs Styrelsens
Tekniske skole i Tinglev.
Dette, for at vi kan opfylde kravene til efteruddannelse for brandfolk og hele tiden
være klar til at yde den bedste indsats, når
der er brug for os.
Med ønsket om en god Jul og godt Nytår
til jer alle.
Fra Hellevad Frivillig Brandværn
Brandkaptajn
Tommy Riisgaard

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Ringriderforening

Hellevad
Ringriderforening

POKALRINGRIDNING

i

Hellevad
Hellevad Ringriderforening

Hellevad Frivillige Brandvæm

Program for pokalringridningen

Efter to års fravær kunne vi igen afholde
ringridning i Hellevad, hvor vores pokalKl. 11.00
ringridning fandt sted d. 12. september.

SØNDtak
AG dskal
en 14.der
septlyde
embertil
200hotel
8.
En stor
Kløver
Es for godt samarbejde, tak til alle skriveRingridning starter
re for at hjælpe med at holde styr på ringeBoder åbner
ne, og tak til alle jer der kiggede forbi i løKl. 12.00
Middagspause. Der kan købes Schnitzel m. Flødekartofler & salatbar for kr. 75,- i laden
Der var et par enkelte afbud, men hele 28
bet af dagen.
Kl. 13.00
Afhentning af sidste års konge på hotel Kløver Es med
byer stillede op med i alt 215 ryttere. VejretDen Sønderjyske Pigegarde
Kl. 14.15
ryttere,årlige
orkester og
minitog.
holdt, stemningen var god, og det var
tyde-Optog med
Vores
generalforsamling
finder sted
Kl. 15.00
Faneridning, derefter omridning.
ligt at mærke, at rytterne havde savnet igen i det nye år. Vi melder noget ud på FaceKl. 17.00
Uddeling af pokaler samt udtrækning af lodsedler v/ Julius Beier,
book,
så snart vi kender datoen.
at komme til hest.
formand
for Amtsringriderforeningen.
Lodseddelgevinster kan afhentes i teltet eller ved henvendelse til Jan Freitag
Tlf 2296 8822 – bedst efter kl 16.00

Efter en spændende konge-omridning
Vi siger tak for i år og håber på at kunne
På ringriderpladsen
har
hotel Kløver
restauration i laden
tilbyde
toEsringridninger
i 2022.
blev Annette Bonnichsen, Skærbæk,
konDesuden findes der bytteboder for børn, 4 H, tombola, pølsevogn, is, slik på pladsen.
ge. Skærbæk blev bedste hold med i alt 229
Minitog kører rundt i byen.
ringe, og vindere af vandrepokalerne
for
På vegne af Hellevad Ringriderforening
Hellevads beboere opfordres til at hejse flaget på dagen.
de respektive aldersklasser blev: 15-30 år:
Jonas Olesen, Rangstrup, 31-45 år: Sanne
Andreas Carstensen
Hansen, Åbøl, 46-55 år: Jesper Petersen,
Kegnæs, 56+: Mary Bonnichsen, Skærbæk.
Flere foreninger havde taget deres faner
med, og det pynter altid til en ringridning!
Broager vandt lodtrækningen blandt de
tilstedeværende faner.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

De 4 Foreninger Hellevad
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender – Hellevad
NOVEMBER
26. kl. 19.30

DECEMBER
5. kl. 13-16
8. kl. 14.00
13. kl. 19.00

Koncert i Hellevad
med Neanders Jazzband
Entre: 25 kr.

Kirken

Juletræsfest på Hotel Kløver Es
Beboerforening
Juleafslutning (kaffe hos Inga og Peter) Pensionistforening
Syng julen ind
Kirken
– efterf. kaffe/gløgg/æbleskiver

JANUAR
9. kl. 10.30
13. kl. 14.30

Indsættelse af ny præst
Generalforsamling hos Inga og Peter

Kirken
Pensionistforening

FEBRUAR
9. kl. 18.00
26.
27.

Fællesspisning på Hotel Kløver Es
Dilettant fest
Fastelavnsfest

Husmoderforening
HIF
HIF

MARTS
10. kl. 19.00

Generalforsamling i Skolens alrum

Husmoderforening
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender – Egvad
NOVEMBER			
28. kl. 14.00
Juleyoga
NHU
29. kl. 19.00
Fællessang for alle i
Egvad Kirke
Nr. Hostrup Forsamlingsus
DECEMBER			
7. kl. 14.00
Juleyoga
NHU
12. kl. 16.00
Lucia i Egvad kirke
Egvad Kirke
14. kl. 14.00
Juleyoga
NHU
15. kl. 19.00
Julekoncert
Egvad Kirke
21. kl. 14.00
Juleyoga
NHU
27. kl. 14.00
Juletræsfest
NHU
			
2022			
JANUAR			
1. kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste med
Egvad Kirke
efterfølgende kransekage og ”champagne”
10. kl. 19.00
HATHA YOGA FOR KROP OG SJÆL NHU
11. kl. 19.30
Foredrag
Fam & Sam
19. kl. 19.30
Sangaften
NHU
21. kl. 18.00
Jægeraften v/ Nikolaj Kirk
Nr. Hostrup Hus
27. kl. 19.30
Generalforsamling
NHU
FEBRUAR			
2. kl. 19.30
Generalforsamling
Beboerforening
24. kl. 18.00
Besøg hos Brinksgaard,
Fam & Sam
24. kl. 18.00
Trine Gadeberg, musikalsk foredrag
Nr. Hostrup Forsamlingshus
27. kl. 14.30
Fastelavn
Beboerforening
MARTS			
4. kl. 18.30
Gymnastik og folkedansopvisning
NHU
17. kl. 18.30
Generalforsamling
Fam & Sam
26.
Forårsfest
Nr. Hostrup Hus

Aktivitetskalender Egvad Sogn
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Hellevad Beboerforening

Beboerforening for
Hellevad og omegn
NYHED • NYHED • NYHED

SKAL DER FORTSAT VÆRE EN
BEBOERFORENING I HELLEVAD
OG OMEGN???
Vi kommer til at mangle bestyrelsesmedlemmer til vores næste generalforsamling.
Er dette måske noget for dig, så
grib telefonen og giv evt. Majbrit Outzen
tlf. 3053 2683 eller Lars Iskov
tlf. 5133 8997 et kald - for at høre nærmere
om beboerforeningens arbejde eller mød
op til næste generalforsamling.

Beboerforeningen inviterer børn og
barnlige sjæle i Hellevad og omegn til
hyggelig juletræsfest.
SØNDAG D. 5. DECEMBER 2021
KL. 13 – 16 PÅ HOTEL KLØVER ES
Dagens program:
• Nisse Expressen kører gennem byen
• Julemanden vækkes
• Hygge ved juletræet
• Godteposer til børnene
• Godt til ganen på Kløver Es
• Fyraftenskoret underholder
På beboerforeningens vegne
M,D,F,M,L

NYHED • NYHED • NYHED
PR. 1/12 2021 KAN DU/I KØBE JERES MEDLEMSKONTINGENT HOS
KAJ HOMILIUS OG IKKE MERE
HOS SHELL-TANKEN!
Hilsen bestyrelsen
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HUSK der sælges medlemskontingent
for 2022 under arrangementet.
Pris: Familie 100 kr. og
enlige 50 kr.
Der kan betales med
MobilePay samt kontant.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Husmoderforening / Hellevad – Egvad Pensionistforening

Hellevad
Husmoderforening
Med TAK for året der gik, og for jeres interesse for foreningen, ønskes I alle en
rigtig glædelig jul og godt nytår, hvor vi
glæder os til vi ses igen.
Venlig hilsen Lilian Kristensen
Tlf. 20939042 - lilian@netfiber.dk

Fællesspisning på
Hotel Kløver Es
Onsdag den 9. februar kl. 18.
”Dagens ret” - Alt for egen regning.

Generalforsamling
i skolens alrum
Torsdag den 10. marts kl. 19.
Ingen tilmelding - bare mød op.

Alle er velkomne.
Tilmelding senest 1.februar til:
Randi tlf. 51 52 30 02 eller
Elna tlf. 74 66 94 83

Hellevad – Egvad Pensionistforening
Juleafslutning

Generalforsamling

Onsdag den 8. december
Juleafslutning kl. 14.00.
Kaffe ved Inga og Peter. Der skal
medbringes en pakke til ca. 25 kr.

Torsdag den 13. januar kl.14.30
ved Inga og Peter.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Bestyrelsen for Hellevad - Egvad Pensionistforening
ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Nr. Hostrup
Forsamlingshus
Formandens klumme
Så stilles klokken en time tilbage, og vi bliver
mindet om, at sommertid ændres til vintertid.
Atter er vi blevet tænkt på i forbindelse med
sponsorater. Jeg kan ikke sige det ofte nok,
men vi er så taknemmelige for den støtte, der gives os. BHJ fonden har sponsoreret 10.000 kr., og HP Hanssens Fond har givet 15.000 kr.
Vi har i september fået lagt nyt tag på storesal, dejligt at det nu er ens tag hele vejen
rundt, det giver sammenhæng imellem
Nr. Hostrup Forsamlingshus og
Nr. Hostrup Hus.

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

50859602
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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Høstfest 2021 blev helt igennem en virkelig hyggelig og sjov fest med musik leveret
af Tip-Top, lækker mad fra Holbøl Landbohjem og en super fin revy fra Inger og Peter
Karlsen, som havde mange historier, da det
var for 2 år.
I skrivende stund er vi rundt og samle ind
til vores årlige gåsespil, og vi bliver altid vel
modtaget, så derfor skal der herigennem
lyde en stor tak til alle bidrag.
Anne Grethe Jepsen

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
• Køre jer hjem efter festen
Kontakt 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 Forsamlingshus

Trine Gadeberg med
pianisten Ebbe Ravn gæster
Nr. Hostrup forsamlingshus til
et musikalsk foredrag
Torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00
Trine vil komme med et spændende oplæg hvor historierne fra Gadebergs lange karriere vil blive suppleret af sange fra et væld af genrer, som Trine Gadeberg bevæger
sig i: Musical, pop/rock, revy, dansktop, country, etc., så på én og samme aften vil vi
høre Dolly Parton og ABBA sange, Giro 413 hits over musical-toner fra bl.a. Grease
til stemningsfulde Halleluja af Leonard Cohen og Time To Say Goodbye.
Naturligvis bliver der også smagsprøver fra Trine Gadebergs revy-optrædener, hvor
den populære 5 ½ årige Pelle kigger forbi og giver sit syn på, hvad der rører sig i verden og i det samfund, der optager Pelle lige nu og her. Mon ikke, at vi også får historien om, hvordan Pelle udviklede sig til et viralt fænomen i Corona-tiden.
Så skynd dig at købe årets julegaveidé til personen, der har alt.
Pris 195,- inkl. kaffe og kage. Tilmelding på tlf. 50 85 96 02 eller på tlf. 26 27 84 71.
Venlig hilsen Nr. Hostrup Forsamlingshus

Fællesspisning
Nr. Hostrup Forsamlingshus afholder fællesspisning
torsdag d. 27. januar kl. 18.00
Tilmelding til Børge på tlf. nr. 26 27 84 71.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Hus

Nr. Hostrup Hus

Så er sæsonen for alvor skudt i gang igen,
og hvor er det dejligt at køre fobi og se alt
det liv der er, nærmest alle hverdage, eftermiddag og sen aften. Det er lige netop til
dette vores hal er bygget til, vores lokalbefolkning og foreninger, så det er rigtig dejligt at se, at den bliver brugt så flittigt.
Har man lyst til at leje hallen til et arrangement eller leg, kan vi sagtens finde plads
til dette. Kontakt blot Gitte.
Vi har hen over sommeren og sensommeren været ude og arbejde til diverse arrangementer for at tjene ekstra penge til Nr.
Hostrup Hus. Og for dette skal alle de involverede have en KÆMPE TAK, jeres
hjælp betyder, at vi fortsat kan have en stabil økonomi og vores fælles hal.

Dagene her sidst i februar er tiltaget med ca. 3 timer og 30 min
alvor
vej. Viernærmer
os også
årspr.
dagen
for vores
gentpå2020
uændret
1001kr.
person
og fantastis
var
en
stor
begivenhed
som
bl.a.
blev
fejret
med
et
brag af en
kan indbetales på følgende måde:
hvert år skal være en kæmpe fest for at fejre jubilæum, foråre
Mobilpay nr. 59127 eller bankoverførsel på
gymnastiksæsonen og meget mere. Se annoncen for Æ forårs
k.nr. 7910-1833956
opbakning
til dette initiativ der også har til formål, at hjælpe ø

Generalforsamling:
Lokalbefolkningens brug af hallen
Vores generalforsamling er fastlagt til at foregå onsdag den 18
Der er mulighed for at bruge hallen, enten
generalforsamlingen samme aften som Forsamlingshuset hold
ved at booke
den på
timebasis
signalisere
vores tætte
fællesskab
meneller
ogsåtage
for at begrænse d
chancenvilogblive
se, udsendt.
om den er ledig, dette kræDagsorden

ver dog medlemskab af alle brugere.

Medlemskab NHH
omkommet
ordningen
kan fås hossit medlemskab af Nr. H
SåInfo
er tiden
til at gen/nytegne
Bo Kaczmarek
- 40 91og46
81indbetales på følgende måd
uændret
100 kr. pr person
kan
Mobilpay nr. 59127 eller bankoverførsel på k.nr. 7910-183395
Der
vil også være mulighed for at betale kontingent på vores g
Aftaler

Med Super Brugsen
i Rødekro
Lokalbefolkningens
brug af
hallen: har vi
enerrigtig
godfor
aftale,
som
kan enten
give op
Der
mulighed
at bruge
hallen,
vedtil
at leje den på t
den
er ledig,
kørerafhængig
som et forsøg
og vil blive evalue
15.000
kr.ordningen
pr. år delvis
af brændInfo
om ordningen
kanOK
fås kort.
hos BoDerfor
Kaczmarek
- 40 91 46 81
stofsalg
på vores
er det

vigtigt for os at have så mange aktive OK
Aftaler:
kort
som muligt,
der støtter
Med
SuperBrugsen
i Rødekro
har viNHU!
en rigtig god aftale som ka
afhængig af brændstofsalg på vores OK kort. Derfor er det vigt
Kort
der støtter
NHU!etGå
indkort,
på ok.dk
Gåsom
indmuligt
på ok.dk
og bestil
OK
un-og bestil et O
forening, find Nr Hostrup Ungdomsforening ved at søge på po
der punktet støt din lokale forening, find
hjælp så Kontakt Morten Steinbeck – 26 83 67 90

Forårsfest d.26/3-2022
Husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu, da vi holder et brag af en forårsfest
Nr. Hostrup Ungdomsforening ved at søge
i hallen d.26/3. Vi har en kanon gruppe
på postnummer 6230.
mennesker, der arbejder på de sidste detal- Telegrammer:
jer omkring en super fed fest! Og husk, alt Vi har igen de smukke telegrammer med motiv af Egvad kirke
henvendelse til Kirsten Petersen Nr. Hostrup - 60 66 92 91
Har du brug for hjælp så kontakt
overskud går til Nr. Hostrup Hus.
Morten Steinbeck – 26 83 67 90
Jern/metalindsamling:
Vi indsamler skrot der sælges til fordel for Nr Hostrup-Hus Vi h
Medlemskab NHH
penge.
Så er tiden kommet til at gen/nytegne sit
Har du noget metal du vil donere så Kontakt Lars Jensen - 51 8
medlemskab af Nr. Hostrup Hus. Kontin- Når i afleverer skrot hos Lars, bedes i kun aflevere metalskot o
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På Bestyrelsens vegne
Gunnar Petersen

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Hus

Telegrammer
Vi har igen de smukke telegrammer med
motiv af Egvad kirke til salg. De kan købes
ved henvendelse til Kirsten Petersen, Nr.
Hostrup - 60 66 92 91
Jern/metalindsamling
Vi indsamler skrot, der sælges til fordel for
Nr. Hostrup-Hus. Vi har allerede solgt for
rigtig mange penge.

Har du noget metal, du vil donere, så kontakt Lars Jensen - 51 88 42 20
Når I afleverer skrot hos Lars, bedes I kun
aflevere metalskrot og ikke f.eks. batterier,
affald m.m.
På Bestyrelsens vegne
Jesper Friis Paulsen

Kom og oplev Nikolaj Kirk til et fantastisk
foredrag i Nr. Hostrup hus
Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro • Fredag den 21 januar 2022 kl. 18.00
Inkl. spisning/kaffe og foredrag kr. 350,00.
Der kan købes vin/øl og sodavand.
Nikolaj Kirk er kendt fra NAK OG ÆDS fjersynsprogram sammen med Jørgen Skouboe.
Denne aften vil Nikolaj Kirk fortælle og underholde os med de
mange oplevelser fra sit liv i naturen helt fra barnsben og til i dag,
krydret med spændende madoplevelser hvor han pointerer, at vi
er nødt til at passe på vores natur, som vi alle elsker. ”Jeg synes, de
bedste måltider er dem, hvor man får en fortælling med”.

Kom og
til et fan
Nr. Host

Nr. Hostru

Fredag de
Kl. 18,00

Incl. spisning/k
Der kan købes

Kirk er kendt
fra NAK OG ÆDS fjersynsprogram s
Årets julegaveidé: For evt. udstedelse af gavekort henvendelse Nikolaj
til Bodil
Nissen,
Skouboe.
sms til tlf. 40 41 90 55 eller skriv til mail: hnissen@bbsyd.dk
Dennekontakt
aften vil Nikolaj Kirk fortælle og underholde os m
Billetter kan købes via link på Facebook for Nr. Hostrup hus eller
sit liv i naturen helt fra barnsben og til i dag, Krydret me
Bodil Nissen: sms til tlf. 4041 9055 eller mail: hnissen@bbsyd.dk
hvor han pointere, at vi er nødt til at passe på vores nat
Arr.: Aktivitetsudvalget for Nr. Hostrup Hus

”Jeg synes, de bedste måltider er dem, hvor man får en

Billetter kan købes via link på Facebook for Nr. Hostrup
Nissen: sms 4041 9055 eller mail: hnissen@bbsyd.dk

Fra foreninger i Egvad Sogn

Arr.: Aktivitetsudvalget for Nr. Hostrup Hus
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Egvadog
og Omegn
Omegn
Egvad
Formand:
Inger Lind Karlsen
Birgit T. Holm
Hydevadvej 58, 6230 Rødekro
Tlf. 40 53 25Inger
61
Karlsen
ingerlindkarlsen@yahoo.dk

Formand

Glædelig jul &
godt nytår til alle
vores medlemmer.
20224429
På gensyn

Næstformand, Sekr.
PR 40532561
i 2022!

Gurli Hansen

Næstformand, sekretær og PR-ansvarlig:
Mette Steinbeck
Vloet
Egvadvej 7, Anni
6230 Rødekro
Tlf. 50 72 93 34
Bente Bæk Nielsen
Mettesteinbeck@hotmail.com

Regions udv.

30282218

Best. medl.

60491881

Vibse Wollesen
Østermarksvej 14, 6230 Rødekro
Best.
medl.
27508301
Tlf. 28
87 62 20
vibseogsoren@wollesgaard.dk
Lotte Petersen

Kasserer ogPeter
region:Karlsen
Inge Hansen
ØbeningvejMette
1, 6230 Steinbeck
Rødekro
Tlf. 31 42 38 36
ingehansen18@gmail.com
Majbrit Æbelø

Kasserer
23723552
Nr. Hostrupvej 28, 6230 Rødekro
Tlf. 40 63 14 78

lotte.borchers@hotmail.com
Kursus
udv.
50729334
Suppleant:
Kursus
udv

27646529

Suppleant

61760967

Randi Toftkær
Nr. Hostrupvej 21, 6230 Rødekro
Suppleant
40449146
Tlf. 22 90 20 83
randitdk@yahoo.com

Jytte Autzen
Bertha Jensen
Øbening Kirkevej 8, 6230 Rødekro
Tlf. 24 26 62 78
Kirsten Petersen Ø
jytteautzen@gmail.com
Majbrit B. Æbelø
6200 Aabenraa
Tlf. 27 64 65 29
Vi gør opmærksom
gavstrikken@gmail.com

Suppleant:
Birgit T. Holm
Nr. Hostrupvej 49, 6230 Rødekro
Tlf. 20 22 44 29
at
deltagelse forudsætter
bth6230@gmail.com

på,
beløb på kr. 50,- pr. arrangement.

medlemsk

Kontingent og KUN kontingent kan indbetales på konto n
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Marts:

Husflid.

Nr. Hostrup Familie & Samfund

Foredrag ved
Birgitte Nicolaisen

Besøg hos Brinksgaard i Rørkær

Tirsdag den 11/1 2022 kl. 19.30
Mødested:
Nr. Hostrup Forsamlingshus

Torsdag d. 24/2 2022 kl. 18.00
Mødested:
Vi mødes ved Nr. Hostrup
Forsamlingshus kl. 17.25

Birgitte, som er ansat ved Aabenraa
Misbrugscenter, vil snakke over temaet ”Stoffer og behandlingsmuligheder”.
Birgitte vil belyse følgende:
• Hvem er vi?
• Hvordan kommer man i
behandling?
• Hvordan er den behandlingsmæssige tilgang?
Tag gerne jeres unge mennesker med
til et spændende foredrag.
Pris kr. 75,00 for foredraget,
kaffe / the med tilbehør.
Bindende tilmelding til
Inge på tlf. 31423836 eller
ingehansen18@gmail.com
senest den 7. januar.
Afbud senest 2 dage før, ellers betaler man.

Fra foreninger i Egvad Sogn

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, wellness-produkter, 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 18.
februar til Inger på 40532561 eller
ingerlindkarlsen@yahoo.dk.
Afbud senest 2 dage før, ellers betaler man.
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Generalforsamling
Torsdag den 17/3 2022 kl. 18.30.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Generalforsamlingen ifølge vedtægterne.
Kl. 19.30 kommer Emma og Andreas, som har virksomheden VetEmbryo i Hellevad
og fortæller om deres rejse ”Fra København til Hellevad”.
Hvis du er nysgerrig efter at høre, hvordan det er at flytte et forskningsprojekt fra
hovedstaden til Sønderjylland, hvordan man laver kunstig befrugtning på heste, eller hvordan det er at starte et laboratorium op, som kun findes få steder i Europa –
så kom og hør dette spændende foredrag.
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 Inger på tlf. 40 53 25 61 eller ingerlindkarlsen@yahoo.dk.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

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

HUSK at skrive dit navn!

Fra foreninger i Egvad Sogn

Torsdag den 27. januar 2022
kl. 19.30

Vores årlige generalforsamling i
Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Vi byder på lidt til ganen efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen:
Lonna Bergholt Mortensen
Gitte Schrøder-Jørgensen
Martin Skødt
Anders Wollesen
Kristine Roost Johnsen
Berit Kjer Møller
Vibse Wollesen
Conni Rasmussen
Martin Wollesen

Generalforsamling
Nr. Hostrup
Ungdomsforening

6154 2255
2764 4694
7356 2447
2480 9101
6131 1184
2539 7244
2887 6220
2465 1277
2579 3099

Følg med på facebook og på
hjemmesiden www.nhuf.dk
for mere information, når tiden
nærmer sig.
Smil & stå på tå
NHU’s bestyrelse
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Hyggevolley i
Nr. Hostrup
- Kun for damer!

NHU’s mixhold
i volley
Kom og spil - alle kan være med!

Som noget nyt, kan du nu gå til volley
i NHU. Kom og spil med hver tirsdag
fra kl. 19.45-21.00 med Bettina Hansen som instruktør.

Har du lyst til at spille volley på hyggeplan? Så kom til Nr. Hostrup Hus
TORSDAG KUN I LIGE UGER
kl. 19.30-20.30.

Vi griner, får pulsen op, hygger og
slutter af med en brusebajer. Bare
mød op i Nr. Hostrup Hus, hvis det
lyder som noget du kunne tænke dig
at være med til.

Tilmelding på www.nhuf.dk

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

Se mere om tilmelding på
www.nhuf.dk

I Fladhøj hallen
Fredag den 4. marts
Kl. 18.30
Dørene åbner kl. 17.30
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

EN SMULE
JULESTRESS?

HATHA YOGA FOR
KROP OG SJÆL

Så kom til en lækker omgang afstressende, udstrækkende og hyggelig Ho Ho-juleyoga de fire søndage
i advent. Alle voksne kan være med
uanset niveau.

Anne Lene udbyder endnu et populært yogaforløb for begyndere med
10 gange træning.
Det starter mandag d. 10/1 kl. 19.00
på førstesalen i Nr. Hostrup Hus.

Ho Ho-juleyoga er søndag d. 28/11,
5/12, 12/12 og 19/12 kl. 14.00-15.30
i Nr. Hostrup Hus.

Der er plads til alle og vi håber særSå kom til en lækker omgang afstressende,
ligt at se endnu flere
mænd.
udstrækkende
og hyggelig Ho Ho -juleyoga de

Det koster 40 kr. pr. deltager pr. gang
og der er ingen tilmelding – man betaler bare ved fremmøde og helst med
Mobilepay.

Hatha yoga er en aktiv form for yoga,
der både kan give sved på panden og
ømme muskler, men også giver sindet
et ”break” fra hverdagen.

Medbring tæppe, tykke sokker, en
trøje og meget gerne egen yogamåtte.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til instruktør
Tilmelding og mere
info
sker (61311184)
via
Kristine
Roost Johnsen
www.nhuf.dk Af hensyn til corona må man forvente at
skulle opgive navn og telefonnummer ved
hvor selve tilmeldingen
starter primo
fremmøde.
december.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
instruktør Kristine Roost Johnsen
tlf. 6131 1184.
Af hensyn til corona må man forvente at skulle
opgive navn og telefonnummer ved
fremmøde.

EN SMULE JULESTRESS?

fire søndage i advent.
Ho Ho -juleyoga er søndag d. 28.11., 7.12.,
14.12. og 21.12. kl. 14:00-15:30 i Nr. Hostrup
Hus. Alle voksne kan være med uanset
niveau.
Det koster 40 kr. pr. deltager pr. gang og der
er ingen tilmelding – man betaler bare ved
fremmøde og helst med Mobilepay. Medbring
tæppe, tykke sokker, en trøje og meget gerne
egen yogamåtte.

HATHA YOGA FOR KROP OG SJÆL

Eventuelle spørgsmål
kan rettes til:
instruktør
Hatha yoga er en aktiv form for yoga, der både kan give sved
Anne Lene Fisker
på panden og ømme muskler, men også giver sindet et
”break” fra hverdagen.
tlf. 4028 4132.
Anne Lene udbyder endnu et populært yogaforløb for
EN SMULE JULESTRESS?
begyndere
med 10 gange træning. Det starter mandag d.
til en lækker
omgang afstressende,
10.1. Såkl.kom
19:00
på førstesalen
i Nr. Hostrup Hus. Der er plads
og hyggelig Ho Ho -juleyoga de
til alleudstrækkende
og
vi
håber
særligt at se endnu flere mænd J
fire søndage i advent.
Ho Ho -juleyoga er søndag d. 28.11., 7.12.,
14.12. og 21.12. kl. 14:00-15:30 i Nr. Hostrup
Hus. Alle voksne kan være med uanset
niveau.
Det koster 40 kr. pr. deltager pr. gang og der
er ingen tilmelding – man betaler bare ved
fremmøde og helst med Mobilepay. Medbring
tæppe, tykke sokker, en trøje og meget gerne
Tilmelding
og mere info sker via nhuf.dk,
egen yogamåtte.

tilmeldingen starter primo december.

hvor selve

Eventuelle spørgsmål kan rettes til instruktør
Kristine Roost Johnsen (61311184)

Eventuelle spørgsmål kan rettet til instruktør Anne Lene
Af hensyn til corona må man forvente at
Fiskerskulle
(40284132)
opgive navn og telefonnummer ved
fremmøde.

HATHA YOGA FOR KROP OG SJÆL
Anne Lene udbyder endnu et populært yogaforløb for
begyndere med 10 gange træning. Det starter mandag d.
10.1. kl. 19:00 på førstesalen i Nr. Hostrup Hus. Der er plads
til alle og vi håber særligt at se endnu flere mænd J
Hatha yoga er en aktiv form for yoga, der både kan give sved
på panden og ømme muskler, men også giver sindet et
”break” fra hverdagen.
Tilmelding og mere info sker via nhuf.dk, hvor selve
tilmeldingen starter primo december.

Fra foreninger i Egvad Sogn

Eventuelle spørgsmål kan rettet til instruktør Anne Lene
Fisker (40284132)
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Det er os en fornøjelse at præsentere viceforstander LARS HYGUM fra
Agerskov Ungdomsskole. Lars har dybe rødder i højskolesangbogen og er
en virkelig god fortæller. Man skal lede længe efter et behageligere
menneske. Vi glæder os!
Der vil selvfølgelig også være kaffe og lagkage.
Vi ser frem til nogle hyggelige og musikalske timer!

Entré 50,- inkl. kaffe og kage

Arrangeret af:
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Tradition tro arrangerer Nr. Hostrup Ungdomsforening Juletræsfest

d. 27. december kl. 14.00 i Nr. Hostrup Forsamlingshus
Vi skal; danse omkring juletræet, kalde på
julemanden, se nissespil, lege forskellige lege, have
godteposer. Der er selvfølgelig kaffe og kage til de
voksne. Tag mor og far eller bedsteforældre under
armen og deltag til en hyggelig eftermiddag, hvor vi
rigtig skal jule.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Nr. Hostrup &
Omegns Beboerforening
Tak til Meldgaard
Vi vil gerne sige tak til Meldgaard for et
fornemt sponsorat.
Pengene skal bruges til nyt båludstyr på
sportspladsen, blandt andet en svinggrill
og nye bålpander.

Generalforsamling
Nr. Hostrup og omegns beboerforening
holder generalforsamling onsdag den
2. februar 2022 kl. 19.30 i Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Forslag og ideer modtages gerne.

Man er altid velkommen til at benytte bålpladsen og der er brænde til fri afbenyttelse og panderne er i redskabskasserne.
Husk blot at efterlade området som du selv
vil modtage det.

Fastelavn
Søndag d. 27. februar 2022 kl. 14.30 i
Nr. Hostrup Hus. Der vil være tøndeslagning opdelt i dagpleje/vuggestuebørn, børnehavebørn og skolebørn.

Nu er det jul igen
Traditionen tro pynter vi igen med juletræer ved byskiltene i hele sognet.

Der vil selvfølgelig være en præmie til de
flottest udklædte. Derfor opfordrer vi alle
til at tage kostume på, børn som voksne.

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, som sidste år gik til Egvadvej.

Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul
og et godt nytår.
Nr. Hostrup og omegns beboerforening

Så kig forbi og se vandretrofæet, det kan
være det bliver jeres næste år.
Så hvis man har noget ekstra pynt der ville være perfekt til et træ i nærheden af jeres
hus, så er det bare med at sprede julestemningen.
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Egvad Menighedsråd

N YT
Fællessang for alle i
Nr. Hostrup forsamlingshus
Den 29. januar kl.19.00
Vi gentager succen fra september, hvor Tina vil guide os igennem
en dejlig aften med både kendte sange og masser af nyere sange.

Kom til “FÆLLESSANG FOR ALLE”
N YT

Drøm dig tilbage til efterskoletiden, til særlige begivenheder,
til det sang og musik kan minde os om, gode oplevelser.
Kom unge som gamle, så vi kan synge nye og ældre sange som I selv vælger.
Tina Fabricius er ved klaveret.
Vi vil både synge fra Højskolesangbogen og særligt udvalgte kopisange.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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UDGIVET AF FORENINGERNE I
HELLEVAD OG EGVAD SOGNE
Tovholder for bladet
Bodil Nissen
Hellevadvej 54, 6230 Rødekro,
Tlf. 40 41 90 55
E-mail: hnissen@bbsyd.dk
Korrekturlæser Gretel Terp
Hovedgaden 62, Hellevad,
6230 Rødekro,
Tlf. 74 66 93 22 / 27 35 39 35
E-mail: gretelterp@gmail.com
Medredaktør Gerda Hansen
Langager 12, Hellevad,
6230 Rødekro,
Tlf. 23 23 45 83
E-mail: langager@bbsyd.dk
Medredaktør Jens Termansen
Østermarksvej 22, Nr. Hostrup,
Tlf. 21 66 53 24
E-mail: jct@privat.tele.dk.
Tryk og layout HOTTRYK
Brunde Vest 14A, 6230 Rødekro,
Tlf. 74 66 64 31
Næste nummer af bladet udkommer i
slutningen af februar 2022. Stof indleveres til en af de to medredaktører.

DEADLINE 30. JANUAR 2022
Tegningen på forsiden er indsendt af
Nr. Hostrup Ungdomsforening.

REDAKTIONELT
Vi nyder nu, at der er lukket op for de
mange restriktioner, vi har måttet følge,
og som tilsyneladende har haft god
effekt. Alligevel skal vi stadig passe på
os selv og hinanden, så vi kan se frem
til julens og nytårets sammenkomster
uden betænkelighed.
Mørket sænker sig over os, og vi får
travlt med at tænde ekstra lys og hygge
os sammen.
Støt op om de mange arrangementer,
som foreningerne tilbyder.
Husk, der ligger mange timers arbejde
for de frivillige i arbejdet med at forberede, så det er bare med at møde op.

Bladets redaktion
ønsker alle en
glædelig jul og et
godt nyt år 2022.

