Hellevad-Egvad
Sognenyt
Kirke • skole • foreninger

Indhold: side 2
Aktivitetskalender:
Hellevad side 22
Egvad side 23

Redaktionelt: bagsiden

www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk
December 2014 - februar 2015 I Årgang 8 - nr. 32

Indhold

Fra menighedsråd og præst

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Gudstjenester .........................................

3

Hellevad Aftenhøjskole ......................... 25

Særlige gudstjenester ............................

4

Hellevad Beboerforening ..................... 26

Kirkeinfo ................................................ 12

Hellevad Børneunivers ......................... 29

Indre Mission ......................................... 20

Hellevad 4H ........................................... 30

Menighedsråd ........................................ 21

Hellevad Vandværk ............................... 31
Hellevad Idrætsforening ....................... 32
Hellevad Hyggeklub .............................. 35
Hellevad Husmoderforening ............... 36
Hellevad Jagtforening ........................... 36
Hellevad Ringriderforening ................. 37
Hellevad-Egvad Pensionistforening ..... 37
Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. Hostrup Forsamlingshus ................. 38
Egvad-Hjordkær Familie og Samfund ... 39
Nr. Hostrup Ungdomsforening ............ 42
Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening. 43
Aktivitetskalender .............................. 22-23
Redaktionelt ........................................... 44

2

Indhold

Gudstjenester

HELLEVAD
Søndag 30. nov. 1.s.i advent
10.30 Inge With
				
Søndag 7. dec. 2.s.i advent
16.00
			
			
			

EGVAD
9.00 Inge With
ad hoc-koret medvirker

Inge With
14.00
Familie- og børneguds- 		
tjeneste med Lucia 		
- børnekoret medvirker		

Søndag 14. dec. 3.s.i advent
19.00 Inge With
			 Syng julen ind
			 - børnekoret medvirker

Inge With
Familie- og børnegudstjeneste med Lucia
- sognets børn medvirker

10.30 Inge With

Onsdag 17. dec.		
18.15 Inge With
			 gudstjeneste for Rotary Rødekro		
Søndag 21. dec. 4.s.i advent

9.00 Robert S. Andersen		 ingen

Onsdag 24. dec. Juleaften

16.00 Inge With

Torsdag 25. dec. Juledag

10.30 Inge With		 ingen

14.00 Inge With

Fredag 26. dec. 2. juledag		 ingen

10.30 Inge With

Søndag 28. dec. Julesøndag		 ingen

10.30 Inge With

Onsdag 31. dec. Nytårsaften

16.00 Inge With		 ingen

Torsdag 1. jan.

Nytårsdag		 ingen

Søndag 4. jan.

H. 3 konger

10.30 Inge With

9.00 Inge With

Søndag 11. jan. 1.s.e.H.3 K.

9.00 Inge With

10.30 Inge With

Søndag 18. jan. 2.s.e.H.3 K.
10.30 Inge With
			 - børnekoret medvirker
Søndag 25. jan. Sidste s.e. H.3 K. 19.00 Inge With
			Lysgudstjeneste
Søndag 1. febr. Septuagesima

16.00 Inge With

9.00 Inge With
10.30 Inge With

9.00 Robert S. Andersen		 Ingen

Søndag 8. febr. Septuagesima 10.30 Inge With
19.00 Inge With
					Lysgudstjeneste
Søndag 15. febr. Fastelavn

10.30 Inge With

9.00 Inge With

Søndag 22. febr. 1.s.i fasten
9.00 Inge With
10.30 Inge With
					 - børnekoret medvirker
Søndag 1. marts 2.s.i fasten

Fra menighedsråd og præst

10.30 Inge With

9.00 Inge With

3

Særlige gudstjenester

Børnekor og voksenkor
Så går du med en lille sanger i maven, så kom og vær med!
Vi får sunget nye og gamle sange og salmer.
Vi øver følgende tidspunkter:

* * * * * BØRNEKOR * * * * *

Onsdage kl. 16.00 i Hellevad Kirke
Drenge og piger fra 3. klasse og opefter er meget velkomne.
Vi synger både salmer og moderne sange
Vi synger til ca. 1 gudstjeneste hver måned.
Den 7. dec. laver vi Luciaoptog i Hellevad kirke kl. 16
Vi medvirker til forårskoncerten, sammen med Fyraftenskoret.
I 2015 er der også en korweekend sammen med Hjordkær kirkes kor.
Se i gudstjenestelisten hvilke søndage børnekoret medvirker.

* * * * * FYRAFTENSKOR * * * * *

Onsdage kl. 17.00 i Hellevad Kirke
Alle sangglade voksne og unge mennesker er velkomne.
Vi medvirker til årets forårskoncert
og til ” Syng julen ind” søndag d. 14. dec. kl. 19.00 i Hellevad kirke
samt 2. pinsedag.
Efter juleferien begynder vi igen torsdag d. 8. januar
Har I spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte
kirkernes organist Birte Reimers, på tlf. 60948999
Eller pr. mail på oldtid@mail.dk
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Særlige gudstjenester

Stille
aftensang
Bare kom og nyd en rolig og
meditativ aftenstund kl. 19-20
i Hellevad kirke

1. søndag i advent
i Egvad kirke
- er en helt særlig dag
Søndag d. 30. november kl. 9.00
Et stort kor, bestående af folk fra
vores sogne, har øvet sig 3 gange
til denne særlige søndag.

Ad hoc-koret

består af sangglade mennesker,
som gerne vil give dig en
oplevelse, som mange fik
påskedag 2013.

Det kræver ikke,
at du har været der før.
Vi hører musik, beder, synger,
hører en bibeltekst,
er stille i 8-10 minutter.
Dejlig stemningsfuld time,
som renser tankerne og giver ro
i sjæl og sind.
Onsdag d. 3. december.
Onsdag d. 21. januar
Onsdag d. 18. februar
Arr. Sognepræst Inge With

Kom og hør og syng med og
se det første lys blive tændt i
adventskransen.
En særlig dag for både børn
og voksne.

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester

JUL – særligt for børn
Fredag den 28. november kl. 13.30
Smørhullet holder julesangsfest for forældre og børn
•••

Søndag den 7. december
2. søndag i advent er der børnegudstjeneste i begge kirker
I Egvad kirke kl. 14.00
Børn fra sognet går Luciaoptog
I Hellevad kirke kl. 16.00
Børnekoret går Luciaoptog
Minikonfirmanderne afslutter
•••

Tirsdag d. 9. dec. kl. 9.30

Private dagplejere og andre små børn med forældre
•••

Onsdag d. 10. december kl. 9.30
Kommunale dagplejere
•••

Onsdag d. 17. dec. kl. 9.30
Børnehaven Smørhullet
•••

Fredag d. 19. dec. kl. 7.45

Hellevad Børneunivers - gerne med forældre
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Særlige gudstjenester

Familie- og
børnegudstjenester
2. søndag i advent
Søndag d. 7. december
I Egvad kirke kl. 14.00
Sognets børn går i Luciaoptog.
Der øves til det i Egvad kirke mandag d. 24. november kl. 16-17.00
og mandag d. 1. december kl. 16-17.00 med kjoler.
Børnene får lidt at spise, når de kommer, og
de bliver kørt til gymnastik eller hjem efter øvetiden.
Der øves kl. 13-14 på selve dagen.
Kontakt Peter Kaczmarek på 30 66 31 81 eller bedstemorunni@yahoo.dk

I Hellevad kirke kl. 16.00
Kirkernes børnekor går Luciaoptog.
Der øves på de sædvanlige tider for børnekoret
Onsdage kl. 16-17.00
Tidligere sangere i børnekoret er meget velkomne
de sidste gange før dagen.
Kontakt Birte Reimers på 60 94 89 99 eller oldtid@mail.dk
Minikonfirmanderne holder afslutning den dag
i Hellevad kirke.

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester

SYNG
JULEN IND
Søndag d. 14. december
kl. 19.00 i Hellevad kirke
I år vil vi igen synge julen ind
i Hellevad kirke.
Mange af de gode julesalmer
skal friskes op, så de ikke går i
glemmebogen.
Vi kan ikke nå at synge dem alle
til gudstjenesterne i adventsog juletiden.
Tag større børn med.
De skal jo også lære julesalmerne.
Hvor ellers, hvis ikke i kirken.

Nytårsaften
2014
i Hellevad kirke

Nytårsaftensgudstjeneste
d. 31. december 2014
i Hellevad kirke
kl. 16.00
Bagefter ønsker vi hinanden
godt nytår.

Fyraftenskoret synger også.
Efter al sangen bliver der serveret
æbleskiver og kaffe/ te/saft i konfirmandstuen.
MØD OP OG SYNG
arr. Menighedsrådet og organist
Birte Reimers
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Nytårsdag
i Egvad Kirke
Nytårsgudstjeneste
d. 1. januar 2015
i Egvad kirke
kl. 16.00
Bagefter ønsker vi hinanden
godt nytår.

NYT HOLD

BABYSALMESANG
Vi starter op med et nyt hold
babysalmesang i
EGVAD KIRKE
torsdag den 15. januar 2015
kl. 10.00
Velkommen er alle mødre/fædre
og deres baby’er
i alderen 0-9 mdr.
Medbring lille tæppe og dyne
til barnet.
Evt. lidt mad til barnet også,
hvis det skulle blive sulten.
Tilmelding er nødvendig til kirkens
organist Birte Reimers
Tlf. 60 94 89 99,
eller på oldtid@mail.dk
Glæder mig til vi ses!

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester

Lysgudstjeneste
i vintermørket

Hellevad kirke
søndag d. 25. januar
kl. 19.00
Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges;
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!
St.St.Blicher
fra ”Det er hvidt herude”
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Lysgudstjeneste
Søndag d. 8. febr. 2015
kl. 19.00 i Egvad Kirke
Kaffe bagefter
Og gammelmor i klokkerne
med huen og grålokkerne,
hun haler op i sokkerne
og ser forsagt derud,
for nu er kålen liggende,
og nu står tjørnen stikkende
Og spidder sne på piggene;
Og nu kom Kjørmes-knud!
Jeppe Åkjær
Fra ”Sneflokke kommer vrimlende.
Klokkerne=uldskørterne
Kjørmes-knud= kyndelmisse-knude.

Fra menighedsråd og præst

Særlige gudstjenester
GODT NYT

Koncert og fællessang
i Egvad kirke
onsdag d. 25. februar 2015 kl. 19.00
v/ Willy Egmose, organist, komponist og jazzmusiker, Skjern.
Willy Egmose er født blind i 1944 på Langeland. Han blev uddannet
organist som 23- årig.
Nogen kender Willy Egmoses kapacitet fra DGI- stævne i 1998 i Silkeborg. Alle de sønderjyske gymnastikhold kom ind på forskellige tidspunkter, og Willy spillede forskellige udgaver af ”Det er så køhnt, det
er så dejle”, så det lige passede til de enkelte hold.
Overskriften ”godt nyt” hentyder til, at Willy Egmose er optaget af at
komponere nye salmemelodier som indoptager jazz og anden rytmisk
musik. Det ønsker han at gøre på en god og velafbalanceret måde, så
melodien bliver brugbar til fællessang, og så de kirkemusikalske rødder bevares. Også en nordisk folketone forsøger han at indoptage i nye
sammenhænge.
Denne aften skal vi synge kendte og mindre kendte salmer af Willy
Egmose.
Indimellem bliver der musikindslag, hvor komponisten og organisten
folder sig helt ud.
Arr. Egvad menighedsråd

Fra menighedsråd og præst
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Inge-Dorthe Kaasgaard,
en lidt utraditionel præst
Tirsdag d. 10 marts 2015 kl. 19.00 får vi besøg i Hellevad kirke af Inge-Dorthe Kaasgaard, præst og foredragsholder.

Med udgangspunkt i sit liv og virke som en
lidt utraditionel præst, vil hun tale om mennesker og menneskeskæbner på sin vej.

Inge-Dorthe blev uddannet teolog som 35årig og er sognepræst i Hover, Torsted og Ølstrup sogne i Vestjylland. Hun har erfaring
fra at være præst ved Horsens Statsfængsel,
ligesom hun i alle årene i Vestjylland har været arresthuspræst i Ringkøbing Arrest.

Inge-Dorthe fortæller levende om sin opvækst i det vestjyske – om hvordan hun slap
for hjemlige pligter ved at tage med en faster, der var organist, i kirke hver søndag.
Her fik hun interessen/lysten til et senere
teologistudie i Århus.

Minikonfirmanderne besøgte Haderslev domkirke onsdag d. 8. oktober.
Henning Wehner viste rundt, og nogle børn og voksne var oppe over hvælvingerne.
Her sidder de og synger. Det er fra venstre Sille, Lukas, Magnus L.N, Lasse, Magnus J., Dennis, Christian, Sabine, Lærke, Josefine. Magnus H. var syg den dag. Mette var med, men ses kun som en lille lyseblå prik i venstre side. Caroline (Sabines mor) og Isabel (Josefines mor) kørte for os. Inge With var guide.
12
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Hun fortæller om de både glædelige og
meget triste oplevelser hun har haft i sit embede.
Hun er et utroligt spændende menneske –
hun er bestemt værd at komme og lytte til.
Efter foredraget er der kaffe i konfirmandstuen, hvor vi kan spørge lidt mere til IngeDorthe Kaasgaards betragtninger.
Arr. Hellevad menighedsråd

Her ses konfirmanderne 2014-15.
Fra venstre er det Vivian, Maria, Charlotte, Sebastian, Trine, Alexander, Benjamin.
Fra menighedsråd og præst
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Skrotkors i Egvad og Hellevad kirker!
Sikke noget gammelt skrammel.
Kan det bruges til noget som helst?
Sådan tænkte jeg, da jeg så en kunstner
pakke bilen ud og fylde konfirmandstuen
med gammelt jern, gammelt plastik, havarerede cykler og halve barnevogne. Så
umådeligt meget gammelt, rustent og beskidt ragelse, som på ingen måde kunne
genbruges.
Men i løbet af 3 timer voksede der helt nye
og uforudsete kunstværker frem i konfirmandernes hænder. De savede, hamrede,

Fra himlen til jorden
Tandhjulet går fra himlen til jorden
med alle de bønner, som kommer fra
alle os mennesker på jorden.
Alexander
14

limede, viklede og satte tilrette, så der kom
overraskende nye ting frem. Gamle gummihandsker og økser fik nye betydninger.
Rustne cykelkæder fik ny betydning.
Konfirmanderne har præsenteret deres
kors i begge kirker, og korsene har stået
et stykke tid i Hellevad kirke. Vi tager dem
ned til jul og op igen til påske, hvor de kan
få ny aktualitet.

Hånekorset
Det er ondt at håne…
Det er den onde der får os til det…
Men på en måde kommer Jesus tilbage
og reder det ud………
Sebastian
Fra menighedsråd og præst
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Rundt omkring i bladet her, kan I finde
dem, med de tekster, som konfirmanderne
har skrevet.

Idé-n
Selv om det er svært,
Så prøv!
Trine

Er det sådan med mennesker, at vi kan gå i
tusinde stykker og ligge og ruste og føle, at
vi er til ingen nytte? Er det sådan, hvis man
bliver krænket eller hånet?
Så kan der komme nogen forbi og se os på
en ny måde.
Og vi kan lige så stille blive sat sammen
igen. Måske så vi føler os som et helt andet
menneske. Måske som det samme menneske, men med ny betydning.
Når vi ser på Jesus, hængende på et kors, er
det sandelig også et ynkeligt syn af et menneske, som er kasseret og kastet bort og hånet. Jesus blev slagtet og hængt op som et
dyr, som et jagttrofæ. Han blev viklet ind i
ligklæder efter døden.
Fra levende til død og
fra død til levende.
Jesus passer på os.
Vi skal ikke være bange for at dø
fordi Jesus genopstod og det vil
vi også.
Marie

Gud giver kærlighed til mennesker
Gud giver os så meget kærlighed,
at han går i døden for os.
Gud elsker os alle lige meget, der er ingen
som bliver elsket mere end andre.
Charlotte
Fra menighedsråd og præst
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Men han opstod igen som et helt menneske. Han viklede sig ud af alle dødens bånd,
ud af alle de bånd, der også bandt ham og
blev levende igen.
Så længe vi fortæller videre om Jesus, lever han her i mellem os. Så længe vi laver
kunst, så vi forstår Gud og mennesker på
nye måder, så lever Gud i mellem os. Så giver han os kræfter til at prøve igen at leve,
selv om det er svært. Vi skal aldrig glemme,
at Jesus passer på os. Og at han vil komme
og rede det ud.
Vi kan bevare forbindelsen mellem himlen
og jorden, mellem Gud og mennesker gennem bønner, som sendes gennem cykelkæder eller på andre måder.

Alle de understregede linjer er skrevet af
konfirmanderne til deres skrotkors. Så det
er også klippet fra hinanden og sat sammen.
Til sidst citerer jeg Charlottes tekst i sin helhed:
Gud giver kærlighed til mennesker.
Gud giver os så meget kærlighed, at han
går i døden for os.
Gud elsker os alle lige meget, der
er ingen, som bliver elsket mere end andre.
Sognepræst Inge With

Ondskabens jagttrofæ
Jesus blev slagtet som et dyr,
Så vi andre kan leve videre.
Benjamin

Fra mennesker til Gud.
Cykelkæden viser, at forbindelsen
går fra mennesker til Gud,
men først fra Gud til mennesker.
Vivian
16
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DÅB

Søndag d. 17. august 2014
Alberte Skov
Hønefossvej 25, 6200 Aabenraa
Hellevad Kirke
Søndag d. 17. august 2014
Natascha Aagaard Knudsen
Bjørnskovvej 6, 6534 Agerskov
Egvad Kirke
Søndag d. 14. september 2014
Nikolai Brødsgaard Nielsen
Vandmøllevej 17, Ørslev, 6230 Rødekro
Hellevad kirke
Søndag d. 14. september
Marius Gram Zachariassen
Tyrholm 2, Horsbyg, 6230 Rødekro
Øster Løgum kirke
Søndag d. 5. oktober 2014
Josefine Wittendorff Hafke Gram
Hovedgaden 30, Hellevad, 6230 Rødekro
Egvad kirke

Lørdag d. 23. august 2014
Lasse Kibenich Hansen
Malene Underbjerg Hansen
Hellevad-Bovvej 2, Brystrup
6230 Rødekro
Agerskov kirke
Lørdag d. 30. august 2014
Kenneth Straarup Tornvig
Hanne Underbjerg-Hansen
Møllegade 20, Hellevad
6230 Rødekro
Hellevad Kirke
Lørdag d. 6. september 2014
Klaus Gormsen
Jeanette Ballhorn Pedersen
Borrevad 8A, Hellevad
6230 Rødekro
Hellevad kirke
Lørdag d. 6. september 2014
Bent Pedersen
Didde Gildhoff Clausen
Goldbækvej, Øbening
6230 Rødekro
Egvad kirke

VIELSER

Lørdag d. 16. august 2014
Rane Kjer Møller
Berit Margrethe Jensen
Nr. Hostrupvej 47, Nr. Hostrup
6230 Rødekro
Egvad Kirke

Fra menighedsråd og præst

BEGRAVELSER/BISÆTTELSER

Fredag d. 24. oktober 2014
Katrine Beck
Kirkegade 8, Hjordkær
6230 Rødekro
Egvad kirke
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Hvordan går det med Hellevad kirkes tårn?
Svar fra kirkens arkitekt Hans Lund:
Arbejderne på tårnet har nu været i gang i
ca. 4 måneder og har hovedsageligt drejet
sig om at arbejde med istandsættelse af tårnets vestvendte murværk, men der har også
været en række mindre udbedringer inde i
tårnets tømmerkonstruktion.
Arbejderne helt oppe i toppen blev afsluttede, og det øverste af stilladset kunne derfor fjernes, sådan at resten af det nu står så
nogenlunde i læ for vestenvinden, bag ved
skoven vest for kirken.

Det defekte murværk udhugges i felter på
ca. 70x70 cm ind til fast bund, der nogle
steder findes i blot en stens dybde, andre
steder først 50-60 cm inde.
Felterne udmures derpå, idet det ny murværk både bindes sammen og bindes til
det eksisterende, så der opnås kompakt og
sammenhængende murværk.
Feltet mærkes derpå med dato, og der fortsættes så et andet sted på tårnet, sådan at

Fra menighedsråd og præst
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udhugningerne ikke svækker murværket i
risikabel grad, og man fortsætter først i omegnen af en udmuring, når den har stået
og hærdet i et par uger.
Dette arbejde har nu stået på i nogle måneder, og udføres af to til tre mand, idet
dette er det mest effektive, dels fordi 2-3
mand kan holde sig konstant i gang på
tårnet, hvorimod et større hold ville blive
nødt til at holde pauser, mens udmuringerne hærdede, dels fordi de 2-3 mand har
oparbejdet en ekspertise, der medfører, at
arbejderne nu skrider rigtig godt frem, så
de enkelte udhugninger og udmuringer er
begyndt at ”vokse sammen”.
Arbejdsmetoden betyder, at man helt naturligt kan ”følge” det gamle murværk,
og det er valgt at gøre dette, og dermed

Fra menighedsråd og præst

at mure ”skævt”, dels for at respektere det
gamle murværk og dets historie, dels fordi,
at i en kirkes helhed ville en oprettet facade se helt ”forkert” ud.
Der arbejdes videre – indtil videre – idet
vejr, vind og især temperaturen løbende
vurderes, og der regnes med, at det på et
eller andet tidspunkt vil være nødvendigt
at indstille arbejdet for vinteren.
Arkitekt Hans Lund
(Artiklen er skrevet den 29. oktober.
så arbejdet er kommet en del videre.)

Kirke info

er:
Månedens salm
Hver måned synger vi den samme nye salme
til hver gudstjeneste.
Alle salmer er fra Den Danske Salmebog DDS fra 2003.
December: Vi skal synge alle de kendte advents- og julesalmer.
Januar: Menneske, din egen magt
--DDS 370
Tekst af Lars Busk Sørensen 1986
Melodi af Willy Egmose 1987
Willy Egmose kommer til Egvad kirke
onsdag d. 25. februar
Februar: Gud vi er i gode hænder
--DDS 675
Tekst af N.F.S. Grundtvig 1853-55
Melodi af Willy Egmose 1986
Hvis du vil høre melodierne og se
teksterne til nye eller gamle salmer så
brug hjemmesiden www.dendanskesalmebogonline.dk
På hjemmesiden er der også angivet
gode forslag til salmer i anledning af
bryllup eller begravelse.
Hvis du kun husker en stump af en
salme, kan du prøve at slå op på få ord
og måske finde frem til salmen.

Tirsdag den 9. december kl. 19.30:
Adventsmøde i konfirmandstuen.
Taler: Ingrid Marcussen, Christiansfeld
Onsdag den 14. januar kl. 19.30:
Evangelisk alliance bedeuge.
Møde hos Anna og Viggo Andresen,
Kampvej 1, Brystrup.
Fredag den 16. januar kl. 19.00:
Bøn og lovsangsgudstjeneste
i Hjordkær kirke
Lørdag den 24. januar kl. 9.30:
Vinterstævne i Hjordkær missionshjem.
Taler: Villy Sørensen, Hammel
Onsdag den 4. februar kl. 19.30:
Bibelkreds hos Hans Chr. Schmidt, Rosenvænget 77, Rødekro.
Onsdag den 25. februar kl. 19.30:
Bibelkreds hos Ruth og Edvard Høst,
Klintetoften 8, Hjordkær.
Kontaktperson: Ernst Andresen,
tlf. 74 66 91 75

Sognepræst og organist
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Menighedsråd

Hellevad menighedsråd
Kirkeværge Peder Gormsen har måttet udtræde
af menighedsrådet på grund af sygdom.
1.suppleant var Ellen Underbjerg. Hun er indtrådt i rådet og er blevet kirkeværge.
Formand: Birger Wollesen
Hovedgaden 1, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 44 - 20 45 91 44
birgerwollesen@mail.dk
Næstformand/kontaktperson:
Jørgen Bossen
Langager 14, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 22 - 24 29 06 52
jkbossen@hotmail.com
Kasserer: Marie Thomsen
Vandmøllevej 2, Klovtoft, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 95 14 - 29 42 75 88
chatrinemariethomsen@gmail.com

Kirkeværge: Ellen Underbjerg
Borrevad 12, Hellevad. 6230 Rødekro
Tlf. 40 19 92 64 - ellen@usv.dk
Medlem: Benthe Andresen
Hellevad Bovvej 5, Brystrup, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 75 - 24 93 43 61
ernst@lynhurtig.dk
Sognepræst: Inge With Johannesen
Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 31
ivjo@km.dk
Forretningsfører: Tove Carstensen
Hovedgaden 55, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 17 - 30 23 94 17
tc@svenet.dk (arbejde: toc@km.dk)

Egvad menighedsråd
Formand: Jes Jessen Iversen
Tyrholmvej 3
Tlf. 74 66 92 63 - jesji@mail.dk
Næstformand og kasserer:
Lars Erik Jensen
Øbeningvej 17
Tlf. 74 66 91 42 - vaks@svenet.dk

Medlem:
Anne Grethe Jepsen
Hydevadvej 34
Tlf.50 85 96 02 - agj@svenet.dk
Sekretær og kontaktperson:
Kirsten Petersen
Nr. Hostrupvej 25
Tlf. 74 66 92 91 - kirsten66@live.dk

Kirkeværge: Peter Kaczmarek
Egvadvej 6
Tlf. 30 66 31 81 - bedstemorunni@yahoo.dk
Fra menighedsråd og præst
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Aktivitetskalender - Hellevad

NOVEMBER
28. kl. 13.30

Julesangsfest for ”Smørhullet”

Hellevad kirke

DECEMBER
3. kl. 19.00
7. kl. 16.00
9. kl. 14.00
9. kl. 9.30
10. kl. 9.30
14. kl. 19.00
14. kl. 13-16.00
17. kl. 9.30
19. kl. 7.45
31. kl. 16.00

Stille sang
Luciaoptog
Juleafslutning
Private dagplejere
Kommunale dagplejere
Syng julen ind
Juletræsfest på Vandmøllen
”Smørhullet”
Hellevad Børneunivers
Nytårsaftengudstjeneste

Hellevad kirke
Hellevad kirke
H.-E. Pensionistf. /Hyggeklub
Hellevad kirke
Hellevad kirke
Hellevad kirke
Hellevad Beboerforening
Hellevad kirke
Helllevad kirke
Hellevad kirke

JANUAR
15. kl. 14.00
19. kl. 19.00
20. kl. 19.30
21. kl. 19.00
22. kl. 19.30
25. kl. 19.00
29. kl. 19.00

Generalforsamling
Brunch/frokostretter
Generalforsamling
Stille sang
Laurits Tørnæs
Lysgudstjeneste
Generalforsamling

Hellevad-Egvad Pensionistf.
Husmoderforening
Ringriderforening
Hellevad kirke
Hellevad Aftenhøjskole
Hellevad kirke
Hellevad og omegns Jagtfore.

FEBRUAR
5. kl. 19.00
12. kl. 19.00
15.		
18. kl. 19.00
19. kl. 19.30
24. kl. 14.00
26. kl. 19.30
28. kl. 18.00

Generalforsamling
Lottospil
Fastelavnsfest
Stille sang
Generalforsamling
35 års jubilæum
Dilettant
Dilettant

4H
Husmoderforening
HIF
Hellevad kirke
Beboerforening
Hyggeklubben
HIF
HIF

MARTS
4. kl. 19.30
5. kl. 19.30
10. kl. 19.00
12. kl. 19.00

Generalforsamling
DR journalist Helle Bygum
Foredrag: Inge-Dorthe Kaasgaard
Generalforsamling

Hellevad Vandværk
Hellevad Aftenhøjskole
Hellevad kirke
Husmoderforening

Aktivitetskalender Hellevad Sogn

AKTIVITETSKALENDER - EGVAD

Aktivitetskalender - Egvad

NOVEMBER		
25. kl. 18.00
Julebinderi
27. kl. 18.00
Julebinderi
30. kl. 09.00
1. s. i advent med ad-hoc koret
		
DECEMBER		
7. kl. 14.00
Familie- og børnegudstjeneste
11. kl. 18.00
Husflidsaften
27. kl. 14.00
Juletræsfest
27.		
Julebal
		
JANUAR		
1. kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste
8. kl. 19.00
”solen skinner igen”
15. kl. 10.00
Babysalmesang, nyt hold
15. kl. 18.-19.30 Fællesspisning
20. kl. 19.30
Sangaften i forsamlingshuset
27. kl. 19.30
Generalforsamling
		
FEBRUAR		
4. kl. 19.30
Generalforsamling
5. kl. 18.00
Husflidsaften
8. kl. 19.00
Lysgudstjeneste
15. kl. 14.00
Fastelavnsfest
18.		
Generalforsamling
21. kl. 19.30
Folkedans legestue
			
(i Hjordkær hallen)
24. kl. 18-19.30 Fællesspisning
25. kl. 19.00
Koncert og fællessang
26. kl. 19.00
Regionsarrangement
27. kl. 18.30
Gymnastik og folkedans			
opvisning (i Fladhøjhallen)
		
MARTS 		
12. kl. 18.00
Husflidsaften
19. kl. 19.00
Generalforsamling
25. kl. 18.-19.30 Fællesspisning

Aktivitetskalender Egvad Sogn

Familie og Samfund Egvad - Hjordkær
Familie og Samfund Egvad - Hjordkær
Egvad Kirke
Egvad Kirke
Familie og Samfund Egvad - Hjordkær
Nr. Hostrup Ungdomsforening
Nr. Hostrup Ungdomsforening
Egvad Kirke
Familie og Samfund Egvad - Hjordkær
Egvad Kirke
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Nr. Hostrup Ungdomsforening
Nr. Hostrup og omegns Beboerforening
Familie og Samfund Egvad - Hjordkær
Egvad Kirke
Familie og Samfund Egvad - Hjordkær
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Nr. Hostrup Ungdomsforening
Egvad Kirke
Egvad Kirke
Familie og Samfund Egvad - Hjordkær
Nr. Hostrup Ungdomsforening

Familie og Samfund Egvad - Hjordkær
Familie og Samfund Egvad - Hjordkær
Nr. Hostrup og omegns Beboerforening
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Kirkebetjeningen

Sognepræsten:
Inge With Johannesen, Hellevad præste
gård, Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro, tlf. 74 66 94 31, e-mail: iwjo@km.dk
Træffes i præstegården, bedst efter aftale. Man
dag er min fridag, og derfor træffes jeg ikke.
Ved ferier og særlige fridage henvises på
telefonen til sognepræsten i Hjordkær.

Kirkegårdsmedhjælper:
Kirsten Rahr Jensen
Tingvej 52, Brøns, 6780 Skærbæk
mailadr.: krahrj@gmail.com

Organist ved begge kirker:
Organist, Birte Reimers, Centrumsgaden
25, Bov, 6330 Padborg, tlf. 60 94 89 99
e-mail: oldtid@mail.dk

Kirketjener/graver Egvad:
Lene Ebsen, Kløvermarken 16,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 94 79/61 76 10 82,
ebsen@dlgpost.dk

Kirkesangere ved begge kirker:
Ulla Reinholdt, Sønderbyen 7,
6534 Agerskov, tlf. 36 98 95 43,
e-mail: oksgaard@hotmail.com
Jes Simonsen, Rugmarken 11,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 10 81,
e-mail: simone@dlgmail.dk

Kirkebilen:
Velkommen til at benytte kirkebilen til alle
gudstjenester og til møder i præstegården.
Ring til Agerskov Taxa: 7483 3640

Kirkesanger ved Hellevad Kirke:
Anna Jessen, Elmegårdsvej 2, 6500 Vojens
tlf. 74 51 92 91/20 41 43 17
e.mail: jessen5@mail.tele.dk
Kirketjener/graver Hellevad:
Mathias Lohmann
Søndervænget 50, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 53 28 71 25

Afløser: Mette Petersen
Øbeningvej 26, Øbening, 6230 Rødekro
tlf. 7466 9558

HUSK at melde adresseændring:
Pårørende til gravsteder bedes venligst give
besked til Kirkekontoret, når de ændrer
adresse og telefonnummer. Der kan opstå
situationer, som gør, at kirkebetjeningen
skal kunne komme i kontakt med pårørende.
Hjemmesiden:
www.hellevad-egvad-sogne.dk

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

Hellevad
Aftenhøjskole
TORSDAG 22. JANUAR

Alle kender Laurits Tørnæs
Nu bliver der lejlighed til at møde ham personligt i Aftenhøjskolen.
Tørnæs var i 1960’erne selvstændig fiskeskipper og aktiv i fiskeriforeninger. Senere blev han medlem af Folketinget og var landbrugsminister i Schlüter-regeringen. Senere var han amtsborgmester i Ribe Amt.
Kom og hør en garvet venstrepolitiker fortælle om sit liv.
50 kr. inkl. kaffe/te m. brød
TORSDAG 5. MARTS

Kongehuset – det kan vi lide at høre om
Helle Bygum, som er journalist på DR, har i mange år beskæftiget sig
med det kongelige stof i Danmarks Radio. Hun har skrevet to bøger
”Kongehusets Grønland” og ”Margrethe – mit liv i billeder”.
Hør en kendt og dygtig journalist fortælle om sine oplevelser med de
kongelige i Danmark.
75 kr. inkl. kaffe/te m. brød

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Beboerforening

HELLEVAD BEBOERFORENING

Julebelysning

Julebelysningen bliver igen i år opsat af
medlemmer fra bestyrelsen. Den 1. søndag i advent vil julebelysningen skinne i
vores by. Julebelysningen er finansieret af
byens erhverv og medlemskontingentet til
Beboerforeningen.

Juletræsfest

Julemanden sover på Hellevad Vandmølle,
og der har han sovet længe. Han skal da
vækkes!
En årlig tilbagevendende og glædelig begivenhed for alle – både store og små, samt
unge og gamle.
Beboerforeningen inviterer hermed til

JULETRÆSFEST

søndag den 14. december kl. 13.30,
på Hellevad Vandmølle.
Der vil selvfølgelig være mulighed for en
tur med Nisse-ekspressen fra Hotel Kløver
Es kl. 13.00, og på Vandmøllen vil der være
aktiviteter, hvor alle kan deltage. Gå ikke
glip af et velanrettet kaffebord med hjemmelavet gløgg, æbleskiver, boller med varm
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kakao og meget mere. Under juletræsfesten sælges medlemskontingent for året
2015, husk at medbringe kontanter, prisen
er 50 kr. for enlige og 100 kr. for en familie.
Der vil senere komme et detaljeret opslag i
byen og på www.hellevad.dk
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 2015.

Generalforsamling

Tidspunkt for generalforsamling er ændret
grundet dilettant.
Næste generalforsamling er torsdag den
19. februar 2015 kl.19.30. Mødet foregår i
skolens alrum. Indkaldelse sker ved opslag
rundt i byen og på www.hellevad.dk
Dagsorden ifølge vedtægter. På valg er Jes
Melbye og Lisbeth Bang-Olsen, og der skal
vælges 2 suppleanter, Peter Jacobsen er på
valg som revisor.

Hellevad Hjemmeside

Vi vil hermed gerne opfordre til, at endnu
flere borgere gør aktivt brug af de muligheder, vi tilbyder på hjemmesiden. Besøg derfor Hellevads hjemmeside www.hellevad.
dk, hvor du kan læse mere om lokalsamfundet og bruge ”opslagstavlen”.
Gør jer selv og andre den tjeneste at skrive
eventuelle aktiviteter (små eller store) i aktivitets- kalenderen, så vi alle har mulighed

Fra foreninger i Hellevad sogn

Hellevad Beboerforening
for at deltage, eller bare følge med i hvad
der sker i området.

Opkrævning af kontingent
til Beboerforeningen 2015

Bestyrelsen sørger for opkrævning af kontingent. Medlemskortet er gældende fra 1.
januar til 31. december.
Medlemskort, kan som beskrevet, købes
ved juletræsfesten på Vandmøllen, 50 kr.
for enlige 100 kr. for en familie, husk at
medbringe penge.
LEGEPLADS SØNDERVÆNGET

Legepladsnyt

Som nogen måske har opdaget har vi igen
haft arbejdsdag på Legepladsen Søndervænget. En lille gruppe hårdtarbejdende
folk fik repareret hegn, legehus og rutsjebaner, malet alt, sat net i målene og fyldt
faldgrus på. Der er efterfølgende og på
mystisk vis fyldt sandkassesand i sandkasserne og lagt legetøj, til alle børns fornøjelse. Tak for det. Vi havde nogle hyggelige
dage, hvor også børnene hjalp godt til, og
der blev også spist boller og kage. Nu er legepladsen et sikkert og flot sted, hvor alle
kan komme og hygge sig. Tak til Flemming
og Majbritt for altid at holde det så pænt
deromme med nyslået græs og kanter.
Kathrine Lehmann

ønsker det, du skal bare tilmelde dig hos
Birger Wollesen på Statoil Hellevad. Birger aftaler med kursusleder datoer og tidspunkter, kurset er gratis, så skynd dig, alle
kan deltage. Kurset afholdes enten på skolen eller på Hotel Kløver Es.

BEBOERFORENINGEN
FOR HELLEVAD OG OMEGN

Beboerforeningen
søger en,
eller flere til at sælge
medlemskort
i vores område
Ansøger skal være fyldt 18 år.
Der betales et beløb pr. solgt
medlemskort, beløbet aftales
med bestyrelsen.
Der kan sælges ca. 400 medlemskort
i vores område, så der må gerne være
flere sælgere.
Hvis du er interesseret,
da henvend dig til Birger Wollesen
Statoil Hellevad.

Hjertestarter Kursus

Hjertestarter kursus afholdes for alle, som

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Beboerforening
Statens Kunstfond

Den 25. august kom medlemmer af Statens
Kunstfond på besøg i Hellevad, for bl.a.
at se på rundkørselen og den påtænkte
udsmykning. Vi gik gennem byen, så på
kommunens pumpestation ved Borrevad.
Forbi Hotel Kløver Es, som flere havde
hørt om. Videre til Gustes Eng, som de fik
en god historie om, samt med stisystemet
rundt om Hellevad. Brandstationen hvor
der også kunne laves udsmykning. Det skal
helst være på kommunale bygninger eller
grunde. Hvis foreninger eller private ikke
har noget at indvende kan det også komme
på tale der.
Det tager lang tid det hele, bedst som man
tror, det er afsluttet, sker der noget.

Bestyrelsen for
Beboerforeningen:
Formand
Birger Wollesen ........... tlf. 74 66 91 44
Kasserer
Lisbeth Bang-Olsen......tlf. 74 62 55 53
Sekretær
Jes Melbye......................tlf. 74 66 96 26
Best. medlem
Kathrine Lehmann.......tlf. 61 26 27 13

Med venlig hilsen
Beboerforeningen for Hellevad og Omegn

Billede på Gustes eng af Statens Kunstfond medlemmer.
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Hellevad Børneunivers

I SFO nyder de i den grad at kunne rykke
aktiviteterne ud i det fri, så snitte, klippe og
klister foregår i solen under åben himmel.

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

Kære læsere af Sogne Nyt

Så er vi gået over til vintertid, men det er
slet ikke til at mærke. Dagene er solrige
og næsten varme, og det kan være svært at
huske at tage overtøj på. Vi nyder meget,
stadig at kunne bruge udendørs arealerne
i både skole, SFO og børnehaven. Mørkt
bliver det dog stadig tidligere og tidligere,
og det er vigtigt at se og blive set, og så er
det jo dejligt, at børnene igen i år har fået
reflekser fra Trygfonden.

I Hellevad Børneunivers er vi i gang med
en større kortlægningsundersøgelse, der
gerne skulle gøre os klogere på, om det
nu også går så godt, som vi selv tror. Alle
lærere, elever, pædagoger, børnehavebørn
mellem 4 og 6 år, samt deres forældre skal
besvare en masse spørgsmål, og svarene bliver til sidst samlet til en rapport.
Vi glæder os til julegudstjenesterne, der
foregår d. 17. december for børnehaven
og d. 19. december for skolen. Husk pårørende er selvfølgelig velkomne.
Med venlig hilsen Torben Ruwald

I børnehaven har vi pt. 40 børn, i SFO er
der tilmeldt 33 børn og i skolen har vi 87
elever. På skolen bliver der pt. arbejdet
med tværfaglige uger. Der læses, skrives,
snittes, males, synges, opført teaterstykke
og meget, meget mere – alt sammen med
overskriften Astrid Lindgren.
I børnehaven er juleforberedelserne gået
i gang. Der forberedes til julehygge for
børn, forældre og bedsteforældre d. 28.
november, og derudover foregår der hemmeligheder, som er forbudt for voksne at
spørge ind til

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad 4 H

HELLEVAD 4H
Siden sidst er der sket fantastisk mange ting
hos os i Hellevad 4H. Åbenhave havde vi
den 2. juli og den 6. august – desværre deltog der ikke mange, men vejrguderne var
også på strandens side. Lørdag den 23.
august mødtes vi alle 4 H’er til 4 H lejr, i
Hellevad Børneunivers. Alle 4 H drenge
og piger og voksen 4 H’er havde sovepose,
underlag, sovedyr og tandbørste med Vi
fik kaffe og kage på Gustes Eng, legede, lavede bue og pile - og så kom pizzaerne .
Søndag pakkede vi sammen, og derefter
kom forældre, søskende og bedsteforældre til havefest kl. 11.00 i 4 H haverne. Alle
vores trofaste hjælpere havde bagt en kage
til vores næsten ”Sønderjyske kaffebord”.
Der blev set på haver sammen med Britt &
Peter, og der blev snakket, leget, hygget og
spist, selvom regnen stod ned.
Herefter startede vi forberedelserne til
høstudsalget/pokalringridning i Hellevad.
En dag blev der lavet pickles, alle 4 H’er var
i gang med skærebræt og kniv. Stor tak til
jer, der kogte diverse sylteting for os. Og vi
havde en ”stor kartoffel” dag. Alle og en var
i arbejdstøjet, og så blev der samlet kartofler
op for alle 4 H’er . Derefter var der saft
og kage. Den 14. september var dagen så,
hvor vi afholdt vores høstudsalg til Hellevad
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pokalringridning. Kl. 11.00 startede alle 4H
børn med at pakke deres flotte pyntede kasser, som kl. 13.30 kom på auktion. En dejlig
dag, hvor vejret kunne have været bedre,
dog var alle i super 4H- humør.
Hermed skal der lyde en stor TAK til alle
jer, der har støttet os med gaver til vores
tombola, til pokalringridning i Hellevad.
Mange TAK for jeres store opbakning.
Mange englehårshilsner og bordbombehilsner
fra Hellevad 4 H’s bestyrelse.

Vinter 4H 2014/15:
Kl. 14.00-17.00

Det er følgende datoer, hvor vi afholder
vinter 4 H, håber at se mange af jer
• Den 7. november 2014		
JULEPYNT
• Den 4. og 5. december 2014		
BOM/BAGE
• Den 9. januar 2015
LYS, hos Ulla & Lars, Øbeningvej 15.
• Den 20. februar 2015			
TRÆHUSE
• Den 21. marts 2015
FÆLLESSPISNING
Det hele foregår på Hellevad skole om
fredagen. Tidspunkt bliver skrevet på
sedlen, børnene får til 4 H.
Pris pr. gang kr. 50,00
Fællesspisning koster
kr. 35,00 pr. person over 6 år.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Vandværk

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

HELLEVAD VANDVÆRK

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

Hellevad Vandværk A.m.b.a. hjemmeside

Næstformand
Søren Jessen ................ tlf. 21 66 53 02

Der kan du se de sidste vandanalyser.

Kasserer
Uwe Fix ........................ tlf. 74 66 94 83

De kan også ses på hjemmesiden

Best. medlem
Mathias Lohmann ....... tlf. 20 82 03 34

www.hellevadvand.dk

www.mitdrikkevand.dk

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

Best. medlem
Finn Homilius ............. tlf. 40 27 56 61
Suppleant
Leo Luff ....................... tlf. 20 55 01 93

God fornøjelse
Med venlig hilsen
Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

H. I. F.

Nyt fra Bestyrelsen

Så er sommeren forbi, og efteråret er kommet over os. Vi har haft et rigtig flot fremmøde i foråret og sommeren og er lige
påbegyndt efterårs/vintersæsonen, så har
du lyst til enten at spille badminton eller
fodbold - så mød endelig op, I kan sagtens
nå det endnu .
Er du i tvivl om, hvornår holdene træner,
så se nedenstående nyt fra Palle og Peder.
Vi har ligeledes planer om at påbegynde
vores Zumba-hold igen, fra tirsdag den 11.
november 2014 fra kl. 18-19. Hold derfor
øje med opslag i byen, de sidste detaljer
skal lige falde på plads. Men det bliver i
gymnastiksalen/multirummet.
Efteråret er også lig med tid til den årlige
generalforsamling i HIF, som blev afholdt
den 21. oktober 2014 i multirummet. Det
var en hyggelig aften, og der var 15 fremmødte!
Ved generalforsamlingen blev der sædvanen tro uddelt en pokal for ”Årets HIF’er”,
og pokalen gik i år til Erik Petersen for den
store indsats, han yder mht. opkridtning
af spillerbaner, det er efterhånden rigtig
mange baner og rigtig mange dage, især da
vi har haft en flot fremgang, og der er bare
altid styr på det – så stor tak til Erik .
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Årets HIF’er 2014 blev Erik Petersen (Egge)
Som afslutning på generalforsamlingen
vil jeg gerne også her sige alle trænere,
hjælpetrænere, forældre og spillere tak for
en rigtig god sæson, og tak fordi I altid er
behjælpelige. Også stor tak til de frivillige,
som hjalp under årets midsommerfest .
Kh. Hanne Marie Toft

FODBOLD - UNGDOM
Udendørs sæsonen 2014 er nu vel overstået
for Hellevad IF fodbold ungdom, og vi har
igen i år haft et rigtigt godt år, med stor og
Fra foreninger i Hellevad sogn

Hellevad Idrætsforening
god fremdrift i antal medlemmer og antal
hold. I alt har vi været 66 forskellige ungdomsspillere fordelt på hele 9 hold, hvoraf
det ene hold er et U4-6 hold med 7-8 nye
spillere. 66 ungdomsspillere i en by og omegn
som Hellevad – det er fantastisk flot! Der skal
lyde en stor ros og tak til alle vores trænere
for en stor indsats, som de har ydet uge efter uge, så tak til; Dress, Sandra, Erik, Rene,
Jens, Sussi, Roxana, Mogens, Lars, Susanne, Gjelon og Kevin.
På banen har vi skabt mange flotte sejre og
godt humør for alle hold, og det både i den
almindelige turnering og også til forskellige stævner - eksempelvis et stort Rødekro
stævne i september.

I skrivende stund er vi også godt i gang
med indendørssæsonen, hvor vi har 5 hold
tilmeldt den almindelige DBU turnering,
udover deltagelse i forskellige vinterstævner – så endelig mød op og deltag i træningen sammen med jeres venner og skolekammerater.
En stor stor tak skal der også lyde til Hellevad Open Air, som har sponsoreret forskellige fodboldmaterialer til Hellevad
IF fodboldafdeling, som har været til stor
gavn de seneste par måneder.

Hellevad ungdomshold
der udviser holdånd og
sammenhold, samt fejrer
flotte sejre til et stort sommerstævne i Rødekro

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

Hellevad senior og ungdom siger en stor tak til
Hellevad Open Air, som har sponsoreret følgende
til HIF fodbold: fodbolde str. 4 (5 stk.), fodbolde
str. 5 (5 stk.), afleveringsporte, overtrækstrøjer,
samt 6 vanddunke.
FODBOLD - SENIOR
Seniorherrefodbolden har kørt næsten,
som den altid gør med vores 3 hold. Serie
4/5 ta’r en oprykning og en nedrykning eller omvendt. Vores niveau ligger åbenbart lige mellem serie 4 og 5. Serie 6 skulle
have spillet serie 5 i foråret, men vi valgte,
i samarbejde med træner Jacob Petersen,
at trække holdet. Det var pga. vi mente, at
spillerne ikke kunne matche niveauet i serie 5. DBU gav grønt lys til at trække holdet.
Holdene blev i foråret trænet af Mathias
Lohmann, som stoppede på toppen, da
han valgte at stoppe her i sommers. I efteråret har Jens Grønnebæk overtaget
ansvaret for træningen. Serie 6 har også
fået en ny hjælpetræner/holdleder. Jacob
Petersen har stået for holdet i 4 år. Dennis
Buczek er den nye mand på posten, og han
har lysten til gøre det store arbejde med at
samle et hold uge efter uge. Regner med,
at Dennis tager mindst lige så mange år
som Jacob. En stor hjælp i år er, at vi også
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har haft Jan Terp tilknyttet som holdleder
for vores 1. hold. Jan har stået for det praktiske i forbindelse med kampene.
Træningsindsatsen har været meget god i
år, eftersom vi har 2 hold, er det ok at have
mellem 10-20 spillere til træning. Vi har
sagt goddag til nye spillere i år. 3 i foråret
og 6 i efteråret. 5 af spillerne er kommet
fra Agerskov. Derimod har vi så sagt farvel
til 4 spillere i sommerpausen. Nogen er begyndt at spille old boys, og nogen er stoppet.
1. holdet spillede serie 5 i foråret. Med en
svag start, kunne de alligevel med en sejr
i sidste spillerunde fryde sig over at blive
nr. 1 i deres pulje med bare 20 point i 10
kampe. I efteråret har det så været serie
4. Der er vi kommet i menneskehænder,
hvor vi kun har formået at hente 2 point
i 14 kampe. Så er vi tilbage i serie 5 igen.
2.holdet spillede serie 6 både i foråret og
efteråret. I foråret endte de midt i puljen,
mens de i efteråret lagde sig i den tunge
ende.
Seniordamerne spiller 7 mands og trænes
stadig af Jacob Peteren. Et hold med stort
sammenhold, og et godt mix af unge og ældre spillere. Vi var meget tæt på at lukke
holdet i sommers, eftersom de unge flyttede udenbys. Men de tilbageblevne damespillere ville det anderledes og fandt bare
nogle nye damespillere i by og omegn. De
har vundet lidt mindre, end de har tabt.
Holdet starter igen op til april, med Jacob
P som træner.
God jul og godt nytår
Fodbold udvalget.

Fra foreninger i Hellevad sogn

Hellevad Idrætsforening / Hellevad Hyggeklub

Hellevad
Hyggeklub
BADMINTON
Her i ungdomsafdelingen for badminton
kører det lige ud af landevejen. Lige nu
trænes der for fuld damp, og vi venter på
de første turneringer.
En lille håndfuld af vore ungdomsspillere
er med til træning i Bolderslev, hvor der er
en instruktør fra DGI, der giver gode tips.
Vi var med i badmintondagen d. 6/9, hvor
der var en udmærket opbakning, vi startede miniton op samme dag med en god
deltagelse. Jane Mikkelsen havde bagt nogle gode pølsehorn, som forsvandt som dug
for solen.
Hilsen Peter

DECEMBER:
Tirsdag den 2.
Den 9. holder vi juleafslutning
kl. 14.00 - i kirken.
Bagefter er der Luciaoptog
og hyggeligt samvær på skolen,
sammen med Pensionistforeningen.
JANUAR:
Tirsdagene den 6., 13., 20., 27.
FEBRUAR:
Tirsdagene den 3., 17., 24.
Vi holder vinterferie i uge 7.

Tirsdag d. 24. feb. 2015
kan Hyggeklubben
fejre 35 års jubilæum
Dette fejrer vi med en lille festlighed
i skolens alrum.
Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 74 83 39 82
Annemie Møller tlf. 74 66 93 56

Fra foreninger i Hellevad Sogn

35

Hellevad Husmoderf. / Hellevad Jagtforening
Torsdag den 12. marts 2015, kl. 19.00.
Generalforsamling i skolens alrum.
Udover generalforsamlingen får vi besøg
af Lisa´s gårdbutik, Hjordkær, der vil vise
og fortælle lidt om blomster.
Ingen tilmelding.
HELLEVAD HUSMODERFORENING
Mandag, den 19. januar 2015, kl. 19.00
i skolekøkkenet.
Anja, kold jomfru, kommer og fortæller
og tilbereder brunch/frokostretter, med
lidt koldt og varmt.
Pris 50 kr. inkl. smagsprøver.
Tilmelding til Birgit tlf. 74 66 95 63 eller
Laila tlf. 26 19 90 68 senest den 12. januar.
Torsdag, den 12. februar 2015, kl. 19.00.
Lottospil med amerikansk lotteri på Kløver Es. Tag familien med til en hyggelig
aften med gode præmier og en lille hilsen
til alle børn. - Alle er velkomne.

Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer. Skulle der være nogen, der har et
ønske/forslag til et arrangement, hører vi
meget gerne fra jer.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår 2015.
Venlig hilsen
Hellevad Husmoderforening
Lilian Kristensen, tlf. 20 93 90 42

• Vi har også haft besøg af jægeren og
eventyreren, Freddy Wulff. 36 jægere var
mødt op på Hotel Kløver Es til et fantastisk foredrag.
HELLEVAD JAGTFORENING
• Vi afholder generalforsamling torsdag d.
29. januar kl 19.00 på Hotel Kløver Es.
• Vi afholdt den 27. september kragejagt.
Vi var 8 jægere og nedlagde 2 krager og 1
skade. Vi havde besøg af Jyske-Vestkysten,
og alle havde en rigtig go’ dag.

• Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår. Vi vil hermed gerne takke vores
sponsorer, og alle, der har deltaget i vore
arrangementer. Vi håber at se jer til vores
arrangementer i 2015. Husk at være gode
ved dyr og fugle her i vintertiden, der skal
så lidt til, og det betyder så meget.
På bestyrelsen vegne, Torben Petersen
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Hellevad Ringriderf. / Hellevad-Egvad Pensionistf.
Selvom vi stadig skriver 2014, er det ikke
længe til, vi skifter til 2015, og
GENERALFORSAMLINGEN står for døren først i det nye år.
HELLEVAD RINGRIDERFORENING
Nu er ringridersæsonen slut for året 2014.
Der har været mange gode ringriderarrangementer 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 september måned, hvor der var mødt 264 ryttere
op, som kom fra 33 forskellige foreninger i
det sønderjyske område. Dagen blev afviklet i en god sportslig ånd. Dagen startede
med lidt regnvejr, men alle havde taget det
gode humør med, og alle hyggede sig.
I forbindelse med, at pokalringridningen
er den sidste ringridning i sæsonen, er det
en tradition, at formanden fra Amtsringriderforeningen, Hans Jørn Jessen, takker
sæsonen af.
En stor tak til alle vores hjælpere og skrivere, som trofast møder op til at give en
hånd med, både på pladsen og i laden.
TAK SKAL I HA`. Samtidig skal der også
lyde en tak til Hotel Kløver Es for et godt
samarbejde til dette arrangement.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

TIRSDAG d. 20. januar 2015, kl.19.30.
PÅ HOTEL KLØVER ES.
På gensyn denne aften!
Bestyrelsen
Hellevad Ringriderforening

Hellevad - Egvad
Pensionistforening
Tirsdag d. 9. december kl.14.00.

Juleafslutning i kirken

Derefter kaffe og Luciaoptog,
samt pakkespil i skolens alrum,
sammen med Hyggeklubben.
Medbring en pakke til værdi af ca. kr. 20,Torsdag d.15. januar 2015 kl.14.00
i skolens alrum

Generalforsamling

Bestyrelsen vil hermed rette en stor tak
til de personer og erhvervsdrivende,
som har været sponsor ved foreningens
lottospil, samt takke for det gode fremmøde,
der har været til foreningens arrangementer.
Vi vil ønske alle en glædelig jul og et godt
nytår.
Bestyrelsen
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Nr. Hostrup Forsamlingshus
Bestyrelsen

Nr. Hostrup forsamlingshus
Leje af lokaler:
Vedr. leje af lokaler i forsamlingshuset
er der 3 kategorier for lejemål:
• Begge sale samt køkken
• Lillesal samt køkken
• Storesal samt køkken
Bestilling hos Tonni Termansen,
tlf. 74 66 14 24

Kristian Johnsen .......................
Britt Overby ...............................
Mette Petersen ..........................
Anne Grethe Jepsen .................
Ludvig Schmidt .........................
Lars Erik Jensen ........................
Gerrit Vloet ...............................
Anders Jepsen ...........................

51 35 01 33
40 56 11 93
50 49 75 58
50 85 96 02
29 78 94 70
51 88 42 20
23 23 34 58
23 66 53 50

Generalforsamling
Onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30
i forsamlingshuset
Vi er sammen med de 3 andre
foreninger i gang med et større
projekt for vores forsamlingshus,
så kom og hør hvordan det går.

SANGAFTEN
Årets sangaften er
tirsdag d. 20. januar 2015 kl. 19.30
i forsamlingshuset
Vi har fået tidl. borgmester
Tove Larsen til at stå for første
del af aftenen.
Så kom og vær med til en rigtig
spændende aften.
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Fællesspisning
Datoer for fællesspisning:
15/1 2015 - Æ Hus
24/2 2015 - Menighedsråd
25/3 2015 - Beboerforening

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr.Egvad-Hjordkær
Hostrup & Omegns
Familie
Beboerforening
og Samfund

EGVAD - HJORDKÆR
BESTYRELSEN
Formand:
Birgit T. Holm, Nr. Hostrupvej 49, 6230 Rødekro....... tlf. 20 22 44 29
mail: bth6230@gmail.com
Næstformand Birgit Iversen, Hydevadvej 48, 6230 Rødekro.............. tlf. 50 74 71 69
og PR-ansvarlig: mail: bi@ji.dk
Sekretær
og Region:

Gurli Hansen, Tingbjergvej 17, 6230 Rødekro............ tlf. 30 28 22 18
mail: gurli.jesove@gmail.com

Kasserer:

Inger Karlsen, Hydevadvej 58, 6230 Rødekro ............ tlf. 40 53 25 61
mail: ingerlindkarlsen@yahoo.dk
Anni Vloet, Tingbjergvej 18, 6230 Rødekro................. tlf. 27 50 83 01
mail: annivloet@hotmail.com
Aase von Qualen, Nr. Hostrupvej 39, 6230 Rødekro... tlf. 42 18 32 35
mail: aavonqualen@gmail.com
Christa Andersen, Hellevad-Bovvej 1, 6230 Rødekro .tlf. 21 46 36 55
mail: jens_christa@privat.dk

Suppleant:

Majbrit Busch Æbelø, Øbeningvej 18, 6230 Rødekro.tlf. 27 64 65 29
mail: mcb@svenet.dk
Tove Petersen, Hønkysvej 7, 6230 Rødekro................ tlf. 30 55 08 57
mail: mariuspetersen2@jubii.dk

Vi gør opmærksom på, at deltagelse forudsætter medlemskab,
ellers tillægges et beløb på kr. 50,- pr. arrangement.
Kontingent og KUN kontingent kan indbetales på konto nr.: 7911 7405955

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Egvad-Hjordkær Familie og Samfund
Program for 2014-2015:
NOVEMBER:

JANUAR:

Tirsdag den 25. og
torsdag den 27. november kl. 18.00.
Julebinderi hos Jytte.
Igen i år tager vi hjem til Jytte og laver årets
juledekorationer m.m. Materialeliste fremsendes ca. 1 uge før arrangementet.
Pris:
125,00 kr. pr. pers. incl. kaffe
excl. materiale.
Tilmelding: Senest den 18. november til
Birgit I. tlf. 50747169 eller
bi@ji.dk.
Mødested: Jytte Christiansen,
Bodumvej 6, 6230 Rødekro.

Torsdag den 8. januar kl. 19.00.
Solen skinner igen.
En aften med Tage Petersen og Birgit Holm.
Tage fortæller om sin prostatakræft, og Birgit fortæller om sin brystkræft - og hvordan
de er kommet videre i tilværelsen.
Pris:
incl. kaffe med ostemad
kr. 60,00.
Torsdag den 15. januar.
Fællesspisning kl. 18.00 – 19.30.
Tirsdag den 20. januar kl. 19.30.
Sangaften i Forsamlingshuset.

DECEMBER:
Torsdag den 11. december kl. 18.00.
Husflidsaften.
Majbrit lærer os at lave broderi til billeder,
men man må også strikke eller spille kort.
Betina laver julemad med mændene til alle
deltagerne.
Pris:
125,00 kr. pr. pers. incl. mad,
men excl. materiale til
broderiet.
Tilmelding: Senest den 8. december til
Birgit Holm tlf. 20224429
eller bth6230@gmail.com.
Tilmelding bindende, afbud
senest dagen før, ellers
betaler man.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus
Glædelig jul og godt nytår til alle vores medlemmer.
På gensyn i 2015.
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FEBRUAR:
Torsdag den 5. februar kl. 18.00.
Husflidsaften.
Broderede brocher med Majbrit.
Majbrit lærer os at brodere brocher indrammet i læder. Man må stadig strikke eller spille kort. Pris kr. 125,00 pr. pers. incl.
mad, men excl. materiale til broderierne.
Betina laver mad med mændene til alle deltagerne.
Tilmelding: senest den 2. februar til
Gurli Hansen tlf. 30282218
eller gurli.jesove@gmail.com
Tilmelding bindende,
afbud senest dagen før,
ellers betaler man.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Fra foreninger i Egvad Sogn

Egvad-Hjordkær Familie og Samfund
Søndag den 15. februar kl. 14.00.
Fastelavnsfest.
Vi slår katten af tønden. Conni synger og
leger med børnene. Der serveres kaffe og
kage.
Pris:
Kr. 60,00 pr. voksen og
kr. 30,00 pr. barn
incl. 1 slikpose og saft.
Tilmelding: Ingen tilmelding til dette
arrangement, alle er
velkomne.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Tirsdag den 24. februar kl. 18.00 – 19.30.
Fællesspisning.
Torsdag den 26. februar kl. 19.00.
Regionsarrangement.
Kemikalier m.m. forbrug og evt. overforbrug i hverdagen.
Se fællesprogram.

Fra foreninger i Egvad Sogn

MARTS:
Tirsdag den 3. marts.
Højskoledag. Regionsarrangement.
Se fællesprogram.
Torsdag den 12. marts kl. 18.00.
Husflidsaften.
Jeannette kommer med påskeblomster og
påskedekorationer. Man må stadig strikke
eller spille kort. Betina laver mad med
mændene til alle deltagerne.
Pris:
kr. 125,00 pr. person incl.
mad, men excl. materiale til
påsketingene.
Tilmelding: senest den 9. marts til Gurli
Hansen tlf. 30282218 eller
gurli.jesove@gmail.com.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Torsdag den 19. marts kl. 19.00.
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen kommer Kjeld
Andresen, Agerskov Brændevinsambassade og fortæller om snapse, og vi får smagsprøver. Vi tager senere på snapsetur med
Kjeld Andresen, se under den 9. april.
Foreningen er vært ved kaffen.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

Julebal

NR. HOSTRUP UNGDOMSFORENING

NYT TRÆNINGSSTED!!!!

CrossGym Tirsdage kl. 18.00 på Hellevad
Skole. Crossgym er startet op igen og er allerede i gang!
Så mød op tirsdag aften fra kl. 18.00 i gymnastiksalen på Hellevad skole, hvis du kunne tænke dig en sjov, udfordrende og hård
træning. Det er for alle aldre og niveauer,
DU tilpasser træningen, så den passer til
DIG!
Kontingent 200,Vi ses i gymnastiksalen på Hellevad skole

Juletræsfest

3. juledag kl. 14.00 - den 27.12.
Traditionen tro holder vi juletræsfest i Nr.
Hostrup Forsamlingshus 3. juledag. Vi skal
synge, danse, lege, se nisseteater og hygge
os med kaffe/kage. Hvis mor og far skal arbejde, så se om bedstemor eller bedstefar
vil være med til en hyggelig eftermiddag.
Julemanden vil også kigge forbi med godteposer.
NISSESPIL FOR BØRN
Igen i år skal vi selvfølgelig ha´ et teater
stykke, så vi håber, at der er en masse børn
og unge mennesker, der har lyst til at være
med.
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3. Juledag Kl. 21.30 - 02.00
FREDAG den 27.12
Igen i år arrangerer vi vores årlige julebal. I
år med nyt Live musik fra ”Three Crown Alley”, som er klar til at spille op til en festlig
aften med dans og musik. Som vi plejer, arrangerer vi busser, så sæt allerede nu kryds
i kalenderen. Ønsker du og dine venner at
blive samlet op af bussen, bedes I sende en
SMS til Britta Iversen 30 34 97 74, og giv
besked om, hvor mange personer og hvor
I skal samles op. Vi ses til en festlig aften!
GODT NYTÅR TIL JER ALLE

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 27. januar 2015 kl. 19.30
Mød op til vores generalforsamling, så vi
kan få jeres tanker om det vi går og gør i
NHU. Dagsordenen foregår ifølge vedtægterne. Vi plejer at have en fortæller efter
kaffen, men da aftalen endnu ikke er helt
på plads, bedes I tjekke dagspressen op til
generalforsamlingen. Vi ses i Nr. Hostrup
Forsamlingshus.

FOLKEDANS LEGESTUE

Lørdag kl. 19.30 den 21. 2. 2015
foregår i Hjordkær Hallen
Vores legestue er efterhånden blevet en
tradition, som ud over at indeholde lystig
svingom, også kan byde på det største spillemandsorkester til nogen legestue i det
sønderjydske.
Fra foreninger i Egvad Sogn

NHU / Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening
Alle er velkommen.

GYMNASTIK &
FOLKEDANSOPVISNING
Fladhøj Hallen
fredag den 27.2. 2015 kl. 18.30

Vores gymnaster er klar til vise jer, hvad de
har gået og øvet sig på hele sæsonen. Vi sidder som sild i en tønde, men vi hygger os.
Klapsalver fra publikum, det er det, der gi’r
suset til dem, der er på gulvet. HUSK, at vi
som de sidste sæsoner er i Fladhøj Hallen.
Der vil selvfølgelig blive serveret kaffe og
kage efter opvisningen.

Bestyrelsen:

Britta Iversen....... 74 66 92 63 / 30 34 97 74
Bo Kaczmarek.............................40 91 46 81
Simon Johnsen...........................22 98 86 07
Lonna Jensen..............................61 54 22 55
Didde Clausen............................28 76 92 60
Rikke Iversen..............................23 81 41 28
Christine Andersen....................20 78 74 67
Bo S. Jørgensen...........................20 61 07 91
Thomas Jørgensen.....................22 43 69 12
Tag et smut forbi:

www.nhuf.dk

eller besøg os på Facebook
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Bestyrelse:

Formand:
Holger Wollesen .................... 21 63 92 07
Næstformand:
Peter Jensen ........................... 74 66 29 52
Kasserer:
Lea Muus Carstensen ........... 28 59 25 50
Sekretær:
Rane Møller ........................... 51 64 16 30
Bestyrelsemedl:
Ulla Jensen .............................. 74 66 91 42
Suppleant:
Anja Leonhard ...................... 21 47 81 67
Suppleant:
Jørgen Berg ............................ 60 18 36 57

Præmielunden

På en cykeltur i Øbeningområdet,er
der mulighed for at tage et hvil eller
nyde madpakken på en bænk i krydset ved Tingbjergvej og Goldbækvej.
Pladsen er døbt Præmielunden, da
det er her træerne, der er blevet vundet til byfestens rundbolddyst, er blevet plantet.

Aktiviteter for 2015

Generalforsamling den 4. februar
kl. 19.30

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Redaktionelt:
Så er årets sidste blad på gaden. Vi må
indse, at den mørke tid er kommet, og
vinteren nærmer sig, men allerede inden jul vender solen, og det går mod
lysere tider.
Julen er næste lyspunkt, hvor vi samles
til fælles hygge i de små hjem. Børnene
glæder sig til de forskellige arrangementer, der bli’r stillet på benene i de mange
foreninger i vore 2 ”gamle” sogne. Støt
op om dem, der er mange, der lægger
et stort stykke arbejde til fælles glæde for
alle.
Næste nummer af bladet udkommer omkring
1. marts 2015. Stof fra foreningerne indleveres til en af de to medredaktører.
Deadline: 30. januar 2015

