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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo
DÅB
Den 10. nov. 2019
Alfred Villy Lillegaard Lech
Hellevad Kirke
Den 24. nov. 2019
Julius Erik Lind Karlsen
Egvad Kirke
Christian Kunz Klindt
Egvad Kirke
Den 12. jan. 2020
Loui Byg Giebel
Hellevad Kirke
BISÆTTELSE/ BEGRAVELSE
Hellevad Kirke:
Peder Terp d. 12. dec 2019
Anna Andresen d. 27. dec. 2019

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag d. 1. juni kl. 10.30
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Kirkekaffe
i Hellevad Kirke
Den 23. februar
vil der blive serveret kaffe/saft
og fastelavnsboller i våbenhuset
efter gudstjenesten.

Den 15. marts
vil der være kirkekaffe og småkager
i våbenhuset efter gudstjenesten.
Grunden til at vi genoptager kirkekaffe er, at vi så lige kan hilse på hinanden og snakke lidt sammen i fred
og ro, evt. om gudstjenesten.

Offentlig
Regnskabsmøde
Den 4. marts kl. 19.00

Fælles gudstjeneste for Hellevad og
Egvad sogne i smukke omgivelser.
Hos Bodil og Hans Nissen
Tingbjergvej 12, Øbening

er der offentligt regnskabsmøde i
konfirmandstuen i Hellevad.
Regnskaber for Hellevad og Egvad vil
blive gennemgået ved regnskabsfører
Bente Nielsen.

Medbring gerne stole, tæpper,
kaffe og frokost.

Menighedsrådene fra Hellevad og
Egvad vil være til stede.

Fra menighedsråd og præst

Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Påsken

Babysalmesang

i Hellevad og Egvad
Skærtorsdag, d. 9. april
Gudstjeneste kl. 17.00
i Hellevad Kirke.
Derefter er alle velkommen til at
gå med over i konfirmandstuen
og spise et påskemåltid.
Langfredag d. 10. april
kl. 10.30 i Egvad Kirke.
Påskedag d. 12. april
kl. 10.30 i Hellevad Kirke

Babysalmesang torsdage
kl. 10 i Egvad Kirke.
Vi synger, leger og danser
med børnene.
Første gang er torsdag d. 12.marts.
Der bliver i alt 8 gange.
Tilmelding til Anne-Mette Brun
Jensen, mob.: 25 47 62 78 eller mail:
til.organisten@gmail.com

2. påskedag d. 13. april
kl. 10.30 i Hellevad Kirke
kl.9.00 i Egvad Kirke
Alle gudstjenester i Påsken
er ved Frederik Birkler

Forårskoncert
Forårskoncerten bliver i år den 6. maj kl. 19.00 i Hellevad Kirke
Kom og hør hvad vores gode kor har arbejdet med.
Der vil være kaffe og kage i våbenhuset bagefter.

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Konfirmation i Hellevad kirke
Nu har vi fået en løsning og lagt en plan
for afvikling af konfirmationen 2020.
Det er vores vikarpræst Frederik Birkler,
der vil forestå konfirmationen.
Dato er den 3. maj 2020 kl. 10
i Hellevad Kirke.
De sidste ca. tre gange af konfirmandundervisningen vil foregå i konfirmandstuen.

Øvrige gæster kan finde plads andre steder
i kirken - der er ca. 200 pladser.
Der vil inden længe komme yderligere
informationer fra Frederik Birkler, og der
vil også komme en informationsaften i
konfirmandstuen.
Med venlig hilsen
Hellevad Menighedsråd
Birger M. Wollesen

Det er sådan, at hver konfirmand har to
bænke med navn på.

Følgende konfirmander skal
konfirmeres i Hellevad kirke:
Isabelle Marie Nielsen
Jonas Taszarek Lautrup Larsen
Rasmus Jensen Petersen
Mathilde Iskov
Filip Juhl Lorenzen
Sofie Juhl Lorenzen
Nathalie Nielsen
Konfirmand i Egvad Kirke
søndag den 26. april kl. 10.30
Karoline Christiansen
Birkeparken 66, 6230 Rødekro
Konfirmand ved den tyske konfirmation
2. maj 2020 kl. 10.30 i Rise kirke
Ugne Zidulyte - Hellevad
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Valg til
menighedsråd 2020
Der er orienteringsmøde
d. 12. maj 2020 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Hellevad
Birger Wollesen orienterer om den
nye valglov. Derefter fortæller Henning og Inge With om deres rejser til
Indien. Menighedsrådet er vært ved
kaffe og smørrebrød.
Menighedsrådsvalg er vigtigt for
sognet, kom derfor og hør nærmere.

Menighedsråd

Hvornår får vi en fast præst?
Vi arbejder på sagen, men pt. er der er ingen ledige præster. På landsplan
mangler vi 80 præster, og der er 50 pensionerede præster, der er trukket i
arbejdstøjet igen for at hjælpe. Tak for det.
Vi har været så heldige, at Frederik Birkler har sagt ja til at være vores faste vikar til
juni måned. Derefter håber vi at kunne få en fast vikar indtil sommeren 2021, så vi
på denne måde har en præst, der kan tage de kommende konfirmander.
I starten af 2021 vil vi søge igen og dermed håbe på, at vi er heldige.
Det er vores situation i vores pastorat Ravsted-Hellevad-Egvad
Ha’ et dejligt forår alle sammen!
Birger M. Wollesen
Hellevad Menighedsråd

Egvad menighedsråd
inviterer til offentligt orienteringsmøde om menighedsråds valg
Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 17.00 i forsamlingshuset.
Vi vil kort orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver,
herunder ansættelse af ny præst, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af
kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Vi forventer at være færdige kl. 18.00
Valgforsamling er tirsdag den 15. september 2020,
hvor menighedsrådets medlemmer vælges.
Egvad Menighedsråd
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Menighedsråd

Kirkebetjeningen
Konstitueret sognepræst.
Frederik Birkler
Tlf. 40 76 76 11
E-mail. ingefred@bbsyd.dk
Ved ferier og fridag henvises til Robert
Andersen, sognepræst i Hjordkær,
telefon 50 42 79 87, e-mail rsa@km.dk
Organist ved begge kirker.
Anne-Mette Brun Jensen
til.organisten@gmail.com
Tlf. 25 47 62 78
Kirkesangere ved begge kirker.
Ulla Reinholdt
Sønderbyen 7, 6534 Agerskov
Tlf. 21 60 25 03
e-mail. oksgaard@hotmail.com
Kirkesangere ved Hellevad Kirke.
Anne Jessen
Elmegårdsvej 2, 6500 Vojens
Tlf. 74 51 92 91 / 20 41 43 17
E-mail. annecjessen@gmail.com
Kirketjener/graver Hellevad.
Tonni Petersen
Vandmøllevej 3, Klovtoft, 6230 Rødekro
Tlf. 53 28 71 25
Kirkegårdskontoret.
Tirsdag-fredag kl. 9.30-10.00 og
12.00-12.30, tlf. 53 28 71 25
E-mail. hellevadkirke@c.dk
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Kirkegårdsmedhjælper.
Hanne Cornett Carstensen
Adelvad
Tom Clausen
Holbøl
Kirketjener/graver Egvad.
Mette Schrøder-Jørgensen
Rugbjergvej 10, Rugbjerg,
6230 Rødekro
E-mail. mette-brian@hotmail.com
Mobil. 61 54 88 87
Kirkebilen.
Velkommen til at benytte kirkebilen til alle
gudstjenester og til møder i præstegården.
Ring til Agerskov Taxa. 74 83 36 40
HUSK at melde adresseændring.
Pårørende til gravsteder bedes venligst give
besked til Kirkekontoret, når de ændrer
adresse og telefonnummer. Der kan opstå
situationer som gør, at kirkebetjeningen skal kunne komme i kontakt med
pårørende.
Hjemmesiden.
www.hellevad-egvad-sogne.dk

Fra menighedsråd og præst

Menighedsråd

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

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

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

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

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

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

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

Fra menighedsråd og præst

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

Indre mission
Onsdag den 4. marts kl. 19.30:
Møde i Hjordkær med Margit skov Pedersen

Tirsdag den 24. marts kl. 19.30:
Bibelkreds hos Grethe Christensen, Hovedgaden 45, Hellevad.

Onsdag den 1. april kl 19.30:
Møde i Hjordkær med Daniel Lund Olesen

Tirsdag den 21. april kl. 19.30:
Bibelkreds hos Annelene Luff, Langevej 8, Klovtoft.

Teltmøder i Hjordkær 10. – 15. maj
Juni
Grillaften hos Viggo Andresen, Kampvej 1, Brystrup
Kontaktperson: Ernst Andresen, 50954254
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Beboerforening for Hellevad og omegn

Rundt om
Hellevad
I år er det 10 år siden, at vi fejrede indvielsen af ”Rundt om Hellevad”. Det var en
stor dag med taler og sange, aktiviteter i
skoven og fest på engen. Nu efter 10 år har
vi næsten glemt, at man før ikke kunne gå
bag om kirken, over åen og med trampesti
til vandmøllen eller til skoven, fordi der
hverken var sti eller bro. En af forudsætningerne for at få sponsor-penge til projektet var, at naturen skulle åbnes for publikum, så der blev større mulighed for at
komme ud. Og det må vi da sige har været
en succes og stadig er til glæde for mange.

Ren dag afholdes i samarbejde
med Brandværnet
lørdag 25. april kl. 9-12

langs stierne og ved Helligkilden i skoven.
Tag gerne selv en hakke, kost, rive, trillebør, arbejdshandsker med.
Det er ikke nogen stor opgave. For ”Krolferne” starter sæsonen op tirsdag efter
påske med at feje og samle grene på engen.
Der er alle selvfølgelig velkommen til at
give en hånd med:)
Foreløbig er det også en nogenlunde overskuelig opgave at tjekke op på behov og
udføre nødvendige reparationer. Hvis man
har mod på en opgave som udskiftning af
træværk eller at male i løbet af sommeren,
så kontakt gerne Bjarne Boesen på mobil
24 83 93 44.

Mød op ved brandstationen kl. 9 og vær
med til at rydde op på Gustes eng og evt.

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

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

Fra foreninger i Hellevad Sogn

tlf.20459144
tlf.51338997
tlf.60219101
tlf.30532683
tlf.22681018
tlf.24403515
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Julebelysningen bliver sat op af medlemmer fra bestyrelsen og andre frivillige.
Julebelysningen
bliver sat op af medlemmer
fra
Julebelysningen er finansieret af byens erhverv
og medlemskontingentet
til
Julebelysningen
er
finansieret
af
byens
erhverv
o
Beboerforeningen.
Beboerforeningen.
Vi takker
for den storefor
økonomiske
fra de erhvervsdrivende og foreninger.
Beboerforening
Hellevadopbakning
og Vi
omegn
takker for den store økonomiske opbakning f

Julebelysning
Når julebelysningen kommer op, spredes
julehyggen i byen. Det er rigtig dejligt.
Julebelysningen bliver sat op af medlemmer fra bestyrelsen og andre frivillige.
Julebelysningen er finansieret af byens
erhverv og medlemskontingentet til Beboerforeningen.
Vi takker for den store økonomiske
opbakning fra de erhvervsdrivende og
foreninger.

Juletræsfest
Julemanden blev vækket fra sin lur på høTraditionen tro blev der igen, med stor
loftet, og det var da godt han blev vækket,
Juletræsfest
Juletræsfest
succes afholdt
juletræsfest
på Hellevad
forafholdt
ellers havde
vi ikke fået
under
Traditionen
tro blev
der igen,
med stor succes
juletræsfest
påpakker
Hellevad
Traditionen
Vandmølle.
juletræet.tro blev der igen, med stor succes af
Vandmølle.
Det var en vellykket dag med mange frem-Vandmølle.
Vi takker alle der bidrog til arrangementet
Detmødte
var enbørn
vellykket
dag med mange fremmødteatbørn
og
voksne. Alle
godteposerne
og voksne. Alle godteposerne Det ved
være
nissemand/
transport
var en
vellykket
dag -piger,
med mange
fremmødte
blevblev
uddelt
og
der
var
som
sædvanlig
chokolade,
kaffe,
saft,
julegløgg
og æbleskiver
uddelt, og der var som sædvanlig cho-blevtiluddelt
vandmøllen,
m.m.
og
der
var
som
sædvanlig
chokolade
i store
mængder.
kolade,
kaffe, saft, julegløgg og æbleskiver i store
En stor
TAK
til
Elsebeth
og
Bjarne
på
mængder.
i store mængder.
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Hellevad Vandmølle.

Julemanden blev vækket fra sin lur på hølofte
Fra foreninger
i Hellevad
for ellers havde
vi ikke fået
pakkerSogn
under jule
Vi takker alle der bidrog til arrangementet ve
vandmøllen, m.m.

Beboerforening for Hellevad og omegn

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt
28. januar i skolens alrum. Der var
mødt 14 medlemmer op foruden bestyrelsen. Tak til dem der mødte op.
På valg var Majbrit Outzen, Alis Nielsen
og Birger Wollesen.
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev
Majbrit Outzen, Ditte Thuesen og Birger
Wollesen. Suppleanter blev Ole Thygsen og
Mette Juul Jensen.
Alis Post Nielsen ønskede ikke genvalg.
Vi siger Alis TAK for indsatsen i
Beboerforeningen.
Peter Jacobsen var på valg som den ene
af revisorerne og blev genvalgt. Hanne
Underberg-Tornvig blev suppleant.

Hellevad Hjemmeside
Vi vil hermed gerne opfordre til, at endnu
flere foreninger gør aktivt brug af de muligheder 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
aktivitets- kalenderen, så vi alle har mulighed for at deltage eller bare følge med i,
hvad der sker i området.

Opkrævning af kontingent til
Beboerforeningen 2020
Bestyrelsen sørger for opkrævning af kontingent. Medlemskortet er gældende fra 1.
januar til 31. december.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Medlemskort kan købes ved juletræsfesten på Vandmøllen. Der kommer i løbet
af foråret et par friske damer rundt til
husstandene for at sælge medlemskab til
foreningen.
Man kan også betale på
Shell tanken.
Hjertestarter kursus.
Beboerforeningen vil gerne afholde
Hjertestarter kursus

tilslutningen er stor nok. Så hvis du
Beboerforeningen vil gerne
afholde et
Birger henne på Shell tanken, så kom
hjertestarter kursus forafholder
byensviborgere
en hjertestarter
kursus.
Kurset
selvfølgelig
når tilslutningen er stor
nok.erSå
hvis dugratis
er for med
interesseret, så sig det lige til Majbrit eller
Birger henne på Shell tanken,
så kommer
Vi har valgt
at bringe dette opslag
du på listen, og når der er nok til et kursus,
Kære hundeejere.
afholder vi et hjertestarter
kursus.
En lille bøn ? Vil i ikke nok samle
Kurset er selvfølgelig gratis
for medlemNår vi dagplejere
går med vores bar
mer af Beboerforeningen.
ikke altid spotte dem (lortene) føren

når børnene tørrer deres fødder/støv
Så please saml op? !

Vi har valgt at bringe dette opslag
fra Facebook

Kære hundeejere.
En lille bøn! Vil I
ikke nok samle op
efter jeres hund?
Når vi dagplejere går
med vores barnevogne,
med børn der går ved
siden af, kan vi ikke
altid spotte dem (lortene),
førend det er
Bestyrelsen for Beboerforeningen
for sent. Vi opdager det først hjemme,
Formand af Birger W
når børnene tørrer deres fødder/støvler
Kasserer
Lars Isko
indenfor. Så please saml op🙏!
Sekretær
Ditte Bon
Best.medl.
Best.medl.
Med venlig hilsen
Suppleant.
Beboerforeningen for Hellevad og
Omegn

Majbrit B
Flemmin
Mette Jen
Ole Thyg

Best.medl.
Med venlig hilsen
Beboerforeningen for Hellevad og
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Hellevad Husmoderforening

Tak

Hellevad Husmoderforening vil gerne sige
”TAK for opmærksomheden” i anledning
af vores 80 års jubilæum. Tak for gaver og
tak for det store fremmøde på Kløver Es,
hvor vi havde en dejlig aften.

Torsdag, den 5. marts kl. 19.00

Samtidig skal der også lyde en stor TAK til
alle, der støtter op om vores netop afholdte
Lottospil. Tak for fine gevinster, og tak for
den positive modtagelse vi møder, når vi
besøger jer for at bede om gevinster.

Venlig hilsen
Lilian Kristensen,
tlf 20 93 90 42,
mail lilian@netfiber.dk
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Generalforsamling i skolens alrum. Udover generalforsamlingen vil der være et
lille arrangement.
Ingen tilmelding, bare mød op. 

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Børneunivers

Nyt fra
Hellevad Børneunivers

I Hellevad Børneunivers ruster vi os
til foråret.
Legepladserne er netop blevet inspiceret, så
de kan stå skarpe til det kommende forår.
I samarbejde med foreningerne i Hellevad
planlægger vi en udvidelse af legepladsen
med en parkourbane, som er meget op i
tiden. Den vil med garanti medvirke til, at
børnene i Hellevad får rig mulighed for at
boltre sig og øve gymnastiske springfærdigheder. Samtidig arbejder vi på at renovere/genoprette vores svævebane – også til
gavn for børn og barnlige sjæle i Hellevad.
Parkeringsarealet kan være et farligt
sted at færdes med det uhensigtsmæssige
layout, dårlige belysning og for få opmærkede parkeringsbåse. Der er foreløbig
nedsat en projektgruppe bestående af
repræsentanter fra Børneuniverset og for-

Fra foreninger i Hellevad Sogn

eningslivet, der har til hensigt at forbedre
parkeringsforholdene ved Børneuniverset
og idrætsfaciliteterne. Vi er kommet rigtig
godt i gang, og kan samles for tredje gang
umiddelbart efter vinterferien.
Børnehaven har fortsat fokus på robusthed, og begynder så småt også at rette
fokus mod leg og læring i forbindelse med
den styrkede læreplan.
Skolen indgår de næste 4 år sammen med
de øvrige skoler i Aabenraa Kommune i
projektet Universitetsskolen. Det handler
om et øget fokus på fremtidens kompetencer, så børn, unge og voksne gennem hele
livet bliver mere kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative,
eksperimenterende, kreative og digitale.
Fællesleder, Søren Sørensen
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad
IF
Hellevad IF – Bestyrelse
Så er foråret snart på vej! Vintersæsonen
kører stadig på fuldt blus, men lige om lidt
er det tid til forårssæsonen. Sæsonen er allerede på plads, så læs med under fodboldog badmintonudvalget, eller kig med på
vores Facebook mht. relevante datoer og
informationer.
Siden sidst har vi fortsat vores gode samarbejde med skolen og de øvrige foreninger. Der arbejdes på flere tiltag for byen,
konkret arbejdes der f.eks. på at forbedre
og udvide parkeringspladsen ved skolen.
Dejligt at se det gode samarbejde på tværs
af foreningerne.

Vi håber på en stor opbakning og glæder
os til at se jer.
De bedste hilsner Hellevad IF – Hanne
Underbjerg-Tornvig

Hellevad IF – Badminton
En vinterhilsen fra badminton udvalget.
Siden sidst har vi holdt juleafslutning, hvor
alle badminton spillere først spillede lidt
badminton og siden hen spiste æbleskiver
med tilbehør.
Vi er nu igen i fuld gang med træning, og
der dukker lidt tilmeldinger op til enkelte
stævner.

HIF har flere spændende arrangementer i
den kommende tid, så husk at sætte kryds i
kalenderen på følgende datoer:

Status på spillerflokken er, at der stadigvæk er 12 unge mennesker der sveder hver
torsdag, så der er fuldt tryk på hallen.

D. 23/2 - Fastelavn i gymnastiksalen
kl. 15.00. Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag i børnenes tegn.

Ungdomsspillerne bør sætte kryds i kalenderen lørdag d. 4. april, hvor der afvikles
det årlige klubmesterskab.

D. 29/2 - Erstatningsfest for dilettant. Der
er lagt i støbeskeen til en kanon aften for
hele byen, unge som gamle, så hold jer ikke
tilbage – denne aften er for alle!

Mange hilsner fra badminton udvalget –
Peter

D. 10/3 – Generalforsamling
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Hellevad Idrætsforening

ellevad IF Fodbold – Ungdom

Hellevadhar
IFnuFodbold
– i nogle måneder og hvor vi har haf 3
dendørssæsonen
været i gang
Ungdom
ngdomshold
(U9, U11 og U12) tlmeldt den almindelig DBU-turnering. Det er gået
gtg godt med en del sejre og højt humør, så en virkelig vellykket indendørssæson
Indendørssæsonen har nu været i gang i

kalenderen allerede nu. Her vil trænere og

dendørssæsonen
være
plads med
trænerevære
og klar
vores
nogle måneder,er
ogved
hvorat
vi har
haftpå
3 ungbestyrelsesfolk
til attraditonelle
skyde den
domshold
U115/4
og U12)
tilmeldt
den vil starte
nye sæson
gang.ENDELIG
Yderligere kryds
informaællesopstart
vil (U9,
være
(enkelte
hold
før)godt
så isæt
i
almindelig DBU-turnering. Det er gået
tioner om opstart m.m. vil også fremgå på
lenderen
nu.delHer
være klareller
tl at
skyde den
rigtigallerede
godt med en
sejrevil
og trænere
højt humør,og bestyrelsesfolk
sedler på skolen, i børnehaven
andre
så engodt
virkelig
vellykket
indendørssæson.
stederom
i byen
når tiden
nærmer
Derude sæson
i gang.
Yderligere
informatoner
opstart
m.m.
vilsig.
også
fremgå p
over kan man også følge med på Facebook
dler på
skolen, i børnehaven eller andre steder
i byen når tden nærmer sig.
Udendørssæsonen er ved at være på
gruppen, på ”Hellevad Idræts Forening”,
erudover
også
følgetraditionelle
med på Facebook
”Hellevad
Idræts
hvor altgruppen,
fra opstart på
til andre
aktiviteter
pladskan
medman
trænere
og vores
lægges op.
fællesopstart
være
5/4 (enkelte
hold aktviteter
rening”,
hvor altvilfra
opstart
tl andre
lægges op.
vil starte før) så sæt ENDELIG kryds i

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Igen i år indsamlede fodboldafdelingen
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.

Igen god opbakning til året juletræs- og dåseindsamling
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF Fodbold – Senior, Oldboys og Dame:
I januar afholdt senior og oldboys også
deres interne ”nytårsstævne”. Som altid
var det en hyggelig aften med super god
opbakning og flot og spændende fodbold.

Vinderholdet (Patrick, Mogens alias
”Moks”, Dress og Jacob), som i sikker sikker
stil vandt årets nytårsstævne.

Vinderholdet til årets nytårsstævne
Når disse linjer læses er senior og oldboys
sæsonen sandsynligvis allerede i fuld gang
efter opstart lørdag den 22/2 kl. 12.30.
Træningen vil igen være om tirsdagen fra
kl. 19.00, så endelig mød op til en hyggelig
gang træning – der er brug for alle mand.
Som det har været tilfældet de seneste par
år, så vil de første tirsdage foregå på kunststofbanen i Agerskov, så seniorafdelingen
igen får en optimal optakt. Vi vil fortsætte
med et serie 4 hold, et 7 mands hold samt
et 11 mands oldboyshold.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Der har været en lille trænerrokade ifht.
efteråret, men det er glædeligt, at Jens G.
kommer tilbage og bliver træner sammen
med Kevin R. Derudover vil Mogens M og
Kristian H. være hjælpetrænere, så vi derved får et utroligt stærkt trænerteam. For
oldboys vil den mangeårige træner Jacob P.
fortsætte med at styre tropperne på banen

og når det sociale kommer i højsædet i
omklædningsrummet og i bålhatten.
Der skal lyde en stor opfordring til at
møde op til alle hjemmekampe og støtte
holdene frem mod sejr.
1-2-3 HELLEVAD ;-)…
Fodboldformand – Peder Holm

Trænerteamet med Jens G, Kevin R, Mogens ”Moks” og Kristian H.,
der er klar til at styre senior tropperne
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Hellevad Idrætsforening

Vi bygger en tribune i Hellevad..!
Det, der startede som en ”joke” eller en
tosset ide efter en fodboldkamp, bliver i
år en realitet. Vi bygger en tribune på
Hellevad Stadion!

Økonomisk fik vi en kæmpe håndsrækning af Sydbank fonden på 30.000, og
senere 15.000 fra DIF Fonden.
Dette gjorde, at vi turde sætte projektet og
drømmene i gang. Der skal dog stadig flere
midler til at finansiere projektet, hvilket vi
håber at få via sponsorskilte på tribunen,
samt div. fonde.

I 2018 startede en lille gruppe på et
projekt om at bygge en tribune. Der blev
Vilavet
bygger
en tænkt
tribune
Hellevad..!
budget,
enimasse
tanker, søgt
Deride
er efer
en del,ensom
allerede nu har
ydeti år
en
enkelte
fonde og ikke
drømt
omenattosset
Det
der startede
sommindst
en ”joke”
eller
fodboldkamp
bliver
sidde i tørvejr og se live fodbold i Hellevad. kæmpe indsats, hvilket vi er dybt taknemen realitet. Vi bygger en tribune på Hellevad Stadion!
melige for. Og så er der endnu flere, som
kommer
til aten
ydetribune.
i de kommende
18 måneder
harenvilille
kæmpet
for på
at få
I I2018
startede
gruppe
eten
projekt om
at bygge
Der blevmånelavet
der,
så
vi
kan
holde
indvielse
på
Hellevad
byggetilladelse
på
plads,
hvilket
endelig
budget, tænkt en masse tanker, søgt enkelte fonde og ikke mindst drømt om at
lykkedes i slutningen af 2019. I januar har
Tribunen primo Maj.
sidde i tørvejr og se live fodbold i Hellevad.
kommunen ryddet træer og planen er, at
I det
18 måneder
har vispadestik
kæmpettages
for at
få en byggetlladelse
plads, Udvalget.
hvilket endelig
første (fysiske)
i starten
MHV. KJEMpå
Tribune
lykkedes
i
slutningen
af
2019.
I
Januar
har
kommunen
ryddet
træer
og planen er, at
af Marts 2020.

det første (fysiske) spadestk tages i starten af Marts 2020.

Økonomisk fk vi en kæmpe håndsrækning af Sydbank fonden på 30.000, og senere
15.000 fra DIF Fonden.
Fra foreninger
Sogn projektet og drømmende i gang. Der skal dog stadig21
Dete
gjorde, ati Hellevad
vi turde sæte
fere midler tl at fnansiere projektet hvilket vi håber at få via sponsorskilte på
tribunen, samt div. fonde.

Hellevad-Egvad Pensionistforening

Hellevad – Egvad Pensionistforening
Hellevad-Egvad Pensionistforening havde
generalforsamling torsdag d. 16. januar.
På valg var: Hans Henrik Greve, Peter Jacobsen, Inga Jacobsen og Gunnar Petersen,
revisor Jørgen Bossen og suppleant Mogens
Jessen. Alle blev genvalgt.
Efter generalforsamlingen var der kaffe og
kage og sluttede med lottospil.
En hyggelig eftermiddag.
😀👍
Torsdag d. 23. januar havde vi konstituerende møde samt planlægning af årets
program.
Bestyrelsen er nu:
Formand Hans Henrik Greve tlf. 21702466
Næstformand Mette Petersen tlf. 50497558
Bestyrelsesmedlem
Birgit Christensen
tlf. 25709251
Kasserer Peter Jacobsen
tlf. 23393593
Sekretær Inga Jacobsen
tlf. 30247802
Suppleant Karen Petersen
tlf. 74664366
Suppleant Gunnar Petersen tlf. 21299313
Revisor Christian Iversen og Jørgen Bossen
Suppleant Mogens Jessen

Torsdag d. 23 april
Genforeningsarrangement
Nærmere information senere med
opslag rundt i byen.
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Torsdag d. 26 marts
Besøger vi Kirsebærhavens
Aktivitetscenter
Vi kører fra Kløver Es kl. 9.30
Vi får en rundvisning og kaffe
Pris kr. 25,00
Tilmelding senest d. 22. marts
til Inga tlf. 30247802 eller Birgit
tlf. 26709251

Torsdag d. 14. maj
Besøg hos Gisela og Leo Luff,
Langevej 3, Klovtoft
Vi kører fra Kløver Es kl. 14.30
Vi starter med kaffe som
bestyrelsen har med, og derefter
får vi en rundvisning.
Bagefter kører vi til Hellevad vandmølle, hvor Bjarne vil vise rundt og
fortælle om deres Økologiske landbrug og Bondegårdsferie.
Vi slutter med spisning
på Vandmøllen. Pris 250,00 kr.
Tilmelding senest 8. maj til Mette
50497558 eller Inga 3024780

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Brandværn

Hellevad Brandværn
Så er 2020 sparket i gang, også jeres lokale
brandfolk er godt i gang.
Vi har været alarmeret til vores første alarm
i år og ellers passer vi vores daglige dont
og pligt som frivillige brandfolk, som vi og
vores forgængere har gjort døgnet rundt
siden 1932.
Foreløbigt i år har vi som tidligere skrevet
været alarmeret en enkelt gang. Vi har
været på venskabsvisit hos Kaltenkirchen
Feuerwehr, som vi har været venskabsværn
med siden 1964, så det har kastet gode solide venskaber af sig og knyttet stærke bånd,
også til nye og yngre generationer.
Der har været afholdt Nytårsparole, hvor
holdleder Klaus Gormsen modtog 10 års
tegn, og brandmand Poul Hansen modtog
dronningens 25 års medalje for god og tro
tjeneste. Fra alle jeres kollegaer i Hellevad
Frivillige Brandværn, ønsker vi jer stort tillykke og tak for den store indsats, I yder for
jeres lokale område.
I forbindelse med Nytårsparolen mødtes
vi tidligt på stationen for at starte en ny
tradition, vi gik til kirkegården og lagde
blomster og mindedes de af vores kammerater, der er gået bort de sidste 10 år. Dette
var både vemodigt og stemningsfyldt, men
var også genstand for muntre historier og
sjove tilbageblik.
28. februar afholder vi vores generalforsamling, mere om dette i næste nummer
af sognenyt.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Vi opfordrer pensionister over 65 år til at
kontakte os, hvis I
ønsker at få en gratis
røgalarm sat op. Ring
til Hans Hansen på
tlf: 20 34 74 03. Så
kommer vi og sætter
den op for jer lørdag
den 7. marts.
Ellers ser vi frem til 2020, hvor vi naturligvis altid er klar til indsats hver dag døgnet
rundt. Og husk, at vi har lige netop plads til
dig, der godt kunne tænke sig at gøre en god
indsats for dit lokale område. Kontakt os
endelig for at høre mere.
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender - Hellevad
FEBRUAR
20. kl. 19.30
23. kl. 15.00
25. kl. 15.00
28.			
29. kl. 18.00

Generalforsamling på Kløver Es
Fastelavnsfest på Skolen
Hyggeklubbens 40 års jubilæum i Skolens alrum
Generalforsamling
Erstatningsfest for Dilettant på Kløver Es

Hellevad Vandværk
HIF
Hyggeklubben
Brandværn
HiF

MARTS
04. kl. 19.00
05. kl. 19.00
10. kl. 19.30
12. kl. 10.00
19. kl. 19.30
26. kl. 09.30

Offentligt regnskabsmøde i konfirmandstuen
Generalforsamling i skolens alrum
Generalforsamling i skolens multirum
Starter Babysalmesang i Egvad kirke
Aftenhøjskole i konfirmandstuen
Besøg i Kirsebærhavens Aktivitetscenter

Kirken
Husmoderforening
HiF
Kirken
Aftenhøjskole
Pensionistforening

APRIL
09. kl. 17.00
23.			
25. kl. 09.00

Gudstj. m. efterfølgende påskemåltid
Kirken
Genforeningsfest – se opslag i byen
Pensionistf./Beboerf.
Ren dag fra kl. 9-12. Mød op på Brandstationen Rundt om Hellevad

MAJ
03. kl. 10.00 Konfirmation i Hellevad Kirke
06. kl. 19.00 Forårskoncert med Børne- og Fyraftenskor
12. kl. 19.00	Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
i konfirmandstuen.
			
(Inge og Henning With underholder
			
m. rejsefortællinger)
14. kl. 14.30
Besøg hos Gisela og Leo Luff,
			
Klovtoft og Hellevad Vandmølle
JUNI
01. kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste
			
hos Bodil og Hans Nissen, Øbening
27. kl. 11.00
Ringridning
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Kirken
Kirken

Kirken
Pensionistforening

Kirken
Ringriderforening
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender - Egvad
MARTS
12. kl. 10.00
12. kl. 18.00
18. kl. 19.00
18. kl. 20.00
19. kl. 10.00
22. kl. 18.30
24. kl. 19.00
26. kl. 10.00
28. kl. 18.30

Babysalmesang
Husflid i forsamlingshuset
Generalforsamling
Generalforsamling
Babysalmesang
Cykelmotionisterne MTB1 - MTB2 - Racer
Generalforsamling
Babysalmesang
Æ FORÅRSFEST

Egvad Kirke
Fam & Sam
Forsamlingshus
Nr. Hostrup Hus
Egvad Kirke
NHU
Fam & Sam
Egvad Kirke
NR. HOSTRUP HUS

APRIL
02. kl. 10.00
03. kl. 19.30
16. kl. 10.00
19. kl. 10.00
19. kl. 18.30
23. kl. 10.00
24. kl. 18.00
26. kl. 10.30
30. kl. 10.00

Babysalmesang
Børne diskotek
Babysalmesang
Økodag
Cykelmotionisterne Mandfolk MTB
Babysalmesang
Rent Sogn
Konfirmation Egvad Kirke
Babysalmesang

Egvad Kirke
NHU
Egvad Kirke
Nr. Hostrup Hus
NHU
Egvad Kirke
NH. Beboerforen.
Egvad Kirke
Egvad Kirke

MAJ
07. kl. 10.00
12. kl. 17.00
12. kl. 18.00
16. 10.00

Babysalmesang
Offentligt orienteringsmøde
Besøg hos Brinksgaard
Legepladsdag

Egvad Kirke
Egvad Kirke
Fam & Sam
NH. Beboerforen.

JUNI
01. kl. 14.00
13. kl. 10.00
15.			

Bilorienteringsløb
Bagagerumsmarked
Genforening, plant et træ

NHU
NH. Beboerforen.
NHU

JULI
			
30. 		

Byfest i Nr. Hostrup 29. juli – 2. aug.
Friluftsgudstjeneste byfest NH

Egvad MR

Aktivitetskalender Egvad Sogn
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Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Hellevad
Vandværk A.m.b.a.
Der afholdes generalforsamling på Hotel
Kløver Es torsdag, den 20. februar 2020
kl. 19.30, alle er meget velkomne. Vi er
normal kun 15-20 mand til generalforsamlingen ud af 426 andelshavere.

Bestyrelsen for
Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Dagsorden

Næstformand
Søren Jessen tlf. 21 66 53 02

Pkt. 1		 Valg af dirigent og referent
Pkt. 2		 Bestyrelsens beretning
Pkt. 3		Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/kasserer
Pkt. 4		Budget for det/de kommende
år forelægges til godkendelse
v/kasserer
Pkt. 5		 Behandling af indkomne forslag
Pkt. 6		Valg af medlemmer og suppleant
til bestyrelsen.
På valg:
		 Søren Jessen
		 Tonni Petersen
		 Leo Luff
Pkt. 7		 Valg af revisorer.
		 På valg:
		 Lars Hansen og Tove Carstensen
Pkt. 8		 Eventuelt

Formand
Freddy Hansen tlf. 30 55 30 39
mail hellevadvand@svenet.dk

Kasserer
Finn Homilius tlf. 40 27 56 61
Best. medlem
Tonni Petersen tlf. 30 56 90 11
Best. medlem
Jesper Jensen tlf. 40 33 91 46
Suppleant
Leo Luff tlf. 30 36 00 32

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

Hellevad
Ringriderforening

i

Hellevad
Hellevad Ringriderforening

D. 21. januar blev der afholdt ordinær
generalforsamling i Hellevad Ringriderforening. Den nye bestyrelse blev fordelt
som følger:

Kl. 11.00

Formand
Andreas Carstensen

Kl. 12.00
Kl. 13.00

Næstformand
Karina Jørgensen

Kl. 14.15
Kl. 15.00

Kasserer
Susanne Homilius
Best. medlem
Jette Nielsen
Christian Nielsen
Tina Skov
Jørn Petersen
Suppleanter
Niels Machmüller
Benny Kohls
Tina Skovmand
Carsten Carstensen

Kl. 17.00

Hellevad Frivilli

Proi gbestyrelsen,
ram for pokahvoraf
lringridnde
ingsidste
en
Efter 25 år
12 år var som formand, valgte Hans Jepsen
SØNDAG den 14. september 2008.
at stoppe som medlem af Hellevad Ringriderforening. Der skal lyde en kæmpe tak,
Ringridning starter
ikke kun fra vores ringriderforening, men
Boder
fraåbner
alle ryttere og hjælpere gennem årene,
Middagspause.
kan købes Schnitzel
m. Flødekartofler
& salatbar for kr.
for Hans’Der
gåpåmod
og utrættelige
indsats.
Igennem
årene
er foreningens
udstyr
Afhentning
af sidste
års konge
på hotel Kløvereget
Es med
Den Sønderjyske Pigegarde
blevet opgraderet flere gange, og med
Optog
med ryttere,
orkester oger
minitog.
Hans’
færdigheder
udstyret kun blevet
Faneridning,
derefter
omridning.
udvidet, så det også fremover er muligt
at arrangere
to ringridninger
i Hellevad.
Uddeling
af pokaler samt
udtrækning af lodsedler
v/ Julius Beier,
formand for Amtsringriderforeningen.
Tusind tak for indsatsen!

Lodseddelgevinster kan afhentes i teltet eller ved henvendelse til Jan Freita
Tlf 2296 8822 – bedst efter kl 16.00

Hellevad ringridning bliver i år afholdt
lørdag d. 27. juni kl. 11.00 ved skolen.
Derudover
afholder
vi pokalringridning
Desuden findes der
bytteboder for
børn, 4 H, tombola,
pølsevogn, is, slik på pladsen.
søndag
Minitog kører rundt
i byen. d. 13. september, hvor fanesektionerne rider mod Kløver Es klokken 10.45.
Hellevads beboere opfordres til at hejse flaget på dagen.
Vi håber at så mange som muligt vil bakke
op om arrangementerne.
På ringriderpladsen har hotel Kløver Es restauration i laden

På vegne af Hellevad Ringriderforening
Andreas Carstensen
De

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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4H

4H
Siden sidst har vi haft bagning af småkager. Der blev lavet bolsjer, konfekt stykker og bagt peberkager. Der blev holdt en
pause mellem bagningen, hvor vi hyggede
med æbleskiver og varm kakao.
Mange børn deltog - det var skønt for så
får vi, fra bestyrelsen også noget ud af det.
Det er ikke sjovt at lave en aktivitet og så
kommer der mindre end ti. Vi bruger tid
på forberedelse og indkøb til aktiviteterne.
I skrivende stund er der ikke afholdt
generalforsamling så mere om dette
næste gang!
Vi ser frem til en ny sæson, som starter op
med haver til maj. Det år dit barn starter i skole, er han/hun gammel nok til at
begynde til 4H. Vi håber at se gamle som
nye, når vi starter. Datoen lægger vi på
facebook og på et opslag på tankstationen - når tiden nærmer sig. Har du evt.
spørgsmål så kontakt gerne formanden
Jane Machmüller på 41 6017 13.
I det foregående år er vi blevet mere
opmærksomme på vores frivillige hjælpere, ved at takke for hjælpen med en
gavekurv. Vi vil blive bedre til at melde ud
med beskeder i god tid. Vores samarbejde
med dem er enormt vigtigt, for uden dem
ville vi fra bestyrelsen have svært ved at få
klubben til at fungere. De ekstra hænder i
havesæsonen er guld værd, da mange børn
ikke før har prøvet at ha’ en have og derfor
kræver mere hjælp. Så kan 10 hænder være
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for lidt til knap 30 børn, der alle vil have
hjælp som den første.
TAK til vores 3 trofaste damer, vi ser frem
til endnu et år.
Kunne du også tænke dig at hjælpe hen
over sommeren, hører vi gerne fra dig!
Hilsen bestyrelsen

Fra foreninger i Hellevad Sogn

4H
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4H
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Hellevad Aftenhøjskole

Hellevad Aftenhøjskole

Sæsonens sidste arrangement er
torsdag 19. marts 19.30 i konfirmandstuen
Kom og mød et kendt ansigt.
Det er nyhedsvært på Tv Syd, Anders Køpke Christensen,
der fortæller om sit arbejde og oplevelser i forbindelse med det.
Det bliver en god aften!

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Nr. Hostrup & Omegns
Beboerforening
Mange tak, for at der var så mange der har
bidraget til julepyntningen, det flottest
pyntede træ blev Egvadvejs hvor der ikke
var sparet på kravlenisserne! Egvadvej
kan derfor se frem til noget helt specielt
julepynt der markerer at de havde sognet
pæneste træ 2019. Der skal i øvrigt lyde en
stor tak til de hustande, der leverede strøm
til belysningen, det gør bare den mørke tid
væsentlig hyggeligere. Nyt år, nye initiativer. I december havde vi også fornøjelsen
af at få besøg af to nisser og deres juleteater, det var virkelig underholdning der
kunne få store som små i julestemning 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 alt det vi i
forvejen har. Beboerforeningen er altid villige til at modtage nye forslag og ideer, vi
vil gerne høre hvad beboerne i vores sogn
har at bidrage med. Der arbejdes i øjeblikket på at forny legepladsen til de mindste.

Rent Sogn
Fredag d. 24. april kl. 18.00
mødesteder over hele sognet

hvor vi ovenikøbet gør noget godt naturen.
Efter affaldsindsamlingen vil foreningen
være vært ved grillpølse og lidt forfriskende.

Legepladsdag Lørdag d. 16. maj
kl. 10.00 Nr. Hostrup Sportsplads
Tag familien med til en hyggelig formiddag, hvor vi i fællesskab luger ukrudt,
reparerer, maler og vedligeholder pladsen.
Medbring gerne haveredskaber og lidt mad
til grillen, så står vi for drikkevarerne.

Bagagerumsmarked Søndag
d. 13. juni kl. 10-13
Bagagerumsmarked på sportspladsen i Nr.
Hostrup. Pak et par flyttekasser med alt du
ikke lige bruger mere, men som alligevel
er for godt til at smide ud! Det bliver ikke
nemmere. Det du gerne vil sælge, kaster du
bare bag i bilen eller på traileren og så er
salgsboden nærmest klar. Mad og drikke
kan købes på pladsen. Stadeplads: 50 kr.
pr. bagagerum eller trailer.
Tilmeld på tlf.: 26 36 27 59

Traditionen tro rydder vi langs sognets
landeveje. Gå ikke glip af hyggeligt selskab
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Nr. Hostrup Hus

Nr. Hostrup Hus
Dagene her sidst i februar er tiltaget med
ca. 3 timer og 30 minutter og den lyse tid
og foråret er for alvor på vej. Vi nærmer
os også 1 års dagen for vores fantastiske
indvielsesdag den 29. marts. Det var en
stor begivenhed, som bl.a. blev fejret med
et brag af en fest. Vi har derfor besluttet at
der hvert år skal være en kæmpe fest for at
fejre jubilæum, forårets komme, afslutning
på gymnastiksæsonen og meget mere. Se
annoncen for Æ forårsfest her i bladet. Vi
håber på stor opbakning til dette initiativ,
der også har til formål at hjælpe økonomien i vores hus.

Der vil også være
mulighed for at
betale kontingent på
Dagene her sidst i februar
vores generalforsamling den 18. marts.
alvor på vej. Vi nærmer os
en stor begivenhed som
Lokalbefolkningensvar
brug
af hallen:
hvert år skal være en kæm
Der er mulighed for at bruge hallen, enten
gymnastiksæsonen og meg
ved at leje den på timebasis, eller tage
til dette initiativ
chancen og se om den eropbakning
ledig, ordningen

Generalforsamling:

Med SuperBrugsen i Rødekro
har vi NHH
Medlemskab
en rigtig god aftale, somSå
kan
er give
tidenopkommet til at g
til 15.000 kr. pr. år delvisuændret
afhængig
af kr. pr person
100
brændstofsalg på vores OK
kort. Derfor
er eller b
Mobilpay
nr. 59127
det vigtigt for os at haveDer
så mange
vil ogsåaktive
være mulighed
OK kort som muligt der støtter NHU! Gå
brug a
ind på ok.dk og bestil etLokalbefolkningens
OK kort, under
Der
er
mulighed
for
at
bru
punktet støt din lokale forening, find Nr
den
er
ledig,
ordningen
kø
Hostrup Ungdomsforening ved at søge på
postnummer 6230. Har Info
du brug
for hjælp kan fås
om ordningen
så Kontakt Morten Steinbeck – 26 83 67 90
Aftaler:
Med SuperBrugsen i Røde
Telegrammer:
afhængig af brændstofsalg
Vi har igen de smukke telegrammer
med
muligt
der støtte
motiv af Egvad kirke til Kort
salg. som
De kan
købes
forening,
find
Nr
Hostrup U
ved henvendelse til Kirsten Petersen
hjælp
så
Kontakt
Morten S
Nr. Hostrup - 60 66 92 91

Vores generalforsamling er fastlagt til at
foregå onsdag den 18. marts kl. 20.00.
Vi har valgt at holde generalforsamlingen
samme aften som Forsamlingshuset holder
deres, dette gør vi for at signalisere vores
tætte fællesskab, men også for at begrænse
det antal aftner vi skal hjemmefra.
Dagsorden vil blive udsendt.

Medlemskab NHH
Så er tiden kommet til at gen/nytegne sit
medlemskab af Nr. Hostrup-Hus. Kontingent 2020 er uændret 100 kr. pr. person og
kan indbetales på følgende måde:
Mobilpay nr. 59127 eller bankoverførsel på
k.nr. 7910-1833956

Fra foreninger i Egvad Sogn

kører som et forsøg og vil
blive evalueret
Generalforsamling:
til foråret.
Vores generalforsamling e
Info om ordningen kan generalforsamlingen
fås hos
samm
Bo Kaczmarek - 40 91 46signalisere
81
vores tætte fæ

Aftaler:

Dagsorden vil blive udsend

Telegrammer:
Vi har igen de smukke tele
henvendelse til Kirsten Pe
33
Jern/metalindsamling:
Vi indsamler skrot der sæl
penge.

Nr. Hostrup Hus

Jern/metalindsamling:
Vi indsamler skrot, der sælges til fordel for
Nr. Hostrup-Hus Vi har allerede solgt for
rigtig mange penge.
Har du noget metal, du vil donere, så
kontakt Lars Jensen - 51 88 42 20

Når I afleverer skrot hos Lars, bedes I kun
aflevere metalskrot og ikke f.eks. batterier,
affald m.m.
På Bestyrelsens vegne
Gunnar Petersen

Økodag
Kom og se køerne danse
Vil du være med tl at lukke de økologiske køer ud på frisk forårsgræs efer en lang
vinter i stalden?
Så ta’ familien med og kom tl den populære forårsfest for øko-køerne.

Søndag d. 19 april 2020
Kl. 10.00 – 14.00
I/S Asmussen og Kaczmarek
Nørre Hostrup bygade 11, 6230 Rødekro
Aktvitetsudvalget for Nr. Hostrup hus sælger pølser og kafe/kage

34

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Hus

Fra foreninger i Egvad Sogn

35

Nr. Hostrup Forsamlingshus

Formandens
klumme

Dagene bliver længere, og allerede på nuværende tidspunkt
er de lyse timer blevet forøget
med 1 time. Så vi kan begynde
at glæde os til foråret.
I januar blev sangaften afviklet af
Elsebeth Klara Sofie Birkblad, som
indledte aftenen meget aktuelt i
genforeningsåret 2020 med et par nye
danske sange, men også mange kendte
genforeningssange. Kaffen blev drukket og velbagte boller og dejlig lagkage
blev fortæret og derefter blev der sunget
frit efter ønsker fra salen. Der var mødt
120 sangglade personer op.
Vi har valgt at flytte vores generalforsamling til marts. Dette for at holde
den samme aften som Nr. Hostrup Hus
afvikler deres generalforsamling. Vi
har meget samarbejde på tværs af hele
huset, så det giver rigtig god mening
at afvikle de to generalforsamlinger på
samme aften.

Bestyrelsen:
Anne Grethe Jepsen
Lars Erik Jensen
Ludvig Schmidt
Gitte Petersen
Frits Detlefsen
Rasmus Iversen
Børge Nielsen
Johnny Toftkjær
Kasserer Bodil Nissen

50859602
51884220
29789470
20745044
23296820
23481087
26278471
60497755
40419055

Udlejning af huset:
Gitte Petersen

52503034

Husk at det kan blive
nemmere at holde fest:
• Vi kan sætte borde op
• Vi kan dække dit bord
• Vi kan servere
• Vi kan vaske op
• Vi kan rydde op
• Sørge for bordpynt og blomster
Kontakt en fra Bodil eller Gitte
for at høre om mulighederne,
timerne bliver afregnet til 150 kr.
og går ubeskåret til
Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Dato for den årlige generalforsamling
er fastlagt til 18-03-2020 kl. 19.00

36

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Familie & Samfund

Egvad og Omegn
Vi gør opmærksom på, at deltagelse forudsætter medlemskab,
ellers tillægges et beløb på kr. 50,- pr. arrangement.
Birgit T. Holm
Formand
20224429
Kontingent og KUN kontingent kan indbetales på
konto nr.: 7911Næstformand,
– 0007405955. Sekr. PR 40532561
Inger Karlsen
Gurli Hansen

MartsAnni Vloet
Bente Bæk Nielsen

Regions udv.

30282218

Best. medl.

27508301

Best. medl.
Husflid

60491881

Peter Karlsen
Kasserer
Torsdag den 12. marts
2020 kl. 18.00

23723552

Mødested: Nr. Hostrup
Forsamlingshus.
Mette Steinbeck
Kursus
udv.

50729334

Mens mændene kræser om maden i køkkenet med Betina,
vil diætistÆbelø
Susanne R. Iversen fortælle
pigerne
Majbrit
Kursus
udv om kost i forhold27646529
til det sunde valg, og hvordan maden påvirker vores krop.
Pris kr. 125,00 pr.Suppleant
person inkl. mad.
Bertha Jensen
40449146
Bindende tilmelding til Birgit på tlf. 20224429 eller bth6230@gmail.com
senest den 10. marts.
Kirsten Petersen
Ø
Suppleant
61760967
Afbud senest 2 dage før, ellers betaler man.

Vi gør opmærksom på, at deltagelse forudsætter medlems
beløb på kr. 50,- pr. arrangement.
Kontingent
Fra foreninger
i Egvad Sogn

og KUN kontingent kan indbetales på konto
n
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Nr. Hostrup Familie & Samfund

Marts

Generalforsamling

Tirsdag den 24. marts 2019 kl. 19.00
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus
Generalforsamlingen ifølge vedtægterne. Kl. 20.00 kommer Birgitte Nicolaisen,
som har været ansat ved Aabenraa Misbrugscenter i 8 år. Temaet er stoffer og behandlingsmuligheder. Hun vil belyse følgende: Hvem er vi? Hvordan kommer man
i behandling? Hvordan er den behandlingsmæssige tilgang? M.m.
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 22. marts til Birgit på tlf. 20224429 eller bth6230@gmail.com.

Maj

Besøg hos Brinksgaard i Rørkær
Tirsdag d. 12. maj 2020.

Mødested: Vi mødes ved Nr. Hostrup Forsamlingshus kl. 18.00.
Kom med til en hyggelig aften, hvor vi besøger Brinksgaard, Vinkelvej 18, 6270
Tønder. Brinksgaard er en café og livstilsbutik. Deres store, flotte butik på 350 kvadratmeter er fyldt med de nyeste trends inden for modetøj, brugskunst, wellnessprodukter, smykker, interiør, te, lækre specialiteter og spiritus. Vi starter med at
nyde en tapas, kaffe og lidt sødt, hvor vi samtidig hører om virksomheden. Bagefter
er der tid til på egen hånd at kigge lidt nærmere på, hvad butikken kan tilbyde.
Pris: 200 pr. person inkl. tapas, kaffe og sødt. Bindende tilmelding senest den
3. maj til Inger på 40532561 eller ingerlindkarlsen@yahoo.dk.
Afbud senest 2 dage før, ellers betaler man.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

Velkommen
til NHUF’s
ugentlige spinning

Velk
spin

Mit navn er Jim Nielsen, jeg er uddannet
spinnings instruktør og bor på Østermarkvej i Nr. Hostrup.

I Nr
fælle
socia

I Nr Hostrup har vi et rigtig godt fællesskab med meget aktivitet og social
samvær.

Efter
med
bleve
ugen
torsd
Vi ha
vent
Vi kø
som
god k
 .

Mit n
udda
på Øs

Efter vi har fået Nørre Hostrup Hus,
med de mange fine faciliteter, er det
blevet muligt at køre spinning 2 gange
ugentlig, nemlig hver tirsdag og torsdag
kl. 19.00. Vi har fuld hus, endda nogle få
på venteliste.

Hos o
fælle
afslu
lidt s
alt ef

Vi kører, så alle kan være med, unge som
gamle, store som små, dem med god kondi
og dem, der mangler kondi.
Hos os er det det sociale og fællesskabet
der vægter højt. Derfor afslutter vi også
spinnings timen med lidt social snak og
én sodavand eller øl, alt efter hvad man
selv medbringer.

Vi er
spinn
man enten kan køre 3 timer selv, eller dele en cyk
påSå
alle
niveauer,
nemlig
og det
kom
frisk hvisdet
duer
savner
lidtfællesskabet
motion
centrum.
til knald godt musik og en lidt anderledes

social hverdag. Du kan kontakte JohanSå kom frisk hvis du savner lidt motion til knald g
Vi er ved at planlægge et 3 timers spinnes på
mobil: 20195780.
Eller se på
NHU’s på mob
social
hverdag.
Du kan kontakte
Johannes
nings event hen på foråret, hvor man
hjemmeside:http://www.nhuf.dk/ Cykling/Spinning
hjemmeside:
enten kan køre 3 timer selv, eller dele en
http://www.nhuf.dk/Cykling/Spinning
cykel med andre. Der vil være plads på alle
niveauer, det er nemlig fællesskabet og det,
at vi har det sjovt, der er i centrum.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

Genforeningen d. 15. juni 2020
Egvad Sogn planter i fællesskab
en genforeningsalle, for at
markere, at det i år er 100 år siden
Sønderjylland kom hjem til
Danmark.
Alléen starter ved Egvad kirke og
vil følge vejen til Nr. Hostrup.
Køb et træ til dig selv, til din familie, dine venner
eller andre. Du kan dermed både blive en del af
fejringen og samtidig være med til i mange år
fremadrettet at tale om Sønderjyllands særlige
historie og kultur.

Pris: 200,I prisen får man en plantet Spids-Løn og et skilt
på spyd med valgfri indgraveret tekst.
Spyddet sættes i jorden til markeringen af den
ofﬁcielle grænseændring d. 15. juni 2020.
Program følger.

Eksempel på skilte (Der må max være 40 tegn inklusiv mellemrum)

“Fam. Møller Hansen”
Bestilling hos Holger Wollesen på
wollesenholger@gmail.com. Mailen skal indeholde
teksten til skiltet, samt et telefonnummer, hvor info
om afhentning kan sendes til. Betaling på
MobilePay: 664876 (NHU) - skriv “Allé” i
tekstfeltet. Bestilling senest d. 1. maj 2020.

“Til Farfar
Fra alle børnebørnene”
Menighedsrådet Egvad Kirke
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Familie & Samfund Egvad og Omegn
Nr. Hostrup og Omegns
Beboerforening
Nr. Hostrup Ungdomsforening
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

NHU

NHU

Cykelmotonisterne
Cykelmotonisterne
Tidsplan

Tidsplan

18:30
Troels/Thomas
NHU MTB 1
Mandag
18:30
Troels/Thomas
Start søndag den 22. marts eferfølgende træning hver mandag fra den 30. marts
Start søndag den 22. marts eferfølgende træning hver mandag fra den 30. ma
NHU MTB 2
Mandag
18:30
Klaus
NHU MTB 2
Mandag
18:30
Klaus
Start søndag den 22. marts eferfølgende træning hver mandag fra den 30. marts
Start søndag den 22. marts eferfølgende træning hver mandag fra den 30. ma
NHU Racer
Mandag
18:30
Johannes/Bo
NHU Racer
Mandag
18:30
Johannes/Bo
Start søndag den 22. marts eferfølgende træning hver mandag fra den 30. marts
Start søndag den 22. marts eferfølgende træning hver mandag fra den 30. ma
Mandfolk MTB
Tirsdag
18:30
Jan/Frank
Mandfolk MTB
Tirsdag
18:30
Jan/Frank
:
Start søndag den 19. april kl. 11:00 eferfølgende træning hver trsdag
Start søndag den 19. april kl. 11:00 eferfølgende træning hver trsdag
Alle hold mødes ved Nr. Hostrup forsamlingshus
Alle hold mødes ved Nr. Hostrup forsamlingshus
HUSK Spinning starter op den 6. oktober 2020 i Nr. Hostrup Hus:
HUSK Spinning starter op den 6. oktober 2020 i Nr. Hostrup Hus:
Hold øje med vores hjemmesiden htp://www.nhuf.dk/
Hold øje med vores hjemmesiden htp://www.nhuf.dk/
Mandfok på MTB: htps://www.facebook.com/groups/NHUMandfolk/
Mandfok på MTB: htps://www.facebook.com/groups/NHUMandfolk/
NHU MTB 1

Mandag

Cykelmotonisterne Nr. Hostrup: htps://www.facebook.com/groups/1040618402651129/
Cykelmotonisterne Nr. Hostrup: htps://www.facebook.com/groups/1040618402651

Fra foreninger i Egvad Sogn
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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 Ungdomsforening

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

HUSK at skrive dit navn!

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

Fra foreninger i Egvad Sogn

61542255
27644694
73562447
51916778
24809101
61311184
28876220
23884036
25793099

43

Hellevad-Egvad
Sognenyt
Kirke • skole • foreninger

UDGIVET AF FORENINGERNE I
HELLEVAD OG EGVAD SOGNE
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. 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
Nu skriver vi 2020 og håber så på, at
vejrguderne vil se lidt mere velvilligt
på os end i 2019. Det år regnede det
næsten hele tiden, sådan føltes det
ihvertfald. Solen er kommet højere
på himlen, og forårsbebuderne
myldrer op i haven.
Dato for redaktionsmødet er fastsat
til torsdag den 4. juni kl. 19 i konfirmandstuen, så sæt kryds i kalenderen. Mød op og kom med ros eller ris,
vi kan altid bruge gode ideer.
Vi er alle frivillige, der skal få bladet
til at virke, så derfor be’r jeg om, at
I kontrollerer en ekstra gang, om
datoer, ugedage, priser på arrangementer, lejemål osv osv er rigtige.
Det er umuligt for os i sidste omgang
med korrekturlæsningen at vide, om
det nu passer. Ærgerligt, hvis der er
uoverensstemmelser, og det er så
jeres ansvar, at det er rigtigt, så tjek
en gang til. 🤔
Tegningen til forsiden er denne gang
indsendt af Hellevad idrætsforening.

Næste nummer af bladet
udkommer omkring 1. juni 2020.
Stof til bladet indleveres til en
af de to medredaktører.
DEADLINE 3. MAJ 2020.

