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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag

Friluftsgudstjeneste
i Hellevad

Mandag den 10. juni kl. 10.30

Søndag den 23. juni kl. 18.30

Fælles gudstjeneste for Hellevad og
Egvad Sogne hos Bodil og Hans
Nissen, Tingbjergvej 12, Øbening.
Medbring stole, tæpper, kaffe og frokost, som kan nydes i den flotte have.

Friluftsgudstjeneste på Gustes Eng i
anledning af midsommerugen.
Efter gudstjenesten er der kaffe 😊
Vel mødt!

Friluftsgudstjeneste
i Nr. Hostrup

Babysalmesang

Torsdag den 1. august kl. 19.00
Sogne- og byfesten i Nr. Hostrup
fejres fra onsdag den 31. juli
til søndag den 4. august.
Ugen skydes i gang med en friluftsgudstjeneste torsdag den 1. august kl.
19.00 i Anne Margrethe og Kristian
Johnsens have i Nr. Hostrup, Bygade 9.
Sognepræst i Hjordkær,

Babysalmesang starter op til efteråret
igen. Første gang bliver torsdag
d. 5. sept. kl. 10 i Hellevad Kirke.
Tilmelding til
Anne-Mette Brun Jensen,
tlf. 25 47 62 78 eller til
organisten@gmail.com

Robert Strandgaard Andersen,
leder gudstjenesten.
Tag selv en stol med.
Der er kaffe og kage bagefter.
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo
DÅB

Aftengudstjeneste
og grill
Søndag den 25. august kl. 19.00
i Egvad Kirke.
Som noget nyt holder vi
sommeraften-gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er
Egvad Menighedsråd
klar med pølser på grillen.
Vel mødt!

Den 7. april
Jeppe Gram Zachariassen
Tyrholmvej 2
6230 Rødekro
Egvad Kirke
BISÆTTELSE
Den 22. marts
Niels Holger Mikkelsen
Rise Bygade 62
6230 Rødekro
Aabenraa Kirkegårdskapel
Den 5. april
Helene von Qualen
Lergård 98
6200 Aabenraa
Egvad Kirke
Den 11. april
Jon Hansen
Vandmøllevej 5, Klovtoft
6230 Rødekro
Hellevad Kirke
BEGRAVELSE
Den 20. marts
Jakob Hansen Petersen
Løgumklostervej 21, Svejlund
6230 Rødekro
Hellevad Kirke

Fra menighedsråd og præst
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Dannebrog 800 år
Friluftsgudstjeneste lørdag d. 15. juni kl. 12 på Kongehøjen i Hjelm Skov
Den 15. juni 1219 faldt Dannebrog fra himlen under et slag i Estland.
Den danske konge Valdemar var trængt på slagmarken, men Dannebrog faldt ledsaget af ord fra himlen ”Ved dette tegn skal du sejre” og krigslykken vendte. Sådan
fortæller en gammel legende, og legenden fortsætter med at fortælle, at da kongen
vendte hjem fra slaget, sejlede han ind mod de danske kyster, ind gennem Aabenraa Fjord mod et lille højdepunkt i bunden af fjorden, som dengang skar sig endnu
dybere ind i landet.
Her, på højdepunktet, som siden skulle kaldes Kongehøjen, præsenterede han Dannebrog for de imponerede danskere, som nu fulgte ham til Urnehoved Tingsted,
hvor sejren skulle anerkendes og fanen blive anerkendt som nationalt flag og symbol. Verdens ældste nationale flag!
I år, den 15. juni 2019 er det 800 år siden!
Det markeres med en friluftsgudstjeneste lørdag den 15. juni kl. 12 på Kongehøjen i
Hjelm Skov.
Borgmester Thomas Andreasen byder velkommen og taler, Biskop Marianne Christiansen prædiker, Den sønderjyske Garde spiller til salmerne, og alle de flagførende
foreninger i kommunen er inviteret til at samles og lyse skoven op i rødt og hvidt.
Aabenraa Sogn arrangerer gudstjenesten, og vi håber, at folk vil komme fra alle dele
af provstiet og deltage i denne fest!
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Særlige gudstjenester / Kirkeinfo

Guld konfirmander 2019 i Hellevad Kirke.
Dette hold blev konfirmeret i 1969 den 27. april og præsten var Gunnar Peters-Lehm.
Fra venstre forrest. Birthe Møller (Christensen), Karla Skøtt (Frost),
Anne Christa Andersen (Radik), Anne- Lene Andresen (Christensen).
Karin Iversen, Mariann Mortensen (Reinhold), Alice Andersen (Carstensen),
Christian August Lund, Birger Wollesen, Kaj Hansen, Jens Christian Nissen,
Carsten Carstensen.

Fra menighedsråd og præst
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Menighedsråd

Kirkebetjeningen
Konstitueret sognepræst.
Judith Legarth
Hellevad præstegård,
Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro,
Tlf. 23 74 08 80
E-mail. jnl@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.
Anne-Mette Brun Jensen er tiltrådt som
organist ved Hellevad og Egvad Kirker og
har følgende e-mail:
Til.organisten@gmail.com
Tlf. 25 47 62 78
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

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

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

Kirketjener/graver Hellevad.
Tonni Petersen
Vandmøllevej 3, Klovtoft, 6230 Rødekro
Tlf. 53 28 71 25
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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/kasserer
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
Medlem Jørgen Bossen
Langager 14, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 22 / 24 29 06 52
E-mail. jkbossen@hotmail.com
Forretningsfører Bente Bæk Nielsen
Rise Bygade 23, 6230 Rødekro
Tlf. 74 69 40 70
E-mail. bbn@km.dk

Fra menighedsråd og præst

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

Hellevad
Husmoderforening
Efter generalforsamlingen den 7. marts
holdt vi konstituerende møde.
Foreningens nye bestyrelse:
Formand:
Randi Jørgensen
Kasserer:
Elna Fix
Sekretær/PR:
Lilian Kristensen
Medlem:
Anita Petersen
Medlem:
Anna Marie Schulz
Suppleant:
Laila Eskildsen
Stor TAK skal lyde til alle, der støtter foreningen med et medlemskab.
Hellevad Husmoderforening har 124 medlemmer, heraf efterhånden en del mænd,
der også ønsker at deltage i vores arrangementer.
Skulle du ønske at blive medlem, kan du
kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.
Et årligt medlemskab koster 75 kr.
Torsdag den 15. August. Udflugt sammen
med Hellevad-Egvad Pensionistforening.
Turen går til Søby Brunkulslejre og Olsens
Paradis.
Afgang fra Kløver Es kl. 8.45. Vi kører til
Søby Brunkulslejre, hvor vi får kaffe og
et rundstykke. Herefter er der 2 timers
guidet tur. Efterfølgende får vi en madpakke og drikkelse udleveret fra bussen.
Efter frokosten går turen videre gennem
det midtjyske landskab til Olsens Paradis,
hvor vi ser haven og får kaffe og kage.
10

Herefter fortsætter vi til Endrup Kro, hvor
vi får en 2 retters middag + kaffe. Drikkevarer er for egen regning på kroen.
Vi forventer at være tilbage ved Kløver Es
ca. kl. 20.
Pris for turen er 500 kr.
Tilmelding senest den 8. august til Lilian
tlf. 20939042 eller Inga tlf. 30247802.
Torsdag, den 5. September tur til
Cathrinesminde Teglværk.
Vi mødes ved Kløver Es kl. 10. Vi kører
til Teglværket, der ligger smukt ved Iller
Strand. Guidet rundvisning. Foreningen
medbringer madpakker og kaffe. Medbring selv drikkelse efter behov.
Pris 100 kr.
For ikke-medlemmer er prisen 175 kr.
Tilmelding senest den 30. august til Lilian
tlf. 20939042, eller Elna tlf. 74669483.
Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer.
Venlig hilsen
Lilian Kristensen
tlf. 20939042, mail lilian@netfiber.dk
Fra foreninger i Hellevad Sogn

Beboerforening for Hellevad og omegn

Beboerforening for
Hellevad og omegn
Hvad gør Hellevad Beboerforening egentlig for byen?
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,
arrangerer juletræsfesten på Hellevad
Vandmølle og sørger for, at der kommer
julebelysning op i byen. 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. Lige nu ser det ud til,
at kunstpengene bliver brugt i Aabenraa.
Beboerforeningen har overtaget legepladsen Tusindfryd på Søndervænget. Den
fungerer rigtig godt og passes af nogle
ildsjæle her i byen.
Hellevad Beboerforening har også overtaget økonomien fra ”Rundt Om Hellevad.”
Lige nu søger vi en, der vil slå græsset på
rundkørslen.Udgifterne til benzin betales
Fra foreninger i Hellevad Sogn

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.
Landdistrikterne har fået en ny medarbejder i kommunen, som vil varetage kontakten mellem landdistrikterne og de enkelte
foreninger i landsbyerne.
Medlemskort/ kontingent
til Beboerforeningen
Når dette sognenyt kommer ud, har der
været medlemmer fra bestyrelsen rundt
for at sælge medlemskort til Beboerforeningen. Det koster 100,- kr. for en husstand, og 50,- kr. for enlige. Hos dem som
ikke var hjemme, har de lagt et indbetalingskort i postkassen, som kan indbetales
på netbanken eller på Shell tanken. Man
kan også betale med mobil pay. Vi håber,
at rigtig mange er blevet medlem og ellers
er det bare hen på Shell tanken og købe et
ved Majbrit.
Hjerterstarter
Hjertestarteren ved skolens idrætsanlæg
flyttes udenfor bygningen ved indgangspartiet til omklædningsrummene. Hjertestarteren har været i brug i år, så vi må da
11

Beboerforening for Hellevad og omegn
sige at det er dejligt, at byen har to styk.
Majbrit Krüger, som har organiseret hjerteløbere i Hellevad, er desværre flyttet, så
nu søger vi nye, som vil overtage opgaven
som Hjerteløber. TAK til Majbrit Krüger.

Der har været arbejdsdag på legepladsen
og nu er den pæn igen. Tak for indsatsen.

Legepladsen Tusindfryd
på Søndervænget
Legepladsen bliver vedligeholdt af frivillige
og Beboerforeningen afholder alle udgifter. Vi søger lige nu en, der vil overtage
græsslåningen på pladsen efter Majbrit og
Flemming. Det ville jo være ærgerligt, at
legepladsen skal lukkes.

Tak til de afgåede medlemmer.
Vi siger mange tak til Lisbeth Bang-Olsen
og Jes Melbye for deres indsats i Hellevad
Beboerforening.

HUSK AT HOLDE LEGEPLADSEN PÆN
OG REN!

Med venlig hilsen
Beboerforeningen for Hellevad og Omegn

Bestyrelsen for Beboerforeningen 2019
Formand
Kasserer
Sekretær
Best. medlem
Best. medlem
Suppleant
Suppleant
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Birger M. Wollesen
Lars Iskov
Flemming Outzen
Majbrit Brylle Outzen
Alis Post Nielsen
Ditte Bonde Thuesen
Mette Jensen

tlf. 74 66 91 44
tlf. 51 33 89 97
tlf. 22 68 10 18
tlf. 30 53 26 83
tlf. 22 81 56 45
tlf. 60 21 91 01
tlf. 24 40 35 15

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Børneunivers

Nyt fra
Hellevad Børneunivers

Grøn er vårens hæk – og det bliver den.
Foråret er sprudlende og tiltrængt efter
den lange våde marts vi havde.
Der er nu 2 måneder til sommerferien, og
det har været et skoleår fuld af goddag og
farvel.
Vi sagde farvel til Gitte, Angie, Lone,
Karin, Torben og Gretel og sagde goddag
til Rene, Henriette, Søren og nu Fabrina.
Sidstnævnte er Gretels afløser.
Fabrina Dorow er 30 år og bosiddende
med sin søn i Toftlund. Fabrina startede d.
1. maj, og vi byder hende hjertelig velkommen i vor midte.
Lige så dejligt det er at kunne byde Fabrina
velkommen, lige så vemodigt bliver det at
skulle tage afsked med Gretel. Efter mere
end 30 års ansættelse har Gretel valgt, at
det nu er tid til at nyde livet, hele dagen,
hver dag. Vi ønsker Gretel alt det bedste,
og ser frem til at byde på kaffe, hvis hun
kigger forbi :-)

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Tiden efter nytår har været præget af
mange kurser: økonomi, løn, pædagogik,
og meget meget mere. Vi bliver klogere og
dygtigere hele tiden.
Også i år har alle børn og elever deltaget
i affaldsindsamlingen. Det gode budskab
her er, at der ikke var helt så meget at
samle op som sidste år.
Derudover har alle elever, samt de største
fra Smørhullet deltaget i Team Rynkeby
løbet. Målet med løbet ligger i sætningen:
Børn hjælper børn. Rynkeby løbet er et
sponsorløb, hvor de indsamlede penge går
til Børnelungefonden.
Der blev i alt indsamlet 12.155 kr.
Rigtig flot.
Med venlig hilsen
Anni S. Jensen og Søren Sørensen
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Hellevad-Egvad Pensionistforening

Hellevad – Egvad
Pensionistforening
Onsdag d. 5. juni
Karen og Peters fiskesø.
Kl. 9.00 start fra Kløver Es på cykel.
Kl. 9.30 start fra Kløver Es i bil.
Til en hyggedag med kortspil, petanque
eller fiskeri, snak og hygge.
Ved middagstid bliver grillen tændt.
Pris alt inkl. kr. 75,00
Tilmelding senest lørdag d. 1 juni
til Karen tlf. 25 34 61 53
Onsdag d. 10. juli
Grillfest for krolfspillere
Torsdag d.25. juli
Bovlund Friluftsteater
De spiller ”Sommer i Tyrol” og starter
kl.19.30.
Pris 200,- for teaterbillet og 1 ret mad,
bestående af grillkølle med kartoffelsalat
og grøn salat.
Prisen uden mad 140,- pr. person
Max. 30 personer!
Betaling ved tilmelding.
Vi kører fra Kløver Es kl. 18.00
Tilmelding senest d. 20. juli til Inga tlf.
30247802 eller Birgit tlf. 26709251

14

Torsdag d. 15. august
Har vi udflugt, sammen med Hellevad
Husmoderforening.
Turen går til Søby Brunkulslejre og Olsens
Paradis.
Afgang kl. 8.45 fra Kløver Es.
Vi kører til Søby Brunkulslejre, hvor vi får
kaffe og et rundstykke.
Herefter får vi en 2 timers guidet tur.
Efter turen får vi en madpakke, og drikkelse udleveres fra bussen.
Herefter går turen videre gennem det
midtjyske landskab til Olsens Paradis,
hvor der serveres kaffe og kage.
Herfra går turen videre til Endrup Kro,
hvor vi får en 2 retters middag +
kaffe. Drikkevarer er for egen regning.
Pris for turen kr. 500,00.
Tilmelding senest d. 8. august til Inga
tlf. 30247802 eller Lilian tlf. 20939042
Torsdag d.19. september
Besøger vi Panbo Kunst Museum.
Afgang fra Kløver Es kl. 9.30.
Ved Panbo får vi en rundvisning
og smørrebrød.
Drikkevarer er for egen regning.
Pris 100,00.
Tilmelding senest d. 12. sep. til Inga
tlf. 30247802 eller Birgit tlf. 26709251.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF
Fodbold
- Ungdom:
Så er der igen fuld gang i Hellevad IF’s
ungdomsfodbold. Som altid er der 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 ellers klargjort til at
tage imod nye som gamle spillere
Selve opstarten blev igen gennemført som
en fælles opstart for alle ungdomshold,
og som altid havde vi en virkelig vellykket dag, med hele 62 ungdomsspillere – og
vejret var jo helt igennem fantastisk med
sommerligt vejr. Indledningsvis fik spillere
og forældre informationer om adfærd,
holdning, planer for træning, turnering,
stævnemuligheder m.m., for den kommende sæson. Derefter en omgang let
træning efterfulgt af lidt hyggeligt samvær
med kage og saftevand. Og igen i år blev
der lavet det obligatoriske fælles billede
med glade børn og trænere ;-)

Gruppebillede af HIF’s ungdomsspillere,
de nye Krudtugler, samt forældre der klargør til social hygge efter træning.
Fra foreninger i Hellevad Sogn

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. 95 ungdomsspillere), så igen en super
flot tilslutning til fodbolden i Hellevad.
Specielt glædeligt er det som formand
at se, at Krudtugler igen i år oplever stor
opbakning, samt at vores U6-7 pigehold nu
tæller hele 15 piger. Men der er altid plads
til flere, så hvis nogle mangler 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.
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Hellevad Idrætsforening
Fodboldbestyrelsen har også et nyt
koncept på trapperne de kalder: ”Tirsdagsbold & Aftensmad”, hvor Hellevad
Idrætsforening, i samarbejde med Kløver
Es inviterer til en let omgang aftensmad
ved bålhatten tirsdag den 14/5. Bestyrelsen
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håber på stor tilmelding til dette, så det
kan gentages – se billede nedenfor ifht.
tilmelding og praktik.
Mange hilsner
Fodboldformand Peder Holm.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Sognenyt - 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
igen i år har trænet på kunststofbanen i
Agerskov. Det 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 5 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. Trænerteamet som fortsat er
Jens G., Kevin R. og Christoffer T., og som
alle bidrager med god kvalitets træning og
godt humør.
Oldboysholdet 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 ;-).

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Den 30/4 er en aften som flere i Hellevad
og Hjordkær sent vil glemme. Der var
pokalkamp mellem de nævnte senior hold,
og i den forbindelse havde Sydbank meldt
deres ankomst, hvor de ville hjælpe med at
gøre kampen helt speciel for både spillere
og tilskuere (børn som voksne). Sydbank
kom med oppustelige mål og dartskive,
lykkehjul, flag, banner, konkurrencer med
præmie, mad og drikke til spillerne, videooptagelse af kampen, m.m. Derudover
havde Hellevad IF arrangeret en pølsevogn, børn der løb med spillere ind fra
hvert hold, musik, m.m. At vejret så også
var med os gjorde, at det alt i alt blev en
rigtig god aften. Der var et stort fremmøde
med ca. 350 tilskuere, og de fik en spændende kamp at se, hvor Hjordkær i sidste
ende løb af med en 2-0 sejr. En stor tak til
det store fremmøde – også fra Hjordkær,
til Sydbank og til alle hjælpere.
Mange hilsner
Fodboldformand Peder Holm.
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Hellevad Idrætsforening

Billeder fra en fantastisk aften til
pokalkampen mod Hjordkær.

Sognenyt - Hellevad IF - Sponsornyt
I foråret har vi fået opsat 2 nye udskiftningsbokse, da de gamle var opslidte.
Begge bokse er lavet og opsat af Klitgaard,
Din ejendomsservice, hvoraf den ene også
er sponsoreret at Torben Klitgaard. Den
anden boks er sponsoreret af Uge Lystfiskeri og Camping.
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HIF takker for sponsoratet!
Herudover er der tegnet sponsoraftale med
Beck & Nielsen Murer, som har købt en
bandereklame. Også tusind tak til dem!
Vi har fortsat plads til nye reklamebander,
så hvis du/I har lyst til at få jeres firmalogo
op på Hellevad Stadion, så kontakt endelig
Carsten Schmidt på 21 48 75 21.
Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Idrætsforening

Hellevad IF’s nye udskiftningsbokse, som
er lavet af Klitgaard, Din ejendomsservice
og sponseret af Torben Klitgaard og Uge
Lystfiskeri og Camping.

Mange hilsner
HIF sponsoransvarlig Carsten Schmidt

HIF, bestyrelsen:
Foråret spirer og gror og vi nyder max
vores sommeraktiviteter på boldbanerne.
Det er en sand fornøjelse af se alle de små
og store løbe rundt og træne tirsdag efter
tirsdag og se glæden i deres øjne ved at
være aktive, nyde kammeratskabet og ikke
mindst tage en sejr eller et nederlag med
oprejst pande, se forældre stå og sludre om
stort og småt.

– begge dage med succes, 130 personer
deltog om lørdagen lige fra starten med
buffet og dans efterfølgende. Tilslutningen til torsdagen var som det plejer – ikke
mange blev dog til kaffen efterfølgende, så
nye tiltag er allerede drøftet til næste år.
TUSINDE TAK til alle aktører og instruktører for jeres store arbejde og flid. Tak til
Kløver ES for godt samarbejde som altid.

Siden sidste Sognenyt har HIF afholdt
dilettant sidste torsdag og lørdag i februar

Vi har også haft en dejlig søndag med
fastelavn d. 3. marts med livlige og søde

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender - Hellevad
JUNI
05. kl. 9./9.30
06. kl. 19.00
10. kl. 10.30
15. kl. 12.00
			
			
19.-23.
22. kl. 11.00
23. kl. 18.30

Karen og Peters Fiskesø
Redaktionsmøde i konfirmandstuen
Friluftsgudstjeneste hos Bodil og Hans
Friluftsgudstjeneste, Kongehøjen i Hjelm skov
Dannebrog 800 år ved
Biskop Marianne Christiansen
Midsommerfest i Hellevad
Ringridning
Friluftsgudstjeneste på Gustes Eng

Pensionistforening
Fælles
Kirkerne

JULI
10.			
25. kl. 18.00

Grillfest for krolf spillere
Bovlund friluftsteater ”Sommer i Tyrol”

Pensionistforening
Pensionistforening

AUGUST
15. kl. 08.45
25. kl. 19.00

Udflugt – Søby Brunkulslejre / Olsens Paradis
Aftengudstjeneste og grill i Egvad Kirke

Husmf./Pensionistf.
Kirken

SEPTEMBER
05. kl. 10.00 Babysalmesang starter i Hellevad Kirke
05. kl. 10.00 Cathrinesminde Teglværk
19. kl. 09.30 Tur til Panbo Kunst Museum
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Kirkerne
Ringriderforening
Kirken

Kirken
Husmoderforening
Pensionistforening

Aktivitetskalender Hellevad Sogn

AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD & EGVAD

Aktivitetskalender - Egvad
MAJ
26. kl. 10.00
26. kl. 14.00
			
JUNI
06. kl. 19.00
10. kl. 14.00
			
AUGUST
31. juli-4. aug
01.			
25. kl. 19.00
			
SEPTEMBER
01. kl. 14.00

Mandfolk på MTB
Familietur til Favrsbjerg, Klovtoft

NHU
Familie og Samfund

Redaktionsmøde
Bilorienteringsløb

Fælles
NHU

Byfest i Nr. Hostrup
Friluftsgudstjeneste byfest NH
Aftensgudstjeneste og grill i Egvad Kirke

Alle foreninger i NH
Egvad Kirke
Egvad Kirke

Sommersang ved søen

Nr. Hostrup Hus

Aktivitetskalender Egvad Sogn
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Hellevad Idrætsforening

udklædte børn og enkelte voksne, der også
turde møde ”dressed up”:
Kattekonger blev:
0 år – børnehave: William Gram
0 kl. – 2. kl.: Lucas Hynkemeier Schmidt
3. kl. – 6. kl.: Mie Jensen
Mænd: Torben Iwers
Kvinder: Berit Hynkemeier Schmidt

Som ny formand for HIF, vil jeg også gerne
benytte lejligheden til, på foreningens
vegne, at sige en kæmpe tak til Hanne
Marie for hendes store arbejde igennem de
sidste 10 år. Du har lagt en enorm indsats
og en masse energi i foreningen, hvilket
vi gerne vil takke for. Pokalen som årets
HIF’er er meget velfortjent!

Vi havde d. 12. marts generalforsamling
i skolens multirum, hvor en snes fremmødte fik drøftet og berettet årets gang i
Idrætsforeningen. En rigtig god aften med
god dialog, hygge og snak og uddeling af
pokal til ”årets HIF’er”. Pokalen blev i år
overrakt til Hanne Marie Toft, der efter 10
år på formandsposten har valgt at takke
af. Det har været 10 fantastisk spændende
og sjove år, og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige TUSINDE TAK til alle
for dejligt samarbejde på kryds og tværs
igennem alle årene. Jeg vil også gerne byde
velkommen til Hanne Underbjerg, som
med glæde modtog valget som ny formand
for Hellevad Idrætsforening.

Samtidig vil jeg også gerne på egne vegne
takke for valget. Til dem, der ikke ved,
hvem jeg er, så hedder jeg Hanne Underbjerg-Tornvig. Jeg er 29 år, og født og
opvokset i Hellevad. Selvom jeg ikke har
været aktiv i foreningen de sidste mange
år, og derved ikke helt er inde i, hvilke
gøremål der ligger i foreningen endnu,
glæder jeg mig til at komme i gang med
bestyrelsesarbejdet, og ser frem til at sætte
mit præg på foreningen. Jeg har allerede
været til de første par møder, og det tegner
til at blive et rigtig godt samarbejde med et
stærkt hold.
På vegne af HIF
Hanne Underbjerg-Tornvig

Mange hilsner fra
Hanne Marie Toft
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Hellevad Idrætsforening

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Hellevad 4H

4H
1. maj startede en ny sæson op med 25
spændte børn. Vi ser frem til en sjov og lærerig sæson. Som tak for hjælpen til vores
trofaste hjælpere Berta, Mette og Mona,
har de hver fået overrakt en flot gavekurv.
Ligeledes har Line og Erik også modtaget en gavekurv, som tak for lån af toilet
faciliteter.
Husk at støtte 4H ved at købe lodder ved
tombolaen til byfesten.
Hver onsdag i august kan der købes kartofler og andre grøntsager ved 4H hytten
fra kl. 14 til 16:30.
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Sæt kryds i kalenderen til Åbæk lejren
d.17-18. august.
Til en sjov og anderledes 4H oplevelse.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Brandværn

Hellevad Brandværn
Hos os brandfolk er foråret godt i gang,
vi øver og træner for hele tiden at være
skarpe.
Vi har i den første del af året været tilkaldt
til større brande i Bedsted og Tinglev bl.a.
For at vi kan arbejde sikkert og alle sammen komme hjem til familien, så er det
vigtigt, at vi har det nyeste og mest sikre
udstyr. Vi får vores udstyr fra Brand og
Redning Sønderjylland, som vi er en del
af. Men for at vi hele tiden kan være med
helt fremme, så bruger vi nogle gange
egne midler til at forbedre vores udstyr og
personlig udrustning. De penge vi bruger
på dette, tjener vi dels på brandvagter.
MEN - en del får vi også ind som frivillige bidrag af jer, kære læsere. Derfor vil
vi takke mange gange for de bidrag vi får,
jeres bidrag hjælper os til at hjælpe jer. De
bliver bl.a. brugt til at vores personlige
udrustning, røgdykker- og førstehjælps
udstyr. Hvis I nu har lyst til at støtte os,
kan det gøres på mobilpay : 74032 eller på
konto nummer: 8205-1570036498
På mandskabsfronten har vi i skrivende
stund Brian og Stephanie i gang med
funktionsuddannelsen, og når I læser
dette, så er de (forhåbentlig) fuldt uddannet brandfolk.

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Vi har også for nyligt haft åbent hus, hvor
vi håber, der har været nogle fremtidige
brandfolk og hilse på os.
Skulle du nu gå rundt og tænke, om netop
du kunne egne dig som brandmand, så
kom ned på stationen og snak med os,
eller fang en af os rundt omkring, når du
møder os. Brandmænd i Hellevad Friv.
Brandværn er godt og professionelt uddannet, en uddannelse, hvor man lærer rigtig
meget, man også kan bruge i sit job og i
privatlivet.
Vi vil ønske jer alle en god, varm og sikker
sommer.
Og husk, vi er altid klar hvis der er brug
for os. En for alle og alle for en!
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Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Hellevad
Vandværk A.m.b.a.
Hellevad Vandværk har afholdt generalforsamling på Hotel Kløver Es, hvor der
mødte 15 andelshavere op. Vandprisen
blev sænket fra 2,00 kr. til 1,75 kr./m3, der
er stadig 0,75 kr./m3 i rabat for forbrug
over 1000 m3.

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

Hellevad Vandværk A.m.b.a. er fra årsskiftet overgået med opkrævningen af vandforbrug og økonomi, fra SE (Syd-Energi)
til GHH (Genner, Hellevad og Hovslund
Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.).
Du har midt i januar 2019 fået et brev fra
GHH omkring dette, hvordan du kan
betale. Der er et betalingskort med, som
du skal betale. Du bedes anmelde dette til
Betalings Service, så vandregningen altid
bliver betalt til tiden. Hvis du ikke kan
finde ud af dette med Betalings Service,
kan din bank hjælpe dig.
Hvis du ikke betaler, skal du betale et
gebyr for 1. og 2. rykker. Når der er gået
14 dage efter 2. rykker, får Vandværket
besked. De lukker da for vandet til dit
hus, og der åbnes ikke for vandet igen, før
regningen er betalt, samt 4.500,00 kr. plus
moms til Vandværkets konto for at lukke
og åbne for vandet igen.
Dette er kun for dem, der får vand fra Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Næstformand
Søren Jessen
tlf. 21 66 53 02
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Formand
Freddy Hansen
tlf. 30 55 30 39 • hellevadvand@svenet.dk

Kasserer
Finn Homilius
tlf. 40 27 56 61
Best. medlem
Tonni Petersen
tlf. 30 56 90 11
Best. medlem
Jesper Jensen
tlf. 40 33 91 46
Suppleant
Leo Luff
tlf. 30 36 00 32
Hellevad Vandværk A.m.b.a.
www.hellevadvand.dk

Fra foreninger i Hellevad Sogn

Hellevad Ringriderforening /Hyggeklubben
POKALRINGRIDNING

Hellevad
Ringriderforening

i

Hellevad
Hellevad Ringriderforening

Generalforsamling

Program for pokalringridningen
Ringriderfesten

Der er afholdt generalforsamling
d. 22. januar 2019.
Bestyrelsen består nu af følgende
Kl. 11.00
medlemmer:
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedl.

Suppleanter

Hellevad Frivilli

SØNDAG den 14. september 2008.
afholdes i år
lørdag d. 22. juni 2019 kl. 11.
Ringridning starter
Arrangementet afholdes sammen
Boder åbnermed Hellevad Midsommerfest.

Kl. 12.00
Middagspause. Der kan købes Schnitzel m. Flødekartofler & salatbar for kr.
Hans Jepsen
Karina JørgensenKl. 13.00 Afhentning af sidste
Program
års konge følger
på hotel senere.
Kløver Es med
Den Sønderjyske Pigegarde
Susanne Homilius
Kl. 14.15
Optog med ryttere, orkester og minitog.
Jette Nielsen
Kl.
15.00
Faneridning, derefter omridning.
Christian Nielsen
Tina Hejsel Skov Kl. 17.00 Uddeling af pokaler samt udtrækning af lodsedler v/ Julius Beier,
formand for Amtsringriderforeningen.
Andreas Carstensen
Lodseddelgevinster kan afhentes i teltet eller ved henvendelse til Jan Freita
Benny Kohls
Tlf 2296 8822 – bedst efter kl 16.00
Tina Skovmand
Carsten Carstensen
På ringriderpladsen har hotel Kløver Es restauration i laden
Desuden findes der bytteboder for børn, 4 H, tombola, pølsevogn, is, slik på pladsen.
Minitog kører rundt i byen.
Hellevads beboere opfordres til at hejse flaget på dagen.

Hyggeklubben
Juni:

August:

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

Tirsdagene den 13., 20., 27.

Juli:

Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 74833982
Annemie Møller tlf. 74669356

Holder vi sommerferie!

Fra foreninger i Hellevad Sogn
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Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening

Nr. Hostrup & Omegns
Beboerforening
NR. HOSTRUP – ÅRETS LANDSBY
Først og fremmest skal der lyde et stort
og stolt tillykke til os alle sammen, med
den meget flotte titel som årets landsby i
Aabenraa Kommune! Der arbejdes lige nu
på at markere det rundt i hele Egvad Sogn,
for det er bestemt noget, vi godt må prale
med.
Generalforsamling:
Mange tak til de fremmødte folk til vores
generalforsamling. Generalforsamlingen
medførte ikke de store ændringer i bestyrelsen, da alle modtog genvalg, og konstitueringen fortsætter som det forgangne
år. Husk at hvis I ligger inde med forslag til
mangler eller nye ideer, så hold ikke igen
med at kontakte bestyrelsen.
Fastelavn:
Tak for en super hyggelig fastelavnsfest,
søndag d. 3 marts, hvor der deltog 30 flot
udklædte børn, med en masse forældre
og bedsteforældre som påhæng, hvor
også en god del af de voksne var trukket
i kostumerne. Kattekongerne blev fordelt
således, at for dagpleje/vuggestuebørnene
blev det Alfred Møller Radik, for børnehavebørnene blev det Magne Kjer Møller
og for skolebørnene blev det Viola Møller
Radik, der med sit fine Geisha kostume
blev kåret som den bedst udklædte.
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Rent Sogn:
Igen i år var folk mødt talstærkt op fra
alle hjørner af vores lille sogn, så vi kan
holde affaldet på et minimum. Foråret
viste sig fra sin milde side og var med til
at skabe den helt rigtige stemning til den
efterfølgende grillpølse, som i hyggelige
omgivelser på terrassen blev nydt ved Vagn
og Gitte

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Familie & Samfund

Egvad og Omegn
Birgit T. Holm
Inger Karlsen
Gurli Hansen
Mette Steinbeck
Majbrit Æbelø
Anni Vloet
Bente Bæk Nielsen
Bertha Jensen
Kirsten Petersen Ø

Formand.......................................................................20224429
Næstformand, Sekr. PR............................................... 40532562
Regions udv.................................................................. 30282218
Kursus udv.................................................................... 50729334
Kursus udv.................................................................... 27646529
Best. medl..................................................................... 27508301
Best. medl..................................................................... 60491881
Suppleant......................................................................40449146
Suppleant...................................................................... 61760967

Familie og Samfund ønsker alle en god sommer.

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Hus

NR HOSTRUP HUS
-Alle foreninger under ét tag
Hold nu op hvor fik vi fejret vores indvielse med maner! 250 deltog ved receptionen,
350 festglade mennesker dansede til den
lyse morgen ved aftenfesten, og 150 børn
og voksne tumlede og legede om søndagen
ved familiehyggedagen. En stor tak skal
lyde til indvielsesudvalget og jeres mange
hjælpere for en utrættelig indsats, der bare
gjorde, at hele arrangementet var 100%
succes! At økonomien så også samlet set
endte med et overskud på ca. 5000 kr er
bare endnu et skulderklap til udvalget for
sikker styring af økonomien.
Bestyrelsen:
Har efter generalforsamlingen den 14.
marts følgende sammensætning:
Gunnar Petersen Formand.
Bo Kaczmarek Næstformand.
Anne Grethe Jepsen Sekretær.
Bodil Nissen Kasserer (udenfor bestyrelsen)
Birgit Holm, Peter Kaczmarek, Ulla Jensen
og Jesper Paulsen Bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er i fuld gang med at tage fat
på de mange ting, der skal til, for at vi kan
få driften op at køre og dermed økonomien til at hænge sammen.
Økonomien:
Byggeregnskabet er i skrivende stund
endnu ikke endeligt opgjort, men det ser
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meget lovende ud! Især det store frivillige arbejde, der er ydet, har været over al
forventning. Der skal lyde et kæmpestort
tak til alle de flittige frivillige! Men det
skal da ikke være en hemmelighed, at jo
færre penge vi skal låne, jo lettere vil den
fremtidige drift hænge sammen.
Er der nogen derude, som har lyst til at
give et stort eller lille kontant bidrag, så
kan det gøres ved at indbetale, enten på
mobilpay nr. 59127 mrk. donation eller bankoverførsel til k.nr. 7910-1833956
Muligheden for at indbetale igennem DGI
er nu lukket ned.
Compass Fairs Aps:
Nu skal vi tjene til driften af huset, derfor
er det vigtigere end nogensinde, at vi yder
frivilligt arbejde til forskellige arrangementer hos Compass Fairs Aps. 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 messer m.m.
Vi efterlyser frivillige, der kunne tænke sig
at tage en lille tjans og få en god oplevelse engang imellem. Bodil koordinerer
opgaverne, så de bliver løst med det antal
frivillige, der er behov for.
Interesseret i at hjælpe!
Kontakt Bodil - 40 41 90 55
Fra foreninger i Egvad Sogn
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Medlemskab NHH
Så er tiden kommet til at gen/nytegne sit
medlemskab af Nr. Hostrup-Hus. Kontingent 2019 er uændret 100 kr pr person og
kan indbetales på følgende måde:
Mobilpay nr. 59127 eller bankoverførsel på
k.nr. 7910-1833956
Der vil også være mulighed for at betale
kontingent på vores generalforsamling
torsdag den 14. marts kl. 19.00
Aftaler:
Vi har en super god aftale med Land og
Fritid i Mjøls som giver et stort beløb til os.
Støt Land og Fritid, de donerer et beløb til
os pr. ekspedition i deres butik!
Med SuperBrugsen i Rødekro er der lavet
en rigtig god aftale som kan give op til
15.000 kr pr år delvis afhængig af brændstofsalg på vores OK kort. Derfor er det nu

endnu vigtigere for os at have så mange aktive OK Kort som muligt der støtter NHU!
Gå ind på ok.dk og bestil et OK kort, under punktet støt din lokale forening, find
Nr Hostrup Ungdomsforening ved at søge
på postnummer 6230. Har du brug for
hjælp så Kontakt Gunnar tlf. 50 45 92 91
Jern/metalindsamling:
Vi indsamler skrot, der sælges til fordel for
Nr Hostrup-Hus. Vi har allerede solgt for
rigtig mange penge.
Har du noget metal du vil donere så
kontakt Lars Jensen på tlf. 51 88 42 20.
Et lille hjertesuk! Når I afleverer skrot hos
Lars, bedes I kun aflevere metalskrot og
ikke f.eks. batterier, affald m.m.
På Bestyrelsens vegne
Gunnar Petersen

Sommersang
ved søen
på Tingbjergvej 12,
Øbening, 6230 Rødekro
søndag den 1. september kl. 14.00
entre kr. 150,- inkl. kaffe/kage
Besøg af Fangekoret
Velklingende toner fra de hardcore
sangere med de rå stemmer !

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Forsamlingshus

Nr. Hostrup
Forsamlingshus
Formandens klumme
Et projekt er nu veloverstået, indgangspartiet blev indviet sammen med indvielsen af
Nr. Hostrup Hus. En flot indvielse som det
sig hør, med mange gæster, fest og farver.

Knap var festen overstået, før der stod et
hold klar med Ulla i spidsen, for at få malet storesal, et flot resultat, så pist væk var
alle mærkerne fra gymnastikredskaberne,
og der er igen klar til at blive holdt fest.

I forbindelsen med indvielsen fik vi nye
billeder i vores indgang. Billederne er malet af Helen Dalvig Sønderborg, som har
tænkt, at det ene viser en mor, der kommer til gymnastik med sine 2 børn, som
hænger længst imod multisalen, og et par i
rødt og sort der danser som viser festlighederne i forsamlingshuset.

Lige umiddelbart efter pinse står der
renovering af gulv i lillesal. 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, så
man kan ikke sige andet, at det også er
lidt vemodigt, at gulvet skal skiftes, men
vi håber med isolering nedenunder, at det
vil spare os for nogle el udgifter. Et projekt
som er sponsoreret af SE Vækstpulje.

Desuden havde vi venligst lånt tre billeder
af Else Pia Erz fra Skærbæk. Disse billeder
er valgt, da Else Pia maler trækfugle som
i mange henseender minder om mennesker og deres adfærd. Trækfugle flyver i
flok og lander ofte det samme sted uanset
hvor lang deres rejse har været. De holder
sammen og kan også finde på at tage nye
trækfugle med hen, hvor de slår sig ned.
Billederne et symbol på at vi her i området
har valgt at flyve højt med vores drømme
og tanker, Sagen er jo at vi kan flyve, i
hvert fald i tankerne, og at det er langt at
foretrække at holde hinanden oppe end
nede.
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Aabenraa kommunes materialepulje har
her i marts måned bevilliget os penge til at
få udskiftet tagplader på lille sal.
Der er mange planer og ønsker, men vi må
tage det i de step, som vi får penge samlet
sammen til at gennemføre de forskellige
renoveringer.
I den forbindelse vil jeg gerne slå et slag
for, at der er mange frivillige, der stadig vil
give en hånd med, og det kunne også være
i forbindelse med, at hvis man står og skal
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holde sin fest i forsamlingshuset. Så var det
måske lækkert, at bordene var opstillet og
dækket. Så kan man bare komme og lægge
bordkort på og sætte sig og nyde sin egen
fest. Det skal bare bestilles ved Gitte, eller
den som I nu har booket til at lave maden.
Derudover kan der også stilles servering til
rådighed, overskuddet går ubeskåret enten
til forsamlingshuset eller Nr. Hostrup Hus.

Husk at det kan blive nemmere
at holde fest:
• Vi kan sætte borde op
• Vi kan dække dit bord
• Vi kan servere
• Vi kan vaske op
• Vi kan rydde op
• Sørge for bordpynt og blomster
• Køre Jer hjem efter festen

Bestyrelsen:
Anne Grethe Jepsen���������������������� 50859602
Lars Erik Jensen���������������������������� 51884220
Ludvig Schmidt����������������������������� 29789470
Gitte Petersen ������������������������������� 20745044
Frits Detlefsen ������������������������������ 23296820
Rasmus Iversen����������������������������� 23481087
Børge Nielsen ��������������������������������26278471
Johnny Toftkjær���������������������������� 60497755
Kasserer Bodil Nissen ������������������ 40419055

Kontakt en fra bestyrelsen eller Gitte for
at høre om mulighederne, timerne bliver
afregnet til 150 kr. og går ubeskåret til
Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Udlejning af huset
Gitte Petersen�������������������������������� 52503034

Fra foreninger i Egvad Sogn
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Nr. Hostrup Ungdomsforening

NHU Hold – Sæson 2019/2020:
Så er vi snart klar til den kommende sæson
– og vi glæder os.
De sidste brikker til det store puslespil er i
skrivende stund ved at falde på plads, og vi
kan igen i år stolt præsentere et sæsonprogram som favner bredt.

Træningstider for kommende sæson
2019/2020 starter i uge 37
OBS. der kan ske små ændringer.
Folkedans starter sæson 2019/2020 op
i Nr. Hostrup Forsamlingshus
mandag den 2. september 2019 kl. 19.30.

Der vil løbende være mere info at finde på
vores hjemmeside: nhuf.dk
Glæd dig – vi ses !!!
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Tidspunkt

Mandag

Tirsdag

09.00- 09.15

Formiddagsmotion

09.15- 09.30

Formiddagsmotion

09.30- 09.45

Formiddagsmotion

09.45- 10.00

Formiddagsmotion

Onsdag

16.15- 16.30

Sprællebasser
5 år – 0.
klasse

Puslinge
3 – 4 år

Mor/far/barn

16.30- 16.45

Sprællebasser

Puslinge

Mor/far/barn

16.45–17.00

Sprællebasser

Puslinge

Mor/far/barn

17.00–17.15

Sprællebasser

Puslinge

Mor/far/barn

17.15–17.30

Turbotons
3. – 4. klasse

Springmus
1.-2. klasse

Juniormix

17.30–17.45

Turbotons

Springmus

Juniormix
5. – 8. klasse

17.45–18.00

Turbotons

Springmus

Juniormix

18.00–18.15

Turbotons

Springmus

Juniormix

18.15–18.30

Turbotons

Junior piger
8. klasse +

Juniormix

18.30–18.45

Turbotons

Junior Piger

Juniormix

18.45–19.00

Torsdag

Junior piger

19.00- 19.15

Karlehold

Junior piger

Kropstræning

Frøkner 25+

19.15–19.30

Karlehold

Motionsherrer

Kropstræning

Frøkner

19.30–19.45

Karlehold

Motionsherrer

Kropstræning

Frøkner

19.45–20.00

Karlehold

Motionsherrer

Kropstræning

Frøkner

20.00–20.15

Karlehold

Motionsherrer

20.15–20.30

Karlehold

Fra foreninger i Egvad Sogn
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En helt almindelig fredag i marts
- Den 29. marts 2019
Flagene er hejst, bordene stillet op og klar
med dug på! Der bliver pyntet op med
blomster ved dørene og på bordene. Snoren er klar ved døren til Nr. Hostrup Hus.
Den som skal klippes kl. 13.00, ved den
officielle åbning af multihallen.
Der summer af liv, glade voksne og
spændte børn.  
Kl. 13.00 sker det så. Der bliver holdt taler,
TV SYD og JydskeVestkysten er der og
mange andre feststemte mennesker.  
Snoren bliver klippet til Nr. Hostrup og
omegns multihal. Alle går ind til kransekage og champagne.  
Der bliver holdt taler igen. Formanden
for Nr. Hostrup Hus takker alle de mange
frivillige for deres hjælpende hænder.
Nr. Hostrup Forsamlingshus takker for
samarbejdet og Nr. Hostrup Ungdomsforening takker for, at de nu kan leve deres
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gymnastik- og folkedansdrømme helt ud
i den nye multihal. Og fremadrettet tage
imod rigtig mange gymnaster og folkedansere. Kommunen går på scenen og
ordene flyder ud over multihallen, hvor
Nr. Hostrup får årets pris tildelt. Årets
Landsby 2019 i Aabenraa Kommune. En
rørt formand for Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening modtager prisen og
han var ikke alene om at være rørt i hallen.
Ikke et øje er tørt.
Den officielle åbning er slut, og mange frivillige går i gang igen. Indvielsesfesten skal
der gøres klar til nu. Et brag af en fest med
god mad, forventningsfulde mennesker
og fantastisk musik leveret af Peter og De
andre Kopier slutter en skøn dag og aften
langt ud på de lyse timer.
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Familie hygge i Nr. Hostrup hus
- Den sidste søndag i marts
Søndag den 31. marts 2019
Indvielse for hele familien
Klokken tager 10 slag og snoren bliver
endnu engang klippet til multihallen i
Nr. Hostrup.

Nu er der tummel – spring – leg – brætspil
– hygge og meget meget mere
Selv for de helt små som ikke kan gå er der
aktivitet på 1. sal.
4 timer som løb afsted med hygge – snak
og aktivitet.

Donationen
Vi har den 25. april 2019 i NHU været så
heldige at få overrakt en check fra
Den Jyske Sparekasse på 11.490 kr.
Donationen går til et nyt springredskab
- en oppustelig Flip Track.

Fra foreninger i Egvad Sogn

37

Nr. Hostrup Ungdomsforening

38

Fra foreninger i Egvad Sogn

Nr. Hostrup Ungdomsforening

NHU takker for en fuldstændig fantastisk
opbakning gennem sæsonen 2018/2019 – vi
glæder os vildt meget til at se jer alle igen til
sæson 2019/2020 i Nr. Hostrup hus.
RIGTIG GOD SOMMER!
Er du ikke medlem af NHU, men vil gerne
være det. Er det muligt at blive passivt
medlem ved at overføre 50 kr. til følgende
reg.: 7930 kontonr.: 1226183.
HUSK at skrive dit navn!

Bestyrelse:
Lonna Jensen�������������������������������61 54 22 55
Gitte Schrøder-Jørgensen���������� 27 64 46 94
Kristine Roost Johnsen��������������61 31 11 84
Vibse Wollesen��������������������������� 28 87 62 20
Martin Skødt�������������������������������74 56 24 47
Jesper Paulsen�����������������������������51 91 67 78
Anders Wollesen�������������������������24 80 91 01
Allis Brandt���������������������������������22 46 51 31
Martin Wollesen������������������������ 25 79 30 99
Jannick Brandt��������������������������� 23 88 40 36
Tag et smut forbi: www.nhuf.dk
eller besøg os på Facebook
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Næste nummer af Sognenyt
udkommer omkring den 1/9 2019.
Stof fra foreningerne indleveres
til en af de to medredaktører.
DEADLINE 7/8 2019.

REDAKTIONELT
Blomstrende syrener, gule majsmarker og frugttræer i skønneste
blomsterpragt er Danmark, når det er
allerkønnest. Naturen grønnes, og vi
længes efter at komme i gang i have
og på marker. Dejligt, at der er blevet
ryddet op af de mange frivillige, der
var i gang her i foråret.
Igen afholdes der aktivitets- og redaktionsmøde. Det sker torsdag den
6. Juni kl. 19 i konfirmandstuen, så
husk at sætte X i din kalender. Mød
op og lad os høre både ris og ros. Vi
yder alle et stykke frivilligt arbejde til
gavn for vort lille samfund, og det ku’
jo lige være dig, der ligger inde med
gode ideer til at gøre det hele endnu
bedre. Vi glæder os til at se dig.
Kalenderen skal gælde for 1 år, og
de kendte arrangementer sættes på,
så alle har en mulighed for at undgå
sammentræf med andre datoer.
Jeg minder lige om, at deadline skal
overholdes. Det er de sidste i rækken, der kommer til at bøde for, at I
ikke kommer med stof til tiden.
Tegning på forsiden er denne gang
indsendt af Egvad Menighedsråd

