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Kirkeinfo

Om at løse sognebånd
Når man løser sognebånd til en præst, betyder det, at man ønsker tilknytning til det
sogn, hvor den pågældende præst bor.
Det kan både skyldes, at man er glad for
den pågældende præst, eller at man har en
tilknytning til kirken, kirkegården eller
sognet.
Det er meget simpelt at løse sognebånd.
Man kontakter den pågældende præst, som
skriver det ind i sognebåndsregistret, at man
har løst sognebånd.

Man kan vælge, om man vil have stemmeret til menighedsrådet i det sogn, hvor
man bor, eller om man vil have valgret til
menighedsrådet i den kirke, som man har
løst sognebånd til.
NB! Når der kommer en ny præst, skal man
forny sit sognebånd, ellers bliver man automatisk ført tilbage til det sogn, man bor i.
Bedste hilsener,
Sognepræst Elizabeth Fonsmark

Friluftsgudstjeneste
i Nr Hostrup
Sogne- og byfesten i Nr. Hostrup
fejres fra onsdag d. 1. august til søndag
d. 5. august.
Derfor holder vi friluftsgudstjeneste
torsdag d. 2. august kl 19.00 i
Anne Margrethe og
Kristian Johnsens Have i
Nr. Hostrup, Bygade 9.
Sognepræst i Hjordkær, Robert
Strandgaard Andersen holder
gudstjenesten. Tag selv en stol med.
Der er kaffe og kage bagefter.
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Friluftsgudstjeneste
i Hellevad
D. 24. juni er der
friluftsgudstjeneste på Gustes Eng
ved sognepræst Elizabeth Fonsmark i
anledning af midsommerugen.
Vel mødt!

Fra menighedsråd og præst

Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Jubilæum
Den 5. august fylder Hellevad Kirke 900 år!
Det bliver fejret med en gudstjeneste, hvor både
sognepræst Elizabeth Fonsmark og biskop Marianne Christiansen deltager.

Efterfølgende er der festmåltid for alle.
Det tidligste vidnesbyrd om Hellevad Kirke, som man kender til,
er fra 1118, men muligvis har der ligget en kirke der før.
Kirkens udseende er forandret i forhold til i Middelalderen.
Den er renoveret, og der er bygget mere til, men de sidste 900 år, har man altså
kunnet se en kirke der. Gennem 900 år er det der sognets indbyggere er blevet
døbt, konfirmeret, gift og begravet. En fascinerende tanke!
Alle er velkomne til gudstjeneste og fest!

Fra menighedsråd og præst
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Siden sidst
DÅB
Søndag d. 18.2.2018
Eli Grabowsky Jacobsen
Algade 63
6780 Skærbæk
Egvad Kirke

BEGRAVELSE
Fredag d. 2.3. 2018
Christian Jørgensen
Klovtoftvej 5
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Søndag d. 4.3.2018
Carl Nissen
Rangstrup Lillebjergvej 4
6534 Agerskov
Egvad Kirke

Fredag d. 9.3. 2018
Ulla Terp
Hinderupvej 6
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Søndag d. 18.3. 2018
Sofie Rønnow Todsen
Mjøls Hellevadvej 50
6230 Rødekro
Egvad Kirke

Torsdag d. 5.4. 2018
Harry Kraft
Nørrekær 15, 1-6
6200 Aabenraa
Hellevad Kirke
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Menighedsråd

Kirkebetjeningen
Sognepræsten.
Elizabeth Dalsgaard Fonsmark
Hellevad præstegård,
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, sognepræst 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 Agerskov
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

Fra menighedsråd og præst

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 kirkebetjeningen skal kunne komme i kontakt med
pårørende.
Hjemmesiden.
www.hellevad-egvad-sogne.dk
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Menighedsråd

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

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

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

Næstformand/kirkeværge
Lars Erik Jensen
Øbeningvej 17
Tlf. 74 66 91 42
E-mail. vaks@svenet.dk

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

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

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

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

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

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

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

Lørdag, den 9. juni
Schackenborg Slot
Vi kører i egne biler fra Kløver Es kl. 13.00.
Vi får en guidet tur i slottet kl. 14.00.
Efterfølgende nyder vi eftermiddagskaffen
et hyggeligt sted i Møgeltønder.
Pris for guidet tur og kaffe m.m. kr. 175 kr.
Tilmelding senest den 3. juni til Birgit
tlf. 74 66 95 63, eller Elna tlf. 74 66 94 83.

Pris 50 kr. Tilmelding senest den 4. sept. til
Randi tlf. 51 52 30 02, eller Birgit
tlf. 74 66 95 63.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
Lilian Kristensen, tlf 20939042,
lilian@netfiber.dk

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.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Beboerforening for Hellevad og omegn

Hvad står Hellevad
Beboerforening
egentlig for?
Foreningens formål er at varetage interesser
af almen art for beboerne i Hellevad og
omegn – Hellevad skoledistrikt.
Foreningen er upolitisk i enhver henseende.
Vi betaler for Hellevads hjemmeside og
arrangerer juletræsfesten på Hellevad Vandmølle. Vi har sørget for, at Hellevad har fået
hjertestartere, som er opsat ved hotellet og
ved skolen.
Desuden sørger vi for at der afholdes kursus
i brugen af disse og for vedligeholdelsen af

hjertestarterne. Vi arbejder stadig på udsmykning af Hellevads rundkørsel, sammen
med kunstudvalget for Aabenraa - det tager
godt nok lang tid, og man skal have megen
tålmodighed.
Beboerforeningen har overtaget legepladsen
Tusindfryd på Søndervænget. Den fungerer
rigtig godt og passes af nogle ildsjæle her i
byen.
Græsset på rundkørslen bliver slået, og
udgifterne betales af beboerforeningen.
Sådan kan vi blive ved. Beboerforeningen
deltager i mange ting, som sker i denne by.
Kom blot til generalforsamlingen, hør hvad
vi beskæftiger os med.

Medlemskort/ kontingent
til Beboerforeningen
Når dette sognenyt kommer ud, har der
været to damer rundt for at sælge medlemskort til Beboerforeningen. Det koster 100,kr. for en husstand, og 50,- kr. for enlige.
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Beboerforening for Hellevad og omegn
Bestyrelsen for
Beboerforeningen 2018

Hos dem som ikke var hjemme, har de
lagt et indbetalingskort i postkassen, som
kan indbetales på netbanken eller på Shell
tanken. Nogle betaler med mobil pay. Vi
håber, at mange er blevet medlem.

Hjertestarter

Formand:
Birger Wollesen, tlf. 74 66 91 44
Kasserer:
Lisbeth Bang-Olsen, tlf. 74 62 55 53
Sekretær:
Jes Melbye, tlf. 51 32 51 62
Best. medlem:
Majbrit Brylle Outzen, tlf. 30 53 26 83
Best. medlem:
Alis Post Nielsen, tlf. 22 81 56 45
Suppleant: Lars Iskov, tlf. 51 33 89 97
Suppleant: Flemming Outzen, tlf. 22 68 10
18
Med venlig hilsen
Beboerforeningen for Hellevad og Omegn

Hjertestarteren ved skolens idrætsanlæg
flyttes udenfor bygningen ved indgangspartiet til omklædningsrummene.
Majbrit Krüger vil organisere hjerteløbere i
Hellevad.

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad Børneunivers

Nyt fra Hellevad Børneunivers
Formandsberetning forår 2018
Beretning for skoleåret 2017/2018
Et spændende år for bestyrelsen.
Projekt Den Gode Skole gik i gang i hele
Aabenraa Kommune, på alle skoler. Hos
os bredte det sig til alle børn og forældre i
Hellevad Børneunivers, samt personalet. I
bestyrelsen valgte vi at det skulle være for
ALLE.
Vi startede med et stormøde for trivselsambassadørerne, hvor der blev diskuteret,
hvordan vi sammen tænker trivsel og ”Den
gode Skole”
Eleverne arbejdede godt med projektet i
hverdagen, spørgeskemaer blev udfyldt, og
tilbagemeldinger blev bearbejdet. Der blev
afholdt en foredragsaften for forældre og
personale, hvor psykolog Rasmus Alenkær
kom og fortalte om, hvad der er med til
at skabe et godt fællesskab med plads til
forskelligheder. Han satte spot på forældretyper og vores måde at aflevere og hente
børn på.

for bestyrelsen, for at få skole og børnehave
til at fungere bedst muligt.
Vi har haft fornøjelsen af at komme rundt
og hilse på ALLE forældre ved forældremøder på skolen og i børnehaven.
Det har været godt at hilse på og have dialogen med jer. - I er altid velkommen til at
kontakte os fra bestyrelsen, hvis I har noget
på hjertet.
For bestyrelsen har det været et travlt år
med mange opgaver sideløbende med de
ordinære møder. Vi har alle bidraget godt
til gode løsninger.
SFO har været og er fortsat en stor SUCCES, vi er over 50 børn i SFO - børnene
leger og de leger og det fungerer rigtig fint.
Der er mange børnefællesskaber og god
social udvikling i spil, når SFO´en åbner.
Der er en god kultur omkring det at gå i
SFO.

Det var et godt foredrag, et stort fremmøde
og stor begejstring.
Forløbet har givet god inspiration til Den
Gode Skole og Den Gode Børnehave hos
os, som vi helt sikkert kan anvende gode
perspektiver fra fremadrettet.

Fællesbestyrelsen ser også på startskuddet
til en ny SFO2, et klubtilbud til elever fra
4. – 6. klasse. Glæd jer – de unge mennesker
bliver kulturbærere for sammenhold og
aktiviteter i den nye klub.

I årets løb har der været forskellige opgaver

En kæmpe tak til alle trivselsambassadø-
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Hellevad Børneunivers

rerne for indsatsen gennem året – det er
med til at gøre en forskel for ALLE.
Fra bestyrelsen vil vi gerne hilse vores
nye præst Elizabeth Dalsgaard Fonsmark
velkommen, det er dejligt at se, at Elizabeth
fortsætter med de mange gode traditioner,
som vi har f.eks. omkring juletid med
optræden i kirken for både børnehavebørn
og skolebørn.
De “seje gulerods skrællere” får her endnu
en glad hilsen fra bestyrelsen - mange tak
fordi I er så vedholdende med at skrælle
gulerødder til glæde for børnene.
Endnu engang en stor tak til Hellevad
Vandværk - denne gang for en fin vandfontæne i børnehaven. Det er VILDT godt
især om sommeren, hvor den flittigt vil
blive brugt.
Det er så pænt på legepladserne og arealerne
omkring børnehaven og skolen. Traditionen tro har vi hvert år en ARBEJDSDAG,
hvor der bliver ordnet mange gode gøremål,
vedligeholdelse og maling her og der - det
er hyggeligt, og børnene kan hjælpe til de
fleste steder. Det skaber et fællesskab at have
lavet det fint sammen, og så snakkes der
godt undervejs, når penslerne svinges og
kostene fejer, og hvad der ellers bliver lavet
af fine ting.
KOM med den 26.5.2018 kl. 9.00 til 13.00,
hvor vi slutter af med at samles ved bålhatten og få lidt at spise. Her er der igen
Fra foreninger i Hellevad Sogn

arbejdsdag. Det betyder noget for børnene,
at vi forældre har været med til at hjælpe
i deres børnehave/deres skole. Det vil de
gerne vise frem til kammerater efterfølgende, og de kan snakke om det flere år
efter - “kan du huske da vi malede stakit og
jeg dryppede på flisen” - “jeg dekorerede
legehuset” - “jeg tegnede op i skolegården,
så vi kunne hoppe, lege”.
Bestyrelsen bearbejder bl.a. høringssvar til
kommunen, ser på budgetter og økonomi,
virksomhedsplaner, strategiplaner og andre
spændende og relevante ting. Vi udarbejder
principper både for trivsel og meget andet.
Vi deltager i ansættelser af personale, deltager i forældremøder rundt i klasserne og
til stuemøder.
Vi konstituerer os også hvert år, altså
hvordan bestyrelsen skal sætte sig sammen.
Vi har valgt 4 fra skoledelen og 3 for børnehavedelen.
Vi har VALG i år til SKOLEDELEN
- perioden er 4 år frem og for BØRNEHAVEDELEN for to år frem. Nærmere
info sendes ud - så vær obs. herpå - det er
relevant!
Marianne Wedel-Ibsen
Formand for fællesbestyrelsen
Hellevad Børneunivers
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Hellevad-Egvad Pensionistforening

BEMÆRK:
Det er fredag 15. juni - ikke torsdag

Torsdag d. 16 august

Fredag d. 15. juni

Udflugt til Vadehavscenter
– Vedsted Vingård og Klægager.

Karen og Peters fiske-sø.
Kl. 9.30. start fra Kløver Es
i bil eller på cykel, til en hyggedag
med kortspil, petanque
eller fisker, snakker og hygger.
Ved middagstid bliver grillen tændt.
Pris alt inkl. Kr. 75,00
Tilmelding senest søndag d. 10. juni
til Karen tlf. 25 34 61 53

Afgang kl. 9.00 fra Kløver Es.
Vi kører til Vadehavscenter, hvor en
guide står klar. Frokost på Cafe ved
Vester Vedsted Vingård.
Herefter kører vi gennem Marsken og
får lidt historie om området.
Kaffe får vi på Digegrevegård
i Ballum ”Klægager”
Pris for turen kr. 450,eks. drikkevarer
Tilmelding senest d. 9. august til
Inga tlf. 30 24 78 02 eller
tlf. Mette 50 49 75 58

Tirsdag d. 16 oktober
Lottospil på Kløver Es kl. 19.00
Med mange fine gevinster.
Tag familien med til en hyggelig aften.
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Hellevad Ringriderforening

Hellevad
Ringriderforening
Hellevad Ringriderforening

Ringriderfesten afholdes i år

Lørdag d. 23. juni
2018 fra kl. 11.00
Arrangementet holdes sammen med
Hellevad Midsommerfest.
Optoget gennem byen starter
ca. kl. 11.15

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Bestyrelsen for
Ringriderforeningen:
Formand:
Hans Jepsen
Næstformand: Karina Jørgensen
Kasserer:
Marianne Lorenzen
Best. Medl.: Jette Nielsen
Christian Petersen
Susanne Homilius
Tina Skov
Suppl.:
Carsten Carstensen
Jes Peter Petersen
Benny Kohls
Tina Skovmand
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Hellevad Idrætsforening

HIF
Sommersæsonen er i fuld gang og det er en
fornøjelse igen at opleve liv og glæde nede
på sportspladsen – både til hver træning,
men også til hjemmekampene. Kom endelig
ned og støt op om vores skønne unger og
selvfølgelig også vores serie 4 og 6. Følg med
på Facebook, hvornår kampene ligger.

”Årets HIF’er” 2017 kåret, og det blev i år
Brian Rohden, der fik pokalen. Brian har
igennem mange mange år ydet en stor
indsats i idrætsforeningen, han er sekretær
i bestyrelsen, været aktiv spiller på både
fodbold- og badmintonhold og har altid
været hjælpsom og fleksibel til at bidrage
til de andre aktiviteter, såsom fastelavn,
dette til trods for, at Brians egne to børn er
flyttet hjemmefra – så også her en stor tak
til Brian.

Badmintonsæsonen er godt afsluttet, og vi
ser frem til den næste sæson efter sommerferien.
Skulle der sidde nogen med særlige ønsker
eller idéer, eller nogen som gerne vil hjælpe
med stort og/eller småt, så kontakt os endelig i bestyrelsen.

Ud over sporten har vi haft
følgende aktiviteter:
Der var tirsdag d. 6. marts 2018 generalforsamling i skolens multirum. Endnu en
god aften med rigtig god og åben dialog
og blandt andet drøftelse af ”Hellevad i
Fremdrift”. Der blev besluttet, at vi nedsætter et særligt udvalg under HIF, der skal
arbejde konkret med initiativet ”Hellevad
i Fremdrift”. Hvad ønsker vi her i byen af
nye tiltag, og hvem vil gerne bidrage …
Udvalget mødes medio maj og nærmere
info følger.På generalforsamlingen blev
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Årets HIF’er 2017, Brian Rohden, overrækkes
pokalen
Til slut en STOR tak til alle forældre og
søskende, alle trænere og hjælpetrænere, til
Egge opkridter og til vores dommere – det
er en sand fornøjelse, og uden jeres hjælp
ikke en velfungerende idrætsforening.
Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Også en stor TAK til alle vores sponsorer for
jeres store støtte. Vi ses på boldbanerne.
Traditionen tro afholdt Hif fastelavn
søndag d 11/2 og følgende vandt
kattekongetitlen:
Op til 0 klasse: Nelli Andersen
1-3 klasse: Tobias Nielsen
4-6 klasse: Sophia Høegh Radik
Kvinder: Hanne Underbjerg
Mænd: Kenneth Underbjerg
Mange tak for en hyggelig eftermiddag, for
jeres opbakning trods vinterferie og sygdom
og tak for hjælpen på dagen.
Hanne Marie Toft,
Formand HIF

Badminton
Badminton har sluttet
sæsonen for i år.
Det betyder samtidig, at vi
har haft klubmesterskab
midt i april med 8 spillere.
Spillerne blev placeret som følger:
U11 HS
Mads Holm 1. plads
Sune Hoffmann 2. plads
U11 DS
Maja Homilius 1. plads
Jasmin Mørch 2. plads
Signe Knudsen 3. plads
U13 DS
Sabine Hoffmann 1. plads
Josefine Jakobsen 2. plads
U15 DS
Emilie Knudsen 1. plads
Her vil jeg gerne rette en tak til spillere og
forældre for at støtte op. da det så allermest
sort ud pga. træner frafald.
Den nye sæson starter midt/ sidst i august.
Jeg håber at se nuværende og nye spillere
fulde af energi til masser af sjov og nye
udfordringer.
Alle ønskes en god sommer.
Hilsen Peter

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD

Aktivitetskalender - Hellevad
JUNI
7. kl. 19.00
9. kl. 13.00
15. kl. 9.30
23. kl. 11.00
24. kl. 19.00

Redaktionsmøde i konfirmandstuen
Tur til Schackenborg Slot
Karen og Peters Fiskesø
Ringridning
Friluftsgudstjeneste på Gustes Eng

AUGUST
5. kl. 10.30 Hellevad Kirkes 900 års jubilæum
16. kl. 9.00 Udflugt til Vadehavscenter,
			
Vingård m.m.

Alle
Husmoderforening
Pensionistforening
Ringriderforening
Kirken

Kirken
Pensionistforening

SEPTEMBER
11. kl. 13.45 Tur til Gav’strikken
			
v. Majbrit Æbelø

Husmoderforening

OKTOBER
16. kl. 19.00 Lottospil på Hotel Kløver Es

Pensionistforening
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Aktivitetskalender Hellevad Sogn

AKTIVITETSKALENDER - EGVAD

Aktivitetskalender - Egvad
MAJ
21. kl. 14.00 Bilorienteringsløb

NHU

JUNI
6. kl. 18.30 Kroghs Grønt
Familie og Samfund
7. kl. 19.00 Redaktionsmøde i konfirmandstuen Alle
AUGUST
2. kl. 19.00 Friluftsgudstjeneste byfest NH
1.-5.
Byfest i Nr. Hostrup
SEPTEMBER
2. kl. 14.00 Sommersang ved søen

Aktivitetskalender Egvad Sogn

Egvad Kirke

NHH
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Hellevad IF Fodbold Ungdom:
Så er der igen fuld gang i Hellevad IF ungdomsfodbolden, hvor nu udendørssæsonen
er i fuld gang. Som altid er der nu igen
masser af liv og højt humør på træningsbanerne ved skolen hver tirsdag. I forbindelse
med vores fælles opstart i starten af april,
blev der forinden selve opstarten afholdt
trænerinformation, og et spændende oplæg
fra tidligere Superliga spiller Søren Mussmann.

en fælles opstart for alle ungdomshold, og
som altid havde vi en virkelig vellykket dag
med hele 48 ungdomsspillere – og vejret var
jo helt igennem fantastisk med sommerligt
vejr med over 20 graders varme. Efter en
omgang let træning, hvor Søren Mussmann
også turnerede rundt blandt holdene og
spillede med, var der lidt hyggeligt samvær
med kage og saftevand. Spillere og forældre

Søren fortalte både om hans liv som ungdoms- og seniorspiller i SønderjyskE, hans
halve år i Italien som professionel fodboldspiller, flere skadesforløb, som desværre
gjorde en ende på en ellers lovende karriere,
samt nu hans liv som spilleragent.
(Billeder fra oplæg af Søren Mussmann før
opstart på udendørssæsonen)
Selve opstarten blev igen gennemført som
20

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

at komme ud at røre sig eller man kender
nogle fra Hellevad eller omegnen, så endelig
kig forbi, hvor vores SUPER seje og dygtige
trænere er klar til at tage imod jer.
1-2-3 HELLEVAD ;-)…
Mange hilsner
Fodboldformand Peder Holm.

fik informationer om adfærd, holdning,
planer for træning, turnering, stævnemuligheder m.m., for den kommende sæson.
Og igen i år blev der lavet det obligatoriske
fælles billede med glade børn og træner;-).
Siden opstarten er der trænet flittigt hver
tirsdag fra 17.00 og der er allerede spillet
mange træningskampe og turneringskampe. I skrivende stund er vi rekordmange (ca.
80 ungdomsspillere), så igen en super flot
tilslutning til fodbolden i Hellevad. Men der
er altid plads til flere, så hvis nogle mangler

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad IF Fodbold Senior + Oldboys
Herre senior sæsonen har også været i gang
i et par måneder nu, og sæsonen er startet
rigtig godt. Det har været en super opstart,
hvor man de første par uger har trænet på
den nye og lækre kunststofbane i Agerskov.
Der har indledningsvis været en fantastisk
opbakning til træning, og i skrivende stund
har der været tæt på hele 50 forskellige
spillere til træning, så der er god kamp og
konkurrence om pladserne på serie 4 holdet,
og ligeledes tilstrækkelige spillere til serie
6 holdet. Som altid er ”omklædningsrummet” helt unik, og hver tirsdag er der højt
humør både før og efter træningen.Træner-

teamet som fortsat er Jens G., Kevin R. og
Christoffer T. og som alle bidrager med god
kvalitets træning og godt humør.
Oldboys holdet er også i fuld gang med
turneringskampene hver torsdag, og det
er igen med Jakob P. som styrmanden. Og
som traditionen siger, så er det med bold, en
enkelt øl og grillpølse efter sejren er kommet i hus ;-).
I år har holdet fået et nyt flot spillersæt, som
er sponseret af følgende 4 virksomheder;
Kaj Homilius, Horsbyggårde FriLand, Klitgaard Din Ejendomsservice og Nr. Hostrup
Maskinhandel. Der skal lyde en stor tak for
støtten og sponsoratet.
Mange hilsner
Fodboldformand Peder Holm.

Hellevad IF oldboysholdet iklædt deres nye spillersæt
22
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Hellevad IF
- Sponsornyt
Som følge af den yderst positive udvikling
blandt ungdomsfodbolden og dertilhørende
mange flere fodboldkampe, så er det en
stor opgave at være dommerpåsætter. Dress
som har ansvaret for dette har ofte haft
udfordringer med at skaffe nok dommere,
hvorfor det er med stor glæde, at Kløver Es
og Günther har sagt ja til at blive ny Dommersponsor for Hellevad IF.
Det betyder, at Kløver Es har sponseret
nogle ”Dagens middag” gavekort, som
Dress kan belønne den frivillige indsats
ved at dømme nogle hjemmekampe. Så
hermed en opfordring til at kontakte Dress
(20329065) hvis man har lyst til at hjælpe
med at dømme nogle
ungdomskampe – et lille krav er dog, at
man har en lille form for fodboldforståelse.
Mange hilsner
HIF sponsoransvarlig Carsten Schmidt

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad IF’s nye dommersponsor Kløver Es
ved Günther, som får en stor tak fra Fodboldformand Peder Holm
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Hellevad Vandværk

Der blev afholdt
generalforsamling
på Hotel Kløver Es,
tirsdag den 27. februar 2018
Bestyrelsen for Hellevad Vandværk A.m.b.a.
Formand
Freddy Hansen tlf. 30 55 30 39
		mail hellevadvand@svenet.dk
Næstformand
Søren Jessen tlf. 21 66 53 02
Kasserer 		
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 A.m.b.a. hjemmeside
www.hellevadvand.dk
Der kan du se de sidste vandanalyser.
De kan også ses på hjemmesiden www.mitdrikkevand.dk
Når du kommer ind på siden. Klik på Sønderjylland.
Vælg region og kommune, under find forsyning, klik på Hellevad Vandværk.
Du kan nu vælge boringer, Hellevad Vandværk, og ledningsnet.
Under analyser kan du se alt hvad der er analyseret for, og hvornår.
Du vil også se et ”i” på analysen, der kan du se hvad stoffet betyder, og grænseværdien. Under den røde kurve kan du se, hvordan det har været gennem årene.
God fornøjelse!
Med venlig hilsen
Hellevad Vandværk A.m.b.a.
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Hyggeklubben

Hyggeklubben
JUNI:
Tirsdagene den 12., 19., 26.
Derefter holder vi sommerferie.

AUGUST:
Tirsdagene den 14., 21., 28.

SEPTEMBER:
Tirsdagene den 4., 11., 18., 25.
Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 74 83 39 82
Annemie Møller tlf. 74 66 93 56

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening
Generalforsamling
Mange tak til de fremmødte folk til vores
generalforsamling. Der skete nogle udskiftninger i bestyrelsen, hvor vi gerne vil sige
tak til Peter Jensen efter mange års flittig
tjeneste, men vi kan heldigvis i samme ombæring sige velkommen til det nye medlem
af betyrelsen Henrik Schlott Petersen, som
går ind som suppleant.
Den nye konstituering efter generalforsamlingen medførte nogle rokeringer, hvor Anja
Leonhardt bliver næstformand, og Morten
Schau Andersen bliver den nye formand.
Holger Wollesen ville gerne have en mindre
fremtrædende, men dog stadig aktiv rolle i
bestyrelsen, der skal derfor lyde en foreløbig
tak til Holger, for sin store indsats som
formand.

Fastelavn
Der blev søndag d. 11. februar afholdt fastelavn i Nr. Hostrup forsamlinghus, til trods
for at det var lige inden vinter- og manges
skiferie, så var der et rigtig flot fremmøde på

over 60 børn, forældre og bedsteforældre.
Efter tøndeslagningen blev der hygget med
fastelavnsslik og boller, hvor børnene fandt
stor fornøjelse i at lege med hinanden i
deres kostumer.
Der skal lyde en stor tak til alle voksne der
i år kom udklædte og selvfølgelig børnene,
der var i højt humør, der tilsammen var
med til at skabe en utrolig hyggelig eftermiddag.

Rent Sogn
Der har i de seneste par år efterhånden
opbygget en tradition for, at vejret viste sig
fra sin mindre gode side, med det forbehold nydes grillpølsen indendøre ved
Nr. Hostrup Smede- og Svejseteknik. I år
kunne vi dog bestemt ikke klage og kunne
være blevet udendørs på sportspladsen, for
der var fremragende vejr hele aftenen. Folk
var derfor også mødt talstærkt op fra alle
hjørner af vores lille sogn, så vi kan holde
affaldet på et minimum.
Beboerforeningens fokus for sommeren

Påskeliljerne er i fuldt flor under sognets byskilte
26
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening
er som altid vores byfest og vedligehold
af sportspladsen, selv om byggeriet af Nr.
Hostrup Hus naturligvis også fylder en stor
del i den næste tid. Som altid så er beboerforeningen åben for at modtage forslag eller
forbedringer vi skal tage til efterretning, i så
fald tag gerne kontakt til bestyrelsen.

Bestyrelsen:
Formand Morten Andersen
Næstfor Anja Leonhard
Kasserer Ulla Jensen
Sekretær Rane Møller
Best. medl. Holger Wollesen
Suppleant Jørgen Berg
Suppleant Henrik Petersen

26 36 27 59
21 47 81 67
74 66 91 42
20 33 72 34
21 63 92 07
60 18 36 57
30 13 74 64

God sommer
Nr. Hostrup og Omegns beboerforening

Både børn og voksne hyggede sig efter at have
samlet affald til Rent Sogn.
Fra foreninger i Egvad Sogn

Børnene så spændt med, da kattekongerne fik
deres præmier.
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Formandens klumme
Byggeriet i tilknytning til Nr. Hostrup
forsamlingshus er nu påbegyndt, og i den
forbindelse er der etableret toiletvogn. Udgangen til toiletvognen er blevet fint overdækket og mange giver udtryk for, at der er
lavet en fin løsning i overgangsperioden.
Det er jo ingen hemmelighed, at gymnastikken og tidens tand slider på vort
forsamlingshus, og derfor har vi et stort
ønske om at få renoveret gulvet i både
lillesal og storsalen. Men gulvet i lillesalen
er det der trænger hårdest, derfor lavede vi
en ansøgning til SE Fonden på nyt gulv.

Beløbet overføres fra SE til den anviste konto
senest 31. maj 2018.
Tak til SE Vækstpulje for at begunstige os
med et tilskud til gulvet i lillesalen.
Vi har ved generalforsamlingen taget afsked
med Gerriet Vloet og Anders Jepsen, som
begge har gjort et stort stykke arbejde for
forsamlingshuset, så derfor skylder vi dem
en stor tak for indsatsen.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Gitte Petersen
og Frits Detlefsen, til suppleant blev valgt
Bodil Nissen og Vagn Nielsen

Beskrivelse og baggrund for projektet var
følgende: Mange fødder har trådt og danset
på gulvet i vores gamle forsamlingshus, både
til høstfester, familiefester og andre arrangementer. Desuden har folkedansere brugt
gulvet flittigt, derfor virker gulvet trist og er
mange steder slidt igennem. Desuden faldt
loftet ned for 2 år siden, som betød at gulvet
mange steder fik mærker.
Derfor glædede det os meget, at der
d. 18. april kom en mail med følgende
meddelelse:
Kære Anne Grethe Jepsen
Vi har hermed fornøjelsen af at fortælle, at
bestyrelsen for SE Vækstpulje på sit møde
den 17. april 2018 besluttede at bevilge i alt
80.000 kr. til ovennævnte projekt.
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Formand
Anne Grethe Jepsen

Bestyrelsen.
Anne Grethe Jepsen.....................50 85 96 02
Lars Erik Jensen............................51 88 42 20
Britt Overbye................................40 56 11 93
Ludvig Schmidt............................29 78 94 70
Frits Detlefsen..............................51 26 70 60
Vagn Nielsen................................. 24 41 67 11
Christian Æbelø...........................27 64 65 27
Gitte Petersen...............................20 74 50 44
Kasserer Bodil Nissen..................40 41 90 55

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Forsamlingshus

Nr. Hostrup forsamlingshus
Leje af lokaler.
Vedr. leje af lokaler i forsamlingshuset er der 3 kategorier for lejemål.
• Begge sale samt køkken ..... kr. 2500,• Lille sal samt køkken .........kr. 2100,• Store sal samt køkken ....... kr. 2300,Bestilling hos
Gitte Petersen tlf. 52 50 30 34

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Familie & Samfund

Juni:

Udflugt til Kroghs Grønt,
Sottrup Bygade 8,
6372 Bylderup Bov
Onsdag den 6. juni
kl. 19.00
Mødested:
Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Vi besøger Kroghs Grønt, det er dem
med alle boderne ved vejen og meget
andet. Vi skal se markerne, mosteriet
og en film om firmaet. Der vil være
mulighed for at handle i gårdbutikken. Vi mødes ved Forsamlingshuset
kl. 18.30 for at fylde bilerne.

Egvad og Omegn
Birgit T. Holm
Formand ........................................ 20224429
Inger Karlsen
Næstformand, Sekr. PR .................40532562
Susanne de Groot
Kasserer .......................................... 24430462
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

Pris 75,00 kr. inkl. kaffe,
boller og smagsprøver.
Bindende tilmelding senest
den 3. juni til Susanne på 24 43 04 62
eller på susannebdg@gmail.com.
Afbud senest 2 dage før,
ellers betaler man.

30

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Hus

Nr. Hostrup Hus
-Alle foreninger under ét tag
Byggeriet er i fuld gang:

Finansiering:

Humøret er højt! Der sker hver dag nye
fremskridt på byggepladsen som gør, at vi
kommer tættere på en indvielse af Egvad
Sogns Aktiv- og forsamlingshus. I skrivende
stund (1. maj) er grundvandet sænket og
springgraven er støbt, fundamentet er på
plads, gulve ved at blive lagt og spærrene
rejses den 9. maj. Allerede nu er der ydet
rigtig mange frivillige arbejdstimer i vores
projekt, rigtig mange tak for det! Vi møder
også stor velvilje hos mange virksomheder
og private, der har sponsoreret både materialer og arbejdskraft, fantastisk at mærke
denne store opbakning til vores projekt
fra alle sider! Samarbejdet med vores 3
hovedentreprenører 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!

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

Prisen på byggeriet:

Compass Congrescenter:

Den endelige pris vil lande på max. 5,2 mio.
kr. og alt efter hvor mange sponsorater 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 frivilligt arbejde til en værdi af ca.
1. mio. kr., hvilket efter de første erfaringer
vi nu har fået, virker meget realistisk.

Fra foreninger i Egvad Sogn

Den fremtidige drift:
Der vil være lån i byggeriet for ca. 2. mio.
kr. Den ene million vil vi optage et langsigtet meget billigt lån med kommunegaranti 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. 150.000 kr., hvilket har vist sig godt at
kunne lade sig gøre med de tiltag vi allerede
nu har gang i.

Vi har lavet en rigtig god aftale, der betyder, at vi kan tjene mange penge til Nr.
Hostrup-Hus. Vi skal stille med frivillige
til forskellige arrangementer hos Compass
Congrescenter, det kan være alt fra messer
til fester og møder. Arbejdet består af servering, køkkenarbejde, salg af kaffe og kage,
pølsegrillning, opstilling og nedbrydning af
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Nr. Hostrup Hus
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 koordinerer, 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. Interesseret i at hjælpe!
Ring 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 med der kan give op til 15.000 kr pr
år delvis afhængig af brændstofsalg 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!
100 kr pr person. Kan indbetales på mobilpay 59127 eller bankoverførsel 7910-1833956

Benzinkort hos OK
Vi får 5 øre pr liter brændstof, der bliver
solgt på kort, hvor Nr. Hostrup ungdomsforening er valgt som den forening man
vil støtte (støtten går igennem NHU til
Nr Hostrup-Hus). Man kan selv gå ind på
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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 gunnar64@live.dk
eller tlf. 50 45 92 91. Hvis man laver en EL
aftale med OK fordobles 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 10.000 kr. Har du noget skrot, som du
mangler at komme af med: Kontakt Lars
Jensen på telefon 51 88 42 20 eller mail:
vaks@svenet.dk

Dåser:
Der er opstillet tønder ved forsamlingshuset
hvor I opfordres til at aflevere jeres dåser.
Lars vil sælge dåserne til en god pris.

Information:
Besøg vores hjemmeside www.nrhostruphus.dk Her kan man løbende følge med
i, hvad der sker og melde sig som frivillig
hjælper, hvis man har lyst. Her vil vi også
lægge tegninger og billeder ud. Vores facebookside vil også løbende blive opdateret
med relevante oplysninger, så gå ind og tryk
”synes godt om” Nr Hostrup-Hus siden.
På Styregruppen og Bestyrelsens vegne
Gunnar Petersen
Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Hus

SOMMERSANG

VED SØEN

med det kendte kor Vis Vocal

SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 14.00
ENTRE

150,-

incl. Sønderjydsk
kaffebord

Fra foreninger i Egvad Sogn

Tingbjergvej 12, Øbening, 6230 Rødekro
Medbring selv stol eller tæppe
Børn under 14 år gratis
Arrangør er aktivitetsudvalget
for Nr.Hostrup Hus
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

Træningstider for kommende sæson
2018/2019
OBS. der kan ske små ændringer.

Mandag

Onsdag

16.15-17.10 Mor/far/barn 0-3
17.15-18.45 Turbotons 3.-4. kl.
19.00-20.30 Folkedanser
Karlehold : Tid og sted kommer senere
Rytmehold 16+: Tid og sted kommer senere

16.30-17.30 Sprællerbasser 5 år - 0 kl.
17.30-19.00 JuniorMix 5.-8. kl
19.15-20.15 Kropstræning

Søndag
19.00-20.30 Rytmepiger 18+

Tirsdag
16.15-17.05 Puslinge 3-4
17.15-18.15 Springmus 1.-2. kl.
19.15-20.15 Motionsherre

Legatportionen er til støtte af idrætsaktiviteter i et aktivt lille lokalsamfund og samtidig en
anerkendelse af den store frivillige indsats, som har været grundlaget for foreningen gennem 108
år. Vi ønsker Nr. Hostrup Ungdomsforening held og lykke i sit fortsatte virke.
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Nr. Hostrup Ungdomsforening
Modtagelse af en legatportion fra
Kjeld og Vera Schmidts mindefond
Vi har været så heldige at modtage 7000 kr.
af Kjeld og Vera Schmidts mindefond til
fornyelse af redskabsmadrasser. Vi siger stor
tak.
NHU takker for en fantastisk opbakning
gennem sæsonen og til vores påskebal – vi
glæder os til at se jer alle igen til næste
sæson. GOD SOMMER!
Er du ikke medlem af NHU, men vil gerne
være det. Er det muligt at blive passivt
medlem ved at overføre 50 kr. til følgende
reg.: 7930 kontonr.: 1226183. HUSK at
skrive dit navn!

Fra foreninger i Egvad Sogn

Bestyrelse:
Britta Iversen
Lonna Jensen
Rikke Iversen
Vibse Wollesen
Martin Skødt
Jesper Paulsen
Anders Wollesen
Allis Brandt
Lærke Bæk Nielsen
Jannick Brandt

30 34 97 74
61 54 22 55
23 81 41 28
28 87 62 20
74 56 24 47
51 91 67 78
24 80 91 01
22 46 51 31
20 16 84 23
23 88 40 36

Tag et smut forbi:
www.nhuf.dk eller besøg os på Facebook
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UDGIVET AF FORENINGERNE I
HELLEVAD OG EGVAD SOGNE
Tovholder for bladet.
Bodil Nissen
Tingbjergvej 12, 6230 Rødekro,
Tlf. 40 41 90 55
e-mail. hnissen@bbsyd.dk
Korrekturlæser Gretel Terp
Hovedgaden 62, Hellevad,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 93 22
e-mail. gte@Aabenraa.dk eller
gretelterp@gmail.com
Medredaktør Gerda Hansen
Langager 12, Hellevad,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 96 03
e-mail. langager@bbsyd.dk
Medredaktør Jens Termansen
Østermarksvej 22, Nr. Hostrup,
Tlf. 21 66 53 24
e-mail. jct@privat.tele.dk.
Tryk og layout HOTTRYK
Brunde Vest 4A, 6230 Rødekro,
tlf. 74 66 64 31

Næste nummer af bladet
udkommer omkring 1. september
2018. Stof til bladet indleveres til en
af de to medredaktører.
DEADLINE 7. AUGUST 2018.

REDAKTIONELT
Redaktionsmødet er som tidligere
meddelt fastsat til torsdag den 7.
juni 2018 kl. 19.00 i konfirmandstuen, så HUSK at sætte X i din
kalender.
Mød op fra foreninger og andre
interesserede og kom med ris og ros,
så bladet ka’ bli’ endnu bedre. Skulle
der ikke ligge et blad i din postkasse,
så henvend dig til en i redaktionen,
så vi kan få det rettet. Der vil altid
ligge ekstra eksemplarer i vore kirker
og hos Shell, Hellevad.
Så er sommeren endelig kommet
til dejlige Danmark og dermed tid
til at lufte hundene synligt. Vis hensyn
og ta’ affaldsposer med, så de folk,
der gerne vil undgå at træde i disse
høm-hømmer, eller får græsslåmaskinen smurt til med aftrædelsesproduktet (meget pænt sagt) også kan
nyde turen. Undgå også at lade den
fyldte pose ende over hækken på
åstedet, det varer mange år, inden
denne pose er opløst, Vi skal alle
være med til at værne om naturen.
REDAKTIONEN ØNSKER ALLE
EN GOD SOMMER
Forside billede er indsendt af
Hellevad Menighedsråd.

