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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Dåb/bisættelse/vielse/begravelse
DÅB
Hellevad Kirke:
14. november: Emilie Haugaard Bryhl
og Julia Underbjerg-Tornvig
19. december: Anker Linderod Mikkelsen
23. januar: Baldur Willy Scharling Kruhl
VIELSE
Hellevad Kirke:
7. august: Ulla Rasmussen og
Leif Richardt Jensen
2. oktober: Lisbet Libbert Pedersen og
Steffen Voltelen
23. oktober: Sofie Rømer Haugaard og
Casper Herbert Heesch
Egvad Kirke:
18. september: Rikke Nielsen og
Sebastian Christiansen
16. oktober: Louise Lund og Sune Nansen

Skærtorsdag den 14. april
Der er gudstjeneste i Hellevad Kirke
kl. 17.00. Derefter spiser vi aftensmad
sammen i konfirmandstuen.
Alle er velkommen.
Tilmelding til Benthe: 24 93 43 61
inden d. 10. april.
Arrangør: Hellevad menighedsråd
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BEGRAVELSE
Hellevad Kirke:
Lilian Anna Solveig Morthorst, død 23. december, begravet 29. december
Egvad Kirke:
Rasmus Johnsen Ebsen, død 7. november,
begravet 12. november
Hans Peter Petersen, død 23. november,
begravet 27. november
BISÆTTELSE
Hellevad Kirke:
Svend Aage Andresen, død 8. november,
bisat 13. november
Bent Madsen Christensen, død 22. december, bisat 28. december
Egvad Kirke:
Hans Callesen, død 25. december (fundet)
bisat 30. december

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag den 6. juni
Fælles gudstjeneste for Hellevad og Egvad
sogne. Traditionen tro i de smukke omgivelser på: Tingbjergvej 12, Øbening ved
Pia og Bjarne Kristensen.
Medbring stole, tæpper og gerne
kaffe/frokost.

Fra menighedsråd og præst

Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Konfirmation i Hellevad den 1. maj kl. 10.00
Emil Konstmann Iwers, Hovedgaden 7, 6230 Rødekro
Mathias Cornelius Hünkemeier Schmidt, Åvænget 4, 6230 Rødekro
Tobias Brylle Outzen, Barnsig 6, 6230 Rødekro
Mie Jensen, Møllegade 18, 6230 Rødekro
William Elias Christensen Beck, Klovtoftvej 41, 6230 Rødekro
Linea Schmidt, Langager 9, 6230 Rødekro
Silje Møller Ingvorsen, Hellevadvej 51, 6230 Rødekro
Sophia Hoegh Radik, Vinkelvej 2,1, 6230 Rødekro
Jessie Eriksen, Vandmøllevej 9, 6230 Rødekro
Thor Lüneborg Mørch, Ørslevvej 32, 6230 Rødekro

Babysalmesang
Babysalmesang for babyer op til 1 år.
Torsdage kl. 9.30 i Hellevad Kirke.
Første gang er torsdag den 21. april.
Der bliver i alt 6 gange.
Vi synger, leger og danser med børnene.
Tilmelding senest d. 13. april til
Anne-Mette Brun Jensen,
Mob. 25 47 62 78 eller mail:
til.organisten@gmail.com

Musikalsk legestue
for børn
Musikalsk legestue
for babyer og børn
op til 3 år.
Vi synger, leger og danser med børnene.
Torsdage kl. 9.30 i konfirmandstuen
i Hellevad. Første gang er torsdag d.
10. marts. Der bliver i alt 4 gange.
Tilmelding senest d. 3. marts til
Anne-Mette Brun Jensen,
Mob. 25 47 62 78 eller mail:
til.organisten@gmail.com

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Engageret nærværende
nyuddannet teolog/lærer med levet liv med sig
Det er med stor glæde og forventning, jeg
går ind til arbejdet som præst i Hellevad/
Egvad. Vi glæder os til at lære jer at kende
og blive en del af sognene.
Jeg hedder Susanne Haahr Lubago, er gift
med Bernard og vi har sammen 3 voksne børn: Rachel (25), Jason (21) og Daniel
(19). Jeg er sønderjyde, opvokset i Dybbøl
i et hjem, der var aktiv i kirke og missionshus, så jeg har haft troen med som ballast
gennem hele min opvækst.
Et volontørophold i Tanzania har haft skelsættende betydning for mit livs- og menneskesyn. Jeg læste til lærer i Århus og arbejdede både som folkeskole- friskole og
efterskolelærer og har i over 25 år undervist
voksne flygtninge/indvandrere i dansk. Sideløbende med mit arbejde har jeg taget en
fuld kandidatuddannelse i teologi med speciale i diakoni, der er kirkens sociale arbejde.
Jeg skrev flg. i min ansøgning, og det må
I gerne holde mig op på: Som ny præst
vil jeg glæde mig til at udvikle kirkelivet
sammen med menighedsrådet og mennesker i Hellevad/Egvad blandt børn, unge
og ældre. Jeg vil glæde mig til at indgå i et
landsbyfællesskab og dele liv – i glæde og
sorg med mennesker i sognet, jeg ser det
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enkelte menneske som værdifuld og går til
mennesker med et åbent sind.
Jeg har igennem de seneste måneder på pastoralseminariet fået fornyet kærligheden
til højmessen, liturgien, salmer (gamle og
nye) og de kirkelige handlinger. Jeg synes,
at gudstjenesten skal være genkendelig, og
at traditioner og ritualer har stor betydning, men er åben over for andre gudstjenesteformer. Min passion for præstegerningen ligger også i det diakonale – med
kirken som hænder, der rækker ud til dem,
der har brug for det og som et lyttende
hjerte i sjælesorgsarbejde, besøgstjeneste
og medvandring i hverdagslivet.
Jeg er ny og har meget at lære, så jeg håber,
I vil modtage os med et åbent sind og bære
over med mig i begyndelsen. Det er nyt for
mig at stå ved alteret og på en prædikestol, så
måske vil det være lidt “stift” i starten, men
jeg ser frem til at blive fortrolig med arbejdet
og er åben og lyttende og parat til nyt, når jeg
først har fundet mine egne ben at stå på.
Kom gerne forbi præstegården til en kop
kaffe/te og en snak.

Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Kirkebetjeningen
Kirkebog og telefonpasning
Alle henvendelser om kirkelige handlinger
rettes til Rise kirkekontor.
Rise kirkekontor
Tlf. 74 69 40 07
gkr@km.dk
Præst
Susanne Haahr Lubago
Skolegade 32, Hellevad
6230 Rødekro
Tlf. 29 32 71 21 / 74 66 94 31
Sul@km.dk

Offentlig regnskabsmøde
i konfirmandstuen
onsdag den 23. marts kl. 19.00
Regnskaberne for Hellevad og Egvad
sognes menighedsråd bliver fremlagt
af forretningsfører Bente Bæk Nielsen.
Medlemmerne fra begge menighedsråd deltager.
Der er kaffe bagefter.
Alle er velkommen.
Arrangør:
Hellevad og Egvad menighedsråd

Hellevad Kirkebetjening
Organist
Anne-Mette Brun Jensen
Tlf. 25 47 62 78
til.organisten@gmail.com
Kirkesanger
Anne Jessen
Tlf. 74 51 92 91 / 20 41 43 17
annecjessen@gmail.com
Kirkesanger
Ulla Reinholdt
Tlf. 21 60 25 03
oksgaard@hotmail.com
Graver og kirketjener
Tonni Petersen
Tlf. 74 66 91 53 / 53 28 71 25
hellevadkirke@c.dk
Egvad Kirkebetjening
Organist
Anne-Mette Brun Jensen
Tlf. 25 47 62 78
til.organisten@gmail.com
Kirkesanger
Ulla Reinholdt
Tlf. 21 60 25 03
oksgaard@hotmail.com
Graver og kirketjener
Mette Schrøder-Jørgensen
Tlf. 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
Egvadvej 5, 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
Efter en velfortjent lang juleferie for både
børn og voksne er vi nu vendt friske og talstærkt tilbage. Gensynet var stort blandt
børnene, og derfor er det nu også rigtig
træls, at Coronaen strammer sit greb om
byen, og den ene familie efter den anden
bliver ramt og må isolere sig. Vi oplever, at
familierne er hurtige til at reagere og vise
ansvarlighed, så vi håber på at komme helskindet igennem.
Corona eller ej – så arbejder vi stadig hverdagen skal jo fungere. Vores ivrige
elevråd har ytret ønske om flere legeredskaber til legepladsen. Vi kiggede lidt på
vores legepladser, og blev enige om, at de
godt kunne trænge til lidt nyt. Så vi tog
spenderbukserne på og indkøbte en gynge,
en vippe og en Panna-bane. Sidstnævnte
er sat op, og bliver benyttet flittigt. Resten
kommer i løbet af den næste måned.

Kommunalvalget 2021 i Hellevad foregik i
Hellevad Børneunivers’ gymnastiksal. Vi
blev kontaktet af kommunen, om vi havde mulighed for at lægge hus til. Det ville
vi gerne, og var noget spændte på, hvordan
det ville komme til at gå, når vi både skulle huse Hellevads beboere, samt drive læring og undervisning. Det gik over al forventning.
I Hellevad Børneunivers glæder vi os til at
hilse på byens nye præst. Susanne har ringet og præsenteret sig og i skrivende stund
har vi også datosat et møde.
Vi ønsker Susanne og hendes mand hjertelig velkommen og glæder os til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Fællesleder, Søren Sørensen

I børnehaven havde personalet også et ønske om en gynge til Futterne (de allermindste). Det har vi købt, og den venter vi
også med længsel på.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad
IF
Så er det snart forår, og vi kan forhåbentlig
for alvor vinke farvel til, alt hvad der hedder corona. Det har været nogle hårde år
med mange udfordringer, og der skal lyde
en kæmpe tak til alle de frivillige kræfter,
der er i HIF, som hele vejen igennem har
gjort et kæmpe arbejde med at få alt til at
fungere bedst muligt.
Har du lyst til at spille lidt badminton på
egen hånd, spille lidt indendørs fodbold eller bare lege et par timer med børnene i
gymnastiksalen. Så book endelig hos mig
på tlf. 30 15 36 71. Det koster kun 50 kr. pr.
time.
Forår er lig med en ny sæson – læs mere
herom under afdelingerne.
Derudover vil jeg benytte muligheden
for at gøre opmærksom på vores generalforsamling, som finder sted tirsdag d. 8.
marts kl. 19.00 i multirummet. Vi håber
på, at I vil komme og høre lidt om, hvad vi
går og laver, og glæder os til at se jer.

Hellevad udviklingsråd
Som nogle af jer måske har læst i avisen,
så har arbejdsgruppen bag en multibane i
Hellevad haft stor succes med at søge midler til projektet. Der er derfor en lille gruppe, der for tiden bruger rigtig mange timer
på dette projekt, og med lidt held skulle
der gerne blive opført en multibane i løbet
af sommeren.
Det er tanken, at banen kommer til at ligge
på sportspladsen ved siden af bålhatten.
Det er så fedt, at sådan et stort projekt kan
komme op at stå på tværs af foreningerne.
Kæmpe ros skal lyde til de folk, der lægger
alt deres energi og kræfter i projektet.
Udviklingsrådet har i nogen tid arbejdet
på at få opsat nye skilte, der skal vise vej til
Hellevad Børneunivers og Idrætsforeningen, og disse skilte er nu bestilt og skulle
blive sat op inden for nær fremtid.
På vegne af udviklingsrådet
Hanne Underbjerg-Tornvig

De bedste hilsner Hellevad IF – Hanne
Underbjerg-Tornvig
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Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF Badminton

Hellevad IF Fodbold – Ungdom

Her på tærsklen til forår kommer der en
lille hilsen fra badminton afdelingen.

Snart bliver det lysere, og snart kommer et
spirende forår lige om hjørnet – dejligt!

Der er pt 6 unge mennesker, som træner
hver onsdag, hvor Valdemar tager tørnen
som træner, hvilket vi er meget glade for.

Corona er, når disse linjer læses - forhåbentlig begyndt at komme mere på afstand, så vi igen rigtig kan få gang i verdens bedste leg – nemlig FODBOLDEN.

Det har som alle andre steder i idrætsverdenen været en stor udfordring med corona og den uvished, der lurer hele tiden,
men det tegner til, at den dagligdag, som
vi kender, vil komme tilbage.
Senior spiller hver onsdag, hvor de har
nogle hyggelige timer, her er det Nicolaj
Greve, der er tovholder.
Dette bliver det sidste indlæg fra min
hånd, idet jeg er kommet til den konklusion, at der skal nye og friske kræfter til.
Det har været nogle rigtig spændende og
lærerige år med badminton og HIF arbejde.
De bedste hilsner
Peter

Sæsonopstarten for ungdom, som typisk starter i starten af april, er ved at blive planlagt, og i år vil fodboldbestyrelsen
gøre ALT for at gennemføre den normale
fælles opstart, som vi med stor succes har
gennemført år efter år, før Corona fik sit
indtog. Men allerede fra starten af januar er vores U15 drenge påbegyndt træningen på kunststofbanen i Agerskov, og flere
af vores hold vil nok også allerede starte i
marts måned. Men følg med på enten Hellevad IF’s facebook side ”Hellevad Idræts
Forening” eller ved opslag ved nogle af byens forretninger, omkring hvornår de forskellige hold starter op.
Igen i år, og med respekt for corona-restriktionerne, indsamlede fodboldafdelingen og
hjælpere, igen rigtig mange juletræer og dåser i Hellevad og omegn den første weekend i januar. Der skal lyde en stor tak til alle
hjælperne (børn som voksne) på dagen, en
tak til byens utrolige flotte støtte, samt en
tak til de, der aftog alle juletræerne.
Fodboldformand Peder Holm

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Hjælpere, der sorterer og trykker dåser,
samt indsamler juletræer til støtte for Hellevad IF Ungdom
12

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF Fodbold
– Senior og Oldboys:
Serie 3 – Serie 3 – Serie 3!!!!!!!!
I starten af november lykkedes det klubsamarbejdet Hellevad/Agerskov senior
holdet i et kæmpe drama at rykke op i serie 3, efter en playoffkamp mod Haderslev

på udebane. Efter en hæsblændende ordinær kamp, der endte 2-2, og hvor HFK
scorer til 2-1 tre minutter før tid, så lykkes
det holdet at udligne i det 90 minut. Der
blev så ikke scoret mål i forlænget spilletid,
og så skulle det hele afgøres på straffe, hvor
vi fortjent vinder med 3-1, efter Dennis
Målmand lige nappede tre af deres skud.

Serie 3! Efter et kæmpe playoffdrama, hvor sejren kommer i hus efter straffesparkskonkurrence

Selv en tidligere landsholdsprofil kunne ikke stoppe Hellevad/Agerskov holdet
Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Igennem hele sæsonen blev der spillet flot
senior fodbold og i sidste spillerunde, hvor
2. pladsen skulle sikres, fik man endda fornøjelsen af at spille mod en tidligere landsholdsprofil (Martin Jørgensen), men end
ikke det kunne stoppe det unge Hellevad/
Agerskov hold, som vandt 5-2.

ge til, at seniorholdet kommer til at gå en
spændende sæson i møde. Som det plejer
at være, vil der trænes på skift i Hellevad
og Agerskov.

I skrivende stund (slut januar) er senioropstarten på kunstbanen i Agerskov sat i
gang, og til stor glæde var der både velkendte, men også et par nye ansigter tilstede.

Der skal lyde en stor opfordring til ALLE,
at når der spilles kampe i Hellevad, så endelig mød op og hep på holdet.
Hvis man sidder og har lyst til at spille noget godt fodbold, så endelig kontakt Fodboldformand Peder Holm (20 95 21 62)
for nærmere information – der er plads til
alle!

Til den nye sæson vil der være et serie 3
hold og et 7 mands hold, og det vil være
med et nyt trænerteam, men alligevel med
et par kendte ansigter på holdet.

For oldboysholdet så er træningen allerede startet i februar, så holdet forhåbentlig nok skal stå knivskarp til første turneringskamp.

Trænerteamet vil være Emil Larsen og Jacob Møller Jensen – så et utrolig stærkt
trænerteam, som med sikkerhed vil bidra-

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

Trænerteamet med Emil Larsen og Jacob Møller Jensen, der er klar til at styre senior tropperne
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4H

4H
Lyset vender tilbage, og det gør en mere
aktiv tilværelse med udendørs aktiviteter
heldigvis også.
Vi skal snart til at have gang i haverne
igen, og denne gang på en ny lokalitet. Vi
afventer stadig at kunne afsløre det nye
sted endeligt, da alle tingene lige skal falde
på plads.
Vi glæder os til de nye muligheder og glæder os over, at vi i så mange år har kunnet benytte det sted, som vi har vænnet os
til. Tusind tak for at huse 4H Hellevad i så
mange år.

Vi hygger, leger og har det sjovt hver gang
vi mødes.
Vi starter sommer 4H op i slut april/start
maj, og man er velkommen fra det år man
starter i skole, - vi henter børnene og går
med dem hen til haverne.
Følg med ang. opstart på vores facebookside Hellevad 4H og på Hellevad-facebooksiden.
Venlig Hilsen
Hellevad 4H

4H er en forening for alle, der er startet i
skole og opefter. I Hellevad har vi tradition for at have haver, hvor vi sår, luger, høster og forarbejder f.eks. kartofler, rødbeder og majs.
Vi er heldige at have rigtig gode hjælpere,
som er en uvurderlig hjælp. Hjælp til arrangement eller hjælp i haverne er altid
kærkommen - også hvis det bare er for en
enkelt gang. Det er ingen binding.
Vi har aktiviteter såsom bondegårdsbesøg,
skovtur, sommerfest, tur til Åbæk-hytten,
lave halloweenhygge med udskæring af
græskar, lave juledekorationer eller julebage, dyppe lys og f.eks. lave insekthoteller.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

15

Hellevad Husmoderforening

Hellevad
Husmoderforening
Marts

Maj

Generalforsamling i skolens alrum
torsdag den 10. marts kl. 19.
Ingen tilmelding, alle er velkomne.

Onsdag den 18. maj: Eftermiddagstur til
Wellings Landsbymuseum i Lintrup.
Vi kører i egne biler fra Kløver Es kl. 13.
Vi skal se Danmarks mest særprægede
museum. Søren Welling, kunstmaler og
samler, har skabt sit eget lille minisamfund fra omkring år 1900.

April
Eftermiddagstur til Drosselgården
ved Bovlund onsdag den 27. april.
Vi kører fra Kløver Es kl. 13 i egne biler.
Vi ser stedet og butikken og hører foredrag
om stedet.
Medlemspris 75 kr. inkl. foredrag, kaffe og
kage. Tilmelding senest 23/4 til Anna Marie,
tlf. 20 61 91 92 eller Randi, tlf. 51 52 30 02.
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Medlemspris 75 kr. inkl. entré, kaffe og
kage. Tilmelding senest 12/5 til Elna,
tlf. 81 61 77 04 eller Lilian, tlf. 20 93 90 42.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Ringriderforening

Hellevad
Ringriderforening

POKALRINGRIDNING

i

Hellevad
Hellevad Ringriderforening

Hellevad Frivillige Brandvæm

Program for pokalringridningen

Vi afholder generalforsamling i
Hellevad Ringriderforening
Kl. 11.00
onsdag d. 2. marts klokken 19.00
i skolens Multirum.
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.15
Indkaldelse og dagsorden bliver lagt
op
Kl. 15.00
i vores gruppe på Facebook - Hellevad
Kl. 17.00
Ringriderforening - samt på Hellevadsiden.

SØNDAG deog
n 1spænding
4. september 2om,
008.hvor manusikkerhed
ge der arrangerer ringridning i 2022, og
Ringridning starter
ikke mindst hvor stor en opbakning der er
Boder åbner
blandt rytterne, nu hvor mange ikke har
Middagspause. Der kan købes Schnitzel m. Flødekartofler & salatbar for kr. 75,- i laden
siddet på hesten i to år.
Afhentning af sidste års konge på hotel Kløver Es med
Den Sønderjyske Pigegarde

Det skal blive spændende at følge udviklingen i den sønderjyske nationalsport i 2022,
Uddeling af pokaler samt udtrækning af lodsedler v/ Julius Beier,
der
på mange måder kommer til at danne
formand
for Amtsringriderforeningen.
grundlag
ringridning
i årenetilfremover.
Lodseddelgevinster
kan for
afhentes
i teltet eller ved henvendelse
Jan Freitag
Optog med ryttere, orkester og minitog.
Faneridning, derefter omridning.

Tlf 2296 8822 – bedst efter kl 16.00

På ringriderpladsen
har
hotel
Es restaurationer
i laden
Jeg kan kun opfordre til at møde op,
og
For
osKløver
i Hellevad
vores intention stadig
Desuden findes der bytteboder for børn, 4 H, tombola, pølsevogn, is, slik på pladsen.
hvis man synes det med ringridning bare
at afholde to arrangementer, hvor vi afbyen.
er en lille smule spændende, så komMinitog
og kører
værrundt i holder
ringridning lørdag d. 25. juni, samt
Hellevads beboere opfordres til at hejse flaget på dagen.
slutter ringridersæsonen af med pokalen del af holdet.
ringridning søndag d. 11. september.
Vi går en spændende ringridersæson i
På vegne af Hellevad Ringriderforening
møde. Mange foreninger har aflyst deAndreas Carstensen
res ringridning 2 år i træk, og der er en vis
De 4 Foreninger Hellevad

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender – Hellevad
MARTS
02. kl. 19.00
03. kl. 19.00
08. kl. 19.00
10. kl. 9.30
10. kl. 19.00
17. kl. 9.30
23. kl. 19.00
24. kl. 9.30
24. kl. 9.00
31. kl. 9.30

Generalforsamling i skolens Multirum
Generalforsamling på Hotel Kløver Es
Generalforsamling i skolens Multirum
Musikalsk legestue i konfirmandstuen i Hellevad
Generalforsamling i Skolens alrum
Musikalsk legestue i konfirmandstuen i Hellevad
Offentlig regnskabsmøde i konfirmandstuen
Musikalsk legestue i konfirmandstuen i Hellevad
Besøg på Danfoss i Rødekro
Musikalsk legestue i konfirmandstuen i Hellevad

Ringriderforening
Beboerforening
HIF
Kirken
Husmoderforening
Kirken
Menighedsrådene
Kirken
Pensionistforening
Kirken

APRIL
14. kl. 17.00
21. kl. 9.30
27. kl. 13.00
28. kl. 9.30

Skærtorsdags gudstjeneste
Babysalmesang i kirken
Eftermiddagstur til Drosselgården i Bovlund
Babysalmesang i kirken

Kirken
Kirken
Husmoderforening
Kirken

MAJ
01. kl. 10.00
05. kl. 9.30
12. kl. 9.30
18. kl. 13.00
19. kl. 9.30

Konfirmation i Hellevad Kirke
Babysalmesang i kirken
Babysalmesang i kirken
Tur til Wellings Landsbymuseum i Lintrup
Babysalmesang i kirken

Kirken
Kirken
Kirken
Husmoderforening
Kirken

Babysalmesang i kirken
Redaktionsmøde i konfirmandstuen
Friluftsgudstjeneste for begge sogne hos
Pia og Bjarne Kristensen
Tingbjergvej 12, Øbening
Ringridning i Hellevad

Kirken
SogneNyt

JUNI
02. kl. 9.30
02. kl 19.00
05. kl. 10.30

25.
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Kirkerne
Ringriderforening

Aktivitetskalender Hellevad Sogn
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Aktivitetskalender – Egvad
MARTS			
03. kl. 18.00 Besøg hos Brinksgaard i Rørkær
Fam & Sam
04. kl. 18.30 Gymnastik og folkedansopvisning
NHU
20. kl. 10.30 Start af Cykelmotionisterne
NHU
23. kl. 19.00 Offentlig regnskabsmøde i konfirmandstuen
Menighedsrådene
24. kl. 19.00 Generalforsamling
Forsamlingshuset
24. kl. 19.30 Generalforsamling
Nr Hostrup Hus
26. kl. 19.00 Forårsfest
Nr Hostrup Hus
31. kl. 18.30 Generalforsamling
Fam & Sam
			
April			
08. kl. 19.30 Børnediskotek
NHU
08. kl. 17.00 Rent sogn
Beboerforening
24.
Konfirmation Egvad Kirke
Egvad Kirke
Ultimo april kl. 18.00 Tur til Naldtang lejren
Fam & Sam
			
MAJ			
21. kl. 9.00
Legepladsdag
Beboerforening
			
JUNI			
02. kl. 19.00 Redaktionsmøde i konfirmandstuen
Sognenyt
05. kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste for begge sogne hos
Pia og Bjarne Kristensen
Tingbjergvej 12, Øbening
Kirkerne
06. kl. 14.00 Bilorienteringsløb
NHU

Aktivitetskalender Egvad Sogn
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Hellevad Beboerforening

Beboerforening for
Hellevad og omegn

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00
på Hotel Kløver Es
Dagsorden:
1. Valg af dirigent/ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Bekendtgørelse af kontingent for 2022.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Birger Wollesen (ønsker ikke genvalg)
Majbrit Brylle Outzen (ønsker ikke genvalg)
Suppleant: Mette Jensen (ønsker ikke genvalg)
7. Valg af revisor.
På valg er:
Peter Jacobsen
Suppleant: Hanne Underbjerg-Tornvig
8. Eventuelt.
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Hellevad Beboerforening / Hellevad – Egvad Pensionistforening

Julebelysning

Juletræsfest

Vi i Beboerforeningen har traditionen tro
igen sørget for julebelysning i Hellevad samt
for det store juletræ, ved Hotel Kløver Es.

Vi måtte desværre aflyse vores juletræsfest
på Hotel Kløver Es sidste år, pga. covid-19.
Vi havde ellers håbet, at vi kunne holde en
juletræsfest, da vi også aflyste året før.

Der skal lyde en stor tak til de frivillige,
som har brugt masser af tid til opsætning.
Der skal desuden lyde en tak til erhvervsdrivende i Hellevad og omegn, som betaler
for julebelysningen.

Generalforsamling
Vi holder generalforsamling i år. Det er
fastsat til den 3. marts på Hotel Kløver Es.
Til en generalforsamling skal efterfølgende
vælges en bestyrelse, og vi står i den situation, at der er nogen, der ønsker at stoppe i
bestyrelsen for beboerforeningen,
derfor mangler vi nye til bestyrelsen.
Er dette noget for dig så giv Lars Iskov et
kald på tlf. 5133 8997.

Hellevad – Egvad Pensionistforening
Besøg på Danfoss torsdag den 24. marts
Besøg på Danfoss i Rødekro hvor vi får en rundvisning
og slutter af med en let anretning. Vi kører fra Kløver Es kl. 9.00.
Pris 75 kr. Tilmelding senest 17. marts til
Inga tlf. 30 24 78 02 eller Mette tlf. 50 49 75 58

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Nr. Hostrup
Forsamlingshus
Formandens klumme
Stormen rusker i træerne og generalforsamlinger begynder at banke på. Nok en periode skulle forsamlingshuset igennem med
nedlukning for fester og arrangementer.
Det har været svært for den almene dansker at agere i, at man f.eks. godt må holde barnedåb på kroen, men ikke i forsamlingshuset.
Men i skrivende stund er Danmark åbnet
op igen, og Gitte kan igen begynde at tage
imod bestillinger til fester. Så vi må håbe
at alle i det næste år kan få lov til at afholde familiefesten med både barnedåb, bryllup og fødselsdag.
Som alle efterhånden ved, har Gitte og
Vagn solgt deres hus og rykker deres teltpæle op. Vi skylder Gitte en kæmpe tak for
den indsats, hun har gjort for Nr. Hostrup
Forsamlingshus. Hun har ofte taget et lille smut over gaden for at se om alt var som
det skulle være. Et stort nap med take away
og det store arbejde med et loppemarked
har også været igennem hendes hænder.
Så vi har kigget sognet rundt for at finde
en værdig afløser og den første jeg spurgte,
sagde heldigvis ja, så i løbet af foråret giver
Gitte stafetten videre til Mona Schmidt,
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som har lovet at varetage kalender og udlejning. Det er vi rigtig glade for og er sikre på, at den opgave kommer til at ligge i
trygge hænder.
Træerne og buske på vestsiden er blevet fjernet, og der bliver nu plantet et par
Carphinus Betulus Frans Fontaine, som
ganske enkelt er søjle avnbøg. Træerne bliver plantet i uge 8, og vi håber at det giver et
jævnt og ensartet syn langs vejen og storesalen. Vi har fra Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje fået 12.500 til planter og grus m.m., så det er en god hjælp.
Brandskab i storesal er nu blevet udskiftet,
det var begyndt at lække lidt, men heldigvis har det ingen skade gjort.
Vi overvejer løbende at restaurere storesalen, med ventilation, nyt loft og lamper, og
vi har i den forbindelse fået 36.000 kr. fra
Norlys/Stofa vækstpulje. Vi tager det lige nu
lidt stepvis og kigger bl.a. på ventilation.
D. 24. februar får vi besøg af Trine Gadeberg, som sammen med en pianist vil holde et musikalsk foredrag. En aften som
vi glæder os meget til og som velvilligt er
støttet med 10.000 kr. fra BHJ fonden.
Mvh. Anne Grethe Jepsen

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Forsamlingshus

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

Generalforsamling
Nr. Hostrup forsamlingshus
afholder generalforsamling
torsdag den 24/3 2022 kl. 19
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag indkommet fra bestyrelsen:
Revidering af vedtægter.
Bestyrelsen

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
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Torsdag d. 24.
februar 2022

MUSIKALSK
FOREDRAG MED TRINE
GADEBERG OG PIANIST
Trine Gadeberg med pianisten Ebbe
Ravn gæster Nr. Hostrup
forsamlingshus til et musikalsk
foredrag
Mon ikke, at vi også får historien om,
hvordan Pelle udviklede sig til et viralt
fænomen i Corona-tiden.
Det er ikke for ingenting, at Trine Gadeberg oftest bliver
nævnt som Danmarks mest alsidige kvindelige
entertainer: Om det er medvirken i populære musicals,
som solist med landets symfoniorkestre, som
revyskuespiller (bl.a. modtager af Årets Dirch 2018), som
den ene fjerdedel i City Singler, som Kviknissen Pyt i DR´s
Nissebanden julekalender, som kvindelig gæst med Linie
3 eller som det kæmpe viralt hit med figuren Pelle—
Trine mestrer det hele!
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Kl. 19.00
I Nr. Hostrup
Forsamlingshus
Pris 195,- inkl.
kaffe og kage
Tilmelding på tlf. nr.
26 27 84 71 eller
50 85 96 02
Mobil pay til
betaling af billetter
575956

NR. HOSTRUP
FORSAMLINGSHUS
Nr. Hostrupvej 29
6230 Rødekro
Tlf. 50 85 9602

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Hus

Nr. Hostrup Hus

Vi er nu kommet godt på den anden side af
nytår. Og med de seneste udmeldinger, der
er kommet, ser det ud til, at vi går en mere
åben sommer i møde. Forstået på den
måde, at vi igen kan afholde arrangementer som før, samt besøge og støtte de lokale foreninger, der stabler noget på benene.
Det er dejligt.
Der har været meget lys i vores dejlig hal
det seneste stykke tid. Og hvor er det dejligt at køre forbi, når enten NHU har gang
i et af sine mange hold, der er fest i hallen
eller blot de lokale, der mødes til et par timers hygge i hallen. Det er fedt at se hallen blive brugt så meget, og det bekræfter
endnu engang, hvor meget den betyder, og
hvor vigtig den er for vores lokalsamfund.
Vi vil igen i år opsøge arbejde til diverse
arrangementer, så der kan tjenes en ekstra
skilling til NHH. Og til dette vil vi gerne
takke den utrættelige skare af folk, der gerne springer til og hjælper. Ikke at man skal
sige ja hver gang, man bliver spurgt. Blot et
ja, en gang i mellem har en stor værdi.

Dagene her sidst i februar er tiltaget med ca. 3 timer og 30 min
alvor
på spurgt
vej. Vi nærmer
os også
års dagen
vores fantastis
og få
naboen,
om I1 ikke
skalfor
følges,
var
en
stor
begivenhed
som
bl.a.
blev
fejret
med
et brag af en
så vi alle kan få et brag af en fest.
hvert år skal være en kæmpe fest for at fejre jubilæum, foråre
gymnastiksæsonen og meget mere. Se annoncen for Æ forårs
Generalforsamling
d. der
24/3
kl.19.30
opbakning
til dette initiativ
også
har til formål, at hjælpe ø

Vi afholder generalforsamling d. 24/3

Generalforsamling:
kl.19.30 i Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Vores generalforsamling er fastlagt til at foregå onsdag den 18
Denne afholdes samme aften som generalgeneralforsamlingen samme aften som Forsamlingshuset hold
forsamling
fortætte
Nr. Hostrup
signalisere
vores
fællesskabForsamlingshus.
men også for at begrænse d
Kom forbi
og giv
din mening tilkende.
Dagsorden
vil blive
udsendt.

Medlemskab NHH
NHH
SåMedlemskab
er tiden kommet
til at gen/nytegne sit medlemskab af Nr. H
Så er tiden
gen/nytegne
uændret
100 kr.kommet
pr persontil
ogat
kan
indbetales påsit
følgende måd
medlemskab
af eller
Nr. bankoverførsel
Hostrup Hus.på k.nr. 7910-183395
Mobilpay
nr. 59127
Der
vil også være2022
mulighed
for at betale
Kontingent
er uændret
100 kontingent
kr. pr. på vores g

person og kan indbetales
på følgende
Lokalbefolkningens
brug af hallen:
måde:
Der
er mulighed for at bruge hallen, enten ved at leje den på t
den
er ledig, ordningen
et forsøg og vil blive
Mobilpay
nr. 59127kører
ellersom
bankoverførsel
på evalue
Info
om
ordningen
kan
fås
hos
Bo
Kaczmarek
40
91 46 81
k.nr. 7910-1833956

Aftaler:
Lokalbefolkningens
brug
hallen:
Med
SuperBrugsen i Rødekro
har af
vi en
rigtig god aftale som ka
afhængig
brændstofsalg
vores OK
kort. Derfor
Der er af
mulighed
for atpåbruge
hallen,
enten er det vigt
Kort
som
muligt
der
støtter
NHU!
Gå
ind
på
ok.dk
ved at booke den på timebasis eller tage og bestil et O
forening, find Nr Hostrup Ungdomsforening ved at søge på po
chancen og se, om den er ledig.
hjælp så Kontakt Morten Steinbeck – 26 83 67 90

Info om ordningen kan fås hos

Telegrammer:
Jesper Paulsen - 51 91 67 78
Vi har igen de smukke telegrammer med motiv af Egvad kirke
henvendelse til Kirsten Petersen Nr. Hostrup - 60 66 92 91

Aftaler:

Der arbejdes lige nu på fuldt tryk for, at
der kommer styr på de sidste ting til årets
forårsfest, den sidste lørdag i marts måned.
Så få sat et kryds i kalenderen d. 26.03.22,

Fra foreninger i Egvad Sogn

Jern/metalindsamling:
Med Super Brugsen i Rødekro har vi
Vien
indsamler
skrotaftale,
der sælges
fordel
for op
Nr Hostrup-Hus
Vi h
rigtig god
somtilkan
give
til
penge.
15.000 kr. pr. år delvis afhængig af brændHar du noget metal du vil donere så Kontakt Lars Jensen - 51 8
stofsalg
på vores OK kort. Derfor er det
Når i afleverer skrot hos Lars, bedes i kun aflevere metalskot o
På Bestyrelsens vegne
Gunnar Petersen

25

Nr. Hostrup Hus

vigtigt for os at have så mange aktive OK
kort som muligt, der støtter NHU!
Gå ind på ok.dk og bestil et OK kort, under punktet støt din lokale forening, find
Nr. Hostrup Ungdomsforening ved at søge
på postnummer 6230.
Har du brug for hjælp så kontakt
Morten Steinbeck – 26 83 67 90
Telegrammer:
Vi har igen de smukke telegrammer med
motiv af Egvad kirke til salg. De kan købes
ved henvendelse til Kirsten Petersen,
Nr. Hostrup - 60 66 92 91
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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
tlf. 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
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Nr. Hostrup Hus
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Nr. Hostrup Familie & Samfund

Egvadog
og Omegn
Omegn
Egvad
Vibse Wollesen
Østermarksvej 14, 6230 Rødekro
Tlf. 28 87 62 20
Formand
20224429
Mail: vibseogsoren@wollesgaard.dk

Formand:
Inger Lind Karlsen
HydevadvejBirgit
58, 6230T.
Rødekro
Holm
Tlf. 40 53 25 61
Mail: ingerlindkarlsen@yahoo.dk
Inger Karlsen

Næstformand, Sekr. PR 40532561

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

Bente Bæk Nielsen

Kasserer og region:
Peter Karlsen
Inge Hansen
Øbeningvej 1, 6230 Rødekro
Tlf. 31 42 38Mette
36
Steinbeck
Mail: ingehansen18@gmail.com

Majbrit Æbelø

Jytte Autzen
Øbening Kirkevej
8, 6230
Rødekro
Bertha
Jensen
Tlf. 24 26 62 78
Mail: jytteautzen@gmail.com

Kirsten Petersen Ø

Majbrit B. Æbelø
6200 Aabenraa
Tlf. 27 64 65 29
gavstrikken@gmail.com

Lotte Petersen
Nr. Hostrupvej 28, 6230 Rødekro
Regions
udv.
30282218
Tlf. 40 63 14 78
Mail: lotte.borchers@hotmail.com

Best. medl.

27508301

Suppleant:

Best.
medl.
Randi
Toftkær

60491881

Nr. Hostrupvej 21, 6230 Rødekro

Kasserer
Tlf. 22 90 20 83

Mail: randitdk@yahoo.com

Kursus udv.

23723552
50729334

Suppleant:
Birgit T.
Holm
Kursus
udv
27646529
Nr. Hostrupvej 49, 6230 Rødekro
Tlf. 20224429
Suppleant
40449146
Mail: bth6230@gmail.com

Suppleant
61760967
Vi gør opmærksom på, at deltagelse forudsætter medlemskab, ellers tillægges et
beløb på kr. 50,- pr. arrangement.
Kontingent og KUN kontingent kan ind-

Vi gør opmærksom på, at
deltagelse
forudsætter
medlemsk
betales
på konto nr.:
7911 – 0007405955.
beløb på kr. 50,- pr. arrangement.

Kontingent og KUN kontingent kan indbetales på konto n
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Marts:

Husflid.

Nr. Hostrup Familie & Samfund

Besøg hos Brinksgaard i Rørkær
Torsdag d. 3. marts 2022 kl. 18
Mødested:
Vi mødes ved Nr. Hostrup
Forsamlingshus kl. 17.25
Kom med til en hyggelig aften, hvor
vi besøger Brinksgaard, Vinkelvej 18,
6270 Tønder. Brinksgaard er en café
og livsstilsbutik. Deres store, flotte butik på 350 kvadratmeter er fyldt
med de nyeste trends inden for modetøj, brugskunst, wellness-produkter, smykker, interiør, te, lækre specialiteter og spiritus.

Generalforsamling
Torsdag den 31. marts 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”.

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.

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.

Pris: 200 pr. person inkl. tapas, øl /
vin / vand, kaffe og sødt.

Man er meget velkommen til kun at
komme og høre foredraget.

Bindende tilmelding senest den
18. februar til Inger på 40 53 25 61
eller ingerlindkarlsen@yahoo.dk.

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.

Afbud senest 2 dage før ellers betaler man.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Familie & Samfund

Tur til Naldtanglejren
Datoen følger (arrangementet bliver sidst i april)
Mødested: Ved Nr. Hostrup Forsamlingshus kl. 18.00,
hvorefter vi kører i egne biler til Naldtang.
Feriekolonien Naldtanglejren ejes af Foreningen De Danske Børneinstitutioner i
Aabenraa. Naldtanglejren er beliggende ved Varnæs, 17 km syd for Aabenraa, direkte ved Als Sund.
Lejren benyttes af foreningens egne institutioner, skoler, foreninger og lign.
Naldtanglejren er helt nyopført. Den har plads til 60 personer.
Det er et spændende projekt, som bestemt er et besøg værd.
Rundvisning, fortælling om Naldtanglejren samt kaffe med petit fours kan erhverves for kr. 75,00 pr. person.
Bindende tilmelding til Inger på 40 53 25 61 eller ingerlindkarlsen@yahoo.dk.
Afbud senest 2 dage før, ellers betaler man.
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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!

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

Fra foreninger i Egvad Sogn

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

NHU
Cykelmotionisterne
Tidsplan
NHU MTB

Mandag og torsdag

18:30

Tonny

Start søndag den 20. marts kl. 10.30 efterfølgende træning hver mandag fra den
21. marts
NHU Racer

Mandag

18:30

Johannes

Start søndag den 20. marts kl. 10,30 efterfølgende træning hver mandag fra den
21. marts
Mandfolk MTB

onsdag

18:30

Jan

Start søndag den 20.marts kl. 10:30 efterfølgende træning hver tirsdag

:

Alle hold mødes ved Nr. Hostrup forsamlingshus
HUSK Spinning køre hver tirsdag og torsdag kl. 19.00 2022 i Nr. Hostrup Hus:
Skulle man have lyst og prøve en time så mød op.
Hold øje med vores hjemmesiden http://www.nhuf.dk/
Mandfolk på MTB: https://www.facebook.com/groups/NHUMandfolk/
Cykelmotionisterne Nr. Hostrup: https://www.facebook.com/groups/1040618402651129/
Kontingent for
hele året
Voksne kr. 100,00
Børn kr. 50,00
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

Sodavandsdistotek med musik fra: ”Discoteque Det Nye”
Saml alle dine klassekammerater, få noget godt at spise inden det går løs med Fest,
Dans, Fed Musik og Sjove Konkurrencer!
Tilmelding til Anders via SMS på 24 80 91 01
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Nr.
Hostrup
& Omegns
Beboerforening
Nr. Hostrup og omegns bebo
Nr.
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Mange
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TakTak
forfor
de de
flotflot
pyntede
pyntede
juletræer
juletræer
Mange
Mange
tak,Tak
tak,
forfor
for
at de
der
at der
varvar
så mange,
så mange,
derder
harhar
bidraget
bidraget
til for
jul
til
detstærkt
flottest
pyntede
træ blev og
i årog
Hydevad,
detdet
flottest
flottest
pyntede
pyntede
trætræ
blev
blev
i åri Hydevad,
år Hydevad,
stærkt
forfulgt
forfulgt
af Øbeningvej
af Øbeningvej
Horsbyg
Horsbyg
N.stær
N.
DerD
en stor
til de hustande,
derbare
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strøm
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bare
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mørke
mørke
tidtivt
hyggeligere.
hyggeligere.
hyggeligere.

Nr. Hostrup &
Omegns Beboerforening
Tak for de flot pyntede juletræer!
Mange tak for, at der var så mange, der har
bidraget til julepyntningen.
Det flottest pyntede træ blev i år Hydevad,
stærkt forfulgt af Øbeningvej og Horsbyg N.
Der skal i øvrigt lyde en stor tak til de husstande, der leverede strøm til belysningen,
det gør bare den mørke tid væsentlig hyggeligere.

Støt
Støt
foreningen
foreningen
og og
tegn
tegn
et medlemskab
et medlemskab Støt foreningen og tegn et medlemskab
Et nyt
år betyderi også,
at det er tid tiljeres
atjeres
tegne
m
Et nyt
Et nyt
år betyder
år betyder
også,
også,
at det
at det
er tid
er tid
til at
til tegne
at tegne
medlemskab
medlemskab
beboerforeningen,
i beboerforeningen,
bidra
bid
34udvikle
udvikle
og finde
påforeninger
nye tiltag,
men
også
at
vedli
udvikle
og og
finde
finde
på på
nyenye
tiltag,
tiltag,
men
men
også
også
at vedligeholde
at
vedligeholde
sportspladsen.
sportspladsen.
Du
Du
kankan
blive
blive
medlem
med
Fra
i Egvad
Sogn
indbetale
100,kr.
til
7910 eller
- kontonr.
17580p
indbetale
indbetale
100,100,kr. kr.
til reg.
til reg.
7910
7910
- kontonr.
- kontonr.
1758047
1758047
(husk
(husk
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navn
ogreg.
og
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eller
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mobilepa
56
mærket
”beboerforening”.
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er
56 56
mærket
mærket
”beboerforening”.
”beboerforening”.
Medlemskabet
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er pr.
er pr.
husstand.
husstand.

Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Støt foreningen
og tegn et medlemskab
Et nyt år betyder også, at det er tid til at
tegne medlemskab i beboerforeningen, jeres bidrag støtter os i at udvikle og finde på
nye tiltag, men også at vedligeholde sportspladsen.
Du kan blive medlem ved at indbetale 100,- kr. til reg. 7910 - kontonr. 1758047
(husk navn og adresse) eller mobilepay på
tlf. 21 17 19 56 mærket ”beboerforening”.
Medlemskabet er pr. husstand.

Legepladsdag
Lørdag d. 21. maj kl. 9.00 Nr. Hostrup
Sportsplads. Tag familien med til en hyggelig formiddag, hvor vi i fællesskab luger
ukrudt, reparerer, maler og vedligeholder
pladsen.
Beboerforeningen vil stå for lidt forfriskende i løbet af dagen og slutte af med en
grillpølse.

Beboerforeningen er selvfølgelig altid villige til at modtage nye forslag og ideer, vi vil
gerne høre, hvad beboerne i vores sogn har
at bidrage med.

Rent Sogn
Fredag d. 8. april kl. 17.00 mødesteder over
hele sognet, nærmere info følger.
Traditionen tro rydder vi langs sognets
landeveje. Gå ikke glip af hyggeligt selskab
med naboerne, hvor vi ovenikøbet gør noget godt naturen.
Efter affaldsindsamlingen vil beboerforeningen stå for en grillpølse og lidt forfriskende.
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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

REDAKTIONELT
Så er vi nået til 2022, og foråret er på vej
med næsten 3 timers længere dagslys.
Positivt er det også, at forårsbebuderne
har travlt med at kigge frem under buske og træer, og mundbind og coronapas er lagt på hylden, i hvert fald for et
stykke tid.

Korrekturlæser Gretel Terp
Hovedgaden 62, Hellevad,
6230 Rødekro,
Tlf. 74 66 93 22 / 27 35 39 35
E-mail: gretelterp@gmail.com

Velkommen til de familier, der har valgt
at slå sig ned i vore små landsbyer ved
at overtage huse og ejendomme. Liggetiden har været usædvanligt lav, og
her er attraktivt at bo for folk både syd
og nord fra.

Medredaktør Gerda Hansen
Langager 12, Hellevad,
6230 Rødekro,
Tlf. 23 23 45 83
E-mail: langager@bbsyd.dk

Datoen for redaktionsmødet er i år
torsdag den 2. juni kl. 19 i konfirmandstuen, så HUSK at sætte X allerede nu i
din kalender.

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
omkring 1. juni 2022. Stof til bladet indleveres til en af de to medredaktører.

DEADLINE 1. MAJ 2022
Tegningen til forsiden er denne gang
indsendt af Hellevad 4H.

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

