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Gudstjenester

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

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

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

September: Hellevad Egvad

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

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

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

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

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

Oktober: Hellevad Egvad

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

den 11.10. – 19.30 Jagtgudstj. – –

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

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

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

November: Hellevad Egvad

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

Gudstjenester i november:

Se dagspressen!

Husk høstgudstjenesterne 

den 9. og 16. september! 
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 HELLEVAD EGVAD
Marts
5/3 10.30 
9/3 17.00  Familiegudstjeneste med konfirmander 
   og mini-konfirmander- og efterfølgende 
   spisning i konfirmandstuen
12/3  9.00
19/3 9.00 RSA  Gudstjeneste med kirkekaffe 
26/3  9.00 RSA
April
2/4 14.00  Familiegudstjeneste, Påskespil 
   og fernisering af ikon-malerier
2/4  19.00 Sanggudstjeneste
6/4 17.00  Skærtorsdagsmiddag
7/4  10.30 Langfredag
9/4 9.00 10.30 Påskedag
10/4 10.30  2. påskedag Fællesgudstjeneste m/Hjordkær
16/4  9.00 
23/4 10.30 
30/4  10.30
Maj
5/5  9.00 RSA Store bededag
7/5 10.00  Konfirmation
14/5 10.30  Gudstjeneste med kirkekaffe
18/5  9.00 Kristi himmelfartsdag
21/5  10.30
28/5 10.30 
29/5 9.00 9.00 Friluftsgudstjeneste
Juni
4/6 10.30  Missionsgudstjeneste. Mad fra Tanzania 
   i Konfirmandstuen efterfølgende
6/6  17.00 Børnegudstjeneste 
   med efterfølgende grillsamvær
11/6  10.30
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Det svaere salmevalg
Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.
(Simon Grotian 2006)

Sådan lyder første vers af en af de nyere sal-
mer, jeg har præsenteret Hellevad og Eg-
vad kirke for sidste år i fastetiden, og som 
vi skal til at synge igen i den kommende må-
ned. Jeg kan godt lide Grotians nutidige bil-
ledsprog, selvom han er lidt kryptisk – der er 
i hvert fald stof til mange prædikener.

Jeg ved ikke, om I som jeg, når jeg kommer 
i kirke, næsten som det første kigger op på 
salmetavlen, slår numrene op og tænker: 
”det bliver en god gudstjeneste i dag, det 
er ihvertfald nogle gode salmer.” eller ”det 
bliver nok lidt tungt, jeg kender ikke nogen 
af salmerne.” Nogle gange viser det sig, at 
man alligevel kan synge med, for melodien lå 
gemt i baghovedet et sted, andre gange bli-
ver man båret igennem af kirkesangeren, og 
kan selv synge med fra det 3. vers, men glem-
mer sangen hurtigt igen, hvis ikke den snart 
gentages og lagres i langtidshukommelsen. 
Jeg elsker at synge og bruger ofte gudstje-
nesternes salmer som afsæt for mine prædi-
kener og bønner, og har også prøvet at lade 
nogle af salmerne være gennemgående i en 
måned (eller mere) så de kunne synges ind 

f.eks. som nadver-
salme eller afspejle 
kirkeåret. I mit præ-
dikenarbejde spiller 
salmevalget en vigtig rolle, og det er en me-
get svær proces. Jeg skal sende salmerne til 
organist og kirkesanger senest 48 timer før 
gudstjenesten, men gør det gerne om tirs-
dagen. I den forbindelse kigger jeg til hver 
søndag bag i salmebogen på s. 1388-1405 
og ser, hvad salmebogskommissionen anbe-
faler, der passer til søndagens tekster. 

Vores biskop, Marianne Christiansen har væ-
ret med til at udgive en bog vi kalder ”Guld-
bogen”, eller salmebiblen,(Liturgisk hånd-
bog II) som uddyber forslagene fra bagerst i 
salmebogen – men fed skrift viser, hvad man 
som ny præst gør klogt i at vælge. Jeg har 
ofte benyttet mig af hendes vejledning.

Jeg går også ind på 
www.dendanskesalmebogonline.dk 
og lytter til melodierne, da der til flere af sal-
merne findes flere valgmuligheder. Nogle 
gange har jeg kunnet spørge organisten el-
ler kirkesangeren om råd, da jeg endnu ikke 
kender sognene godt nok til at vide, hvad I 
kender og kan lide, samtidig vil jeg gerne ud-
fordre mine menigheder og have mindst én 
moderne salme til hver gudstjeneste (d.v.s 
fra det 20. eller 21. århundrede). Jeg mener, 
vi har mange smukke klassiske salmer, men 
det er også vigtigt, at vi forstår, hvad vi syn-
ger. Dette sagde jeg til min ansættelsessam-
tale, og gentog det i et interview til Jydske-
Vestkysten den 27/2 2022.



Samtale med præsten
Har du brug for en personlig samtale, 
stiller jeg mig gerne til rådighed. 

Jeg kan efter aftale komme ud pri-
vat, eller samtalen kan foregå på mit 
kontor. Jeg har som præst tavsheds-
pligt. 

Mvh venlig hilsen 
Sognepræst Susanne Haahr Lubago
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Døbt i Hellevad
Den 8/1 Ella Underbjerg Holm

Vielse i Hellevad kirke
Den 17/12 Silvanne og 

Daniel Paaske Rahbek Nielsen

Bisættelse i Egvad Kirke
Den 8/12 Hanne Korning Roost

Den 13/1 Irene Christiansen

Begravelse i  
Hellevad Kirke

Den 8/11 Petrea Hansen
Den 2/12 Dorothea Loise Wollenberg

Kommende konfirmander 
den 7. maj kl. 10.00

Katrine Bonde Thuesen, 
Møllegade 19, 6230 Rødekro  

Sarah Ørnhøj Hansen, 
Øbningvej 22, 6230 Rødekro 

Signe Jensen-Petersen, 
Borrevad 9, 6230 Rødekro 

Laura Jaeger Christensen, 
Løgumklostervej 5, 6320 Rødekro 

Noah Lehmann Kaehne, 
Søndervænget 45, 6230 Rødekro 

Lasse Petersen,
Goldbækvej 17, 6230 Rødekro 

Simon Jørgensen,
Klovtoftvej 2, 6230 Rødekro  

Laura Cathrine Nielsen, 
Skolegade 23, 6230 Rødekro 

Tobias Brødsgaard Nielsen, 
Vandmøllevej 17, 6230 Rødekro
 
Mille-Marie Høj Jensen, 
Skolegade 17, 6230 Rødekro

Jeg glæder mig til, at vi fortsat kan syn-
ge sammen i 2023 og er også meget åben 
for jeres salmeønsker. I skal vide, det er et 
svært valg hver eneste gang – men jeg hå-
ber, I med frimodighed synger med på både 
nye og gamle toner med hvert sit næb. Sam-
men kan vi løfte salmesangen.

Grotians salme slutter med ønsket om at 
dele/give videre, det må vi med kærligheden 
og glæden:
”og dér, hvor foden gled
blir kærligheden ved
så bær stafetten hen
imod en fremmed ven
lad hænderne passere”.



Familiegudstjeneste 
torsdag den 9. marts kl 17.00 i 

Hellevad Kirke med efterfølgende 
spisning i konfirmand-stuen

Sammen med konfirmander og mini-
konfirmander holder vi familieguds-
tjeneste. 

Inden gudstjenesten vil der på par-
keringspladsen foran kirken være af-
spærret fra 13.30-16.30, da vi vil have 
gang i forskellige legeaktiviteter på 
pladsen for mini-konfirmanderne. 

Det er åbent for alle til at lege med 
fra kl. 16.

Spisning er gratis (efter først-til-møl-
le-plads til max. 50). 

Tilmelding på SMS til 
Susanne Lubago, tlf. 29 32 71 21

Syng dig forårsglad  
sammen med TINA  
og en masse andre  

sangglade mennesker.
Onsdag den 15. marts kl. 19.00 er 
der fællessang i Nr. Hostrup For-
samlingshus.

Her vil Tina Fabricius sidde klar ved 
klaveret og guide os igennem et par 
timer, hvor vi vil synge fra højskole 
sangbogen, men også særligt udvalg-
te kopisange.

Du er selv med til at vælge, hvilke san-
ge vi skal synge, og aftenen henven-
der sig til både unge og ældre. 

Arrangør: Egvad sogns menighedsråd

Familiegudstjeneste
Palmesøndag den 2. april 
kl. 14.00 i Hellevad Kirke

Ved gudstjenesten vil mini-konfir-
manderne opføre et påskespil, vi vil 
synge børnevenlige salmer, og der vil 
være fernisering på konfirmandernes 
ikon-malerier m.v.
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Sanggudstjeneste 
Palmesøndag den 2. april kl. 19.00 

i Egvad Kirke

Vi vil ved denne gudstjeneste synge 
ca. 10 af påskens elskede salmer og 
have en kort andagt.

I er velkomne til at skrive til mig 
(inden den 28/3) på SUL@km.dk og 
komme med forslag til salmer.

Særlige gudstjenester / kirkeinfo



Forårskoncert
den 3. maj kl. 19.00 i Hellevad Kirke

Kom med til en god forårskoncert 
hvor Fyraftenskoret står for aftenen.

Menighedsrådet giver kaffe og kage i 
våbenhuset bagefter.

Alle er velkommen. Fri entré.

”Ue å gå mæ æ præst”
den 18. april kl. 18.30 i Øbening

Vi fortsætter med at gå ture rundt i 
vores sogn. Start og slut i gårdsplad-
sen hos Lars og Ulla, Øbeningvej 17, 
hvor vi slutter med en kop kaffe ca. 
kl. 19.30.

Kan du ikke komme med på gåturen, 
er du også meget velkommen til kaffen.

Alle er meget velkommen.

”Ue å gå mæ æ præst”
den 11. maj kl. 18.30 i Hønkys

Start og slut i gårdspladsen hos Anne 
og Heinrich, Hydevadvej 16, hvor vi 
slutter med en kop kaffe ca. kl. 19.30.

Kan du ikke komme med på gåturen, 
er du også meget velkommen til kaffen.

Alle er meget velkommen.

Nadvergudstjeneste 
Skærtorsdag den 6. april kl. 17.00 

i Hellevad Kirke

Traditionen tro spiser vi et påskemål-
tid sammen i konfirmandstuen efter 
gudstjenesten.

Alle er velkommen.

Af hensyn til maden, vil vi gerne have 
en tilmelding senest den 30. marts
til Benthe på tlf. 24 93 43 61
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Offentlig regnskabsmøde
tirsdag den 28. februar kl. 19.00

Hellevad menighedsråd afholder of-
fentlig regnskabsmøde i konfirmand-
stuen. 

Alle er velkommen.

Offentlig regnskabsmøde
tirsdag den 28. februar kl. 10.30

Egvad menighedsråd afholder offent-
lig regnskabsmøde i Rise Sognegård.
 

Alle er velkommen.
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Særlige gudstjenester / kirkeinfo

Missionsgudstjeneste 
søndag den 4. juni kl. 10.30

Gudstjenesten vil have fokus global 
mission - Guds folk som ét folk i de 
mange folkeslag. Vi vil zoome ind på 
Tanzania og samle ind til et konkret 
missionsprojekt.

Der vil efterfølgende være spisning af 
mad fra Tanzania i konfirmandstuen.

Tilmelding til sognepræst Susanne 
Lubago på tlf. 29 32 71 21 eller mail: 
Sul@km.dk

Friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag den 29. maj kl. 9 

er der fælles gudstjeneste for  
Hellevad og Egvad sogne. 

Traditionen tro i de smukke omgivel-
ser på: Tingbjergvej 12, Øbening ved 
Pia og Bjarne Kristensen.
Medbring stole, tæpper og gerne for-
middagskaffen. Fyraftens kor med-
virker.

Børnegudstjeneste
tirsdag den 6. juni kl 17.00 

i Egvad Kirke

Vi holder en kort gudstjeneste i øjen-
højde med børnene – synger nogle 
lette sange med fagter til.

Bagefter griller og hygger vi os sam-
men foran kirken. 

Velkommen til folk i alle aldre.

Kirkebilen
Velkommen til at benytte kirkebilen 
til alle gudstjenester og til møder i 
præstegården. 

Ring til Agerskov Taxa: Tlf. 74 83 36 40.



Mobilepay
Det er nu blevet muligt at betale med 
Mobilepay i Hellevad Kirke. 
Dermed kan kollekt til gudstjenester-
ne, entré til koncerter o.l. nu betales 
med Mobilepay. Hellevad Kirkes nr. 
hedder: 541609
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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

Hellevad Kirkebetjening
Organist
Stillingen er i øjeblikket ubesat.

Kirkesanger 
Anne Jessen 
Tlf. 74 51 92 91 / 20 41 43 17 
annecjessen@gmail.com

Graver og kirketjener             
Tonni Petersen 
Tlf. 74 66 91 53 / 53 28 71 25 
hellevadkirke@c.dk

Præst
Susanne Haahr Lubago
Skolegade 32, Hellevad
6230 Rødekro
Tlf. 29 32 71 21 / 74 66 94 31
Sul@km.dk

Egvad Kirkebetjening 
Organist                                         
Stillingen er i øjeblikket ubesat.

Graver og kirketjener          
Mette Schrøder-Jørgensen 
Tlf. 61 54 88 87 
mette-brian@hotmail.com
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Menighedsråd

Hellevad  
menighedsrad
Formand 
Alice Andersen
Vestervænget 3, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 25 65 60 03
vestervaenget3@gmail.com

Næstformand
Ellen Underbjerg
Borrevad 12, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 40 19 92 64
ellen@usv.dk

Kirkeværge 
Verner Bossen 
Skolegade 13, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 61 54 90 17
verner@compex.dk

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

Kasserer 
Lone N. Jessen 
Langager 7, 6230 Rødekro
Tlf. 61 68 13 22
lonenoerbykruse@gmail.com

Egvad  
menighedsrad
Formand Jes Jessen Iversen
Tyrholmvej 3, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 92 63
jesji@mail.dk

Næstformand/kasserer 
Lars Erik Jensen
Øbeningvej 17, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 42
 vaks@svenet.dk

Kirkeværge 
Peter Kaczmarek
Egvadvej 6, 6230 Rødekro
Tlf. 30 66 31 81
bedstemorunni@yahoo.dk

Sekretær og kontaktperson
Kirsten Petersen
Egvadvej  5, 6230 Rødekro
Mobil. 60 66 92 91
kirsten66@live.dk

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

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

oo oo
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Hellevad Børneunivers

Regnen har i rigelige mængder bidraget til 
den flotte natur, der omgiver Hellevad Bør-
neunivers. En natur og et udeområde, der er 
til stor gavn for vores børn. Snart kan de også 
boltre sig på den nye multibane, der er place-
ret ved bålhytten bag hallen. Et område, der 
gerne skulle tiltrække børnefamilier og lege-
syge sjæle til hverdag og i weekenderne.

Der er brug for at skabe gode rammer for 
børnefamilierne i Hellevad/Egvad. Samtidig 
har det i en længere periode været svært 
at rekruttere dagplejere i distriktet. Der-
for har vi udvidet vores småbørns-
gruppe, så vi nu kan rumme 
12 småbørn og 3 gæste-
pladser. Småbørnene er al-
lerede flyttet ud i den 
nyindrettede 

Nyt fra
Hellevad Borneunivers

pavillon, hvilket også højner kvaliteten af de 
pædagogiske læringsmiljøer for børnehave-
børnene. 

Hvis I er nysgerrige på børnenes og elever-
nes dag i Børneuniverset, opfordres I til at 
følge vores facebookside. Her er der rig mu-
lighed for at få et indblik i børnenes mange-
artede, lærerige og inspirerende dagligdag.

Søren Sørensen, 
fællesleder

/
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Hellevad IF

Hellevad Idrætsforening

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

Den traditionelle fælles sæsonopstart for 
ungdom er i år søndag den 2. april fra kl. 
10.30. (HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALEN-
DEREN). Her vil Hellevad IF’s dygtige træne-
re igen være klar til at tage imod alle byens 
og omegns seje fodboldspillere, som for-
håbentlig igen er klar til at give den gas på 
boldbanerne. Nogle hold kan dog slet ikke 
vente med at komme i gang, og vores U16 
drenge starter op tirsdag den 21. februar kl. 
17.15 på Agerskov kunststofbanen. 

Vores seje U13 piger (holdsamarbejdet med 
Rødekro) er allerede i gang med træning i 
Rødekro, og forventelig vil flere af vores 
hold nok også allerede starte op i marts må-
ned, når den nye Multibane står klar med eg-
net kunstgræs til fodboldtræning. 

Men følg med på enten Hellevad IF’s facebook 
side ”Hellevad Idræts Forening” eller ved op-
slag ved nogle af byens forretninger omkring 
hvornår de forskellige hold starter op. 

Hvad er vinteren og en lidt stille fodboldpe-
riode ellers blevet brugt på?

Hjælpere der sorterer og trykker dåser, samt indsamler juletræer til støtte for Hellevad IF.
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Hellevad Idrætsforening

U9 drengeholdet, der bliver trænet dygtigt 
af Ole Z. og Dennis H., har trænet indendørs 
i Hjordkær, hvor et godt træningssamarbej-
de mellem de to klubber har sikret, at der 
har været fuld gas til træning en gang om 
ugen. 

U9 holdet har selv spillet turnering for Hel-
levad, så en del lørdage er blevet brugt til 
stævner her i vinterperioden. 

Fodboldbestyrelsen har holdt oprydnings-
dag i boldrum og skabene, så den nye sæ-
son bare kan komme an. Igen i år indsamle-
de fodboldafdelingen og hjælpere igen rigtig 
mange juletræer og dåser i Hellevad og om-
egn den første weekend i januar. 

Der skal lyde en stor tak til alle hjælperne 
(børn som voksne) på dagen med at ind-
samle juletræer og trykke MANGE dåser, en 

tak til byens utrolige flotte støtte, samt en 
tak til de der aftog alle juletræerne.

Vores U13 pigehold som er et godt klubsam-
arbejde – I dette tilfælde Rødekro og Hellevad. 

I skrivende stund er der også dialog og fæl-
lestræning med Ensted, om de også kunne 
tænke sig at gå ind i et samarbejde med et 
fedt fodboldpigemiljø, hvor holdet skal til at 
spille 11-mands. 

Vi fra Hellevad kan være stolte af, at det er 
to af vores trænere Bent P. og Ole K., der 
er frontfigur for holdet og igennem flere år. 

U13 pigerne har også fået sponseret et 
nyt spillersæt. Der skal lyde en kæmpe tak 
til Aabenraa Malerfirma ved Danni fra Hel-
levad og Bilagseksperten ved Aage fra Røde-
kro, som har sponseret det flotte spillersæt. 

U13 pigerne i deres nye spillersæt.
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Fodbold – Senior og Oldboys
Seniorholdet rykkede desværre ned i serie 
4, som der blev skrevet om i seneste Sogne-
nyt. Men det er bare op på hesten igen og 
hen over vinteren har seniorspillerne træ-
net indendørs og deltaget i DBU turnerin-
gen med 2 hold. 

Nu begynder holdet at se frem til den nye 
udendørssæson og med et nyt trænerteam i 
spidsen, som er Christian “Kedde” Clausen og 
Kevin Hoegh Radik, samt Jacob Møller Jensen 
og Emil Fisker som hjælpere. Kevin, Jacob og 
Emil er kendte ansigter i senior afdelingen og 
det er den ”nye” mand i trænerteamet Chri-
stian “Kedde” Clausen reelt også, da Christi-
an har boet og spillet fodbold i Hellevad for 

Hellevad Idrætsforening

en del år siden. Så alt i alt får vi et SUPER godt 
og stærkt trænerteam til den kommende sæ-
son, som er max klar på at skabe en fed træ-
ningskultur, et godt socialt sammenhold og 
sikrer, at der bliver spillet en masse god fod-
bold i Hellevad og Agerskov.

SENIOR OPSTART er LØRDAG den 11/2 fra 
kl. 13.00-15.00 på kunstgræs i Agerskov og 
den normale træning vil fortsat være om 
tirsdagen og torsdagen fra 19.00 - 20.30 
med første træning tirsdag den 14/2. Træ-
ningen vil også være på AU kunstbanen de 
første mange uger, indtil græsset er klar i 
Hellevad. 

U13 pigerne
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Hellevad Idrætsforening

Trænerteamet ved Christian og Kevin og hjælper Jacob og Emil.

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 fodbold-
formand Peder Holm på tlf. 20 95 21 62 for 
nærmere information – der er plads til alle!

For oldboys- og veteranholdet er trænings-
opstart nok sammen med senior, men ellers 
så venter holdet med stor spænding på at 
Multibanen bliver færdig, så træningen kan 
starte i Hellevad. 

Så hvis man sidder og har lyst til at spille no-
get god fodbold og med det sociale i fokus 
– det være sig både senior, oldboys eller ve-
teran (40+), så endelig kontakt fodboldfor-
mand Peder Holm på tlf. 20 95 21 62 for 
nærmere information – vi har plads til alle!

1-2-3 HELLEVAD ;-)

Fodboldformand 
Peder Holm
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Hellevad IF Bestyrelse
Så er foråret på vej, og vi går de lysere ti-
der i møde. Foråret er lig med en ny sæson 
starter – læs meget mere om dette neden-
for under afdelingerne. 

Stadig flere og flere benytter sig af tilbuddet 
om at leje hallen et par timer på egen hånd 
engang imellem, så har du lyst til at spille en 
gang badminton, spille lidt indendørs fod-
bold eller bare lege et par timer med bør-
nene i gymnastiksalen. Så book endelig hos 
mig på tlf. 30 15 36 71. Det koster kun 50 
kr. pr. time. Dette beløb skal HIF afregne til 
Aabenraa kommune som halgebyr. 

Aabenraa kommune har bedt HIF om at in-
formere alle om at de i de kommende må-
neder fjerner hele læbæltet rundt om 
sportspladsen. Læbæltet bliver reetableret 
indenfor de næste 2-3 år. HIF har ikke haft 
nogen indflydelse på denne beslutning, men 
har blot lovet at videregive informationen.

Idrætsforeningen afholder generalforsam-
ling tirsdag den 14. marts kl. 19.00 i multi-
rummet. Alle er velkomne, og vi håber, man-
ge af jer har lyst til at komme og høre lidt 
om, hvad vi går og laver, og vi glæder os til 
at se jer. 

De bedste hilsner Hellevad IF
Hanne Underbjerg-Tornvig

Hellevad Idrætsforening
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Hellevad udviklingsråd 
Styregruppen bag multibanen arbejder sta-
dig på højtryk for at få multibanen færdig. 
Der har været nogle udfordringer, bl.a. har 
vejret drillet arbejderne en hel del, hvilket 
har gjort at deadlinen for hvornår banen var 
forventet færdig er skubbet nogle gange. 
Vejret skulle dog blive bedre, i takt med at 
foråret er på vej, og vi regner med at banens 
start står færdig. 

Vi glæder os i hvert fald alle til at tage den 
i brug, og forhåbentlig se en masse sjov og 
aktivitet deromme. 

Så snart vi kender den endelige dato for, 
hvornår banen er færdig, vil der blive meldt 
ud ang. indvielsen, så hold øje med opslag i 
byen og Facebook. 

Ud over multibanen har der været lidt stille 
hen over julen, men der er flere projekter i 
støbeskeen, som vi glæder os til at komme i 
gang med den kommende sæson. 

På vegne af udviklingsrådet
Hanne Underbjerg-Tornvig

Hellevad Idrætsforening



18    Aktivitetskalender Hellevad Sogn

Aktivitetskalender - Hellevad

Aktivitetskalender for Hellevad
FEBRUAR
24. kl. 19.00  Dilettantfest på Hotel Kløver Es  Beboerforeningen 

MARTS 
09. kl. 17.00  Familiegudstjeneste med spisning  Kirkerne
14. kl. 19.00  Generalforsamling i multirummet  HIF 
16. kl. 19.00  Generalforsamling i skolens alrum  Husmoderforening 
21. kl. 16.30  Besøg hos ABENA  Pensionistforening
23. kl. 19.30 Generalforsamling 4H

APRIL
02. kl. 14.00  Familiegudstjeneste med påskespil  Kirkerne
02. kl. 17.00  Sanggudstjeneste i Egvad Kirke  Kirkerne 
06. kl. 17.00  Nadvergudstj. med efterf. påskemåltid  Kirkerne 
12. kl.  09.30  Krolf starter op  Pensionistforening
13. kl. 18.00  Besøg ved Your Choise i Rødekro  Husmoderforening
18. kl. 18.30 Ue å gå mæ æ præst i Øbening  Kirkerne 
24. kl. 10.00 Besøg hos RETAP, Agerskov  Pensionistforening
25. kl. 18.30  Aftentur med præsten i Hellevad sogn  Kirkerne

MAJ
02. kl. 16.00  Besøg hos ARWOS, Aabenraa  Pensionistforening
03. kl. 19.00  Forårskoncert i Hellevad kirke  Kirkerne
06. kl. 17.00  Børnegudstjeneste i Egvad Kirke  Kirkerne 
07. kl. 19.00  Konfirmation i Hellevad Kirke  Kirkerne 
09. kl. 14.00  Pigeeftermiddag i konfirmandstuen  Husmoderforening 
11. kl. 18.30  Ue å gå mæ æ præst i Hønkys  Kirkerne 

JUNI 
08. kl. 19.00 Redaktionsmøde i konfirmandstuen 
13. kl. 18.00  Grillaften på Gustes eng Husmoderforening
24.  Ringridning  Ringriderforening
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Aktivitetskalender - Egvad

Aktivitetskalender for Egvad 
MARTS
02. kl. 18.30 Besøg hos Underbjerg A/S Fendt Specialisten Familie og Samfund
03. kl. 18.00 Gymnastik- og folkedanseropvisning NHU
04. kl. 19.00 Forårsfest “IT’S TIME TO GO AFTERSKIING” Nr. Hostrup Hus
09. kl. 18.30 Generalforsamling Familie og Samfund
09. kl. 19.45 Oplæg og smagsprøver på vin og oste  Familie og Samfund
 fra Osteboden, Rødekro 
22. kl 17.30-21.30 Chokoladekursus og hyggeaften Familie og Samfund
23. kl. 19.00 Generalforsamling Nr. Hostrup Forsamlingshus
23. kl. 19.30 Generalforsamling Nr. Hostrup Hus
24. kl. 17.00 Rent Sogn Beboerforening
31. kl. 19.30-21.30 Børnedisco i Nr. Hostrup Forsamlingshus NHU

APRIL
16. kl. 10.00 Øko-dag Nr. Hostrup Hus
17. kl. 19.00 Tur til Vojens Speedwaycenter Familie og Samfund
24. kl. 17.00 Rent sogn Beboerforeningen

MAJ
10. kl. 17.00-19.00 Familietur/ “Spis i skoven” Familie og Samfund
13. kl. 09.00 Legepladsdag Beboerforeningen
29. kl. 14.00 Bilorienteringsløb NHU
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Hellevad IF Badminton
Vintermånederne går og vi er nu ovre julen. 
Vi er for alvor kommet igang med det nye 
år 2023. 

Den 15. januar var anden gang af Miniton-
badminton, og vi kaldte det sjov søndag. 
Det var lidt af en grå søndag udendørs, så 
derfor var det godt at se så mange frem-
mødte, tak til jer. 

Vi havde en rigtig sjov og lærerig dag, hvor 
vi bl.a. fik varmen i kroppen, legede i red-
skaber og med hinanden, vi lærte hvordan 
man brugte en ketcher og vi spillede en mas-
se badminton. 

Derudover havde de mindste også stor glæ-
de af det nye skummodulsæt, som vi var så 
heldige at Sparekassen Løgumkloster havde 
bevilliget til os. 

Som en afslutning på dagen fik vi kage og 
saftevand. Så alt i alt var dagen vellykket, da 
alle mand havde en rigtig god dag. 

Vi har planlagt at afholde endnu en sjov søn-
dag i badmintonens tegn, som vil foregå 
søndag den 26. februar. Så sæt derfor alle-
rede nu kryds i kalenderen og hold øje med 
Facebook, hvor vi meget snart vil komme 
med yderligere info vedr. dagen.

Her kommer et par stemningsbilleder fra 
dagen og vores nye skummodulsæt. Udover 
at dette bliver brugt til miniton er det også 
allerede flittigt brugt af både futterne, bør-
nehaven og dagplejerne. 

Mange hilsener
Mia Hermansen

Hellevad Idrætsforening
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Hellevad Idrætsforening
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Hellevad-Egvad Pensionistforening

Hellevad-Egvad 
Pensionistforening

Besøg på Abena
Tirsdag den 21. marts kl. 16.30 besø-
ger vi Abena. Vi kører fra ”Butikken” 
kl. 16.00.

Der må max komme 40 personer, så 
det er først til mølle. Det er langt at gå 
og ikke egnet til rollator og kørestol.

Vi slutter med varm suppe i ”Butik-
ken”. For dem der ikke er med på 
Abena, men gerne vil spise sammen 
med os, er I velkommen til det.

Pris 75 kr.
Tilmelding senest den 13. marts til
Inga Jacobsen tlf. 30 24 78 02 eller 
Birgit Christensen på tlf. 26 70 92 51.

Besøg hos Retap 
Mandag den 24. april kl. 10.00 besø-
ger vi Retap i Agerskov som produ-
cerer flasker. Vi kører fra ”Butikken” 
kl. 9.30 og slutter i ”Butikken” med en 
bid brød og en øl/vand. 

Pris 50 kr.
Tilmelding senest den 17. april til 
Irene Pedersen tlf. 20 62 86 11 eller 
Inga Jacobsen tlf. 30 24 78 02.

Besøg hos Arwos
Tirsdag den 2. maj kl. 16.00 besøger 
vi Arwos i Aabenraa. Vi kører fra ”Bu-
tikken” kl. 15.30.

Pris 20 kr. 
Tilmelding senest den 21. april til Inga 
Jacobsen tlf. 30 24 78 02 eller Birgit 
Christensen på tlf. 26 70 92 51.

Bemærk: Ved kørsel i egne biler beta-
les 20 kr. for at køre med.

Ret til ændringer i programmet for-
beholdes.

Krolf 
Krolf starter onsdag den 12. april.

Vi spiller følgende dage:
Onsdag kl. 9.30
Mandag kl. 18.30

Kontingent: 100 kr.
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Hellevad Husmoderforening

Hellevad 
Husmoderforening 

Generalforsamling  
i skolens alrum

torsdag den 16. marts kl. 19.00

Dagsorden er bekendtgjort i forrige 
nr. af Sognenyt.

Alle er velkomne, ingen tilmelding.

Besøg hos Your Choise  
i Rødekro

torsdag den 13. april kl. 18.00

Vi mødes kl. 17.45 på Kirkens parke-
ringsplads, og kører i egne biler til Rø-
dekro. 

Medlemspris for modeopvisning,
sandwich, øl, sodavand el. vin 50 kr.
Tilmelding senest den 5. april til 
Alice tlf. 25 65 60 03 eller Lilian på
tlf. 20 93 90 42.Pigeeftermiddag i  

konfirmandstuen med 
strik el. andet håndarbejde

tirsdag den 9. maj kl. 14.00

Vi mødes kl. 14-16.30 i konfirmand-
stuen til en hyggelig eftermiddag 
med strik eller andet håndarbejde og 
ikke mindst snak. 

Kom uanset dit niveau, også som ny-
begynder.

Pris inkl. kaffe og kage 20 kr.

Tilmelding senest den 9. maj til 
Lilian på tlf. 20 93 90 42 eller Elna 
tlf. 81 61 77 04.

Grillaften på Gustes eng
tirsdag den 13. juni kl. 18.00

Vi mødes til en hyggelig aften, hvor der 
vil være en grillpølse samt kaffe m.m. 
Husk tæpper, puder eller hynder.

Drikkevarer: øl, vin og vand kan kø-
bes til billig pris. Medlemspris 75 kr. 
inkl. grillpølse og kaffe m.m.
Tilmelding senest den 5. juni til 
Elna tlf. 81 61 77 04 eller 
Anna Marie på tlf. 20 61 91 92.



24    Fra foreninger i Hellevad Sogn

Vi fik afholdt generalforsamling den 21. janu-
ar med et rigtig fint fremmøde i skolens multi-
rum. Vi kunne berette om et år, hvor der igen 
blev afholdt to ringridninger samt et traktor-
ringridning, der var rigtig godt besøgt. 

Efter 12 år i bestyrelsen havde Christian 
”Kedde” Nielsen desværre meddelt, at han 
ikke ønskede genvalg. Kedde har været en 
uundværlig hjælp igennem årene, særligt i 
det praktiske med at opstille galger og telt, 

og har altid været kendt for sit gode humør 
og gåpåmod. På vegne af bestyrelsen vil jeg 
gerne sige tusind tak for dine mange frivilli-
ge timer for foreningen og byen.

Heldigvis lykkedes det også at få et nyt med-
lem valgt ind, da vi nu kan byde velkommen 
til Anne Sofie Møller Schmidt. Vi er derfor 
igen fuldtallige, og klar på endnu engang at 
invitere til ringridning i Hellevad i 2023. 

Bestyrelsen konstituerede sig 
som følger:
Formand: Andreas Carstensen
Næstformand: Karina Jørgensen
Kasserer: Pernille Holm
Bestyrelsesmedlemmer:
Jette Nielsen

Tina Skov
Jørn Petersen
Anne Sofie Møller Schmidt

I år bliver der afholdt ringridning lørdag 
den 24. juni, og vi afholder pokalringrid-
ning søndag den 10. september. 

Vi skal nok holde alle orienteret, når vi har et 
lidt mere detaljeret program. 

På vegne af 
Hellevad Ringriderforening
Andreas Carstensen

Hellevad Ringriderforening

Hellevad 
Ringriderforening
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4H
Den nye sæson står for døren
Så er vintersæsonen ved at være ovre, 
og foråret står snart for døren. 

Ungerne har boltret sig på Martins 
gård til en gang julehygge, hvor de har 
lavet juledekorationer, leget med gårdens 
katte, kigget på køer, drukket kakao og spist 
æbleskiver og hoppet i kornstakke. Der er 
altid lidt ekstra rengøringsarbejde for foræl-
drene, når vi har været derude og lidt stør-
re smil på ungerne efter de sjove oplevelser.  

Snart starter sommer-4H op igen og det be-
tyder, at vi hver onsdag fra starten af maj og 
frem til starten af september er at finde i ha-
verne i Hellevad. Børnene kan være med fra 
det år, hvor de starter i skole, så vi ser frem 
til en ny flok børn, fra børnehavens ældste 
årgang.  

Udover at passe haverne, som vi er i hver 
onsdag fra kl. 14-16, så skal vi også på skov-
tur, gårdbesøg, lave mad over bål, sylte og 
meget andet. 

4H

Vi håber igen på et velbesøgt 4H med gode 
hjælpere og forældre, der deltager aktivt, så 
ungerne får mest muligt ud af deres haver. 
Det er en fornøjelse at sende glade, beskidte 
og trætte børn afsted onsdag efter onsdag. 

Vil du være en del af dette arbejde, så kan 
vi altid bruge hjælpere og forventer at ar-
rangere et møde, så vi alle kan mødes, in-
den sæsonen starter. Giv gerne lyd på Hel-
levad 4H’s side på facebook eller til en fra 
bestyrelsen, hvis I ønsker at tage del i det-
te arbejde. 

Ønsker man at vide mere, så afholdes der 
generalforsamling den 23. marts kl. 19.30 i 
Hellevad skole’s multirum.

På vegne af 
4H Hellevad’s bestyrelse
Helle Seehagen
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Hellevad Beboerforening
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Familie og Samfund

Besøg hos Underbjerg A/S 
Fendt Specialisten

torsdag den 2. marts kl. 18.30
Mødested: Barnsig 8, Hellevad, 

6230 Rødekro

Fra bilmekaniker til kilometervis af 
traktorer. Igennem godt 30 år har El-
len & Einer Underbjerg været selv-
stændige i Hellevad. Vi vil starte på 
deres firma med en rundvisning, hvor 
Ellen tager sig af damerne, og Einer 
tager sig af herrerne.

Efter rundvisningen vil der være kaf-
fe/småkager, hvor Einer vil fortælle 
om, hvordan deres livsværk startede, 
og hvor de er på vej hen nu. 

Pris kr. 50,00 pr. person.
Bindende tilmelding til Vibse på 
tlf. 28 87 62 20.

Generalforsamling
torsdag den 9. marts kl. 18.30

Mødested: 
Nr. Hostrup Forsamlingshus

Generalforsamlingen ifølge vedtæg-
terne. I pausen er vi vært for en kop 
kaffe og noget sødt til.

Kl. 19.45 kommer Tina og Claus fra 
Osteboden i Rødekro. De har lidt for-
skellige smagsprøver på portvine og 
ost med, og alt dette bliver nydt sam-
tidig med, at Claus vil fortælle om 
virksomheden. Man er meget vel-
kommen til kun at komme og høre 
Tina og Claus.

På grund af planlægning, skal alle der 
deltager ved foredraget, tilmelde sig 
senest den 5. marts 2023 til Inger på 
tlf. 40 53 25 61.

Kære alle.

Så er vi ved at være klar med en masse gode 
arrangementer i den sidste halvdel af sæso-
nen. Vi glæder os til at dele dem med jer!

På bestyrelsens vegne, 
Inger Karlsen 
tlf. 40 53 25 61

Familie og Samfund
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Familie og Samfund

Hyggeaften/ 
chokoladekursus
onsdag den 22. marts 

kl. 17.30-21.30
Mødested: 

Nr. Hostrup Forsamlingshus

Rikke Kristensen kommer og undervi-
ser. Hun gennemgår kunsten at tem-
perere chokolade og lave fyld med 
spændende smage. Alle får ca. 20 stk. 
fyldte chokolader med hjem, og op-
skrifter udleveres naturligvis. 

Medbring egne drikkevarer, forklæde 
og flade kasser/æsker til at transpor-
tere chokoladen hjem i. 

Pris kr. 250,00 for undervisning inkl. 
alle materialer og en let anretning. 
Kurset oprettes ved minimum 12 del-
tagere. Bindende tilmelding til Inger på 
tlf. 40 53 25 61 senest den 15. marts.

Familietur/”spis skoven”
onsdag den 10. maj fra kl. 17.00-19.00

Mødested: Skovlyst Naturskole, Årup Skovvej 25, 6200 Aabenraa

Vi går en tur i skoven sammen med naturvejleder Trine Sørensen og indsamler bl.a. 
vilde urter, som vi skal bruge til en pizza, som vi bager over bål i hyggeligt samvær. Der 
vil for børnene bagefter være mulighed for lidt skumfidus-hygge ved bålet. 

Denne tur kalder på unge som gamle – alle kan være med. Pris kr. 55,00 pr. voksen og 
kr. 35,00 pr. barn (fra 3 år) inkl. øl, sodavand eller saft. Bindende tilmelding til Inger 
senest den 5. maj 2023 på tlf. 40 53 25 61.

Tur til Vojens  
Speedwaycenter

mandag den 17. april kl. 19.00
Mødested: Nr. Hostrup 

Forsamlingshus kl. 18.15
(Samkørsel)

Kom og vær med til en rundvisning 
på det legendariske speedwaycenter 
i Vojens, hvor der er blevet kørt utal-
lige store mesterskaber. 

Bagefter vil den tidligere landstræ-
ner Jacob Olsen fortælle om Vojens 
Speedwaycenter før og nu, krydret 
med sjove anekdoter fra ryttergår-
den gennem tiderne m.m. 

Turen oprettes ved minimum 20 
deltagere. Pris 175 kr. pr. person.

Bindende tilmelding til Inger på 
tlf. 40 53 25 61 senest den 11. april.



Generalforsamling
Nr. Hostrup forsamlingshus 
afholder generalforsamling 

torsdag den 23. marts kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag indkommet fra bestyrelsen:
• Bestyrelsen 
• Nr. Hostrup Forsamlingshus 

Samme aften afholder Nr. Hostrup 
Hus generalforsamling.

Bestyrelsen
Anne Grethe Jepsen 50 85 96 02
Rasmus Iversen 23 48 10 87
Ludvig Schmidt 29 78 94 70
Frits Detlefsen  23 29 68 20
Bodil Nissen  40 41 90 55
Børge Nielsen  26 27 84 71
Morten Steinbeck 26 83 67 90
Johnny Toftkjær 60 49 77 55
Gunnar Petersen 50 45 92 91

Udlejning af forsamlingshuset:
Mona 52 50 30 34
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Nr. Hostrup forsamlingshus

Formandens klumme

Efteråret er gået med vores årlige gåsespil, 
hvor der var mødt 130 personer op, og vi 
havde som sædvanlig fået skænket rigtig 
mange fine præmier, som betød, at vi fik et 
fantastisk overskud.

I efterår har vi ligeledes fået malet foldedø-
ren imellem de to sale.

Den 26. januar var der fællesspisning. Der 
blev serveret Børges livret: krebinetter, med 
ærter gulerødder og rødbeder. 115 perso-
ner havde tilmeldt sig, dejligt hvor unge og 
ældre mødes og lige sidder og spiser sam-
men, og derefter går enten hver til sit eller 
deltager i den generalforsamling, der var 
gjort klar til i lillesalen. 

Jeg blev sidste uge ringet op af en person 
fra Kultur og Fritid i Haderslev, som ville 
høre lidt til, hvordan vi gør det i Nr. Hostrup. 
Det er tankevækkende at være del af et lil-
le samfund der hverken har skole eller bør-
nehave, og alligevel kan samle mange perso-
ner, store og små til et arrangement, enten 
det er sangaften, høstfest, forårsfest eller 
fællesspisning. Men endnu mere tankevæk-
kende er det, at det rygtes ud over sognets 
grænser – dejligt. 

Den 23. marts afholder vi den årlige general-
forsamling, som vi igen i år holder sammen 
med Nr. Hostrup Hus.

Nr. Hostrup Forsamlingshus
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Nr. Hostrup Hus

Nr. Hostrup Hus

Vi er nu kommet godt på den anden side 
af nytår. Og med den våde januar måned vi 
har været igennem, mangler vi efterhånden 
også at gå imod lysere tider. Der har været 
meget lys i vores dejlig hal det seneste styk-
ke 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.

Vi vil igen i år opsøge arbejde til diverse ar-
rangementer, så der kan tjenes en ekstra 
skilling til NHH. Og til dette vil vi gerne tak-
ke 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 imellem har en stor værdi. 

Der arbejdes lige nu på fuld tryk for, at der 
kommer styr på de sidste ting til årets for-
årsfest, i år med tema som AFTERSKI...! Det 
skal nok blive et brag af en fest. Så få sat et 
kryds i kalenderen den 4. marts og se at få 
rusket op i naboen og vennerne, så I kan føl-
ges ad, så vi alle kan få et brag af en fest. 

Medlemskab NHH 
Så er tiden kommet til at gen/nytegne sit med-
lemskab af Nr. Hostrup Hus. Kontingent 2022 
er uændret 100 kr. pr. person og kan indbeta-
les på følgende måde: Mobilpay nr. 59127 el-
ler bankoverførsel på konto nr. 7910-1833956 

Lokalbefolkningens brug af hallen
Der er mulighed for at bruge hallen, enten 
ved at booke den på timebasis eller tage 

chancen og se, om den er ledig. 
Info om ordningen kan fås hos 
Bo Kaczmarek tlf. 40 91 46 81.

Aftaler 
Med Super Brugsen i Rødekro har vi en rig-
tig god aftale, som kan give op til 15.000 kr. 
pr. år delvis afhængig af brændstofsalg på 
vores OK kort. Derfor er det 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 på tlf. 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 tlf. 60 66 92 91.

Jern/metalindsamling
Vi indsamler skrot, der sælges til fordel for 
Nr. Hostrup-Hus. Vi har allerede solgt for 
rigtig mange penge. 

Har du noget metal, du vil donere, så kon-
takt Lars Jensen tlf. 51 88 42 20. Når I afleve-
rer skrot hos Lars, bedes I kun aflevere me-
talskrot og ikke f.eks. batterier, affald m.m.

På bestyrelsens vegne
Jesper Friis Paulsen
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Nr. Hostrup Hus

Kom og se køerne danse

Søndag den 16. april kl. 10-14
hos I/S Andersen og Kaczmarek

Nørre Hostrup bygade 11 • 6230 Rødekro

Aktivitetsudvalget for 
Nr. Hostrup hus sælger
pølser og kaffe/kage

Ta’ familien med og kom til den 
populære forårsfest for øko-køerne

Generalforsamling 
torsdag den 23. marts kl. 19.30

Vi afholder generalforsamling den 
23. marts kl. 19.30 i Nr. Hostrup For-
samlingshus. 

Denne afholdes samme aften som 
generalforsamling for Nr. Hostrup 
Forsamlingshus. 

Kom forbi og giv din mening tilkende.
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Nr. Hostrup Hus



Fra foreninger i Egvad Sogn    33

Nr. Hostrup og omegns beboerforening

Det flottest pyntede træ
Mange tak for, at der var så mange, der har 
bidraget til julepyntningen. Det flottest pyn-
tede træ blev i år Nr. Hostrup Nord. 

Rent Sogn 
Fredag den 24. marts kl. 17.00 

Mødesteder: Over hele sognet, 
nærmere info følger. 

Traditionen tro rydder vi langs sog-
nets landeveje. Gå ikke glip af hyg-
geligt selskab med naboerne, hvor vi 
ovenikøbet gør noget godt naturen. 

Efter affaldsindsamlingen vil beboer-
foreningen stå for en grillpølse og lidt 
forfriskende.

Legepladsdag 
Lørdag den 13. maj kl. 9.00 
Nr. Hostrup Sportsplads

Tag familien med til en hyggelig for-
middag, hvor vi i fællesskab luger 
ukrudt, reparerer, maler og vedlige-
holder pladsen. 

Beboerforeningen vil stå for lidt for-
friskende i løbet af dagen og slutte af 
med en grillpølse.

Der skal i øvrigt lyde en stor tak til de hus-
stande, der leverede strøm til belysningen, 
det gør bare den mørke tid væsentlig hyg-
geligere.

Støt foreningen og tegn et medlemskab
Et nyt år betyder også, at det er tid til at teg-
ne medlemskab i beboerforeningen.

Jeres bidrag støtter os i at udvikle og fin-
de 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.

Nr. Hostrup og omegns  
beboerforening
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

- et godt sted at vaere, ogsa for dig!o

Er du ikke medlem af NHU, 
men ønsker at blive det? 

Det er muligt at blive passivt 
medlem ved at overføre  

50 kr. til følgende  
reg. nr. 7930 - konto nr. 1226183  
eller på MobilePay nr. 664876.

HUSK at skrive dit navn!

Bestyrelsen
Lonna Bergholt Mortensen 6154 2255 
Gitte Schrøder-Jørgensen 2764 4694
Lasse Holm Johnsen 6176 3549
Anders Wollesen 2480 9101
Berit Kjer Møller 2539 7244
Kasper Borchers Petersen 2258 1478
Pernille Værum Petersen 5114 8378
Kristine Roost Johnsen 6131 1184
Stine Leiberg 2720 0611
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Nr. Hostrup Ungdomsforening




Gymnastik- & Folkedans-

Holdene på gulvet er: 
Mor/Far/Barn       Puslinge 
Sprællebasser     Springmus        
Turbotons            Juniormix 
Folkedanserne   Æ karlehold                
Æ Frøkner

Børn 10,- Voksne 40,-

i Fladhøjhallen 
Fredag d. 3. marts kl. 18.00

Dørene åbner kl. 17.30

Kaffebillet  

inkluderet 

i entré



www.hellevad-egvad-sogne.dk

HELLEVAD-EGVAD

Sognenyt KIRKE · SKOLE
FORENINGER

Redaktionelt
2 timer længere dagslys, foråret er på vej, erantis har stukket lidt 
gult op af jorden, og vintergækker og primula står på spring. Da-
gene længes, vinteren strenges, men det er der nok ingen, der 
ønsker sig.

Vi byder velkommen til de nye menighedsråd og takker de “gam-
le” for deres virke.

Dato for det næste redaktionsmøde er fastsat til torsdag den 8. 
juni kl. 19.00 i konfirmandstuen, så HUSK at sætte x allerede nu 
i din kalender. Mød op og giv dit besyv med, det ku’ jo være dig, 
der ligger inde med gode idéer til at gøre det hele endnu bedre.


