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Gudstjenester

   HELLEVAD  EGVAD

Søndag 4. juni Pinsedag 10.30 Jette Colding Frederiksen  Ingen 

Mandag 5. juni 2. Pinsedag 10.30 Robert S. Andersen 10.30 Robert S. Andersen 
   Friluftsgudstjeneste 
   i Øbening, 
   Tingbjergvej 12   

Søndag 11. juni Trinitatis søndag  Ingen 9.00 Morten Brosbøl Vibert
 
Søndag 18. juni 1. s.e. Trinitatis 9.00 Anette Jensen  Ingen 

Søndag 25. juni 2.s.e. Trinitatis 19.00 Jette Colding Frederiksen  Ingen 
   Friluftsgudstjeneste 
   på Gustes eng   

Friluftsgudstjeneste 
Søndag den 25. juni kl. 19.00 på Gustes Eng i Hellevad

Ved Jette Colding Frederiksen

Tag gerne en stol med. Der er kaffe og kage bagefter.

Arr. Hellevad menighedsråd
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Særlige gudstjenester

2. pinsedag
Traditionen tro holder vi 

fælles
friluftsgudstjeneste 

for Hellevad og Egvad sogne
hos Bodil og Hans Nissen

Tingbjergvej 12
Øbening

Mandag d. 5. juni
kl. 10.30

Ole Sünksen og fyraftenskoret 
medvirker, Robert S. Andersen 

holder gudstjenesten.

Tag selv stole og kaffe/frokost med!

Arr. Menighedsrådene

FORÅRS-
KONCERT

i Hellevad Kirke
Atter har vi en spændende 

forårskoncert i Hellevad Kirke

Torsdag den 1. juni 
kl. 19.00

Kom og hør, når Børnekoret og 
Fyraftenskoret synger dejlige 
salmer og sange, som de har 

puslet med i foråret.

Der vil være fællessalmer og 
musikalsk indslag.

FRI ENTRÉ.

VEL MØDT!

Arr. Hellevad/Egvad menighedsråd
og organist Birte Reimers
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Siden sidst

Guldkonfirmander i Hellevad Kirke. Stående fra venstre: Pigenavn er i (). 
Astrid Dyhrberg Bonde (Dyhrberg), Margit Nissen (Jensen).

Siddende: Peter Jessen, Birthe Nissen (Hansen), Jens Otto Bjørnskov.
Stående i anden række fra venstre: Lars Peder Jensen, Peter Jepsen, 

Kurt Frost, Lis Hestbech (Nielsen), Birthe Madsen (Autzen). 
Stående bagerst: Jørgen Bossen, Linda Enevoldsen (Jørgensen), Børge Holm

Da vi endnu ikke har fået en ny præst ansat, 
efter at Inge With Johannesen er stoppet, vil der senere 
blive omdelt en liste over gudstjenester i juli og august. 

Ligeledes om, hvornår der bliver indsættelsesgudstjeneste 
for den nye præst. 
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Kirkebetjeningen
Sognepræsten:
Ny præst forventes ansat 2.7. 2017. 
 
Organist ved begge kirker:
Organist, Birte Reimers
Centrumsgaden 25, Bov, 6330 Padborg
Tlf. 60 94 89 99
E-mail: Reimers777@gmail.com

Kirkesangere ved begge kirker:
Ulla Reinholdt
Sønderbyen 7, 6534 Ager skov
Tlf. 21 60 25 03
E-mail: oksgaard@hotmail.com

Kirkesanger ved Hellevad Kirke:
Anne Jessen
Elmegårdsvej 2, 6500 Vojens
Tlf. 74 51 92 91/20 41 43 17
E-mail: annecjessen@gmail.com

Kirketjener/graver Hellevad:
Tonni Petersen
Vandmøllevej 3, Klovtoft, 
6230 Rødekro
Tlf. 53 28 71 25

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

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

Afløser: Mette Petersen
Øbeningvej 26, Øbening, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 95 58
 
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 præste-
gården.
Ring til Agerskov Taxa: 7483 3640
 
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 kirke-
betjeningen skal kunne komme i kon-
takt med pårørende.

Hjemmesiden: 
www.hellevad-egvad-sogne.dk
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Hellevad menighedsråd

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

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

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

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

Medlem: Jørgen Bossen
Langager 14, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 22 - 24 29 06 52 
E-mail: jkbossen@hotmail.com

Forretningsfører: Tove Carstensen
Hovedgaden 55, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 17 - 30 23 94 17
E-mail: tc@svenet.dk (arbejde: toc@km.dk)

Egvad menighedsråd

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

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

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

Sekretær og personalekontaktperson:
Kirsten Petersen 
Nr. Hostrupvej 25 
Mobil 60 66 92 91
E-mail: kirsten66@live.dk

Medlem: Peter Skade 
Øbening Kirkevej 3, Egvad, 6230 Rødekro  
E-mail: peter@pshandel.dk 
Tlf. 30 13 45 82
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Hellevad Open Air
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Hellevad Husmoderforening / Hellevad Hyggeklub

Hellevad
Hyggeklub

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

JULI:
Sommerferie

AUGUST: 
Tirsdagene den 15., 22., 29. 

SEPTEMBER: 
Tirsdagene den 5., 12., 19., 26. 

Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 74 83 39 82

Annemie Møller tlf. 74 66 93 56 

Hellevad 
Husmoder-
forening 

SEPTEMBER:

Tirsdag, den 5. september

Bridgewalking
Vi mødes ved Kløver Es kl. 10,00 
og kører i egne biler til Middelfart, 
hvor vi tager på Bridgewalking på 
Lillebæltsbroen kl. 12.00.

Billetpris 279 kr. pr. person, dertil 
kommer kørsel, som denne dag er 
50 kr. Vi har købt 10 billetter, så 
princippet ”først-til-mølle” gælder. 
Vi vil prøve at skaffe yderligere 
pladser, hvis der er efterspørgsel. 
Tilmeldingen er bindende. 

Tilmelding senest den 5. august til 
Laila, tlf. 26 19 90 68, eller Lilian 
tlf. 20 93 90 42.

Se: www.bridgewalking.dk

Vi ønsker alle 
en rigtig dejlig sommer
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Hellevad Idrætsforening

H. I. F.  BESTYRELSEN

JUHU så er det blevet sommer – i skri-
vende stund dog stadig et temmelig 
koldt og blæsende forår – men, jeg hå-
ber sommeren snart er over os! Vi er i 
hvert fald i fuld gang i HIF .
Hvad har rørt sig i HIF siden sidste ud-
gave af Sognenyt:
Vi har afholdt fastelavn, søndag d. 26. 
februar 2017 – det var en hyggelig ef-
termiddag for ca. 70 børn samt foræl-
dre og bedsteforældre. Rigtig mange 
flotte udklædte børn og enkelte foræl-
dre også, kattekonger blev:
Bh – 0. kl.: Laurits Beck Nielsen
1.-3. kl.: Laura Christensen
4.-6. kl.: Lasse Toft Sandholdt
Mænd: Lars Andersen
Kvinder: Karina Andersen

Tak til alle, der bakkede op om arran-
gementet og evt. forslag til nye tiltag 
modtages gerne .

Vi har traditionen tro også afholdt di-
lettant sidste torsdag og lørdag i febru-
ar og havde en rigtig fin tilslutning til 
begge aftner. Stykket hed ”Ud af Klap-
pen”,  og ihærdige aktører, sufflør og 
to instruktører var top motiveret, og 
til stor morskab for de 100 fremmødte 
personer til middagen og yderligere 20 
personer efterfølgende til stykket. En 



Fra foreninger i Hellevad Sogn 11

Hellevad Idrætsforening

stor tak skal også her lyde til jer alle for 
det store arbejde, tid og energi I har 
lagt i arbejdet igen i år - TAK .

Medvirkende var:
• Kristina Møller Radik
• Anette Mickelborg
• “Kedde” Christian Nielsen
• Mogens Mortensen
• Helle Høegh Radik
• Brian Schrøder-Jørgensen
• Dennis Buczek
Instruktør:
• Anette Buczek og Karina Wieve
Sufflør: 
• Marie Lundbye

Vi havde tirsdag d. 7. marts general-
forsamling i skolens multirum – tak 
til de 21 fremmødte, der var plads til 
flere, men generalforsamlinger er 
bare ikke det bedste trækplaster trods 
gratis kaffe og kage/brød . Forman-
dens beretning og beretninger fra de 
enkelte udvalg blev læst op, regnskabet 
blev gennemgået og en enkelt udskift-
ning i bestyrelsen blev også en realitet, 
da Arne Buczek efter mere end 20 års 
engagement i HIF som både træner, 
fodboldspiller og bestyrelsesmedlem 
ønskede at stoppe – tak for din store 
indsats Arne og en lille erkendtlighed 
blev overrakt. Årets Hif’er blev også kå-
ret, og i år gik pokalen til træner Jens 
Grønnebæk, der trods bopæl i Aaben-
raa og med egen virksomhed priorite-
rer sin fritid i Hellevad Idrætsforening, 

det sætter vi stor pris på. Der skal også 
lyde en velkomst til Carsten Schmidt 
for velvilje til at indtræde i bestyrelsen. 
Efter det formelle fik vi alle en rigtig 
god snak om Hellevad i fremdrift, 
hvordan kan vi fortsætte, og hvad vil vi 
fokusere på fremadrettet. 
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad Idrætsforening har søndag 
d. 2. april holdt hjertestarter kursus i 
skolens multirum – det er rigtig rart, at 
samtlige trænere og hjælpetrænere har 
fået genopfrisket deres førstehjælp og 
også byens hjertestarter. Det var et par 
gode og lærerige timer.
På nuværende tidspunkt er vi også ved 
at planlægge en arbejdsdag, vi har div. 
småting, som vi mangler at få repareret 
og forskønnet – der følger et opslag i 
byen og på Facebook, når de nærmere 
detaljer foreligger.
Årets Midsommerfest i Hellevad er 
også i fuld gang ift. planlægningen 
og forberedelserne, og denne udgave 
af Sognenyt indeholder et tillæg med 

Midsommerfestens program i dagene, 
onsdag d. 21. juni – søndag d. 25. juni. 
Vi håber rigtig mange af jer har tid og 
lyst til at give en frivillig hånd med – 
både store og små opgaver er en kæm-
pe hjælp – kontakt gerne undertegne-
de eller skriv på Facebook siden, hvis 
du har lyst til at hjælpe til .
Jeg håber at se jer på boldbanerne hen 
over sommeren, både spillere og tilsku-
ere har brug for at bakke op om hin-
anden, så kom endelig og se både de 
store og de små .

På bestyrelsens vegne 
Hanne Marie Toft
formand HIF
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Hellevad Idrætsforening

BADMINTON

Når dette læses, har vi i badminton af-
delingen spillet den sidste kamp i den-
ne sæson.
Vi har haft god hjælp af Nicolaj Mik-
kelsen, som overtog efter Anders Deth-
lefsen og Camilla & Michael.
Palle har sædvanen tro haft fingeren 
på pulsen gennem endnu en sæson, 
men han har nu meddelt,  at han vil gå 
på pension som træner. Jeg vil herigen-
nem sige 1000 tak for en stor indsats 
gennem tiden.
Siden sidst har Hellevads badminton-
spillere været i aktion en del gange.
Vi var 9 spillere til Kohberg Cup, hvor 
der var så mange spillere tilmeldt, at 
det måtte afholdes både i Bolderslev 
hallen og i Kliplev hallen. Der gjorde 
vore spillere en god indsats og blev pla-
ceret som følger:
U 11 D HS Oscar Richter en flot 5. pl.
U 13 D HS Victor Richter 5. Pl.
 Lasse Sandholdt  8. Pl.   
 Lukas Sandholdt  15. Pl. 
U13 D DS  Emilie Knudsen 5. pl. 
U 13 B HS  Michael Hemmingsen 3. pl. 
U 13 B HD Michael Hemmingsen 3. pl. 
 Med X makker

U15 C DS  Iben Diedrichsen 5. pl. 
U15 B DS  Camilla Mikkelsen 4. pl. 

Ugen efter og som optakt til vinter-
ferien deltog 2 spillere i Hebru Cup i 
Gråsten.
U 13B HS  Michael Hemmingsen 4. pl. 
U 13 B HD 3. pl. Med X makker
U15 B DS Camilla Mikkelsen 3. pl.

Lørdag d. 25. februar var 4 spillere til 
slutspil i Sønderjysk holdturnering i 
Ulkebølhallen.
Her fik vi lov til at spille mod Kobber-
mølle-Harreslev, som vi desværre tabte 
2-4 og dermed endte som nr. 5 i puljen. 
Aabenraa var det andet hold, men de 
havde meldt afbud,  så den kamp vandt 
vi, men det hjalp os ikke i den sidste 
ende.
Søndag 5. marts var 3 spillere i gang 
ved Munkestævnet i Kloster, her var 
der anderledes gang i pokalregnen. I 
de 5 kategorier vi stillede op i, vandt vi 
de 3 med en stor guldpokal - godt gået!
De tre var:
Iben Diedrichsen U15 D DS
Camilla Mikkelsen U15 B DS
Michael Hemmingsen U13 B HS

Weekenden 17/18 marts var Camilla 
Mikkelsen et smut i Aalborg til Lands-
mesterskab, hvor hun desværre tabte i 
kvartfinalen i single. Hun måtte også se 
sig slået i begge sine mixdoubler.
Michael Hemmingsen deltog i samme 
turnering, men kunne nøjes med at 
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køre til Fredericia, han blev nr. 2 i sin 
pulje og kom dermed ikke videre i tur-
neringen. 
Lørdag d. 1. april havde vi klubmester-
skab i hallen, med ikke mindre end 12 
spillere, så det summede lystigt hele 
formiddagen og lidt af eftermiddagen.
Spillerne blev placeret som følger:

U9 HS  
1. Mikkel Nielsen
2. Tobias Nielsen
3. Simon Jørgensen

U11 HS
1. Oscar Richter

U13 HS
1. Victor Richter
2. Lasse Sandholdt
3. Lukas Sandholdt

U13 DS
1. Emilie Knudsen
2. Lærke Sandholdt

U15 Single
1. Michael Hemmingsen
2. Camilla Mikkelsen
3. Iben Diedrichsen

U13/15 Double
1. Guld:  Iben Diedrichsen 
 & Michael Hemmingsen
2. Sølv:  Emilie Knudsen 
 & Camilla Mikkelsen
3. Guld:  Victor Richter 
 & Lasse Sandholdt

H.I.F. FODBOLD – UNGDOM

Så er det igen tid til en opdatering for 
Hellevad IF ungdomsfodbolden, hvor 
nu udendørssæsonen er i fuld gang. Så 
igen igen er der nu masser af liv og højt 
humør på træningsbanerne ved skolen. 
Som forberedelse til udendørssæsonen 
har trænerne normalt gennemført et 
trænerkursus, men i år havde fodbold-
bestyrelsen valgt, at alle trænere skulle 
gennemgå et hjertestarterkursus inden 
opstart på sæsonen.
 

Billeder fra Hjertestarter kurset, som alle trænere gen-
nemgik før opstart på udendørssæsonen
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Igen i år er der gennemført en fælles 
opstart for alle ungdomshold - og som 
altid havde vi en virkelig vellykket dag, 
med hele 54 ungdomsspillere i højt hu-
mør. Efter en omgang let træning var 
der lidt hyggeligt samvær med kage og 
saftevand. Spillere og forældre fik in-
formationer fra fodboldbestyrelsen og 
trænerne om adfærd, holdning, planer 
for træning, turnering, stævnemulighe-
der m.m., for den kommende sæson. 
Og igen i år blev der lavet det obliga-
toriske fælles billede med glade børn 
og træner ;-). Som et nyt tiltag er der 
startet et ”Krudtugle” hold op for mind-
ste (U4-U5), og det er jo bare fedt at se 
disse små drenge og piger med fuld fart 
fremad efter en bold – mon ikke der 
gemmer sig en lille Messi eller Ronaldo 
blandt en af disse ;-)

Gruppebillede af HIF’s ungdomsspillere til fællesopstart.

U6-7 piger.

Krudtugler.

U9 drenge.

Siden opstarten er der trænet flittigt 
hver tirsdag fra 17.00 og allerede spil-
let mange træningskampe og turne-
ringskampe. I skrivende stund er vi ca. 
70 ungdomsspillere, så igen en super 
flot tilslutning til fodbolden i Hellevad. 
Men der er altid plads til flere, så hvis 
nogle mangler at komme ud at røre sig,  
eller man kender nogle fra Hellevad el-
ler omegnen, så endelig kig forbi, hvor 
vores SUPER seje og dygtige trænere 
er klar til at tage imod jer. Grundet den 
store tilslutning fra specielt de helt små 
hold og nu med et Krudtugle hold, så 
har vi haft behov for flere mål, så der 
skal lyde en STOR tak til Hellevad 
Open Air, som har sponseret et sæt nye 
3-mandsmål.

1-2-3 HELLEVAD ;-)… 
Mange hilsner
Fodbold ungdomsudvalget ved Peder H.
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H.I.F. FODBOLD – SENIOR

Herre senior sæsonen har også været i 
gang i et par måneder nu, og sæsonen 
er startet rigtig rigtig godt, hvor der 
har været en fantastisk opbakning til 
træning. Trænerteamet er fortsat Jens 
G. og Kevin R. og i skrivende stund 
har der været hele 34 forskellige spil-
lere til træning, så der er god kamp og 
konkurrence om pladserne på serie 5 
holdet. Der er en god blanding af både 
unge og lidt ældre på holdet og med 

en del nye ansigter er der en rigtig god 
stemning omkring holdet. 

 
Hellevad IF seniorholdet i kamp og når Miss Piggy 
er på besøg er der ingen undskyldninger for ikke at at 
komme og heppe)

Hellevad Open Air ved Morten Aagaard, som sponsor for et sæt nye 3-mandsmål.
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Oldboys holdet er også i fuld gang 
med turneringskampene hver torsdag, 
og det er igen med Jakob P. som styr-
mand. Og som traditionen siger, så er 
det med bold, en enkelt øl og grillpølse 
efter sejren er kommet i hus ;-) 

Mange hilsner
Fodbold seniorudvalget ved Jens G 
& Peder H.
 

H.I.F. FODBOLD – SPONSORNYT

I forbindelse med forårets sidste kamp 
for senior holdet lørdag d. 17. juni, 
vil alle nuværende og eventuelle nye 
sponsorer blive inviteret ned på stadi-
on for at se kampen. HIF vil være vært 
for alle sponsorer med en grill pølse og 
en øl/vand.

Mange hilsner
HIF sponsoransvarlig Carsten Schmidt

Hellevad IF’s bande og bondebande sponsorer – der skal lyde en stor tak for bidraget.
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD

Aktivitetskalender - Hellevad
MAJ 
 25. kl. 9.30 Tur til Karen og Peters fiskesø Hellevad-Egvad Pensionistf. 
30.  kl. 9.00 Sommerudflugt til Varde/Søndervig  Husmoderforening 

JUNI
 1. kl. 19.00   Forårskoncert i Hellevad kirke  Hellevad kirke
 5. kl. 10.30   Friluftsgudstjeneste - Tingbjergvej 12 Hellevad Menighedsråd 
 6. kl. 19.00   Redaktionsmøde i konfirmandstuen  Alle 
 7.  Skovtursdag med det lille tog  4H
 17.   Dåseindsamling  HIF 
 24. kl. 11.00 Ringridning Ringriderforening 
 25. kl. 19.00 Friluftsgudstjeneste Hellevad Menighedsråd 
 29. kl. 17.30 Tur til Nygård, Rugbjerg Hellevad-Egvad Pensionistf. 

JULI
 29. kl. 12-24 Open Air på Gustes Eng i Hellevad  Open Air 

AUGUST 
 17. kl. 8.45 Udflugt til Sild Hellevad-Egvad Pensionistf. 
19.-20.  Åbæk lejr  4H 
 

SEPTEMBER
 5. kl. 10.00 Bridgewalking Husmoderforening 
 21. kl. 9.30 Virksomhedsbesøg på Takryma  Hellevad-Egvad Pensionistf. 
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AKTIVITETSKALENDER - EGVAD

Aktivitetskalender - Egvad

JUNI   
 5. kl. 10.30 Frilufts gudstjeneste Tingbjergvej 12 Egvad Kirke
 5. kl. 14.00 Bilorienteringsløb   Nr. Hostrup Ungdomsforening
 6. kl. 19.00 Redaktionsmøde i konfirmandstuen  Alle
10. kl. 10.00 Forældresjov lørdage   Nr. Hostrup Ungdomsforening
16. kl. 18.00 Gårdbesøg   Nr. Hostrup-Hus
   
JULI   
   
AUGUST   
  2.-6.  Byfest i Nr. Hostrup   Alle
 3. kl. 19.00 Friluftsgudstjeneste   Egvad Kirke
   
SEPTEMBER   
30.   Høstfest   Nr. Hostrup Forsamlingshus
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Hellevad Vandværk

HELLEVAD
VANDVÆRK 

A.M.B.A.

Der blev afholdt generalforsamling
på Hotel Kløver ES, 
tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30

På valg til bestyrelsen var:
Freddy Hansen
Mathias Lohmann
Finn Homilius
Leo Luff
Alle blev genvalgt

Hellevad Vandværk A.m.b.a. hjemmeside www.hellevadvand.dk
Der kan du se de sidste vandanalyser, og flere andre ting.

Vandanalyserne kan også ses på hjemmesiden www.mitdrikkevand.dk
Når du kommer ind på siden. Klik på Sønderjylland.
Vælg region og kommune, under find forsyning, klik på Hellevad Vandværk.
Du kan nu vælge boringer, Hellevad Vandværk, og ledningsnet.
Under analyser kan du se alt, hvad der er analyseret for, og hvornår.
Du vil også se et ”i” på analysen, der kan du se, hvad stoffet betyder, og græn-
seværdien.
Under den røde kurve kan du se, hvordan det har været gennem årene.

God fornøjelse!

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

GHH Fjernvarme sænker prisen igen
Prisen på 400 kr./MWh er den laveste i værkernes historie

Efter næsten 9 års ansættelse har drifts-
leder Thorkild Ravn-Nielsen valgt at 
gå på efterløn, og Thorkild forlader 3 
teknisk velfungerende værker, som kan 
levere varme til forbrugerne til en rigtig 
god pris. 
Bestyrelsen vil gerne takke Thorkild for 
det særdeles gode samarbejde gennem 
årene.

I sommeren 2015 fik GHH Fjernvarme 
bygget 3 nye flisværker i Genner, Hel-
levad og Hovslund.
Bestyrelsen havde forventet at spare 
en del udgifter til brændsel med disse 
nye flisværker. Derfor blev varmeprisen 
også sænket til 425 kr./MWh. Denne 
pris fortsatte også fra 1. juli 2016.

Det har nu vist sig, at de nye flisværker 
faktisk kører bedre end forventet, og 
GHH’s Repræsentantskab har derfor 
besluttet, at varmen for det indeværen-
de regnskabsår bliver afregnet med kun 
400 Kr. i stedet for 425kr/MWh. 

Bestyrelsen forventer, at resultatet for 
det regnskabsår vi er i gang med bliver 
så positiv, at varmeprisen på 400 kr./
MWh også kan fortsætte i det nye regn-
skabsår.

GHH Fjernvarme har ansat Anders 
Ravn-Nielsen, som ny driftsleder. 
Anders har været ansat et stykke tid, 
sammen med Thorkild, for at have en 
mulighed for at sætte sig ind i arbejds-
gangen på værkerne, og Thorkild vil i 
en periode også stå til rådighed i ferie-
perioder m.m.

 

Formand Kjeld Andresen siger tak for det 
gode samarbejde til driftsleder Thorkild 
Ravn-Nielsen
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Hellevad 4H

HELLEVAD 4H 

Velkommen til en ny 
sommersæson for 4H
Der blev startet op onsdag den 26. 
april med næsten 40 børn. Det er så 
dejligt at se så mange af Hellevads 
børn til 4H. I år har hvert barn fået 
sin egen have, som de har fået plantet 
til. Nu skal den blot passes og plejes - 
inden der kan høstes. 

Aktiviteter
Onsdag den 7. juni bliver børnene 
hentet på skolen af det lille tog, som 
fragter dem i skoven, hvor vi skal til-
bringe dagen. HUSK tilmelding, en-
ten på Facebook eller til Susanne 
Brandsborg Homilius. Går du ikke til 
4H og gerne vil med koster det 50,- kr. 

Der er Åbæk lejr 
den 19.-20. august
Så sæt X i kalenderen

 
Vi ser frem til mange gode timer sammen og 
bedre vejr end sidste år. 
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Hellevad Børneunivers

HELLEVAD BØRNEUNIVERS
Skolens tlf. nr.: 73 76 61 00

Kære læsere af Sognenyt

Kom maj du søde milde …
Foråret har haft lidt trange kår, det 
har været den koldeste start på maj 
måned i 20 år. 

Som det ser ud lige nu, har vi 91 ele-
ver fordelt med 47 piger og 44 drenge. 
Vores SFO er rigtig godt besøgt med 
50 tilmeldte elever. Det har været nød-
vendigt at udvide garderoben, så alle 
kunne få en knage og lidt hyldeplads.
I børnehaven har vi 53 søde og sprud-
lende børn. Vi fortsætter med at lade 
de ældste, altså Humlebierne have 
fælleslokale med SFO. Humlebierne 
er der om formiddagen, SFO om ef-
termiddagen. 
Det er jo meget oppe i tiden og har 
været det nogle år, at børn og elever 
skal testes. Det viser sig igen, at børn 
og elever i Hellevad Børneunivers tri-
ves godt og faktisk er rigtig dygtige. 

Jeg tænker, at det er al den dejlige fri-
ske luft, vi har herude  Onsdag i hver 
uge sender vi flere end 30 børn videre 
til 4H, så får de endnu mere frisk luft

Også i år har alle børn og elever del-
taget i affaldsindsamlingen. Det gode 
budskab her er, at der ikke var helt så 
meget at samle op som sidste år.
Så har alle elever deltaget i Team Ryn-
keby løbet. Målet med løbet ligger i 
sætningen: Børn hjælper børn. Ryn-
keby løbet er et sponsorløb, hvor de 
indsamlede penge i år gik til Børne-
lungefonden.

Også i år har vi haft besøg af et hold 
Guldkonfirmander. De fik en rundvis-
ning i Børneuniverset.

Med venlig hilsen 
Anni S. Jensen og Torben Ruwald
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Hellevad Beboerforening

HELLEVAD BEBOERFORENING

Hvad står Hellevad  
beboerforening egentlig for?
Foreningens formål er at varetage in-
teresser af almen art for beboerne i 
Hellevad og omegn – Hellevad skole-
distrikt.
Foreningen er upolitisk i enhver hen-
seende.
Vi betaler for Hellevads hjemmeside 
og arrangerer juletræsfesten på Hel-
levad Vandmølle. Vi har sørget for, at 
Hellevad har fået hjertestartere, som 
er opsat ved hotellet og ved skolen. 
Desuden sørger vi for, at der afholdes 
kursus i brugen af disse og for vedlige-
holdelsen af hjertestarterne. Vi arbej-
der stadig på udsmykning af Hellevads 
rundkørsel, sammen med kunstudval-
get for Aabenraa - det tager godt nok 
lang tid,  og man skal have megen tål-
modighed. 
Beboerforeningen har overtaget lege-
pladsen Tusindfryd på Søndervænget. 
Den fungerer rigtig godt og passes af 
nogle ildsjæle her i byen. 
Græsset på rundkørslen bliver slået, og 
udgifterne betales af beboerforenin-
gen. Sådan kan vi blive ved. Beboer-

foreningen deltager i mange ting - som 
sker i denne by. Kom blot til general-
forsamlingen, hør hvad vi beskæftiger 
os med. 

Generalforsamling
Beboerforeningen har afholdt gene-
ralforsamling den 2. februar. Der kom 
15 for at høre, hvordan året var gået. 
Beboerforeningen eksisterer i dag som 
vort lokale landsbyråd.
Hvis der findes ”ildsjæle” i vort område, 
som ønsker generelt at vide mere om, 
hvad landsbyråd/beboerforeninger 
har af muligheder for at søge økono-
misk støtte til ”ildsjæle-projekter” for 
vort område, henvises til kommunens 
hjemmeside aabenraa.dk - Frivillighed 
og medborgerskab - Landdistrikter. 

Valg
Der skulle vælges 2 til bestyrelsen og 2 
suppleanter. Til bestyrelsen blev valgt 
Jes Melbye og Lisbeth Bang-Olsen. 
Som suppleanter valgtes Lars Iskov og 
Kathrine Lehmann.

Medlemskort kontingent til 
Beboerforeningen             
Når dette sognenyt kommer ud, har 
der været tre damer rundt for at sælge 
medlemskort til Beboerforeningen. 
Det koster 100,- kr. for en husstand, 
og 50,- kr. for enlige. Hos dem som 
ikke var hjemme, har de lagt et indbe-
talingskort i postkassen, som kan ind-
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Hellevad Beboerforening

betales på netbanken eller hos Statoil. 
Nogle betaler med mobil pay. Vi håber, 
at mange er blevet medlem.

Hjertestarter
Der afholdes kursus i brugen af hjerte-
starter, og du skal bare melde dig til hos 
Birger Wollesen på Statoil. Der er plads 
til mange, og når du er tilmeldt, vil du 
få besked om, hvor og hvornår kurset 
afholdes. Dem, der ikke er tilmeldt, 
skal holde øje med opslag i byen, som 
fortæller hvor og hvornår der afholdes 
kursus i brugen af en hjertestarter.

   
Ved Hotel Kløver ES

Ved Skolen

Billeder fra legepladsen Tusindfryd.

Bestyrelsen for Beboerforeningen:
Formand:
Birger Wollesen  ..........  tlf. 74 66 91 44
Kasserer:
Lisbeth Bang-Olsen ...... tlf. 74 62 55 53
Sekretær:
Jes Melbye ..................... tlf. 51 32 51 62
Best. medlem:
Majbrit Brylle Outzen .. tlf. 30 53 26 83
Best. medlem:
Alis Post Nielsen ........... tlf. 22 81 56 45

Med venlig hilsen
Beboerforeningen for Hellevad og Omegn
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HELLEVAD 
RINGRIDERFORENING

Ringriderfesten
afholdes i år

lørdag d. 24. juni 2017
fra kl. 11.00

Arrangementet holdes sammen  
med Hellevad Midsommerfest.
Optoget gennem byen starter  

ca. kl. 11.30.

Bestyrelsen for 
Ringriderforeningen:
Formand:  Hans Jepsen
Næstformd: Karina Jørgensen
Kasserer:  Marianne Lorenzen
Best. Medl.: Jette Nielsen
 Henning Andersen
 Christian Petersen
 Susanne Nielsen
Suppl.:  Carsten Carstensen
Suppl.:  Jes Peter Petersen
Suppl:  Benny Kohls



Hellevad-Egvad Pensionistforening

Fra foreninger i Hellevad Sogn 27

HELLEVAD-EGVAD PENSIONISTFORENING

Torsdag 25. maj 

Karen og Peters fiske-sø
Kl. 9.30 Start fra Kløver Es, i bil eller på 
cykel til en hyggedag. Med kortspil, pe-
tanque eller fisker, snakker og hygger. 
Ved middagstid bliver grillen tændt. 
Pris alt inkl. 75,00 kr.
Tilmelding senest lørdag d. 20. maj til 
Karen tlf. 74 66 43 66 mobil 25 34 61 53

Torsdag d. 29. juni

Cykel/køretur til Nygård 
i Rugbjerg
Nygård er en del af ”De fem gårde”, og 
Troels Møller Radik vil vise os rundt og 
fortælle om deres produktion af kyl-
linger. Nygård vil bagefter servere små 
smagsprøver af kyllinger og øl.
Der er afgang på cykel fra Kløver Es kl. 
17.30. 
Og ellers mødes vi på Nygård kl. 18.30
Tilmelding senest d. 22. juni til Inga  
74 66 95 25 - 30 24 78 02 eller Mette  
74 66 95 58 - 50 49 75 58

Torsdag d. 17. august

Udflugt til Sild
Afgang fra Kløver Es kl. 8.45. Vi kører 
til Rømø. Sejlads fra Havneby-List. Om-
bord nydes kaffe og rundstykker. På 

Sild får vi en guidet tur fra nord til syd.
Vi spiser medbragte madpakker på den 
gamle danske skole på øen. Og kaffen 
nydes et sted i den smukke natur. Her-
efter går turen via Auto-toget retur til 
fastlandet.
På vejen hjem nyder vi en god middag. 
Husk pas og Euro.
Pris for turen kr. 500,00
Tilmelding senest d. 8. aug. Til Inga 74 
66 95 25 - 30 24 78 02 eller Hans H. 
Greve 21 70 24 66

Torsdag d. 21. september

Virksomhedsbesøg på 
Takryma, Nr. Hostrup
Susanne og Rasmus vil vise os rundt 
og fortælle om deres virksomhed med 
prægning af tarme, krydderier og ma-
skiner. Takryma er bagefter vært ved 
en kop kaffe. Derefter fortsætter vi til 
Grønt Miljø på Østermarksvej, hvor Pe-
ter Jensen vil fortælle om sin virksom-
hed.
Turen slutter med dagens middag på 
Kløver Es. 
Pris inkl. middag 75 kr.
Vi kører i egne biler og mødes kl. 9.30 
ved Kløver Es.
Tilmelding senest d. 15. sep. til Inga  
74 66 95 25 - 30 24 78 02 eller Mette  
74 66 95 58 - 50 49 75 58
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NHU takker for en fantastisk opbakning 
gennem sæsonen og til vores påskebal – 
vi glæder os til at se jer alle igen til næste 
sæson. GOD SOMMER!

Er du ikke medlem af NHU, men vil 
gerne være det, er det muligt at blive 
passivt medlem ved at overføre 50 kr. til 
følgende reg.: 7930 kontonr.: 1226183. 
HUSK at skrive dit navn!

Bestyrelse:
Britta Iversen  ................. tlf. 30 34 97 74
Lonna Jensen ................. tlf. 61 54 22 55
Rikke Iversen  ................. tlf. 23 81 41 28
Vibse Wollesen ............... tlf. 28 87 62 20
Martin Skødt................... tlf. 74 56 24 47
Jeppe Asmussen ............. tlf. 28 35 31 90
Jesper Paulsen ................ tlf. 51 91 67 78
Anders Wollesen ............. tlf. 24 80 91 01
Marco Geessink .............. tlf. 23 86 99 81

Tag et smut forbi: 

www.nhuf.dk 
eller besøg os på Facebook
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Forældre-
sjov lørdage

Kom og ha’ en sjov dag med din far 
eller mor lørdag fra 10-12 på sports-

pladsen i Nr. Hostrup.

Vi skal bl.a. lege, tonse, lave mad på 
bål og andre outdoor aktiviteter. 

Alle er velkommen uanset alder.

Datoer for  
Far/Bedstefar og børn er: 
d. 20/5, 10/6, 12/8, 9/9

Datoer for 
Mor/Bedstemor og børn er: 

d. 27/5, 17/6, 26/8, 16/9

Pris: 100 kr. pr familie

Sogne- 
og Byfest 
i Nr. Hostrup

Fejres fra den 2. august  
til og med søndag den  

6. august 2017

Derfor holder vi 

FRILUFTS 
GUDSTJENESTE 

Torsdag d. 3. august 
kl. 19.00

I Anne Margrethe og  
Kristian Johnsens have,  
Nr. Hostrup Bygade 9.
Til Gudstjeneste spiller 
Det lokale “kirkeband”.

Tag selv en stol med

Der er kaffe og kage i haven  
bagefter.
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NR. HOSTRUP-HUS 
- Alle foreninger under ét tag
Siden sidst
Tusind tak for det flotte fremmøde ved 
vores Infomøde den 21. marts! Rigtig 
rart at mærke, opbakningen stadig er 
kæmpestor til vores fælles projekt Nr. 
Hostrup-Hus.
Vi har, efter et tip fra Borgmesteren på 
infomødet flere gange besøgt Frøslev 
Skole, som skal nedbrydes. Dette med 
henblik på at få genanvendelige byg-
gematerialer til vores projekt, og der er 
bestemt muligheder for væsentlige be-
sparelser på vores materialekonto, hvis 
vi kan få dem uden omkostninger for os.
I maj har vi et møde med kommunen, 
hvor det afklares, hvilke muligheder vi 
eventuelt har.
Vi har fået nye overslag over priser på 
byggeriet, som ser meget spændende 
ud! Lige nu er vi i dialog med håndvær-
kerne for at finde frem til et retvisende 
anlægsbudget for byggeriet. Her indgår 
bl.a. også alternative materialevalg, vær-
di af eget arbejde (medbyg) og egen le-
vering af byggematerialer (sponsorater 
og Frøslev skole m.m.)
Enderne begynder at nærme sig hinan-
den, og den kommende tid vil vi blive 
meget klogere på, hvor tæt vi er på at 
kunne tage første spadestik!

Kontingent for 2017  
Støt det gode formål!
100 kr. pr. person. Kan indbetales på 
mobilpay 29399180 eller bankoverførsel 
7910-0001833956
Der kan også betales kontant ved info-
mødet. 

Lokalplanen
Arbejdet med at få lokalplanen udarbej-
det og godkendt skrider planmæssigt 
frem. Vi møder stor velvilje i både for-
valtning og hos politikerne, så sagen kan 
gå så smertefrit igennem som muligt
Hele sagsbehandlingen og de politiske 
godkendelser forventes afsluttet umid-
delbart efter sommerferien. Så kan vi 
søge byggetilladelse!

Økonomi
Vores egenkapital inkl. tilsagn fra jer, er 
nu oppe på over 1,7 mio. kr. Af dem er 
250.000 kr. givet af SE fonden. Resten er 
lokale penge indsamlet ved husstands-
indsamlingen, bidrag fra foreningerne 
og ikke mindst mange gode arrange-
menter.

Fonde
Bodil Nissen og Kathrine Matz har påta-
get sig den store opgave at søge alle rele-
vante fonde for midler til vores projekt.
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De har allerede afsendt rigtig mange 
ansøgninger, men i skrivende stund (1. 
maj) har vi endnu ikke fået tilbagemel-
dinger. Vi er meget optimistiske, at be-
stræbelserne vil udmønte sig i et væsent-
ligt beløb til vores projekt.

Aktivitetsudvalget
Det utrættelige aktivitetsudvalg for Nr. 
Hostrup-Hus udtænker og planlægger 
løbende nye indtægtsgivende arrange-
menter, der både giver penge til vores 
projekt og ikke mindst skaber mange 
spændende aktiviteter i vores lokalsam-
fund.
Siden sidst har der været en meget vel-
besøgt forårsudstilling i forsamlingshu-
set, der var fuldt hus af udstillere med 
flotte ting til salg.

Ny aftale med Land og Fritid, Mjøls
Vi har fået en flot aftale med Land og 
Fritid, der donerer et beløb på hele 5 
kr. pr. ekspedition i deres butik til Nr. 
Hostrup-Hus! Så opfordringen herfra 
er: Brug dem! Og få naboer, venner og 
familie til at gøre det samme.
De har en fantastisk flot butik med et 
bredt sortiment af alt til haven, foder-
produkter, ting til kæledyrene, træpiller 
og meget andet.

Benzinkort hos OK
Vi har nu fået de første knap 6.000 kr. 
udbetalt for det første år, vi har haft afta-
len med OK. Næste år vil udbetalingen 

helt sikkert blive endnu større. Faste 
indtægter som disse er meget vigtige for 
den fremtidige drift af NHH. 
Vi får 6 øre pr. liter brændstof, der 
bliver solgt på kort, hvor Nr. Hostrup 
ungdomsforening er valgt som den for-
ening, man vil støtte (støtten går igen-
nem NHU til Nr. Hostrup-Hus). Man 
kan selv gå ind på www.ok.dk og oprette 
kort.
Har man allerede et OK kort, kan kortet 
ændres til at støtte NHU, dette skal gø-
res enten telefonisk eller pr. mail til OK. 
Vi kan også gøre det, hvis man sender 
kortnr. + fulde navn til Gunnar Petersen 
på gunnar64@live.dk eller tlf. 50 45 92 
91.
Hvis man laver en EL aftale med OK, 
fordobles støtten til 12 øre pr. liter 
brændstof.
Og med en mobilaftale tredobles støt-
ten til 18 øre pr. liter brændstof.

Jern/metalskrotindsamling
Vi indsamler skrot, der sælges til fordel 
for Nr. Hostrup-Hus.
Indtil videre har vi solgt for over 10.000 
kr.
Har du noget skrot, som du mangler at 
komme af med:
Kontakt Lars Jensen på telefon 51 88 42 
20 eller mail: vaks@svenet.dk
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Har du lyst til at leje  
forsamlingshuset til en fest, 
men bare ikke kan overse 

alt med borddækning, duge, 
blomsterdekorationer, vin, 

øl, mad, servering m.m.

Ta’ kontakt til Bodil Nissen på  
tlf. 40 41 90 55, som vil være 

behjælpelig med alle de praktiske 
ting, så du bare kan komme og 

sætte dig til bords og nyde festen. 

Prisen for dette vil afhænge af 
opgaven, men tænk på hvor nemt 

det bliver.

GÅRDBESØG
Fredag den 16. juni 2017 

kl. 18.00
hos Jeannette og Jac Broeders, 
Tyrholmvej 7, 6230 Rødekro

De har 1100 malkekøer, 
700 stk. opdræt og 700 ha.

De vil begge to vise rundt og 
informere om deres bedrift.

Der vil være forskellige aktiviteter/
lege, hvor alle kan deltage.

Tilmelding er nødvendigt og senest 
den 14. juni til Bodil Nissen, 

tlf. 4041 9055 eller hissen@bbsyd.dk
Voksne 50,- kr. inkl. en grillpølse/

kartoffelsalat – børn gratis.
Øl, sodavand, vin kan købes.

Velkommen til en spændende aften.

Nr. Hostrup hus 
Aktivitetsudvalget
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Nr. Hostrup forsamlingshus
Leje af lokaler:
Vedr. leje af lokaler i forsamlingshuset 
er der 3 kategorier for lejemål:

• Begge sale samt køkken ... kr. 2500,-
• Lillesal samt køkken  ........ kr. 2100,-
• Storesal samt køkken ........ kr. 2300,-

Bestilling hos Gitte Petersen, 
tlf. 52 50 30 34

Bestyrelsen for 
Nr. Hostrup Forsamlingshus

Anne Grethe Jepsen  ...  50 85 96 02
Lars Erik Jensen  ..........  51 88 42 20
Britt Overbye  ...............  40 56 11 93
Ludvig Schmidt  ...........  29 78 94 70
Gerriet Vloet  ...............  23 23 34 58
Anders Jepsen  .............  23 66 53 50
Christian Æbelø  ..........  27 64 65 27
Gitte Petersen ..............  20 74 50 44
Kasserer Bodil Nissen  .  40 41 90 55

De 4 foreninger har i et stykke tid arbej-
det på at få en hjertestarter til sognet. 
Det er nu lykkedes at købe en hjertestar-
ter, dels med overskud fra byfest og fæl-
lesspisning. Desuden har Rotary Røde-
kro og NH Camping været behjælpelig 
med betaling af hjertestarteren.
Hjertestarteren hænger omme ved ind-
gang til depot, måske ikke så synlig, men 
den hænger lidt gemt for kåde pilfingre, 
som er til fest i huset.
Hjertestarteren er registreret på hjerte-
starter app, og da vil der blive beskrevet, 
hvor hjertestarter kan findes

Anne Grethe Jepsen

Formandens 
klumme HØSTFEST 

den 30. september 

Sæt X ved datoen  
og husk at sende gode historier  

til revyen til Inger Karlsen  
ingerlindkarlsen@yahoo.dk

Vi ved jo alle sammen, at til august  
har vi alle glemt de små gode  

anekdoter.
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Bestyrelse:
Formand: 
Holger Wollesen  .......  tlf. 21 63 92 07
Næstformand:
Peter Jensen  ..............  tlf. 21 22 07 33 
Kasserer:
Ulla Jensen  ................  tlf. 74 66 91 42
Sekretær: 
Rane Møller  ..............  tlf. 20 33 72 34
Bestyrelsemedl:
Anja Leonhard  .........  tlf. 21 47 81 67
Suppleant:er:
Jørgen Berg  ...............  tlf. 60 18 36 57
Morten S. Andersen   tlf. 26 36 27 59

NR. HOSTRUP & OMEGNS

BEBOERFORENING

Legeplads/Sportsplads
Så har vi en ny Tarzan/forhindringsba-
ne klar på legepladsen.
Vi syntes selv, det er blevet super godt.
Stor tak til NHU for brug af sportsplad-
sen og hjælp med vedligeholdelse, reno-
vering af bålplads.

Hjertestarter
Nr. Hostrup forsamlingshus – NHU – 
Familie og Samfund – Beboerforenin-
gen har i fællesskab købt en hjertestar-
ter med skab og med tilskud fra Rotary 
Rødekro og NH Camping.
Hjertestarteren er opsat på forsamlings-
huset mellem køkken og depotdør.
Evt. ved brug, husk at sørge for, at den 
bliver sendt med i ambulance. Dette er 
opmærket på hjertestarteren.
Rigtigt stort tak til Rotary Rødekro og 
NH Camping for tilskuddet.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening
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  EGVAD - HJORDKÆR

BESTYRELSEN
Formand: Birgit T. Holm, Nr. Hostrupvej 49, 6230 Rødekro ...... tlf. 20224429
 mail: bth6230@gmail.com  

Næstformand Inger Karlsen, Hydevadvej 58, 6230 Rødekro ............. tlf. 40532561 
og kasserer: mail: ingerlindkarlsen@yahoo.dk

Sekretær og Birgit Iversen, Hydevadvej 48, 6230 Rødekro ............. tlf. 50747169
PR-ansvarlig: mail: bi@ji.dk 

Region: Gurli Hansen, Tingbjergvej 17, 6230 Rødekro ........... tlf. 30282218
 mail: gurli.jesove@gmail.com

 Anni Vloet, Tingbjergvej 18, 6230 Rødekro ................ tlf. 27508301
 mail: annivloet@hotmail.com

 Susanne de Groot, Nr. Hostrup Bygade 15 6230 ........ tlf. 23430462
 mail: susannebdg@gmail.com
 
 Majbrit Busch Æbelø, Øbeningvej 18, 6230 Rødekro tlf. 27646529    
 mail: mcb@svenet.dk 

Suppleant: Bertha Jensen, Skolegade 28, 6230 Rødekro .............. tlf. 40449146 
 mail: berthajensen@icloud.com

 Kirsten Petersen, Tingbjergvej 14, 6230 Rødekro .....  tlf. 61760967
 mail: ktpetersen@live.dk

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

Kontingent og KUN kontingent kan indbetales på konto nr.: 7911  7405955



Redaktionelt:
 
Tirsdag den 6. juni kl. 19.00 indbyder vi 
igen til redaktionsmøde i konfirmand-
stuen, så HUSK at sætte X allerede nu i 
din kalender.
 
Til den tid håber vi, at sommeren ende-
lig er kommet, så vi kan glæde os over 
alt, hvad det indebærer. Sol, varme, lune 
aftner og ferietid, hvor batterierne bliver 
ladet op, og vi nyder samvær med børn, 
børnebørn, familie og gode venner.
 
Desværre har vi måttet sige farvel til vo-
res præst, Inge With, som har valgt at gå 
på pension sammen med sin mand Hen-
ning og flytte til Granslev ved Langaa. Vi 
ønsker dem en god pensionisttilværelse, 
og med det drive, som Inge havde, behø-
ver vi ikke at være bange for, at de kom-
mer til at kede sig. Mange tak for den tid, 
I tilbragte her i Sønderjylland, der er ble-
vet sat dybe spor.

Herfra skal også lyde en stor tak til Kir-
sten for hendes mangeårige virke som 
tovholder for bladet. Hendes afløser er 
Bodil Nissen, som vi byder velkommen 
igen. Kirsten afløste Bodil i 2013 og nu 
er Bodil så klar igen til at tage en ny tørn.
 
GOD SOMMER TIL ALLE 
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Næste nummer af bladet udkommer 
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Stof til bladet indleveres til en af de to 
medredaktører.
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