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Åbningstider:

Rødekro

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

Tlf. 73 66 18 00

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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Rødekro
Gråsten
Rødekro ·· www.superbrugsen.dk
Gråsten ·· Løjt
Løjt Kirkeby
Kirkeby

www.superbrugsenroedekro.dk

RØDEKRO

Udviklingsråd

Vi rykker sammen i Rødekro
Skrevet af: Hans Clausen, formand
for Rødekro Udviklingsråd

I Rødekro Udviklingsråd går vi
glade og forventningsfulde ind i
2019. Vi har oplevet 2018 som et
år hvor byen har stået sammen
om mange rigtig gode aktiviteter,
blandt andet
• Ren Dag.
•	Walk & Talk med tilhørende
indvielse af den nye aktivitetsplads.
• Ringriderfest og Midtbyfest.
•	Rødekroløbet og Rigtige
Mænd løbet.

Udgiver:
Rødekro Udviklingsråd
Kontakt:
Laila Lorenzen - Tlf. 25 32 87 72
info@roedekroby.dk
Oplag: 3.800 stk. husstandsomdelt
i Rødekro & omegn.
Forsidebilleder:
Skole OL cross Kredsstævne,
Fastelavn, Økodag i Nr. Hostrup.

Vores institutioner rykker også
sammen. 2018 var også året hvor
byggeriet af Børnehuset Fladhøj
og tilbygningen af Hærvejsskolen
blev sat i gang. Indvielsen af Børnehuset kommer til at ske allerede
i 2019 og vi glæder os.
Vi har også oplevet en samling af
kræfterne omkring arbejdet for
Rødekro by, blandt andet via etablering af forskellige underudvalg
i udviklingsrådet. Derudover har
foreningen ”Sportens Venner” i

Udgivelser i 2019
Maj - uge 19
August - uge 32
November - 46
Indleveringsfrister for
artikler og tekster 2019:
April - uge 14
Juli - uge 27
Oktober - uge 41

Rødekro vedtaget at opløse sig selv
og donere deres midler til Rødekro
Udviklingsråd. Vi takker for pengene og fortsætter vores arbejde
for en endnu bedre by.
God fornøjelse med dette års første udgave af Kometbladet, hvor
du kan læse mere om hvad foreningerne i Rødekro har af tilbud
til dig.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for
manuskripter eller billeder, der indsendes
uopfordret.
Opsætning:
LL Grafisk Design,
Grønningen 49, 6230 Rødekro
Tryk:
Hottryk, Brunde Vest 14A, 6230 Rødekro

Vi vil gerne ønske KONFIRMANDERNE
i Rødekro og omegn TILLYKKE
vi giver derfor:

10 % RABAT
(ved aflevering af denne kupon)

Hærvejen 35 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 19 66
www.mikkelsensmykkerogure.dk

på smykket til selve dagen eller
på gaven til Konfirmanden.
Vi har en ekstra gave til de første
50 indløste kuponer. (Værdi op til kr. 399,-)
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Lokalhistorisk Forening Rødekro

Hærvejen 24 - Jernbanehotellet
Gæstgiveriet er bygget i 1888 og
har matrikel 17 af Brunde.
Årsagen var den nye længdebane (nord-syd). De rejsende
skulle enten nord eller sydpå, eller blot en tur til Aabenraa og her
i Rødekro kunne de stå på toget.
Længdebanen var færdig i 1864
og Aabenraa banen i 1868 og der
skabtes nu et grundlag for et ekstra
gæstgiveri hvor der kunne opstaldes heste og vogne samt servering
til folket. Der blev også indrettet
servering i haven og parken mellem gæstgiveriet og banen.
Ejere af gæstgiveriet er i 1890erne Julius Petersen, i 1903 er Fritz
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Rachow gæstgiver, Misse Schmidt
solgte i slutningen af 2. verdenskrig, Jeppesen (Jeppe), Carl Bødker, Jørga Andersen og i 1977 køber Rosa og Iver Schultz og sælger
25. maj 1988. Hvornår det skifter
navn til Jernbanehotel vides ikke,
måske efter genforeningen.
Markedshallen mod syd er bygget i 1957 og blev brugt til grisemarked og aktioner om onsdagen.
Udenfor på nordsiden, i 1930erne var der benzintank hvor
de handlede med Nafta benzin,
derefter kom der en iskiosk. Bag
hotellet var der i mange år ringriderplads og der kom også et

omrejsende tivoli og et cirkus om
sommeren.
I selve bygningens nordside har
der været mange forretninger:
Den Nordslesvigske Folkebank,
den blev senere til Sydbank og i
1969 flyttede til Hærvejen 22. I
1970-erne kom der en bar der hed
Laredo og senere igen en vestern
bar der hed Red-In.
I 1980 blev den gamle kørestald
nedrevet, den lå langs fortovet
mod Hærvejen. Nu blev der bygget en ny auktionshal til handel
med smågrise og der kom grisehandlere fra store dele af Sønderjylland for en god handel.

Lokalhistorisk Forening Rødekro

laver en byttehandel med Amtet
så ”trekanten” laves til et almindeligt T kryds. Hærvejen skifter
fra kommunevej til amtsvej og
omvendt på Østergade, vejskiltene flyttes helt ind til Jernbanehotellet.
Alt får en ende og i 1992 nedbrydes hotellet og der bygges et
industrihus udlejet til Netto, senere flytter de til Skånevej og lokalerne stod tomme i mange år, nu
er der genbrugsbutik der. På 1. sal
havde Krifa fagforening til huse
indtil december 2018.

I 1980 var der ”Disco Moon
Light”
I den store sal er der afholdt
mange fester, ringriderforeningens bal efter selve ringridningen,
forskellige foreninger havde andespil og lottospil, der har været
danseskole, efter biografen lukkede på Vestergade var det en omrejsende biograf. Salen blev også
brugt til udstillinger og messer, fra
1976 til 1983 havde Jacob Duus legetøjsbutik, der med indgang fra
nordsiden af bygningen. Derefter
blev salen igen brugt til møder og
fester.
I 1966 laves krydset Østergade
og Hærvejen om, Rise kommune

Peter Skøtt’s Begravelsesforretning
www.jyskliftservice.dk

Åbent
hver mandag
15.00 - 17.00
Østergade 40 C· 6230 Rødekro

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

Foredrag på Rødekro Bibliotek - sæt

x i kalenderen

Kære Zoe Ukhona v/ Pelle Hvenegaard
27. februar kl. 19.00 - 21.00
I 2016 blev Pelle Hvenegaard efter
seks års kamp med fertilitetsbehandlinger endelig far til adoptivdatteren Zoe Ukhona.
I et nyt, ærligt og rørende
foredrag, der tager afsæt i bogen
”Kære Zoe Ukhona”, fortæller

Pelle for første gang om hele forløbet, om hvor lykken kan ligge, og
hvordan man kan prioritere i livet.
Arrangeret i samarbejde med
Rødekro Husholdningsforening
Pris kr. 75,- Tilmelding på www.
aabenraabib.dk eller på biblioteket.

Mød elitetriatleten Line Thams
7. marts kl. 19.00 - 20.00
Et liv som professionel idrætsudøver
er et sammensurium af glæder og
skyggesider. Og det fortæller Line
Thams gerne om. Hun er professionel atlet hos Rødekro Tri & Motion
og flere gange dansk mester i eliteklassen i triatlon. Hør, hvordan hun
genfinder motivationen, når den halter. Hvordan hun tackler modgang,
og hvordan hun sætter sig nye mål
efter en stor præstation.
Arrangeret i samarbejde med Rødekro Tri & Motion.
Tilmelding på www.aabenraabib.
dk eller på biblioteket

Poul Erik Bech
Trøst & Mensel
Hærvejen 49 • 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 11 11 • mail: 623@edc.dk
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Historisk byvandring
i Rødekro
11. maj kl. 10.00 - 11.30
Egon Kaas fra Lokalhistorisk
Forening Rødekro tager dig
med på en guidet gåtur rundt
i Rødekro med fortællinger og
anekdoter fra byen. Gåturen
varer cirka 1,5 time.
Arrangeret i samarbejde
med Lokalhistorisk Forening
Rødekro.
Tilmelding på
www.aabenraabib.dk
eller på biblioteket

Rødekro Lokalbestyrelse

Lidt fra ÆLDRE-SAGENS inden- og udendørsaktiviteter
omkring Rødekro hallen
Fra vintersæsonens begyndelse
var vi udfordret på, at vi skulle
dele vores indendørsaktiviteter
over 2 formiddage hver uge. Dette
resulterede i, at der var nogle motionister, der blev borte, da de ikke
ønskede, at skulle af sted 2 gange
om ugen. Efter en dialog med de
forskellige parter, kom der pludselig en løsning, som gjorde, at vi
kunne få det hele til at gå op i en
højere enhed, ved at kunne bruge
hele mandag formiddag til alle
aktiviteterne, indendørskrolfen,
tæppecurlingen og floorballen.
Dette skifte blev så foretaget med
årsskiftet, og det blev en succes,
da der også pludselig, kom lidt
mere socialt over dette, at de kunne få formiddagskaffen, der igen
er blevet sponsoreret af REMA
1000, i Østergade. Dette medvirkede også, at flere af m/k, som før
kun spillede en sportart, nu pludselig ville deltage i en sportart ekstra, og at der er kommet nye til.
Hvis man har lyst til, at se og høre
nærmere er man velkommen til,
at kigge ind mandage fra kl. 8.00
til kl. 12.00.
På nuværende tidspunkt, spiller ca. 52 m/k indendørskrolf, ca.

30 m/k tæppecurling og ca. 12
m/k floorball.
Udendørsaktiviteterne har også
været i gang siden oktober, og
det gælder krolfen, som spilles
ved Rødekro hallen hver tirsdag
kl. 14.00, med kaffe fra kl. 13.30 i
kantinen. Kaffen er også her sponsoreret af REMA 1000 i Østergade. Der deltager afhængig af vejret
mellem 10 og 18 m/k hver gang.
Aftenkrolfen som startede i november og stopper i midten af februar, har på grund af vejret haft
mellem 8 og 14 m/k hver mandag

aften. Som deltagerne siger, så
mangler vi sne og frost, som gør
banen endnu sjovere, at spille på
med lys, da man så ikke kan forudsige kuglens retning.
Er du medlem, så se også oplysninger om vores aktiviteter i bladet ”Det sker”, som du får tilsendt.
Ellers se på Facebook, find os på:
Ældre Sagen Rødekro. Eller vores
hjemmeside; www.aeldresagen.
dk/roedekro. Vil du være medlem, så se: www.aeldresagen.dk
eller ring på: 33 96 86 86.

Tryghedsopkald
Tryghedsopkald henvender sig til ældre, enlige borgere, som ikke
har daglig hjælp. For at mindske de ældres frygt for eksempelvis at
falde eller hvis de på anden måde har brug for hjælp, tilbyder Ældre
Sagen et dagligt tryghedsopkald.
Tryghedsopkaldet varetages af vore frivillige, og de ældre, der er
tilmeldt ordningen, bliver ringet op hver morgen mellem kl. 8.30
– 9.00, alle ugens dage. Formålet er udelukkende at høre, om den
ældre har brug for hjælp, så der hurtigt kan tilkaldes hjælp.
Det bliver i så fald taget kontakt til pårørende, hjemmeplejen eller
andre, som er oplyst til os som kontaktpersoner. Ordningen er gratis, og man behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.
Kontaktperson i Rødekro er
Birthe Klinge, tlf. 7366 2712, mail: birte.klinge@outlook.dk

IT drift & support
Hosting & backup
IP-telefoni
Print og kopi

VI ER DIN LOKALE IT-PARTNER!
Industrivej 1 - Rødekro T: 74 66 24 02 - W: itogco.dk

Gratis salgsvurdering?

Bliv klogere på værdien af din ejendom
Ring til Evald på 2060 1080
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Rødekro Tennisklub

Social klub ca. 120 medlemmer
En af Rødekro tennisklubs mærkesager er, at der skal være plads
til alle, og alle er velkommen.
Medlemmer unge, nybegynder
samt øvede får tilbudt tennisinstruktion og kan deltage i tur-

neringer internt eller DGI holdturneringen. Der afholdes drop
in 4 gange ugentlig, her har nye
medlemmer mulighed for at finde
en makker, og der er altid socialt
samvær efter spillet.

Kontingent priser
Sommerhalvåret:
Juniorer
Senior
Familier

kr. 200,kr. 500,kr. 1.000,-

Vinterhalvåret:
Juniorer
kr. 200,(1 time ugentlig) lørdage
Senior 1
kr. 200,(1,5 time ugentlig)
tirsdage + kr. 50 til bolde.

Senior
kr. 400,(4 timer ugentlig)
ons/lør. + kr. 50,- til bolde.
Familie
kr. 250,(1 time ugentlig) lørdage.
Hvad får man for pengene
Rødekro tennisklub er en selvejende klub, og vi ønsker ikke at
have overskud, derfor er kontingentet tilpasset de nøjagtige udgifter.

DU BOOKER. VI SERVICERER.
BILEN BEVARER GARANTIEN

Du beholder altid garantien, når vi servicerer din bil.
Book tid nu på dinbilpaertner-roedekro.dk
DIN BILPARTNER RØDEKRO

Hærvejens Autocenter
Hærvejen 85 · 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 24 24 · www.dinbilpartner-roedekro.dk
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For kontingentet får du:
Online reservering af udendørs
baner - mulighed for at spille tennis på alle niveauer - minimum 6
timers gratis træning i henhold
til træningsoversigt - mulighed
for nye venner - dyrke noget med
familien – motion – udfordringer.
Kontakt:
www.roedekrotennisklub.dk
Mobil 29 85 00 96 (Birger).

Rødekro Tennisklub

Ny ketsjersport
Der er flere nye ketsjersport på vej
og mange tennisklubber griber muligheden for introduktion af f.eks.
pickleball. Denne sport er en mellemting mellem bordtennis – tennis
og badminton, der spilles på baner i
størrelse med badmintonbaner, nettet er sænket, og der spilles med bat.
Bolden er lidt som floorball bolde.
Alle kan være med.
Pickleball vil blive introduceret i
vintersæsonen 2019/20.

10 gode grunde
for at spille tennis:

Tennis hele året
I Rødekro tennisklub er der mulighed for at dyrke tennisspillet
hele året.
Sommerhalvåret starter ca. 1.
maj, når banerne er klargjort. Vi
holder standerhejsning med en
social åbningsturnering. Det afsluttes med grill.
Banerne lukker ned sidst i september måned.

Vinterhalvåret 1. oktober til 31.
marts. Der inviteres til Minitennis
(skumbold tennis) i Fladhøj hallen.
Tirsdag aften:
Der spilles med fast makker.
Onsdag aften: Social turnering.
Lørdage 9-11: Social turnering.
Lørdag 11-12: Familie tennis
(ofte med instruktører).

• 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

Aktivitetskalender 2019

• tennis bygger på værdier

Ultimo april:
Klargøring af baner.
Ultimo april:
Standerhejsning med åbningsturnering.
4. maj kl. 10-12: Tennissportens dag (for nye der vil prøve sporten).

• 	tennis fascinerer alle aldre
hele livet.

Kom ind og se nyhederne
fra

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

Rødekro Midt 3 - 5

RØDEKRO VVS
Østergade 65 · Rødekro
Tlf. 30 31 13 65

• Gode oplevelser sammen

Trondhjemsvej 5
6230 Rødekro
74694448 * 20974448

COSTALAGO
igt Rosso Veronese
Vellavet skøn vin
fra det dejlige
Bardolino, Italien.

pr. flaske kr.
2 flasker kr.

95,170,-

Hærvejen 20 · Rødekro · Tlf. 74 66 25 14
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Kom med på gåturer i vores skønne natur
Bevæg dig for livet Øster Løgum
Tove Laursen og Karin Petersens
gå gruppe har eksisteret siden 1.
juni 2018, vi har gået 23 ture, næsten en i tur hver ugen og 632 personer har deltaget. Vi er mellem
20 og 30 personer hver gang og
fortrinsvis voksne 50+. Vi prøver
hver gang at fortælle lidt om det

område historisk og kulturelt eller
får en lokal ildsjæl til at fortælle
om netop deres gård, blomster
eng osv. vi går mange forskellige
ture også i Jeres område.
Vores ture er gratis og vi laver
2 -3 stop på hver tur, for at holde
gruppen samlet og ryste posen,
så alle får snakket med nogle for-

skellige. Så er det noget for DIG at
være med i dette gå fællesskab, så
mød bare op. Der er ingen tilmelding, det er gratis, men det kræver
god sko.
Er du interesseret i at følge os
på facebook: Bevæg dig for livet
Øster Løgum - Tove Laursen og
Karin Petersen.

Program for gåturerne i foråret 2019
Vi går i jævnt tempo og der vil være stop, hvor vi eller
andre ildsjæle fortæller om området både historisk
og kulturelt.
Mandag den 4. marts kl. 17.00.
Mødested: Lerskov plantage, p-plads Tingbjergvej,
6230 Rødekro. Turen er ca. 7 km og køretøjer kan
deltage.
Mandag den 11. marts kl. 17.00.
Mødested: Hærvejsskolen, Vestergade 14, 6230 Rødekro. Turen er ca. 7 km og går gennem Fladhøjskov
og omkring søen ved grusgravene på tilbagevejen
ser på dyrelivet i skoven.
Onsdag den 17. april kl. 19.00.
Mødested: Tunellen ved Hærulfgade, Hovslund,
Onsdag den 20. marts kl. 17.00.
6230 Rødekro. Turen er på 5 km. Vi går ad ”Spor i
Mødested: Løjt forsamlingshus, Løjt Nørregade 1,
landskabet ” omkring Hovslund til bla. Hærulfste6200 Aabenraa. Turen er ca. 5,5 km.
nen. Ikke for køretøjer.
Mandag den 25. marts kl. 17.00.
Mødested: Egvad kirke, Egvadvej 30, 6230 Rødekro.
Turen er på ca. 8 km og vi går forbi Nr. Hostrup Hus
på rundturen og ser det færdige byggeri.
Tirsdag den 2. april kl. 19.00.
Mødested: Rundmølle parkeringsplads, Rundmøllevej syd for Rundmølle. Turen er på 6,5 km. Der
vil være mulighed for at komme ind og se diverse
museer på Rundmølle efter turen, for et symbolsk
beløb og Lokalhistorisk guide vil fortælle. Turen er
for kørtøjer.
Onsdag den 10. april kl. 19.00.
Mødested: Jørgensgårdvej 13, 6200 Aabenraa. Ved
indgangen til Knapstien. Vi går ad Knapstien og
rundt i skoven og retur. Ca. 7 km. Turen er for køretøjer.
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Tirsdag den 23. april kl. 19.00.
Mødested: Øster Løgum Kirke, Søndergade, 6230
Rødekro. Turen er på 5 km og går ad gamle markveje som ikke er til køretøjer. Der vil være en forfriskning i Toves have efter turen.
Tirsdag 30 april kl. 19.00.
Mødested: Parkeringspladsen Haderslevvej 484,
6230 Rødekro, nord for pandekagehuset. Vi går
gennem skoven og rundt om Kalvø. Turen er i bakket terræn og ca 8 km. Ikke for køretøjer.
Torsdag den 9. maj kl. 19.00.
Mødested: Hovslundvej 42. Parkering i privat indkørsel. Vi går en tur rundt i området ved Grønnebæk skov, turen er på 7-8 km og er på jævn terræn
hvor køretøjer kan deltage.
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Kirkespirets nye kors

Motivet til det nye kors er hentet
dels fra døbefontens ”løvkrans”
(kirkens logo), dels fra trekløveren,
der indgår i gavle på kirkebænke
og altertavlen.
Det nye kors er tegnet
af Toni Jørgensen, Aabenraa.

Ny konstituering

Den 28. november 2018 havde vi
valg og konstituering for 2019.
Her blev jeg valgt til formand.
Næstformand blev Anne-Mette
Michelsen. Kontaktperson Johannes P. Christensen.
Jeg vil her gerne takke Johannes
P. Christensen for den tid, han har
været formand og har trukket i
trådene. Specielt vil jeg fremhæve
det store arbejde, han har udført
omkring tårnbyggeriet og ansættelsen af vores 2 præster. Tårnet er
nu færdigt, og resultatet er flot og
gennemført. Der vil blive arrangeret en besigtigelse, hvor man kan

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

komme til at se det fine resultat
både inde og ude. Tidspunkt for
besigtigelse er endnu ikke fastlagt,
men vi vil i god tid inden offentliggøre datoer på kirkens hjemmeside
Den 4. november 2018 blev Robert Bonde Hansen indsat som
præst her i Rise. Vi håber, at Robert og hans familie er faldet godt
til her.
Præsterne Morten B. Vibert og
Robert B. Hansen starter den 7.
marts 2019 op med bibelstudier,
læs også mere herom senere i bladet.

Vi er nu halvvejs i valgperioden
for dette menighedsråd, og vi arbejder på at få vores visionsplan
ført ud i praksis.
Vi går nu igen en af kirkens store højtider i møde, Påsken, hvor vi
mindes Jesus død og opstandelse.
Alting spirer om lidt på ny, foråret venter om hjørnet og ikke
mindst konfirmationerne.

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

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

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

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

Menighedsrådsformand
Martin Fredensborg Jefsen

Dåb, vielse og begravelse anmeldes på kirkekontoret.
Der træffes efterfølgende aftale med den præst, som skal foretage
handlingen.
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

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 maj, juni og juli indleveres senest d. 15. marts 2019.
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Bibelen og hverdagsdansk

At folk tidligere fik fortalt og i højere grad end i dag læste i Bibelen kommer næppe som nogen overraskelse. Derimod kan det
måske være lidt mere overraskende, hvor mange udtryk i hverdagsdansk, der oprindeligt stammer fra Bibelen; så selv hvis vi
ikke læser i den hver dag, så bærer vi noget af dens sproglige
dragt med os. I det følgende skal vi kaste blikket på en række
udtryk fra det danske sprog, der stammer fra Bibelen.

Når politikere eller andre lægger sig ud med folkestemning, så
risikerer de et ramaskrig, men
udtrykket stammer ikke fra en
forargelse over offentlige myndigheders opførsel, men fra den
bibelske profeti om Rakel fra
Rama, der græder over sine børn
(Jer 31,15), og den bliver senere
gentaget i Matthæusevangeliet i
forbindelse med kong Herodes’
barnemord i Bethlehem (Matth
2,16-18). At myndighedspersoner
ikke altid vil stå ved deres ansvar,
og at der hurtigt kan opstå kø ved
håndvasken, er et velkendt fænomen. Det var ingen ringere end
Pontius Pilatus der stod forrest i
køen, da han fralagde sig ethvert
ansvar i forbindelse med Jesu

”

D
 er er intet
nyt under
Solen.

”

S
 kriften på
væggen.

korsfæstelse og i stedet lod et fad
med vand bringe, så han kunne
vaske sine hænder (Matth 27,24).
Men ansvarsforflygtigelse er
ikke just noget nyt. Der er intet
nyt under Solen; det er lige så
sandt i dag, som da det første gang
blev formuleret i Prædikerens bog
i det Gamle Testamente (Præd
1,9).
Om mennesker der forstår,
hvad vej tingene bærer, kan vi sige,
at de kan se skriften på væggen.
Det kunne babylonierkongen ifølge Daniels bog også, da han holdt
gilde i sit palads og så fingrene af
en menneskehånd skrive på væggen (Dan 5,5). Forstå det kunne
han derimod ikke. Det kunne
Daniel selv derimod; han kunne
fortælle babyloniernes konge, at
han var blevet vejet og fundet for
let (5,27). Samme nat blev kongen
dræbt og mederne eller perserne
overtog hans rige.

Sognepræst
Robert B. Hansen

Det kan ske, at babylonierkongen var blevet for selvtilfreds, så
han troede at han kunne gå på
vandet, om det var tilfældet eller ej, mon så ikke i det mindste
udtrykket stammer fra Matthæusevangeliet 14,29-30, hvor Peter
troede, at han – ligesom Jesus –
kunne gå på vandet, og spurgte
Jesus om han ikke ville kalde ham
ud til sig. Det kunne han så ikke
alligevel, bortset fra de første par
skridt, indtil hans tro svigtede,
men man kan vel dårligt fortænke
ham i at spørge, for hvad hjertet
er fuldt af, løber munden over
med (Matth. 12,34), og Peter var
vist ikke den første til at sætte sit
lys under en skæppe (Matth 5,1416).

”

H
 an troede at
han kunne gå
på vandet.

fortsætter side 19
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OPSLAGSTAVLE
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Bekendtgørelse:

Sogns årsregnskab for 2018 sker på
Fremlæggelse og godkendelse af Rise
marts 2019 kl. 19.00.
menighedsrådsmødet onsdag d. 27.
Sogns årsbudget for 2020 sker på
Fremlæggelse og godkendelse af Rise
maj 2019 kl. 19.00.
menighedsrådsmødet torsdag d. 23.
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Påskens gudstjenester:

Gudstjeneste v/Robert B. Hansen
Palmesøndag d. 14. april kl. 10.30:
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dstjeneste med fællesspisning v/begg
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Langfredag d. 19. april kl. 10.30: Gu
eneste v/ Robert B. Hansen
Påskedag d. 21. april kl. 10.30: Gudstj
dstjeneste v/Morten B. Vibert
2. Påskedag d. 22. april kl. 10.30: Gu
påskens gudstjenester.
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KONFIRMATIONER I RISE KIRKE
Søndag d. 7. april 2019 kl. 10.00
Thor Angelo Drost Jensen
Buen 88A, Stubbæk

Niclas Lund
Hærvejen 1

Nicolai Paulsen Kohls
Østermarkvej 16

Line Hynkemejer Termansen
Genner Bygade 70, Genner

Søndag d. 28. april 2019 kl. 10.00
Esther Bach
Pileparken 19

Jonathan Knudsen Frederiksen
Engvej 9

Alexander Ludvigsen
Fællesgade 7b

Benjamin Juhl Beck
Kløvermarken 8

Sebastian Knudsen Frederiksen
Engvej 9

Shanna Fiel Madrid
Hydevadvej 4

Freja Uecker Boysen
Østerbro 6

Markus Grevsen
Parkvej 45

Mads Korndal Rahn
Mjølsvej 21a

Jonas Brodersen
Byskoven 23

Jonas Moldt Heiselberg
Mjølsvej 8

Jeppe Kjær Riisgaard
Fyrreparken 14

Katrine Gejl Christensen
Mjølsvej 25

Victor Gallo Juhl
Banegårdspladsen 4, 1th

Simon Christian Schmidt
Kløvermarken 14

Caroline Varming Gaedt Dinsen Tajs Langschwager Kjer
Søvænget 39
Åløkke 21

Victoria Elvirra Svarre
Hydevadvej 43

Line Bisp Fogh
Bygmarken 66

Andreas Gade Stigsgaard Sørensen
Lærkeparken 16

Jens Rudbeck Lautrup
Klosterbakken 37
Oscar Sommerlund Lind
Parkvej 2

Lørdag d. 4. maj 2019 kl. 10.30
Victor v. Essen
Klosterbakken 14

Jannick Klindt
Vollerup Byvej 64, Bolderslev

Oliver Petersen
Kløvermarken 54

Anastasia Grachner
Åløkke 4

Mikkel Petersen
Kløvermarken 54

Amelie Petry
Søparken 43

Sune Mandrup Hansen
Lillevang 2
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Søndag d. 5. maj 2019 kl. 9.00
Marie-Louise Andreasen
Bøgeparken 45

Mads Schrøder Jessen
Hellevadvej 48

Camilla Pedersen
Birkeparken 8

Emil Skau Bjerregaard
Fællesgade 20

Rasmus Nicolai Johannsen
Lindeparken 26

Maria Schleef
Byskoven 195

Simon Skau Bjerregaard
Fællesgade 20

Sarah Gelstoft Kjær
Pileparken 9

Louise Clausen
Fyrreparken 30

Mads Haubjerg Kortz
Nr Hostrupvej 8

Annemai Stjernholm
Voldbjerg Sørensen
Karpedam 7, Aabenraa

Cecilie Andrea Vester Damgaard
Pileparken 1

Mikkel Lorentzen
Lunderup Markvej 9

Laura Lillelund Dixen
Fyrreparken 4

Mathias Myrthu
Kløvermarken 5

Janni Haugaard Holm
Møllegade 1, Hellevad

Magnus Linnet Nissen
Grønningen 76

Mads Have Thomsen
Lunderup Markvej 14

Søndag d. 5. maj 2019 kl. 11.00
Clara Andersen
Rugmarken 40

Mathia Kaczmarek
Nr. Hostrup Bygade 7

Jonas Baggesen Richter
Nørager 13

Bastian Rosen Bendixen
Bøgeparken 15

Kristoffer Kirk
Hærvejen 87h

Sofie Scheel
Fyrreparken 9

Freja Juul Bennetsen
Byskoven 27

Mathias Kirk
Hærvejen 87h

Simone Andersen Schwendson
Byskoven 9

Victor Holm Buchholdt
Klosterbakken 19

Zuzanna Maria Kucharska
Byskoven 193

Jakob Rasmussen Solak
Birkeparken 94

Christina Elisabeth Friz
Mjølsvej 24

Helene Rudbeck Lautrup
Klosterbakken 37

Emma Svendsen
Byskoven 45

Fillip Hausted
Kløvermarken 48

Jessica Brødsgaard Lystlund
Fyrreparken 39

Mia Huess
Klosterbakken 67

Kamilla Tranekjer Nørgaard
Bygmarken 62

Mia Hundrup
Mjølsvej 6

Mie Rønne Petersen
Fællesgade 9

Lasse Fredensborg Jacobsen
Savværksvej 19

Julie Broe Philipp
Søvænget 8
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Dødsfald

05.12 Finn Enevoldsen, 70 år
Grønnevej 1B, st.

12.10 Svend Aage Keller, 77 år
Savværksvej 4M

21.12 Katha Schultz, 78 år
Åvænget 7, Hellevad

Begravede / bisat

12.10 Gunnar Theede, 70 år
Grønningen 65
25.10 Erna Sostack, 81 år
Ryttervænget 5
26.10 Peter Christian Svendsen, 78 år
Porsebjerg 1, Sønderborg
26.10 Carlo Mogens Meldgaard, 69 år
Bakken 27, Augustenborg
30.10 Holger Lildholdt, 89 år
Bygmarken 64
31.10 Christian Heinrich Bomskov, 88 år
Hvedemarken 38
02.11 Oda Ingelise Johnsen, 80 år
Savværksvej 4F
08.11 Poul-Jørgen Hauritz, 75 år
Søparken 4
09.11 Svend Erik Christiansen, 53 år
Fuglevænget 17, Hjordkær
10.11 Gert Arne Rasmussen, 67 år
Søparken 46
10.11 Inge Lis Appel, 81 år
Lillevang 17
14.11 Kaj Hinrichsen, 74 år
Grønningen 90
15.11 Povl Erik Outzen, 66 år
Savværksvej 38
21.11 Johnny Michael Luciw, 60 år
Bøgeparken 46
28.11 Ingrid Brylle, 63 år
Bodum Bygade 16, Aabenraa
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19.12 Knud Woldemarsen Brøndum, 78 år
Rise Bygade 62, -7

27.12 Johannes Hansen, 84 år
Vestergade 3 01,

Dåb
06.10 Malte Berg Bodin
Hirschbogen, Handewitt
06.10 Thomas Roager Thiemer
Bygmarken 80
14.10 Oliver Rosenvinge
Smedevænget 2
11.11 Josephine Simonsen Jordt
Hærvejen 72
18.11 Silas Schwendson
Hærvejen 66
25.11 Johanne Christensen Kongsberg
Solbakken 25
25.11 Malthe Jørgensen
Klosterbakken 57
09.12 Frederik Verner Magnussen
Lindeparken 3

Viede / velsignede
13.10 Connie Brandt Bak Hansen
og Lasse Brandt Bak Hansen
Hærvejen 55
13.01 May Rose Juul Lundquist
og Poul Erik Thomsen
Løkkegårdsvej 57

Bibelen og hverdagsdansk - fortsat fra side 13

”

s ætte sit lys
under en
skæppe.

Under alle omstændigheder må
den ulykkelige babylonierkonge
havde indset at fårene blev skilt
fra bukkene, som Jesus også advarer om, at det vil ske på dommens
dag, hvor mennesker skal skilles
i de velsignede og de fordømte
(Matth. 25,32).
I forhold til mennesker, der ikke
vil tage imod fornuft, belæring
eller gode råd, kan vi give op og
erklære, at vi ikke vil kaste perler
for svin, som også Jesus opfordrede disciplene til at lade være med
(Matth. 7,6). Dem, der lider under
dette kan undskylde sig med at de
kendte ikke deres besøgelsestid,
og hvad det angår, er de i fornemt
selskab. Det gjorde Jerusalem heller ikke (Luk 19,44).

Ældre mennesker kan måske
huske udtrykket jeremiader om
overdreven klage og med henvisning til profeten Jeremias’ bog.
Det kan også være, at de ønsker
de, der klager sig så højlydt, hen
hvor peberet gror. De skal dog
tage sig i agt, for den der graver
en grav, kan selv falde i den (Ordsprogenes Bog 26,27). I stedet
kunne man vise sig fra sit milde
hjørne og ikke lade solen gå ned
over deres vrede (Ef. 4,26).
Kunst og litteratur interesserede fra hele verden er sikkert enige
i, at mennesket ikke skal leve af
brød alene (Matth. 4,4), som Jesus
sagde til Satan, da Satan forsøgte
at friste Jesus efter 40 dages faste i

”

D
 e kendte
ikke deres
besøgelsestid

”

S
 lagte
fedekalven,
en god
samaritaner,
at gå en
ekstra mil,
at tage sit
kors op.

ørkenen. Han tænkte vistnok ikke
på kunst og litteratur i stedet for,
men det er en anden sag.
Man kunne fortsætte med bibelske udtryk i hverdagsdansk,
denne oversigt er på ingen måde
udtømmende, man kunne nævne
udtryk som at slagte fedekalven,
en god samaritaner, at gå en ekstra mil, at tage sit kors op og så
videre. Denne artikel er blot en
dråbe i havet (Den apokryfe Siraksbog 18,10).
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AKUSTISK TURNÉ
TIL EFTERÅRET
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Når Ida Corr drager på akustik turné til efteråret bliver
musikken leveret helt tæt på publikum og i øjenhøjde.
Glæd dig til festlige popsange og rørende ballader spillet
i nye fortolkninger.

Rise Kirke
Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 20.00
Billetpris: 275,00 kr. - billetter kan købes hos www.musik.dk
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Møder i Menighedshuset

Indre Mission · Hærvejen 54, Rødekro
FEBRUAR:
Tirsdag, den 26.
Litteraturaften ved Jens
Langkildehus, Løgumkloster.
Emne: ”Thomas Kingo`s virke.”
Gaveindsamling til Menighedshuset.
MARTS:
Mandag, den 11.
Bedemøde for alle kl. 14.30
Tirsdag, den 12.
Møde ved fritidsforkynder
Jens Erik Hansen, Vejen.
Emne: ”Indbyrdes kærlighed”
(1.Johs. 4.7-12).
Søndag, den 17. Kl. 14.00
Årsmøde på Sundeved Centret.
Program følger.
Tirsdag, den 26.
Møde ved fritidsforkynder og
institutionsleder for Sydhjørnet,
Vamdrup,
Knud Dideriksen, Vejle.
Fælles kaffebord.
Gaveindsamling til Indre Mission.
APRIL:
Mandag, den 8.
Bedemøde for alle kl. 14.30
Tirsdag, den 9.
Møde ved sognepræst Robert
Strandgaard Andersen, Hjordkær.
Emne: ”Menigheden”(Ef. 4. 11-16).

Tirsdag, den 23.
Påskemøde ved domprovst Torben
Juhl Andersen, Haderslev.
Fælles kaffebord.

Tirsdag, den 2. april
Metha og Nis Christensen,
Hvedemarken 44

MAJ:
Mandag, den 6.
Bedemøde for alle kl. 14.30

Tirsdag, den 14. maj
Misse og Viggo Simonsen,
Kløvermarken 10

Tirsdag, den 7.
Menighedshusets Års- og
Fødselsdagsfest ved regionsleder
Bjarne Taulborg, Haderslev.
Rødekro Koret medvirker med
sang og musik.
Fælles kaffebord.
Gaveindsamling til
Menighedshuset.

Bibelkreds 3 kl. 19.30
Torsdag, den 21. marts
Else Jessen,
Grønningen 73

Hvor intet andet er nævnt
starter møderne kl. 19.30
med kaffe og brød til kr. 15,00.
Fælles kaffebord kr. 25.00.
Kontakt: Aage Vibe
tlf.: 74 69 86 09 / 28 20 25 62
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 5. marts
Nora og Niels Jørgen Højland,
Åløkke 19

Torsdag, den 25. april
Lene og Rasmus Ebsen,
Kløvermarken 16
Tirsdag, den 14. maj
Kirsten og Ejner Vibe,
Søparken 61
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

EFTERMIDDAGSHYGGE I SOGNEGAARDEN
Fredag, den 22. februar
Fredag, den 29. marts
Fredag, den 12. april

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30

Gratis fælles kaffebord.
Velkommen til at være med i et godt og hyggeligt fællesskab.
Nora og Niels Jørgen Højland, Rise Menighedsråd.
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Rødekro skytteforening

På besøg hos Rødekro skytteforening
Rødekro skytteforening holder til
i kælderen på Rødekro skole. Her
har den ligget siden 1970. Men i
foråret 2020 flytter skolen og derfor er vi på jagt efter nye lokaler.
Det er ikke nemt at finde nye
lokaler, da det kræver meget plads
og der stilles særlige krav til sikkerheden, når man ønsker at oprette et sted, hvor man kan skyde.

Da klubben flyttede ind i de nuværende lokaler under Rødekro
skole, var der ca. 25 medlemmer.
Klubben er vokset støt alle årene
og er i dag oppe på 70 medlemmer. Det ses tydeligt at der er
mange børn i klubben, for når
man træder ind i klubbens lokaler, er der altid børn tilstede, når
skydningen starter onsdag kl. 18. I
et tilstødende lokale er der sofaer,
borde og stole, hvor børnene ger-
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ne sidder og hyggesnakker, spiller
spil eller læser i Jumbobøger.
Klubben er en af DGI’s FOKUS-foreninger, dvs. der er kvalificerede instruktører med viden
om børn med særlige behov, så
der er plads til dig uanset om du
er autist, har ADHD eller andre
særlige behov. Der er altid 2 instruktører med inde, som hjælper
og underviser de 7, der er inde og
skyde.
Emil på 13 år har gået til skydning i 2 år. Han siger det er rigtig
sjovt at skyde med rigtige våben.
Han gider ikke rende rundt efter
den samme bold som alle andre.
Her kan han passe sig selv og
have en lille intern konkurrence.
Paula på 31 år har gået til skydning i 2 år. Hun fortæller, at det
var hendes mor, der tvang hende
til at gå til skydning. Hendes mor
havde sagt, at man skulle gå til
noget, men alt hvad hun prøvede,
sagde hende ikke noget. Men til
skydning fandt hun sig selv. Hun

fortæller, at det er en god måde at
koble fra på. Hun slapper af og får
ro på, og som hun udtrykker det,
så får man energi til en ny dag.
Hvis man har lyst til at gå til
skydning, kan man kontakte os på
Rødekro Skytteforenings fb-side
eller bare møde op en onsdag.
Man kan også kontakte klubbens formand Herbert Larsen,
på mobil nr. 24 81 29 91.
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Rødekro og omegns Pensionistforening
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Stort aktivitetsprogram
Rødekro og omegns pensionistforening har et stort aktivitets
program hvor vi arrangerer rejser, udflugter, foredrag, lottospil,
folkedans, kortspil og en ugentlig spilledag hvor der kan spilles
Dart, Bob, Bordcurling, Ludo,
Møl og Dam, Skak m.m.

I vinter har vi følgende faste aktiviteter:
• Kortspil hver mandag kl. 13.30 i Borgerhuset.
• Folkedans hver tirsdag kl. 15.00 i Borgerhuset.
• Spilledag hver onsdag kl. 13.30 i Borgerhuset.
Herudover har vi følgende arrangementer:
•	
Fredag den 22. februar kl. 14.00 foredrag i Borgerhuset
med Karen Margrethe og Åge Lorentzen
om deres 3 måneders frivillige arbejde i Tanzania.
• Fredag den 8. marts generalforsamling i Borgerhuset.
• F
 redag den 26. april kl. 14.00 i borgerhuset,
forårshygge med underholdning og kaffe.

Det koster 75 kr. om året at være
medlem af Pensionistforeningen.
Er du ikke medlem kan indmeldes ske til:

• T
 irsdag den 7. maj kl. 9.30 starter minigolf på banen
i Østergade.

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.

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa · Frøslevvej 38, 6330 Padborg · Hærvejen 73, 6230 Rødekro
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Gymnastik
Opvisning

Generalforsamling
Rødekro Gymnastikforening afholder generalforsamling onsdag 20.
februar 2019 kl. 19-21.00 i hjemkundskabslokalet ved Grøn fløj. Kom
og støt op om vores forening. Det betyder mere end du aner.
Der er en ledig bestyrelsespost og suppleantpost.
Vi har nogle helt fantastiske frivillige i vores triologier og mange dygtige instruktører. Vi skal stå sammen, så vi kan fortsætte med at lave
en masse gymnastik og være aktive i Rødekro.

Foråret er på vej og flere af vores
frivillige, instruktører og gymnaster arbejder ihærdigt med at
arrangere en fantastisk, farverig
og frisk forårsopvisning. Kom og
oplev suset, energien og glæden
søndag den 3. marts fra kl. 10.00
til ca. kl. 14.00. Vi glæder os til en
skøn søndag sammen med jer.

I FÆLLESSKAB SKABER VI GLÆDEN
VED BEVÆGELSE I UDFORDRENDE RAMMER.

Et spændende alternativ
Nyt hold er startet op, og vi fortsætter indtil ultimo marts – kom
og prøv ! 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 træningen foregår
med høj puls og intensitet. Du vil
blive udfordret uanset nuværende
træningstilstand.
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Se mere på vores hjemmeside eller på Facebook.

Sommergymnastik
Vi vil gerne have et sommergymnastikhold - Kunne du
tænke dig at være instruktør?
Har du en ide til et nyt hold
i kommende sæson? Har du
lyst til at udfordre borgerne i
Rødekro med en aktivitet der
kan foregå i vores forening? Eller kunne du tænke dig at være
instruktør på et af de eksisterende hold?
Kontakt Vicky på
telefon 23 66 06 69.

NHU - et godt sted at være, også for dig

Vil du være med til at lukke
de økologiske køer ud på frisk forårsgræs
efter en lang vinter i stalden?
Så ta’ familien og kom med til den populære
forårsfest for øko-køerne,

Søndag den 14. april 2019
kl. 10.00 - 14.00
ved I/S Asmussen og Kaczmarek
Nørre Hostrup Bygade 11, 6230 Rødekro
Nr. Hostrup Hus aktivitetsudvalg
sælger pølser og kaffe/kage
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Søndag den 14. april 2019
kl. 10.00 - 15.00
i Nr. Hostrup Forsamlingshus

25 udstillere
med
pileflet, glas
kunst,
smykker,
påskedekora
tioner,
havemøbler
og meget,
meget mere.
Kaf fe - te
kage - grillpø
lser
kan købes

RÅD TIL HELE LIVET

Rødekro
Andelsboligforening
-	Husk at komme på venteliste i
god tid før du ønsker boligen.
Kontakt os på:

Tlf. 74 66 23 70

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

www.rabf.dk • post@rabf.dk
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Fodbold

Rødekro’s veteraner gør det igen
- SønderJYSK MESTER ANNO 2018!!!
Rødekros veteraner har ikke været til at stoppe i 2018 og det er
derfor blevet til både et sønderjysk- og jysk mesterskab.
Lørdag d. 27.10.18 drog 13 top
tunede spillere fra Rødekro afsted
mod Give, hvor de skulle spille finale om det Jyske Mesterskab for
”veteraner” over 40 år.
Holdet havde kvalificeret sig
til denne kamp, ved at vinde det
sønderjyske mesterskab tidligere
på året.
I Give skulle holdet op imod Viborg FF, som de seneste 3 år havde
været i finalen. På Viborg holdet
befandt sig 3 spillere som havde
Superliga erfaring, hvoraf den ene
endda har vundet landspokalen
med netop Viborg FF tilbage i år
2000.
Der var på forhånd derfor ikke
mange som spåede vores Rødekro
gutter en chance, men med 1992
landsholdet i tankerne, gik drengene på banen og kæmpede som
besat for hinanden hele kampen.
Rødekro nåede at komme bagud med 0 – 2 inden der var spillet
10 minutter af kampen, men så
satte vores veteraner turboen ind.

Søren Riis leverede i målet den
ene klasse redning efter den anden og med rigtig flot fodboldspil
af hele holdet resten af kampen
kunne Michael Buchholdt, René
Macimak og Kim Schau score de
3 mål, der sikrede os sejren på 3 –
2 og det jyske mesterskab!
Efter kampen fik René Marcimak som holdets anfører overrakt
den store pokal fra en JBU delegeret, og festen kunne fortsætte i
omklædningsrummet og på Fladhøj.

Garant Rødekro

Høi Tæpper & Gardiner, Østergade 70,
6230 Rødekro, 74 66 21 24, www.garant.nu
Åbningstider: Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30
Lørdag: 9.30 - 12.30
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Holdet bestod af flg. spillere:
Søren Riis, Torben ” Tubs ” Christiansen, Christian Clausen, Michael Buchholdt, Tommy Jensen,
Søren Hansen, Ivan Andersen,
Kim Schau, Lars Otte, René Marcimak, Jesper Fogh Hansen, Thomas Grevsen & Lars Buchholdt.
Desuden har flg. spillere været
med til at kvalificere holdet til
denne afgørende kamp, men var
desværre forhindret i at deltage i
den afsluttende kamp. Ole Grønnebeck, Preben Kristensen, Morten Knudsen, Franz Petersen.

Fodbold

Igen i år lander
DBU Pigeraketten i Rødekro!!
For andet år i træk lander DBU
Pigeraketten i Rødekro og vi lover
masser af sjov og spænding.
Med udgangspunkt i den store
opbakning som vi oplevede sidste
år, håber vi på at kunne gentage
succesen.
Den 29. april 2019 kl. 14.00 bliver fodboldbanerne bag Fladhøjhallen derfor fyldt op med mange
spændene aktiviteter og forhåbentlig lige så mange piger fra 0
– 5 klasse. DBU kommer med nye

aktiviteter til dette års arrangement så vi kan love et brag af et
event, med masser af fodbold,
sjov og ballade!!!
Arrangementet er igen i år resultatet af et samarbejde imellem
Rødekro Fodbold og Hærvejsskolen. Vi vil løbende frem imod
arrangementet informere børn og
forældre og vi håber på, at se rigtig mange glade piger til arrangementet.

Gensyn, glæde og gode minder – Årets RIF fodbold julestævne
Traditionen tro blev der afholdt
julestævne den sidste lørdag før
jul. Et stævne hvor alle nuværende
samt tidligere Rødekro spillere 16
+ er inviteret.
Denne gang passede datoen
perfekt med weekenden op til jul
og stævnet var også det mest velbesøgte til dato. Ca. 55 mand var
mødt omklædt op og klar til en
sjov dag. Den yngste i en alder
af 16 og den ældste på snart 61 –
Plads til alle.
Arrangøren af stævnet, Brian Pe-

tersen, havde sørget for kolde drikkevarer og varm jägerthe til alle
spillere. Vejret var heldigvis med
os og humøret var stadig højt da de
sidste kampe var færdigspillet.
Efterfølgende stod den på hygge
og snakke om de gode gamle dage,
med gamle venner og bekendte
man ikke ser så meget til længere.
Det rygtes at nogle festede til den
lyse morgen. Men sikkert er det,
at til næste jul vil stævnet fortsat
eksistere.
En stor tak skal fra fodboldaf-

delingens side lyde til Brian for år
efter år at samle folk til denne begivenhed. Ligeledes en stor tak til
alle nuværende som gamle Rødekro´ere der bruger en lørdag midt
i juleræset på denne begivenhed.
Vi ses næste år!!

BYGGEMARKED
ÅBNINGSTIDER

T lf . 25 32 87 72
G rø nni ng e n 49
6230 Rø dekr o

MANDAG - FREDAG

KL. 9.00 - 19.00
LØRDAG - SØNDAG

KL. 9.00 - 17.00

RØDEKRO

Udviklingsråd

Tlf. 7462 1383 - Skånevej 31
Banner_BM åbningstider_bygnaf_rodekro_fredericia_3x3.indd 1

09-03-2017 18:57:01
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Tri & Motion

Skole OL cross kredsstævne
Den 13. maj vil Rødekro Tri &
Motion afholde Skole OL Kredsstævne for skoleklasser fra Tønder,
Haderslev, Aabenraa og Haderslev
kommuner. Cross er løb i terræn,
en super god måde at dele naturen
på med andre.
Har du et barn i 4. 5. 6. eller 7.
klasse her i kommunen, så vil dit
barns klasse snart modtage en ind-

bydelse til at deltage i vores træninger i skoven fra Ravnholt kl 10
hver søndag op til stævnet.
Dit barns klasse har ved kredsstævnet mulighed for at kvalificere
sig til landsmesterskaberne i Aarhus der afvikles den 18. til 21. juni.
Du kan læse mere om Skole
OL cross her: https://skoleol.dk/
alt-om-skole-ol/
Traditionen tro afholdt Rødekro
Tri & Motion Champagnegaloppen den sidste dag i året. I år løb
101 glade løbere fra nær og fjern
rundt i Rødekro by.
Champagne Galoppen er en god
lejlighed for at få indsat lidt god
samvittighed på sundhedskontoen, inden man igen skal sætte sig
til bords i gode venner og families
lag og fylde maven med drikkevarer og solid kost som hører julen og
nytåret til.
Det var køligt på dagen, som det
altid er, men heldigvis regnede det
ikke.
Champagnegaloppen er berømt
for sine gode depoter. Heller ikke
i år manglede løberne vingummibamser, peanuts, rosiner og frugt.
Og traditionen tro fik løberne et
glas bobler til afslutningen og præmieoverrækkelsen.

RødekroLøbet
Året gik, og vi fik afviklet Rødekroløbet i samarbejde med Kometbutikkerne.
Det er altid festligt med et ægte byløb i hjertet af vores by.
247 løbere fra hele Sønderjylland stillede op og gjorde løbet til
en fest.
Børneløbet var som altid festligt
med de mange børn fra både skoler og børnehaver. Tumlinge i følgeskab af en voksen, og de ”gamle”
der kunne selv fyldte gaderne i de
farvestrålende t-shirts.
I år var vejret med os hele vejen.
Med sine 3 forskellige distancer på
4, 6 og 10 km i fladt terræn appellerer løbet til mange lige fra motionisten, der lige vil prøve kræfter
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Champagnegaloppen

med et løb til de hardcore løbere,
som stiller op for at vinde.
Sæt kryds i kalenderen den 16.
august, der holder vi igen en fest
i midtbyen.

Badminton

En tak til Rødekro IF Badmintons sponsorer
Fra Rødekro IF badminton, vil vi
starte året med at takke vore sponsorer for sponsorater i 2018. Vi er
utrolig glade for den opbakning vi
får fra jer. Det gælder både nævnte
firmaer, men også private personer
som giver en donation til klubben.

For så lille en klub betyder det
rigtig meget at vi får bidrag, der
kan hjælpe med indkøb af bolde,
tællertavler, ketcher så nye spillere kan prøve sporten, tilskud til
træningsweekend, indgravering af
pokaler mv.

På vor hjemmeside www.rodekro-badminton.dk kan du altid
se en opdateret liste over alle vore
sponsorerer.
På hjemmesiden er også mulighed at lave en donation, som går til
indkøb af bolde, som er en udgift
der vægter tungt i vort budget.

Østergade 10 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 16 20

Østergade 72 telf: 40317872

www.roedekrosmedie-as.dk

Service + Reparation + Klar til syn
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Rødekro Husholdningsforening
fik afsluttet året 2018 med 3 arrangementer.
Lottospillet på Hotel Rødekro
blev afholdt torsdag d. 17. oktober
med 130 deltagere, rigtig mange
unge var med og de havde heldet
med sig. De lovede at komme igen
næste år.
Gevinster/sidegevinster
var
pengepræmier, svinekamme, kaffe og chokolade. En sjov og hyggelig aften.

pynt. Masser af inspiration – vi
fik set at gamle trævinkasser kan
bruges til flotte dekorationer.
Adventsgudstjeneste og juleafslutning torsdag d. 6. december.
Traditionen tro mødtes vi i Rise
Kirke. Morten Vibert holdt gudstjenesten. Bagefter var der juleafslutning på Hotel Rødekro, der var

ca. 70 deltagere. Den musikalske
afdeling stod Folmer og Basserne
for, et 5-mands herrekor, som er
den del af Rødding koret. De har
et festligt repertoire. I pausen blev
der serveret gløgg og æbleskiver.
En god aften sluttede med at vi
ønskede hinanden God Jul og et
Godt Nytår.

Dekorationsaften i Borgerhuset
tirsdag d. 20. november . Det var
Dorte fra Rødekro Blomster- og
Havecenter der viste os spændende muligheder for at sætte vores
eget præg på jule- og adventsdekorationer. Trenden var naturen –
masser af kogler og mos.
Vi lærte et nyt ord den aften
”boulliontråd” det har intet med
mad at gøre, det er en tynd guld
eller sølvtråd der trækkes lang og
vikles rundt i dekorationen som

Næste arrangementer i Rødekro Husholdningsforening
Marts

Der afholdes generalforsamling på Hotel Rødekro mandag d. 4. Marts kl. 19.00. Jenny Ravn fra Opnørhuset
fortæller om forskellige behandlinger som zoneterapi,
håndanalyse m.m.
Tilmelding til Yvonne
tlf. 20 46 18 21
Fra 14. febr. – 28. febr.

Maj

Sommerudflugt til øen Sild onsdag d. 8. maj. Bussen
kører fra Jernbanegade kl. 8.45 (bemærk lidt før end
der står i programmet). Vi får kaffe og rundstykke i
bussen undervejs. Vi kører til Rømø, hvor vi sejler
fra Havneby til List. I List venter guiden på os. Vi
har et lille ophold på den spændende havn med
efterfølgende frokost på den kendte fiskerestaurant
Gosch. Bagefter kører vi rundt på Sild hvor vores
April
guide fortæller om øens historie. I Westerland får vi
Aftentur til Carstensens Tehandel i Aabenraa torsdag lidt tid på egen hånd. Turen tilbage går med bussen
d. 11. april. Tesmagning krydret med fortællinger. om bord på toget over Hindenburg Dæmningen. Vi
BEMÆRK begrænset deltagerantal
slutter turen hos Landhotel Tetens Gasthof hvor vi
Tilmelding til
får aftensmad i form af en 2-retters menu. Forventet
Ebba tlf. 40 91 17 47
hjemkomst ca. kl. 20.30.
Fra 15. marts – 5. april
Tilmelding til Else tlf. 20 46 32 10
Fra 8. april – 30. april
30

KOMETBUTIKKERNE I RØDEKRO INVITERER TIL...

V
F S E
A
A T L
N
LØRDAG
DEN 2. MARTS 2019 KL. 10.00
SÅ SKAL DER LEGES:
Hvad vil du være? Konge, pokemon, prinsesse eller fantasidyr?
Mulighederne er store og kreativiteten ligeså...

l
Gavekort ti
n og
kattekonge
i
dronningen
gorier.
begge kate
kort til
Samt gave
.
dklædning
festligste u

PROGRAM:
Kl. 10.00 slår vi katten af tønden. Derefter optog gennem byen.
STED:
Ved Rødekro Boghandel. Festlig udklædning påkræves.
Grupper: 0-7 år og 8-12 år.
Efter tønd
eslagning
går vi
i samlet o
ptog rund
t
i byen,
med afslu
tning på
Rødekro
Bibliotek
med
varm kak
ao og boll
er.

Følgende butikker har FASTELAVNSGODTER til deltagerne i optoget:
•
•
•
•

Rødekro Boghandel
CS HaveDesign
Den jyske Sparekasse
Mr. Herrehus

• Æ støvldokte
• Your Choice
• Loop

• Mikkelsen
Smykker & Ure
• Osteboden
• SuperBrugsen

• Frisør Saksen
• Lund’s Bageri
• Rødekro Bibliotek

Gudstjenester i Rise Kirke:

FEBRUAR
24. februar
Seksagesima
kl. 10.30
Mark. 4, 1-20
RBH
MARTS				
3. marts
Fastelavn
kl. 9.30
Matt. 3, 13-17
Fælles
3. marts		
kl. 11.00
Tysk Gudstjeneste
MW
10. marts
1. s. i fasten
kl. 10.30
Matt. 4, 1-11
RBH
17. marts
2. s. i fasten
kl. 10.30
Matt. 15, 21-28
RBH
24. marts
3. s. i fasten
kl. 10.30
Luk 11, 14-28
MBV
31. marts
Midfaste
kl. 10.30
Joh. 6, 1-15
RBH
APRIL				
7. april
Mariæ Bebudelse
kl. 10.00
Konfirmation
MBV
14. april
Palmesøndag
kl. 10.30
Matt. 21, 1-9
RBH
18. april
Skærtorsdag
kl. 17.00
Matt. 26, 17-30
Fælles
19. april
Langfredag
kl. 10.30
1. tekstrække
MBV
21. april
Påskedag
kl. 10.30
Mark. 16, 1-8
RBH
22. april
2. Påskedag
kl. 10.30
Luk. 24, 13-35
MBV
28. april
1. s. e. påske
kl. 10.00
Konfirmation c-klassen
MBV
MAJ				
4. maj
Lørdag
kl. 10.30
Tysk Konfirmation
MW
5. maj
2. s. e. påske
kl. 9.00
Konfirmation a-klassen
RBH
5. maj
2. s. e. påske
kl. 11.00
Konfirmation b-klassen
RBH
11. maj
Lørdag
kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
MBV
12. maj
3. s. e. påske
kl. 10.30
Joh. 16, 16-22
MBV
17. maj
Bededag
kl. 10.30
Matt. 3, 1-10
RBH
19. maj
4. s. e. påske
kl. 10.30
Joh. 16, 5-15
RBH
Robert B. Hansen (RBH)
Morten Vibert (MBV)
Martin Witte (MW)

Arrangementer: 		

FEBRUAR
22. februar
Eftermiddagshygge
kl. 14.30
Sognegaarden
26. februar
Gud og Spaghetti
kl. 17.00
Kirken
28. februar
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Sognegaarden
MARTS				
5. marts
Højskoleforeningen
kl. 19.30
Sognegaarden
7. marts
Studiekreds - opstart kl. 19.30
Sognegaarden
26. marts
Gud og spaghetti
kl. 17.00
Kirken
27. marts
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Sognegaarden
29. marts
Eftermiddagshygge
kl. 14.30
Sognegaarden
APRIL				
4. april
Studiekreds
kl. 19.30
Sognegaarden
12. april
Eftermiddagshygge
kl. 14.30
Sognegaarden
24. april
Menighedsmøde
kl. 19.00
Sognegaarden
MAJ			
2. maj
Studiekreds
kl. 19.30
Sognegaarden
Fredag i lige uger mødes
Rises Gode Hænder

kl. 10.00

MBV

RBH

Sognegaarden

Ovenstående oversigt er ikke fuldstændig – det fulde overblik findes i kalenderen på risekirke.dk

