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Forkortelser
* = indsamling
PHK = Sognepræst Peder Høy Kristensen,
Hjordkær
Døvegudstj.: = Døvegudstjeneste ved døve-
præst Karen Tikjøb, alle er velkomme! Ved
denne gudstjeneste oplæses navnene på dem,
der er døde i det forgangne år. Efter gudstje-
nesten nedlæggger pastor Terkel Tikjøb en
krans ved mindet for de faldne. 
S = sommertid ophører
Afskedsg. = Sognepræst Villy Klit-Johansen
holder afskedsgudstjeneste.

Kirkebilen:
Velkommen til at benytte kirkebilen til alle
gudstj. og til møder i præstegården. Ring til:
Rødekro Taxa, telefon: 74 66 21 75

Indsamlinger:
09. september: Spedalshedsmissionen
23. september: Dansk Missionsråd
07. oktober: Menighedsfakultetet
04. november: Danske Sømands- og 
Udlandskirker

3Gudstjenester

Gudstjenester

September: Hellevad Egvad

den 02.09. 9.00 PHK INGEN 13. s. e. trin. Luk. 10,23-37

den 09.09.* INGEN 10.30 Høstg. 14. s. e. trin. Luk. 17,11-19

den 16.09. 10.30 Høstg. INGEN 15. s. e. trin. Matt. 6,24-34

den 23.09.* INGEN 9.00 PHK 16. s. e. trin. Luk. 7.11-17

den 30.09. 9.00 10.30 17. s. e. trin. Luk. 14,1-11

Oktober: Hellevad Egvad

den 07.10.* 10.30 9.00 18. s. e. trin. Mark. 22,34-46

den 11.10. – 19.30 Jagtgudstj. – –

den 14.10. 9.00 10.30 19. s. e. trin. Mark. 2,1-12

den 21.10. INGEN 10.30 20. s. e. trin. Matt. 22,1-14

den 28.10. (S) 10.30 Afskedsg. 9.30 Afskedsg. 21. s. e. trin. Johs. 4,46-53

November: Hellevad Egvad

den 04.11. 14.00 Døvegudst. 10.30 Alle helgen Matt. 5,1-12

Gudstjenester i november:

Se dagspressen!

Husk høstgudstjenesterne 

den 9. og 16. september! 
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   HELLEVAD  EGVAD

Søndag d. 11. marts  Midfaste 9.00  Robert

Søndag d. 18. marts  MB 10.30  Elizabeth 9.00  Elizabeth

Søndag d. 25. marts Palmesøndag   14.00  Elizabeth
     Familiegudstjeneste  
     med dåbstræf

Søndag d. 29. marts Skærtorsdag 17.00  Elizabeth
   Aftengudstjeneste med 
   altergang og efterfølgende 
   påskemåltid

Fredag d. 30. marts Langfredag   10.30  Elizabeth

Søndag d. 1. april Påskedag 10.30  Elizabeth 9.00  Elizabeth

Søndag d. 8. april  1. SEP   10.30  Elizabeth

Søndag d. 15. april  2. SEP 9.00  Robert

Søndag d. 22. april 3. SEP 9.00  Elizabeth 10.30  Elizabeth

Fredag d. 27. april Store Bededag 9.00  Robert

Søndag d. 29. april  4. SEP 10.30  Elizabeth

Søndag d. 6. maj 5. SEP 10.00 Konfirmation  13.00 Konfirmation
   Elizabeth  Elizabeth

Torsdag d. 10. maj KH 10.30  Elizabeth

Søndag d. 13. maj  6. SEP   10.30  Elizabeth

Søndag d. 20. maj Pinsedag 10.30  Elizabeth 9.00  Elizabeth

Mandag d.  21. maj 2. Pinsedag 10.30 Friluftsgudstjeneste 10.30 Friluftsgudstjeneste

Søndag d. 27. maj TS 9.00  Elizabeth 10.30  Elizabeth

Gudstjenester

Fra menighedsråd og præst
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Konfirmation

Fra menighedsråd og præst

Hellevad Kirke 
d. 6. maj 2018 
kl. 10.00

Agita Gulajevska
Borrevad 2,
Hellevad
6230 Rødekro 

Michael Moldt Hemmingsen
Surbækvej 8
Hellevad
6230 Rødekro

Ida Juul Jensen
Brystrupvej 1c
6230 Rødekro

Anne Obling Jessen
Hellevadvej 92
6230 Rødekro

Maria Damm Johannsen
Klovtoftvej 10
6230 Rødekro

Emilie Hønborg Knudsen
Tingbjergvej 2
Horsbyg
6230 Rødekro

Sophie Evelyn Griesel Lassen
Øbeningvej 30
Øbening
6230 Rødekro

Mathias Mortensen Mønsted
Brystrupvej 25
6230 Rødekro

Emily Ernlund Nielsen
Søndervænget 4
Hellevad
6230 Rødekro

Lasse Brylle Outzen
Barnsig 6
Hellevad
6230 Rødekro

Glenn Homilius Petersen
Vandmøllevej 3
6230 Rødekro

Emil Schrøder – Jørgensen
Østermarkvej 22 b
6230 Rødekro

Rikke Skovmand
Øbeningvej 34
6230 Rødekro

Egvad Kirke 
d. 6. maj 2018 
kl. 13.00

Johanne Wedel-Ibsen
Hydevadvej 12
6230 Rødekro
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Friluftsgudstjeneste 
2. Pinsedag

Fælles gudstjeneste for Hellevad og 
Egvad Sogne hos Bodil og Hans Nissen, 

Tingbjergvej 12, Øbening.

Det er mandag d. 21. maj. 
Medbring stole, tæpper, kaffe og frokost.

Forårskoncert
Hellevad Kirke

 
Kom til årets forårskoncert i 

Hellevad Kirke og nyd en aften med 
dejlig musik og god stemning.

Fyraftenskoret vil vise, hvad de har 
puslet med i vinteren og foråret under 

ledelse af Judith Brandenhoff.
 

Nærmere dato for koncerten vil blive 
offentliggjort af præsten i gudstjenestens 

meddelelser, via pressemeddelelse 
i avisen og på sognets hjemmeside.

 
Vel mødt.

arr. Hellevad Menighedsråd
 

Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Påsken i Hellevad 
og Egvad Sogne

Palmesøndag
Familiegudstjeneste med dåbstræf i 
Egvad Kirke. Alle børn, der er blevet 

døbt i Egvad Kirke i 2013 og 2014 bliver 
særligt inviteret, men alle er meget 

velkomne. Kom og vær med til at fejre 
påskens start.

Skærtorsdag
Eftermiddagsgudstjeneste i 

Hellevad Kirke kl. 17.00, hvor vi 
efterfølgende mødes og spiser et 

påskemåltid.

Langfredag
Gudstjeneste i Egvad 10.30

Påskedag
Påskegudstjeneste i Hellevad 

10.30 og i Egvad kl. 9.00

NB. 2. Påskedag henvises til 
provstiets øvrige kirker
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Tirsdag den 27. februar kl. 19.30:
Bibelkreds hos Benthe og 

Ernst Andresen, 
Hellevad-Bovvej 5, Brystrup.

Tirsdag den 27. marts kl. 19.30:
Bibelkreds hos Ruth 

og Edvard Høst, 
Lønholt 51,6200 ÅbeNr. .å.

Tirsdag den 24. april kl. 19.30:
Bibelkreds hos Annelene Luff, 

Langevej 8, Klovtoft.

Tirsdag den 8. maj kl. 19.30:
Bibelkreds hos Benthe og 

Ernst Andresen, 
Hellevad-Bovvej 5, Brystrup.

Teltmøder i 
Hjordkær 23-27. maj

Juni
Grillaften 

hos Anna og Viggo Andresen, 
Kampvej 1, Brystrup

Kontaktperson: 
Ernst Andresen, 74 66 91 75 

Kære alle
Jeg har oprettet en Facebook-side 

for kirkerne. Den kan findes under 
Hellevad og Egvad Sogne. 

Der står ikke så meget på den endnu, 
men det er idéen, at den med tiden 
skal udbygges mere og mere, sådan 

at det bliver nemmere for alle at følge 
med i, hvad der foregår i kirken.

Det er også min tanke, at det vil gøre 
det meget enkelt for folk at henvende 
sig til mig og andre indenfor kirken, 

og at afstanden mellem kirke og 
menighed på den måde bliver mindre. 

Hvis man har idéer, forslag eller 
kommentarer, er man altså 

velkommen til at henvende sig.

Så giv siden et ”like” og følg med i, 
hvad der sker i din kirke.  

Bedste hilsner,
sognepræst Elizabeth Fonsmark
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Kirkebetjeningen
Sognepræsten.
Elizabeth Dalsgaard Fonsmark
Hellevad præste gård, 
Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro, 
Tlf. 23 74 08 80
E-mail. edf@km.dk
Træffetid onsdag og fredag kl. 9-12.
Mandag er ugentlig fridag. Ved ferier og 
fridag henvises til Robert Andersen, sogne-
præst i Hjordkær, telefon 50 42 79 87, 
e-mail rsa@km.dk

Organist ved begge kirker.
Birte Reimers er stoppet som organist pr. 
28.2.2018, og Menighedsrådene er i gang 
med at søge en afløser for Birte.

Kirkesangere ved begge kirker.
Ulla Reinholdt
Sønderbyen 7, 6534 Ager skov
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

Kirkegårdskontoret.
Tirsdag-fredag kl. 9.30-10.00 og 
12.00-12.30, tlf. 53 28 71 25
E-mail. hellevadkirke@c.dk

Kirkegårdsmedhjælper. 
Anette Nissen
E-mail. ting_bjerg@hotmail.com
Mobil 51 34 41 95

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 kirkebetjenin-
gen skal kunne komme i kontakt med 
pårørende.

Hjemmesiden.
www.hellevad-egvad-sogne.dk

Menighedsråd

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

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

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

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

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

Sekretær og personalekontaktperson.
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

Menighedsråd

Fra menighedsråd og præst
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Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

 Kom og hør 
Foredrag om Martin Luther 

og reformationen
Tidligere biskop i Viborg Stift Karsten 

Nissen kommer og holder foredrag 
over emnet: Reformationen 

- hvad fejrede vi?
Det er tirsdag d. 13. marts kl. 19.30

 I Hellevad Kirke

Arr. Hellevad menighedsråd

Velkommen til
offentligt 

regnskabsmøde
Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00 
i konfirmandstuen i Hellevad
Regnskaberne for Hellevad og Egvad 
sognes menighedsråd bliver fremlagt.

Forretningsfører Bente Bæk Nielsen og
medlemmerne i begge menighedsråd 

deltager. Der er kaffe bagefter. 
Alle er velkommen

Arr. Menighedsrådene i  
Hellevad og Egvad

Lucia-optog
Børnekoret var mødt talrigt op for at 

fremføre årets Lucia-optog med 
smuk sang.

Lucia-optog i Egvad
Børn fra Egvad og omegn var 

med til at gøre årets Lucia-optog 
til en smuk oplevelse.
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DÅB

Søndag d. 3. december 2017
Sebastian Germann Ahle
Nr. Hostrupvej 44
Nr. Hostrup
6230 Rødekro
Egvad Kirke

Søndag d. 26. december 2017
Agnes Sloth Hybjerg
Treschows Gate 21
0470 Oslo, NO
Hellevad Kirke

Søndag d. 14. januar 2018
Asger Wede Holm
Klovtoftvej 43
Klovtoft
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Søndag d. 28. januar 2018
Alma Wede Homilius
Surbækvej 5
Hellevad
6230 Rødekro

KIRKELIG VELSIGNELSE

Lørdag d. 27. januar 2018
Hanne Schwarz Nielsen 
og Stefan Schulz Nielsen
Klovtoftvej 47
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

BRYLLUP

Lørdag d. 11. november 2017
Anja Holm og Ole Krogh
Sønderskovvej 6
6360 Tinglev
Hellevad Kirke

BEGRAVELSE

Lørdag d. 4. november 2017
Caroline Brodersen
Kirsebærparken 15
6230 Rødekro
Egvad Kirke

Onsdag d. 22. november 2017
Knud Erik Jessen
Stationsvej 35
Hovslund
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

BISÆTTELSE

Lørdag d. 6. januar 2018
Verner Andresen
Langager 11
Hellevad 
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Fredag d. 12. januar 2018
Karen Margrethe Radik
Surbækvej 15
Hellevad
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Siden sidst

Fra menighedsråd og præst
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Hellevad Husmoderforening

Hellevad 
Husmoderforening

Den 8. februar afholdt Hellevad Husmoder-
forening vores årlige Lottospil. Fra forenin-
gen skal der lyde en stor tak til alle, der har 
støttet Hellevad Husmoderforening med 
gevinster. Også tak til vores opråber, samt 
tak til støtteforeningen for lån af spille-
plader mm.

Marts
Torsdag, den 8. marts, kl. 19. 
Generalforsamling i 
skolens Alrum. 
Udover generalforsamlingen vil der være et 
lille indslag. Ingen tilmelding.

April
Tirsdag, den 24. april. 
Grillaften hos Laila og Poul, 
Hovedgaden 52. 
Igen i år griller vi en pølse og giver en kop 
kaffe/te. Øl, vand og hvidvin kan købes til 
billige priser. Deltagerantallet er begrænset 
til 30 personer, så først til mølle princippet 
anvendes.
Pris 50 kr.
Tilmelding, senest den 18. april til Lilian, 
tlf. 20939042, eller Birgit tlf. 74669563.

Maj
Torsdag, den 24. maj. 
Tur til Rens. 
Vi mødes ved Kløver Es kl. 12.30, og kører 
i egne biler til Rens, hvor vi ser Rhodo-
dendronhaven. Derefter fortsætter vi til 
Museum Mellem Slesvigs Grænser, hvor vi 
også nyder kaffe og kage.
Pris 70 kr.
Tilmelding, senest den 17. maj til Elna 
tlf. 74669483, eller Lilian 20939042. 

Fra medio marts kommer bestyrelsen rundt 
og sælger medlemskort. 
Det koster årligt 75 kr. pr. person at være 
medlem af Hellevad Husmoderforening.
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Julebelysning 
Julebelysningen blev igen i år opsat af 
medlemmer fra bestyrelsen og andre frivil-
lige. Julebelysningen er finansieret af byens 
erhverv og medlemskontingentet til beboer-
foreningen. Vi takker, for den store økono-
miske opbakning fra de erhvervsdrivende 

Juletræsfest
Igen i år holdt vi juletræsfest på Hellevad 
Vandmølle.
Det var en vellykket dag med mange frem-
mødte børn og voksne. Alle godteposerne 
blev uddelt, og der var som sædvanlig kaffe 
og kage i store mængder, samt saftevand til 
børnene. Julemanden blev vækket fra sin lur 
på høloftet. Vi takker alle der bidrog til ar-
rangementet ved at være nissemand/ -piger, 
transport til vandmøllen, m.m.

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag 
den 30.januar 2018 kl.19.30. Mødet foregik i 
skolens alrum. De fremmødte fik beretning 
af formanden om hvordan året var gået. 
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev 
godkendt.   

På valg var Birger Wollesen, Alis Post 
Nielsen og Majbrit Outzen. De modtog alle 
genvalg. Der blev også valgt 2 suppleanter, 
og det blev Lars Iskov og Flemming Outzen. 
Bent Kisbye Holm var også på valg som 
revisor og blev genvalgt.

Beboerforening for Hellevad og omegn
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Bestyrelsen vil på det kraftigste opfordre, de 
yngre kræfter i byen til at gå med i besty-
relsen ved næste generalforsamling. 

Hellevad Hjemmeside
Vi vil hermed gerne opfordre til, at endnu 
flere foreninger gør aktivt brug af de mu-
ligheder vi tilbyder på hjemmesiden. 
Besøg derfor Hellevads hjemmeside 
www.hellevad.dk, hvor du kan læse mere 
om lokalsamfundet, bruge ”opslagstavlen”.
Gør jer selv og andre den tjeneste at skrive 
eventuelle aktiviteter (små eller store) i ak-
tivitets- kalenderen, så vi alle har mulighed 
for at deltage, eller bare følge med i hvad der 
sker i området.

Har du et billede til forsiden, sæt det ind, 
eller send billedet til Birger Wollesen, så 
sætter han det ind.

Opkrævning af kontingent til 
Beboerforeningen 2018
Bestyrelsen sørger for opkrævning af 
kontingent. Medlemskortet er gældende 

fra 1. januar til 31. december. Medlemskort 
kan købes ved juletræsfesten på Vandmøl-
len. Der kommer i løbet af foråret et par 
fra bestyrelsen rundt til husstandene, for at 
sælge medlemskort til foreningen. 

Bestyrelsen for 
Beboerforeningen 2018
Formand: Birger M. Wollesen  tlf. 74669144
Kasserer: Lisbeth Bang-Olesen tlf. 74625553
Sekretær: Jes Melby  tlf. 51325162
Best.medlem Majbrit Outzen tlf. 30532683
Best medlem Alis Post Nielsen tlf. 22815645
Suppleant: Lars Iskov   tlf. 51338997
Suppleant: Flemming Outzen tlf. 226810118

             
Med venlig hilsen

Beboerforeningen for Hellevad og Omegn

Beboerforening for Hellevad og omegn



14 Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad-Egvad Pensionistforening

Formand 
Hans Henrik Greve tlf. 21702466
Næstformand 
Mette Petersen  tlf. 50497558  
Kasserer 
Peter Jacobsen tlf. 23393593 
Sekretær 
Inga Jacobsen tlf. 30247802 
Best medl. 
Anne-Marie Slaikjer tlf. 91159287 
Suppleant 
Karen Petersen tlf. 74664366
Suppleant 
Gunnar Hansen tlf. 21299313

Krolf 
starter d. 11. april kl. 9.30

Torsdag d. 15 marts 
 formiddagstur kl. 9.30

Til Underbjerg A/S, på Barnsig 8, 
 hvor vi får en rundvisning og kaffe.

Tilmelding til Inga senest den
10. marts 74669525 

Mobil 30247802

Hellevad - Egvad Pensionistforening
har fået ny bestyrelse
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Hellevad Børneunivers

Nyt fra Hellevad Børneunivers

Kære læsere af Sogne Nyt
I skrivende stund ligger der et hvidt tæppe 
over landskabet til stor morskab for 
børnene og til gene for de voksne om mor-
genen, når de skal på arbejdet.
Vi er godt og vel halvvejs inde i januar og 
det mærkes allerede nu, at vi går mod lysere 
tider. Dejligt.

I Hellevad Børneunivers har vi pt. 86 elever 
i skolen, 50 elever i SFO’en og 41 børn i 
børnehaven. Vi arbejder i dagligdagen med 
at skabe det gode liv og børnefællesskaber 
for både børn og elever. Aabenraa kom-
munes projekt ”Den gode skole” og ”Sund 
skole” er bare to af de projekter vi har gang 
i.  

Vi har søgt Hellevad Vandværk om et 
sponsorat til en udendørs vandfontæne i 
børnehaven. Den fi k vi bevilliget og lige 
inden jul, kom fi rmaet Kaj Homilius og 
monterede den. Den blev med det samme 
indviet af de børn, der var tilmeldt pasning, 
og vi kan allerede nu se, at den vil blive en 
stor succes til sommer, når det er varmt og 
børnene tørster. Vi siger mange tak til Hel-
levad Vandværk for endnu en gang at have 
bevilliget nemmere tilgang til frisk vand for 
børnene.

Også til skolefesten i 2017 fi k vi mange 
sponsorgaver til tombolaen. Der var således 
rigtig mange og fl otte gaver på gevinstlis-

ten. Tusind tak til alle sponsorerne og de 
forældre, der samlede gaver ind.

Julegudstjenesterne 2017 foregik også denne 
gang med stor opbakning fra både forældre 
og bedsteforældre. Stor tak til jer alle.
Tak til Elizabeth Fonsmark for at tage så 
godt imod os og være så åben for vores gode 
og stærke traditioner. Vi glæder os til at 
videreudvikle traditionerne sammen med 
Elizabeth i mange år fremadrettet.

Med venlig hilsen
Torben Ruwald
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Hellevad Ringriderforening

        Hellevad Ringriderforening

Hellevad 
Ringriderforening

Der er afholdt generalforsamling 
d. 23. januar 2018

Bestyrelsen består nu af følgende 
medlemmer:
Formand:                Hans Jepsen.
Kasserer: Marianne Lorenzen
Bestyrelsesmedl:    Susanne Homilius
                               Jette Nielsen
                              Christian Petersen
                              Tina Hejsel Skov
                              Karina Jørgensen
Suppleant:      Benny Kohls 
 Tina Skovmann  
 Carsten Carstensen 
 Jes Peter Petersen

Ringriderfesten afholdes i år, 
lørdag d. 23. juni 2018, fra kl. 11.00 

Arrangementet afholdes sammen med Hel-
levad Midsommerfest.

Program følger senere.
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Hellevad 4H

Hellevad 4H

Ved generalforsamlingen blev der dannet 
en bestyrelse, og 4H bliver ikke sat i bero i 
denne omgang. 

Om 4H vil køre som det plejer til sommer 
er endnu uvist.  Første bestyrelsesmøde skal 
først afholdes, og vi skal have en snak om, 
hvor meget tid der kan lægges i det. 

Ny formand:
Jeg hedder Jane Machmüller og er ny for-
mand for 4H. 
Her lidt om mig: Jeg er 26 år, gift med 
Kim, og sammen har vi Gustav på 1 år. Jeg 
meldte mig ind i bestyrelsen sidste år, da jeg 
nødig ville se en lukning af 4H, da jeg en 
dag håber, Gustav vil få glæde af det. 
Jeg er så småt i gang med nogle ting til 4H. 
Jeg ser frem til et godt samarbejde med 
bestyrelsen, frivillige (og gerne fl ere af dem 
tak, de er uundværlige for sommer 4H i 
haven) og forældre.  
Jeg håber der bliver taget godt imod mig 
som formand. 
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Hellevad Idrætsforening

HIF 
Vinteren er forhåbentlig lagt bag os og 
forude venter en ny og lækker forårssæson.
HIF har mange aktiviteter her i foråret, og 
både fodbold og badminton har deres input 
her i bladet, derudover håber jeg, I vil sætte 
X og bakke op om følgende aktiviteter:

Tors d. 22/2 kl. 19.30 
dilettant på Kløver Es med efterfølgende 
kaffebord
Lør d. 24/2 kl. 14.00 
dilettant for børn på Kløver Es
Lør d. 24/2 kl. 18.00 
dilettant med buffet og dans på Kløver Es
Søn d. 4/3 kl. 10-15.00 
loppemarked i skolens gymnastiksal
Tirs d. 6/3 kl. 19.30 
generalforsamling i skolens Multirum

Vel mødt til en ny sæson samt til vores 
aktiviteter.

Kh Hanne Marie Toft, 
formand Hellevad Idrætsforening

Badminton 
Så blev jul og nytår overstået, så er der et 
helt friskt år at tage af igen. 
I badminton afdelingen har det været en 
dramatisk halvsæson, da vores træner Line 
ikke kunne blive enig med sig selv om hun 
kunne træne badminton med de unge men-
nesker eller ej. 
Det er blevet sådan at vi har fået en ny 
træner, Søren Frandsen fra Nustrup, til at 
holde gnisten oppe. Han ville gerne hjælpe 
os resten af denne sæson. Han tog over d. 
23. januar. 
Der har indtil nu været 2 hold ung-
domsspillere men pga. det bøvl i efteråret 
er det blevet reduceret til 1 hold, da nogle er 
stoppet.
Vi afholdt Kometstævne, sammen med 
Hjordkær, Genner og Rødekro badminton 
klubber i Genner hallen, det var et rigtig 
godt stævne med mange gode og tætte 
kampe og endda flere 3 sæts kampe. 
Her var 45 spillere samlet til en rigtig god 
dag.
Vi deltog som den eneste klub med 100 % 
deltagelse nemlig 13 spillere.
Oscar Richter fik en 2. plads i U11 herre-
double med en X-makker fra Rødekro.

Hilsen 
Peter
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 Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF Fodbold Ungdom 
Den 19. november fi k vores U10 drenge 
en oplevelse de sent vil glemme, da de var 
udtrukket til at skulle løbe med ind som 
fodboldmaskotter,  til kampen mellem 
SønderjyskE og FC København. Flere af 
drengene var før kampen FCK fans og ved 
ankomsten til stadion skulle der selvfølgelig 
tages et billede foran FCK bussen, eftersom 
drengene skulle løbe med FCK ind. Efter 
en masse high fi ves i spillertunnellen til 
både FCK og SE spillerne var det ud på 
banen,  til stor jubel fra 6.400 tilskuere. En 
kold fornøjelse men det tog drengene i stiv 
arm, og kampen endte historisk med en 
SønderjyskE sejr på hele 3-0 – den første 
nogensinde i 37 forsøg. Så efter kampen, 
var de drenge der tidligere var FCK fans nu 

blevet rigtige SønderjyskE fans ;-). Ellers 
har indendørssæsonen nu været i gang i 
fl ere måneder hvor vi har haft 4 ungdoms-
hold (U7-U10) tilmeldt den almindelige 
DBU turnering, udover deltagelse i nogle 
vinterstævner. Det er gået rigtig godt med 
rigtig mange sejre, så en virkelig vellykket 
indendørssæson. Vores super seje U11-12 
drenge, som er en blanding af Hellevad og 
Agerskov spillere, har spillet udendørs og 
trænet på den nye store kunststofbane i 

Fodbold

Vores U10 drengehold der løb ind med FC 
København på SønderjyskE stadion som 

fodbold maskotter
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Hellevad Idrætsforening

Agerskov. Her har de deltaget i en større 
DBU vinterkunststofturnering, med kampe 
mod både Esbjerg, Fredericia, m.fl. Når nu 
så det kolde danske vintervejr tager rigtig 
fat, så har drengene også haft brug for at 
have det rigtige og varme tøj på. Derfor 
fik Rene og holdet den idé at spørge nogle 
lokale virksomheder, om de havde lyst til 
at sponsere et nyt træningssæt, så spill-
erne ikke skulle fryse til hver træning. Det 
lykkedes med flere ja’er. Så der skal lyde en 
stor tak til sponsorerne: Sonja og Paul fra 
Spar Agerskov, Bodil og Peter Otte fra Ager-
skov Kro og Hotel, Henning Matzen fra 
Matzen Byg i Agerskov, Marianne Sørensen 
fra Marianne Sørensen Mad i Agerskov, 
Mogens Lorenzen fra JL Skilte i Toftlund og 

landmand Søren Sørensen fra Nørrevang i 
Geestrup. 

Udendørs sæsonen er ved at blive planlagt 
og fællesopstart vil være 8/4 (de ældre hold 
starter før), så sæt endelig kryds i kalen-
deren allerede nu, hvor trænere og besty-
relsesfolk vil være klar til at skyde den nye 
sæson i gang. Yderligere informationer vil 
også fremgå på sedler på skolen, i børne-
haven eller andre steder i byen når tiden 
nærmer sig. Derudover opfordres man 
også til at følge med på facebook gruppen 
på ”Hellevad Idræts Forening”, hvor alt fra 
opstart til andre aktiviteter lægges op. 

Igen i år indsamlede fodboldafdelingen 

Glade U11-12 drenge i deres nye udendørs træningssæt 
– flankeret af sponsorer og træner Rene
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 Hellevad Idrætsforening

rigtig mange juletræer og dåser i Hellevad 
og omegn den første weekend i januar, og 
som noget nyt i år var vi også i Nr. Hostrup 
og hente både juletræer og dåser. Der skal 
lyde en stor tak til alle hjælperne (børn 
som voksne) på dagen, samt til byens 
utrolige flotte støtte. I år var der et rekord 
stort bidrag, og der skal også lyde en tak til 
Stig og Sarah, som aftog alle træerne med 
dertilhørende bidrag pr. juletræ.

Hellevad IF Fodbold Senior
I midt december afholdt senior og oldboys 
holdene også et lille internt julestævne. Det 
var en hel igennem fantastisk og hyggelig 
aften med super god opbakning og flot og 
spændende fodbold.  

Når disse linjer også læses er senior og 
oldboys udendørssæsonen sandsynligvis 
allerede i fuld gang efter opstart den 10/2. 
Træning vil igen være om tirsdagen fra kl. 
19.00, så endelig mød op til en hyggelig 
gang træning – der er brug for alle mand. 
De første 4 tirsdage (13/2, 20/2, 27/2 og 
6/3) vil foregå på kunststofbanen i Ager-
skov, så seniorafdelingen får en optimal 
optakt. Som i efteråret vil der igen være 2 
seniorhold (serie 4 og i serie 6), og træner-
teamet er igen Jens G., Kevin R. og
Christoffer J. Efter et helt igennem frem-
ragende efterår med en kæmpe opbakning 
til træning og et mega fedt socialt omklæd-
ningsrum, så er fodboldbestyrelsen og et 
topmotiveret trænerteam spændt på at se, 

Julestævne med præmieoverrækkelse, hvor præmierne var sponseret af Fleggaard Leasing
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Aktivitetskalender Hellevad Sogn

Aktivitetskalender - Hellevad 

FEBRUAR 
 27.  kl. 19.30    Generalforsamling på Kløver Es  Hellevad Vandværk

MARTS 
 1. kl. 19.30    Aftenhøjskole Hellevad Aftenhøjskole
  4. kl. 10-15    Loppemarked i skolens gymnastiksal HIF 
  6. kl. 19.30    Generalforsamling i skolens multirum HIF
  8. kl. 19.00     Generalforsamling i skolens alrum Husmoderforening 
 13. kl. 19.30     Foredrag om Marin Luther 
   og reformationen Hellevad Kirke 
 15. kl.  9.30      Formiddagstur til fa. Underbjerg A/S Pensionistforening
 20. kl. 19.00     Offentligt regnskabsmøde  Menighedsrådene 
 23. kl. 12.00 Rynkebyløb  Skolen
 25. kl.  14.00 Palmesøndag Dåbstræf  Egvad Kirke    
 29.  kl. 17.00 Gudstjeneste 
   m. efterfølgende påskemåltid         Hellevad Menighedsråd 

APRIL 
 11. kl.  9.30    Opstart på krolf  Pensionistforening 
 22. kl.  9-12    Ren dag / forårets arbejdsdag  Rundt om Hellevad 
 24. kl. 18.00   Grillaften hos Laila og Poul  Husmoderforening   

MAJ
 3. kl. 18.30 Forårskomsammen  Skolen
 6. kl. 10.00 Konfirmation i Hellevad kirke  Hellevad Kirke 
 21. kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag  Hellevad og Egvad Kirker 
 24. kl. 12.30 Tur til Rens  Husmoderforening 

JUNI
 7.  kl. 19.00    Redaktionsmøde i konfirmandstuen Alle 
 23.  kl. 11.00    Ringridning  Ringriderforening
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AKTIVITETSKALENDER - EGVAD

Aktivitetskalender Egvad Sogn

Aktivitetskalender - Egvad 

FEBRUAR 
 22. kl. 18.00 Fællesspisning  NHU
22.  kl. 19.30 Generalforsamling  NH Forsamlingshus

MARTS 
 1. kl. 19.00 Foredrag Organdonation  Familie og Samfund
 2. kl. 18.30 Gym.- og folkedans opvisning  NHU
 15. kl. 19.00 Generalforsamling Nr.  Hostrup-Hus
 20.  kl. 19.00 Generalforsamling  Familie og Samfund
 23. kl. 19.30 Påske-disko  NHU
 25.  Palmesøndag Dåbstræf Kirkerne
 25.  kl. 18.30 Cykelmotionisterne NHU
 29. kl. 19.00 Påskebal  NHU

APRIL
 6.  kl. 18.00 Rent Sogn  NH Beboerforening

MAJ
 5.  kl. 10.00 Legepladsdag  NH Beboerforening
 6.  kl. 13.00 Konfirmation  Egvad Kirke
 21. kl. 14.00 Bilorienteringsløb NHU

JUNI
 6.  kl. 18.30 Kroghs Grønt  Familie og Samfund
 7.  kl. 19.00 Redaktionsmøde i konfirmandstuen Alle 

AUGUST
 2.   Friluftsgudstjeneste byfest NH Egvad Kirke
 1. - 5.  Byfest i Nr. Hostrup
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hvad foråret kan bringe for begge hold. Der 
skal lyde en stor opfordring til at møde op 
til kampe og støtte holdene frem mod sejr. 

For oldboys holdet vil Jakob P igen styre 
tropperne, og forhåbentlig kan holdet følge 
op på sidste års mange og flotte sejre. 

1-2-3 HELLEVAD ;-)… 
Fodboldformand Peder Holm

Hellevad Idrætsforening

Vinderholdet som i sikker stil og meget 
fortjent løb med første-pladsen

 

Loppemarked Hellevad
Kom og gør en god handel.

Søndag den 4/3 holder vi 

LOPPEMARKED 

i skolens gymnastiksal fra kl 10-15
Der vil være mulighed for at købe lidt forfriskninger. 

Overskuddet går til Hellevad fodboldforening/dåseindsamling.
Så kom og besøg os, gør en god handel og få et par hyggelige timer.

OBS – Husk kontanter!
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Hellevad Vandværk

 Generalforsamling i 
Hellevad Vandværk A.m.b.a.
på Hotel Kløver Es, 
tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30

  DAGSORDEN 
Pkt. 1  Valg af dirigent og referent
Pkt. 2  Bestyrelsens beretning
Pkt. 3  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Pkt. 4  Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Pkt. 5  Behandling af indkomne forslag
Pkt. 6  Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  på valg er:
  Uwe Fix (modtager ikke genvalg)
  Søren Jessen
  Leo Luff
Pkt. 7  Valg af revisorer
  på valg er:
  Lars Hansen og Tove Carstensen
Pkt. 8  Eventuelt

Hellevad Vandværk A.m.b.a. hjemmeside www.hellevadvand.dk

Bestyrelsen for Hellevad Vandværk A.m.b.a.
Formand  Freddy Hansen tlf. 30 55 30 39 
  mail hellevadvand@svenet.dk
Næstformand  Søren Jessen tlf. 21 66 53 02
Kasserer   Uwe Fix tlf. 74 66 94 83
Best. medlem  Mathias Lohmann tlf. 20 82 03 34
Best. medlem  Finn Homilius tlf. 40 27 56 61
Suppleant  Leo Luff tlf. 20 55 01 93
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Hellevad Hyggeklub

 Hyggeklubben 

MARTS: 
Tirsdagene den 6., 13., 20., 

- påskeferie 

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

MAJ: 
Tirsdagene den 1., 8., 15., 22., 29., 

Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 74 83 39 82

Annemie Møller tlf. 74 66 93 56
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Hellevad Frivillige Brandværn

Hellevad Friv. Brandværn søger nye friske 
piger og mænd, der vil være med til at føre 
den gamle brandværns tradition videre, så 
vi ikke på et tidspunkt kommer til at stå 
i Hellevad og vente på hjælp, fra udenbys 
brandværn i 20-30 min, inden de når frem.
Vi har i Hellevad haft brandværn i foreløbig 
86 år, siden 1932, hvor vi fra starten sluk-
kede brand, og siden ca. 1995 også fik tilført 
rednings opgaver.

Dette håber vi på vil kunne fortsætte med 
mange år fremover, men det kræver, vi får 
nye medlemmer der har energi og lyst til at 
hjælpe og gøre noget for andre, når de er i 
nød og har brug for hjælp.
Hellevad brandværn er en del af Brand 
og Redning Sønderjylland, hvor vi ligger 
nøjagtig midt i de 3 kommuner, Aabenraa, 
Tønder og Haderslev.

Vi råder i dag over nyere autosprøjte, 
tankvogn, mandskabsbus, og helt ny klima-
trailer til pumpeopgaver.
Vores område dækker fra 1/11-2017, fra 
Mjøls i øst til Vester Terp i vest, samt fra 
Rangstrup i nord til Perbøl i syd. Vi er 
dermed den station, der har det største om-
råde i BRSJ, og vi kommer fremover ca. til 
at køre 20-30 gange pr. år i det nye område, 
(statistik), men det kan vi naturligvis ikke 
vide på forhånd.
Vi søger alle der har lyst til at gøre noget 
for andre. Om du er 18 år og ikke kender 

din fremtid endnu eller 60 år og har lyst 
til at være chauffør, så kontakt mig, så vi 
sammen kan finde den plads, du kan løse i 
brandværnet.

Alle under 50 år vil skulle gennemføre 
grund- og funktionsuddannelsen, som 
gennemføres på Beredskabsstyrelsens 
Tekniske skole i Tinglev. Afsluttende med 
eksamen som gælder for brandfolk i hele 
Danmark - uddannelsen er derfor brugbar, 
uanset hvor man søger ind som brandmand 
fuldtids/deltids. 

50 år og opefter vil skulle gennemføre 
grunduddannelse, men har selvfølgelig også 
mulighed for den fulde uddannelse.
Vi har i de sønderjyske brandværn et gam-
melt motto der lyder:
”En for alle, alle for En - Gud til ære - 
næsten til værn”.

Hjælp os med at holde den gamle tradition 
med brandværn i Hellevad - i hævd!

Brandkaptajn
Tommy Riisgaard

Mobil. 40 45 91 27

Hellevad Frivillige Brandværn
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Rundt om Hellevad

Vi kan glæde os over, at vores natur bliver 
fl ittigt brugt af lokale og folk udefra. Det 
er rart, når alt er fi nt og forårsklart. Det er 
ikke nogen stor opgave, når bare vi er er 
mange om arbejdet:)

Ren dag afholdes i samarbejde 
med Brandværnet 
søndag 22. april kl. 9-12

Vi mødes på skolen kl. 9 til en kop kaffe 
og et rundstykke, hvor vi deler os ud på 
opgaverne.  Brandværnet står for at samle 
affald ude langs vejene, og hvis der er børn, 
som gerne vil have en tur i en brandbil, kan 
det også lade sig gøre i dag.

Ren dag/forårets arbejdsdag 
- kom og vær med!

Opgaver, udover affaldsindsamling:
-Toiletvognen på Gustes Eng rengøres 
 udvendigt og indvendigt
-Udekøkkenet gøres sommerklar
-Shelterne fejes

Tag arbejdshandsker på og vær med til at 
gøre noget godt for din by! Vi har sække og 
rengøringsgrej klar. 

Vi slutter af med en grillpølse på 
brandstationen kl. 12
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Nr. Hostrup Hus

Vores drøm bliver til virkelighed!
Alt efter hvordan vinteren arter sig, går 
byggeriet i gang omkring 1. marts. Grund-
laget er nu tilstede, både økonomisk og de 
forskellige tilladelser er i hus. Så i den kom-
mende tid vil man opleve at der sker store 
forandringer ved forsamlingshuset. 

Der bliver opsat gode midlertidige toilet-
forhold, den nuværende toiletbygning vil 
blive nedbrudt, udgravning og støbning 
udføres, spær bliver rejst, tag lagt, mure op-
føres, vinduer og døre isættes, gulve lægges, 
indvendig inventar monteres, vægge males 
og meget, meget mere.

Byggeriet forventes at stå færdigt omkring 
årsskiftet 2018/2019 

Prisen på byggeriet
Den endelige pris vil lande på max. 5,2 
mio. kr. alt efter hvor mange sponsorater 
vi modtager i den kommende tid, kan 
prisen blive lavere og dermed vil driften 
af huset blive billigere. Vi har allerede fået 
rigtig mange tilsagn om byggematerialer til 
meget lave priser eller helt gratis! I prisen er 
indregnet at vi selv yder frivilligt arbejde til 
en værdi af ca. 1. mio.kr. hvilket af fagfolk 
er vurderet til at være meget realistisk.

Nr. Hostrup Hus
-Alle foreninger under ét tag

Finansiering
I runde tal har vi pr. 1. januar 2018 1,1 mio.
kr. i kassen, jeres tilsagn er på hele 950.000 
kr. Forventede indtægter i byggeperioden 
150.000 kr. Anlægstilskud fra kommunen 
1.mio.kr. Lån med kommunegaranti 1.mio.
kr. Tilsagn om lån fra lokale borgere 1.mio.
kr. I alt 5.2mio.kr.

Den fremtidige drift
Der vil være lån i byggeriet for ca. 2. mio. 
kr. Den ene million vil vi optage et lang-
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Nr. Hostrup Hus

sigtet meget billigt lån med kommunega-
ranti som ikke vil belaste driften særlig 
meget. 

Den anden million vil vi have en så kort 
løbetid på som muligt som vil belaste 
driften i en kortere årrække, i den periode 
vil vi skulle sørge for en årlig indtjening på 
ca. 150.000 kr. hvilket har vist sig sagtens at 
kunne lade sig gøre med de tiltag vi allerede 
nu har gang i.

Compass Congrescenter
Peter Kaczmarek har lavet en rigtig god 
aftale, der betyder at vi kan tjene mange 
penge til Nr. Hostrup Hus. Vi skal stille 
med frivillige til forskellige arrangementer 
hos Compass Congrescenter, det kan være 
alt fra messer til fester og møder. Aftalen 
betyder, at vi mange år frem vil kunne få en 
god fast indtægt vi kan regne med.

Vi efterlyser frivillige der kunne tænke sig 
at tage en lille tjans og få en god oplevelse 
engang imellem, det er Peter der koordi-
nerer, at opgaverne bliver løst med det antal 
frivillige der er behov for.
Selvom man har sagt ja til at komme på 
Peters liste over frivillige, er man ikke mere 
forpligtet end at man altid kan takke nej 
når Peter ringer.
Interesseret i at hjælpe! 
Ring til Peter på tlf. 30 66 31 81

Sponsorer
Vi har en rigtig god aftale med Land og 
Fritid i Mjøls som giver et stort beløb til os. 

Så støt Land og Fritid de donerer et beløb 
pr ekspedition i deres butik!

Med SuperBrugsen i Rødekro er der lavet 
en rigtig god aftale med der kan give op til 
15.000kr pr år delvis afhængig af brænd-
stofsalg på vores OK kort. Derfor er det 
nu blevet endnu vigtigere for os at have 
så mange OK Kort som muligt der støtter 
NHU!

Kontingent for 2018 
Støt det gode formål!
100 kr. pr. person. Kan indbetales på mobil-
pay 59127 eller bankoverførsel 7910-1833956

Benzinkort hos OK
Vi har nu fået de første knap 8.000 kr 
udbetalt for det første år vi har haft aftalen 
med OK. Næste gang vil udbetalingen helt 
sikkert blive endnu større. Faste indtægter 
som disse er meget vigtige for den fremti-
dige drift af NHH. 

Vi får 5 øre pr liter brændstof der bliver 
solgt på kort, hvor Nr. Hostrup ungdoms-
forening er valgt som den forening man 
vil støtte (støtten går igennem NHU til 
Nr. Hostrup Hus). Man kan selv gå ind på 
www.ok.dk og oprette kort.

Har man allerede et OK kort kan kortet æn-
dres til at støtte NHU, dette skal gøres enten 
telefonisk eller pr. mail til OK. Vi kan også 
gøre det, hvis man sender kortNr. + fulde 
navn til Gunnar Petersen på gunnar64@
live.dk eller tlf. 50 45 92 91.
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Nr. Hostrup Hus

Hvis man laver en EL aftale med OK for-
dobles støtten til 10 øre pr. liter brændstof.
Og med en mobilaftale tredobles støtten til 
15 øre pr. liter brændstof.

Jern/metalskrotindsamling
Vi indsamler skrot der sælges til fordel for 
Nr. Hostrup Hus Vi har allerede solgt for 
over 10.000 kr.

Har du noget skrot du som mangler at 
komme af med:
Kontakt Lars Jensen på telefon 51 88 42 20 
eller mail: vaks@svenet.dk

Information
Vi arbejder på at oprette en hjemmeside 
som vil hedde www.nr.hostruphus.dk 
Her vil man løbende kunne følge med i 
hvad der sker og hvad der er brug for. Her 
vil vi også lægge tegninger og billeder ud. 
Vores facebookside vil også løbende blive 
opdateret med relevante oplysninger, så gå 
ind og tryk ”synes godt om” Nr. Hostrup 
Hus siden.

Generalforsamling
Afholdes torsdag den 15. marts kl. 19.00 i 
forsamlingshuset. Efter generalforsamlin-
gen gives en aktuel orientering om status på 
byggeriet.
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Søndag, den 25 marts 2018  
kl. 10.00-15.00  

i Nr. Hostrup Forsamlingshus 
25 udstillere med pileflet, glaskunst, smykker, påskedekora-

tioner, havemøbler og meget, meget mere.  

 

Kaffe/the/kage/grillpølser mm kan købes  

Nr. Hostrup Hus
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Kom og se køerne danse  
Vil du være med til at lukke de økologiske  
køer ud på frisk forårsgræs efter en lang  

vinter i stalden? 
Så ta’ familien og kom med til den populære  

forårsfest for øko-køerne, 

Søndag den 15. april 2018  
kl. 10.00-14.00 

Ved I/S Asmussen og Kaczmarek  
Nørre Hostrup Bygade 11, 6230 Rødekro  
Nr. Hostrup Hus aktivitetsudvalg sælger 

pølser og kaffe/kage 

Nr. Hostrup Hus
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Formandens klumme

I skrivende stund nærmer generalforsam-
lingen sig med raske skridt, generalforsam-
linger bliver afviklet i de forskellige fore-
ninger og der gøres status her ved årsskiftet.

Året 2017 sluttede meget historisk med at 
der blev underskrevet en aftale af fore-
ningen Nr. Hostrup Hus, som består af 
formænd fra de 4 foreninger, og tre eksterne 
medlemmer. En aftale der kunne igangsætte 
et byggeri, hvis formål er at fastholde alle 
aktiviteter i Nr. Hostrup Forsamlingshus. 
En meget fin formålsparagraf, som er alfa 
og omega for foreningslivet i Nr. Hostrup 
og omegn. For Nr. Hostrup Forsamlingshus 
vil projektet betyde et løft, gangfaciliteter og 
toiletter vil blive renoveret, som ville have 
været en stor investering for forsamlings-
husets økonomi. 

En anden følgevirkning af igangsætning af 
projekt er renovering af gavlen. I forbindelse 
med plan om at lave fitness rum i lej-
ligheden ansøgte vi Aabenraa kommune 
om et tilskud til renovering af tag og mure 
på ende gavlen. Det blev til et tilskud på 
150.000 kr. som nu er brugt til en pæn 
afslutning på gavlen og renovering af taget, 
efter nedrivning af lejligheden. Pengene er 
bevilliget af en pulje til landsbyfornyelse til 
forsamlingshus

Aabenraa Kommune har endvidere bevil-
liget 30.000 kr. fra deres Søm og Skruer 

Pulje. Et tilskud som skal bruges til at reno-
vere den anden gavlende, samt udskiftning 
af tagrender m.m.

Byggeriet af den nye multisal starter med 
det første spadestik d. 24. februar, og det 
skal ingen hemmelighed være, at det vil give 
udfordringer i byggeperioden. Byggeriet 
indebærer, at den nuværende toiletbygning 
nedbrydes og der vil derfor blive opstillet 
gode midlertidige toiletfaciliteter der vil stå 
til rådighed for forsamlingshusets gæster 
i byggeperioden. Toiletfaciliteter vil blive 
overdækket og der vil også være handicap-
faciliteter.

Byggepladsen vil blive afspærret og området 
vil holdes ryddeligt og pænt så gæster kan 
færdes uden fare af nogen art. 
Disse foranstaltninger vil gøre at Nr. 
Hostrup Forsamlingshus også i byggeperi-
oden vil være et attraktivt sted at holde sine 
arrangementer og fester.

Anne Grethe Jepsen
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Nr. Hostrup 
forsamlingshus

Leje af lokaler.

Vedr. leje af lokaler 
i forsamlingshuset er der 
3 kategorier for lejemål.

• Begge sale samt køkken .. kr. 2500,-
• Lille sal samt køkken  .......kr. 2100,-
• Store sal samt køkken  ..... kr. 2300,-

Bestilling hos 
Gitte Petersen tlf. 52 50 30 34

Bestyrelsen.

Anne Grethe Jepsen ....................50 85 96 02
Lars Erik Jensen ...........................51 88 42 20
Britt Overbye ...............................40 56 11 93
Ludvig Schmidt ...........................29 78 94 70
Gerriet Vloet ................................23 23 34 58
Anders Jepsen ..............................23 66 53 50
Christian ......................................27 64 65 27
Gitte Petersen ..............................27 64 65 27
Kasserer Bodil Nissen .................40 41 90 55  

Generalforsamling
Torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19.30
Samme aften er der fællesspisning.
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Familie og Samfund Egvad og Omegn

Vi gør opmærksom på, at deltagelse forud-
sætter medlemskab, ellers tillægges et 
beløb på kr. 50,- pr. arrangement.

Kontingent og KUN kontingent kan ind-
betales på kontonr.: 7911  7405955

Marts:
Debat/foredrag 

om organdonation.
Torsdag den 1. marts kl. 19.00

Mødested: 
Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Der vil denne aften være en 
lægestuderende fra Donaid til at 
forklare, hvordan organdonation 

foregår. Desuden vil der være en ”giver” 
og en ”modtager” til at fortælle om 
oplevelsen. Kom og tag stilling. Pris 
100,00 kr. inkl. kaffe/te og ostemad. 

Bindende tilmelding senest 
den 22. februar til Majbrit tlf. 27646529 

eller mcb@svenet.dk. Afbud senest 2 
dage før, ellers betaler man. 

Marts:
Generalforsamling

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00
Mødested: 

Nr. Hostrup Forsamlingshus                                          

Generalforsamlingen ifølge vedtægterne.                                       
Kl. 20.00 kommer Karin Torp og 
fortæller om ”kunsten at beholde 

livsglæden og gnisten i øjet”. 

Et foredrag om livets ”bump”, og 
hvordan vi kommer videre. 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 
Birgit H. på: tlf. 20224429 eller 

bth6230@gmail.com. Afbud senest 2 
dage før, ellers betaler man.
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Familie og Samfund Egvad og Omegn

Bestyrelsen. 
Formand. Birgit T. Holm...... 20 22 44 29
Næstf./kass.. Inger Karlsen ........40 53 25 61
Sekretær/PR. Birgit Iversen .........50 74 71 69
Region. Gurli Hansen ........30 28 22 18
Best. med.. Anni Vloet ............27 50 83 01 
               Susanne de Groot 24 43 04 62
 Majbrit B. Æbelø ..27 64 65 29
Suppleanter. Bertha Jensen ....... 40 44 91 46
 Kirsten Petersen ...61 76 09 67

Juni:
Udfl ugt til Kroghs Grønt, 

Sottrup Bygade 8, 
6372 Bylderup Bov.                                                                                           

Onsdag den 6. juni kl. 19.00
Mødested: 

Nr. Hostrup Forsamlingshus.                                         

Vi besøger Kroghs Grønt, det er dem 
med alle boderne ved vejen og meget 
andet. Vi skal se markerne, mosteriet 

og en fi lm om fi rmaet. 
Der vil være mulighed for at handle i 

gårdbutikken. Vi mødes ved 
Forsamlingshuset kl. 18.30 for at 

fylde bilerne. Pris 75,00 kr. inkl. kaffe, 
boller og smagsprøver. 

Bindende tilmelding senest 
den 3. juni til Susanne på 24430462 

eller på susannebdg@gmail.com. 
Afbud senest 2 dage før, 

ellers betaler man.            
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Kære medlem
Vi siger pænt tak til alle jer der har tegnet 
medlemskab for 2017. Vi håber du/I vil 
tegne medlemskab for 2018.

Prisen er 100 kr. pr. husstand. Pengene 
bruges til et godt formål i dit/jeres sogn.

Bor du i vort sogn og har et ønske eller 
et godt forslag til et emne som du mener, 
kunne vedrøre os, så husk at tage kontakt til 
en af os.

Med venlig hilsen
Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Bestyrelsen. 
Formand. Holger Wollesen ......21 63 92 07
Næstfor.. Peter Jensen ..............21 22 07 33 
Kasserer. Ulla Jensen ...............74 66 91 42
Sekretær. Rane Møller .............20 33 72 34
Best. medl. Anja Leonhard .........21 47 81 67
Suppleant. Jørgen Berg ...............60 18 36 57 
Suppleant. Morten Andersen ....26 36 27 59

Rent Sogn 
Fredag d. 6. april

Vi sørger for at der i hvert lokalt 
område er en person som tager sig af 

affaldsindsamlingen.
Personen sender en sms ud i sit område 

med info hvor man mødes. Vi sørger 
også for oplysninger på Facebook.

Nr. Hostrup og Østermark 
mødes kl. 18.00 hos Gitte og Vagn.

Hønkys mødes kl. 18.00 
mødested sendes ud senere.

Horsbyg mødes kl. 18.00 
mødested sendes ud senere.

Øbening mødes kl. 18.00 
mødested sendes ud senere.

Efter affaldsindsamlingen mødes vi 
hos Gitte og Vagn (Den gamle smede-

forretning i Nr. Hostrup) hvor vi server-
er grillpølser/drikkevarer. Mød meget 
gerne op dernede. Vi skal registrere, 

hvor mange der har hjulpet med 
affaldsindsamlingen.

Legepladsdag 
Lørdag d. 5. maj kl. 10.00

Vi håber du/I har tid og lyst til at møde 
op på legepladsen i Nr. Hostrup 
hvor vi i fællesskab luger skidt, 

reparerer evt. defekte sager, vedligehold-
er området så det ser indbydende ud.

Medbring haveredskaber.

Vi sørger for drikkevarer og starter 
grillen op til middag, men sørg selv 

for maden til grillen.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

Nr. Hostrup Ungdomsforening arrangerer igen
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Nr. Hostrup Ungdomsforening
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

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.: 7930 kontonr.: 1226183. 
HUSK at skrive dit navn!

Bestyrelse:
Britta Iversen   30 34 97 74
Lonna Jensen   61 54 22 55
Rikke Iversen   23 81 41 28
Vibse Wollesen  28 87 62 20
Martin Skødt  74 56 24 47
Jesper Paulsen  51 91 67 78 
Anders Wollesen  24 80 91 01 
Marco Geessink  23 86 99 81



UDGIVET AF HELLEVAD 
OG EGVAD MENIGHEDSRÅD

Tovholder for bladet.
Bodil Nissen
Tingbjergvej 12, 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
e-mail. gte@Aabenraa.dk eller
gretelterp@gmail.com

Medredaktør. Gerda Hansen
Langager 12, Hellevad,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 96 03
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 4A, 6230 Rødekro, 
tlf. 74 66 64 31

REDAKTIONELT

Dagene er blevet 2 timer længere, 
og det går mod lysere tider - dejligt. 
Det gi’r fornyet energi, at vi nu kan 
dufte foråret med vintergækker og 
erantis.

Dato for det næste redaktionsmøde 
er fastsat til torsdag den 7. juni 
2018 kl. 19.00 i konfi rmandstuen, 
så HUSK at sætte X i din kalender 
allerede nu.

Mød op og giv din mening til 
kende. Der er altid brug for gode 
ideer og forslag til at gøre det 
endnu bedre.

Tegningen på forsiden er denne 
gang valgt af Nr. Hostrup 
Ungdomsforening.

Hellevad-Egvad
    SognenytKirke • skole • foreninger

Næste nummer af bladet 
udkommer omkring 1. juni 2018.
Stof til bladet indleveres til en af de 
to medredaktører.
 
DEADLINE 2. MAJ 2018.
 




