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  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
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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.
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Af: Knud Lykke Andersen,  
næstformand for Rødekro  
Udviklingsråd

Den 21. september havde vi et ar-
rangement ang. hele skoleområdet 
i/ved Rødekro skole (Hærvejssko-
len) på Vestergade.

Super at ca. 100 Rødekro‘er til-
bragte ca. 2 timer sammen med 
Udviklingsrådet denne lørdag ef-
termiddag.

Efter en kort velkomst i 2003 
bygningen, gik alle rundt til 4 po-
ster, på forskellige områder i/om-
kring skolen.

Herved så vi alle forskellige ste-
der i det ret store område ved sko-
len og herved også kunne komme 
med forskellige forslag/ideer til 

hvad området kunne anvendes til, 
når skolen lukker i starten af 2020.

Vi afsluttede dagen med ringri-
der (vi er jo sønderjyder), vand og 
balloner og slikpinde til børnene.

Et udpluk fra dagen:
Området ønsket anvendt til bynæ-
re aktiviteter, hvor der er et højt 
ønske om at 2003 bygningen er en 
del heraf. Et område hvor børn, 
unge og ældre kan være – eks.:
• Grønne områder (park)
•  Udendørs aktiviteter: Skaterba-

ne, klatrevæg, petanque, lege-
plads, mm.

•  Foreningsaktiviteter – eks.: rea-
tive aktiviteter, klubber, e-sport, 
musik, lokalhistorisk forening, 
modelbaneklub, kulturhus, mm.

RØDEKRO
Udviklingsråd

Arrangement ang. Vestergade 14
•  Plads til de aktiviteter, der i dag 

anvender skolen – eks: Skyde-
klub, aktiviteter i de to gymna-
stiksale, modelbaneklubben, 
mm.

Når foreningslivet skal bibeholdes 
og udvikles, skal vi sikre indendørs 
og udendørs rammer hertil. 

Den 8. oktober havde vi så 
møde med Philip Tietje, Formand 
for Vækstudvalget for Land og By, 
hvor vi fremlagde alle ideer.

Vi havde et godt og konstruktivt 
møde og informerede om at Ud-
viklingsrådet forventede at blive 
involveret i kommende planer for 
skoleområdet, hvilket Philip var 
enig i.

Vi vil løbende holde jer oriente-
ret via vor facebookside og bladet.
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Vestergade 17 blev bygget i 1890 og 
har matrikel nr. 58 i Lunderup. (Før 
1970 var adressen Vestergade 13).

Blev bygget af smedemester 
Carl Hansen, allerede i 1897 køber 
smede og karetmester Christian 
Møller ejendommen som sælger 
til smedemester Jacob Straagaard 
i 1924, som igen sælger i 1943 til 
smedemester Brodersen.

I 1951 køber smedemester 
Hans Peter Jørgensen ejendom-
men, arbejdet bestod da af fore-
faldende smedearbejde, hestes-
koning, hjulringe til kassevogne 
samt rep. af landbrugsmaskiner. 
1957 får H.P. forhandling af cyk-
ler og BFS knallerter som placeres 
ved siden af damefrisørsalonen. 

Da traktorerne så kommer på 
marked får H.P. forhandlingen 
af Porse Algier, for at sælge en 
traktor var det nødvendigt at tage 
heste i bytte. En overgang var der 
også en produktion af trillebøre 
og toiletvogne.

Hans kone Anna starter dame-
frisørsalon i 1957 i forhuset, hun 
sælger i 1982 til Ewald Hansen 
som driver frisørsalonen til 2007, 
hvorefter Frisør Saksen overtager.

I 1962 starter H.P. Jørgensen 
produktionen af Sønderjyden 
skurvogne som pga. pladsmangel 
flytter virksomheden til Industri-
vej 3 hvor hal 1 (1500 m2) bygges 
i 1967 og så går det stærkt, i 1971 
hal 2 (1.000 m2) og derefter hvert 

Vestergade 17, Sønderjyden Vestergade 17 (Straagaard s smedie 1924-42)

Vester-
gade 17 
Toilet 
vogn

Vestergade 17, Trillebør
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Historien om Sønderjyden skurvogne

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



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

Peter Skøtt’s Begravelsesforretning

2. år en ny tilbygning. Den sidste 
kontorbygning er i dag Lægehus i 
Rødekro. Fabriksbygningerne ejes 
af Erodan huse og lejet ud til flere 
virksomheder.

Skurvognsfabrikken:
Beskæftigelsen i 1973 er ca. 30 
medarbejdere og i 1996 ca. 90 
medarbejdere.

Skurvognene blev også lavet 
som samlesæt til børnehaver på 
Færørerne, kontorer i Saudi Ara-
bien, Thulebasen på Grønland 
og pavillonbygninger til Rødekro 
skole.

Der er blevet lavet mange for-
skellige ting på skurvognsfabrik-
ken, en kort overgang blev der 
lavet glasfiber karosserier til at 

montere oven på et VW (folke-
vogn) stel. Der blev også lavet 
varmepumper som senere blev 
solgt fra, blokhytter til Grønland 
og relæhuse til DSB.

I 1998 sælges virksomheden til 
Skanska A/S som så lukker fabrik-
ken i 2003 og en æra med Sønder-
jyden er slut.

Industrivej 3

Åbent 
hver mandag 
15.00 - 17.00

Østergade 40 C· 6230 Rødekro 
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Af Lasse Linding Jørgensen

Lørdag den 14. september indtog 
godt 1250 fodboldglade drenge 
og piger banerne ved fladhøj. Her 
blev der afholdt ETU Forsikring 
Cup – Et efterhånden kæmpe fod-
boldstævne, der har eksisteret si-
den 2013. Dengang deltog i alt 550 
børn så man må sige, at det har 
været en fremragende udvikling. 
Stævnet er skabt af 3 lokale, nemlig 
Morten Johannsen, Lars Buchholdt 
og Jan Juhler, som alle 3 stadig sid-
der med i stævneudvalget. De 3 
har igennem de seneste 7 år gjort 

En fremragende dag i børnefodboldens tegn
et kæmpe stykke arbejde, for at vi 
i dag står med et populært og at-
traktivt stævne, hvor klubber fra 
fx Lystrup, Svendborg, Esbjerg og 
Flensborg deltager.

Igen i år forløb stævnet helt fan-
tastisk, og alle medlemmer af stæv-
neudvalget skal have en kæmpe ros 
for dette. Det er altid dejligt med 
nogle ildsjæle, der vil gøre noget 
ekstra for klubben og ikke mindst 
for byen. 

Stævnet startede igen i år med 
en holdpræsentation på stadionet, 
hvor alle de forskellige klubber 
og hold blev budt velkommen og 

præsenteret for de andre. Kl. 10.00 
blev de første kampe fløjtet i gang, 
og herefter stod banerne ikke stille 
indtil cirka kl. 16.00 hvor de sidste 
kampe blev spillet færdige. 

Mellem kampene var der rig 
mulighed for at købe pølser, slik, 
sodavand mm. i vores salgsbod el-
ler købe lodder i tombolaen hvor 
fine præmier som fladskærms TV, 
PlayStation og meget andet var en 
del af de flotte gevinster. 

I løbet af dagen blev det også til 
et besøg fra SønderjyskEs superli-
gamålmand, Sebastian Mielitz, så 
de glade børn både kunne få auto-
grafer og selfies med en rigtig su-
perligaspiller. 

Mod slutningen af dagen be-
gyndte de fleste puljer at blive af-
gjort. Det betød, at samtlige spil-
lere på alle hold fik en t-shirt med 
hjem. Men samtidig blev alle top 3 
hold i diverse puljer hyldet på po-
diet – med pokaler og konfetti til 
børnenes store glæde. 

Som konklusion må man bare 
sige, at igen i år blev stævnet en 
kæmpe succes. Vi vil gerne takke 
for de pæne ord, vi har modtaget, 
samt takke samtlige klubber for at 
være med til at gøre dette stævne 
til så flot en begivenhed.

Fodbold

Kunstbanen / tider indtil 31.12

  Mandag Bane 1 Mandag Bane 2 Tirsdag Bane 1 Tirsdag Bane 2 Onsdag Bane 1 Onsdag Bane 2 Torsdag Bane 1 Torsdag Bane 2 Fredag Bane 1 Fredag Bane 2

 16.00 - 16-30   U10 +U11 D    U8 D  Sdj. Topcenter Sdj. Topcenter

 16.30 - 17.00   U10 +U11 D   U12 + U13 D U8 D  Sdj. Topcenter Sdj. Topcenter

 17.00 - 17.30 U12 + U13 D  U10 + U11 D  U9 + U10 + U11 P U12 + U13 D U9 D U17 D Sdj. Topcenter Sdj. Topcenter

 17.30 - 18.00 U12 + U13 D  U14 + U15 D  U9 + U10 + U11 P U12 + U13 D / U12 + U 13 D U9 D U17 D Sdj. Topcenter Sdj. Topcenter

 18.00 - 18.30   U14 + U15 D   U12 + U13 P U14 + U15 D U17 D Sdj. Topcenter Sdj. Topcenter

 18.30 - 19.00   U14 + U15 D   U12 + U13 P U14 + U15 D  Sdj. Topcenter Sdj. Topcenter

 19.00 - 19.30 Vintertræning +32 Vintertræning +32     U14 + U15 D Senior Herrer Sdj. Topcenter Sdj. Topcenter

 19.30 - 20.00 Vintertræning +32 Vintertræning +32     Senior Herrer Senior Herrer

 20.00 - 20.30 Vintertræning +32 Vintertræning +32     Senior Herrer Senior Herrer

 20.30 - 21.00

 21.00 - 21.30

 21.30 - 22.00
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RødekroRødekro
AndelsboligforeningAndelsboligforening
-  Husk at komme på venteliste i 

god tid før du ønsker boligen.  
Kontakt os på: 

Tlf. 74 66 23 70 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

Fodbold

Har du brug for at holde dig lidt 
i gang vinteren over? Eller kender 
du en der måske er lidt for glad 
for julemaden og har brug for lidt 
motion? 

Frygt ikke! For Rødekro IF til-
byder vinteren over træning for 
OldBoys 32+. Alle er velkomne – 
uanset niveau. 

Der bliver spillet 3 kampe hvor 
holdene bliver tilfældigt truk-
ket. Hver person får så point pr. 

Vintertræning for Old Boys
vundne kamp – Når sæsonen er 
ovre kåres der så en vinder. 

Når træningen er sluttet plejer 
der at være mulighed for en øl og 
en snak i klubhuset.

Træningen foregår hver man-
dag fra 19.00-20.30.

Kontakt HC Christensen på 
20464910 Eller følg med på face-
book siden Rødekro IF fodbold-
fordeling

Håber vi ses!

Et tak skal også lyde til alle 
sponsorerne, der er med til at støt-
te stævnet. Her skal specielt næv-
nes ETU Forsikring, der i år var 
hovedsponsor. Men derudover et 
kæmpe antal sponsorer der alle er 
med til at støtte den lokale sport. 
Det er virkelig værdsat. På Face-
book gruppen ”ETU Forsikring 
cup 2019” kan du se vore sponso-
rer, samt en masse gode billeder af 
dagen der gik. 

Men intet stævne uden frivillige! 
Med et stævne i denne størrelse 

kræver det også et rigtig stort antal 

hjælpere og frivillige for at få det til 
at fungere. 

Dommere, teltopsættere, hjælp 
i salgsbod, grillmeister, tombola 
sælger, parkeringshjælpere, guider 
ved omklædningsrum, hjælp til 

klargøring, hjælp til oprydning og 
selvfølgelig stævneudvalget. Alle er 
med til at løfte sådan en begiven-
hed, og det er virkelig fedt, at det 
kan lade sig gøre i Rødekro by. 

Kæmpe tak til alle.
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BYGGEMARKED

MANDAG - FREDAG
9.00 - 18.00
LØRDAG - SØNDAG
9.00 - 17.00

rødekro

Tlf. 7462 1383 - Skånevej 31 

 

Tlf .  25 32 87 72
Grønn ingen  49
6230 Rødekro

Testflyvning med F-35 Joint strike Fighter 
– en erfaren pilot fortæller
Foredrag ved Oberstløjtnant Casper Børge Nielsen 
(PEL) fra Flyvevåbenet. Han har fløjet jagerfly i over 
25 år og er blevet kåret som en af verdens bedste 
testpiloter. Han har som den eneste ikke-amerikan-
ske testpilot, deltaget i testflyvningen af det nye fly 
der skal afløse de nuværende F-16 kampfly.

PEL vil fortælle om sine oplevelser som testpilot 
og om testflyvningerne med F-35 i Californien samt 
give indsigt i F-35 flyets grundlæggende egenskaber.

Rødekro Bibliotek, onsdag den 27. nov. kl. 19.00
Entré: 50 kr.

Det sker på Rødekro Bibliotek

Tilmelding på www.aabenraabib.dk eller biblioteket
www.aabenraabib.dk/arrangementer/foredrag-debat/
testflyvning-med-f-35-joint-strike-fighter

Sangaften i Borgerhuset

Jytte Ravn Jensen og Fladhøjkoret synger 
hjemstavnssange fra Rødekro området, og 
du er velkommen til at synge med.
 Et samarbejde mellem Lokalhistorisk For-
ening Rødekro og Rødekro Bibliotek.
 

Borgerhuset Rødekro,  
mandag den 27. januar 2020 kl. 19.00  
Gratis

Begrænset pladser, så tilmelding nødvendig på 
www.aabenraabib.dk eller biblioteket.

Læs mere om andre arrangementer på Rødekro 
Bibliotek eller Aabenraa Bibliotekerne på www.
aabenraabib.dk under ”Det sker”.
 

Er du med til at planlægge arrangementer i Rø-
dekro og omegn og mangler i en samarbejds-
partner? Så henvend dig endelig til Berit Bladt 
Olesen, Rødekro Bibliotek på bbo@aabenraa.dk. 
Det gælder også, hvis du har en idé til nye tiltag, 
arrangementer eller samarbejde.
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Gratis salgsvurdering? 
Bliv klogere på værdien af din ejendom 

Ring til Evald på 2060 1080 

 

Rødekro Ringriderforening

Der var i år kommet lidt nyt på 
programmet. 

Torsdag den 30. maj prøvede 
som noget nyt at holde lottospil. 
75 spille glade lottospillere mødte 
op til foreningens første lottospil. 

Fredag den 31. maj var der Pas-
taparty for børnene i teltet. Simon 
og co. spillede mærkelig musik 
og lavede sjov for børn. Børnene 
hyggede sig. 

Lørdag den 1. juni Der var rin-
gridning for lokale ryttere. Der 
deltog i alt 24 ryttere. 18 voksne 
og 6 ponyryttere. Rasmus Frees 
fra Rise Hjarup blev konge og 
Iben Jensen fra Rødekro blev 
ponykonge. Rødekro Frivillige 
Brandværn kom også forbi plad-
sen. Teltfesten måtte vi aflyse på 
grund af for lidt solgte billetter. Vi 
var jo også udfordret af andre sto-
re arrangementer i området. 

Søndag den 2. juni var der rin-
gridning med i alt 83 ryttere. 69 
voksne og 14 ponyryttere. Konge 
blev Svend Aage Kjeldstrøm fra 
Toftlund. Kronprins blev Gitte 
Kjeldstrøm fra Toftlund. Prins 
blev Hans Nicolaisen fra Dybbøl. 
Ponykonge blev Lea Schultz fra 
Gredstedbro. Desuden var der sil-
de-/pølsebord i teltet. Til børnene 

Rødekro Ringriderfest 2019

var der hoppeland fredag, lørdag 
og søndag.

Desværre var vi udsat for tyveri 
i mellem søndag aften og mandag 
formiddag. Vi fik stjålet resten af 
drikkevarerne. Det var mokai og 
diverse vand. 

Vi takker vore sponsorer og 
præmiegivere.

Vi håber at se mange fra Røde-
kro og omegn støtte op om Røde-
kro Ringriderfest i 2020.

Rødekro Ringriderforening 
afholder generalforsamling 

torsdag den 30. januar 2020
 kl. 19.30 i Borgerhuset, Rødekro

Alle er velkommen
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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! 



Sæsonen er skudt igang, og det 
summer af god stemning og høj 
aktivitet blandt de godt 500 med-
lemmer fordelt på vores 19 hold. Vi 
er glade for den opbakning der er 
til vores traditionelle gymnastik-
hold, og vi kan berette, at 5 ud af de 

Der er fuld fart på sæson 2019/2020

Gymnastik

7 holdnyheder er taget godt imod. 
Der er stadig pladser på nogle af 
holdene, hvis du har lyst til glad 
motion i gode rammer, med an-
svarsfulde og kreative instruktører. 

Følg med og få mere informati-
on om alle vores tilbud. 

Vi gør det nemt for dig at følge 
med i gymnastik foreningens ny-
heder og aktiviteter. Både på vores 
hjemmeside: www.roedekro-if.dk/
gymnastik og på de sociale medi-
er: instagram #rifgymnastik face-
book@rødekrogymnastik.

Yoga er et hit i gymnastikafdelingen
Der meldes fuldt hus og rigtig 
god stemning på de 2 nyoprette-
de yoga hold, som begge er kom-
met rigtig godt fra start. Yoga 
er virkelig for alle, det vidner 
aldersspredningen fra 20 - 72 år 
om. ”Det er simpelthen en for-
nøjelse at arbejde med alle der 
er tilmeldt vores hold” fortæller 
instruktørerne Camilla og Janne Yogaøvelsen ”den trebenede hund” Camilla og Janne

Holdet er for det selvstændige barn, og 
det barn som har brug for et lille kærligt 
skub. I vores træning leger vi forskellige 
lege, der udfordrer barnet både fysisk 
og psykisk. Vi hjælper, og møder bar-

Vi har plads til flere: Bullerbasser uden voksne

net, hvor det er nu, og giver hele tiden forsigtige skub i 
positiv retning. Barnet vil opleve mange sejre og få en 
god portion selvtillid. 

Vi har stadig plads på vores hold, så kom endelig for-
bi. Vi træner mandage fra 16.15 - 17.15 i Hærvejssko-
lens gymnastiksal på Vestergade. 

De bedste gymnastik hilsner fra Kamilla, Thea, Maja, 
Emmeli, Cecilie, Sabine, Laura, Clara og Lone
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RØDEKRO VVS 
Trondhjemsvej 5 
6230 Rødekro 
74694448 * 20974448 

Hærvejen 20 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 25 14

Poul Erik Bech
Rødekro A/S

Hærvejen 49
6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 11 11
www.edc.dk

Vi hjælper dig med boligkøb  
og salg i hele Aabenraa Kommune

Rødekro Midt 3-5

Klokken slår, tiden går, og plud-
selig starter kalenderen et nyt år. 
Vi ønsker, at flere medlemmer og 
borgere oplever vores generalfor-
samling. Kom og hør om aktivite-
ter i det forgangne år, og tanker til 

Aktiviteter for medlemmer og borgere i 2020

næste år. Måske har du gode idéer 
og feedback til os? Dato, tidspunkt 
og sted offentliggøres i januar på 
facebook og på vores hjemmeside.

Sæt meget gerne et stort X i 
kalenderen, søndag den 1. marts 

til et brag af en forårsopvisning i 
Fladhøjhallen. Her viser vores op-
visningshold hvad de har arbejdet 
med gennem sæsonen.

Gymnastik

Godt humør og store boldeGodt humør og store bolde
Tove Laursen fortæller: Vi bru-
ger store bolde som på billedet, 
og mange andre typer af bolde, 
som eksempel: redondobolde og 
massage bolde. Vi er 13 på holdet 
og får 60 minutters intensiv styr-
ke af hele kroppen. Når vi ruller 
af bolden griner med hinanden 
og ikke af hinanden.

Det populære barn med vok-
sen hold er fuldt booket. 20 børn 
og 20 voksne er aktive og har det 
sjovt sammen. De 4 instruktø-
rer: Lise-Lotte, Lene, Lea og Sine 
sammensætter et godt program 
med fagter, sange, lege og tumlen 
på redskaber, så børnene udvikles 
motorisk.

Barn med voksen 1-2 år
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Rødekro frivillige Brandværn  vil 
sige tusind tak for den kæmpe 
fremmøde ved vores åben station 
som blev afholdt den 28 septem-
ber 2019.

Vi havde mellem 750 til 800 be-
søgende.

Foruden at fremvise vores kø-
retøjer og materiel var der besøg 
fra politiet hvor der var mulighed 
for at side i en politibil og stille 
spørgsmål, det var også mulighed 
for at se en ambulance og møde 
en ambulancebehandler fra am-
bulance syd. 

Der var mulighed for at prøve 
forskellige ting som bla. sprøjte 
med en ældre spandsprøjte, en 
røgdykker bane, der blev fremvist 
brugen af frigørelse værktøj i for-
bindelse med færdselsuheld.  Der 
var også en konkurrence hvor 
sponsoreret premier blev uddelt.

Der var mulighed for en grill- 
pølse som delvis var sponsoreret 
af Superbrugsen. 

Vi vil gerne sige tusind tak til 
alle som har sponsoreret til vores 
åben station.

Tusind tak til alle som kom for-

Åbent hus ved Rødekro Frivillige Brandværn

bi, vi håber de fik en god dag sam-
men med os.

Hvis der er nogen der ude der 
kunne tænke sig at blive brand-
mand så kontakt os enten ved at 
skrive eller ringe eller kig ind på 
Brandstationen. 

Vi har et ønske om at kun-
ne skrabe penge sammen til en 
mandskabsbus og nye indsatsbe-

Ved brand hjælper vi - hjælp os! Ved brand hjælper vi - hjælp os! 
Bliv passivt medlem af  

Rødekro frivillige brandværn.
Alle bidrag er med til at sikre, den  

lokale brandmands sikkerhed.
Bidrag kan indbetales til Sydbank

Kontonr.: 7990-0001051601 
eller 

MobilePay: 55581

Rødekro Frivillige Brandværn

klædning,  vi forsøger at skaffe 
midler til dette ved fondsøgning 
men vi har også brug for jeres 
støtte til at det lykkes for os, alle 
bidrag store som små er velkom-
men. 

Vi er klar til at hjælpe 24/7
Med brandgo hilsen

Rødekro friv. Brandværn 
Brandkaptajn, Steen Matzen 



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 dinbilpartner-roedekro.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.

Hver onsdag fra den 6. novem-
ber spil i Borgerhuset kl.13.30 
hvor der spilles Rummikup, Se-
quense m.m.  Pris 100,00 kr. for 
hele sæsonen, incl. Kaffe. Ingen 
tilmelding. Ønskes yderligere in-
formation kontakt Svend Luff tlf. 
24672826.

Øvrige aktiviteter:
Tirsdag den 5. nov.
Besøg på Panbo museum.  
Afgang fra det gamle posthus 
kl. 13.45. Pris 100,00 kr. for en-
tre 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.

Fredag den 15. nov. kl. 14.00
Pakkelotto i Borgerhuset, med-
bring pakke til 30,00 kr.

Fredag den 6. dec. kl. 14.00.  
Adventshygge i Borgerhuset. 
ECCO koret fra Løjt Underhol-
der.

I vinter har vi følgende faste aktiviteter:
Onsdag den 11. dec. kl. 11.30.  
Juletur til Den Gamle By i Århus. 
Afgang fra det gamle posthus kl. 
11.30.  
Bindende tilmelding til Niels tlf. 
60 49 61 03 senest den 4. de-
cember. Pris 450,00 kr. max 40 
deltagere. 

2020
Torsdag den 9. januar kl. 14.00. 
Nytårsgudstjeneste i Rise Kirke. 
Efterfølgende kaffe i Sognegår-
den.

Fredag den 24. januar kl. 14.00 
Lottospil i Borgerhuset.

Fredag den 21. februar kl. 19.30 
Forårsfest i Borgerhuset ” John 
Mogensen aften”. Boy Lorenzen 
vil synge og spille John Mogen-
sen melodier i 2 gange en halv 
time. Pris 60,00 kr. I pausen kan 
der købes kaffe med kage til 
30,00 kr.  Tilmelding til Svend tlf. 
24572826, senest den 10. februar.
Fredag den 6. marts kl. 14.00 Ge-
neralforsamling i Borgerhuset.

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.



På Skovbrynet 2, 6230 Rødekro, 
har der i snart 1½ år været stor 
aktivitet. Der bygges og ændres, 
så området kan blive centrum for 
alle børn mellem 1 og 16 år i Rø-
dekro. 

Børnehuset Fladhøj havde ind-
vielsesfest den 29.8.19 – og har nu 
plads til 250 børn i alderen 0-6 år.

Der bliver stadig bygget på 
Hærvejsskolen, som gerne skulle 
være klar til indvielse omkring 
uge 2 i 2020, så vi kan flytte sam-
men i de nye bygninger i uge 3.

Den 1.8.2012 blev de to skoler, 
Fladhøjskolen og Rødekro Skole, 
slået sammen til en ny skole, som 
kom til at hedde Hærvejssko-
len. Lige siden har vi ventet på at 
kunne flytte sammen på samme 
matrikel. Det nærmer sig – og vi 
glæder os!

Den nye skole er bygget til at 
være en afdelingsopdelt skole 
med et fællesskab mellem store 
og små. 

De yngste elever i 0.- 3. klasse 
forbliver i de nuværende skole-
bygninger, Grøn og Rød fløj. Her 
er også de yngste specialklasseele-
ver – og skolens SFO for de yngste 
elever. De vil komme til at bruge 
den nye bygning, når de skal have 
musik og idræt – og deres under-
visning i Billedkunst og Natur/
Teknologi bliver i renoverede lo-
kaler i den mellemste del af den 
nuværende skolebygning.

Mellemtrinnet med elever fra 
0.- 4. klasse får stueetagen i den 
nye bygning. Her er både klas-
seværelser til almenklasser og 
specialklasser fra mellemtrinnet, 
nyindrettede fællesrum og gar-
derober, to store nye musikloka-
ler for hele skolen – og den flotte 
multisal. Vi glæder og til at tage 
multisalen i brug både til idræt og 
mange andre aktiviteter, hvor vi 

Velkommen til vores nye skole!

har brug for at samle mange men-
nesker.

Overbygningen med elever fra 
7.-9. klasse får 1. salen i den nye 
bygning. Her er nyindrettede 
klasseværelser til almenklasser og 
specialklasser fra overbygningen, 
nyindrettede fællesrum – og tre 
moderne naturfagslokaler. Natur-
fagslokalerne vil give mulighed 
for spændende undervisning i 
biologi, geografi og fysik/kemi – 
og der vil også komme faciliteter 
til naturfagene udenfor.

Skolen bindes sammen af et 
Skoletorv med skolebod, hvor der 
er mulighed for at købe lidt mad 
– og et PLC (Pædagogisk Lærings 
Center), hvor eleverne kan fordy-
be sig i læring og hygge.

Udover Skoletorvet er hele sko-
lens administration og personale-
faciliteter også placeret mellem de 
nuværende skolebygninger og de 
nye bygninger. 

Alt hænger sammen under et 
tag, så man kan mærke, at det er 
en fælles skole.

Foran skolen kommer det re-
noverede ankomstområde og 
parkeringspladsen. Skolebesty-
relsen har kæmpet en brav kamp 
gennem flere år for at få renoveret 
området. Nu er pengene politisk 
bevilget – så venter vi bare på, 
hvornår det går i gang.

Rundt om skolen er den nuvæ-
rende legeplads og nye gode om-

råder for leg. Men legepladsen er 
slidt. Det er synligt, at der har været 
byggeplads på meget af legepladsen 
i 1½ år – og vi er gået i gang med 
at finde midler til en renovering af 
legepladsen. Vi drømmer om en 
legeplads, hvor små og store kan 
være sammen – og hvor der også 
er plads til at være lidt for sig selv.

En af vejene til midler til lege-
pladsen vil være et sponsorløb, 
hvor alle på skolen løber – og vi 
inviterer Rødekro til at være med 
til at løbe for at samle penge ind. 
Løbet bliver afholdt fredag den 
3.4.2020 om eftermiddagen – og vi 
håber, at der er mange ”rødekroe-
re”, der har lyst til at være med.

Børnehaven og skolen har vi 
alle en part i. De fleste borgere i 
Rødekro vil på et tidspunkt i deres 
liv i Rødekro have deres naturli-
ge gang på Skovbrynet 2, fordi de 
har børn i børnehave- eller skole-
alderen. Vi vil på Hærvejsskolen 
arbejde for, at skolen fortsat skal 
være et godt skoletilbud med høj 
trivsel og stor faglighed. Vores 
vision: Faglighed, Forskellighed, 
Fællesskab og Forandring blev 
skabt, da skolerne blev lagt sam-
men – og nu er det helt grundlæg-
gende værdier for os. 

Er det sagt? Vi siger det igen: Vi 
glæder os til at flytte sammen til 
en fælles Hærvejsskole!

Pernille Reschat,  
skoleleder på Hærvejsskolen 
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Glæd jer til januar  Glæd jer til januar  
– Koncert med Maja og De Sarte Sjæle– Koncert med Maja og De Sarte Sjæle
læs mere herom på side 18



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: Martin F. Jefsen, Johannes P. Christensen, Niels Jørgen 
Højland, Morten B. Vibert, Robert B. Hansen, Jes J. Iversen, Solvejg Borgaa og Gitte K. Riisgaard.
Stof for marts, april og maj indleveres senest d. 20. december 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 2020
uge 20 2020
uge 32 2020
uge 47 2020

Så kom tiden igen til at skoven fal-
mer, med alle de flotte farver, og 
året går vinteren og sin afslutning 
i møde.

Vi kan nu se tilbage på et 2019 
med megen aktivitet omkring kir-
ken.

Det glæder mig, at der er så stor 
en opbakning til kirken og vores 
arrangementer.

Det endelige regnskab omkring 

Nu falmer skoven, igen!

tårnbyggeriet er nu færdigt, og re-
sultatet er blevet godt på alle må-
der. 

Der vil komme opfølgning på 
hele byggeriet senere.

Der arbejdes lige nu på granit-
stien fra p-pladsen til kirken. Vi 
håber på et flot resultat.

Nu kommer en af de dejligste 
tider i kirkeåret, nemlig julen.  

Året er gået meget hurtigt, føler 

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

jeg, men ser frem til stemningen / 
musikken / duften af gran / arran-
gementerne omkring kirken og 
ikke mindst budskabet om Guds 
kærlighed til os. At Gud sendte os 
Jesus af kærlighed til os, intet kan 
måle sig med den gave.

Da dette er det sidste blad, in-
den vi skriver 2020, så vil jeg 
ønske alle en Glædelig jul og  
et velsignet Nytår 2020.

Da arrangementerne omkring kirken har større og større tilslutning, 
(hvilket vi er meget glade for) sker det, at vi har brug for lidt ekstra 
hjælp, derfor her et lille opråb:

Har du mod på at hjælpe os med en kage en gang eller to, eller hjælpe 
os på anden måde, så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv eller ring til 
Dorthe Boll eller Gitte på kirkekontoret. 

Kontaktoplysninger findes på risekirke.dk
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Hvis vi skal tro folkeviddet, er der 
en ting, som for hvert indtræffer 
tidligere og tidligere. Det er na-
turligvis forberedelserne til julen. 
Når denne artikel udkommer, er 
butiksruderne for længst blevet 
pyntet med forskellige juleudstil-
linger, og sendefladen vil sikkert 
også i år debattere, om det er for 
tidligt eller for sent, der pyntes op. 
Det kan man, alt efter tempera-
ment, så forundres, glædes eller 
irriteres over. 

Det giver selvfølgelig et længere 
tidsrum til at få julegaveindkøbe-
ne overstået, men omvendt kan 
det også give dårlig samvittighed, 
når vi alligevel, den lange forbere-
delsestid til trods, står den 22. og 
23. december og forsøger at hu-
ske på, hvad det er, vi har glemt 
at købe. 

Hvordan det nu end forholder 
sig, så er forberedelsen til julen 
centreret om en eneste ting; alle 
vore forberedelser peger frem 
imod det store brag juleaften, hvor 
alt skal løbe af stablen. Ikke mere 
perfekt end året før, men lige så 
perfekt som mange mindes, at de-
res barndoms jul gjorde. 

Alt skal lykkes, ellers kan man 
mange år senere med lige dele 
rædsel og afstandens humør tale 
om det år anden, gåsen eller flæ-
skestegen mislykkedes. Eller det 
år, der ikke var nogen mandel i 
risalamanden.

År ud og år ind må vi erkende, 

Lidt om julen  
og forberedelserne til den

at det måske er ganske mange for-
ventninger at knytte til én dag i 
årets løb.

Ikke for ingenting er der de se-
nere år blevet rapporteret om de, 
der er blevet indlagt med et ilde-
befindende af overspiseri. På sam-
me måde er der nogle familier, 
hvor julen er scene for konflikter; 
for det er stressende at have det 
hyggeligt på kommando. 

ne sammenhæng, men måske er 
det vigtigt at høre advents fortæl-
lingen. 

For det er historien om længs-
len efter Guds komme til Sit folk. 
Det lyder jo som noget ubetinget 
glædeligt; det er det for så vidt 
også. Men som en tysk forfatter 
påpegede for en små 100 år siden, 
så er det guddommelige altid en 
blanding af noget dragende og 
frygtindgydende, og selvom de 
gamle længtes efter Herrens kom-
me, så frygtede de, at det ikke blot 
var et komme til frelse, men først 
og fremmest til dom. 

I adventstiden mindes vi om, 
at julen ikke er selvindlysende. At 
hygge og glæde ikke er det nød-
vendige fortegn for julen. Tvært-
om er der en frygt for, at det skal 
vise sig at være sandt, at det, som 
det hedder i Bibelen i brevet til he-
bræerne, er frygteligt at falde i Den 
levende Guds hænder. 

Det er, når vi hører adventsti-
dens forventningsfulde skælven, 
at julens glæde kan blive dobbelt 
tydelig.

Det er ikke Hærskares Herre, der er 
kommet for at straffe. 
I stedet er Gud kommet til os som 
menneske for at frelse os.
Det er i sin grund historien om 
frygt, der afløses af glæde. 
Med ønsket om en glædelig ad-
ventstid, jul og et lykkebringende 
nytår. 

”                I kirken  
har vi  
advents- 
tiden til at 
varme op.

Uden sammenligning i øvrigt, 
så har jeg ladet mig fortælle, at 
hvis man giver sig i kast med et 
større projekt, så er det altid en 
god idé at varme op. Maratonlø-
bere begynder jo også med min-
dre ture, ligesom det, håber jeg, 
er de færreste bjergbestigere, der 
indleder deres karriere med at be-
stige Mount Everest. 

I kirken har vi adventstiden til 
at varme op. Her hører vi, hvad 
der er baggrunden for julen. Jeg 
er selvfølgelig ikke neutral i den-

Sognepræst  
Robert B Hansen



Maja og De Sarte Sjæle blev dannet af vennerne, Timo Andersen, 

der er sangskriver, og sangerinden Maja Rudolph. De debuterede 

i april 2016 med albummet ’Maja og De Sarte Sjæle’ og sangen 

”Uden Dig” blev et af de mest spillede numre i radioen. Album-

met blev året efter nomineret til årets danske pop-udgivelse ved 

Gaffa prisen 2017. 

Torsdag d. 23. januar 
kl. 19.30 giver  
Maja og De Sarte  
Sjæle koncert  
her i Rise Kirke
Maja er et kendt ansigt her i Rise, da 

hun tidligere har sunget i kirkens kor 

og som kirkesanger og vi glæder os 

helt vildt til at høre hende sammen 

med bandet. 
– der er fri entré.  
Hent gratis billetter på risekirke.dk 

fra den 18. november

NYHED
NYHED

Deux Femmes har gennem de sidste mange år spillet kirkekoncerter 
i hele Danmark. Duoen består af Sanne Damore på obo og Berit 
Spælling på harpe. Obo og harpe er to instrumenter, der klæder 
hinanden, og som på smukkeste vis fylder et kirkerum med vellyd.
Deux Femmes spiller de klassiske komponister som bl.a. Bach, 

Händel, Fauré, Satie, Strauss, samt de mere populære komponister 
som Piazzolla, Chaplin, Morricone og The Beatles. Musikken er 
valgt specifikt til kirkekoncerter, idet duoen ønsker at skabe en rolig, 
indadvendt og reflekterende stemning.
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ÅRETS JULEKONCERT  ÅRETS JULEKONCERT  
– De 3 Kgl. Tenorer i kirken– De 3 Kgl. Tenorer i kirken

Onsdag d. 4. december kl. 19.00
Billetpris kr. 100,- 
Billetter kan købes hos Rødekro Boghandel mod 
 kontant betaling indtil d. 30. november.  
Billetter kan også købes kontant eller med mobilepay  
i døren på koncertdagen.

Deux Femmes i KirkenDeux Femmes i Kirken
Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00

Billetpris 50,00 kr.  

Billetter kan købes fra d. 2. december på vores hjemmeside  
risekirke.dk eller på kirkekontoret hverdage fra kl. 9.00 - 15.00



Julehjælp 2019  
– ændret procedure

Som beboer i Rise sogn har man 
mulighed for at søge om julehjælp, 
som er en del af menighedsplejen. 
Pengene i menighedsplejen er do-
neret og indsamlet ved blandt an-
det kollekt i kirken, julebasar og 
høstauktion.

Julehjælpen gives til beboere i 
vores sogn, som er værdigt træn-
gende. Julehjælpspakken består af 
alt, hvad der behøves til en klas-
sisk dansk julemiddag. Ansøg-
ningerne, som kirken modtager, 
bliver kun læst af sognets præster, 
som derefter står for at behandle 
ansøgningerne. 

I år har vi ændret proceduren 
for ansøgning, så det nu vil foregå 
ved, at ansøgere bedes udfylde et 
ansøgningsskema. Dette gøres for 
at lette administrationen samt at 
give os et bedre grundlag at træffe 
beslutning ud fra. 

Ansøgningsskemaet vil kunne 
findes på kirkens hjemmeside til 
download eller i fysiske eksempla-
rer i kirken og på kirkekontoret.

Ansøgningsfristen til jule-
hjælp er i år den 1. december. 
Ansøgningerne bedes indleveres/
indsendes til kirkekontoret eller 
en af kirkens præster. 

Uddeling: Hvis ens ansøgning 
godkendes, skal man i modsæt-
ningen til andre år komme til 
gudstjenesten den 22. december, 

hvorefter julehjælpen vil blive ud-
delt i Sognegaarden.  

Vi håber, at du/I vil minde evt. 
ansøgere om muligheden for at 
søge om julehjælp, samt selv fri-
modigt ansøge, såfremt I/du selv 
har behov for en hjælpende hånd. 

Med ønsket om en god jul til alle!
Robert B. Hansen  
og Morten B. Vibert
Sognepræster ved Rise Kirke

Esbjerg Evangeliet udstilles i Rise KirkeEsbjerg Evangeliet udstilles i Rise Kirke

I dagene fra d. 18. november 
til d. 20. november udstilles en 
mindre udgave af Esbjerg Evan-
geliet i Rise Kirke.

Der er mulighed for at se ud-
stillingen tirsdag d. 19. novem-
ber kl. 19.00 – 20.00, hvor kir-
ken er åben og hvor udstillingen 
ledsages af orgelmusik ved Sol-
vejg, vores organist.
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Ønsker du at give penge  
til julehjælpen? 
Så kan du støtte ved at sende pengene  
til menighedsplejen på  
mobilepay til 62151 – tekst: ”Julehjælp” 



Juleafslutninger/-gudstjenester i Rise Kirke
Vi glæder os til at se jer til jeres arrangementer:

Børnehuset Fladhøj: Tirsdag d. 10. december kl. 10.00

Autisme Center Syd: Torsdag d. 12. december kl. 17.00

Den Tyske Børnehave: Tirsdag d. 17. december kl. 10.30

Dagplejebørn: Onsdag d. 18. december kl. 9.30

Hærvejsskolen: Torsdag d. 19. december kl. 9.00 og 10.00
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Julebasar
Søndag d. 24. november i Rise Sognegaard.

Så er det igen tid til Rise Kirkes Julebasar. Til Julebasaren 

sælger Rises Gode Hænder ud af alle deres flotte produktioner. 

Der vil være kaffebord og tombola.

Det hele foregår efter kirketid søndag den 24. november - fra ca. 

kl. 11.30-14.00.

Kaffebordet koster 25 kr. pr. billet.

Vi modtager meget gerne kager til kaffebordet. 

Kontakt Iben Koch-Hørlyck fra menighedsrådet, tlf. 51 78 47 28.

Tombola
Igen i år vil der være tombola med fine præmier.

Rises gode hænder har kreativt doneret tid og håndarbejde.

Vi modtager meget gerne præmier; husflid, håndarbejde, kreative 

pyntegenstande; gaver mv.

 
Alle donationer modtages med hjertelig tak. 

Alt overskud går til Menighedsplejen – som bl.a. dækker kirkens 

julehjælp. 

OPSLAGSTAVLEOPSLAGSTAVLE Julens dejligste salmer…vil være at høre, når Rise Kirkes Kor 4. søndag i advent,  
d. 22. december kl. 10.30 synger julen 

ind ved gudstjenesten i kirken.Gudstjenesten er sammensat at de  
fineste julesalmer og læsninger.

Adventsgudstjeneste

Torsdag d. 5. december kl. 19.00  

er der adventsgudstjeneste for Rødekro 

Husholdningsforening.
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Gud og Spaghetti
Kom og vær med til en gudstjeneste i børnehøjde – 

tag gerne søskende, forældre, bedsteforældre eller 

andre med. Vi slutter af med at spise sammen i Sog-

negaarden. Maden varierer fra gang til gang. Velkom-

men til nogle hyggelige timer.

Gudstjenesterne er (næsten altid)  

den sidste tirsdag i måneden kl. 17.00:

26. november 
ingen i december 

28. januar 
25. februar

Vi ses!
NytårsgudstjenesteTorsdag d. 9. januar kl. 14.00 holder vi nytårsgudstjeneste for Pensionistforenin-

gen – vi mødes først til en gudstjeneste i kirken og 

efterfølgende er der kaffe, kage og hyggeligt samvær 

i Sognegaarden. 

Fastelavn, er mit navn….
Sidste års succes gentages - Fastelavn i Rise Kirke, hvor vi 

efter en festlig gudstjeneste har tøndeslagning og brunch i 

Sognegaarden.
Gudstjenesten holdes  

søndag d. 23. februar 2020 kl. 9.30

Kom og vær med, udklædte eller ej, vi glæder os til at se jer – 

arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding

Nyt hold  babysalmesangNyt hold babysalmesang  
starter torsdag 9. januar 2020 kl. 9.30

Tilmelding kan ske til kirkekontoret på  
tlf. 74 69 40 07 eller mail: gkr@km.dk.Vi glæder os til at se jer.
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Højskoleforeningen 2020
Rise – Egvad Højskoleforening inviterer i samarbejde med Ældresagen,  

til 5 foredragsaftener i Rise Sognegaard.

Tirsdag d. 7. januar
Præstehistorier fra Fyn og Søn-
derjylland – ”og nogen af dem 
er ikke engang løwn”. 
Johannes Gjesing er sognepræst 
i Gram og fortæller om sit præ-
steliv, først i Halk mod øst og nu 
i Gram og Fole i Vest. Han vil 
med humor fortælle om men-
nesker, han har mødt og deres 
betydning for hans møde med 
Sønderjylland.

Vi kender ham fra Jyske Vest-
kysten, Radio P4 Syd, det grim-
meste juletræ i 2018, som brand-
mand og formand for Gram 
byfest m.m.

Tirsdag d. 21. januar 
I tilslutning til 100-års ju-
bilæet for genforeningen er 
der foredrag ved fhv. general-
konsul i Flensborg, Henrik 
Becker-Christensen.
”Det omtalte værk er nu at få…”. 
Citatet stammer fra et postkort, 
som rigsdagsmand H. P. Hans-
sen i oktober 1918 sendte fra 
Berlin til København. Det var 
kodesprog, der forudså en ny 
situation i det dansk-tyske for-
hold.

I foredraget redegøres for for-
skellige holdninger til grænse-

spørgsmålet og processen, der 
efter 2 folkeafstemninger, før-
te frem til grænsedragningen i 
1920. Med afsæt heri redegøres 
for udviklingen frem til nu.

Tirsdag d. 4. februar
På det seneste har der været fo-
kus på flygtninge, der mod slut-
ningen af 2. verdenskrig kom til 
Danmark, og blev sendt i dansk 
flygtningelejr.

Aftenens foredragsholder/
fortæller Rosemarie Øster-
gaard Nielsen, Padborg, kal-
der sit emne ”Fortælling om 
flugten – og livet som barn i 
en dansk flygtningelejr efter 2. 
verdenskrig”.

Tirsdag d. 18. februar 
I 2020 fejrer vi 100-året for 
Sønderjyllands genforening 
med Danmark.

Aftenens foredragsholder 
er koordinator for Genfor-
eningsjubilæet, Simon Faber 
(fhv. Overborgmester i Flens-
borg).

I sit foredrag vil Simon Faber 
beskæftige sig med anledningen 
til, at vi fejrer 100-året for Søn-
derjyllands genforening med 
Danmark. Forløbet omkring 

genforeningen, tiden derefter, 
helt op til nutiden, hvor forhol-
det mellem mindretal-flertal på 
begge sider af grænsen har ud-
viklet sig, samt det grænseover-
skridende samarbejde.

Tirsdag d. 3. marts
Mindesmærker og mindekul-
tur i Sønderjylland efter Ver-
denskrigen 1914-1918.

Foredrag ved tidligere leder 
af studieafdelingen ved Dansk 
Centralbibliotek i Flensborg, Dr. 
Phil. Lars N. Henningsen.

Hvert sogn i Sønderjylland har 
sit mindesmærke over de faldne 
i 1. verdenskrig. Mindre kendt 
er, at der i en del sogne blev strid 
om mindesmærket.

Danske Sønderjyder så de 
faldne som ofre for en sag, der 
ikke var deres. Tysksindede så 
soldaterne som helte, faldet for 
det tyske fædreland. Det skab-
te to mindekulturer. I 1930’erne 
fejrede det tyske mindretal hvert 
år såkaldte ”Heldengedenktage” 
under hagekorset. De dansksin-
dede stiftede i 1936 DSK – Dan-
ske Sønderjyske Krigsdeltagere 
– og med den 11. november som 
dansk mindedag.

Vel mødt til en interessant foredragsrække.

Alle aftener starter kl. 19.00 i Rise Sognegaard. For deltagelse alle aftener betales 150 kr. første aften. En-
keltforedrag 50 kr. Egen kaffe og kage medbringes.

Ingen tilmelding – deltagerbetaling afregnes med kasserer Karen Brun ved mødestart.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Johannes P. Christensen tlf. 21 70 64 70.
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Den 9. november år 1989 faldt 
muren i Berlin og derefter ophæ-
vedes den tysk-tyske grænse. Lan-
det genforenedes. Endelig kunne 
dét vokse sammen, som hørte 
sammen. Det var bevægende må-
neder, dengang for 30 år siden! Jeg 
oplevede den ”Fredelige Revoluti-
on” i og omkring byen Rostock i 
Mecklenburg. 

Bønner om fred i de overfyldte 
kirker hjalp til, at de store demon-
strationer på gader og pladser for-
blev fredelige. Det var et under og 
en stor Guds gave for mig, at der i 
disse dage intet blod flød og intet 
menneske omkom.  Jeg beretter i 
vores menighedsdage og -aftener 
i november måned om mine erfa-
ringer og oplevelser i denne ven-
de-tid, med ord og billeder. 

Snart begynder året 2020. I det-

Nyheder fra den tyske menighed
For 30 år siden – en drøm blev til virkelighed 

te år fejrer vores danske venner, 
slægter og naboer Danmarks gen-
forening for 100 år siden. Vi glæ-
der os med jer og fejrer med. Året 
erindrer os også om Slesvigs de-
ling. Dengang opstod en grænse, 
som aldrig virkelig adskilte men-
nesker.  Det var godt, at menne-

sker, tyskere og danskere, syd og 
nord for grænsen fandt sammen 
igen og igen, også efter de bitre 
krigs- og efterkrigsår og at alle i 
dag lever sammen i godt venskab. 
Det er også en Guds gave!

God jul og et godt nytår ønsker 
den tyske præst Martin Witte.

Velkommen!
Søndag 1. december kl.14.00   Adventsgudstjeneste  

i Rise kirke  
(derefter adventskaffe i 
Tyske Skole, Rødekro)

Tirsdag 17. december kl.10.30  Julegudstjeneste  
i Rise kirke  
med børn fra Tyske  
Kindergarten Rødekro

Tirsdag 24. december kl.10.00  Julegudstjeneste med 
krybbespil i Rise Kirke

Søndag   5. januar kl. 11.00   Tysk gudstjeneste  
i Rise kirke

Onsdag 15. januar kl. 15.00  Menighedseftermiddag  
i Tyske skole Rødekro

Søndag 2. februar kl. 11.00  Tysk gudstjeneste  
i Rise kirke

Onsdag 19. februar kl. 15.00  Menighedseftermiddag  
i Tyske skole Rødekro

Kirchenvertreter 
En ny ”Kirchenvertreter” 
valgtes: Anneli Beuschau 
Jordt er nu med i vores me-
nighedsråd. Vi siger hjertelig 
tak til Jutta Draht for hendes 
lange og trofaste indsats som 
”Kirchenvertreter”. 

Bøn i Rostock Marienkirche med præsten Joakim Gande (senere Forbund-
spræsident)
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Dødsfald
Begravede / bisat
27.06 Thomine Marie Andersen, 75 år 
 Plantagevej 15, Vojens
28.06 Richard Verner Johannsen, 63 år 
 Fællesgade 16
05.07 Jakob Christian Kyndal, 57 år 
 Savværksvej 66
12.07 Annelise Danielsen, 82 år 
 Rosenvænget 21
12.07 Christian Hansen Loholm, 84 år 
 Rosenvænget 54
23.07 Kai Erik Søndergaard Sørensen,  
 86 år, Bygmarken 28
02.08 Kjeld Vitalis Jessen, 73 år 
 Frydendal 11B, Aabenraa
09.08 Cathrine Christine Nasser, 94 år,  
 Kirketoften 60, Aabenraa
09.08 Gerda Korsholm, 80 år 
 Rødekro Midt 10
15.08 Holger Johansen Skov, 89 år 
 Rise Bygade 60
17.08 Jens Peder Skipper, 92 år 
 Rise Bygade 54
29.08 Elisa Nielsen, 94 år 
 Åparken 18, Holsted
30.08 Sven Lumholdt, 68 år 
 Grønnevej 10
13.09 Claus Mattsen, 92 år 
 Hellevadvej 49
14.09 Bente Ries Jensen, 56 år 
 Trondhjemsvej 8
17.09 Kaj Jensen, 71 år 
 Mjølsvej 55
18.09 Jens Kristen Christensen, 62 år 
 Egeparken 83
20.09 Aase Andersen, 71 år 
 Nørremark 1

Dåb
21.07 Alma Helene Hollenner Toft 
 Byskoven 47

28.07 Liam Lipski Holm Hinrichsen 
 Gildegade 17, Aabenraa
04.08 Magnus Schmidt Rosager 
 Nørremark 58
11.08 Rasmus Juul Lodberg 
 Lindeparken 33
18.08 Mikkel Møller Christiansen 
 Hvedemarken 19
18.08 Hjalte Møller Jensen Villumsen 
 Østergade 15
31.08 Mynte Athena Steenberg Kaas 
 Hvedemarken 60
31.08 Anton Kjær Bisgaard 
 Fællesgade 1
31.08 Storm Raeder Johansen 
 Tøndervej 124, Aabenraa
01.09 Aksel Kafton Søgaard 
 Klosterbakken 69
08.09 Alpha Iven Bjerregaard Birch 
 Vestergade 33B
08.09 Lærke Grau Thomsen 
 Rugmarken 20
08.09 Maja Grau Thomsen 
 Rugmarken 20
15.09 Thor Ricard Jespersen 
 Korupvej 23, Bylderup-Bov
22.09 Celine Noach Madsen 
 Tøndervej 2A, Hjordkær
22.09 Ellie Rehnquist Hansen 
 Bygmarken 86
29.09 Luna Schøsler Zink 
 Bülowsgade 57, Aarhus C 

Viede / velsignede
13.07 Betina Damgaard Nicolaisen og  
 Torben Damgaard Nicolaisen 
 Grønningen 66
20.07 Nana Damm Skøtt og Claus Damm Skøtt 
 Lindeparken 65
24.08 Kristina Albertsen Jepsen og  
 Mads Albertsen Jepsen  
 Egeparken 57
07.09 Maria Barsøe og Rasmus Bergholt Barsøe  
 Telegrafvej 2, Nyborg
15.09 Bettina Lykke Jespersen og Jan Ricard Jespersen 
 Korupvej 23, Bylderup-Bov
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NOVEMBER:
Mandag, den 18. kl. 14.30.
Bedemøde for alle.

Tirsdag, den 19.
Besøg af Norea Radio ved daglig 
leder Ole Sørensen, Haderslev.
Gaveindsamling til Norea Radio.

DECEMBER:
Tirsdag, den 3.
Adventshygge for alle arrangeret  
af bibelkredsene 1 og 3.

Søndag, den 29.
Julefest ved missionær Mette  
Hornstrup Schmidt, Hjordkær.
 
JANUAR:
Mandag, den 6.
Evangelisk Alliance Bedeuge
Tema: ”På vejen hjem.”
Indre Mission ved sognepræst  
Robert Bonde Hansen, Rise.

Onsdag, den 8.
Missionsforbundet ved pastor  
Rasmus Elkjær Larsen, Hostrupskov.
Efterfølgende fælles kaffebord.

Torsdag, den 9.
I The Power House, Hærvejen 47, 
Rødekro ved pastor John Herd, 
Rødekro.

Fredag, den 10.
I Hjordkær Kirke 
Gudstjeneste ved sognepræst Robert 
Strandgaard Andersen, Hjordkær.
Efterfølgende fælles kaffebord 
i Hjordkær Missionshjem.

Tirsdag, den 21. kl. 19.00.
Kredsmøde i Danmission.
Program følger.

Lørdag, den 25.
I Hjordkær Missionshjem. Vinter-
stævne.
Program følger.

Tirsdag, den 28.
Ordinær generalforsamling.

FEBRUAR:
Mandag, den 10. kl. 14.30.
Bedemøde for alle.

Tirsdag, den 11.
Møde ved sognepræst Martin Bangsø, 
Bjolderup/Uge.

Tirsdag, den 25.
Møde ved fritidsforkynder Jørgen 
Hedager Nielsen, Børkop.
Emne: ”Fra Jerusalem til Rødekro  
– Kristendommens udbredelse i 
Europa.”
Fælles kaffebord.
Gaveindsamling til Indre Mission.

Hvor intet andet er nævnt,  
starter møderne kl. 19.30.
Kaffe og kage 15 kr.  
Fælles kaffebord 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 26. november
Misse og Viggo Simonsen,  
Kløvermarken 10.

Tirsdag, den 4. februar
Ragnhild og Aage Vibe,  
Søparken 217.

BIBELKREDS 3 – kl. 19.30
Torsdag, den 16. januar
Lis Jørgensen, Rødekro Midt 4. 1.

Tirsdag, den 18. februar 
Lene og Rasmus Ebsen,  
Kløvermarken 16.

Danmission 
21. januar kl. 19.00. 
Kredsmøde i Menighedshuset, Hær-
vejen 54, Rødekro.
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 29. november  kl. 14.30
Fredag, den 13. december  kl. 14.30 - Pakkeleg.
Fredag, den 31. januar  kl. 14.30

Velkommen til at være med i et godt og hyggeligt fællesskab. 
Gratis fælles kaffebord.

 Nora og Niels Jørgen Højland, Rise Menighedsråd.



Badminton
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I badminton er vi kommet godt 
fra start på den nye sæson.  Vi har 
igen i år fået en del nye spillere, 
det er rigtig dejligt. Holdene er 
fyldt godt op.

Træningsweekend
I weekenden den 14. -15. septem-
ber 2019, tog 50 spillere og træne-
re, samt nogle frivillige forældre, 
afsted på træningsweekend i Tøn-
der Hallerne.

I RIF badminton er vi utrolig 
heldige, vi har et fantastisk træ-
nerteam. De havde sammensat 
en både sjov og lærerig weekend. 
Vore forældre havde bidraget med 
diverse snacks til mellemmålti-

Opstart
derne og REMA 1000 havde igen i 
år donoret frugt, tusind tak.

Der blev hygget på tværs af år-
gangene, kladret på kladretvæg 
med instruktør, plasket i svøm-
mehallen, men mest af alt trænet/
spillet en masse badminton.

Et sådant arrangement giver 
et godt socialt sammenhold. Det 
sammenhold ser vi tydeligt når vi 
er afsted til stævner, hvor klubben 
er kendt for at vi holder sammen 
og hepper på hinanden, store som 
små.

Tuneringssæsonen er snart i 
gang for fulde damp, og mon ikke 
der bliver heppet en sand regn af 
gode placeringen hjem til Rødekro.



Søndag den 1. december 
Rise Bygade 19. 6230 Rødekro. Vi går en tur i sko-
venen og ad de gamle svellerne,  sognepræst Morten 
Brosbøl Vibert fortælle lidt og guide os op i kirkens 
tårn, hvor vi har mulighed for at nyde udsigten.

Søndag den 8. december 
Damgård Mølle, Foldingbrovej 6230 Rødekro. Vi går 
en tur til Stenhøj.
 
Søndag den 15. december 
Hellevad kirkes parkeringsplads. Gåtur til vandmøl-
len og op i skovende nord for Hellevad.

Søndag den 22. december
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Gåtur forbi Prinsesse-
kanonerne og op i Årupskov.

Søndag den 29. december 
Parkeringspladsen på Rundmøllevej, nord for Rund-
mølle 6200 Aabenraa. Gåtur i skovene hvor vi kom-
mer forbi rundmølle og også skal nyde udsigten.

2020 
januar starter med gåtur i 4 forskellig plantager
Søndag den 5. januar
Bommelund plantage. Hærvejen 51, 6330 Padborg.  
Drej ind ved p-skiltet, drej til højre og for enden af 
den vej er der en større p plads. 

Søndag den 12. januar
Lerskov plantage. Parkeringspladsen Tingvej 6230 
Rødekro. Vi går en tur i plantagen.

Søndag den 19. januar
Rugbjerg plantage. Parkering i plantagen på Folding-
brovej. Vi går en tur i plantagen.

Søndag den 26. januar
Årtoft plantage. Drej fra Tinglevvej ind på Jagtvej og 
parkering er til venstre. Gåtur i plantagen.

februar er alle start steder ved folkeskolerne
Søndag den 2. februar
Løjt skole, Løjt skolegade 14 6200 Åbenrå. Gåtur på 
det smukke Løjt land.

Søndag den  9. februar
Hærvejsskolen Skovbrynet 1. 6230 Rødekro. Vi går 
en tur nord Rødekro området.

Søndag den 16. februar
Høje Kolstrup skole Nyløkke 4 6200 Rødekro. Gåtur 
i dal, bakker og skove.

Søndag den 23 februar
KL 16.00 Genner skole  Genner Bygade 1 6230 Røde-
kro. Gåtur ad trampestier.

Følge gåturene på facebook: Bevæg dig for livet Øster 
Løgum - Tove Laursen

Tove Laursen 20 70 39 75

Program for vinter 2019/20
Vi går i rask tempo alle turene er mellem 7 og 9 km. Der vil blive fortalt om området, både historisk og  
kulturelt. Hunde må gerne deltage, men de SKAL være i snor. Alle gåture er søndag kl. 13.00.
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Håndbold

I weekenden før efterårsferie for 
alvor startede, havde vi igen i år 
håndboldskole i Rødekrohallen. 

Over 40 børn i alderen 9-14 
år kunne opleve en masse hånd-
bold og ikke håndbold aktivitete-
ter. Samarbejde, fællesskab og en 
masse sjov var de vigtigste punk-
ter.

Håndbold er så meget mere end 
bare bold.

13 frivillige gjort alt for at kun-

Håndboldskolen igen en stor succes

ne give børnene en uforglemme-
lig oplevelse.

På programmet var der UV- 
håndbold (håndbold i mørke) lag-
kage dyst, camping, besøge lege-
land i compass messecenter og en 
masse dyst med og imod lederne. 

Håndboldskolens deltager fik 
også besøg af nogle gæstetrænere 
- Orsolya Kurucz fra “Orsi hand-
ball goalkeeper academy” samt 
Rikke, Sandra, Leonora & Martin 

fra sønderjyske damehåndbold 
lagde vejen forbi Rødekrohallen.

Søndag formiddag lavede de 
store en pause og vi kunne sige 
velkommen til over 20 børn ved 
vores første “mini-håndboldskole”.

Her var det så de små 6-9 år 
som fik løbet, kastet, leget med og 
uden bold.

Alt i alt en fantastisk weekend 
med små og store børn som ga-
ranteret skal gentages!
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10 gode grunde  
for at spille  
Familie Minitennis: 

•  Familien har gode  
oplevelser sammen

• Møder andre familier
• Styrker fællesskabet
• Forbedrer motorik
•  Gode oplevelser  

til små penge
•  God indlæring  

til tennis spillet
• Mental udfordring
• Uforpligtende deltagelse
• God motion
• Det er bare sjovt

Rødekro Tennisklub

Uge 42 blev igen ugen med mini-
tennis i Fladhøj hallen.

Aktiv ferie med minitennis blev 
afholdt d. 15. oktober med ca. 20 
deltagere. To sjove timer, hvor alle 
deltog aktivt med tennis, fodbold-
tennis, stikbold. Der blev afsluttet 
med konkurrence ”Jorden rundt”. 
Sjove timer der bragte sved på 
panden og røde kinder.

Sammen med Maja fra Aktiv 

Efterårsferien med Minitennis
Aabenraa/Aabenraa kommune, 
arrangeredes der ”Åben hal” lør-
dag i efterårsferien. Der var ket-
sjersport med minitennis og bad-
minton på programmet. Også her 
var der god deltagelse med i alt ca. 
35 deltagere især forældre med 
børn, men også unge fandt selv 
vejen ud til Fladhøj, for at have 
sjove timer sammen.

Rødekro tennisklub har familie-
tennis på programmet alle lør-
dage fra kl. 1045 - 1200 i vinter-
sæsonen 1. oktober til 31. marts. 
Det er en god måde at lære andre 
familier at kende, børnene styrker 
motorikken og så er der en anden 
oplevelse med udfordring.

Det kan være svært for børn at 
koncentrere sig hele timen, men 
så har vi heldigvis motorik/klat-

Minitennis for familien hele vinteren
rebanen i hallen, hvor børnene 
boltrer sig og det ender altid med, 
alle har en sjov time.

Der er altid en instruktør til ste-
de for at hjælpe i gang med tennis. 
Vi har ketsjer og bolde, men det 
er op til forældre og børn at få det 
sjove ud af timen.

Vær med i timen inden i beslut-
ter jer for medlemskab.

Minitennis henvender sig til 
familier – unge – seniorer  

i alle aldre.
Snyd ikke familien  

for sjov motion.

Familie-Minitennis alle  
lørdage kl. 10.45 – 12.00

Vintersæsonen  
fra 1. okt. – 31. marts

Pris: kr. 350,- for hele familien.
Sted: Fladhøjhallen,  

Skovbrynet, Rødekro.
Vi har ketsjer og bolde til låns.

Rødekro Tennisklub – kontakt 
evt. Birger mobil:29 85 00 96
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Sidst i september måned afholdt 
Ældre-Sagens krolfklub sit årlige 
klubmesterskab i et dejligt efter-
årsvejr.
Dette måtte i år afholdes på ba-
nerne ved Rødekro hallen i ste-
det for på Lunderup Markvej, på 
grund af den store tilslutning, 
der var til mesterskabet.

Klubmesterskab i Ældre-Sagens krolfklub
Der var tilmeldt 47 spillere som 
måtte ud i 2 x 24 huller, med en 
pause, hvor banen blev ændret. 
Kaffen kom frem sammen med 
det hyggelige samvær. Efter dy-
sten blev der hygget igen. Resul-
tatet blev

Rødekro Lokalbestyrelse

Sommerens gang ved Rødekrohallen
Aktiviteter som krocket og petanque stoppede med 
udgangen af september måned.

Det har været en sommersæson på godt og ondt 
vejrmæssigt, da det har regnet en del og så er det ikke 
sjovt at spille. Alligevel har der til krocket og petanque 
været ca. 900 m/k til en festlig udøvelse af sporten.  
Udendørskrolfen har haft ca. 500 deltagere i sommer-
halvåret, og det fortsætter - om vejret tillader det - 
hele vinteren, med spil hver tirsdag eftermiddag.

KLUBMESTER:     
Carl Lorentzen med 131 slag

2. pladsen gik til:  
Svend Aage Petersen med 136 slag

3. pladsen gik til:  
Egon Sørensen med 140 slag

Udendørskrolfen på Lunderup 
Markvej blev lukket ned med 
udgangen af oktober måned.

Floorball, tæppecurling og indendørskrolf startede op 
i begyndelsen af oktober måned, hvor der kom nye 
udøvere i alle aktiviteterne. Det ser ud til fremgang for 
alle aktiviteter. I begyndelsen af november er der igen 
startet op med mørkekrolf, som jo foregår på banerne 
ved hallen mandage med start kl. 18.00, kom frem og 
få frisk luft og røde kinder.

Du kan også være med her:
Hobbyklub – nyhed:
Mandage i lige uger  
- start mandag 14. oktober kl. 14-17
Mød op til hyggeligt samvær i Borgerhuset. Tag selv 
strikke-/hækletøj med, eller andet I har gang i. Alle er 
velkommen, man behøver ikke at være medlem af Æl-
dre Sagen. Så kom ud af jeres hyggelige hjem og deltag 
sammen med andre. Ingen tilmelding - mød bare op, 
vi glæder os til at se jer.
Evt. kontakt Edel Kristoffersen tlf. 24 48 20 30  
eller Else Frisk tlf. 53 14 19 25

Pigekammeret - For piger 60+
Torsdag 28. november kl. 12-16.
Sted: Borgerhuset, Østergade 40, Rødekro. Der ser-
veres tapas + 2 genstande vin/øl/vand samt kaffe og 
småkager. Vi skal nok passe jer op, så I får en hyggelig 
eftermiddag med snak og fællessang. Max. 70 delta-
gere. 
Tilmelding 11.-26. november til Lone Larsen,  
tlf. 26 67 60 09, lone.larsen1207@gmail.com
Pris: 100 kr.

Herreværelset - For mænd 60+
Torsdag 12. december kl. 12-16.
Sted: Borgerhuset, Østergade 40, Rødekro. Der serve-
res gule ærter med flæsk samt 1 øl og 1 snaps, mulig-
hed for tilkøb af drikkevarer. Vi skal nok passe jer op, 
så I får en hyggelig eftermiddag med snak og fælles-
sang. Max 70 deltagere. 
Tilmelding 1.-10. december til Erik Klit, 74 66 11 32, 
60 69 02 49, e.klit@hotmail.com
Pris: 100 kr.

Vinteraktiviteker i og ved Rødekrohallen
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Østergade 10 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 16 20

www.roedekrosmedie-as.dk  RØDEKRO
Udviklingsråd

Kommende arrangementer ved Rødekro Husholdningsforening

Vi har afholdt vores årlige 
lottospil d. 16.10.19 på Hotel 
Røde Kro, men pga deadline 
til bladet her,  er der ingen 
omtale her fra.

Lørdag d. 18. Januar 2020 kl. 12.00 
er der nytårs TAM-TAM i  
Borgerhuset. Underholdning 
med ”De Super Seje Senior-
sild”. Lækker mad fra Hotel 
Røde Kro. Medbring selv 
drikkevarer. Pris Kr. 200,00. 
Tilmelding iht. medlemspro-
gram.

Torsdag d. 5. december kl. 19.00 
er der Adventsgudstjeneste i Rise 
Kirke og bagefter julehygge på 
Hotel Røde Kro. Underholdning 
v/ mandskoret ”Basserne”. Trak-
tementet er æbleskiver med gløgg 
og kaffe. Pris Kr. 70,00.
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Tri og Motion

Vi har startet dette års efter-
års- og vintertræning. Vi løber 
stadig hver mandag fra Mik-
kelsens Ure og Smykker. Tids-
punktet er ændret til kl 1900. 
Husk en refleksvest, og lys hvis 
du har. Alle kan være med på 
denne træning, så hvis du går 
med en drøm om at starte med 
løbetræning, er dette stedet for 
dig. Træningen om mandagen 
er gratis, men hvis du vil udfor-
dres mere eller bare har lyst til 
at nyde fællesskabet med andre 
løbere kan du melde dig ind i 
Rødekro Tri & Motion. Er du 
ikke helt sikker på om du har 
lyst til at være med i klubben er 
første måned gratis.

Nyt fra Tri og Motion
Som noget af det første efter som-
merferien afviklede Rødekro Tri 
& Motion RødekroLøbet. Igen i år 
var vejrguderne med os og børn 
fra de mindste klasser i Rødekro 
gjorde optakten til voksenløbet 
senere endnu mere festligt. 

Se mere på vores Facebookside Rødekro Tri & Motion

Klubben er også for folk med in-
teresse i triatlon. Vi er slet ikke 
alle hardcore langdistance triat-
leter. Mange af os med bare for 
at dyrke den varierede form for 
motion som kombinationen af 
svømning, cykling/MTB og løb 
giver. Vi har for morskabens 

Måske du har lyst til at deltage 
i Champagnegaloppen den 31. 
december?  Her er der mulighed 
for at løbe runder af 4,2 km, man 
kan også melde sig til halv- eller 
helmaraton. Løbet starter kl 9:00 

for maraton, kl 11:00 for maraton 
og rundeløb. Der er altid gode 
præmier og et lille glas cham-
pagne efter løbet. Du kan tilmel-
de dig her http://my2.raceresult.
com/110893/

Efterårs- og  
vintertræning

skyld lige startet en ny sport-
gren, der falder godt i tråd med 
hvad klubben ellers tilbyder. 
Swimcross en kombination af 
svømning og crossfit. Har du lyst 
til at prøve, så mød op i Rødekro 
Svømmehal lørdage kl 7:30 

Det er jo ikke bare løb vi dyrker
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Skibbroen 28, 6200 Aabenraa · Frøslevvej 38, 6330 Padborg · Hærvejen 73, 6230 Rødekro
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Seneste nyt fra RAMK

RAMK
Består af 3 afdelinger:
1 H0 afdeling, skala 1:87
1 N afdeling, skala 1:160
1 Z afdeling, skala 1:220

Om klubben
RAMK har til huse på over-
etagen i den gamle bygning på 
skolen i Vestergade.
Henvendelse til RAMK: 
Formand: 22 271 777
Hvis du vil besøge RAMK,  
ring: 26 565 633

I en artikel i Jyske Vestkysten for-
ud for Rødekro Udviklingsråds 
arrangemnet lørdag, den 21. sep-
tember, stod: Hovedbygningen på 
skolen i Vestergade, har stået tom 
og ubrugt  i mange år.                         
Denne påstand er forkert, RAMK 
(Rødekro-Aabenraa Modelbane 
Klub) har haft til huse på over-eta-
gen siden september 2013. 

RAMK har 2019 deltaget i en 
messe i Horne med et digital N 
anlæg.

Vi har efterhånden flere demo 
anlæg i skala N og Z. 

Der bygges på et demo anlæg i 
skala H0.

Ud over ovennævnte skala stør-
relser, kan vi også opstille et an-
læg i have bane størrelse.

Lørdag, den 21. september efter 
afslutning af Rødekro Udviklings-
råds besigtigelse af og vurdering 
af hvad skolens bygninger eventu-
elt kan bruges til i fremtiden, var 
der stor interesse i at se hvad der 
sker i, og bese RAMKs lokaler på 
overetag-en i den gamle hoved-
bygning. 

RAMK havde i den anledning 
opstillet et lille digitalt N anlæg 
som Gitte så glimrende demon-
strede. Forespurgt om modeljern-
bane ikke kun var en drenge hob-
by, udtalte Gitte: Jeg er medlem af 

Rødekro - Aabenraa Modelbane Klub 

klubben, det er mit anlæg og sidst 
jeg kiggede efter, lignede jeg da en 
pige!

Vi har i RAMK besluttet, at 
klubbens lokaler, i de periode 
hvor der ikke arbejdes med mo-
deljernbane, kan bruges til andre 
former for modelhobby.

Foreløbig har vi åbnet op for 
fjernstyrede modeller: 
Lastbiler i skala 1: 12 - 1:16

Der er nogle der arbejder med 
lastbiler tirsdage fra kl. 13:30 - 
17:00.
Entrepenør maskiner i skala  
1: 12 - 1:16

Modelskibe i forskellige  
størrelser
Bygning af skibe er endnu ikke 
kommet i gang. Men, færdigmo-
deller er også velkomne.
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Tradition tro arrangerer Nr. Hostrup Ungdomsforening Juletræsfest 

d. 27. december kl. 14.00 i Nr. Hostrup Forsamlingshus 
 

Vi skal; danse omkring juletræet, kalde på 
julemanden, se nissespil, lege forskellige lege, have 
godteposer. Der er selvfølgelig kaffe og kage til de 
voksne. Tag mor og far eller bedsteforældre under 

armen og deltag til en hyggelig eftermiddag, hvor vi 
rigtig skal jule. 

Generalforsamling
Nr. Hostrup Ungdomsforening

Onsdag, den 29. januar 2020 kl. 19.30

Vores årlige generalforsamling  
i Nr. Hostrup Forsamlingshus.

Vi byder på kaffe og et stykke kage.

Efter generalforsamlingen  
vil der være et kort indlæg.

Følg med på facebook og  
på Hjemmesiden www.nhuf.dk for 
mere information, når tiden nærmer sig
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Metal Sønderjylland
Jernbanegade 5 • 6230 Rødekro

Telefon 7462 2885
www.metalsonderjylland.dk Skovfogedens.dk

FÆLD SELV JULETRÆ 
Vestervej 17, Øster Løgum, 6230 Rødekro  

Nordmannsgran · Rødgran juletræer   
Klippegrønt · Færdiglavede kranse 

Gratis spidsning, netning

Åben fra d. 23. november  
og til og med 24. december RØDEKRO

Udviklingsråd

Tirsdag, den 10. februar 1920

Genforeningen
100 år er det siden at Sønderjylland stemte os hjem til Danmark.

Derfor indbydes der til afstemningsfest

Mandag, den 10. februar 2020

I Nr. Hostrup Forsamlingshus, Nr. Hostrupvej 29, Rødekro
Kl. 15.00  Kaffebord
Kl. 16.00  Bertel Haarder fortæller:
  Historien om Genforeningen

Kl. 16.00  Hygge i multihal for børn

Kl. 17.00  Fællessang fra Højskolesangbogen
Kl. 18.00  Fællesspisning

Tilmelding til kaffe & Bertel Haarder  kr.   50,00

Tilmelding til hele arrangementet  kr. 100,00

Børn under konfirmationsalder kr.   50,00

Børn under 3 år gratis.

Tilmelding til Kristine Roost Johnsen på tlf. 61 31 11 84
Først til mølle, sidste frist den 8. februar 2020 kl. 18.00.

Menighedsrådet Egvad Kirke
Nr. Hostrup Forsamlingshus 

Familie & Samfund Egvad og Omegn
Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening

Nr. Hostrup Ungdomsforening
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Snart har Aktiv Aabenraa to år på 
bagen. To år, som er blevet brugt 
på at skabe en god organisation 
med fokus på sunde og aktive 
borgere i moderne og fleksible 
idrætsfaciliteter.

Aktiv Aabenraa er opstået af det 
forrige Aabenraa Haller og Huse 
og indbefatter de kommunale 
haller; Agora, Fladhøj-, Rødekro-, 
Hjordkær- og Tinglev hallen samt 
svømmehallerne i Bov, Rødekro 
og Tinglev. Derudover varetager 
Aktiv Aabenraa også borgerhuset 
i Rødekro samt Byskoven i Ting-
lev.

Aktiv Aabenraa – de kommunale haller og svømmehaller

Visionen i Aktiv Aabenraa er at 
Aabenraa Kommunes idrætsfaci-
liteter skal være fyldt med liv fra 
morgen til aften, og er det naturli-
ge samlingspunkt for bevægelse i 
de enkelte lokalsamfund. Aaben-
raa Kommunes idrætsfaciliteters 
fysiske rammer fremstår som mo-
derne og aktivitetsindbydende og 
skaber derved rammerne for det 
sunde og gode liv gennem bevæ-
gelse. I samarbejde med borgerne, 
foreningerne og andre interessen-
ter vil Aktiv Aabenraa sikre de 
bedst mulige forhold i de kom-
munale idrætsfaciliteter.

Vi ønsker at udvikle på både 
aktiviteter og faciliteter og ræk-
ker derfor også hånden ud til for-
eningerne, skaber nye aktiviteter 
i haller og svømmehaller og gør 
vores områder lettilgængelige for 
alle, der ønsker at være aktive.

På AktivAabenraa.dk og på Ak-
tiv Aabenraa’s Facebookside har 
vi skabt en platform for aktivite-
ter og udvikling af de kommuna-
le haller og svømmehaller – og vi 
håber du vil følge med!

Vi deler også meget gerne din 
gode historie fra de kommunale 
haller og svømmehaller.

37



KometButikkerne  
i Rødekro Holder



LØRDAG DEN 30. NOVEMBER
Kl.  9.30 Blæsebanden spiller op bag ved  
 Sydbank, så vi kan komme i  
 julestemning
Kl. 10.00  Julemanden vækkes bag Sydbank.  

Efter vækningen går vi sammen  
med julemanden og Blæsebanden 
ned til hallen.

Kl. 11.15  Gammeldaws juletræsfest  
i Rødekro Hallen.

Kl. 10.45  Underholding med 
Tine Mynster og Familien Nissen.

Kl. 12.00  Alle fremmødte børn får  
en gratis godtepose.

LØRDAG DEN 7. DECEMBER
Kl.  10.00 - 12.00  Julefilm 

Kreativ værksted

LØRDAG DEN 14. DECEMBER
Kl.  10.00 - 12.00 Julefilm 
 Kreativ værksted

Jul i Rødekro sponsoreres af:

Kometbutikkerne har i år sammensat en  
masse julehygge for byens børn,  

så der er virkelig noget at glæde sig til.

JULEHYGGE PÅ  
RØDEKRO BIBLIOTEK

ÅBNINGSTIDER I KOMETBUTIKKERNE
Lørdag  d. 30. november 9.30 - 15.00
Søndag  d.   1. december Lukket
Lørdag  d.   7. december 9.30 - 15.00
Søndag  d.   8. december 11.00 - 15.00
Lørdag  d. 14. december 9.30 - 15.00
Søndag  d. 15. december 11.00 - 15.00
Lørdag  d. 21. december 9.30 - 15.00
Søndag  d. 22. december 11.00 - 15.00
Åbningstiderne er vejledende, der kan være enkelte butikker med andre åbningstider

Blæsebanden

2019

Tine Mynster



Gudstjenester i Rise Kirke: Gudstjenester i Rise Kirke: 
NOVEMBER  
24. november Sidste søndag i kirkeåret Kl. 10.30 Matt. 25, 31-46 RBH
DECEMBER  
 1. december 1. søndag i advent Kl. 10.30 Luk. 4, 16-30 MBV
 1. december  Kl. 14.00 Tysk Gudstjeneste MW
 5. december Adventsgudstjeneste Kl. 19.00 Rødekro Husholdningsforening MBV
 8. december 2. søndag i advent Kl. 10.30 Matt. 25, 1-13 RBH
 15. december 3. søndag i advent Kl. 10.30 Luk. 1, 67-80 MBV
 22. december 4. søndag i advent Kl. 10.30 Syng julen ind RBH
 24. december  Kl. 10.00 Tysk Gudstjeneste MW
 24. december Juleaften Kl. 13.00  MBV
 24. december Juleaften kl. 14.30 og 16.00 RBH
 25. december Juledag Kl. 10.30 Joh. 1, 1-14 RBH
 26. december 2. juledag Kl. 10.30 Matt. 10, 32-42 MBV
 29. december Julesøndag Kl. 10.30 Matt. 2, 13-23 RBH
 JANUAR  
 1. januar Nytårsdag Kl. 16.00 Matt. 6, 5-13 MBV
 5. januar Helligtrekongers søndag Kl. 09.30 Joh. 8, 12-20 RBH
 5.  januar  Kl. 11.00 Tysk Gudstjeneste MW
 9. januar Nytårsgudstjeneste Kl. 14.00 Pensionistforeningen RBH
 12. januar 1. søndag e. H3K Kl. 10.30 Mark. 10, 13-16 MBV
 19. januar 2. søndag e. H3K Kl. 10.30 Joh. 4, 5-26 RBH
 26. januar 3. søndag e. H3K Kl. 10.30 Luk. 17, 5-10 MBV
 FEBRUAR   
 2. februar Sidste søndag e. H3K Kl. 09.30 Joh. 12, 23-33 RBH
 2. februar  Kl. 11.00 Tysk Gudstjeneste MW
 9. februar Septuagesima Kl. 10.30 Matt. 25, 14-30 MBV
 16. februar Seksagesima Kl. 10.30 Mark. 4, 26-32 RBH
 23. februar Fastelavn Kl. 09.30 Luk. 18, 31-43 RBH og MBV
Robert B. Hansen (RBH)          Morten Vibert (MBV)          Martin Witte (MW)

Arrangementer:Arrangementer:   
NOVEMBER
 24. nov. Julebasar Kl. 11.30 Sognegaarden 
 26. nov.  Gud og spaghetti Kl. 17.00 Kirken MBV
 27. nov.  Menighedsrådsmøde Kl. 19.00 Sognegaarden 
 29. nov. Eftermiddagshygge Kl. 14.30 Sognegaarden 
 DECEMBER   
 4.  dec.  Julekoncert Kl. 19.00 Kirken - De 3 Kgl. Tenorer
 5.  dec. Studiekreds Kl. 19.30 Sognegaarden 
 13.  dec. Eftermiddagshygge Kl. 14.30 Sognegaarden 
JANUAR   
 2.  jan. Studiekreds Kl. 19.30 Sognegaarden 
  7.  jan. Rise-Egvad Højskolefore. Kl. 19.00 Sognegaarden Opstart
 23.  jan. Koncert  Kl. 19.30 Kirken - Maja og De Sarte Sjæle
28. jan Gud og spaghetti Kl. 17.00 Kirken MBV
31. jan. Eftermiddagshygge Kl. 14.30 Sognegaarden 
FEBRUAR   
6. feb. Studiekreds Kl. 19.30 Sognegaarden 
Fredag i lige  
uger mødes  Rises Gode Hænder  Kl. 10.00 Sognegaarden               start uge 2 

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


