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Vil du være en af os?

Elsker du at synge og vil du være en del af et sjovt 

og hyggeligt fællesskab, så prøv at komme til voksen-

korets opstart d. 4. september kl. 19.00 – Vi vil rigtig 

gerne have flere medlemmer i koret og håber at se nye 

ansigter efter sommerferien. 

Midtbyfest den  
16. & 17. august 2019
se programmet 
side 42 

Bladet for Rise Kirke  

i midten af bladet



  orkedøR
Tlf. 73 66 18 00

www.superbrugsenroedekro.dk 

Åbningstider:
Mandag - fredag .............kl. 08.00 - 19.00  
Lørdag og søndag ...........kl. 08.00 - 17.00

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

I vores fl otte frugt- og grøntafdeling fi nder Du et stort udvalg fra 
både lokale leverandører og fra resten af Danmark samt udenlandsk frugt 
og grønt, både traditionelt og økologisk dyrkede.
Frisk frugt og grønt leveres dagligt og vore medarbejdere sikrer at alle 
varer er friske og indbydende.

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

I vores slagterafdeling har vi hver dag godt og fersk kød, og er Du i 
tvivl om tilberedning, så spørg vores personale til råds.

I vores delikatesseafdeling møder Du veluddannede delikatessemed-
arbejdere, som hver dag tilbyder frisklavede lækkerier.

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butik fi nder Du store friske ferskvareafdeling.

I vores kolonialafdeling  fi nder Du alt fra X-tra varer, der er prismæssigt 
på discount niveau, til stort udvalg af mærkevarer, og ikke mindst et stort 
udvalg af økologiske, miljøvenlige og allergivenlige produkter.

DER ER FORSKEL

Rødekro · Gråsten ·  Løjt Kirkeby
www.superbrugsen.dk

Vi støtter lokalt
I SuperBrugsen fi nder du kompetente medarbejdere i alle vore afdelinger.
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I vores slagterafdelinger har vi hver dag godt og fersk kød, og er Du i 
tvivl om tilberedning, så spørg vores personale til råds.

I vores delikatesseafdelinger møder Du veluddannede delikatessemed-
arbejdere, som hver dag tilbyder frisklavede lækkerier.

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butikker fi nder Du store friske ferskvareafdelinger.

I vores kolonialafdelinger fi nder Du alt fra X-tra varer, der er prismæssigt 
på discount niveau, til stort udvalg af mærkevarer, og ikke mindst et stort 
udvalg af økologiske, miljøvenlige og allergivenlige produkter.
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på discount niveau, til stort udvalg af mærkevarer, og ikke mindst et stort 
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I vores fl otte frugt- og grøntafdeling fi nder Du et stort udvalg fra 
både lokale leverandører og fra resten af Danmark samt udenlandsk frugt 
og grønt, både traditionelt og økologisk dyrkede.
Frisk frugt og grønt leveres dagligt og vore medarbejdere sikrer at alle 
varer er friske og indbydende.

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

I vores slagterafdeling har vi hver dag godt og fersk kød, og er Du i 
tvivl om tilberedning, så spørg vores personale til råds.

I vores delikatesseafdeling møder Du veluddannede delikatessemed-
arbejdere, som hver dag tilbyder frisklavede lækkerier.

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vores butik �nder du store afdelinger i mælk, pålæg og ost, som dækker et hvert behov.

I vores kolonialafdeling  fi nder Du alt fra X-tra varer, der er prismæssigt 
på discount niveau, til stort udvalg af mærkevarer, og ikke mindst et stort 
udvalg af økologiske, miljøvenlige og allergivenlige produkter.

DER ER FORSKEL
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Skrevet af: Hans Clausen, formand 
for Rødekro Udviklingsråd

I denne udgave af Kometbladet 
kan du blandt andet læse mere 
om Midtbyfesten i Rødekro, der 
foregår den 16. og 17. august. Som 
altid er der lagt op til nogle rigtig 
hyggelige dage med gadeløb, mu-
sik på pladsen og gode tilbud fra 
mange af byens forretninger. Kom 
og vær med, det bliver aldeles 
fremragende.
”Hvad skal der ske med området 
på Vestergade når skolen lukker 
ned?” Det til vi rigtig gerne have 
DIT input til. Mød derfor op i sko-
legården lørdag den 21. september 
klokken 13, hvor vi lukker op for 

debatten. Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu, og hold øje med vores 

RØDEKRO
Udviklingsråd

Hvad skal der ske?

 
 

 

Når skolen lukker ned 
Hvad skal der så ske med området? - Kom med 
dine ideer og input. Din mening tæller i debatten. 
 

Vi sørger for ringridere & 
underholdning – til gengæld 
for din holdning! 
 

Vi ses i skolegården lørdag 
d 21. sep. 2019 kl.13.00 
 

Rødekro Udviklingsråd 
lukker op for debatten 
- Skolen lukker ned i januar 2020 

facebookside for yderligere infor-
mation.
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www.mikkelsensmykkerogure.dk
Aflever kuponen på vores stand i teltet og deltag  

i konkurrencen. Vinderen får direkte besked.
Én kupon pr. person.

Vi ses til ... 
MIDTBYFEST 

fredag d. 16. august  
og lørdag d. 17. august  

- 50 % 
PÅ UDVALGTE GULD OG 

SØLV SMYKKER SAMT URE
SE VORES TILBUDSANNONCE 

 PÅ SIDE 43

til en samlet værdi på

16.000 kr.
Navn:

Tlf.:



 

Savværksvej 2 blev i 1928 bygget 
af Pindstrup Mosebrug, i 1947 
omdannet til et aktieselskab, hvis 
formål var, at forarbejde træet fra 
egnens skove. Savværket stillede 
i 1959 en grund til rådighed til 
Rødekro fjernvarmeværk (Vin-
kelvej 9), som skulle forbrænde 
affaldstræet. Men der gik kun 3 
år, så måtte man gå over til at fyre 
med olie, for at kunne klare leve-
ringerne af varme til byen.

Rødekro Savværk A/S (Trælast 

og bygningsartikler) har ca. 55 
ansatte (sæsonarbejde). 

På et tidspunkt i 1960´erne blev 
der afskediget 35 mand grundet 
stærk konkurrence fra østbloklan-
dene på det europæiske marked. 
Råvarerne hentes fra flere lan-
de over hele verden. Savværkets 
havneby var Hamborg. Savværket 
havde kontrakt på at levere affald 
til fjernvarmecentralen. Ansatte i 
1960 er 60 og i 1962 er der 55.

Mange unge, fra egnen, starte-
de efter skolen deres arbejdsliv på 
savværket.

Der har været flere brande, i 
1939. Tirsdag den 17. juli 1973 
nedbrændte gransavværket, som Savværket 1970 erne
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Savværksvej 2 blev bygget i 1928 og har matrikel nr.: 849 Lunderup



www.jyskliftservice.dk

Hærvejen 64  •  6230 Rødekro  •  Tlf.: 7466 1366  •  psb@psb.dk  •  www.psb.dk

Peter Skøtt’s Begravelsesforretning

Rødekro savværk havde bortfor-
pagtet til Laurits Sørensen, ilden 
opstod under arbejde med et svej-
seapparat, det nedbrændte sav-
værk var bygget i 1959, brandvær-
nene fra: Rise, Rødekro, Hellevad, 
Egvad og Hjordkær var tilkaldt, 
men på grund af vandmangel var 
det begrænset hvad de kunne ud-
rette, det vand de havde blev brugt 
til at nedkøle de omkringliggende 
huse, træstabler og en nærliggen-
de granskov. Branden blev me-
get voldsom da der også gik ild i 
den store silo med affaldstræ til 
fjernvarmeværket. Gransavværket 
blev ikke genopbygget, Laurits Sø-
rensen havde savværket fra 1968 

til 1973 og havde 7 ansatte. Efter 
branden købte Laurits Hellevad 
savværk som han også havde i 5 år.

I 1982 fik savværket til opgave 
at skære vingerne til Damgård 
mølle, det kan vi stadig nyde sy-
net af.

Savværket havde kontor på 
Mjølsvej 1 A. I 1980 får savværket 
en afdeling i Holbi. Henry Kron-
borg Nielsen var den sidste direk-
tør.

Nedrevet i 1989 og et helt nyt 
boligkvarter blev bygget i 1995.

Åbent 
hver mandag 
15.00 - 17.00

Østergade 40 C· 6230 Rødekro 
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Traditionen tro tog klubben også 
i år med over 100 spiller og leder 
til Gøteborg for at deltage i verdens 
størreste udendørs håndboldstæv-
ne.

Med ca 24.000 deltager er partil-
le en håndboldfest som forvandler 
hele Gøteborg til en håndboldbane.

Rødekro-Aabenraa håndbold 
deltog med 9 hold. 3 drenge og 6 
pige hold.

Rødekro-Aabenraa Håndbold Partille tur 2019
Gøteborg viste sig både fra den 

solrige men også fra den stormen-
de og våde side i år.

G12 pigerne spillede deres A-fi-
nale i regn men det skabte ikke de 
stor problemer. Med kloge beslut-
ninger og is i maven spillede de sig 
til en flot sejr over Skanderborg. 
Med et meget overbevisende slut-
resultat på 8-3 kunne pigerne for 
anden år i træk tage imod guldpo-
kalen.

Klubben og ikke mindst de 
mange medrejsende forældre er 
stolt over denne præstation.

G16 pigerne spillede herefter og 
kort før færgeafgangen deres B-fi-
nale mod svenske Lidingö.

Efter slutfløjten kunne der også 
her tages imod en flot pokal.

Få timer senere om lørdagen var 
det så G15 pigerne som stod i A-fi-
nalen mod Skanderborg. Her var 
vejret så forvandlet til solskin. En 

Håndbold
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Rødekro
Andelsboligforening
-  Husk at komme på venteliste i 

god tid før du ønsker boligen.  
Kontakt os på: 

Tlf. 74 66 23 70 
www.rabf.dk • post@rabf.dk 

RÅD TIL HELE LIVET

ØSTERGADE 8 | 6230 RØDEKRO | 73 66 80 50 | DJS.DK

flot holdindsats og med fin opbakning fra forældre og 
de andre hold fra klubben kæmpede pigerne sig igen-
nem kampen. Det blev til en flot anden plads og en 
ligeså pæn sølv pokal.

Alt i alt var turen igen en stor og dejlig oplevelse for 
alle. Ikke kun resultaterne var over alt forventning, 
men også at kunne hygge på kryds og tværs af årgang 
og køn var en dejlige gevinst for alle.

Klubben siger tak til alle de frivillige leder og foræl-
dre som gør denne tur til årets oplevelse.

Vi glæder os allerede til næste år.

Håndbold
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Det har været et forrygende forår 
hos KFUM Spejderne i Rødekro, 
hvor alle grene har deltaget i turne-
ringer i deres aldersgruppe.

Først var det de yngste spejdere, 
der var til turnering. En spejder-
turnering strækker sig over en dag, 
hvor spejderne løser forskellige op-
gaver indenfor spejderfærdigheder 
og samarbejde. Rødekro Gruppe 
deltog med både bævere (6-8 år) og 
ulve (8-10 år). Da dagen var færdig 
og alle opgaver løst, kunne vores 
spejdere stolte drage hjem med 2 
førstepladser for samarbejde, 1 før-
steplads for opgaveløsning og en 
flot 2. plads i opgaveløsning. 

Forrygende forår hos KFUM Spejderne
En måned senere skulle de æld-

ste spejdere dyste. Denne turnering 
strækker sig over en weekend. Her 
dystes i lejropbygning, madlav-
ning, opgaveløsning og selvfølgelig 
samarbejde. Hos KFUM Spejderne 
i Rødekro er vi så heldige, at vi har 
en stor gruppe af de ældre spejde-
re, hvilket gjorde det muligt at vi 
kunne stille hold i alle tre alders-
grupper. Efter en lang weekend 
med telt, bål og natløb kunne Spej-
derne fra Rødekro pakke sammen 
med 2 vandrepokaler, to 1. pladser 
i samarbejde og en flot 2. plads i 
opgaveløsning.

Endnu engang har spejdere og 

ikke mindst deres ledere bevist, at 
der i Rødekro drives godt spejder-
arbejde! Tillykke til alle spejderne.

Afslutning
I juni holdt KFUM Spejderne i Rø-
dekro deres traditionelle afslutning 
for spejdere og deres familier. Det 
er en tradition at der her udleveres 
mærker, som spejderne har gjort 
sig fortjent til henover året. Det er 
dejligt at se et fysisk bevis for alt 
det, man har lavet til de ugentlige 
møder.

Det er også en tradition at be-
styrelsen hædrer alle lederne, der 
uge efter uge gør et kæmpe styk-
ke arbejde. De laver fantastiske 
spejdermøder, hvor der ikke kun 
udvikles spejderfærdigheder, men 
også arbejdes socialt, så der er 
plads til alle.

Dette år havde vi også en spe-
cielt begivenhed – nemlig udle-
veringerne af nogle helt specielle 
mærker. Vi havde 1 spejder, der 
for et år havde rykket soveværelset 
ud i haven i et telt. 1 spejder havde 
båret nederdel et helt år, 2 spejde-
re havde båret shorts og en enkelt 
havde båret shorts til alle spejder-
arrangementer i et år. Et stort til-
lykke til 5 unge mennesker med 
deres personlige sejr!

i Rødekro
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Gratis salgsvurdering? 
Bliv klogere på værdien af din ejendom 

Ring til Evald på 2060 1080 

 

Ulvene
Hos ulvene lærer børnene spejder-
færdigheder, de kommer udenfor i 
naturen og de lærer at samarbejde. 
Til august rykker alle vores ulve 
videre til Tropspejderne. Det bety-
der at der bliver god plads til nye 
ulve. Ulvene går i 2. – 3. klasse og 
de mødes hver torsdag kl. 17-18:30 
på Spejdergården.

I august åbner vi op for at prøve 
spejderiet af, så kom endelig og se, 
hvad spejderne kan tilbyde Jeres 
barn.

Har man lyst til at prøve at være 
ulveunge, kan man blot møde op 
eller tilmelde sig hos Anders på 
telefon 20789651. Anders svarer 
også gerne på spørgsmål.

Familiespejder
Endelig kan vi igen starte Fami-
liespejder op hos KFUM Spejderne 
i Rødekro.

Familiespejder er for børn mel-
lem 3 og 6 og deres forældre. De 
mødes en gang om måneden – den 
første onsdag – fra 17 til 19. 

Hver gang laves der bålmad, så 
familien får aftensmad inden det 
er puttetid. Hver gang er der ak-
tiviteter, der koncentrerer sig om 
naturen.

Dette efterår er temaet “Skovens 
dyr”.

Første møde afholde onsdag den 
14. august kl. 17-19. Derefter er der 
møde den 4.9, 2.10 og den 6.11.

Vil I gerne prøve Familiespejder, 
så kan I tilmelde jer hos Thomas på 
matthiasen.dk@gmail.com. I kan 
også finde gruppen “Familiespej-
der I Rødekro”, hvor der hver gang 
oprettes begivenhed og tilmelding.

i Rødekro
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Industrivej 1 - Rødekro  T:  74 66 24 02 - W:  itogco.dk 
 

IT drift & support 

 

Print og kopi 

 

 

IP-telefoni 

 

 

Hosting & backup 

 

VI ER DIN LOKALE IT-PARTNER! 
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RØDEKRO

Udviklingsråd

Tlf .  25 32 87 72
Grønn ingen  49
6230 Rødekro

Byvandring i Rødekro
lørdag den 24. august kl. 10-11.30

Vi gentager succesen med Byvandring i Rødekro 
med Egon Kaas fra Lokalhistorisk Forening Røde-
kro. 

Begrænsede pladser, så tilmelding er nødvendig på 
www.aabenraabib.dk eller på biblioteket. 
Gratis.

Det sker på Rødekro Bibliotek

Foredrag 
tirsdag den 8. oktober kl. 19.00

Foredrag med forfatter Linda Lassen 
om bogen ”Tysklandsarbejderen – 
Frederiks valg”. 
Linda Lassen er også kendt for bø-
gerne ”Men sko må jeg ha’”, ”Forsvar 
for Martha” og mange andre. 

Arrangeret i samarbejde med 
Lokalhistorisk Forening Rødekro. 

Tilmelding nødvendig på 
www.aabenraabib.dk eller 
biblioteket. 
Entré: 50 kr.
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Rødekro Midt 3 - 5

RØDEKRO VVS 
Trondhjemsvej 5 
6230 Rødekro 
74694448 * 20974448 

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

Østergade 65 · Rødekro
Tlf. 30 31 13 65

Hærvejen 20 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 25 14

Af Tove Laursen

Åbenrå kommunes Ildsjæle pris 
2019, kan vi i Rødekro og Nr. 
Hostrup glæde os over er givet til 
Unni og Peter Kaczmarek Nr. Ho-
strup.

En dejlig lørdag formiddag 
mødte ufattelig mange menne-
sker op foran det gamle Rådhus 
i Aabenraa, ikke for at shoppe, 
men for at stå i spænding og ven-
te på de to personer som vi skulle 
hæder. Det lykkes med god plan-
lægning at få Unni kidnappet fra 
DGIs bedsteforældrelejer og Pe-
ters cykelhold Tour de taxa skulle 
have overbragt en hilsen fra borg-
mesteren, derfor skulle de også 
lige forbi rådhuset.  

Åbenrå kommunes Ildsjæle pris 2019

Det lykkes at begge kom ind 
på torvet i sidste sekund og RIF, 
NHU og DGI fanerne kom ud på 

reposen foran rådhuset og Borg-
mester Thomas Andresen be-
gyndte på sin afsløring af Årets 
Ildsjæl.  Som altid blev det yderst 
festlige.  Alle de mange fremmød-
te  viste besked, kun Unni og Peter 
så måbende ud. Dejlig når det lyk-
kes at overraske 2 så store lokal-
forenings mennesker som de to.

Vi fik alle en klump i halsen og 
flere kneb en tåre over cermonien, 
som altid er afslappet og højtide-
lig på en og samme tid.

Stort tillykke til Unni og Peter.

Hvorfor, Jo fordi…….
• En hel landsbys, ikke vil være det sammen uden dem.
•  Gymnastik i Nr. Hostrup og Rødekro, samt Aabenraa egnen og 

DGI Sønderjylland på ingen måde vil være det samme uden 
dem. 

•  Som par er de unikke og støtter op om hinandens mange aktivi-
teter og er der for hinanden.  Hvis den ene er med i en frivillig 
arbejdsopgave, følger den anden automatisk med.

NHU -  et godt sted at være, også for dig
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Fodbold

Torsdag d. 30/5 kl.8.00 drog 11 
fodboldpiger fra Rødekro/Løjt IF 
U12 afsted, som hold til ”Brabant 
Girls Cup” i Holland. De havde 3 
forældre med hvoraf den ene som 
træner Jørn Lindholm Mikkelsen. 

Det var en tur som fodbold-
pigerne længe havde glædet sig 
til og nu oprandt dagen endelig. 
Forventningerne til U12 piger-
nes præstationer var, at det skulle 
være en sjov, lærerig og med mas-
ser af fodboldspil til alle pigerne, 
men det skulle vise sig at det var 
meget mere end det……!!!

Busturen derned gik flyvende 
og stemningen var høj, med snak, 
sang, spil, sove og diverse lækre 
madpakker/snacks der blev for-
tæret inden for kort tid.

Pigerne brugte også busturen til 
at lave en slagsang, der skulle bru-
ges ved en officiel optog igennem 
byen Rosmalen med alle repræ-
senterede fodboldhold til stævnet.

Efter en 11 timers lang bustur 
ankom bussen ved en skole/colle-
ge hvor pigerne og forældre blev 
indlogeret, efterfølgende skulle 
der opstilles til optog igennem 
Rosmalen. Optog igennem byen 
var en kæmpe oplevelse, da det 
føltes som om alle indbyggere 
i Rosmalen var på gaden for at 
heppe og vinke. Der blev sunget 
slagsange, tambukorps musik blev 
spillet og der blev viftet med diver-
se flag fra de forskellige lande, så-
som Holland, Frankrig, Tyskland, 
Schweiz, Polen, Irland, Sverige og 
Danmark. U12pigerne viste stolt 
det danske flag frem i optoget og 
det gav endnu mere sommerfugle 
i maven, for hvad der var i vente 
de næste 2 spilledage. 

Det var nemlig sådan, at deres 
træner havde tilmeldt U12pigerne 

U-12 fodfoldpiger  
til internationalt stævne i Holland i Kristi himmelfartsferien

i rækken for U13 piger, så der var 
ekstra meget spænding over hvor 
”gode” de andre hold mon ville 
være ?!!

Efter en lang dag med buskør-
sel og optog igennem Rosmalen, 
fik pigerne en god nats søvn på 
skolen, hvor luftmadrasserne hel-
digvis ikke mistede luft. Den næ-
ste morgen sprang pigerne i deres 
fodboldspillertøj i røde og hvide 
farver, drikkedunke blev fyldt, 
fodboldstøvler blevet snøret og 
håret sat stramt op i hestehale. Så 
kunne stævnet begynde…..

Ved ankomst til stadion vrimle-
de det ind med pige fodboldhold 
og alle så skarpe og klar ud. 

U12 pigerne kiggede nøje på de 
andre hold og tog notits af hvor 
gode de andre hold mon var til at 
spille fodbold.?!!

Efter opsætning af banner med 
klubbens og sponsorers logo og 
pavilion, som base for holdet, 
kunne kampene begynde. Yder-
mere kom der besøg /support fra 
Danmark, det var forældre der 
havde taget kørerturen til Hol-
land for at heppe og give moralsk 

opbakning til pigerne. Over de 
næste 2 dage spiller U12 pigerne 
6 kampe, hvoraf 4 sejre, 1 uafgjort 
og 1 tabt kamp, hvilket samlet set 
gav en flot flot andeplads ud af 20 
hold. En flot præstation, hvor der 
blev spillet pigefodbold, der var 
fyldt med spillergejst og sammen-
hold/samspil der var i top hele ve-
jen. Pigerne kunne derved ”hjem-
bringe” en pokal til klubben efter 
deres første internationale stævne 
TILLYKKE med det piger, det var 
så fortjent..

Som forældre på sidelinjen, har 
det været en dejlig oplevelse, at 
se glade fodboldpiger der nyder 
fodboldspillet og sammenholdet 
imellem hinanden med masser af 
smil på læben. En sportsoplevelse, 
som jeg tror pigerne vil se tilbage 
på, som et dejligt minde mange år 
frem. 

 En stor tak skal lyde til træner 
Jørn Lindholm Mikkelsen, som 
har fået det hele til at ske, både 
praktisk og på fodboldbanen, du 
er en træner der gør en forskel…

De bedste hilsner 
fra en Fodbold mor
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Poul Erik Bech
Trøst & Mensel

Hærvejen 49 • 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 11 11 • mail: 623@edc.dk

Rødekro og omegns Pensionistforening

Rødekro og Omegns

Pensionistforening
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Kortspil hver mandag kl. 13.30 
i Borgerhuset. Kontakt Chresten 
tlf. 23 42 60 45.

Minigolf hver tirsdag.  
på banen i Østergade kl. 9.30.  
Kontakt Niels tlf. 74 66 12 34.

Øvrige aktiviteter:
Fredag den 27. september 
Lottospil i Borgerhuset kl.14.00

Tirsdag den 8. oktober 
Starter folkedans i Borgerhuset 
kl. 14.00. 
Pris 200,- kr. for hele sæsonen. 
Tilmelding til 
Niels tlf. 74 66 12 34.

I sommer har vi følgende  fasteaktiviteter:
Fredag den 11. oktober 
Efterårsfest i Borgerhuset  
kl. 14.00. 
Foredrag: Værdikamp og  
Folkeuro i Sønderjylland  
ved Lars Henningsen.

Tirsdag den 5. november 
Besøg på Panbo museum.  
Afgang fra det gamle posthus  
kl. 13.45. Pris 100,- kr. for entre 
og kaffe med brødtærte.  
Vi fylde bilerne og kører selv. 
Tilmelding seneste den 29. okto-
ber til Olaf tlf. 61 43 53 14. 
Max 30 deltagere.

Onsdag den 6. november 
Starter onsdagsspillene i  
Borgerhuset kl. 13.30. 
Vi spiller f.eks. Sequense og 
Rummicup m.m. 
Pris 100,- kr. for hele sæsonen 
incl. kaffe.

Fredag d. 15. november  
kl. 14.00 
Pakkelotto i Borgerhuset,  
medbring pakke til 30,- kr.

Rødekro og omegns pensionistforening 
har et stort aktivitets program hvor vi arrangerer rejser, udflugter,  
foredrag, lottospil, m.m. 

Det koster kr. 75,-  om året  
at være medlem af Pensionistforeningen. 

Er du ikke medlem kan indmeldes ske til:

Formanden Jane Lildholdt tlf. 74 66 64 59 eller 

Kassereren Svend Luff tlf. 24 67 28 26

Eller mød bare op til vores arrangementer og indmeld dig der.



NHU -  et godt sted at være, også for dig

Så er Nr. Hostrup Ungdomsforening klar til endnu en sæson

Mor/Far/Barn (0-3 år)
Onsdag klokken 16:15 - 17:15

Så starter gymnastiksæsonen igen, og vi er på mor/
far/barn-holdet klar til at tumle på alle mulige for-
skellige måder. Det eneste der kommer til at kende-
tegne træningen er hygge og fart over feltet. Så hvis 
du er et barn under 3 år og vild med at tumle, så tag 
din mor, far eller anden voksen med til gymnastik 
hver onsdag fra 16.15-17-15. Vi skal have det skægt 
imens vi hopper, kravler, ruller, synger, danser og 
udforsker redskabsbanerne. Vi får sved på panden og 
brugt hele kroppen hver gang. Der vil være mulighed 
for, at alle lærer en masse spændende ting – uanset 
om man er vant til gymnastik eller prøver det for al-
lerførste gang. Vi glæder os til at se jer til de sjoveste 
træninger.

Puslinge (3-4 år)
Tirsdag klokken 16:15 - 17:15

Puslingeholdet er for dig, der er klar til en masse 
sjov og ballade? Du skal være 3-4 år og kunne være 
til gymnastik uden din far eller mor. Vi skal hoppe, 
synge og danse, samt lave en masse sjov gymnastik på 
redskaberne. Det handler om at få endnu mere styr på 
motorikken – lave ca. tusind kolbøtter, synge højt og 
grine mega meget. Vi glæder os til at se dig!

Sprællebasser (5 år – 0. kl.)
Mandag klokken 16:15 - 17:15

Hvis du er til sjov, leg, hop og spring, så er sprællebas-
serne lige noget for dig! Du skal være 5 år eller gå i 0. 
klasse. Vi vil træne, så der kommer sved på panden, 
lære en masse fede nye gymnastikting og samtidig fyl-
de hallen med høje grin. Vi glæder os til at se dig! 

Springmus (1.-2. kl)
Tirsdag klokken 17:15 - 18:15

Springmus er et gymnastikhold for både piger og 
drenge, der kan lide at springe, bevæge sig og have det 
sjovt. Vi vil i sæsonen bygge vores træning op med 
forskellige fokusområder såsom balance, kropsspæn-
ding, rotation og rytmefornemmelse - kort sagt hele 
kroppen bliver brugt. MEN allervigtigst er, at vi skal 
have det MEGA sjovt. Vi glæder os til at se dig!

Turbotons (3.-4. kl.)
Mandag klokken 17:15 - 18:45

Hej drenge og piger i 2.-4. klasse.

Turbotons er holdet med masser af pigerytme og fede 
serier! Og drengetons og seje springbaner! Vi skal 
selvfølgelig lege, svede og have det sjovt sammen, men 
vi skal især lave GYMNASTIK. Vi vil lave gymnastik 
drenge og piger sammen, men også hver for sig. Så 
mød op med godt humør – ta’ endelig dine venner og 
veninder med. Vi glæder os til at se dig.

Juniormix (5.-8. kl.)
Onsdag klokken 17:15 - 18:45

Juniormix er et hold for alle - både drenge og piger, 
samt øvede og begyndere. Du skal gerne gå i mindst 5. 
klasse og være klar på sved på panden. Vi skal lave fedt 
gymnastik og blive dygtige til både spring og rytme. 
På holdet skal vi lave en masse sjovt, så tag gerne alle 
dine venner med og kom til træning. Vi glæder os til 
at se dig.
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DIN BILPARTNER RØDEKRO
Hærvejens Autocenter 
Hærvejen 85 · 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 24 24 · www.dinbilpartner-roedekro.dk

DU BOOKER. VI SERVICERER.
BILEN BEVARER GARANTIEN
Du beholder altid garantien, når vi servicerer din bil.
Book tid nu på dinbilpaertner-roedekro.dk

Karleholdet
Mandag klokken 19:00 - 20:30

Er du mand eller mus? Dette er holdet for de voksne 
mænd, som ønsker at lave gymnastik. Om du er helt 
nybegynder, rutineret eller måske lidt ude af form, så 
du meget velkommen – alle kan være med. Vi skal 
tonse, springe og hygge. Vi glæder os til at se dig.

Æ’ Frøkner
Torsdag klokken 19:00 - 22:00

Æ’ Frøkner er et hold for øvede gymnaster over 25 år. 
Vi træner hver 2.-3. uge om torsdagen kl. 19.00–22.00. 
Det er med et fedt opvisningsprogram med høj energi 
og lækre bevægelser

Kropstræning
Info kommer senere på NHUF.DK

Velkommen til kropstræning hvor vi arbejder hele 
kroppen igennem, får sved på panden og får grint 
sammen. Du skulle gerne få brugt både kroppen og 
”de små grå”. Vi glæder os til at se dig. 

Motionsherre
Info kommer senere på NHUF.DK

Holdet for mænd der vil sørge for at kroppen vedlige-
holdes og styrkes. 

Vi blander gymnastik, styrketræning, smidighedstræ-
ning med forskellige konkurrencer og lege. Trænings-
timen afsluttes med et spil hockey, hvor alle kan være 
med.

Formiddagsmotion
Tirsdag klokken 09:00 – 10:00 

Formiddagsmotion er et hold hvor fokus ligger på en 
stærk krop, kondition og puls, samt balance og øget 
velvære. Vi skal bl.a. arbejde med redskaber som Re-
dondobold, elastik og bolde.

Vigtigst et sjovt og givende træningsfællesskab, der 
skaber plads og lyst til grin, samvær og snak.

Aktiv hal
Kom op af sofaen, træk din nabo med og kom til Aktiv 
Hal - 10 udvalgte torsdage fra kl. 19.00 – ca. 21.00. 

Få sved på panden, smil på læben og sjov fysisk træ-
ning. Bl.a. tons og tummel, fitnessboksning og hockey.

Se yderligere info på NHUF.DK

NHU -  et godt sted at være, også for dig

Træningstider for gymnastiksæsonen 2019/2020 opstart uge 37
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Af Tove Laursen

Her går det godt, så godt at jeg i 
marts kunne fejere deltager nr. 
1000 og i juni 1. års fødselsdag.
I skrivende stund 15. juli  2019 
har 1586 deltaget på de 49 gåtu-
re. (gennemsnitlig 33 personer pr. 
tur). Vi har gået 364 km (gennem-
snitlig  7,5 km pr. tur).

Gruppen har haft mange skøn-
ne natur oplevelser og lyttet til 
mange spændene fortællinger om 
vores lokale område her i nord 
Aabenraa kommune. Rigtig man-
ge byder ind med, at vise os an-
dre netop deres ynglings gåtur og 
samtidig fortælle om ruten.  Det 
giver alle mulighed for både at yde 
og nyde.

Vi var så heldige at tv syd fulgte 
os på en gåtur i det tidelig forår. 

Bevæg dig for livet

Desuden har Vorespuls.dk også 
lavet en stor artikel og div. blade 
bruger ofte mine billeder og får 
et par kommentar med omkring 
gang og sundhed. Desuden har 
Aabenraa kommune været ude at 
tage billeder, for at have nye til at 
deres pr. materiale.  Senest har jeg 
deltaget i p4syd morgen, hvor Jeg 
gik med journalist Søren Grun-
dahl.

Hver gang jeg på egne og grup-
pens vegne deltager i div. medier 
er det for at fremme viden om 
hvad gang kan gøre ved os. 

•  Gang skaber livskvalitet og gi-
ver glæde. 

•  Gang styrker kroppens muskler 
og led. 

•  Gang øger forbrændingen og 
man får pulsen op. 

•  Gang styrke balancen og er med 
til at bevare bevægeligheden.

•  Gang i selvskab med andre gi-
ver noget til den sociale konto.

•  Gang giver et styrket selvværd 
og sætter en stopper for livs-
stilssygdomme.

I juni deltog rigtig mange fra 
gruppen i Gå marathon i Aaben-
raa, hvor de over 4 aftner gik de to 
nye Bjergmarathon sløjfer og den 
gamle syd og nord sløjfe. Det var 
en rigtig god oplevelse for dem at 
komme ud og afprøve sig selv i 
Aabenraas bakker og gennemføre 
et marathon, blive hyldet på sce-
nen og modtage en medalje.

Kom  og gå med mig, tag gerne 
en ven, veninde, nabo eller mand 
eller konen med.
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Onsdag den 14. aug.  kl. 19.00 
Parkerings pladsen Vinkelhøjvej  - neden for Jættevej 
Hostrupskov 6200 Aabenraa.  En lokal guide viser vej 
i det spændende område syd for Aabenraa fjord.

Mandag den 19. aug.  kl. 19.00 
Rise kirke Rise Bygade 19 6230 Rødekro. En lokal 
guide følger os rundt på tur i det bakkede område i 
skovene ned mod Aabenraa.

Torsdag den 29. aug. kl. 19.00 
Lerskov plantage. Parkeringspladsen Tingvej 6230 
Rødekro. Vi går en tur i plantagen og har en lokal 
guide med som vil vise os det rige dyreliv.

Onsdag den 4. sep. kl. 19.00 
Hærvejen 51, 6330 Padborg.  Drej ind ved p-skiltet, 
drej til højre og for enden af den vej er der en større p 
plads. Vi går en guidet tur i Bommerlund Plantagen.

Mandag den 9. sep. kl. 19.00 
Bedsted løv grusgrav Stenagervej 9, 6230 Rødekro. 
Vi går tur rundt om hele grusgravområdet med hvor 
Bjarne Overgård  fortæller om grusgravene og råstof 
udvindingen. Så kom og gå med hvis Du kunne tænke 
dig at vide noget om alle de grusgrave i vores område.

Torsdag den 19. sep. kl. 19.00 
Genner strand parkeringsplads, Sønderballevej 6230 
Rødekro. Vi går den lange rute på Smag på Sønder-
balle.

Tirsdag den 24. sep. kl. 19.00 
Hellevad Kirkes parkeringsplads 6230 Rødekro. Tu-
ren er rundt omkring Hellevad.

Tirsdag den 1. okt. kl. 19.00 
Foldingbrovej 34 6230 Rødekro. Vi går omkring og 
op på Stenhøj og slutter af i en juletræsplantage hvor 
Robert vil fortælle os om året gang hos Sandkro ju-
letræer.

Mandag den 7. okt. kl. 16.00 
Folkehjemmet, Haderslevvej 6200 Aabenraa. Turen 
er rundt i skoven.

Fredag den 11. okt. kl. 16.00 
Parkeringspladsen nord for Pandekagehuset Hader-
slevvej 6230 Rødekro. Vi går gennem skoven ned og 
omkring på Kalvø og retur.

Søndag den 13. okt. kl. 16.00 
Øster Løgum kirkes parkeringsplads, 6230 Rødekro. 
Turen er på trampesporet ud til Vendersvold om-
kring Sikringsstillingen.

Onsdag den 16. okt. kl. 17.00 
Genner hallen 6230 Rødekro. Turen er omkring Kå-
defort og rundt i byen.

Mandag den 21. Okt. kl. 17.00 
Rise kirkes parkeringsplads. Turen er i skoven.

Tirsdag den 29. okt. kl. 17.00 
Barsmark Bygade 6200 Aabenraa ved  æ Sprøjthuset. 
Turen er rundt i det natur skønne område.

Søndag den 3. nov. kl. 13.00 
Ravnholt, p-pladsen, Løgumklostervej 6200 Aabenraa

Søndag den 10. nov. kl. 13.00 
Damgård mølle, Foldingbrovej 6230 Rødekro

Søndag den 17. nov. kl. 13.00 
Hovslundvej 45 6230 Rødekro. Vi går tur i skovene i 
området ved Rudbæk.

Søndag den 24. nov. kl. 13.00 
Enemarksvej p-pladsen i Hjelmskov. Turen er rundt i 
Hjelmskov og forbi Kongehøjen.

Program for efterår 2019
vi går i rask tempo alle turene er mellem 7 og 9 km. Der vil være stop, hvor der fortælles om området, både 
historisk og kulturelt. Hunde må gerne deltage, men de SKAL være i snor.

17



SOMMERSANG          

Tingbjergvej 12, Øbening, 6230 Rødekro 

Medbring selv stol eller tæppe
Børn under 14 år gratis

Arrangør er aktivitetsudvalget  
for Nr. Hostrup Hus

SØNDAG DEN 1.  SEPTEMBER KL. 14.00

FANGEKORET FRA VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

ENTRE  

150,-  
incl. kaffe & kage  

VED SØEN  
Velklingende toner fra de hardcore sangere med de rå stemmer

- i de flotte omgivelser på adressen
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KIRKEBLAD FOR AUGUST · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER
RISEKIRKE.DK

Vil du være en af os?
Elsker du at synge og vil du være en del af et sjovt 
og hyggeligt fællesskab, så prøv at komme til voksen-
korets opstart d. 4. september kl. 19.00 – Vi vil rigtig 
gerne have flere medlemmer i koret og håber at se nye 
ansigter efter sommerferien. 



Menighedsrådsformand  
Martin Fredensborg Jefsen
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Rise Kirkekontor
Kordegn
Gitte Kjær Riisgaard
Rise Bygade 23
6230 Rødekro
Tlf. 74 69 40 07
mail: gkr@km.dk
Mandag-fredag kl. 10-12

Sognepræst
Morten Brosbøl Vibert
Egeparken 64
6230 Rødekro
Tlf. 74 66 17 62
mail: mbv@km.dk
Mandag er fridag

Sognepræst
Robert Bonde Hansen
Ringvej 5
6230 Rødekro
Tlf. 74 66 22 39
mail: rbha@km.dk
Mandag er fridag

Udgives af Rise Kirke og redigeres af redaktionen: Johannes P. Christensen, Niels Jørgen Højland,  
Morten B. Vibert, Robert B. Hansen, Jes J. Iversen, Solvejg Borgaa og Gitte K. Riisgaard.
stof for december, januar, februar indleveres senest d. 23. september 2019.

Kirketjener og graver
Jes Jessen Iversen
Rise Bygade 19 A
6230 Rødekro
Tlf. 74 66 22 17
mail: jesji@mail.dk

Organist
Solvejg Borgaa
Stegholt 50
6200 Aabenraa
Tlf. 74 63 10 41
Mobil: 26 19 50 41
mail: solvejg.organist@mail.dk

Menighedsrådsformand
Martin Fredensborg Jefsen
Hærvejen 70
6230 Rødekro
Tlf. 21 70 23 57
mail: 9014@sogn.dk

Kirkeværge
Ejner Jørgensen Vibe
Søparken 61
6230 Rødekro
Tlf. 51 41 50 54
mail: kevibe@youmail.dk

Kirkebil
Der er kirkebil til gudstjenester og 
menighedsrådets arrangementer. 
Bestilles senest 2 dage før på tlf. 
74 69 40 07.

Kirkebladet omdeles
uge   8 2019
uge 19 2019
uge 32 2019
uge 46 2019

Vi har nu fået afsluttet forsik-
ringsskaderne omkring tårnbyg-
geriet og vi er ved at opgøre den 
samlede udgift til tårnbyggeriet.

Der var indbudt til indvendig 
besigtigelse af tårnet. Der var i alt 
ca. 50 personer, der deltog i frem-
visningen d. 23. maj og d. 20. juni. 
Det må siges, at det er blevet godt 
indvendigt, som udvendigt. Vi 
snakker om, at vi måske skal åbne 
op for en ekstra mulighed for at se 
tårnet indvendigt. Info herom vil 
komme på vores hjemmeside.

Så blev det sommer igen  
med dejligt vejr og ferie  
– for nogle allerede veloverstået 

Der arbejdes lige nu på, at vi får 
en granitsti anlagt fra p-pladsen 
over til indgangen på kirkegården, 
så man kan komme fra p-pladsen 
til kirkegårdens indgang uden at 
skulle igennem grus. 

Til midtbyfesten vil I også kun-
ne møde kirken. Da Robert B 
Hansen holder ferie, vil I møde 
Morten B. Vibert en af dagene.

Konfirmandundervisningen 
starter op i september måned og 
det samme gør minikonfirmand-
undervisning. 

Den tyske menighed vil engang 
imellem få plads her i bladet sam-
men med Rise Kirke.

 Det er mærkeligt allerede igen 
at skulle skrive om efterår, vi er 
ellers kun lige blevet færdige med 
at synge ”nu blomstertiden kom-
mer”. Snart skal vi synge ”nu fal-
mer skoven” og glæde os til alle 
arrangementerne i efteråret. 

Dåb, vielse og begravelse anmeldes på kirkekontoret.
Der træffes efterfølgende aftale med den præst, som skal foretage 
handlingen.
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De fleste af os har siddet til guds-
tjenester, og de fleste steder, i hvert 
fald i Folkekirken, ligner det hin-
anden fra gang til gang og fra sted 
til sted. Det, man oftest forbinder 
med en gudstjeneste, er det vi kal-
der højmessen, en gudstjeneste 
med nadver. 

Mange undrer sig måske over, 
at gudstjenesten er, som den er, 
for den er jo næsten ens hver 
gang, og indeholder ting, vi ikke 
helt forstår. Men for at forstå 
gudstjenesten, må vi huske på, 
at alt, der foregår undervejs i ri-
tualet, har teologisk betydning. I 
gudstjenesten kan vi ikke skelne 
mellem form og indhold, for for-
men har indflydelse på indholdet. 
Gudstjenestens form må således 
lade sig styre af indholdet, og i 
sidste ende, hvad der tjener evan-

Gudstjenesten

Gudstjenesten er til debat,  
men hvad er en gudstjeneste egentlig?

geliet bedst. 
Ordet Gudstjeneste skal forstås 

dobbelt. For i den tjener vi Gud, 

dåb og nadver. 
Det betyder også, at gudstjene-

sten ikke handler om at underhol-
de. Det er og må ikke være formå-
let med gudstjenesten, for så er 
det ikke længere en gudstjeneste. 
Formålet med gudstjenesten er, at 
mennesker her får lov til at mod-
tage de nådemidler, som Gud selv 
rækker os. Det handler om at han, 
ligesom i alle andre af livets om-
stændigheder, giver os, hvad vi 
behøver til trøst i en verden, som 
ikke er, som den blev skabt. 

Jeg vil i senere artikler prøve at 
forklare de enkelte dele af gudstje-
nesten, for der ligger en kæmpe 
gave i at vide, hvorfor gudstjene-
sten er bygget op, som den er. 

Og kan du ikke vente med at få 
svar, så prik mig på skulderen og 
spørg.

Sognepræst  
Morten B. Vibert

”                Det, man oftest 
forbinder med 
en gudstjeneste, 
er det vi kalder 
højmessen, en 
gudstjeneste 
med nadver.

gennem bekendelse, bøn og sang. 
Men det vigtigste er den del, som 
handler om, at Gud tjener os. Det 
gør han gennem ordet, læsninger 
og prædiken, og sakramenterne, 
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OPSLAGSTAVLE

Høstgudstjenesten
Hjælp os med at hjælpe andre

Lækre kager, nyplukket frugt, marmela-

de eller andet godt – mange dejlige sager 

bliver sat på auktion efter høstgudstjene-

sten – alt sammen med tanke på at hjælpe 

andre. Om det bliver en succes afhænger 

jo i høj grad af de mange, som medvirker. 

Alt dette er til støtte for menighedsplejen i 

Rise sogn og det siger vi mange tak for.

Høstgudstjenesten i Rise Kirke foregår 

søndag d. 15. september kl. 10.30 med 

deltagelse af voksenkoret. Vi glæder os til 

at se lige så mange, som de senere år, og 

opfordrer konfirmander, forældre, bedste-

forældre – ja – alle, som gerne vil og kan, 

til at møde op med noget godt at byde på.

Kontakt gerne en af sognepræsterne eller 

kirkekontoret, hvis du vil donere noget til 

auktionen.

Studiekreds
Som et af vore nyeste tiltag, har vi i Rise sogn lanceret en studiekreds. Vi mødes hver den første torsdag i måneden kl. 19.30-21.00. Præsterne gennemgår derefter et kapitel i en af Bibelens bøger. Lige nu er vi i gang med at læse Romerbrevet fra Det Nye Testamente.Efter gennemgangen får vi en kop kaffe/the og et stykke kage og taler om det kapitel, som vi har gennemgået.

Du behøver ikke nogen forhåndsviden om Bibelen. Du behøver ikke engang din egen Bibel. Det eneste, du behøver, er en lille por-tion nysgerrighed på at vide, hvad der fak-tisk står i Bibelen. En bog, som vi jævnligt taler om, men – synes vi – læser for lidt i. Kom og vær med.
Morten og Robert 

Et kig ind i tårnet
Tak til alle interesserede, som havde meldt 
sig til en indvendig besigtigelse af tårnet i 
maj og juni måned.

Vi overvejer i øjeblikket at arrangere fle-
re ture op i tårnet. Datoer kendes endnu 
ikke, men de vil blive offentliggjort på vo-
res hjemmeside, så hold øje med det eller 
kontakt kirkekontoret for nærmere infor-
mation.

Rises Gode Hænder har plads til flere, der vil hjælpe tilStarter igen fredag d. 23. august kl. 10.00Vi mødes hver anden fredag i de lige uger, og strikker, hækler, sætter kreativt sam-men, laver dekorationer og meget mere; og drikker kaffe og te i godt selskab. Fra kl. 10.00-12.00. Mød bare op for at være med.  Alt, hvad vi laver, kan købes – og pengene går ubeskåret til Rise sogns menigheds-pleje, som giver til bl.a. julehjælp og andet akut i løbet af året til økonomisk trængte i vores sogn.

Gud og Spaghetti
Kom og vær med til en gudstjeneste i bør-

nehøjde – tag gerne søskende, forældre, 

bedsteforældre eller andre med. Vi slutter 

af med at spise sammen i Sognegaarden. 

Velkommen til nogle hyggelige timer.

Gudstjenesterne er (næsten altid) den sid-

ste tirsdag i måneden kl. 17.00:

27. august

24. september

22. oktober (bemærk dato).

Vi ses!



Efterår = koncerter 
Når efteråret kommer og dagene bliver kortere, er der mulighed for at komme  
til en del koncerter i kirken/Sognegaarden. Her er overblik over, hvad vi byder på  
i de kommende måneder:

Bodil Heister – Sangeftermiddag i Sognegaarden 
Søndag d. 6. oktober kl. 14.00 – billetpris 50,00 kr. – købes hos Rødekro Boghandel.

Ida Corr – Koncert i Kirken 
Tirsdag d. 29. oktober kl. 20.00 - Billetpris 275,00 kr. – billetter købes på musik.dk.

NOAH – Koncert i Kirken 
Torsdag d. 14. november kl. 20.00 – Billetpris 285,00 kr. – billetter købes på musik.dk.

ÅRETS JULEKONCERT – De 3 Kgl. Tenorer i Kirken 
Onsdag d. 4. december kl. 19.00 – Billetpris 100,00 kr. – Billetter kan købes hos Rødekro 
Boghandel med start mandag d. 14. oktober.
Jul, jul, jul! Så er der julestemning igen, og hvad er julen uden julekoncerter? Og her 
byder vi på en julekoncert, der er anderledes og spændende. Med De 3 Kgl. Tenorer og 
en billedskøn sopran, der synger julesange, samt lidt af deres populære opera og danske 
evergreens, sammensat i et sprudlende program, som spreder juleglæden overalt.
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Alle Helgens gudstjeneste

Søndag d. 3. november kl. 16.00

Vær med til at mindes vores døde  

denne første søndag i november. 

Vi holder en gudstjeneste i kirken og læser navnene 

på dem, vi har mistet. Vi tænder et lys for dem  

og går derefter ud på kirkegården.

Alle Helgens gudstjeneste er for alle dem, der har 

mistet og som sørger og savner.  

Dem, som har mistet en nærtstående i det  

forgangne år eller tidligere og som gerne vil  

mindes dem denne dag.

Alle er velkomne.

JulebasarSæt allerede nu X i kalenderen:Basaren afholdes søndag d. 24. november 
efter kirketiden, som er kl. 10.30.Læs en større omtale af basaren  

i det næste kirkeblad.Vi vil dog gerne allerede nu i kontakt  
med jer, hvis I ønsker at donere nogle 

gaver/præmier til tombolaen eller  
hjælpe/bage til basaren  

- kontakt Dorthe Boll på tlf. 24 62 48 33.
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Årets konfirmander i Rise Kirke
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Danske Sømands- og Udlandskirker DSUK 

Rise Menighedsråd og Indre Mission i Rødekro inviterer  
dig til at høre om arbejdet i DSUK. 

 
Det foregår tirsdag, den 3. september 2019 kl. 19.30  

i Rise Sognegaard, hvor konstitueret sognepræst i Midtangel,  
Sønderbrarup og Kappel, Preben Kortnum Mogensen, afholder foredrag.

Preben K. Mogensen, født 1960 i Bevtoft, blev 
præst i 1987 og har, bortset fra nogle år som 
præst for en emigrantmenighed i Ontario, Ca-
nada, virket i Sydslesvig. Fra begyndelsen en-
gageret i det folkelige og politiske arbejde som 
medlem af en del bestyrelser, både lokalt og på 
mindretalsplan, p.t. bl.a. som formand for Syd-
slesvigsk Forening i Flensborg.

“Efter afstemningerne i 1920 organiserede 
det danske mindretal sig ret hurtigt folkeligt og 
skolemæssigt i Flensborg, mens kirken tøvede 
lidt. Først i maj 1921 stiftede man ”Den danske 
Menighed for Flensborg og Omegn”. Række-
følgen er der grund til at hæfte sig ved. Dansk 
Kirke i Sydslesvig arbejder til den dag i dag på 
”folkekirkelig vis” og beror i en helt umiddel-
bar forstand på, at der er et folkeligt grundlag 
for arbejdet med danske gudstjenester og dansk 
kirkeliv. Det har følger på godt og ondt. Der, 
hvor der er et godt samarbejde med foreninger 
og skole, og det er de fleste steder, fungerer det 
kirkelige arbejde tilsvarende godt. Skranter 
samarbejdet derimod eller er det folkelige ar-
bejde vanskeligt stillet, forstærkes de vanskelig-
heder, som jævnthed betegnes som sekularise-
ring, verdsliggørelse. Denne sekularisering er 
generelt betragtet stærkere syd for grænsen, og 
forklaringen på det er historisk. På den måde 
kan Dansk Kirke i Sydslesvigs historie betragtes 
som en anskueliggørelse af, hvad Folkekirke var, 
stadig er og hvilke udfordringer den står over-
for.” 

 

Der er gratis fælles kaffebord.
I stedet indsamles der et bidrag til DSUK. 

Velkommen til at høre om arbejdet  
inden for de Danske Sømands- og Udlandskirker.
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Vi fra den tyske menighed 
”Nordschleswigsche Gemeinde”, 
som bor i Rødekro og omgivel-
ser, glæder os til at vi fik mulig-
hed for at skrive lidt om os i je-
res kirkeblad!  Vi mødes gerne, 
unge som ældre i den tyske skole 
og børnehave i Rødekro og i jeres 
kirke i Rise. Præsten Martin Witte 
kommer fra Sønder Vilstrup-Kel-
strup nær Haderslev. Hans ”Pfar-
rbezirk” er stor og udstrækker sig 
fra Sønder Vilstrup og Oksenvad 
i nord til Løjtland og Hjordkær i 
syd.  

Det er dejligt, at vi også som 
kristne lever i et godt fællesskab 
med vores danske naboer og ven-
ner! Troen på Gud og på Jesus 
Christus er identisk, kun sproget 
og nogle traditioner og organisa-
tionsformer er anderledes, men vi 
hører sammen!

I denne udgave af kirkebladet 
Risekirke.dk vil vi berette om vo-
res konfirmandundervisning. I 
september i fjor begyndte 7 kon-
firmander deres konfirmations-

Nyheder fra den tyske menighed
Kære venner i Folkekirken rundt om Rise og Rødekro!

Velkommen!
Søndag 4. august  kl. 11.00   Tysk gudstjeneste i Rise Kirke

Torsdag 22. august  kl. 14.00    Et nyt konfirmand-år begynder i den tyske skole Rødekro

Søndag 1. september  kl. 11.00   Tysk gudstjeneste i Rise Kirke

Onsdag 18. september  kl. 15.00   Menighedseftermiddag i den tyske skole Rødekro

Fredag 20. september   kl. 16.00  Konfirmandgudstjeneste på Knivsbjerg 

Søndag 22. september  kl. 14.00    Fælles høstgudstjeneste på Knivsbjerg   
for hele ”Pfarrbezirk” med menighedsmøde

Søndag 6. oktober   kl. 11.00  Tysk gudstjeneste i Rise Kirke

Onsdag 16. oktober   kl. 15.00  Menighedseftermiddag i den tyske skole Rødekro

Søndag 3. november  kl. 11.00   Tysk gudstjeneste i Rise Kirke, vi mindes vores afdøde

Onsdag 20. november   kl. 15.00    Menighedseftermiddag i den tyske skole Rødekro,  
tema: ”Die Wende” – forandring i Tyskland for 30 år siden

undervisning i den tyske skole i 
Rødekro. Vi oplevede en konfir-
mandlejr med alle konfirmander 
fra Nordschleswigsche Gemein-
de på Knivsberg, havde haft en 
ugentlig konfirmandtræf i skolen, 
bidragede til en julegudstjeneste 
med et krybbespil, rejste til Slesvig 
for at besøge et ”Bibelzentrum” og 

Gottorf Slot og fejrede en festlig 
konfirmationsgudstjeneste i Rise 
Kirke lørdag den 4.maj.  

Lige nu begynder et nyt skole- 
og arbejdsår. Vi ønsker alle en god 
start, også i vores menigheder.

Hilsen Martin Witte med sine 
frivillige medarbejdere Maja, Jut-
ta, Hans Hinrich og Dirk.

Årets konfirmander
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Dødsfald
Begravede / bisat
04.04 Niels Anker Sandager Hansen, 82 år 
 Løkkegårdsvej 11T
05.04 Silie Marie Jensen, 93 år 
 Nørrekær 15, Aabenraa
23.04 Leif Stubkjær Nielsen, 81 år 
 Kobbermøllevej 50D, Kruså
25.04 Gunder Marie Fisker, 86 år 
 Funkevej 3
30.04 Gerhard Wallenstein Päplow, 89 år 
 Hærvejen 31
02.05 Ingelise Bierbaum, 60 år 
 Løkkegårdsvej 7
03.05 Gerth Eduard Johnson, 85 år 
 Lillevang 29
07.05 Bianca Cheri Brill, 43 år 
 Løkkegårdsvej 21
08.05 Ellen Margrethe Kirkegård Jensen,  
 80 år, Rise Bygade 60
09.05 Ketty Toft Andreasen, 87 år 
 Bygmarken 14
23.05 Christian Wiborg Johannsen, 76 år 
 Lillevang 21
24.05 Harry Weng Petersen, 91 år 
 Granhaven 2
24.05 Hans Christian Kryhlmand, 71 år 
 Kirsebærparken 39
07.06 Steen Mortensen, 72 år 
 Klosterbakken 4
08.06 Louise Marie Pedersen, 82 år 
 Søparken 177
11.06 Alice Marie Nissen, 71 år 
 Kobbermøllevej 50E, Kruså
14.06 Einer Ross Rasmussen, 80 år

Dåb
14.04 Emma Lassen Lundqvist 
 Vestergade 30, st. tv.
11.05 Bertram Bank Esbensen 
 Høgelsbjerg 84, Aabenraa
11.05 Sofia Martens Burkal 
 Bakkevej 13

11.05 Pauline Vilsen Schultz 
 Søparken 31
11.05 Mille Cording Sørensen  
 Askemosen 9, Aabenraa
26.05 William Kuhlmann Hansen 
 Søst Bygade 19
26.05 Cecilya Nyberg Jürgensen 
 Byskoven 135
02.06 Leonora Samsted Boisen 
 Hærvejen 69
02.06 Livija Samsted Boisen 
 Hærvejen 69
02.06 Josefine Holm Nygaard 
 Klosterbakken 7
09.06 Noomi Brosbøl Vibert 
 Egeparken 64
09.06 Harald Lynge Skov Frisk 
 Grønningen 36
16.06 William Hansen 
 Egeparken 80
16.06 Nete Æbeløe Thielsen 
 Byskoven 175
23.06 Nicklas Sieger Kolb 
 Søndervænget 9, Hellevad
30.06 Freja Lüdemann Lauritzen 
 Bøgeparken 62
30.06 Anton Levi Jensen 
 Mjølsvej 9

Viede / velsignede
20.04 Mette Larsen og Per Larsen 
 Vestergade 13
11.05 Betina Vilsen Schultz og Henrik Byg Vilsen 
 Søparken 31
18.05 Terese Ahrends Lorenzen og  
 Mikkel Ahrends Lorenzen,  
 Nørager 28
18.05 Sisse Boe Kaluzny og  
 Allan Mejlvang Christensen 
 Aastrupvej 26, Haderslev
25.05 Tea Møller Hansen og Kim Elbæk Schou Hansen 
 Holtevej 1, Rødding
15.06 Siri Æbelø Schmidtke og  
 Dennis Æbelø Schmidtke 
 Hundeklemmevej 7
29.06 Catarina Søberg Christiansen og  
 Martin Uller Christiansen  
 Hønborg 10, Løjt Kirkeby



29

AUGUST:
Fredag, den 23. kl. 18.00.
Sæsonstart med fællesspisning  
og kaffebord til kr. 75.-
Pastor emeritus Jørgen Bækgaard 
Thomsen, Beder, taler.
Program følger.

SEPTEMER:
Tirsdag, den 3. I Rise Sognegaard 
Rise Menighedsråd og Indre Mission 
i Rødekro inviterer dig til at høre om 
arbejdet i de Danske Sømands- og 
Udlandskirker DSUK.
Foredrag ved konstitueret sogne-
præst i Midtangel, Sønderbrarup og 
Kappel Preben Kortnum Mogensen.
Gratis fælles kaffebord. – I stedet 
indsamles der en gave til DSUK.
Omtale andetsteds i kirkebladet.

Mandag, den 9. 
Bedemøde for alle kl. 14.30.

Tirsdag, den 10.
Høst- og Indre Missions fødsels-
dagsfest ved sognepræst Robert 
Bonde Hansen, Rødekro. Rødekro 
Koret medvirker. Fælles kaffebord.
Gaveindsamling til Indre Mission.

Tirsdag, den 24.
Møde ved Anne Marie og Jes Peter 
Hansen, Tinglev.  Emne:  
”Om rejse til børnehjem i Indien.”

OKTOBER:
Tirsdag, den 1. I Rise Sognegaard.
Sang- og Musikaften med The Power 
House Gospel, Rødekro Koret og 
SSV-Trio. Fælles kaffebord.

Mandag, den 14. 
Bedemøde for alle kl. 14.30.

Tirsdag, den 15.
Mødeaften med taler på video.
Gaveindsamling til BDM.

Onsdag, den 30.
Møderække arrangeret  
af Indre Mission, Tinglev.
I Menighedshuset, Rødekro. 
Missionær Bjarne Lindgren  
Christensen, Ringkøbing, taler.  
Fælles kaffebord.

Torsdag, den 31.
I Den Gamle Skole,  
Kirkevej 1, Tinglev.
Missionær Bjarne Lindgren  
Christensen, Ringkøbing, taler.
Fælles kaffebord.

NOVEMER
Tirsdag, den 5.
Møde ved Bent Larsen, der er leder af 
”Arken” i Esbjerg.

Mandag, den 18.
Bedemøde for alle kl. 14.30.

Tirsdag, den 19.
Møde ved Ole Sørensen  
fra Norea Radio, Haderslev
Gaveindsamling til Norea Radio.

Hvor intet andet er nævnt starter  
møderne kl. 19.30 og er med kaffe  
og brød til kr. 15,-
Fælles kaffebord til  kr. 25,- 

Kontakt: Aage Vibe,  
tlf.: 74 69 86 09 / 61 27 86 09
Se også hjemmesiden:  
www.indremission.dk

BIBELKREDS 1 KL. 14.30
Aftaler efterhånden.
Kontakt: Kirsten og Ejner Vibe.  Tlf.: 
23 42 25 20

BIBELKREDS 2 – kl. 19.30
Tirsdag, den 17. september
Nora og Niels Jørgen Højland,  
Åløkke 19.

Tirsdag, den 8. oktober
Metha og Nis Christensen,  
Hvedemarken 44.

BIBELKREDS 3 – kl. 19.30
Tirsdag, den 20. august
Ingrid Jensen, Kirsebærparken 52.

Tirsdag, den 17. september
Lene og Rasmus Ebsen,  
Kløvermarken 16.

Tirsdag, den 22. oktober
Else Jessen, Grønningen 73.

Danmission 
Kontakt: Else Jessen,  
tlf.: 74 69 35 45
Se også hjemmesiden:  
www.danmission.dk

Indenlandsk  
Sømandsmission
Kontakt: Emil Taulborg,  
tlf.: 24 43 00 28 
Se også hjemmesiden:  
www.somandsmissionen.dk

Danske Sømands- og  
Udlandskirker DSUK
Kontakt: Niels Jørgen Højland,  
tlf.: 74 66 15 95
Se også hjemmesiden:  
www.dsuk.dk

Møder i Menighedshuset
Indre Mission · Hærvejen 54, Rødekro

EFTERMIDDAGSHYGGE I SOGNEGAARDEN 
Fredag, den 30. august   kl. 14.30 – 16.30
Fredag, den 13. september   kl. 14.30 – 16.30 
Fredag, den 25. oktober   kl. 14.30 – 16.30

Der er gratis kaffebord. 
Velkommen til at være med i et godt og hyggeligt fællesskab. 
Nora og Niels Jørgen Højland, Rise Menighedsråd.



Gymnastik
BØRN

Onsdag kl. 16.30 - 17.30 Hærvejsskolen, Vestergade

Pris 205,- for barn og 205,- for voksen

KALDER ALLE FORÆLDRE! Trænger du til kvalitetstid sammen med 
dit barn i en travl hverdag, så har du nu muligheden for det. Vi, på for-
ældre/barn holdet, tilbyder en time, hvor du er sammen med din guld-
klump. Her skal vi bruge kroppen og udvikle motorikken. Vi tilbyder 
børnene genkendelighed i form af en struktur med alderssvarende fagter, 
sange, lege og tumlen på redskaber. Genkendeligheden er vejen til suc-
ces. Vi forventer, at du som forældre deltager aktivt i aktiviteterne. Så hop 
i gymnastiktøjet og tag guldklumpen med. Vi er klar og glæder os til at 
se jer. 

Der er max plads til 20 børn på holdet.

Ønskes yderligere info så kontakt Lise-Lotte på tlf. 61 67 74 06 

Mandag kl. 16.45 - 17.45 Hærvejsskolen, Vestergade 

Pris 205,- for barn og 205,- for voksen

Sætter du også pris på kvalitetstid med dit barn eller barnebarn. Så er det 
nu muligt at være sammen på en sjov og aktiv måde sammen med andre 
på samme alder. Vi vil styrke børnenes grovmotorik ved at bruge de store 
muskelgrupper som skulder-, albue-, hofte- og knæled. Vi vil også arbej-
de med vestibulærsansen, taktilsansen og kinæstesisansen. De fleste af 
øvelserne vil I kunne lege videre med hjemme.  Vi glæder os rigtig meget 
til at se mange glade børn og voksne på vores hold.  

Der er max plads til 20 børn på holdet.

Ønskes yderligere info så kontakt Sanne på tlf. 53 34 40 53

Mandag kl. 16.15-17.15 Hærvejsskolen, Vestergade - Pris 350,-    

Har I en bullerbasse som elsker at synge, danse, udfordre sig selv på red-
skaber og meget andet sjovt? Så kom og lad dem være med, vi vil støtte 
jeres barn og udvikle dem i den rigtige retning. Vi forventer at jeres barn 
efter nogle gange eller måske allerede fra dag 1 er klar til at give slip på 
jer.  Vi glæder os til at møde jer.

Ønskes yderligere info så kontakt Lone på tlf. 60 22 14 80 

Barn med voksen 1-2 år

Barn med voksen 3-4 år

Lise-Lotte

Sabine

Sanne

Lene

Jane

Instruktør

HUSK at alle der går til  
gymnastik skal tilmeldes.

Bullerbasser uden voksen 3-5 år

Lone

Julie

Freja

Kamilla

Laura

Clara

Emmeli

Maja Marie  
Louise

Det er sjovt at være en del af Rødekro Gymnastikafdeling, 
både som frivillig og som medlem.

Lea Sine
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Gymnastik
BØRN

Tirsdag kl. 16.30 - 17.30 Fladhøj hallen - Pris 410,-

“De springende superbørn” er et hold, hvor vi hopper og springer på 
diverse redskaber. Vi laver opvarmning, hvor vi træner muskler i arme, 
ben og mave og vi glemmer naturligvis ikke at lege med fart over feltet.   

Ønskes yderligere info så kontakt Anja på tlf. 41 58 62 66

Onsdag kl. 16.00 - 17.30 Fladhøj hallen - Pris 540,- 

Her bliver der sjov og bevægelse. Så kom og vær med!  Vi skal øve ryt-
mer og øvelser, der kan sættes sammen til fede serier.  Det gør vi gennem 
træning af kondition, styrke og smidighed og gennem sjov, leg og hygge. 
Der skal trænes til sjov, sej og skør musik og alle kan være med. For at 
ryste holdet rigtigt sammen holder vi en gymnastik Camp med en over-
natning i hallen i løbet af november.   

Ønskes yderligere info så kontakt Eva på tlf. 21 60 98 93

 

Torsdag kl. 17.00 - 18.30 Fladhøj hallen - Pris 540,-

Vi vil springe både højt og lavt, vi vil gennem hele sæsonen øve os i at 
springe salto i trampolinen, lave flik flaks, vejrmøller, kraftspring, araber, 
baglæns salto og overslag. Vi vil udnytte gymnastikkens mange mulighe-
der gennem leg og forskellige redskabs kombinationer til at udvikle os og 
øve en masse seje og vilde spring. Der er udfordringer for alle, uanset om 
du har gået til gymnastik før, eller det er din første gang. Er du klar til at 
få sved på panden og være en del af de seje gymnastik drenge? 

 Ønskes yderligere info så kontakt John på tlf. 53 54 66 39

De springende superbørn 5 år + 0. kl.

Pige spring, rytme og leg 1.-3. kl.

Anja

Eva

Sophie

Isabell

Mathilde

Nora

Sille

Mia

Cecilie

Caroline

Ida

Nikita

Linea

Instruktør

HUSK 
opvisning i Rødekro søndag den 1. marts 2020 Ditte

Seje gymnastik drenge 1.-3. kl. 

John

Nikolai

Pierre

Martin

Tine

Rasmus
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Gymnastik

Torsdag kl.17.30-18.30 Hærvejsskolen, Vestergade – Pris 250,- 

Styrk dig selv - rend og hop dig glad! Føler du dig lidt for rund, og har du 
svært ved at finde en idræt der er sjov og føles rar? Så er ”Rend og hop” 
lige noget for dig. Her har vi det sjovt i et sundt fællesskab, og du bliver 
styrket fysisk og mentalt. Vi har fokus på leg, bevægelse, kropsbevidst-
hed, styrke og kondition på en god måde, så du både oplever udfordrin-
ger og succes. Holdet er uden opvisning! 

 Vi er to friske piger der er pædagog- og sundhedsuddannet. Gymna-
stikuddannelsen, diverse børnekursus og pædagogisk erfaring er vores 
kompetencer. Vi brænder for arbejdet med børn, samt vi synes det er 
fantastisk at opleve mennesker blive gladere ved en ændret livsstil via 
bevægelse. Vi glæder os til at se dig, og give mulighed for at du styrker 
dig selv!   

Ønskes yderligere info så kontakt Louise på tlf. 30 11 40 51

Torsdag kl. 16.30 – 17.30 Hærvejsskolen, Vestergade – Pris 250,-

Bokwa foregår som en slags fri dans kombineret med fitness. I Bokwa 
bevæger man sig rundt til bevægelser, der efterligner bogstaver og tal, og 
ved hjælp af tegnsprog signalerer instruktøren, hvilket tal eller bogstav, 
Bokwa-danserne skal danse. Selvom vi danser meget, vil der også være 
plads til andre rytmelege. Indendørs sko er en god idé og medbring gerne 
vand.

Ønskes yderligere info så kontakt Sara på tlf. 27 28 85 07

Tirsdag kl. 17.30-19.00 Fladhøj hallen – Pris 555,-    

Holdet er for friske piger og drenge med masser af gå-på-mod. Vi starter 
altid med en god opvarmning til god musik og tit også en leg. Derefter 
øver vi måtte- og trampolinspring. Alle spring bliver bygget op helt fra 
bunden af, så det gælder om at være med fra start!  Vi arbejder hen imod 
at lave en opvisning med både rytme- og spring serier. På holdet får du 
en god motorik/styrketræning som er et godt supplement til fodbold el-
ler håndbold.    

Ønskes yderligere info så kontakt Henriette på tlf. 28 14 46 53   

Rend og hop – drenge og piger 9-13 år  

Bokwa for drenge og piger - 1. - 6. klasse

Gym 4 fun 4.-5. kl. 

Louise

Sara

Marie

Instruktør

BØRN & UNGE

Sara

Sofie

Henriette

Mads

Katja

NYHED

NYHED
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Gymnastik

Torsdag kl. 18.30-19.30 Fladhøj hallen – Pris 325,-  

Er du vild med at springe på redskaber? Så er dette hold lige noget for dig. Uan-
set om du er ny eller erfaren gymnast, vil vi træne alle grundprincipper i spring 
og hjælpe dig til, at udvikle dine spring samtidig med at vi har det sjovt sammen. 
Holdet er ikke et opvisningshold. Holdet er fra 12 år og opefter. Vi glæder os til at 
springe sammen med dig.   

Ønskes yderligere info så kontakt Asger på tlf. 25 29 57 17

 Tirsdag kl. 19.00-20.30 Fladhøj hallen – Pris 675,-  

Er du til masser af sjov, rytme og/eller spring – så er Mega Mix holdet for dig! Vi 
giver dig masser af mulighed for at udøve, det du bedst kan lide, om det er rytme 
eller spring eller måske begge dele. Vi er et friskt trænerteam med masser af nye 
ideer. Vi tager til et stævne i januar og har 3-4 opvisninger februar-marts. Vi glæder 
os til at komme i gang. Vi ses!    

Ønskes yderligere info så kontakt  Nikolai på tlf. 31 32 79 05

Tirsdag kl. 18.00-19.30 Hærvejsskolen, Vestergade - Pris 300,- for 15 gange 

CrossGym er et træningskoncept for både mænd og kvinder i alle aldre. Måske 
træner/løber du i forvejen men ønsker tilbud om seriøs træning på kortest mulig 
tid, så du får effektivitet og fleksibilitet i hverdagen og stadig kan opnå den ”fedeste” 
træning. CrossGym er opbygget således, at der opnås harmonisk træning af hele 
kroppen med fokus på styrke, kondition og koordination i hver eneste time, og træ-
ningen foregår med høj puls og intensitet. Du vil blive udfordret uanset nuværende 
træningstilstand.  KOM OG VÆR MED! 

Ønskes yderligere info så kontakt Jesper på tlf. 22 90 47 01   

Spring, spring, spring og atter spring (fra 6. kl.) 

CrossGym 

Jesper Pernille

Instruktør

BØRN, UNGE & VOKSEN

Jens

Henrik

Asger

Nikolai

Når du går på dette hold har  du gratis adgang til  
spring, spring, spring og atter spring

HUSK 
at vi tilbyder sæsonkort hvis du går på to eller flere hold.

Tilmeld dig til gymnastik på www.roedekro-if.dk og vælg gymnastik

Mega Mix 6. kl. og opefter

Emma

Nikolai

Cecilie

Jonas

Lise
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Mandag kl. 17.00 – 18.30 Mødested ved Fladhøjhallen – Pris 185,- for 10 gange 

Outdoor fitness er funktionel træning af hele kroppen i naturlige omgivelser. Kon-
ceptet kombinerer puls og styrketræning. DU bestemmer selv om du vil løbe eller 
gå. Vi vil arbejde med styrke, sten, træ og hinanden. Træningen vil være i Rødekro 
og omegn.

 Ønskes yderligere info så kontakt Ulla på tlf. 26 34 15 46

Torsdag kl. 17.00-18.00 Hærvejsskolen, Vestergade –  Pris 185,- for 10 gange  

Kom og vær med til at få sved på panden og et godt grin. Vi skal have powerhoopen 
til at svinge rundt og samtidig styrke ryg, mave, baller og lår. Vi skal lege og udfor-
dres på balance og koordinationsevner - vel mødt til en sjov træning. 

 Foreningen har powerhoops til alle deltagere 

 Ønskes yderligere info så kontakt Jane på tlf. 53 60 14 16 

Onsdag kl. 18.00 - 19.00 Hærvejsskolen, Vestergade -  Pris 185,- for 10 gange

I ugens træningstime vil udgangspunktet være fysisk grundtræning af hele kroppen. 
Høj puls siddende på bolde og rigtig meget styrketræning for de 5 store muskel-
grupper. Bolden er et godt hjælperedskab hvis dine ben ikke er så stærke, men du 
stadig vil holde dig i form. Samtidig er bolden god hvis du synes at kroppen er blevet 
for tung og træt samt lysten til at udfordre kroppen bare gør ondt i benene.

Jeg kan garantere smil, sved, muskler som kan mærkes bagefter og fælles grin når vi 
sammen balancerer på boldene.  Desuden håber jeg at give netop dig lyst til at beva-
re bevægeligheden hele livet, og måske et kilo lettere - som sidegevinst.

Foreningen har bolde i 3 størrelser, men har du din egen som du er tryg ved så tag 
gerne den med.

Ønskes yderligere info så kontakt Tove på tlf 20 70 39 75

Torsdag kl. 19.30-21.30 Fladhøj hallen – Pris 475,-    

Gymnastikholdet med rytme og spring for voksne. Træningen består af grundig op-
varmning til fed musik med fokus på at få pulsen op, styrket alle muskler, træning af 
smidighed og balance. Herudover laver vi serietræning med og uden håndredskaber 
og der vil være mulighed for at springe på airtrack og trampolin for dem, der ønsker 
det. Holdet deltager i forårets gymnastikopvisninger. Vi opfordrer til at deltage i det 
sociale samvær og div. stævner.  Alle kan deltage – uanset om du er ny eller gammel 
gymnast. Vi glæder os bare til at se dig. Kom og vær med!   

Ønskes yderligere info så kontakt Jeanette på tlf .25 12 16 14   

Gymnastik

Outdoor Fitness

Powerhoop 

Store bolde 

Mixholdet 

Ulla

Tove

Jeanette

Jane

Instruktør

VOKSEN

Brian

NYHED

NYHED

NYHED
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Gymnastik

Mandag kl. 19.00-20.30 Hærvejsskolen, Vestergade - Pris 450,- 

Holdet er for voksne- damer og herrer på alle niveauer, der til hver træning kan 
forvente at få rørt hele kroppen og ikke mindst få sved på panden. Vi træner både 
bevægelighed, koordination, udholdenhed, styrke og balance, krydret med læk-
kert musik, der får os til at glemme tid og sted. Det er en træningsform, du får god 
energi af. Kom endelig forbi til en prøvetime. 

Ønskes yderligere info så kontakt Jeanette på tlf. 25 12 16 14

Mandag kl. 18.15 - 19.15 og onsdag kl. 18.15 - 19.15 Hærvejsskolen, Vestergade 

Pris 650,- for 21 gange 

Hatha yoga er en samlet betegnelse for al fysisk yoga-træning, der tilgodeser både 
krop og sind. Yoga er individuelt, og det er ikke nødvendigt at være specielt smidig 
og stærk. Det har større betydning, at man har lyst til at arbejde med sig selv og 
sin krop. Håber vi ses! 

Ønskes yderligere info så kontakt  
Camilla på tlf. 21 69 05 20 eller Janne på tlf. 26 83 21 73

Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 Hærvejsskolen, Vestergade – Pris  300,-

Træning af hjernen, er en ny træningsform som nu også tilbydes i Rødekro Gym-
nastikforening. DGI SMART Training er for dig, der gerne vil styrke din hjernes 
ydeevne og kapacitet og give din hukommelse og koncentrationsevne et boost.  

Træningen består af fysiske øvelser, aktiviteter og lege, der både udfordrer din mo-
torik, dine sanser og din logik og derfor kræver din fulde koncentration. Øvelser-
ne er ikke fysisk krævende, og det er kun din hjerne, der kommer på hårdt arbejde, 
da den bliver trænet til at fungere hurtigere, mere effektivt og mere præcist. Der er 
fokus på det sociale aspekt og på, at vi griner og har det sjovt sammen.  

De første 2 træninger er prøvetimer, så mød bare op inden du tilmelder dig. 

Ønskes yderligere info så kontakt Laura på tlf. 30 26 15 77

VOKSEN

Motionsmix for voksne uden opvisning 

Laura

Instruktør

Hatha Yoga for nybegyndere M/K 

NYHED

SMART Training 40+

NYHED

HUSK 
sæsonstart i uge 38

Slutter i uge 8

Jeanette

Camilla Janne
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Tilmelding fra den 22. august 2019 på vores hjemmeside: www.roedekro-if.dk 
eller vent til efter 2. træning 

HUSK 
vi er også på 

facebook 

Gymnastik
VOKSEN & TILMELDING

Mandag kl. 9.00 – 10.00 Hærvejsskolen, Vestergade - Pris 350,- 

Formiddagsgymnastik er for aktive seniorer som vil bevare bevægeligheden hele 
livet. Hele kroppen vil være i fokus og I vil få sved på panden. Vi vil arbejde på, at vi 
gennem leg og via rekvisitter, vil få god bevægelighed og grinet sammen.   

Ønskes yderligere info så kontakt Tove på tlf. 20 70 39 75 eller Unni på tlf. 24 98 03 17

NB: Hvis der er mere end 30 deltagere,  
opretter vi et hold mere fra kl. 10.00-11.00

Torsdag kl. 10.00 – 12.00 Rødekro Hallen - Pris 425,-

Kom og vær med, til en god og social formiddag krydret med gymnastik, grin, 
kaffe, sang og boldspil. Vi starter med en times gymnastik til god musik, hvor vi 
laver øvelser der styrker hele kroppen, giver smidighed og bedre balance. Derefter 
hygger vi med kaffe og sang. Vi slutter af med forskellige boldspil som f.eks. bord-
tennis og badminton.    

Ønskes yderligere info så kontakt Birthe på tlf. 74 66 18 03 

For at lette vores administrative arbejde i foreningen, skal du tilmelde dig det hold 
du gerne vil gå på, eller købe sæsonkort, via vores hjemmeside www.roedekro-if.
dk. Vælg gymnastik og derefter tilmelding. 

Klik på det hold du gerne vil gå på og klik på knappen tilmeld – er du allerede 
medlem skal du bruge din adgangskode eller bede om en ny ellers udfyldes med-
lemsoplysninger og betalingen gennemføres. 

Har du brug for en trin-for-trin vejledning, kan du finde den under medlems info 
på hjemmesiden, eller få den hos din instruktør første gang du møder op på holdet. 

Når du tilmelder dig, er det en god idé at skrive din e-mail og dit mobilnummer,  
så vi har mulighed for at sende besked til dig. 

Vi vil bestræbe os på at holdet bliver for den aldersgruppe som skrevet – vi vil  
framelde børn, der ikke er gamle nok eller for gamle. Hvis der er ”særlige hensyn” 
skal der laves en aftale med instruktøren.

Tove

Birthe

Unni

Lilian

Instruktør Formiddagsgymnastik for senior damer og herrer

Senior idræt 

HUSK 
sæsonstart  

i uge 38

HUSK 
sæsonstart  

i uge 38
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Du er altid velkommen til at kontakte os i ledelsesgruppen  
hvis der er noget du er i tvivl om. 

Formand:  Vicky Norbeck Jochimsen  23 66 06 69 
Økonomi:  Helle Andersen   74 69 32 01 
Aktivitet:  Henriette Katborg   28 14 46 53 
Suppleant:  Anja Erichsen    42 75 82 44 
Suppleant:  Kirsten K. Johansen 

Ledelsesgruppen

Vicky Helle

Anja

Henriette

KirstenVores VISION:
I fællesskab skaber vi glæden ved bevægelse 

 i udfordrende rammer.

Gymnastik

 

Ugeplan - HUSK vi starter i uge 37
Mandag

Hærvejsskolen, Vestergade

9.00 – 10.00  
Formiddagsgymnastik  
for senior damer og herrer

16.15-17.15  
Bullerbasser u/voksen 3-5 år

16.45-17.45  
Barn med voksen 3-4 år 

18.15 - 19.15  
Hatha Yoga  
for nybegyndere M/K

19.00-20.30  
Motionsmix  
for voksne uden opvisning

Fladhøj hallen

17.00 – 18.30  
Outdoor Fitness 
ved Fladhøjhallen 

Tirsdag

Hærvejsskolen, Vestergade

17.00 - 18.00  
SMART Training 40+ 
Starter i uge 40

18.00-19.30  
CrossGym

Fladhøj hallen

16.30-17.30  
De springende superbørn  
5 år + 0. kl.

17.30-19.00  
Gym 4 fun 4.-5. kl.

19.00-20.30  
Mega Mix 6. kl. og opefter 

Onsdag

Hærvejsskolen, Vestergade

16.30-17.30  
Barn med voksen 1-2 år

18.00 - 19.00  
Store bolde

18.15 - 19.15  
Hatha Yoga  
for nybegyndere M/K

Fladhøj hallen

16.00-17.30  
Pige spring,  
rytme og leg 1.-3. kl.

Torsdag

Rødekro hallen

10.00 – 12.00  
Senior idræt 
 

Hærvejsskolen, Vestergade

16.30 – 17.30  
Bokwa for drenge og piger  
for 1. - 6. klasse

17.00-18.00  
Powerhoop

17.30-18.30  
Rend og hop  
for drenge og piger 9-13 år

Fladhøj hallen

17.00-18.30  
Seje gymnastik drenge 1.-3. kl. 

18.30-19.30  
Spring, spring, spring  
og atter spring (fra 6. kl.)

19.30-21.30  
Mixholdet

Nogle af holdene har deltager max  
så her gælder  

”først til mølle princippet”.

Tilmelding på www.roedekro-if.dk fra den 22. august
Rødekro IF Gymnastik
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Mandag den 12. aug. 2019 – kl. 18.00
Irsk aften på kroen. Arrangement på Hotel Røde Kro 
med en irsk menu (ingen fåre/lammekød) og under-
holdning med gruppen ”Småt Brændbart” som spiller 
og synger irske sange. Der vil også være fællessange.
Tilmelding 22. juli - 08. aug. til Gerda på  
tlf. 6128 9540 – Mail: gerda.toftelund@youmail.dk
Pris for menu og underholdning kr. 200,-

Fredag den 6. sept. 2019 – kl. 14.00 - ca. 16.00
Modeopvisning i Borgerhuset. Seniorshoppen viser 
os mode til den kommende sæson + kaffe og kage.
Tilmelding 19. aug – 03. sept til Lone på  
tlf. 2667 6009 – Mail: lone.larsen1207@gmail.com 
Pris kr. 50,-

Søndag den 13. okt. 2019 – kl. 12.00 - ca. 16.00
Bal i den borgerlige. Søndagscafe i Borgerhuset. Der 
kan vælges mellem gullach- eller aspargessuppe + 2 
genstande pr. person + kaffe m/kage. Kirsebærhavens 
Husorkester spiller op til en svingom.
Tilmelding 24. sept – 08. okt til Gerda på  
tlf. 6128 9540 Mail: gerda.toftelund@youmail.dk 
Pris kr. 100,-

Kommende aktiviteter
Torsdag den 7. nov. kl. 9.00 - 12.00
Influenzavaccination i Borgerhuset. 
Der serveres kaffe og småkager. Ingen tilmelding.

Fredag den 08. nov. 2019 – kl. 14.00 - ca. 16.00
Lottospil kun for medlemmer i Borgerhuset. 
Kaffe og kringle. Husk brikker. Ingen tilmelding.

Torsdag den 28. nov. 2019 – kl. 12.00 - 16.00
Pigekammeret i Borgerhuset. Der serveres tapas  
+ 2 genstande vin/øl/vand samt kaffe/småkage. 
Hyggelig eftermiddag med snak og fællessang. 
Max. 70 deltagere. Tilmeld. 10. – 25. nov. til Lone på 
tlf. 2667 6009 – Mail: lone.larsen1207@gmail.com 
Pris kr. 100,-

Torsdag den 12. dec. 2019 – kl. 12.00 - 16.00
Herreværelset i Borgerhuset. Der serveres gule ærter 
+ 1 øl + 1 snaps samt kaffe/småkage. Hyggelig efter-
middag med snak og fællessang. Max. 70 deltagere. 
Tilmelding 01. – 09. dec. til Erik på 
tlf. 7466 1132 – Mail: e.klit@hotmail.com 
Pris kr. 100,-

Rødekro Lokalbestyrelse

Til alle hundeejere
Til jer der har hund, vil vi, der 
bruger det grønne område ved 
Rødekro hallen, være meget 
taknemmelig over, hvis I vil 
være så elskværdige, at tage 
jeres hunds efterladenskaber 
med jer og aflevere det, hvor 
det hører hjemme. Det er for 
os brugere en utaknemmelig 
opgave, at skulle fjerne dette, 
eller og ubehageligt, hvis der 
bliver trådt i det.

Sommerens gang ved Rødekrohallen
Denne sommer har vi heldigvis – indtil videre - været forskånet for sidste 
års hedebølge. Vi kan oplyse, at der har været gang i aktiviteterne både 
med petanque, krolf og krocket.

I løbet af en uge har der sådan ca. været 45 – 55 m/k i gang med de 
forskellige aktiviteter.

Sommersæsonen slutter i uge 39, hvor sidste spilledag for petanque er 
den 24. september 2019 og for krocket den 26. september 2019. Krolfen 
bliver som sædvanlig ved, så længe vejret tillader dette.

Vinterens program i og ved Rødekrohallen
Vi har heldigvis allerede nu mulighed for at fortælle om programmet. Vi 
har atter fået mandag formiddag, hvor vi har hallen fra kl. 08.00 til kl. 
12.00.
• Indendørskrolfen starter mandag den 07. oktober 2019 kl. 08.30.
• Tæppecurling starter mandag den 07. oktober 2019 kl. 10.00.
• Floorball starter mandag den 07. oktober 2019 kl. 10.00.
Disse aktiviteter stopper igen og det bliver mandag den 30. marts 2020.

Vedrørende mørkekrolfen starter den mandag den 4. november 2019 
kl. 18.00 og stopper igen mandag den 17. februar 2020, da det så er blevet 
for lyst.

Vinteren igennem prøver vi at fortsætte med at spille hver tirsdag ef-
termiddag med kaffe fra kl. 13.30 og spillestart kl. 14.00
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Vi var 52 glade deltagere kvinder 
og mænd ombord på bussen på 
vores årlige sommerudflugt. Må-
let var denne gang øen Sild. Vi 
sejlede fra Havneby til List hvor 
vores guide Peter Petersen steg 
på bussen. Han er bosiddende 
på øen og har gået i dansk skole. 
Vores første stop var den berøm-
te fiskerestaurant Gosch – her fik 
vi en let frokost. Så var vi klar til 
en rundtur på Sild, Peter Peter-
sen er en god fortæller. Vi fik me-
get at vide om de rige og kendte 
og den almindelige øboer, samt 
øens historie. De kæmper for at 
holde fast på det frisiske sprog, 
navnene på byerne står både på 
tysk og frisisk på byskiltene. Der 
er mange dejlige fredede områder 
på Sild – og masser af cykelstier 
igennem naturen. Øen er også for 

Rødekro Husholdningsforening årlige udflugt

os ”almindelige ” mennesker – der 
er muligheder for at overnatte til 
rimelige priser på øen.

Vi fik også at vide at på øen 
findes Tysklands nordligste vin-
marker. Efter et kort ophold i We-
sterland – blev bussen med os om 

bord kørt på biltoget og afsted gik 
det over Hindenburg dæmningen 
mod fastlandet, en noget speciel 
oplevelse at sidde stille i en bus på 
et tog. Aftensmaden fik vi i Han-
dewitt og var hjemme igen i Rø-
dekro ca. kl 20:30.

Foredrag
Foreningen vil lige løfte sløret 
for næste sæson 2019/2020, det 
drejer sig om vores arrangement 
i november på Hotel Røde Kro. 
Det er et foredrag med Fami-
lie på farten – Vandring for li-
vet. Helge Rude Kristensen, den 
ene halvdel af ”Familie på Far-
ten”, gennemførte i sommeren 

2017 en vandring fra Nordkapp 
til Give. Det var et løfte han gav 
sin nabo, hvis denne ville holde 
med at ryge! På 73 dage gik Helge 
3500 km med Anne Grethe som 
backing partner og støtteteam. 
Et meget smukt og varmt billed-
foredrag og fortælling om, at når 
to står sammen, så er alt muligt. 
Så glæd jer – sæt X ved d. 7. nov. 

2019 kl. 19.00, vi glæder os til 
at se jer.

Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op med at ryge...
Naboen blev røgfri - og Helge på 69 år snørede vandrestøvlerne...
På 73 dage gik han 3500 kilometer fra Nordkap hjem ti l Give...
Undervejs var Anne Grethe i den gamle Landcruiser hans uundværlige støtteteam...

Foredraget er ikke bare en palet af smuk natur og spændende mennesker...
- men også en varm fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umulige muligt...

- også at samle over 200.000 kroner ind ti l  Kræftens Bekæmpelse.

F A M I L I E  P Å  F A R T E N
... V A N D R I N G   F O R    L I V E T
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Åbningstider: Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 
 Lørdag: 9.30 - 12.30

Garant Rødekro
Høi Tæpper & Gardiner, Østergade 70,  
6230 Rødekro, 74 66 21 24, www.garant.nu



Østergade 10 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 16 20

www.roedekrosmedie-as.dk  

10 gode grunde  
for at spille tennis: 
• Gode oplevelser sammen

• masser af motion 

•  møder nye mennesker 

•  motion giver motivation 

•  tennis er til at betale 

•  tennis spilles året rundt 

•  mental udfordring 

•   tennis er både individuel 
og holdsport 

•  tennis bygger på værdier

•   tennis fascinerer alle aldre 
hele livet.

Rødekro Tennisklub

Er tennissporten på vej i den rig-
tige retning med stigende med-
lemstal? Det ser sådan ud i Røde-
kro tennisklub.

Med mange år med faldende 
medlemstal har vi formået at rette 
op på medlemsantallet. Det glæ-
delige er, at vi får tilgang af junio-
rer og yngre seniormedlemmer.

I 2016 lavede vi en vækstaftale 
med DGI og ”Bevæg dig for livet”. 
Det satte skub i ideer, og vi har 
sat mange projekter i søen. Det 
er ikke det enkelte tiltag, der har 
været skyld i den positive udvik-
ling, men samarbejdet med DGI, 
Rødekro Udviklingsråd, Aktiv 
Aabenraa samt stor energi fra 
egne rækker.  Det har været med 
til at øge medlemstallet, så vi nu 
er kommet over 2007 niveau med 
over 130 medlemmer.

Vort motto er ”alle skal have 

Rødekro tennisklub på rette spor

råd til en fed sport”, derfor har vi 
de billigste kontingenter i områ-
det. Vi satser på breddesport, og 
her er plads til alle både familier, 
juniorer og til de ældste senior 
spillere. 

RTK er i dag den klub i DGI 
Sønderjylland tennisafdeling med 
de flest antal deltagende hold i 
DGI turneringen. 

Østergade 72 telf: 40317872 

Service + Reparation + Klar til syn 
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Skibbroen 28, 6200 Aabenraa · Frøslevvej 38, 6330 Padborg · Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Rødekro Tennisklub

Overblik over vintersæsonens aktiviteter

I vintersæsonen spilles der minitennis eller skum-
bold-tennis, som det også hedder. For seniorspillere 
foregår i Fladhøj hallen onsdag aften samt lørdag 
formiddag.

Der vil igen i år blive arrangeret Familietennis, en 
god aktivitet for hele familien, hvor du lærer andre 
familier at kende og har det sjovt sammen. Vi spil-
ler voksen/voksen, barn/barn eller blander deltage-
re. Vi afslutter altid med små konkurrencer. Der vil 
være instruktører tilstede. 

Sæsonen er fra 1. oktober til 31. marts.

Seniorer: onsdage fra kl. 20 – 22 
samt lørdage fra kl. 9 – 11 sæsonkontingent 400 kr.

Familier: lørdage fra kl. 11 – 12 
sæsonkontingent for hele familien 300 kr.

Spil familietennis  
i Rødekro

Vi er en familie på 4, som er be-
gyndt at spille familietennis i Rø-
dekro Tennisklub. For os er det 
noget nyt, at gå til tennis sam-
men som familie, men her har 
alle mulighed for at være med på 
hver deres niveau. Vores datter er 
begyndt at gå til junior træning i 
klubben. I Rødekro Tennisklub 
er vi blevet mødt af entusiastiske, 
venlige og imødekommende spil-
lere og trænere. Der er en rigtig 
god stemning i klubben.

Desuden er der en mulighed for 
at låne ketsjere og bolde i klubben, 
hvilket har været meget praktisk.

Mvh Susanne

Seniortræf 

Er du senior og har du lyst til at 
møde andre seniorer, så er mu-
ligheden her. Få nogle hyggelige 
og sjove timer med tennis og nyd 
tilværelsen sammen efter social 
tennis.

Der er seniortræf onsdag, 
torsdag, lørdag og søndag i hele 
sommersæsonen.

Billede af seniorer.
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Grafisk  
kommunikation

• Hæfter, brochurer og bøger
• Foldere, flyers og løsblade
• Visitkort, kuverter og brevpapir
• Kalendere, plakater og blokke
• Bildekoration
• Udskåret folie, labels/streamers
• Skilte og banner
• Roll-ups og messesystemer
• Reklameflag og beachflag
• Layout og design

Grafisk kommunikation
Vi designer, producerer, leverer og monterer 
alle former for grafiske løsninger.

Kvalitet
Med mange års erfaring sikrer vi, at kvaliteten 
gennem hele processen er i top.

Levering til aftalt tid
Vores vigtigste opgave er, at tilfredsstille vores 
kunder. Derfor er levering til tiden et must.

Personlig rådgivning
Vi vægter personlig og løbende dialog, så vi 
sikrer, at du får den meste optimale løsning.

Konkurrencedygtige priser
Med markedets bedste produktionsudstyr 
kan vi garantere konkurrencedygtige priser.

Service
Vi står for høj kundetilfredshed via god og 
personlig service samt et kompetent personale.

20%
på flyers hele
uge 32 og 33
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Michael Korup

Mr. Tot 6feet Mike Andersen

KOM TIL MIDTBYFEST I RØDEKRO
MED MASSER AF GODE TILBUD OG UNDERHOLDING

Billetter til  

Fællesspisning

Kan købes i forsalg ved  

Mikkelsen Smykker & Ure, 

Osteboden og Your Choice. 

Pjatklovnen Lillebror

Meget mere MIDTBYFEST

Alle dage 8-21

Købmand 
Morten Juhl
Østergade 49B
6230 Rødekro

15,-
27,27 pr. kg.

Tilbuddet gælder kun i REMA 1000 Rødekro og i perioden søndag d. 11/8 til lørdag d. 17/8-2019

Stor Sardel  
fra Slagter Lampe
550 g
Pr. stk.
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Der kan forekomme ændringer i programmet

Kometbutikkerne inviterer til 
Midtbyfest i Rødekro 

Fredag den 16. august
Kl. 10 - 11  Dagpleje/børnehave dag  

underholdning med Mr. Tot
Kl. 10 - 20 Salgsboder i teltet åbner
Kl. 11 - 20  Kæmpe tombola  

med fede gevinster  
- sponsoreret af komet- 
butikkernes medlemmer

Kl. 16 - 22  Gratis legeland og  
Guldgravning for børn

Kl. 16 - 22 Trampolin åbner
Kl. 13.30 - 15  Michael Korup 

underholder for  
pensionisterne. 
Gratis kaffe og kage

Kl. 17 - 22  6 Feet  
underholder på scenen

Kl. 17.30  Helstegt pattegris 
- 19.30 med madbilletter 
 Forsalg   kr. 125,- 
 På pladsen  kr. 150,-
Kl. 18.00   Børneløbet
Kl. 19.00   Rødekroløbet 

tilmelding på
https://roedekroloeb.wordpress.com
Ca. kl. 20.15   Præmieoverrækkelse  

ved Rødekroløbet 

Lørdag den 17. august
Kl.  9 - 10 Rundstykker og kaffe 
Kl.  9 - 14 Salgsboder i teltet åbner
Kl.  9 - 14  Gratis legeland og  

Guldgravning for børn
Kl.  9 - 14 Trampolin åbner
Kl. 10 - 11.30 Mike Andersen Duo 
 Gammel Rødekrodreng  
 kommer på besøg  
 og spiller bluesmusik
Kl. 10 - 13 Pjatklovnen Lillebror 
  Find ham på pladsen, hvor 

han laver sjov med børnene
Kl.   9 - 14  Rødekro Brandværn 

er på pladsen 
Kl.   9 - 14  Rødekro Skytteforening  

har et skydetelt på pladsen

PROGRAM



Udover de ovennævnte tilbud giver vi  
til BYFESTEN fredag og lørdag  

- 10 % 
PÅ ALLE VAREKØB

Aflever kuponen på vores stand  
i teltet og deltag i konkurrencen.

Vinderen får direkte besked.
Én kupon pr. person!

Hærvejen 35 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 19 66

www.mikkelsensmykkerogure.dk

SØLVSMYKKER 
STORT UDVALG

- 50%
LYKKEPOSER  
kr. 50,- (  værdi op  

til kr. 495,-)

MIDTBYFEST-TILBUD
... i år giver vi den MAX gas med tilbud i både butik og telt ...

I butikken gælder udsaglet fra torsdag d. 15. - lørdag d. 24. august

I markedsteltet gælder tilbuddene fredag d. 16. og lørdag d. 17. august

MARGUERIT
KAMPAGNESÆT

LÅS INKL. 2 KÆDER

SØLV  995,-
FORGYLDT 1.195,-

SPAR
1.000,-

• CHARMS
• ØRESTIKKER
• ARMBÅND
• HALSKÆDER

STORT UDVALG

- 50%

URE

- 50%
Udvalgte modeller

URE

- 30% 
Udvalgte modeller

URE, RINGE OG ARMBÅND

- 30%
Gælder ALLE modeller

GULDSMYKKER
3 FYLDTE 

UDSTILLINGSMONTRE 

- 50%
til en samlet værdi på

16.000 kr.
Navn:

Tlf.:
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loopfitness.comFølg os på Facebook*Gælder nye medlemmer til d. 19. august 2019. Fast pris pr. 30 
dage 219 kr. Minimum 2x30 dages træning. Betalinger tillægges 
adm. gebyr på 4,50 kr. Betaling skal ske med betalingskort. 

LOOP er for dig - uanset din alder, vægt, højde eller form. Her er træningen enkel
og overskuelig, stemningen afslappet og spejlene gemt langt væk. 

Din træning foregår i et fastlagt program, som er nemt at gå til 
og træner hele din krop effektivt på kun 24 minutter.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Har du 24 minutter?
- så har vi træningen til dig

- 24 minutters fitness, det er nok

Første 
30 dage 

1
Oprettelse 0  

*
 Track din 

træning for
at følge dine 

fremskridt

Loop Fitness Rødekro · Midt 5 · 6230 Rødekro 
T. 4174 6262 · roedekro@loopfitness.dk

Hvem tør tage udfordringen op!
RødekroLøbet 2019 - Virksomhedskonkurrence

Fredag den 16. august 2019  

Konkurrencen er enkel, hvem tilmelder det største hold!  
Det er udelukkende virksomheder under postnummer  
6230 der kan deltage.

Derfor er det vigtigt at skrive samme virksomhedsnavn  
på ved tilmelding, idet listerne udfærdiges elektronisk.

Vinderen får en tro kopi af Den Røde Komet  
i ca. 1,5 m højde som vandrepokal.

Så hvem LØBER med Kometen i år ?

Tilmeding på www.run2u.dk

46Hærvejen 22 · 6230 Rødekro · Tlf.: 73 66 28 00

MØD OS I TELTET  

OG SE DE GODE

TILBUD ...



v/Tina & Claus Christensen · Hærvejen 20 · 6230 Rødekro · Tlf. 74 66 25 14
ostebodenroedekro@gmail.com · www.ostebodenroedekro.dk ·       Osteboden
Forbehold for udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra 14/8 til den 17/8 -19                   Mød os på

MIDTBYFEST-TILBUD
HVIDVIN KR6 
Sauvignon Blanc,  
Australien 
PR. FL. 69,- 

2 FL. 

100,-
SV. MICHELSEN 
LEMONADE 
2 varianter  
Lemon og blodappelsin  
Normalpris  
kr. 50,- 

PR. FL

40,-
MAASDAMMER 
Fast ost med nøddesmag 
ca. 350 gr.   

KR.

30,-

BAVARIA  
BLUE 
Blød blåskimmel  
ca. 200 gr.   

KR.

20,-

SAINT  
THIBAUD 
Fransk brie  
ca. 250 gr.   

KR.

20,-

BIFERNO  
RISERVA 
En herlig rødvin, fra det  
sydlige Italien. Vinen  
har en rubinrød farve,  
og en duft af modne  
bær, brombær og  
blommer, god smag  
med tilpas fadlagring.
PR. FL. 59,- 

2 FL. 

100,-

- Sæt allerede nu X i kalenderen  
til vores julevinsmagning. 
Fredag den 8. november 2019. 
Vi får i år besøg af Peter fra Lago 
Vinimport, som serverer dejlige  
vine som er gode til vores julemad.

GULDDANBO 
U/KOMMEN 
 

KUN 

100,-
PORTIONS  
ANRETTET  
TAPAS
Tapas bestilles gerne  
et par dage i forvejen. 
Incl. brød og kiks

Pris pr.  
bakke                   75,-

Kom  
og smag

Kom  
og smag

FRIT VALG PR. STK. 16,- 

TA’ 4  
STÆNGER 
FOR KUN           50,-

loopfitness.comFølg os på Facebook*Gælder nye medlemmer til d. 19. august 2019. Fast pris pr. 30 
dage 219 kr. Minimum 2x30 dages træning. Betalinger tillægges 
adm. gebyr på 4,50 kr. Betaling skal ske med betalingskort. 

LOOP er for dig - uanset din alder, vægt, højde eller form. Her er træningen enkel
og overskuelig, stemningen afslappet og spejlene gemt langt væk. 

Din træning foregår i et fastlagt program, som er nemt at gå til 
og træner hele din krop effektivt på kun 24 minutter.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Har du 24 minutter?
- så har vi træningen til dig

- 24 minutters fitness, det er nok

Første 
30 dage 

1
Oprettelse 0  

*
 Track din 

træning for
at følge dine 

fremskridt

Loop Fitness Rødekro · Midt 5 · 6230 Rødekro 
T. 4174 6262 · roedekro@loopfitness.dk

ca. 
2,1 kg. 
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Ovenstående oversigt er ikke fuldstændig – det fulde overblik findes i kalenderen på risekirke.dk

Gudstjenester i Rise Kirke: 
AUGUST  
11. august 8. s. e. trinitatis Kl. 10.30 Matt. 7, 15-21 MBV
18. august 9. s. e. trinitatis Kl. 10.30 Luk. 16, 1-9 MBV
25. august 10. s. e. trinitatis kl. 10.30  Luk. 19, 41-48 RBH
31. august Dåbsgudstjeneste Kl. 10.00  MBV
 SEPTEMBER   
1. sept. 11. s. e. trinitatis Kl. 09.30 Luk. 18, 9-14 MBV
1. sept.   kl. 11.00  Tysk Gudstjeneste MW
8. sept. 12. s. e. trinitatis kl. 10.30  Mark. 7, 31-37 RBH
15. sept. Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Luk. 10, 23-37 RBH og MBV
22. sept. 14. s. e. trinitatis kl. 10.30  Luk. 17, 11-19 MBV
29. sept. 15. s. e. trinitatis Kl. 10.30 Matt. 6, 24-34 RBH
 OKTOBER     
6. okt. 16. s. e. trinitatis kl. 09.30  Luk. 7, 11-17 MBV
6. okt.   Kl. 11.00 Tysk Gudstjeneste MW
13. okt. 17. s. e. trinitatis kl. 10.30  Luk. 14, 1-11 RBH
20. okt. 18. s. e. trinitatis Kl. 10.30 Matt. 22, 34-46 RBH
27. okt. 19. s. e. trinitatis Kl. 10.30 Mark. 2, 1-12 MBV
 NOVEMBER     
3. nov.   Kl. 11.00 Tysk Gudstjeneste MW
3. nov. Alle Helgen Kl. 16.00 Matt. 5, 1-12 MBV
9. nov. Dåbsgudstjeneste Kl. 10.00  RBH
10. nov.  21. s. e. trinitatis Kl. 10.30 Joh. 4, 46-53 RBH
17. nov. 22. s. e. trinitatis kl. 10.30  Matt. 18, 21-35 MBV
Robert B. Hansen (RBH)          Morten Vibert (MBV)          Martin Witte (MW)

Arrangementer:   
AUGUST   
 23. august        Rises Gode Hænder – start Kl. 10.00 Sognegaarden           fredag i lige uger 
27. august Gud og Spaghetti kl. 17.00  Kirken MBV
28. august  Menighedsrådsmøde Kl. 19.00 Sognegaarden 
30. august Eftermiddagshygge Kl. 14.30 Sognegaarden 
 SEPTEMBER   
3. sept.  Foredrag DSUK Kl. 19.30 Sognegaarden   Preben K. Mogensen
5. sept. Studiekreds Kl. 19.30 Sognegaarden 
13. sept. Eftermiddagshygge Kl. 14.30 Sognegaarden 
24. sept. Gud og Spaghetti kl. 17.00  Kirken RBH
26. sept. Menighedsrådsmøde Kl. 19.00 Sognegaarden 
 OKTOBER   
1. okt. Sang- og musikaften Kl. 19.30 Sognegaarden 
3. okt. Studiekreds Kl. 19.30 Sognegaarden 
6. okt. Sangeftermiddag Kl. 14.00 Sognegaarden Bodil Heister
22. okt. Gud og Spaghetti Kl. 17.00 Kirken MBV
22. okt.  Menighedsrådsmøde Kl. 19.00 Sognegaarden 
25. okt. Eftermiddagshygge kl. 14.30  Sognegaarden 
NOVEMBER   
7. nov. Studiekreds Kl. 19.30 Sognegaarden


