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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

D. 2. 9. 2018 14. s.e.t   10.30 Elizabeth Fonsmark

D. 9. 9. 2018 15. s.e.t 10.30 Elizabeth Fonsmark 9.00 Elizabeth Fonsmark 
  Indskrivningsgudstjeneste 
  for konfirmander

D. 16. 9. 2018 16. s.e.t 9.00 Elizabeth Fonsmark 10.30 Elizabeth Fonsmark 
  Høstgudstjeneste  Høstgudstjeneste

D. 23. 9. 2018 17. s.e.t 10.30 Elizabeth Fonsmark 
  Børne- og familie- samt  
  indskrivningsgudstjeneste 
  for minikonfirmander 

D. 30. 9. 2018 18. s.e.t.   9.00 Robert Andersen

D. 7. 10. 2018 19. s.e.t   10.30 Elizabeth Fonsmark

D. 14. 10. 2018 20.s.e.t. 9.00 Elizabeth Fonsmark 

D. 21. 10. 2018 21. s.e.t.   10.30 Elizabeth Fonsmark

D. 28. 10. 2018 22. s.e.t. 9.00 Robert Andersen 

D. 4. 11. 2018 10.30 Elizabeth Fonsmark 9.00 Elizabeth Fonsmark 
Alle Helgens Søndag

D. 11. 11. 2018 24. s.e.t.  11.00 Elizabeth Fonsmark 9.45 Elizabeth Fonsmark 
Mindegudstjeneste for  
afslutningen på 1. Verdenskrig

D. 18.11. 2018 25. s.e.t. 9.00 Elizabeth Fonsmark 10.30 Elizabeth Fonsmark

D. 25. 11. 2018   9.00 Robert Andersen 
Sidste søndag i kirkeåret

Gudstjenester

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Babysalmesang
Onsdag d. 12. september kl 10.00 
i Hellevad Kirke starter der igen ba-
bysalmesang. Det er ved sognepræst 
Elizabeth Fonsmark. Alle babyer på 
0-10 mdr. er velkomne til en hyggelig 
stund i kirken. Vi synger, laver fagter 
og hygger. Bagefter er der kaffe/the. I 
må meget gerne skrive på edf@km.dk 
eller ringe på 23740880, så jeg ved, 
hvor mange, der kommer. 

Indskrivning af 
konfirmander

D. 9. september er der indskrivning 
for konfirmander i Hellevad Kirke. 

Der er gudstjeneste kl 10.30 og 
efterfølgende frokost for kommende 
konfirmander, forældre og søskende i 
konfirmandstuen.

Tidspunkt for undervisning kendes 
endnu ikke. Information følger.

Tilmelding til Elizabeth Fonsmark på 
23740880 eller edf@km.dk

Sangstafet - fælles salme- og sangaften
for Hellevad og Egvad Sogne

Sangstafet er i år d. 13. september kl 19.30 i Egvad Kirke.
Stafetten gik fra Karen Radik i Hellevad til graver Nis Christensen i Hellevad. Fra 
Peter Kaczmarek i Nr. Hostrup til Åse Morthorst i Klovtoft. Fra Lene Ebsen i Høn-
kys til Anna Wollesen i Hellevad til Tage Petersen og hans datter Tina Lorenzen. 
Til Viggo Andresen fra Hellevad, Brystrup, dernæst til Anne Margrethe Johnsen og 
hendes søn, Simon Johnsen. Sidst var det sognepræst Elizabeth Fonsmark.

I år går stafetten til Jørgen Berg og Rikke Iversen Berg.
Kom og syng med!
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Fællesspisning Egvad
Der er fællesspisning ved Egvad Me-
nighedsråd d. 25. oktober kl 18.00. 

Efterfølgende er der foredrag ar-
rangeret af Familie og Samfund om 
organdonation. 

Se aktivitetskalender.

Syng Dansk
I år er det torsdag d. 1. november kl 
17.oo, og bagefter er der fællesspis-
ning i konfirmandstuen. 

Kom og vær med til en hyggelig aften 
i kirken, hvor vi synger gode danske 
sange, spiser sammen, og nyder hin-
andens selskab.

Høstgudstjeneste
Vi mødes i glæde og taknemmelighed 
over, at vi mættes af de rige gaver fra 
jorden og fejrer høsten.
Gudstjenesten finder sted kl 9.00 i 
Hellevad og 10.30 i Egvad.
Kom alle, kom glade!

Minikonfirmander
D. 23. 9. er der børne- og familie- 
samt indskrivningsgudstjeneste for 
minikonfirmander i Hellevad Kirke. 
Efter gudstjenesten er der frokost i 
konfirmandstuen. Søskende og foræl-
dre er også velkomne. 

Tidspunkt for undervisning kendes 
endnu ikke. Nærmere information 
følger.

Tilmelding til sognepræst 
Elizabeth Fonsmark tlf. 23740880 
eller edf@km.dk.
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Alle Helgens dag 
– en mindegudstjeneste

Søndag d. 4. november
Ved denne gudstjeneste læses navnene 
på de, der er døde i årets løb. Vi tænder 
et lys for dem og mindes. Herefter er 
der kransenedlæggelse for de der faldt i 
verdenskrigene. 
Gudstjenesten er en anledning til at 
mødes i kirken og mindes dem, man 
har mistet. Der er gudstjeneste kl 9.00 i 
Egvad og 10.30 i Hellevad.
Alle er velkomne. 

Første Verdenskrig
D. 11. 11. 2018 er det hundrede år siden at ”Den Store Krig”, 1. verdenskrig, sluttede. 
Det fejres i begge kirker på selve dagen med mindegudstjenester.
1. verdenskrig var chokerende for sin samtid, der i tiden op til havde været præget af 
optimisme og relativ velstand. Men krigen kom, og satte sig dybe spor i den genera-
tion, som oplevede den, og i mange år fremover. 
I sin bog, ”Intet nyt fra Vestfronten” lader Erich Maria Remarque sin hovedperson 
skrive således i slutningen af krigen, hvor han er på et lazaret:
”Det er efterår. Af de gamle folk er der ikke mange tilbage mere. Jeg er den sidste 
af de syv mand fra vor klasse her. Alle taler om fred og våbenstilstand. Alle venter. 
Hvis det igen bliver en skuffelse, bryder de sammen. Forhåbningerne er for stærke, 
de lader sig ikke mere fjerne uden at eksplodere. Bliver der ikke fred, bliver der revo-
lution. Jeg har 14 dages ro, fordi jeg har slugt noget gas. I en lille have sidder jeg hele 
dagen og slikker solskin. Våbenstilstanden kommer snart, nu tror jeg også på det. Så 
tager vi hjem. 
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Fra menighedsråd og præst

Her standser mine tanker og kan ikke komme videre. Det, som overvælder mig, og 
venter på mig, er følelser. Det er livslyst, det er hjemstavnsfølelse, det er blodet, den 
begejstrede rus over at være blevet reddet. Men der er er ingen mål. Hvis vi var kom-
met hjem i 1916, så havde vi af vor smerte og vore oplevelsers styrke rejst en storm. 
Når vi nu kommer tilbage, er vi trætte, modfaldne, udbrændte, rodløse og uden håb. 
Vi vil ikke mere kunne finde os til rette.” Bogen er skrevet som et forsvar for freden. 

Der er to foredrag om 1. Verdenskrig i løbet af efteråret. 

Foredrag Hverdagen i Sønderjylland under 1. Verdenskrig
D. 11. oktober i Forsamlingshuset har menighedsrådet i samarbejde med de andre 
foreninger i Nr. Hostrup et foredrag ved Jørn Buch. Han er en passioneret og erfaren 
foredragsholder, som fortæller om dagligdagen under krigen. 

Spændende foredrag i Hellevad Højskoleforening d. 8.11.2018 kl 19.30 De døde fra 
Hellevad og Egvad Sogne i Den store Krig
Historikeren Peer Petersen har skrevet en bog om de, der faldt fra Hellevad og Egvad 
Sogne. Den udkommer d. 11.11. 2018. Kom og hør historierne bag mindestenene. 

Kom til børnekor
Har du lyst til at synge i kor, 

så skal du helt sikkert prøve det.
Kom til børnekor hver onsdag 
fra kl. 16-17 i Hellevad Kirke.

Vi begynder onsdag d. 29. august. 
Det er fra 3. klasse og op.
Glæder mig til at se dig!

Mange glade sanghilsner
Tina Fabricius

Fyraftenskor
Så starter fyraftenskoret op igen.

Onsdag d. 29. august kl. 17-18 
i Hellevad Kirke. Det er et kor for 

voksne, som kan li’ at synge. Vi skal 
synge gamle som nye sange, enstem-

migt, flerstemmigt og i kanon.
Vi ses!

Mange sanghilsner
Tina Fabricius
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Siden sidst

Fra menighedsråd og præst

DÅB

D. 17/6 2018
Mallik Juhl Jasinthan
Søndervænget 66
Hellevad, 6230 Rødekro
Hellevad Kirke

D. 1/7 2018
Anne Underbjerg-Bossen
Barnsig 2
Hellevad, 6230 Rødekro
Hellevad Kirke

BRYLLUP

D. 12/5 2018
Rikke Iversen Berg og Jørgen Berg
Østermarkvej 17
Nr. Hostrup, 6230 Rødekro
Egvad Kirke

BEGRAVELSE

D. 25/5 2018
Iver Simonsen Bjerrum
Søndervænget 7
Hellevad, 6230 Rødekro
Egvad Kirke

D. 13/6 2018
Tove Falk Stauner Wendelboe
Søndervænget 70
Hellevad, 6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Årets konfirmander fra Hellevad og Egvad Sogne 
Tillykke til de unge mennesker !!
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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.
Birte Reimers er stoppet som organist pr. 
28.2.2018, og Menighedsrådene er i gang 
med at søge en afløser for Birte.

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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Fællesspisning
den 25. oktober kl. 18.00

Tilmelding til  
menighedsrådet.

Den 11/11 kl. 11 2018

100-året for afslutningen af  
1. verdenskrig.

Der vil blive omdelt en folder om 
markering af 100-året for afslutningen 

af 1. verdenskrig i forbindelse med 
gudstjeneste.

Foreningerne i Nr. Hostrup

Foredrag 

Hverdagen i Sønderjylland 
under 1. Verdenskrig.

Den 11. oktober kl. 19.00 
i Forsamlingshuset 

har menighedsrådet i samarbejde
med de andre foreninger i
Nr. Hostrup et foredrag

ved Jørn Buch. 

Han er en passioneret og erfaren 
foredragsholder, som fortæller om 

dagligdagen under krigen.

Egvad Menighedsråd
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Indre mission

Onsdag den 12. september kl. 19.30:
Indre Missions fødselsdagsfest i Hjordkær missionshjem. 
Taler, Hans Ole Bækgaard.

Fredag den 21. september kl. 18.30:
Høstfest i konfirmandstuen.
Taler: Heine Holmgaard, Bedsted.
Fællesspisning, tale og sang mm.
Tilmelding: Ernst Andresen, tlf. 74 66 91 75.

Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30:
Bibelkreds hos Annelene Luff, Langevej 8, Klovtoft.

Møderække med Villy Sørensen, Hammel: 
Tirs. 23. okt kl. 19.30 i Rødekro menighedshus.
Ons. 24 okt. Kl. 19.30 i Hjordkær missonshjem.
Tors. 25 okt. Kl. 19.30 i Tinglev, Kirkevej 1.

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.30:
Bibelkreds hos Grethe Christensen, Hovedgaden 45, Hellevad.

Onsdag den 7. november kl. 19.30:
Møde med tidligere missionærer og bibeloversætter, 
Bodil og Peter Lanting i Bolderslev missionshus.

Tirsdag den 27. november kl. 19.30:
Bibelkreds hos Benthe og Ernst Andresen, Hellevad-Bovvej 5, Brystrup.

Kontaktperson: Ernst Andresen, tlf. 74 66 91 75. 

Indre mission
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Hellevad Husmoderforening

Hellevad 
Husmoderforening

Bestyrelsen har konstitueret 
sig som følger: 
Formand: Birgit Sørensen
Næstformand: Randi Jørgensen
Kasserer: Elna Fix
Sekretær/PR: Lilian Kristensen
Suppleant: Anita Petersen

Tirsdag den 11. september

Tur til Gav’strikken
Majbrit Busch Æbelø, Øbeningvej 18. 
Vi kører kl. 13.45 i egne biler fra Kløver Es. 
Majbrit har bl.a. et stort udvalg i garn og 
opskrifter, så måske bliver vi inspireret til 
et nyt håndarbejdsprojekt.
Majbrit fortæller om sin flotte butik, og vi 
får en kop kaffe og et stykke kage.

Pris 50 kr.
Tilmelding senest den 4. sept. til Randi tlf. 
51 52 30 02, eller Birgit tlf. 74669563.

Onsdag, den 28. november

Juletur til Lübeck
Afgang med bus fra Kløver Es kl. 8.30.  
Undervejs er der kaffepause. I Lübeck 
får vi en guidet byrundtur i bus, samt en 
guidet gåtur.
I Lübeck sørger man selv for frokosten, og 
beser byen og julemarkedet på egen hånd. 
På hjemvejen er vi vært ved middag på 
Ricklinger Landbrauerei.  I bussen kan der 
købes øl og vand. Husk pas og euro.
Forventet hjemkomst ca. 21.45.
Pris for medlemmer 350 kr., 
for ”ikkemedlemmer” er prisen 425 kr.
Tilmelding senest den 18. november til 
Lilian tlf. 20 93 90 42 eller Randi 
tlf. 51 52 30 02.

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

Generalforsamling
Næste generalforsamling i Beboerforenin-
gen er onsdag den 30. januar 2019. Mere 
derom senere.

Hellevad Open Air
Beboerforeningen vil hermed rose folkene 
bag Hellevad Open Air for et meget godt 
arrangement, samt sige tak for den fine 
nye hytte / salgssted på pladsen. Vi vil også 
takke folkene bag det store arbejde med at 
lave dræn og belægning foran scenen.

Hjertestarter
Der er blevet tilknyttet 2 hjerteløbere til 
vores hjertestartere. Det er Majbrit Krü-
ger og Rosa Jensen Petersen, som bliver 
tilkaldt fra alarmcentralen og vil assistere 
med evt. afhentning af hjertestarteren. Vi 
takker på byens vegne for deres beredvil-
lighed.

Legepladsen
Der er blevet opsat 4 nye bord/bænkesæt 
på legepladsen Tusindfryd. Der kommer 
på Facebook et opslag i september vedr. 
arbejdsdag på legepladsen.
Henvend dig til Kathrine Lehmann 
tlf. 20 47 40 37 eller Majbrit Outzen 
tlf. 30 53 26 83. De to er ildsjælene på 
pladsen.

Medlemmer i foreningen
Tak til alle de 143 der har tilmeldt sig 
beboerforeningen. Der kan stadig købes 
medlemskort på Shell.

Bestyrelsen for Beboerforeningen:

Formand
Birger Wollesen tlf. 74669144

Kasserer
Lisbeth Bang-Olsen tlf. 24244616

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

Med venlig hilsen
Beboerforeningen for 
Hellevad og Omegn
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Hellevad Børneunivers

Nyt fra
Hellevad Børneunivers

I skrivende stund er vi ved at lægge sidste 
hånd på et nyt skoleår og glæder os til, 
at eleverne begynder torsdag d. 9. august 
efter næsten 6 ugers sommerferie. I dette 
skoleår lægger vi ud med at have 93 elever, 
28 børnehavebørn, 54 SFO-børn og 11 
SFO2- børn.

Med kun 28 børn i børnehaven har vi måt-
tet se i øjnene, at vi ikke kunne beholde 
alle medarbejderne, da vores økonomi er 
styret af antal børn. Vi har derfor måt-
tet tage den konsekvens at afskedige to af 
vores dygtige pædagogmedhjælpere, Gitte 
Petersen og Angie Scholes. Heldigvis har 
de begge fået nyt fast arbejde inden deres 
sidste arbejdsdag her i Hellevad Børneu-
nivers.

I SFO’en har vi samme høje antal børn 
som sidste år. Lone har dog valgt at opsige 
sin stilling, da hun påbegynder uddannel-
sen som lærer. Vi er ikke et øjeblik i tvivl 
om, at hun vil blive en dygtig lærer. Vi har 
så ansat en ny pædagog, Rene Treu, der 
ligesom Lone både skal have timer i skolen 
og i SFO.

Ligeledes har Karin Sørensen valgt at gå på 
pension. Karin nåede at være lærer i 40 år. 
De første 9 år var hun lærer på Sjælland.

Vi har i flere år ikke kunnet få børn til en 
SFO2. SFO2 er et klubtilbud til elever i 4., 
5. og 6. klasse. I år starter vi skoleåret op 
med hele 11 tilmeldte børn. De skal nu i 
gang med at finde på et ordentligt navn 
til klubben, finde på aktiviteter, nedfælde 
regler, indkøbe spil o. lig., alt sammen i 
demokratiske beslutningsprocesser med de 
voksne. Vi glæder os til at få stablet et godt 
klubtilbud på benene til vores elever. Vi 
har ansat pædagog Henriette Madsen til at 
stå for SFO 2. Henriette vil også varetage 
andre opgaver i skolen.

Vi takker de medarbejdere, der af den ene 
eller anden grund er stoppet hos os, for 
deres indsats for Hellevad Børneunivers. 
Vi ønsker i samme ombæring velkommen 
til Rene og Henriette.

Med venlig hilsen 
Anni S. Jensen og Torben Ruwald
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Hellevad-Egvad Pensionistforening

Glad motions
gymnastik

Starter mandag d. 24. september 
i skolen fra kl.8.15-9.15, 

med Bente Sørensen som leder.
Vel mødt!

Torsdag d. 1 november
Musik, sang og fællessang

i skolens alrum kl.14.30.

Tilmelding senest d. 26 oktober
til Inga tlf. 30 24 78 02
eller Rie tlf. 91 15 92 87

Torsdag d. 13 dec.

Senior Julefrokost
på Kløver Es kl. 12.00.

Pris kr. 200,00.

Tirsdag d. 16 oktober
Lottospil på Kløver Es kl. 19.00

Med mange fine gevinster.
Tag familien med

til en hyggelig aften.

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.
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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

Der er afholdt ringridning i forbindelse 
med midsommerfesten den 23. juni 2018. 
Ringridningen blev afholdt med i alt 78 
ryttere, en fremgang med 15 ryttere i 
forhold til 2017.

Konge blev: Anton Feddersen, Roager
Pony konge blev: Lea Schultz, Gredsted-
bro.
En stor tak til alle hjælpere, både skrivere 
og trækkere, og tak til alle som hejste 
flaget denne dag.

Samtidig skal der også lyde en rigtig stor 
tak til alle vores sponsorer.

Nu nærmer tiden sig også til Pokalringrid-
ning, som afholdes d. 9. september 2018, 
på pladsen ved Surbækvej.

Vi håber, at alle vores skrivere , som ple-
jer at give en hånd med, også vil i år.
Husk at melde dig på telefon nr. 20448223 
til Hans Jepsen.

Der er et optog med sidste års konge og de 
fremmødte faner fra pladsen kl. 10.45 til 
Kløver Es, og retur til pladsen igen.
Håber at mange vil hilse på sidste års 
konge, som ledsages af fanerne.

På gensyn på pladsen.
Se programmet på næste side.
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Hellevad Ringriderforening

Pokalringridning i Hellevad

Søndag den 9. september 2018

Program:
Kl. 10.45. Pladsen åbner.
 Sidste års konge følges med de 
 fremmødte fanesektioner til 
 Hotel Kløver Es.

Kl. 11.15 Ringridningen starter.

Kl. 12.15 Middagspause. 
 Der kan købes gyros m. tilbehør 
 for 65 kr. pr. kuvert.

Kl. 13.15 Ringridning fortsætter.

Kl. 15.00 Omridning.

Kl. 16.15 Lodtrækning blandt de
 fremmødte faner.

Kl. 16.15 Uddeling af pokaler.
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Hellevad Idrætsforening

Nyt fra bestyrelsen
Sommersæsonen er i fuld gang igen efter 
en skøn sommerferie og det er rigtig dejlig 
med aktivitet igen – vi håber at se jer på 
tilskuerbænken. Vi har næsten styr på 
alle detaljer mht. efterårssæsonen (hvem 
træner og hjælpetræner, træningstider og 
hvor der trænes, disse ting bliver meldt ud 
snarest på Facebook mv.. Og ellers spørg 
endelig.

Hellevad 
Idrætsforening

Jeg vil kort benytte lejligheden til at sige 
en stor tak til alle jer, som har hjulpet med 
stort og småt ifbm. Byfesten, og sponsore-
ret de flotte ting til HIF. 
Også Tak til jer andre, der i andre sam-
menhænge hjælper med stort og småt, til 
gavn for HIF. 

Kh Hanne Marie Toft
Formand Hellevad Idrætsforening
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF 
Fodbold - Ungdom:
Ungdomsfodbolden i Hellevad IF er efter 
en dejlig solrig sommerferie nu igen i fuld 
gang på de tørre boldbaner, og alle hold 
har trænet fuldt ud fra uge 32-33. Ung-
domsfodbolden i Hellevad IF er fortsat i en 
positiv udvikling, og med en masse hold 
som er Krudtugler/2XU6, U8, U9 pige, 
U8/9, U11, U12 og U13.

I forbindelse med den årlige Midsommer 
uge var der igen i år arrangeret et stort 
ungdomsfodboldstævne (Underbjerg 
Ungdoms Fodbold Cup 2018), hvor lokale 
Underbjerg igen havde sagt ja til at være 
sponsor for stævnet � en stor tak for dette 
til Underbjerg. Det var et super stævne 

med 21 deltagende hold, som var hold fra 
Hellevad, Rødekro, Hjordkær, Jels, Hop-
trup, Toftlund og Agerskov. Der blev spil-
let en masse gode kampe og lavet en masse 
super flotte mål. Efter kampene blev der, 
til stor glæde for fodboldspillerne, uddelt 
medaljer, slik og sodavand, og derudover 
selvfølgelig taget de traditionelle holdbil-
leder. 

Udover fodbolden var HIF ungdoms-
spillerne også en del af det årlige optog 
gennem byen og havde her en sjov ople-
velse, både til fods og i minitoget, fra Kaj 
Homilius. 

1-2-3 HELLEVAD ;-)… 
Mange hilsner
Fodboldformand 
ved Peder Holm.

U6’erne, som ” jagter” en modstander så der ikke laves mål, 
samt U7 til det traditionelle holdbillede
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF Fodbold 
- Senior/Oldboys
Herre senior forårssæsonen sluttede med et 
par spændende kampe ifht. at forblive i serie 
4. Efter i rigtig mange år at være et sikkert 
elevatorhold mellem serie 4 og serie 5, så 
fastholdes nu positionen i serie 4, hvilket er 
super godt. Gennem hele forårssæsonen har 
der været en fantastisk god opbakning til 
træningen, og hvor der fortsat kommer nogle 
nye spillere til. Serie 6 holdet klarede sig også 
rigtig flot med et par sejre i løbet af sæsonen, 
så igen super flot, at en lille by som Hellevad 
kan have 2 senior hold og 1 oldboyshold. 
Men vi stopper ikke her, for her til efter-
årssæsonen og på opfordring af vores seje 
unge piger der er kommet ”hjem” efter endt 
efterskoleophold, så er der igen startet op 
med dame senior fodbold i Hellevad. Der er 
tilmeldt et serie 2, 11 mands damehold, som 
vil blive trænet af Dress, Jakob P og Rene H. 
Der er træning hver onsdag fra kl. 19.00, så 
endelig mød op eller del denne information, 
så der rigtig kan komme gang i damefodbol-
den i Hellevad igen. 
I forbindelse med Midsommerugen var der 
onsdag aften igen arrangeret et senior stævne 
(Hellevad Open Air Cup), hvor 3 Hellevad 
hold (senior, oldboys og veteraner), Hjord-
kær, Ensted, Agerskov, Løjt og Tinglev dy-
stede om den store Hellevad Open Air van-
drepokal, samt adgangsbilletter til Hellevad 
Open Air. Det var en helt igennem vellykket 
aften med højt solskinsvejr, højt humør, god 
fodbold, samt mange mennesker på pladsen. 
Igen i år lykkedes det ikke et Hellevad hold at 

komme øverst på sejrspodiet, da det i år blev 
Agerskov der vandt finalen over Hjordkær 
- efter straffespark konkurrence. Der skal 
lyde en stor tak til vores sponsor af stævnet, 
Hellevad Open Air.   

Tillykke til Agerskov som vinder af Hellevad 
Open Air Cup 2018 – og så skulle der poppes 
champagne. 

Oldboysholdet har haft et fornuftigt forår 
med både sejre, uafgjorte og nederlag, og 
efter sommerferien står den igen på god bold 
og hygge hver torsdag aften, hvor Jakob P. 
styrer oldboys tropperne. Der er god tilslut-
ning til holdet, og der er bare en super god 
stemning på holdet og i bålhatten, efter endt 
hjemmekamp. 

Mange hilsner
Fodboldformand ved Peder Holm.

Serie 4 seniorholdet som fortjent har fået et 
nyt spillersæt sponseret af Nybolig Aabenraa 
– en stor tak for dette.
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF 
Fodbold – Sponsor:
En årsag til at vores fodboldafdeling går så 
godt, skyldes også i høj grad den kæmpe 
opbakning der er fra lokalområdet og dets 
virksomheder. Eksemplificeret ved, at Hel-
levad Tømrer A/S igen støtter og er sponsor 
for vores Hellevad ungdomstræningssæt – 
der skal lyde en stor tak til Hellevad Tømrer 
A/S for støtten, og så kan alle vores ung-
domshold og spillere igen flot vise sig frem 
til kampe, på træningsbanen eller i skolen, 
hvor trøjen flittigt bliver brugt. 

Sponsoransvarlig Carsten Schmidt sammen 
med Steen Petersen, som stolt fremviser den 
nye HIF-trøje + holdbillede.

Ligeledes skal der også lyde en stor tak til 
Kaj Homilius, ved Erik Homilius, som har 
sponseret og bygget 5 flotte boldvogne, så 
det fremover er lettere for vores dygtige 
trænere at holde styr på bolde og trænings-
materialer.  

På billedet ses tre af de flotte boldvogne, som 
er sponseret og bygget af Erik Homilius

Mange hilsner
HIF sponsoransvarlig
Carsten Schmidt.
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF 
Fodbold – Generelt:
I forbindelse med årets Midsommeruge 
havde fodboldbestyrelsen valgt at følge op 
på sidste års vellykkede arrangement med 
”æ mi’somme dyst”. Igen i år var det de 
3 hold (HIF-trænere, Brandværn og Nr. 
Hostrup), som skulle dyste i forskellige 
aktiviteter, som i år var hotdogspisning 

Hotdogspisning med strøm ved Brandværnet, samt de stolte vindere af ”æ mi’somme dyst 
2018” fra Nr. Hostrup med den store vandrepokal.

med strøm, ballondyst, sangdyst med et 
tvist og glidebanen. Der blev kæmpet, 
grinet og dystet til den store guldmedalje, 
og i sidste ende efter en tæt dyst blev det 
igen gæsterne fra Nr. Hostrup, der løb af 
med sejren.     

Mange hilsner
HIF fodboldbestyrelsen
ved Peder Holm
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender - Hellevad 

SEPTEMBER 
  9. kl. 10.45  Pokalringridning  Ringriderforening
  9. kl. 10.30  Gudstj. og indskrivning af konfirmander  Kirken 
11. kl. 13.45  Tur til Gav’strikken v. Majbrit Æbelø  Husmoderforening 
12. kl. 10.00 Babysalmesang v. Elizabeth Fonsmark  Kirken 
13. kl. 19.30  Sangstafet i Egvad kirke  Kirken 
20. kl. 19.30  Gunnar Friis-Madsen - i skolens alrum  Aftenhøjskolen
27. kl. 19.00  Øvelsesaften på Brandstationen  Brandværnet 

OKTOBER 
11. kl. 19.00 Foredrag v. Jørn Buch i forsamlingshuset  Kirken 
11. kl. 19.00  Øvelsesaften på Brandstationen  Brandværnet 
12. kl. 10.00 Motionsløb  Hellevad Børneunivers
16. kl. 19.00  Lottospil på Kløver Es  Pensionistforening 
26.   Børnedisko  HIF 

NOVEMBER
  1. kl. 17.00  Syng dansk / m.fællesspisning  Kirken 
  1. kl. 14.30  Musik, sang/fællessang i skolens alrum  Pensionistforening
  4. kl. 10.30  Alle Helgen, i Hellevad kirke  Kirken 
  8. kl. 19.30  Peer Petersen ”Den store krig”  Aftenhøjskolen 
  8. kl. 19.00  Øvelsesaften på Brandstationen  Brandværnet 
11. kl. 11.00  Markering af afslutning på 1. verdenskrig  Kirken 
22. kl. 18.30  Skolefest  Hellevad Børneunivers
28. kl.   8.30  Juletur til Lübeck  Husmoderforening 
29. kl. 19.00  Øvelsesaften på Brandstationen  Brandværnet  

DECEMBER
11. kl. 14.00  Juleafslutning sm.m. Hyggeklub  Pensionistforening 
13. kl. 12.00  Senior julefrokost på Kløver Es  Pensionistforening 
16. kl. 13.00  Juletræsfest på Vandmøllen  Beboerforeningen 

JANUAR
  5.   Indsamling af juletræer  HIF 
17. kl. 14.30  Generalforsamling i skolens alrum  Pensionistforening
24. kl. 19.30  En aften m. Erik Kolmos - i skolens alrum   Aftenhøjskolen 
30. kl. 19.30  Generalforsamling  Beboerforeningen 
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

FEBRUAR 
  7. kl. 19.00 Lottospil   Husmoderforening
21.   Dilettant   HIF
23.   Dilettant   HIF  
28. kl. 19.30  Generalforsamling   Hellevad Vandværk 

MARTS 
21. kl. 19.30  En aften med Lillian Hjordt Westh  Aftenhøjskolen 

Aktivitetskalender - Egvad 
September   
  2. kl. 14.00 Sommersang ved søen NH Hus
  3. kl. 19.00 Folkedans starter NHU
Uge 37 Efterår/vinter program NHU
13.   Sangstafet i Egvad kirke Egvad kirke
20. kl. 18.00 Fællesspisning 18-19.30 Familie og Samfund
29.   Høstfest NH Forsamlingshus
   
Oktober   
  4. kl. 18.00 Pigeaften  Familie og Samfund
11. kl. 19.00 Foredrag v Jørn Buch om sønderjylland  Fælles foreninger i Egvad
   under 1. Verdenskrig
25.  kl. 18.00 Fællesspisning 18-19.30 Egvad MR
25.  kl. 19.30 Debat/foredrag Organdonation Familie og Samfund
   
November   
  2.   Gåsespil NH Forsamlingshus
  4.   Alle Helgen Kirkerne
  8. kl. 18.00 Husflid Familie og Samfund
11. kl. 11.00 Markering af afslutning af 1. verdenskrig Fælles foreninger i Egvad
15. kl. 18.00 Fællesspisning Beboerforeningen
20. kl. 18.00 Julebinderi Familie og Samfund
22. kl. 18.00 Julebinderi Familie og Samfund
   
December   
1. kl. 08.00 Juletur Familie og Samfund
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 Følgende har modtaget 
et sponsorat fra 
Hellevad Vandværk A.m.b.a. 

Dem der spiller krolf, under Pensionistforeningen i Hellevad og Egvad, på  
Gustes Eng, har modtaget 3 stk. bænke til at hvile sig på - inden næste slag. 
Andre må selvfølgelig også meget gerne bruge dem. De er af Pensionistforeningen 
fastgjort, hvor de ønsker dem.

Open Air i Hellevad har opstillet et meget fint lille træhus. Dem støtter vi med 
vandledninger fra køkkenet - på Gustes Eng. Der er 2 vandledninger, et til huset,  
et til øl udskænkningen, så de ikke skal have vand fra en privat.

Bestyrelsen for Hellevad Vandværk A.m.b.a.
Formand  Freddy Hansen tlf. 30 55 30 39 hellevadvand@svenet.dk
Næstformand Søren Jessen tlf. 21 66 53 02
Kasserer  Finn Homilius tlf. 40 27 56 61
Best. medlem Mathias Lohmann tlf. 20 82 03 34
Best. medlem Tonni Petersen tlf. 30 56 90 11
Suppleant  Leo Luff tlf. 20 55 01 93

Hellevad Vandværk
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Hellevad Brandværn

Hellevad Brandværn 

Hellevad Frivillige Brandværn afholdt 
den 12. maj åbent hus på brandstationen 
på Skolegade. Det var en god dag, med 
ca. 60-70 besøgende, hvor børnene fik set 
brandbilerne, og voksne med interesse for 
at blive brandmand kunne få en god snak 
med brandmændene på stationen.

Dagen resulterede i 3 ansøgninger om op-
tagelse i brandværnet. Og vi byder derfor 
velkommen til Casper, Stephanie og Brian. 
De starter snarest op med grunduddan-
nelsen.

Vi har været til byfest i både Hellevad og 
Nr. Hostrup, med en infostand omkring 
livet/arbejdet som frivillig brandmand.

Vi holder øvelse på følgende datoer:
27. sept., 11. okt., 8.+29. nov. – alle datoer 
kl. 19.00 -  på Brandstationen i Hellevad. 

Hvis I er interesseret i at høre mere om 
arbejdet som brandmand, er I velkom-
men til at komme ned og besøge os til en 
øvelses aften.

Eller kontakte: 
Brandkaptajn Tommy Riisgaard på 
kaptajn@hellevadbrand.dk.

Husk også at følge 
Hellevad Friv. Brandværn på Facebook, 
hvor vi løbende lægger op, hvad vi laver.
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Hellevad 4H

4H 

4H handler ikke kun om dyrkning og 
pasning af haven i sommerperioden, vi får 
også tid til andre ting. Vi har for eksempel 
været en tur i skoven og på bondegårdsbe-
søg. Disse dage er ekstra sjovt for børnene. 
 
Disse mange solrige dage har været lidt af 
en udfordring, haverne har skullet vandes 
ekstra, vi har heldigvis fået en hjælpende 
hånd fra Åge. Mange tak!

4H har kørt lidt anderledes denne sommer, 
hvor forældrene har skullet give en hjæl-

pende hånd. Vi er nemlig en lille bestyrelse 
og har svært ved at kunne være der alle 
sammen hver gang. Det har forældrene 
været gode til, og uden jeres opbakning 
ville der ikke være 4H.  

Husk at der er vinter 4H, hvor der er en 
aktivitet pr mdr.. Gælder okt.-nov.-dec.                
Nærmere information kommer på Face-
book. 

Hilsen formanden
Jane Machmüller
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Hellevad Aftenhøjskole og Hyggeklubben

Hyggeklubben

SEPTEMBER:
Tirsdagene den 4., 11., 18., 25. 

OKTOBER: 
Tirsdagene den 2., 9.,
”efterårsferie” 23., 30.

NOVEMBER: 
Tirsdagene den 6., 13., 20., 27. 

DECEMBER:
Tirsdag den 4. og 11. har vi 

juleafslutning s.m. Pensionistforening 

Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 74 83 39 82

Annemie Møller tlf. 74 66 93 56

Hellevad
Aftenhøjskole

2018-19
Aftenhøjskolen er klar med nogle 
spændende arrangementer, som du kan 
se i vedlagte folder. 

Vi kommer rigtig rundt i verden med 
seje 82-årige Gunnar Friis-Madsens 
eventyrlige beretninger. Historiker Peer 
Petersen levendegør fortællingerne 
om de drenge fra Hellevad og omegn, 
der måtte i krig og faldt i krigstjeneste 
under 1. verdenskrig. 

Måske læste du i avisen om Erik 
Kolmos, der, selv om han er hæm-
met af sklerose, trodser sine fysiske 
udfordringer og er en ivrig golfspiller? 
Det kommer vi til at høre mere om i 
aftenhøjskolen. 

Og så håber vi vejret arter sig, når Lil-
lian Hjordt Westh fra Bornholm skal 
komme og tage os med i fortællingens 
univers. Sidste år måtte vi aflyse pga. 
snestorm, så vi er ikke helt rolige ved 
igen at måtte vælge en dato i marts :-)

Husk at gemme folderen og sætte dato-
erne i din kalender.
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Fremtiden med 
nye faciliteter
Efteråret er for Nr. Hostrup og omegns 
beboerforening en stille periode, hvor vi 
ikke har så mange aktiviteter. Selv om vi 
på nuværende tidspunkt har nok at se til 
med byggeriet af Nr. Hostrup Hus, og i ly-
set af at dette arbejde udmønter sig i nogle 
helt nye og flotte rammer, så arbejder vi i 
øjeblikket på at sammensætte et helt nyt 
arrangement til efteråret 2019. Der arbej-
des blandt andet på alt lige fra foredrag 
til koncerter, der er dog mange mulighe-
der, så vi er åbne for forslag, så hvis der 
er nogle derude som har en god ide eller 
nogle brugbare kontakter, så er vi villige til 
at se, om det kunne være en mulighed for 
beboerforeningen at arbejde videre med. 

Forslag til logo
En anden ting vi rigtig godt kunne tænke 
os hjælp til fra sognets borgere, er ideer til 
et logo. Vi synes i beboerforeningen, at vi 
mangler noget genkendelighed i form af et 
logo, så hvis du har en kreativ tankegang 
og et godt forslag til, hvorledes sådan et 
logo kunne se ud, må der meget gerne 
tages kontakt til en af foreningens besty-
relsesmedlemmer. 

Desuden skal der lyde en stor tak til dem, 
der er med til at bruge sportspladsen igen-
nem foråret og sommeren. For jo mere den 
bliver brugt, desto større lyst har vi til at 
yde en indsats, så vi kan blive ved med at 
udvikle og forbedre området.

Bestyrelsen: 
Formand: Morten Andersen  26 36 27 59 
Næstfor: Anja Leonhard  21 47 81 67 
Kasserer: Ulla Jensen  74 66 91 42 
Sekretær: Rane Møller  20 33 72 34 
Best. medl.: Holger Wollesen  21 63 92 07 
Suppleant: Jørgen Berg  60 18 36 57 
Suppleant: Henrik Petersen  30 13 74 64

Torsdag d. 15. november
kl. 18.00 

Tilmelding til Morten Andersen  
pr. sms på tlf. 26 36 27 59
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Fem folkelige 
fornøjelige festdage i 
Nr. Hostrup er afsluttet på bedste vis
Byfesten blev onsdag aften traditionen tro 
skudt i gang med den årlige Skat turne-
ring, der mødte knap 80 mand op, der dog 
skulle ind ad lidt omveje for at finde rundt 
på byggepladsen, men folk fandt frem og 
endte med en rigtig hyggelig aften, hvor 
vinderen blev Klaus Petersen (Broager), 
andenpladsen gik til Kai Nielsen (Ham-
melev) og Per Nielsen (Døstrup) endte på 
en tredjeplads. 

Torsdag aften blev der afholdt en velbesøgt 
friluftsgudstjeneste, der igen i år kunne 
afholdes udendørs i Kristian og Anne 
Margrethe Johnsens flotte have, i år gav 
vejret ingen grund til bekymring, og Ro-
bert Andersen fra Hjordkær Kirke afholdt 
en inspirerende prædiken. 
Samtidigt var der godt gang i børnene på 
sportspladsen, som havde en fornøjelig 
aften, hvor der til slut blev hygget med 
kage, da det desværre ikke var muligt at 
optænde bål. 

Fredagens store højdepunkt er traditio-
nen tro den store rundbolddyst mellem 
de lokale områder i sognet. Der blev som 
altid afviklet en hyggelig omgang rund-
bold, hvor der også var flot med tilskuere, 
der heppede på de mange hold. Øbening 
kunne som sædvanligt, fristes man til at 

sige, trække sig sejrrigt ud af turneringen 
og tilføje endnu et æbletræ til samlingen. 
Efterfølgende blev der optrådt med skøn-
sang fra det lokale Ad hoc kor og igen i år 
blev der afviklet rafleturnering, der denne 
gang blev vundet af Anders Wollesen. 

Lørdagen startede ud med 50+ fest for de 
rutinerede, hvor der blev skabt tidlig fest-
stemning med De fié Knejte i spidsen. 
Imens der blev festet i teltet, blev der af-
viklet havetraktorringridning på pladsen, 
på de motoriserede køretøjer blev ringri-
derkongen Thomas Justesen. 
Bedst pyntede traktor blev vundet af fa-
milien Kaczmarek og deres flotte ”fange-
transport”. 
Beach Volley forsøgte sig i år med en 
kvinde- og en herreturnering, der på kvin-
dernes side blev vundet af Jette Slaikjer og 
Gitte Schrøder, ved herrerne blev turnerin-
gen igen i år domineret af Kevin Radik og 
Bent Petersen. 
Et nyt initiativ var familieunderholdnin-
gen ”fuld plade”, hvor udfaldet af et væld 
af aktiviteter afgjorde, hvilke tal der skulle 
lægges på bingopladen, utrolig god under-
holdning for både deltagere og tilskuere. 
Om aftenen var der fest for alle pengene, 
da Out of Words stod for den medrivende 
underholdning. Sulten blev stillet med 
helstegt pattegris, så der var energi til at 
kunne holde festen i gang ud på de sene 
nattetimer, hvor der med aftenens hatte-
team var nok at grine af. 

Egvad Sogns ringrider- og byfest
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Egvad Sogns ringrider- og byfest

Søndag stod i ringridningens tegn med op-
tog gennem Nr. Hostrup by, Den Sønder-
jyske Garde førte an, efterfulgt af rytterne 
til hest såvel som børn på cykler. 
Imens der var godt gang i ringridningen til 
hest, var der leg og sjov for bedsteforældre 
og børnebørn, med sanse- og motorik-
oplevelser. 

Derefter fulgte omridningen, som endte 
ud i, at Gitte Kjeldstrøm (Toftlund) blev 
årets konge, og Svend Aage Kjeldstrøm 
(Toftlund) tog igen i år titlen som pony-
konge. 

De øvrige resultater fra weekendens kon-
kurrencer udmøntede sig således. 

Vindere af skydekonkurrence, for børn 
blev det Sarah Hansen, og den mest træf-
sikre voksne blev Troels Radik. Tidsre-
korden på tarzanbanen blev sat af Casper 
Leonhardt (under 10 år), Savannah Peter-
sen (10-11 år) og Silas Petersen (12-13 år). 
Cykelringridning blev vundet af Jeppe 
Borchers Petersen, og Gustav Sommerlund 
havde den bedst pyntede cykel. 

Dermed blev der rundet af for en feststemt 
uge, hvor der blev støttet godt op om de 
forskellige arrangementer, som var med til 
at skabe en dejlig stemning. 

Der skal lyde en stor tak til alle de besø-
gende, sponsorer og de mange frivillige!

Nittegevinst nr. fra tombolaen er 1321.
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Egvad Sogns ringrider- og byfest

Resultater fra  
Nr. Hostrup ringridning 2018

    
Konge 
Gitte Kjeldstrøm Toftlund

Ponykonge 
Svend Aage Kjeldstrøm Toftlund
    
Pony   
1 Jonas Olesen Rangstrup 
2 Iben Jensen  Rødekro 
3 Christian Brink Toftlund 
4 Line Olesen Rangstrup 
5 Emma Rossen Linnet Rødekro 
    
15-29 år   
1 Anna Rossen Linnet Rødekro 
2 Jesper Kohls Sønderborg
3 Nina Broders Hoptrup 
4 Jette Kjeldstrøm Toftlund 
5 Louise Lauritzen Bodum 

30-39 år   
1 Anette Asmussen Ubjerg 
2 Randi von Qualen Skælskør 
3 Renate Feddersen Toft 
4 Helle Lauritzen Bodum 
5 Marianne von Qualen Stevning 

    
40-49 år   
1 Lars Kjeldstrøm Toftlund 
2 Ole Olesen Rangstrup 
3 Yvonne Appel Rangstrup 
4 Lars Appel Rangstrup  
5 Kim Lauritzen Bodum
    
50-64 år   
1 Johannes Brink Toftlund 
2 Benny Kohls Nr. Hostrup
3 Sten Thomsen Rødekro 
4 Hans Jepsen Hønkys 
5 Løngstrup Christiansen Kidding  
    
65-99 år   
1 Walter Westergård Aabenraa 
2 Mogens Andersen Agerskov 
3 Bent Lourezen Burkal 
4 Aage Kjeldstrøm Bevtoft 
5 Johan Wittenkamp Nr. Løgum
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NR HOSTRUP HUS
-Alle foreninger under ét tag

Har du lyst til at hjælpe:
Som nævnt går det rigtig godt med at få 
hjælp fra frivillige, men vi kan sagtens 
bruge flere!
Så har du lyst til give en hånd med på byg-
gepladsen et par timer eller mere så ring 
eller SMS til:
Peter Kaczmarek – 30663181
Morten Andersen – 26362759

Prisen på byggeriet:
Den endelige pris vil lande på max. 5,2 
mio.kr. og alt efter hvor mange sponsora-
ter vi modtager i den kommende tid, kan 
prisen blive lavere, og dermed vil driften af 
huset blive billigere. 
I prisen er indregnet, at vi selv yder frivil-
ligt arbejde til en værdi af ca. 1. mio.kr.

Finansiering:
I runde tal har vi pr. 1. januar 2018 1,1 
mio.kr. i kassen, jeres tilsagn er på hele 
900.000kr. Forventede indtægter i byg-
geperioden 200.000kr. Anlægstilskud fra 
kommunen 1.mio.kr. Lån med kommune-
garanti 1.mio.kr. Tilsagn om lån fra lokale 
borgere 1.mio.kr. I alt 5.2mio.kr.

Byggeriet:
Humøret er højt! Der sker hver dag nye 
fremskridt på byggepladsen som gør, at vi 
kommer tættere på en indvielse af vores 
hus. I skrivende stund (6. august) er de 
indvendige vægge i omklædning/toiletaf-
delingen muret op, ståldækket til 1. sal er 
opsat og en stor del af isoleringsarbejdet 
er afsluttet. Igen har vi oplevet rigtig stor 
velvilje fra rigtig mange sider til at yde fri-
villigt arbejde i vores projekt, børn, unge, 
forældre, bedsteforældre og folk udefra 
har meldt sig på banen for at give en hånd 
med, og alle har haft en god oplevelse ved 
at kunne hjælpe og gøre en forskel! 

Vi møder også stor velvilje hos mange 
virksomheder og private, der har spon-
soreret både materialer og arbejdskraft, 
fantastisk at mærke denne store opbakning 
til vores projekt fra alle sider! 

Samarbejdet med vores 3 hovedentrepre-
nører Hellevad tømrer, Hellevad VVS og 
EL Møller, kører rigtig godt! Det kræver 
jo lidt at skulle samarbejde med en flok 
frivillige amatører som os, men det vilkår 
håndteres rigtig godt af alle 3!

Nr. Hostrup Hus
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Den fremtidige drift:
Der vil være lån i byggeriet for ca. 2. mio.
kr. Den ene million vil vi optage et lang-
sigtet meget billigt lån med kommunega-
ranti, som ikke vil belaste driften særlig 
meget. Den anden million vil vi have en så 
kort løbetid på som muligt, som vil belaste 
driften i en kortere årrække. I den periode 
vil vi skulle sørge for en årlig indtjening 
på ca. 150.000kr. hvilket har vist sig godt 
at kunne lade sig gøre med de tiltag vi al-
lerede nu har gang i.

Compass Congres center:
Vi har lavet en rigtig god aftale, der be-
tyder at vi kan tjene mange penge til Nr 
Hostrup-Hus. 
Vi skal stille med frivillige til forskellige 
arrangementer hos Compass Congres 
center, det kan være alt fra messer til fester 
og møder. 
Arbejdet består af servering, køkkenar-
bejde, salg af kaffe og kage, pølsegrillning, 
opstilling og nedbrydning af messer m.m. 
Aftalen betyder, at vi mange år frem vil 
kunne få en god fast indtægt, vi kan regne 
med.

Vi efterlyser frivillige, der kunne tænke sig 
at tage en lille tjans og få en god oplevelse 
engang imellem. Det er Bodil der koor-
dinerer, at opgaverne bliver løst med det 
antal frivillige, der er behov for.

Selvom man har sagt ja til at komme på 
vores liste over frivillige, er man ikke mere 
forpligtet end at man altid kan takke nej, 
når Bodil ringer.

I uge 36 tirsdag – søndag er der et stort 
arrangement, hvor vi skal stille med 
mange hjælpere og dermed kan tjene 
mange penge til Nr Hostrup-Hus!
Interesseret i at hjælpe! 
Ring eller SMS til Bodil på tlf. 40 41 90 55

Sponsorer:
Vi har en rigtig god aftale med Land og 
Fritid i Mjøls, som giver et stort beløb til os.
Så støt Land og Fritid, de donerer et beløb 
pr ekspedition i deres butik!
Med SuperBrugsen i Rødekro er der lavet 
en rigtig god aftale, der kan give op til 
15.000 kr. pr år delvis afhængig af brænd-
stofsalg på vores OK kort. 
Derfor er det nu blevet endnu vigtigere for 
os at have så mange OK Kort som muligt 
der støtter NHU!

Kontingent for 2018
Støt det gode formål!
100kr pr person. 
Kan indbetales på mobilpay 59127 eller 
bankoverførsel 7910-1833956

Nr. Hostrup Hus
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Benzinkort hos OK
Vi får 5 øre pr liter brændstof, der bliver 
solgt på kort, hvor Nr Hostrup ungdoms-
forening er valgt som den forening man 
vil støtte (støtten går igennem 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 gøres 
enten telefonisk eller pr. mail til OK. Vi 
kan også gøre det, hvis man sender kortnr. 
+ fulde navn til Gunnar Petersen på gun-
nar64@live.dk eller tlf. 50 45 92 91

Hvis man laver en EL aftale med OK for-
dobles støtten til 10 øre pr. liter brændstof.
Og med en mobilaftale tredobles støtten til 
15 øre pr. liter brændstof.

Jern/metalskrotindsamling:
Vi indsamler skrot, der sælges til fordel for 
Nr Hostrup-Hus.
Vi har allerede solgt for over 30.000 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

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 oplysnin-
ger, 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 Hus

SOMMERSANG          

Tingbjergvej 12, Øbening, 6230 Rødekro 

Medbring selv stol eller tæppe
Børn under 14 år gratis

Arrangør er aktivitetsudvalget  
for Nr.Hostrup Hus

SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 14.00

ENTRE  

150,-  
incl. Sønderjydsk  

kaffebord

VED SØEN  
med det kendte kor Vis Vocal
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Nr. Hostrup Familie & Samfund

Fællesspisning
Torsdag den 20. september 2018 

kl. 18.00-19.30. Mødested: 
Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Familie & Samfund står for denne 
aften. Tilmelding inden den
19. september til bestyrelsen.

Program for 
2018/2019

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

Kontingent og KUN kontingent kan 
indbetales på reg. nr. 7911  

konto nr. 000 740 5955

Pigeaften
Torsdag den 4. oktober 2018

kl. 18.00-21.00
Mødested: Hos Anni Vloet, 

Tingbjergvej 18, 6230 Rødekro.

Denne aften vil Anni vise os, hvordan 
man støber i beton, og Birgit Iversen 
vil demonstrere, hvordan man laver 

silikoneforme til selve støbningen. Der 
er mulighed for at støbe søde julenis-

ser og smarte bogstaver.

Pris 200,- kr. pr. person inkl. en let 
anretning og støbematerialer. 

Medbring selv drikkevarer. 
Kom og ha’ en hyggelig aften sammen 

med de andre piger. 
Maks. 10 personer denne aften.

Bindende tilmelding senest den 27. 
september til Anni på tlf. 2750 8301 

eller annivloet@ hotmail.com. 
Afbud senest 2 dage før, 

ellers betaler man.
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Debat I foredrag
om organdonation

Torsdag den 25. oktober 2018 
kl. 19.30. Mødested:

Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Afdelingssygeplejerske fra intensiv-
afdelingen, Inge Holst Lauridsen vil 
forklare om organdonation generelt, 
hvordan organdonation foregår og de 

juridiske perspektiver i det. 

Albert Pedersen, som har modtaget 
et nyt hjerte, og hans hustru vil 

fortælle om deres forløb.

Kom og tag stilling.

Pris 100,- kr. 
inkl. kaffe / te og ostemad. 

Bindende tilmelding senest 
den 20. oktober til Majbrit 

på tlf. 2764 6529 eller 
mcb@svenet.dk.

Afbud senest 2 dage før,
ellers betaler man.

Husflid
Torsdag den 8. november 2018 

kl. 18.00. Mødested: 
Nr. Hostrup Forsamlingshus

Kom og deltag i en hyggelig aften, 
hvor pigerne mødes om noget kreativt, 

mens mændene kræser om maden i 
køkkenet med Betina.

Temaet for pigerne denne aften er 
JUL, og Majbrit viser, hvordan man 

kan lave søde keglenisser. Der vil også 
være små strikke- og hækleprojekter, 
så medbring gerne strømpepinde eller 

hæklenåle i forskellige størrelser.

Derudover vil der være mulighed for at 
hjælpe med at producere til Julehjerte-
byen, hvis man skulle have lyst til det. 
Man kan også strikke på sit medbragte 

strikketøj eller få et slaw kort. 

Pris 125,- kr. pr. person 
inkl. mad og ekskl. materialer.

Bindende tilmelding til Mette senest 
den 5. november på tlf. 5072 9334 eller 

mettesteinbeck@hotmail.com.
Afbud senest 2 dage før,

ellers betaler man.

Nr. Hostrup Familie & Samfund
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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

Julebinderi ved Jytte
Tirsdag den 20. november 2018

kl. 18.00. Mødested: 
Bodumvej 12, 6230 Rødekro.

Vi tager hjem til Jytte, hvor vi laver 
juledekorationer m.m. 

Materialeliste fremsendes
inden arrangementet. 

Pris 150,- kr. pr. person inkl. kaffe, 
ekskl. materialer.

Maks. 10 personer.

Bindende tilmelding senest den 16. 
november til Inger tlf. 4053 2561 eller 

ingerlindkarlsen@yahoo.dk. 
Afbud senest 2 dage før, 

ellers betaler man.

Julebinderi hos Stub-
bæk Blomsterbinderi

Torsdag den 22. november 2018 
kl. 18.00. Mødested: 

Stubbæk Bygade 12A, 6200 Aabenraa

Vi har igen i år valgt at køre til 
Stubbæk og få lidt inspiration til julen. 

Materialeliste fremsendes inden 
arrangementet. 

Pris 175,- kr. pr. person inkl. kaffe, 
ekskl. materialer.

Maks. 10 personer.
Bindende tilmelding senest den 16. 
november til Inger på tlf. 4053 2561 

eller ingerlindkarlsen@yahoo.dk 
afbud senest 2 dage før, 

ellers betaler man.

Nr. Hostrup Familie & Samfund
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Juletur til Husum
Lørdag den 1. december 2018 kl. 08.00.
Mødested: Nr. 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 generationer Landschlacterei 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.

Bindende tilmelding til Inger senest den 7. november på tlf. 4053 2561 eller 
ingerlindkarlsen@yahoo.dk. 

Turen betales ved tilmeldingen. 
Prisen er 500,- kr. 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!

Nr. Hostrup Familie & Samfund
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Gåsespil: 
En familieaften for både 

voksne og børn

Fredag d. 2. november 2018

Høstfest
Vi håber rigtig mange vil komme og 
deltage i høstfesten d. 29. september. 
Sæt X ved datoen og husk at sende 

gode historier til revyen til 
Inger Karlsen 

ingerlindkarlsen@yahoo.dk.

Formandens klumme
Byfesten er lige vel overstået, en byfest 
med dejlig stemning. Mange hænder har 
ydet, for at andre kan nyde. Der er afholdt 
mange møder og planlagt på højeste plan, 
for at det hele kan gå op i en højere enhed, 
en stor tak til alle de frivillige.

I skrivende stund er det ved at blive lagt 
nye spær på forsamlingshusets indgang. 
Et hårdt arbejde med nedbrydning af tag 
og ophugning af et hårdt gulv begynder 
nu at bære frugt og tage form. Beslut-
ning om renovering af indgangspartiet er 
kommet i forbindelse med tilbygningen 
af multisalen. Ændringen vil samle de to 
bygninger, således at den nye multisal og 
det gl. forsamlingshus vil fremstå som én 
enhed, og få et pænere udseende. Forsam-
lingshuset får et nyt flot indgangsparti og 
fine nye toiletter, så det bliver et virkeligt 
præsentabelt forsamlingshus, der om et 
par måneder står klar til udlejning.

Tilskuddet fra Aabenraa Kommunes 
materialepulje på 30.000 kr. er her i foråret 
brugt på at reparere tagrender og gavlende.

Anne Grethe Jepsen 

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

Udlejning af huset 
Gitte Petersen 52503034

Nr. Hostrup Forsamlingshus
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Bilorienteringsløb 
på 2. pinsedag
Det er efterhånden blevet en tradition, at 
vi afholder et bilorienteringsløb hvert år på 
2. pinsedag. Et bilorienteringsløb er et ar-
rangement, hvor hele familien kan deltage. 
Deltagerne i hver bil får udleveret et stykke 
papir, hvorpå en rute er angivet. Ruten er 
dog angivet i metermål, det vil sige, at delta-
gerne får oplyst, hvor mange meter de skal 
køre, før de så skal dreje til enten højre eller 
venstre. Det er altså ikke muligt at se ruten 
på et kort. Udover at køre ruten rigtigt, fin-
des der på ruten forskellige poster, som skal 
løses af bilernes deltagere, der er gemt bog-
staver til et hemmeligt kodeord samt taget 
billeder af forskellige genstande. Alt sam-
men elementer, der kan være med til at give 
holdene mulighed for at optjene flere point. 
Når ruten er gennemført, afgøres vinderne 
af løbet på sportspladsen i Nr. Hostrup. 
Hvor der også sluttes af med mulighed for 
at købe en pølse, øl og sodavand.
Arrangementet var godt besøgt, med 10 
deltagende biler som var godt fyldt op med 
glade deltagere. 

Vinderne af arrangementet blev: 
1. Familien Kjær Møller, Nr. Hostrup
2. Familien Kaczmarek, Nr. Hostrup
3. Familien Toftlund, Hellevadvej. 

Vi takker for den gode opbakning, det 
gode humør og at der ses gennem fingre 
med sædvanlige småfejl på ruten ;-) 

Vi håber at se mange af jer igen til næste år!

Præmieoverrækkelsen med hyggestemning 
og godt vejr.
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Efterår/Vinter 
program 2018/2019

Mor/Far/Barn (?-3 år)
Mandag fra kl. 16.15-17.10
i Nr. Hostrup Forsamlingshus

Leg med dit barn - udvid horisonten til 
motorik og hyggeligt samvær – hvor dit 
barn er i centrum. Kan dit barn kravle og 
er under 3 år? Så er dette lige holdet for 
jer, hvor der skal kravles, leges, hoppes, 
springes, danses og grines. Vi skal  tumle 
på redskaber, vi skal synge, vi skal have 
det sjovt, alt imens børnene udfordres. Vi 
glæder os til at se jer!

Anna Iversen, Rikke Iversen og 
Mette Steinbeck

Puslinge (3-4 år)
Tirsdag fra kl. 16.15-17.05
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Er du klar til en masse sjov og ballade? Så 
kom på puslinge holdet. Vi skal hoppe, 
synge og danse, samt lave en masse sjov 
gymnastik. Vi glæder os til at se jer!

Bo, Lena, Berit, Christine, Susanne, 
Cathrine, Johanne, Mathia og Nikoline

Sprællebasser (5 år – 0. kl.)
Onsdag kl. 16.30-17.30
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Hej med dig
Hvis du er til sjov, leg, hop og spring, så er 
sprællebasserne lige noget for dig.
Vi glæder os til at komme i gang med dette 
nye hold, som er for børn i førskole alder 
og 0. klasse. Vi vil træne, så der kommer 
sved på panden, vi vil lære noget nyt og 
grine himmelhøjt. 
 
Line, Marie, Jakob, Gitte, Lonna og Isabella

Springmus (1.-2. kl)
Tirsdag 17.15-18.15
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Springmus er et gymnastikhold for både 
piger og drenge, der går i 1-2 klasse, og 
som kan lide at springe, bevæge sig og 
have det sjovt. Vi vil i sæsonen bygge vores 
træning op med forskellige fokus områder 
såsom balance, kropsspænding, rotation 
og rytmefornemmelse - kort sagt hele 
kroppen bliver brugt. MEN allervigtigst er, 
at vi skal have det MEGA sjovt. Vi glæder 
os til at se jer.

Gitte, Lone, Rane, Lasse, Troels, Emilie, Ida, 
Sofie og Rikke

Nr. Hostrup Ungdomsforening
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Holdene starter op 
i uge 37, hvis ikke 
andet er angivet.

Turbotons (3.-4. kl.)
Mandag 17.15-18.45
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Turbotons er for gymnastiktossede drenge 
og piger, der går i 3.-4. klasse. Vi skal lære 
en masse nye spring, lege, tonse, grine og 
lave rytmeøvelser. Vi glæder os til at se dig, 
og tag gerne en ven/veninde med. Flikflak-
hilsner fra instruktørerne.

Lise, Lasse, Jesper, Sine og Johannes

Juniormix (5.-8. kl.)
Onsdag fra kl. 17.30-19.00
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Juniormix er lige holdet til dig, om du er 
dreng eller pige, øvet eller begynder, vi 
har plads til alle. Vi skal lave en masse fed 
gymnastik, med alt fra kolbøtter, saltoer 
og armbøjninger til fejesving og tik-lege. 
Det bliver med garanti MONSTER sjovt, 
så tag din bedste ven og veninde i hånden 
og kom til træning på Juniormix. Vi ses!

Jannick, Anders, Connie

Rytme 16+ (min. årgang 2002)
Tirsdag eller onsdag kl. 19.30 til 
21.00. Pris 650,-

Lokale er endnu ukendt – se nærmere på 
hjemmesiden senest i uge 36.

Hvis du elsker rytmisk gymnastik og kan 
lide at få sved på panden, så er dette hold 
lige noget for dig. Øvede og uøvede gym-
naster kan deltage.

På holdet er der fokus på at udnytte alles 
talenter og niveauer. Vi arbejder med 
kropsfornemmelse, gulvøvelser, smidig-
hed, styrke, bevægelse, opvisningsgym-
nastik og håndredskaber. På holdet vil 
der desuden være fokus på fællesskab og 
hygge, da der i løbet af året vil blive arran-
geret sociale arrangementer. Prisen er inkl. 
opvisningstøj. 

Se “Rytmehold 16+” på Facebook.

Ønskes yderligere info så kontakt Anne 
Dorthe på tlf. 60 20 03 95

Nr. Hostrup Ungdomsforening
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Æ Piche 18+
Søndag kl. 19.00-20.30
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Vi skal tonse og vi skal nusse. Vi skal være 
seriøse og have plads til hygge. Vi skal lave 
traditionel gymnastik, og vi skal udfordre 
gymnastikkens sædvanlige rammer. Vi 
skal have det fedeste opvisningsprogram, 
som afspejler netop ALT førnævnt. Er du 
rytme pige 18+, og klar på en lækker sæ-
son? Så kom forbi til sæsonstart og se, om 
det er noget for dig.

Lærke Bæk Nielsen

Karleholdet
Mandag fra kl. 18.00-19.30
på Agerskov Ungdomsskole

I år på karleholdet skal vi udfordre både 
unge og ældre karle med noget lækkert 
gymnastik! Vi vægter det sociale højt og 
øllen efter træning.  
Vi håber på at se mange unge som gamle 
karle til en god fodboldopvarmning og en 
god sæson!

Ole Zachariassen, Martin Skødt, Anders 
Wollesen & Nico Ehm Heesch

Æ Frøkner
Torsdage 19.30 – 21.00
i Hellevad skoles gymnastiksal

Æ frøkner er et hold for øvede gymna-
ster over 25 år. Vi træner hver 2.-3. uge 
om torsdagen kl. 19.30 – 21.00 i Hellevad 
skoles gymnastiksal, med et fedt opvis-
ningsprogram, hvor der vil være høj energi 
og lækre bevægelser. Første træning er d. 6. 
september.
Der vil på første træning blive udleveret en 
træningsplan over træningerne i efteråret.
Efter jul vil træningerne være 19.30–
21.30/22.00.

Lise Toftelund Jensen & Alice Mortensen 
Heilesen

Kropstræning
Onsdag fra kl. 19.15-20.15
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Kropstræning med fokus på at styrke alle 
kroppens muskler. I fællesskab får vi rørt 
kroppen, sved på panden og grinet sam-
men. Alle er velkommen.  

Pia Sommerlund Lind 

Nr. Hostrup Ungdomsforening
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Motionsherre
Tirsdag fra kl. 19.00-20.00 – OBS 
Første træning er d. 2. oktober i 
Nr. Hostrup forsamlingshus

Holdet for mænd, der vil sørge for, at 
kroppen vedligeholdes og styrkes. 
Vi blander gymnastik, styrketræning, 
smidighedstræning med forskellige kon-
kurrencer og lege. Træningstimen afslut-
tes med et spil hockey, hvor alle kan være 
med.

Unni og Peter

FOLKEDANS – Der danses i 
Nr. Hostrup Forsamlingshus 
mandage kl. 19.00
Opstart mandag d. 3. september

De første 3 gange betragtes som prøvegan-
ge, så derfor kan du/I bare møde op og se, 
om det er noget for jer. Man behøver ikke 
komme som par – vi er mange ”singles”, så 
der er også en partner til DIG. Vi synes vi 
har det sjovt. – Husk at tage kaffen med!

Danseleder er Hans Erik Nielsen, Holsted
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August måned – så er det slut med 
de lyse nætter. Vi har haft en usæd-
vanlig varm og dejlig sommer, så alle 
har fået fyldt depoterne op med gode 
vitaminer og ferieoplevelser. Heldigvis 
er regnen kommet, så der muligvis 
kan rådes bod på de skader, som er 
forvoldt af tørken.

Program for efterårs- og vintersysler 
er nu på plads, så mød op og benyt 
jer af, at der er frivillige, der gider ta’ 
en tørn igen i denne sæson. Et stort 
cadeau til disse frivillige, der uge ef-
ter uge har gang i vore børn og unge 
mennesker. Sjovt at se, at mange af 
deres forældre også har stået i spid-
sen for et eller andet i deres børns 
barndom. Det er et godt eksempel til 
efterfølgelse.
 

Tegningen på forsiden er indsendt af 
vores tegner Tony.

Hellevad-Egvad
    SognenytKirke • skole • foreninger

Næste nummer af Sognenyt 
udkommer sidst i november. 
Stof fra foreningerne indleveres 
til en af de to medredaktører.
 
DEADLINE 31. OKTOBER 2018.
 


