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

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

Indsamlinger:
09. september: Spedalshedsmissionen
23. september: Dansk Missionsråd
07. oktober: Menighedsfakultetet
04. november: Danske Sømands- og 
Udlandskirker
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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
02/12, 1. søndag i advent 10.30 EDF 09.00 EDF
 Adventskransen tændes Adventskransen tændes
09/12, 2. søndag i advent 16.00 EDF 14.00 EDF
 Børnegudstjeneste Børnegudstjeneste
 med Lucia - optog med Lucia - optog
11/12 Hyggeklubben 14.00 
12/12  Rotary 18.15 EDF
12/12 09.00-09.30
 Afslutning private 
 dagplejere EDF 
13/12 09.00-09.30
 Afslutning kommunale 
 dagplejere EDF 
16/12, 3. søndag i advent (EDF Hjordkær kl. 09.00) 10.30 EDF
19/12 Afslutning børnehaven 
 EDF 08.45 
20/12 Afslutning skolen 
 08.00 EDF 
23/12, 4. søndag i advent 09.00 RSA 
24/12, Juleaften 15.30 EDF 14.00 EDF
25/12, 1. juledag 09.00 EDF 10.30 EDF
31/12, Nytårsaftensdag 15.00 EDF 
01/01, Nytårsdag   16.00 EDF
06/01, Helligtrekonger  09.00 EDF 10.30 EDF
13/01, 1. søndag efter Htk 19.00 EDF, Lysgudstjeneste 
20/01, 2. søndag efter Htk 09.00 EDF 10.30 EDF
27/01, 3. søndag efter Htk 10.30 EDF  09.00 EDF Hjordkær
03/02, 4. søndag efter Htk 09.00 EDF 10.30 EDF
10/02, Sidste søndag efter Htk  19.00 EDF, Lysgudstjeneste
17/02, septuagesima 10.30 EDF 
24/02, seksagesima (EDF Hjordkær) 10.30 EDF

Gudstjenester

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Julehygge i kirken
D. 30. november kl 14.00 
En dejlig eftermiddag i Hellevad Kir-
ke for forældre og andre pårørende til 
børn i børnehaven Smørhullet. 

Dåbstræ
Hellevad Kirke har fået sit eget 
dåbstræ, smukt fremstillet af Holger 
Appel Pedersen. På dåbstræet hænger 
små hjerter, som er fremstillet af Eva 
Steffensen. Når vi har en barnedåb, 
kommer der til at hænge et hjerte på 
træet, som dåbsbørnene så får med 
hjem, når de har været til dåbstræf. 
Træffet er først fire år senere, og i 
mellemtiden hænger hjerterne på 
træet og pynter smukt, og man kan se 
hvor mange nye medlemmer, der er 
kommet i menigheden.

Første søndag  
i advent

Søndag d. 2. december: 
Her tænder vi adventskransen i begge 
kirker. Adventstiden er en tid for 
glæde og forvent-
ning, hvor vi ser 
frem til julens 
komme. 
Vi fejrer star-
ten på det nye 
kirkeår. 
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Afslutning for
dagplejebørn

Onsdag d. 12. december 
juleafslutning for børn i privat dag-
pleje kl 9.00.

Torsdag d. 13. december juleafslut-
ning for børn i kommunal dagpleje 
kl 9.00.

Søskende og forældre er også meget 
velkomne.

Afslutning for 
Børnehaven 
Smørhullet

Onsdag d. 19. december kl 8.45 
er der afslutning for Børnehaven 
Smørhullet. 

Minikonfirmanderne optræder med 
krybbespil.

Syng julen ind
D. 6. december synger vi julen ind i 
Hellevad Kirke kl 19.00. 

Vi glæder os over at synge nye og 
gamle julesalmer og glæder os over 
den særlige stemning i december.

Efterfølgende er der kaffe og æbleski-
ver i konfirmandstuen. 

Ta’ din nabo, bror, onkel eller hvem 
du ellers har lyst til med og kom og 
nyd en hyggelig aften.

Luciaoptog
Søndag d. 9. december
Der er børne- og familiegudstjeneste 
med Lucia-optog i Egvad kl 14.00 og 
i Hellevad kl 16.00.
I Egvad er det gymnastikbørnene, der 
går Lucia-optog. Alle børn, der har lyst 
til at deltage, kan henvende sig til Peter 
Kaczmarek på telefon 30 66 31 81.
I Hellevad er det børneko-
ret, der går Lucia-optog.
Tag hele familien med og 
nyd en smuk og stem-
ningsfuld gudstjeneste!
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Afslutning for 
Hellevad Skole

Torsdag d. 20. december kl 8.00 
er der afslutning for Hellevad Skole. 

Minikonfirmanderne optræder med 
krybbespil.

Lysgudstjeneste
”Og lyset skinner i mørket og mørket 
greb det ikke” Johannes 1:5. I Dan-
mark er der især en ting der kende-
tegner vinteren og det er, at det er 
mørkt. Der er en lang periode uden 
ret meget sollys, som kan være hård 
at komme igennem, men som skabt 
til sang, hygge og stearinlys.
Kom og nyd en stemningsfuld guds-
tjeneste med sang og levende lys.
Hellevad d. 13. januar kl 19.00
Egvad d. 10. februar kl 19.00

Jul og Nytår i 
Hellevad og Egvad

Juleaftensdag d. 24. december kl 
14.00 i Egvad og kl 15.30 i Hellevad
Første Juledag d. 25. december kl 9.00 
i Hellevad og kl 10.30 i Egvad.
Anden juledag d. 26. december hen-
viser vi til Rise Kirke
Julesøndag d. 30. december henviser 
vi til Hjordkær Kirke
Nytårsaftensdag d. 31. december kl 
15.00 i Hellevad
Nytårsdag d. 1. januar kl 16.00 i 
Egvad

Konfirmander 
foråret 2019

Tobias Niki Petersen
Christian Petersen

Lasse Toft Sandholdt
Lukas Toft Sandholdt
Lærke Toft Sandholdt
Dennis Schauer Jensen
Sabine Bech Hoffmann

Sille Merethe Konstmann Iwers
Magnus Jochimsen
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Babysalmesang
Babysalmesang slutter for i år d. 28. 
november. Det starter op til foråret 
igen, denne gang om torsdagen kl 
10.00. Første gang er 21. marts. 

Tilmelding til Elizabeth Fonsmark, 
tlf 23740880 eller edf@km.dk

Fyraftenskor
Der er en stor tilslutning til fyraf-
tenskoret, hvilket giver mulighed 
for at synge sange, der virkelig får 
kirketaget til at lette eller hårene til at 
rejse sig.

Der bliver sunget årstids- og højtids-
sange, kanons og nyere sange. 

Kom og hør fyraftenskoret 
d. 6. december, når vi synger julen 
ind i Hellevad Kirke kl. 19.00.

Kor ved
Tina Fabricius

Børnekor: 
Børnekoret er kommet godt i gang og 
synger en blanding af klassisk og ryt-
misk musik. Der bliver øvet salmer til 
gudstjenester og sange krydret med 
lidt gospel til børnekorets optræden 
d. 9. december til børne- og familie-
gudstjenesten.

Der er plads til mange flere børn fra 
3. klasse og op. 
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Siden sidst

Fra menighedsråd og præst

DÅB

D. 12.8.2018
Carl Falk Bejerholm Bøgholm
Ærøvej 12,
6100 Haderslev
Egvad Kirke

D. 26. august 2018
Lærke Bergholdt Mogensen
Øbeningvej 17
6230 Rødekro
Egvad Kirke

14. oktober 2018
Anton Skov 
Uglekær 182
6200 Aabenraa
Hellevad Kirke

21. oktober
Nanna Kruse Jessen
Langager 7
6230 Rødekro
Egvad Kirke

Thea Møller Schmidt
Hydevad Engvej 4
6230 Rødekro
Egvad Kirke

28. oktober
Malthe Møller Behrens
Kirkegade 3
6240 Tønder
Hellevad Kirke 

KIRKELIG VELSIGNELSE

D. 18. august
Klaus og Katrine Meilandt
Funkevej 9
6230 Rødekro

BEGRAVELSE

D. 1. august
Birthe Egelund Høier
Hjarupvej 17
6200 Aabenraa
Hellevad Kirke

D. 11. august 2018
Jørgen Callesen
Hellevadvej 14,
6230 Rødekro
Egvad Kirke
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Kirkebetjeningen
Sognepræsten.
Elizabeth Dalsgaard Fonsmark
Hellevad præste gård, 
Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro, 
Tlf. 23 74 08 80
E-mail. edf@km.dk
Træffetid onsdag og fredag kl. 9-12.
Mandag er ugentlig fridag. Ved ferier og 
fridag henvises til Robert Andersen, sogne-
præst i Hjordkær, telefon 50 42 79 87, 
e-mail rsa@km.dk

Organist ved begge kirker.
Anne-Mette Brun Jensen
er ansat pr. 1/12 2018.

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

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

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

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

Kirkegårdsmedhjælper. 
Anette Nissen
E-mail. ting_bjerg@hotmail.com
Mobil 53 28 71 25

Kirketjener/graver Egvad.
Mette Schrøder-Jørgensen
Rugbjergvej 10, Rugbjerg, 
6230 Rødekro
E-mail. mette-brian@hotmail.com
Mobil. 61 54 88 87 

Kirkebilen.
Velkommen til at benytte kirkebilen til alle 
gudstjenester og til møder i præstegården.
Ring til Agerskov Taxa. 74 83 36 40

HUSK at melde adresseændring.
Pårørende til gravsteder bedes venligst give 
besked til Kirkekontoret, når de ændrer 
adresse og telefonnummer. Der kan opstå 
situationer som gør, at kirkebetjenin-
gen skal kunne komme i kontakt med 
pårørende.

Hjemmesiden.
www.hellevad-egvad-sogne.dk

Menighedsråd

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

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

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

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

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

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

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

Næstformand/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
E-mail. 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

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

Menighedsråd

Fra menighedsråd og præst
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Indre mission

Evangelisk alliance bedeuge 6.-13. jan.: 
Onsdag den 9. jan.: Bedemøde hos Anna og Viggo Andresen, Brystrup.
Bøn-  og lovsangsgudstjeneste i Hjordkær kirke, fredag den 11. jan.

Lørdag den 19. jan.:
Vinterstævne i Hjordkær. 

Tirsdag den 29. jan. kl.19.30: Bibelkreds 
hos Ruth og Edvard Høst, Lønholt 51,6200 Åbenrå.

Tirsdag den 26. februar kl.19.30: Bibelkreds 
hos Benthe og Ernst Andresen, Hellevad-Bovvej 5, Brystrup                                         

Kontaktperson: Ernst Andresen, tlf. 74 66 91 75

Indre mission

Fra menighedsråd og præst
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Hellevad Husmoderforening

Hellevad 
Husmoderforening

Bestyrelsen: 
Formand: Birgit Sørensen
Næstformand: Randi Jørgensen
Kasserer: Elna Fix
Sekretær/PR: Lilian Kristensen
Suppleant: Anita Petersen

Torsdag, den 7. februar, kl. 19.00. 
Lottospil med amerikansk lotteri på 
Kløver Es. 
Tag familien med til en hyggelig aften. Der 
er fine præmier og en lille hilsen til alle 
børn. Alle er velkomne.

Torsdag, den 7. marts, kl. 19.00. General-
forsamling i skolens alrum. 
Udover generalforsamlingen vil der være 
et lille arrangement. Se opslag i byen.
Ingen tilmelding.

Hellevad Husmoderforening søger 
bestyrelsesmedlemmer. 
Kunne DU tænke dig at have indflydelse 
på bestyrelsens arbejde, og ønsker du at 
vide mere, er du meget velkommen til at 
rette henvendelse til foreningens formand 
Birgit Sørensen, tlf. 74 66 95 63.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen
Hellevad Husmoderforening
Lilian Kristensen, tlf. 20 93 90 42
lilian@netfiber.dk
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Beboerforening for Hellevad og omegn

Beboerforening for 
Hellevad og omegn

Beboerforeningen arrangerer igen i år 
juletræsfesten på Hellevad Vandmølle. 
Beboerforeningen står for opsætning af 
byens julebelysning med frivilligt arbejde.
Vi glæder os til at byen igen bliver hygge-
ligt oplyst op til jul.
Stor tak til dem der sætter belysningen op, 
til glæde for os alle. Vi håber på velvillig 
støtte til belysningen fra foreninger og 
erhvervsliv.
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Beboerforening for Hellevad og omegn

Generalforsamling
Næste generalforsamling i Beboerforeningen er onsdag den 30.januar 2019.
Kom til generalforsamlingen og hør hvad der sker i vores by.
Foreningen håber, at alle vil betale kontingent, det koster ikke meget, 100 kr. for en 
husstand og 50 kr. for enlige. Der kan som sædvanlig købes medlemskontingent un-
der juletræsfesten. Derudover kommer der til foråret medlemmer rundt for at sælge 
medlemskort, og der kan desuden altid betales på Shell tanken. 
Vi har et par stykker, som ikke ønsker genvalg, så vi håber på, at der kommer nye 
kræfter til foreningen. Så Hellevad Beboerforening kan bestå i mange år endnu.  
Så husk at møde op, der kommer opslag i januar omkring generalforsamlingen.                                                     

Bestyrelsen for Beboerforeningen:
Formand Birger Wollesen tlf. 74669144
Kasserer Lisbeth Bang-Olsen tlf. 74625553
Sekretær Jes Melbye tlf. 51325162
Best. medlem Majbrit Brylle Outzen tlf. 30532683
Best. medlem Alis Post Nielsen tlf. 22815645
Suppleant Lars Iskov tlf. 51338997
Suppleant Flemming Outzen tlf. 22681018

Legepladsen på Barnsig
Som I sikkert har bemærket, er der kom-
met 4 nye bord/bænke sæt op. Sidste gang 
manglede der et billede. Bordene er betalt 
af overskuddet fra loppemarkedet i foråret.
Vi fra beboerforeningen har stået for øko-
nomien omkring legepladsen, og Majbrit 
og Flemming har sørget for at græsset og 
kanterne var fint slået, men nu søger vi en 
ny, der vil overtage dette job.
Vi håber, at der er nogen, der vil overtage, 
ellers kommer det jo ikke til at se indby-
dende ud, når græsset bliver langt.
Så når der er en derude der har lyst, så 
kontakt Majbrit.

Legepladsen bliver jo brugt flittigt af bland 
andet dagplejen og andre børnefamilier.

Beboerforeningen for Hellevad og omegn 
vil hermed gerne ønske jer alle en Glædelig 
jul, samt et godt nytår og håber det bedste 
for os alle i 2019.
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Beboerforening for Hellevad og omegn

Juletræsfest på Hellevad Vandmølle
Børn og beboere i Hellevad og omegn inviteres hermed til juletræsfest 

Søndag den 16. december 2018.

Vi mødes kl. 13.00 ved Hotel Kløver Es i Hellevad, hvorfra der vil være mulighed for 
at køre med Nisse-ekspressen ud til Hellevad Vandmølle.

Vi skal se, om vi kan få vækket julemanden af hans dybe søvn.
Herefter vil vi synge et par julesalmer og danse omkring det store juletræ.

Der er dækket op til et stort velanrettet fælles jule-kaffe-bord med gløgg, æbleskiver, 
boller med varm kakao og meget mere, så du skal ikke selv have noget med – vi har 
sørget for det hele. – Og måske har julemanden også en lille ting til børnene.

Under juletræsfesten sælges medlemskontingent for året 2019, husk at medbringe 
kontanter, prisen er 50 kr. for enlige, og 100 kr. for en familie.
Der vil også være muligt at betale med MobilePay.

Klokken ca. 15.30 kører Nisse-ekspressen retur til Hellevad igen.

Så vær frisk - ung, gammel, barn eller voksen, kom og vær med og få en rigtig god 
oplevelse.
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Hellevad Børneunivers

Nyt fra
Hellevad Børneunivers

Kære læsere af Sogne Nyt

Så er vi gået over til vintertid. Mørkt bliver 
det tidligere og tidligere, og det er vigtigt 
at se og blive set i trafikken. 
De fleste elever har skoletasker med re-
flekser på, men det er en rigtig god ide at 
sikre sig med ekstra reflekser. Husk også at 
tjekke lys på cyklerne.
Vi skal alle passe rigtig godt på hinanden i 
trafikken. 

I Hellevad Børneunivers har vi i alt 122 
børn og elever.  De er fordelt med 31 børn 
i børnehaven, 91 elever i skolen, heraf går 
54 i SFO. 
Fra august i år har vi oprettet SFO2, som 
er et klubtilbud for eleverne på mellem-
trinnet. Her er der tilmeldt 13 elever. Til at 
klare SFO2 har vi ansat pædagog Henriette 
Madsen. Henriette har også timer i skolen.

I foråret var der valg til fællesbestyrelsen. 
Det var første gang, at valget blev afholdt 
elektronisk. Der var genvalg og nyvalg. 

Fællesbestyrelsen ser nu sådan ud:
Torben Haugaard Iwers er formand, Lone 
Wede Holm er næstformand, menige 
medlemmer er: Lene Karina Skov, Tina 
Fabricius, Marie Mamsen Jensen, Melanie 
Petersen Hokkerup, Carsten Bejerholm 
Schmidt. Suppleanter blev: Bettina Ørnhøj 
Hansen, Marianne Wedel-Ibsen og Dorthe 
Schmidtke Jepsen. 

Pr. 1. december har jeg valgt at gå på 
pension. Det blev til 12 gode år i Hel-
levad Børneunivers. Og det blev til 35 år 
med arbejde indenfor skolevæsener. Nu 
glæder jeg mig til at få mere tid til alle de 
mange andre ting, der kan fylde i stedet 
for arbejde. Tak til alle for et rigtigt godt 
samarbejde.

Med venlig hilsen

Torben Ruwald
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Hellevad Børneunivers

Torben Ruwald
Tirsdag d. 30.10.18 mødte Fællesleder Tor-
ben Ruwald ind på Hellevad Børneunivers 
for sidste gang.
Efter mere end 12 år som fællesleder for 
Hellevad Børneunivers besluttede Torben 
Ruwald sig for, at det var tid til at komme 
videre i det næste kapitel af livet og gå på 
pension.
I sin tid som fællesleder i Hellevad Bør-
neunivers har Torben bl.a. været med fra 
den spæde start, til at samle børnehaven 
Smørhullet og skolen under et, til én 
samlet institution, som vi kender det i dag, 
nemlig Hellevad Børneunivers.
Torben var en meget vellidt skoleleder 
blandt elever, personaler og forældre. Tor-
ben var en skoleleder med mange funktio-
ner såsom underviser, livredder til svøm-
ning, tog sig af alverdens pedelopgaver når 
fx alarmer gik i weekenden og selvfølgelig 
den daglige ledelse af Universet. Hans altid 
rolige og positive adfærd smittede af på 
sine omgivelser.
På sin sidste skoledag blev Torben fra mor-
genstunden fejret med både børnesang, 
taler fra de største elever og fik overrakt 
en gave fra hele Hellevad Børneunivers, 
nemlig en bænk, hvorpå alle elever havde 
skrevet deres navne. 

Fællesbestyrelsen er i samarbejde med 
Aabenraa kommunes skoleforvaltning 
allerede i gang med ansættelsesprocessen 
af en ny fællesleder til Hellevad Børneuni-
vers og forventer, at en ny kan tiltræde pr 
1. januar 2019, så vi fortsat kan udvikle og 
fremme et godt børne-/skolemiljø for børn 
og unge i Hellevad og omegn.

På vegne af Fællesbestyrelsen på 
Hellevad Børneunivers ønskes 
Torben Ruwald alt godt fremover!
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Hellevad-Egvad Pensionistforening

Tirsdag d. 11. dec.
Juleafslutning i kirken kl. 14.00

og derefter kaffe i skolens alrum,
sammen med hyggeklubben.

Der skal medbringes en pakke
til ca. kr. 25,00

Torsdag d. 17 januar
Generalforsamling

kl.14.30 i skolens alrum.

Dagsorden ifølge vedtægter

Torsdag d. 13 dec.
Senior Julefrokost

 på Hotel Kløver Es kl. 12.00

Pris kr. 200,00

Vi ønsker alle en 
glædelig jul

 og et godt nytår!
Bestyrelsen
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POKAL- 
RINGRIDNING 

i
Hellevad

        Hellevad Ringriderforening            Hellevad Frivillige Brandvæm 

Program for pokalringridningen 
 

SØNDAG den 14. september 2008. 

Kl. 11.00     Ringridning starter 

Boder åbner 

Kl. 12.00 Middagspause. Der kan købes Schnitzel m. Flødekartofler & salatbar for kr. 75,- i laden 

Kl. 13.00 Afhentning af sidste års konge på hotel Kløver Es med 
Den Sønderjyske Pigegarde

Kl. 14.15 Optog med ryttere, orkester og minitog. 

Kl. 15.00 Faneridning, derefter omridning. 

Kl. 17.00 Uddeling af pokaler samt udtrækning af lodsedler v/ Julius Beier, 
formand for Amtsringriderforeningen. 

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

På ringriderpladsen har hotel Kløver Es restauration i laden 

Desuden findes der  bytteboder for børn, 4 H, tombola, pølsevogn, is, slik på pladsen. 

Minitog kører rundt i byen. 

Hellevads beboere opfordres til at hejse flaget på dagen. 

De 4 Foreninger Hellevad 

Hellevad 
Ringriderforening

Hellevad Ringriderforening

Nu er ringridersæsonen slut for året 2018. 
Der har været mange gode ringriderar-
rangementer her i løbet af sommeren i det 
sønderjyske område.

Her i Hellevad har vi også haft 2 gode 
arrangementer, både et ringridning i 
forbindelse med midsommer ugen, og 
et Pokalringridning som afslutning på 
sæsonen.

Pokalringridningen blev afholdt i septem-
ber måned, hvor der var mødt 264 ryttere 
op, De kom fra 33 forskellige foreninger 
i det sønderjyske område. Dagen blev 
afviklet i en god sportslig ånd. Dagen 
starter tidligt med, at rytterne mødes til 
morgenkaffe, som de selv arrangerer i små 
grupper, alle havde taget det gode humør 
med, så alle hyggede sig.

En stor tak til alle vore hjælpere og skri-
vere, som trofast møder op til at give en 
hånd med - både på pladsen og i laden. 
TAK SKAL I HA’ alle sammen. Samtidig 
skal der også lyde en tak til Hotel Kløver 
Es for et godt samarbejde til dette arran-
gement.

Selvom vi stadig skriver 2018 er det ikke 
længe til, vi skifter til 2019 og GENERAL-
FORSAMLINGEN står for døren først i det 
nye år.

Generalforsamling Tirsdag den 
22. januar 2019 kl. 19.00 i Multirum på 
Hellevad skole.

På gensyn denne aften

Hellevad Ringriderforening Bestyrelsen
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender - Hellevad 
NOVEMBER
28. kl.  8.30  Juletur til Lübeck    Husmoderforening
30. kl. 14.00  Julehygge m. børnehaven Smørhullet Kirken
  m. forældre og pårørende

DECEMBER
06. kl. 19.00  Synger vi julen ind (Fyraftenskor medvirker) Kirken 
09. kl. 16.00  Lucia-optog i Hellevad Kirke   Kirken 
11. kl. 14.00  Juleafslutning sm.m. Hyggeklub   Pensionistforening
12. kl. 09.00 Afslutning privat dagpleje   Kirken
13. kl. 09.00 Afslutning kommunal dagpleje  Kirken
13. kl. 12.00  Senior julefrokost på Kløver Es   Pensionistforening
16. kl. 13.00  Juletræsfest på Vandmøllen  Beboerforeningen 
19. kl. 08.45 Afslutning smørhullet   Kirken
20. kl. 08.00 Afslutning Børneuniverset   Skolen

JANUAR
05.   Indsamling af juletræer    HIF 
13. kl. 19.00  Lysgudstjeneste     Kirken 
17. kl. 14.30  Generalforsamling i skolens alrum   Pensionistforening
22. kl. 19.00 Generalforsamling i skolens multirum Ringriderforeningen
24. kl. 19.30  En aften m. Erik Kolmos i skolens alrum  Aftenhøjskolen
30. kl. 19.30  Generalforsamling    Beboerforeningen 

FEBRUAR 
05. kl. 19.30  Generalforsamling    4H
07. kl. 19.00  Lottospil på Kløver Es    Husmoderforening
21.   Dilettant på Kløver Es    HIF
23.   Dilettant på Kløver Es    HIF 
28. kl. 19.30  Generalforsamling    Hellevad Vandværk
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

MARTS
03.   Fastelavnsfest på skolen    HIF
07. kl. 19.00  Generalforsamling i skolens alrum   Husmoderforening
12.   Generalforsamling    HIF 
21. kl. 19.30  En aften med Lillian Hjordt Westh   Aftenhøjskolen 
31.   Ren dag – Hellevad 

APRIL
14.   Palmesøndag Dåbstræf    Kirkerne 

Aktivitetskalender - Egvad 

DECEMBER   
01. kl. 08.00 Juletur     Familie og Samfund
09. kl. 14.00 Luciaoptog    Kirken
27. kl. 14.00 Juletræsfest    NHU
27.  Julebal     NHU
   
JANUAR   
15. kl. 19.30 Sangaften i NH forsamlingshus  Familie og Samfund
24. kl. 18.00 Fællesspisning    NHU
   
FEBRUAR   
06. kl. 19.30 Generalforsamling   NH Beboerforening
07. kl. 18.00 Pigeaften    Familie og Samfund
19. kl. 19.30 Generalforsamling   NHU
28. kl. 19.30 Generalforsamling   Forsamlingshuset
28. kl. 18.00 Fællesspisning    Forsamlingshuset
   
MARTS   
01. kl. 18.30 Gym.-og folkedansopvisning   NHU
03. kl. 14.00 Fastelavn     NH Beboerforening
07. kl. 19.00 Generalforsamling   Familie og Samfund
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad Idrætsforening har haft en fanta-
stisk dejlig forår- og sommersæson, og vi 
er godt i gang med vintersæsonen - TAK 
til alle der har bidraget positivt igennem 
hele året indtil nu, og jeg vil kun lige gøre 
opmærksom på de ting vi har i kalenderen 
indenfor den næste fremtid:

Dilettant d. 21. og 23. februar 2019
Fastelavn d. 3 marts 2019
Generalforsamling d. 12. marts 2019.

Hellevad 
Idrætsforening

Så sæt gerne allerede nu et X i kalenderen 
og vær med til fortsat at bidrage positivt til 
vores idrætsforening i Hellevad.

Mange hilsener fra

Hanne Marie Toft
formand HIF 

Hellevad IF
Badminton
Sæsonen er godt i gang, og vi er ikke min-
dre end 21 spillere på 3 hold. Vi har igen 
i år fået Søren Frandsen fra Nustrup til at 
træne de unge mennesker, han har Michael 
Hemmingsen til at hjælpe sig med dette.
Det har været lidt af en udfordring at få 
det hele til at gå op i en højere enhed når 
vi er privilegerede af at have så mange 
spillere. 
Vi har et hold med i Sønderjysk Holdtur-
nering i U13 D, de har, når dette læses, 
været i aktion i Haderslev, så det bliver 
spændende. 

Nogle af vore spillere skal henover vinte-
ren også til individuelle stævner bl.a. til 
Grænsecup i Kruså, Fleggaard cup i Skan-
sen i Dybbøl, Kohberg cup i Bolderslev og 
Munkestævne i Kloster.
Derudover ikke at forglemme vort eget 
Klubmesterskab midt i april.

Vi træner hver tirsdag fra kl. 17.00, så er 
du nysgerrig eller kender en der godt vil 
prøve, så kom endelig forbi. Vi har ketsjere 
som du kan låne.
 



23Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF 
Fodbold - Ungdom:

Udendørssæsonen 2018 er nu vel overstået 
for ungdomsfodbolden i Hellevad IF og 
i skrivende stund er indendørssæsonen i 
fuld gang. Igen i år har vi haft et rigtigt 
godt fodboldår med en masse god træning, 
gode sejre og et par enkelte nederlag i ny og 
næ. En sæson med et fantastisk sammen-
hold blandt ungdomspillerne, trænerne og 
dets forældre. 

Der skal lyde en stor tak og ros til alle vores 
trænere for en KÆMPE indsats gennem 
hele sæsonen, som er ydet uge efter uge. 
Ligeledes tak til dommere, Dress som dom-
merkoordinator, samt Egge ”Opkridter”.

Øverst fra venstre: Thorbjørn, Torben, 
Clemme, Kenneth, Rene, Thomas. Fra ven-
stre midt: Peder, Dress, Carsten, Line, Jens, 
Kevin. Fra venstre nederst:Morten, Anja, 
Berit, Lone, Christoffer og Bent. Manglende 
på billedet: Mogens og Kevin.

Udover en masse DBU-turneringskampe, 
så var Hellevad igen i år deltager i et stort 
stævne (Autopartner Cup) i Rødekro. Et 
super arrangeret stævne, hvor der blev 
spillet en masse god fodbold på banerne og 
en dag, hvor vi alle havde det vildt sjovt ;-). 

Vores U8-9 hold, som hyggede sig i ”pigezo-
nen”.

Vores U6 drengehold der virkelig hiver sejre 
hjem til Hellevad.
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Vores seje U11 drenge med deres fjolle billede 
efter trøjeoverrækkelse.

Fra midt oktober har vi været i gang med 
indendørssæsonen, hvor vores hold i år 
træner i Agerskov hallen. I år er der 3 hold 
tilmeldt den almindelige DBU-turnering, 
udover deltagelse i forskellige vinterstæv-
ner. Vores U12-13 drengehold fortsætter 
udendørs i løbet af vinteren, hvor der 
bliver trænet på den nye kunststofbane i 
Agerskov. Man kan stadig nå at starte op 
på de enkelte hold, så endelig mød op til 
træningen eller kontakt træneren for det 
enkelte hold – se informationer nedenfor:

Hellevad Idrætsforening
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Hellevad Idrætsforening

Fredag den 26. oktober fik vores U9-10 
drenge/pigehold en oplevelse de sent vil 
glemme, da de var udtrukket til at skulle 
løbe med ind som fodboldmaskotter til 
kampen mellem SønderjyskE og OB. De 
mødtes kl. 17.30 hvor der først var foredrag 
med en fra det SønderjyskE fælles samar-
bejde. Dernæst kom SønderjyskE mål-
mandstræneren for at fortælle om dagens 
kamp, og til sidst kom Superligaspilleren 
Rasmus Vinderslev forbi for at fortælle, 
om livet som superligaspiller. 

(Vores U9-10 drenge/pigehold der løb ind 
med SønderjyskE som fodbold maskotter)

1-2-3 HELLEVAD ;-)… 

Mange hilsner
Fodboldformand ved Peder Holm.

Hellevad IF Fodbold  
Senior/Oldboys/Dame
Efteråret for vores senior herrer, senior 
damer og oldboys afdelingen har været 
lidt på det jævne. I skrivende stund og før 
sidste spillerunde er der dødt løb om serie 4 
holdet klarer sig. Der er fortsat en fornuftig 
og god opbakning til træningen (mellem 
15-25 spillere pr. gang), så stadig super godt, 
og der skal lyde en stor tak til trænerteamet 
(Jens, Kevin, Christoffer og Jakob) for at 
holde dampen og humøret oppe.

Oldboysholdet havde lidt stolpe ud i 
efterårssæsonen og med en sæson med 
desværre lidt flere nederlag end sejre. Men 
som altid er der højt humør og glæde når 
de ”gamle” spiller bold om torsdagen.

Vores nystartede damehold, der startede 
op som et 11 mands hold, men som midt 
i sæsonen blev flyttet over til 7 mands - 
endte med at flyve op i tabellen. Sæsonen 
blev afsluttet med fire sejre, så det bliver 
virkelig spændende at følge holdet igen 
til foråret. Der kan kun sendes en kæmpe 
ros til både spillere og trænere (Dress og 
Jakob) for, at det er lykkes igen at få et 
damehold op at stå i Hellevad.  

Mange hilsner

Fodboldformand ved Peder Holm.
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Søerne i skoven 
er blevet renset op

Hvis du har været i skoven for nylig og væ-
ret omkring søerne, vil du se at de er blevet 
renset op. Det har vi gjort for at få mere liv 
i søerne, så der er mulighed for at komme 
helt ned til vandet og fange smådyr. Det 
har vi gjort for at skolen og børnehaven 
kan få indsigt af livet i vandet - i undervis-
ningen.

Selve arbejdet er betalt af skibsreder Mar-
kus Jepsen fonden i Åbenrå, så det siger 
vi mange tak for, og arbejdet er udført af 
Green Maskinstation.

Så dem ,som ikke har set det endnu, kom 
på en tur i skoven. 
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Hellevad Brandværn

Hellevad Brandværn 

Hellevad friv. Brandværn har de sidste par 
måneder haft fuld fart på. På stationen er 
der blevet lagt nyt gulv, vi har ligeledes fået 
nyt tag og nye udhæng.
Der er afholdt branddag på Hellevad skole, 
hvor eleverne fik en god undervisning i 
hvad der sker, når man ringer 112. Ele-
verne var super motiverede og interesse-
rede i denne dag. Efter brandundervisning 
på skolen, var de på stationen for at se, 
hvordan det er at være brandmand, og de 
fik lov til at se brandbilerne og sprøjte lidt 
med brandslangerne. Eleverne i børne-
haveklasse og første klasse fik udleveret 
en røgalarm, som vi håber, I forældre vil 
hjælpe dem med at hænge op på værel-
serne.  Alle eleverne fik også udleveret et 
anti chok tæppe, som I kan lægge i jeres 
førstehjælps kasse enten derhjemme eller 
i bilen.

Vi har også afholdt både egne øvelser og 
vedligeholdende uddannelse for brand-
folkene, og vi har naturligvis varetaget de 
udrykninger vi bliver kaldt ud på. Forelø-
big er det blevet til 27 udrykninger i 2018.

Vores 3 nye medlemmer har alle bestået 
grunduddannelsen, og de indgår derfor nu 
i udrykningsstyrken, STORT tillykke til 
dem.
Vi har Casper på funktions uddannelse 
her i efteråret, og efter endt uddannelse er 
han fuldt funktionsdygtig brandmand og 
røgdykker.

HUSK, at vi stadig kan bruge nye brand-
folk M/K, så skulle du gå med en lille 
drøm om at gøre noget godt for dit lo-
kalsamfund, få en god uddannelse og en 
spændende ”hobby”, så er brandmands-
arbejdet måske netop noget for dig. Ved 
interesse så henvend dig til en af de lokale 
brandfolk eller brandkaptajn Tommy Riis-
gård på tlf. 40459127.
Nu går vi jo den mørke tid i møde, hvor 
der kommer flere levende lys på bord og i 
vindueskarm - og det er både hyggeligt og 
rart, men husk også at tjekke de levende 
lys, så vi undgår uheld. Og når I alligevel 
er i gang med at fylde hjemmet med nis-
ser og anden julepynt, så tjek da lige om 
røgalarmen stadig virker.
Skulle uheldet være ude, så er vi klar 24 
timer i døgnet og alle årets dage.

Til slut vil alle frivillige brandfolk i Hel-
levad frivillige brandværn ønske jer alle en 
rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
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Hellevad 4H

4H 

Vi er godt i gang med vores vinter akti-
viteter, vi har lavet halloween græskar og 
dryppet lys. 

Der er vinter 4H en gang efter jul. Det er 
den 13. marts. Mere info kommer. 

Vi må sige, der var stor opbakning til vores 
sommerfest i år, knap 100 deltog. 
Det var en hyggelig eftermiddag, hvor 
hvert barn fik en T-shirt som afslutning på 
sommersæsonen. 
Vi sluttede af med grillpølser, imens 
børnene gjorde en ihærdig indsats for at få 
solgt kartoflerne til en god pris. 

Vi afholder generalforsamling tirsdag 
d. 5. feb. kl. 19.30.
Kom og hør om årets bedrifter og kom 
gerne med nye ideer til næste sæson.  
Eller hvis der er noget I synes, vi skal gøre 
anderledes, så vi fortsat har børn der vil gå 
til 4H. 
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Hyggeklubben

DECEMBER:
Tirsdagene den 4. og den 11. har vi 

juleafslutning s.m. Pensionistforening

JANUAR: 
Tirsdagene den 8., 15., 22., 29. 

FEBRUAR:
Tirsdagene den 5., 

uge 7 vinterferie, 19., 26.

Vi ønsker alle en glædelig jul 
samt et godt nytår!

    Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 74 83 39 82

Annemie Møller tlf. 74 66 93 56 

Hyggeklubben
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Nr. Hostrup & Omegns 
Beboerforening
Alle kræfter er sat ind på at få bygget Nr. 
Hostrup hus færdigt, og vi kan snart be-
nytte vores nye flotte facilitet. 

Vi har dog i beboerforeningen taget 
initiativet til at give vores stærke fælles-
skab endnu et skulderklap og har dermed 
nomineret Nr. Hostrup og omegn til årets 
landsby 2019. Det mener vi ville være helt 
på sin plads, med den store indsats der er 
blevet lagt, ikke kun det seneste år, men 
gennem en lang periode. Derfor håber vi at 
vores unikke sammenhold bliver belønnet 
med prisen som årets landsby 2019.

Som noget nyt vil vi omkring i sognet 
pynte lidt op til jul og vi håber, at beboere i 
sognet vil bakke op og hjælpe med at skabe 
en hyggelig stemning op mod denne hyg-
gelige højtid.

Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og et 
godt nytår, vi håber at I vil være med til at 
støtte op om nogle af de nye initiativer vi 
forsøger at starte op i løbet af det nye år.

Morten Schau Andersen, Formand

Generalforsamling
Nr. Hostrup og 

omegns beboerforening
Onsdag d. 6. februar 2019 Kl. 19.30  

i Nr. Hostrup Forsamlings Hus

Fastelavnsfest
Søndag d. 3. marts 2019 kl. 14.30

I Nr. Hostrup Hus
Der vil være tøndeslagning for de 
0-2 årige, 3-5 årige og 5-x årige.

Der vil også være en præmie til det 
flottest udklædte barn og voksen. 

Derfor opfordrer vi alle til at 
tage kostume på. 

Bestyrelse:   
Formand: Morten S. Andersen 26362759 
Næstform.: Anja Leonhard 21478167
Kasserer: Ulla Jensen 74669142 
Sekretær: Rane Møller 20337234 
Best.medl.: Holger Wollesen 21639207 
Suppleant: Jørgen Berg 60183657
Suppleant: Henrik Petersen 30137464
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Formandens 
klumme

Så er det næsten dagen før dagen...
Indgangspartiet samt toiletter er 
næsten færdige, når jeg sidder her i 
skrivende stund.

Der har været mange flittige hænder 
i gang, både med maling, lægning 
af fliser og montering af toiletter og 
vaske. Vi har genbrugt materialer, 
såsom vaske og blandingsbatterier 
fra Frøslev skole, så det er dejligt at 
det ikke var spildt arbejde at tømme 
skolen for materialer. 

Når først det hele er færdig, får 
forsamlingshuset et indbydende ind-
gangsparti og toiletter, som absolut 
er et plus når forsamlingshuset skal 
udlejes til fester.

Den 2. november afvikles vores 
årlige gåsespil og i den forbindelse 
vil bestyrelsen gerne sige tak til den 
gavmildhed og positive ånd, der 
møder os, når vi er ude for at samle 
præmier ind.
 
Anne Grethe Jepsen

Bestyrelsen:
Anne Grethe Jepsen 50859602
Lars Erik Jensen 51884220
Britt Overbye 40561193
Ludvig Schmidt 29789470
Christian Æbeløe  27646527
Gitte Petersen  20745044
Frits Detlefsen  23296820
Vagn Nielsen  24416711
Kasserer Bodil Nissen  40419055

Udlejning af huset:
Gitte Petersen 52503034

Husk, at hvis du skal holde en 
fest i forsamlingshuset, og ikke kan 
overskue at få gjort klar til festen, 

kan vi altid sørge for at bestille 
personale, som kan dække bord 

og gøre klar for jer.

Generalforsamling 
i Nr. Hostrup Forsamlingshus

Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 19.30

Samme aften er der fællesspisning
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NR HOSTRUP HUS
-Alle foreninger under ét tag

Økonomien:
Et byggebudget holder aldrig! Det råd har 
vi fået fra mange sider, og det er da også 
gældende for vores byggeri, men som det 
ser ud nu, er det til den gode side det ikke 
holder. På trods af, at der er kommet øgede 
udgifter til især brandforanstaltninger, 
men også springgraven som jo heller ikke 
var med i det oprindelige budget, men som 
godt hjulpet af LAG fonden og NHU bliver 
klar fra dag et. Årsagen til at bundlinjen, 
som det ser ud nu, bliver positiv, er bl.a. 
øgede indtægter fra Compass og aktivi-
teter, gode sponsorater, men især at der 
er ydet frivilligt arbejde til en væsentlig 
større værdi end den million, der oprin-
deligt var budgetteret med. Det er flot og 
imponerende!!

Compass Fairs ApS:
Vi stiller med frivillige til forskellige ar-
rangementer hos Compass Fairs ApS. 
Det kan være alt fra messer til fester og 
møder. Arbejdet består af servering, køk-
kenarbejde, salg af kaffe og kage, pølse-
grillning, opstilling og nedbrydning af 
messer m.m. Aftalen betyder at vi, hvert 
år, kan få et væsentligt tilskud til driften af 
Nr Hostrup-Hus.

Byggeriet:
Forventningens glæde breder sig i lo-
kalsamfundet! Man mærker det hvor 
man færdes. I takt med at fremskridtene 
på byggepladsen tydeligt ses, så melder 
utålmodigheden sig hos flere og flere om at 
kunne tage vores fantastiske nye faciliteter 
i brug. Man forstår det godt, for venteti-
den har været lang. Det er faktisk over 5 
år siden, der blev indkaldt til det første 
infomøde, hvor ideen om et byggeri blev 
fremlagt og det blev vedtaget, at der skulle 
nedsættes en styregruppe, som skulle 
arbejde videre med projektet. Hvornår hele 
byggeriet kan meldes færdigt, og vi kan få 
en ibrugtagningstilladelse fra kommunen 
er endnu umuligt at sige, men en ting er 
sikkert, håndværkerne og alle de frivillige 
arbejder intenst på, at ventetiden for os alle 
bliver så kort som mulig!

Lyst til at hjælpe:
Det går rigtig godt med at få hjælp fra 
frivillige, men vi kan bruge flere!
Så har du lyst til give en hånd med på 
byggepladsen et par timer eller mere så 
kontakt:
Peter Kaczmarek – 30663181
Morten Andersen – 26362759

Nr. Hostrup Hus
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Vi efterlyser frivillige, der kunne tænke sig 
at tage en lille tjans og få en god oplevelse 
engang imellem. Bodil koordinerer, så op-
gaverne bliver løst med det antal frivillige 
der er behov for.
Interesseret i at hjælpe! 
Kontakt Bodil - 40 41 90 55

Aftaler:
Vi har en super god aftale med Land og 
Fritid i Mjøls, som giver et stort beløb til os. 
Støt Land og Fritid, de donerer et beløb til 
os pr. ekspedition i deres butik!
Med SuperBrugsen i Rødekro er der 
lavet en rigtig god aftale, som kan give 
op til 15.000 kr. pr. år delvis afhængig af 
brændstofsalg på vores OK kort. Derfor 
er det nu endnu vigtigere 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 Ungdomsfor-
ening ved at søge på postnummer 6230. 
Har du brug for hjælp så kontakt Gunnar 
– 50459291 

Jern/metalindsamling:
Vi indsamler skrot, der sælges til fordel for 
Nr Hostrup-Hus. Vi har allerede solgt for 
over 30.000 kr.
Har du noget metal du vil donere så kon-
takt Lars Jensen på 51 88 42 20.

Information:
Besøg vores hjemmeside 
www.nrhostruphus.dk. Her kan man 
løbende følge med i hvad der sker og melde 
sig som frivillig hjælper, hvis man har lyst. 

Her vil vi også lægge tegninger og billeder 
ud. Vores facebookside vil også løbende 
blive opdateret med relevante oplysninger, 
så gå ind og tryk ”synes godt om” 
Nr. Hostrup-Hus siden.

På Styregruppen og Bestyrelsens vegne

Gunnar Petersen

Nr. Hostrup Hus
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Nr. Hostrup Familie & Samfund

Program for
2018/2019

Vi gør opmærksom på, at deltagelse 
forudsætter medlemskab, ellers tillægges 

et beløb på kr. 50,- pr. arrangement.

Sangaften

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 
19.30. Mødested: Nr. Hostrup 

Forsamlingshus.
Aftenens sangvalg står Bente og 

Lærke Bæk Nielsen fra Klovtoft for.

Egvad og Omegn
Birgit T. Holm Formand  .................................................................... 20224429
Inger Karlsen Næstformand, Sekr. PR  ............................................  40532562
Gurli Hansen Regions udv.  ..............................................................  30282218
Mette Steinbeck Kursus udv.  ................................................................  50729334
Majbrit Æbelø Kursus udv.  ................................................................  27646529
Anni Vloet Best. medl.  .................................................................  27508301
Bertha  Jensen Suppleant  ...................................................................  40449146
Kirsten Petersen Ø Suppleant  ...................................................................  61760967
Bente Bæk Nielsen  u. f. bestyrelsen  .......................................................... 60491881
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Juletur til Husum

Lørdag den 1. december 2018 kl. 8.00.
Mødested: Nørre Hostrup Forsamlingshus.

Vi mødes og kører samlet i bus mod Husum med stop undervejs. Vi skal bl.a. nyde 
en lækker morgenmad hos den familiedrevne virksomhed igennem 4 generatio-
ner Landschlachterei Burmeister i Viöl, der har eget slagteri og bageri samt besøge 
Ostenfelder Mejeri, hvor vi får en fortælling om mejeriet, smagsprøver og mulighed 
for at handle i deres hyggelige gårdbutik. 

Når vi lander i Husum, nupper vi en sandwich, inden man kan vælge at tage på en 
fælles guidet byrundtur.

Derefter er der tid på egen hånd, hvor man kan nyde den smukke by, nyde et glas 
glühwein til julemarkedet, få julestemningen helt ind under huden i Weihnachts-
haus, eller hvad man har lyst til. 

Inden bussen vender snuden hjemad kl. 19, nyder vi en fælles middag. 

Prisen er kr. 500,00 pr. person inkl. transport, morgenmad, guidet byrundtur, sand-
wich + en vand til frokost samt en forudbestilt middag med en øl, sodavand eller et 
glas vin. Tag gerne din ægtefælle med! 

Bindende tilmelding til Inger senest den 7. november på tlf. 40532561 eller 
ingerlindkarlsen@yahoo.dk. Turen betales ved tilmeldingen.

Glædelig jul og godt nytår til alle vores medlemmer. 
På gensyn i 2019.

Nr. Hostrup Familie & Samfund
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Nr. Hostrup Familie & Samfund

Pigeaften
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 18.00 

– 21.00. Mødested: Gavstrikken, 
Øbeningvej 18, 6230 Rødekro.

Denne aften er kun for piger, og te-
maet er PÅSKE. Vi starter med at spise 
sammen, og bagefter vil Majbrit vise 
hvordan, vi farver æg med løgskaller 
og andre planter. Der vil også være 
mulighed for at lave strikkede og 

hæklede påsketing. Derudover vil der 
være mulighed for at hjælpe med at 
producere ting til Nr. Hostrup Hus’ 
stand til forårsmarkedet, hvis man 

skulle have lyst til det. 

Pris kr. 125,00 pr. person inkl. en let 
anretning og ekskl. materialer. 

Husk drikkevarer! Bindende tilmel-
ding senest den 5. februar til Kirsten 

på tlf. 61760967 eller 
ktpetersen@live.dk. Afbud senest 2 

dage før, ellers betaler man.

Generalforsamling
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00

Mødested:
Nr. Hostrup Forsamlingshus

Generalforsamlingen
ifølge vedtægterne.

Kl. 20.00 kommer Rikke og Peter 
Boysen fra Aabenraa, som deltog i det 
populære program Nybyggerne i 2016. 

Temaet for dette foredrag er ”Alt det 
du ikke ser bag skærmen”. 

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 1. marts til Birgit på tlf. 

20224429 eller bth6230@gmail.com. 

Afbud senest 2 dage før, 
ellers betaler man.
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Fællesspisning
Torsdag d. 24. januar kl.18.00 i 

Nr. Hostrup forsamlingshus 

Det er vores tur til at stå 
for madlavningen.

Lad dig overraske af menuen, 
det bliver lækkert.

Generalforsamling
Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 19.30 

Vores årlige generalforsamling i 
Nr. Hostrup Forsamlingshus. 

Vi byder på en kop kaffe og et stykke 
kage. Og efter generalforsamlingen 

vil der være et kort indslag. 

Følg med på facebook og i 
dagspressen for mere information, 

når tiden nærmer sig. 
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Nr. Hostrup Ungdomsforening
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Nr. Hostrup Ungdomsforening
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