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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
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Skrevet af: Hans Clausen, formand 
for Rødekro Udviklingsråd

Fra udviklingsrådets side skal der 
lyde en kæmpestor tak for den op-
bakning vi møder rundt omkring 
i byen når vi sætter aktiviteter i 
gang. Senest til Walk & Talk den 
24. juni, hvor både Chris MacDo-
nald, borgmester Thomas Andre-
sen og en masse byrådsmedlem-
mer ved selvsyn kunne konstatere 
at Rødekro er fyldt med engagere-
de og aktive borgere.

Vi var cirka 350 deltagere (over 
5% af byens befolkning), der 
mødte op og bakkede op om en 
god sag – en ny aktivitetsplads til 
byen. Arbejdet omkring etable-

ring af aktivitetspladsen har båret 
frugt – blandt andet ved hjælp af 
lokale virksomheder, der har do-
neret materialer eller arbejdskraft. 
Derfor bliver aktivitetspladsen nu 
en realitet, og vi forventer indvi-
else den 2. september. Hold øje 
med vores facebookside ”Røde-
kro Udviklingsråd” for nærmere 
information.

Vi har gang i en positiv spiral. 
Flere og flere deltager i byens 
aktiviteter. Det gør det lettere at 
skaffe økonomisk grundlag til at 
lave endnu bedre aktiviteter, som 
så igen kan tiltrække endnu flere 
mennesker. Lad os fastholde den 
udvikling. Det er meget sjovere 
end en spiral der går den anden 
vej.

RØDEKRO
Udviklingsråd

Tak

Hærvejen 35 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 19 66

www.mikkelsensmykkerogure.dk
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Vestergade 3 ca 1963 posthus.

Vestergade 3 ca 1905.

Blev bygget i 1903 og har matrikel 
nr. 105 i Lunderup. Det Keiserli-
ches Postamt blev bygget af køb-
mand og gæstgiver Carl Ewald 
Petersen og var et af byens ældste 
huse.

I et internt fortroligt notat fra 
det Danske postvæsen udstedt 19. 
marts 1919 skal det gøres klar til 
at overtage postkontorerne i Nord 
Slesvig, ansøgningsfrist af tjene-
stemænd er sat til 10 dage. Over-
tagelsen af posthusene i Nord 
Slesvig sker 19. maj 1920. Først 
den 15. juni 1920 overgik forvalt-
ningen til Danmark og derefter 
opsattes de røde postkasser. Den 
17. juni 1920 kom det første Dan-
ske stempel i brug.

Den første post, mellem Lø-
gumkloster amt og Aabenraa 
amt, kom igennem Rødekro i 
1790 erne. Efter 1864 blev Røde-
kro et brevsamlingssted og hav-
de til huse i den nordlige ende af 
banegården, frem til 1910 er der 
kun postkasser på banegården og 
posthuset, de tømmes 5 minutter 
før hver post togs afgang. Et post-
bud har fortalt, at lønnen ikke var 
stor, og der forventes at han får 
sin forplejning under turen. Om 
vinteren gik turen til fods og om 

sommeren måtte der bruges en 
cykel, men det var på eget ansvar.

I marts 1952 får posthuset in-
stalleret WC, hvorefter udgiften 
til bortkørsel af spandene forsvin-
der, i maj 1958 får posthuset ind-
lagt fjernvarme, i 1967 indføres 
postnumre i Danmark og Røde-
kro får tildelt nr. 6230, i 1968 er 
der 6 ansatte. Da er ruterne opdelt 
med 3 motoriserede ruter og 2 ru-
ter på egen knallert.

Allerede den 25. oktober 1945 
var der snak om et nyt posthus i 
Rødekro, det i forbindelse med 
den nye station der skulle bygges, 
en grund lige nord for stationen 
kunne bruges. Her gik det hele i 
stå, men i 1965 kommer det op 
igen, da jernbanestationen skal 

planlægges og vejføringen på Ve-
stergade skal sænkes for viaduk-
ten. Der er forhandlinger om at 
stationen og posthuset skal sam-
menbygges, i 1966 planlægges 
bygning af stationen uden post-
hus, i 1967, i forbindelse med byg-
ning af det nye baneanlæg oplyses 
det, at Vestergade spærres i ca. 2 år 
og at der går mindst 10 år før der 
kommer et nyt posthus. Den 13. 
juni 1977 tages det nye posthus på 
Jernbanegade 5 i brug. Posthuset 
dækker nu hele kommunen.

Det tidligere posthus på Ve-
stergade er nu en skamplet for 
hele byen og det er efterhånden 
ødelagt af hærværk, det nedrives 
i september 1979.

Den nye bygning opføres i 1990.
Det nye posthus på Jernbane-

gade holdt kun til februar 2007, 
hvorefter der blev postbutik i Su-
per Brugsen på Hærvejen.
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www.jyskliftservice.dk

RÅD TIL HELE LIVET

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

Tirsdag den 21. august 2018 går Lokalhisto-
risk forenings udflugt til Tirpitz ved Blåvand 
og på hjemvejen til Hygum hjemstavnsgård. 
Turen starter fra Jernbanegade kl. 8.30, pri-
sen er 500 kr. inkl. Kaffe og rundstykker, fro-
kost og eftermiddagskaffe. 

Tilmelding til Inge-Lise på tlf. 30 64 62 74

Udflugt til Tirpitz

Programmet for sæson 2018/2019

SEPTEMBER
Mandag d. 10. 
Eftermiddagstur til Klægager i Bredebro
Afgang med bus fra Jernbanegade kl. 12.30.
Vi får en guidet bus rundvisning ”Spor i marsken”-
med fortælling om ”den gamle digegreves gård” 
Derefter kaffe og sønderjysk kaffebord.
Pris kr. 220,00. Hjemkomst ca. kl. 18.00.
Tilmelding til Anna tlf. 22 53 38 20
fra 8. aug. - 3. sept.

OKTOBER
Onsdag d. 17. kl. 19.00 Lottospil på Røde Kro
For hele familien.

NOVEMBER
Tirsdag d. 20. kl. 19.00 i Borgerhuset 
Dorte fra Rødekro Blomster og Havecenter
vil trylle med dekorationer, gran, lys og nisser. 
Kaffe/te boller m. pålæg/ost. Pris kr. 70,00.
Tilmelding til Kirsten tlf. 20 31 28 72 
fra 15. okt. – 14. nov.

DECEMBER
Torsdag d. 6. kl. 19.00.
Adventsgudstjeneste i Rise Kirke
Derefter julehygge på Røde Kro. Underholdning ved
”Folmer og Basserne” Æbleskiver med glögg samt 
kaffe. Pris kr. 60,00.

Programmet ligger klar og kommer ud til medlemmerne primo august 2018, 
Her kommer en oversigt over de første arrangementer:

Åbent 
hver mandag 
15.00 - 17.00

Østergade 40 C· 6230 Rødekro 
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Poul Erik Bech
Trøst & Mensel

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

På tur med Rødekro Husholdningsforening

RHF afholdt modeopvisning  
hos Kitex i Fogderup d. 12. april 2018
Det var en hyggelig pigeaften 46 medlemmer var 
mødt op og bestyrelsen gik catwalk og  smart 
tøj til piger i alle aldre og faconer blev fremvist. 
Bagefter fik vi et glas vin og lækre sandwich fra 
Superbrugsen i Rødekro.

I juni gik turen til  
Cathrines Minde Teglværk d. 11. juni 2018
Der var kun 12 tilmeldinger – men turen blev 
gennemført alligevel. Vi fik en guidet rundvis-
ning, vi så hvor leret kom fra ler graven tæt på 
teglværket og til murstenen var brændt og klar 
til brug. Vi så en film om teglværket i gamle dage 
hvor tidligere teglværksarbejdere fortæller om li-
vet på et teglværk dengang.

Sommerudflugten d. 3. maj 2018 gik til Hallig Hooge 
i Tyskland. 40 forventningsfulde medlemmer var mødt 
op. Vi kørte hjemmefra kl. 7.30  og undervejs blev det 
sunget flere sange bla fra Svantes Lykkelige dag. Færgen 
gik fra Schlüttsiel kl. 10.00 så der var lige tid til nyde de 
medbragte rundstykker og kaffe. Vejret var stille og ro-
ligt og da vi ankom til øen ventede der en ”bus” hvilket 
på øen vil sige en hestetrukken vogn med to store jyske 
heste til at trække os. Første stop var Sturmflutkino hvor 
der blev vist en film om livet på øen både i storm og 
stille vejr. Så var der byvandring på egen hånd. Derefter 
besøgte vi øens kirke. Kirken blev opført af kvinderne 
på øen i år 1637 – mændene  var jo draget til søs. Vi spi-
ste frokost på restaurant Frisenpesel. Bagefter besøgte vi  
museet Königspesel, huset er opført i 1776 af en kaptajn 
der boede på øen. Bl.a. var der en velbevaret alkove hvor, 
efter sigende den danske konge Frederik d. VI overnat-
tede da han blev fanget i en storm og ikke kunne komme 
tilbage til fastlandet. Museet er spændende med flotte 
hollandske kakler på væggene, gamle originale møbler 
og flotte loftsmalerier. Königspesel og Frisenpesel, ordet 
pesel er plattysk det kender vi fra det  sønderjyske ord 
pissel – ”kom ind i æ pissel å se æ gris”. Sejlturen hjem 
gik roligt og stille og der blev drukket ”tote tante” en 
kop varm chokolade  tilsat en god sjat rom og toppet 
med flødeskum. Aftensmaden blev indtaget på restau-
rant Witthus i Süderlügum. En god tur sluttede ca. kl. 
21.00 i Rødekro.
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Rødekro Svømmeklub

Rødekro Svømmeklub søger intruktører og hjælpetræner

Rødekro svømmeklub er en frivillig forening, der  
efterhånden har eksisteret i mere end 25 år. 

Vi er en forening der rummer alt lige fra babyer til 
voksne motionister. 

Vi er en klub der lære børn og voksne at svømme,  
der giver mulighed for god og sunde motionsformer, 
samt en klub der værner om de frivillige værdier. 
Vi er en veletableret forening, med vandglade  
mennesker der vægter det sociale sammenhold.

Vi kan tilbyde: 

• Betalte trænerkursus, herunder førstehjælp

• Trænertøj 

• Skattefri godtgørelse, (udbetalt halvårligt)

• Ét frikontingent for hvert hold du underviser

• Mulighed for deltagelse i sociale arrangementer

• Kompetence udvikling

• Mulighed for at gøre en stor forskel for børn og unge

• Et godt netværk og masser af positive oplevelser.

Kunne du tænke dig at blive en del af vores  
træner-team, eller vil du blot høre nærmere,  
så kontakt Rødekro svømmeklub 

Formand Ida Gram Tlf.: 29 80 54 32

Eller via vores klubmail: 
rodekro.svommeklub@gmail.com
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.dk

Bolig • Erhverv

Evald Møller

EVALD MØLLER?
Nye farver, nyt logo, men ansigterne bag er de samme!

Vi skifter navn og vi glæder os til fortsat at handle med dig!
Ring til Evald Møller på telefon 2060 1080

NHU -  et godt sted at være, også for dig

Efterår/Vinter program 2018/2019

Mor/Far/Barn (?-3 år)
Mandag fra kl. 16.15-17.10 
i Nr. Hostrup Forsamlingshus

Leg med dit barn - udvid horisonten til motorik og 
hyggeligt samværd – hvor dit barn er i centrum. Kan 
dit barn kravle og er under 3 år? Så er dette lige holdet 
for jer, hvor der skal kravles, leges, hoppes, springes, 
danses og grines. Vi skal  tumle på redskaber, vi skal 
synge, vi skal have det sjovt, alt imens børnene udfor-
dres. Vi glæder os til at se jer!

Anna Iversen, Rikke Iversen og Mette Steinbeck

Puslinge (3-4 år)
Tirsdag fra kl. 16.15-17.05 
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Er du klar til en masse sjov og ballade? Så kom på pus-
linge holdet. Vi skal hoppe, synge og danse, samt lave 
en masse sjov gymnastik. Vi glæder os til at se jer!

Bo, Lena, Berit, Christine, Susanne, Cathrine, Johanne, 
Mathia og Nikoline

Sprællebasser (5 år – 0. kl.)
Onsdag kl. 16.30-17.30 
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Hej med dig. Hvis du er til sjov, leg, hop og spring, 
så er sprællebasserne lige noget for dig. Vi glæder os 
til at komme i gang med dette nye hold, som er for 
børn i førskole alder og 0. klasse. Vi vil træne, så der 
kommer sved på panden, vi vil lære noget nyt og grine 
himmelhøjt. 

 Line, Marie, Jacob, Gitte, Lonna og Isabella

Springmus (1.-2. kl)
Tirsdag 17.15-18.15 
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Springmus er et gymnastikhold for både piger og 
drenge, der går i 1-2 klasse, og som kan lide at springe, 
bevæge sig og have det sjovt. Vi vil i sæsonen bygge 
vores træning op med forskellige fokus områder så-
som balance, kropsspænding, rotation og rytmefor-
nemmelse - kort sagt hele kroppen bliver brugt. MEN 
allervigtigst er, at vi skal have det MEGA sjovt. Vi glæ-
der os til at se jer.

Gitte, Lone, Rane, Lasse, Troels, Emilie, Ida, Sofie og 
Rikke

Turbotons (3.-4. kl.)
Mandag 17.15-18.45 
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Turbotons er for gymnastiktossede drenge og piger, 
der går i 3.-4. klasse. Vi skal lære en masse nye spring, 
lege, tonse, grine og lave rytmeøvelser. Vi glæder os til 
at se dig, og tag gerne en ven/veninde med. Flikflak-
hilsner fra instruktørerne.

Lise, Lasse, Jesper, Sine og Johannes

Juniormix (5.-8. kl.)
Onsdag fra kl. 17.30-19.00 
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Juniormix er lige holdet til dig, om du er dreng eller 
pige, øvet eller begynder, vi har plads til alle. Vi skal 
lave en masse fed gymnastik, med alt fra kolbøtter, 
saltoer og armbøjninger til fejesving og tik-lege. Det 
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bliver med garanti MONSTER sjovt, så tag din bedste 
ven og veninde i hånden og kom til træning på Junior-
mix. Vi ses!

Jannick, Anders, Connie

Æ Piche 18+
Søndag kl. 19.00-20.30 
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Vi skal tonse og vi skal nusse. Vi skal være seriøse, og 
have plads til hygge. Vi skal lave traditionel gymna-
stik, og vi skal udfordre gymnastikkens sædvanlige 
rammer. Vi skal have det fedeste opvisningsprogram, 
som afspejler netop ALT førnævnt. Er du rytme pige 
18+, og klar på en lækker sæson? Så kom forbi til sæ-
sonstart og se, om det er noget for dig.

Lærke Bæk Nielsen

Karleholdet
Mandag fra kl. 18.00-19.30 
på Agerskov Ungdomsskole

I år på karleholdet skal vi udfordre både unge og æl-
dre karle med noget lækkert gymnastik! Vi vægter det 
sociale højt og øllen efter træning. Vi håber på at se 
mange unge som gamle karle til en god fodbold op-
varmning og en god sæson!

Ole Zachariassen, Martin Skødt, Anders Wollesen & 
Nico Ehm Heesch

Kropstræning
Onsdag fra kl. 19.15-20.15 
i Nr. Hostrup forsamlingshus

Kropstræning med fokus på at styrke alle kroppens 
muskler. I fællesskab får vi rørt kroppen, sved på pan-
den og grinet sammen. Alle er velkommen. 

Pia Sommerlund Lind 

Motionsherre
Tirsdag fra kl. 19.00-20.00 – OBS Første træning er  
d. 2. oktober i Nr. Hostrup forsamlingshus

Holdet for mænd der vil sørge for at kroppen vedli-
geholdes og styrkes. Vi blander gymnastik, styrke-
træning, smidighedstræning med forskellige konkur-
rencer og lege. Træningstimen afsluttes med et spil 
hockey, hvor alle kan være med.

Unni og Peter

FOLKEDANS – Der danses i Nr. Hostrup  
Forsamlingshus mandage kl. 19.00

Opstart mandag d. 3. september 

De første 3 gange betragtes som prøvegange, så der-
for kan du/I bare møde op og se, om det er noget for 
jer. Man behøver ikke komme som par – vi er mange 
”singles”, så der er også en partner til DIG. Vi synes vi 
har det sjovt. – Husk at tage kaffen med!

Danseleder er Hans Erik Nielsen, Holsted.

NHU -  et godt sted at være, også for dig

Efterår/Vinter program 2018/2019
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Din Bilpartner Rødekro
Hærvejen 85 · 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 24 24 
www.dinbilpartner-roedekro.dk

SOMMERSANG          

Tingbjergvej 12, Øbening, 6230 Rødekro 

Medbring selv stol eller tæppe
Børn under 14 år gratis

Arrangør er aktivitetsudvalget  
for Nr.Hostrup Hus

SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 14.00

ENTRE  

150,-  
incl. Sønderjydsk  

kaffebord

VED SØEN  
med det kendte kor Vis Vocal

SOMMERSANG          

Tingbjergvej 12, Øbening, 6230 Rødekro 

Medbring selv stol eller tæppe
Børn under 14 år gratis

Arrangør er aktivitetsudvalget  
for Nr.Hostrup Hus

SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 14.00

ENTRE  

150,-  
incl. Sønderjydsk  

kaffebord

VED SØEN  
med det kendte kor Vis Vocal
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Skibbroen 28, 6200 Aabenraa · Frøslevvej 38, 6330 Padborg · Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Rødekro og omegns Pensionistforening

Rødekro og omegns pensionist-
forening har et stort aktivitets 
program hvor vi arrangerer rej-
ser, udflugter, foredrag, lottospil, 
folkedans og kortspil. Som noget 
nyt vil vi til efteråret arrangere en 
ugentlig spilledag hvor der kan 
spilles Dart, Bob, Bordcurling, 
Ludo, Møl og Dam, Skak m.m. 

Det koster 75 kr. 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.

I efteråret har vi følgende aktiviteter:

Kortspil hver mandag kl. 13.30 i Borgerhuset.

Fredag den 21. september kl. 14.00 pakkelotto  
i Borgerhuset, medbring en pakke til 30,00 kr.

Tirsdag den 9. oktober kl. 15.00 begynder  
Folkedansen i Borgerhuset.

Fredag den 12. oktober kl. 14.00 efterårshygge  
i Borgerhuset med de 4 ”Knejte” fra Nr. Hostrup. 
Det koster 50,00 kr. at deltage.

Fredag den 16. november kl. 14.00 afholder vi 
lottospil i Borgerhuset.

Er du med i pensionistforeningen er du også  
medlem af Danske Seniorer og de har følgende 
aktiviteter:

Onsdag den 19. september kl. 14.00  
på Agerskov kro,  
Foredrag v. Advokat Marie Hvid Petersen,  
emnet er Testamente og værgemål, pris 75,00 kr. 
incl. kaffe. Tilmelding senest 17. september.

Onsdag den 10. oktober kl. 8.30 ”Last Prom”  
i musikhuset i Esbjerg, middag og koncert til en 
pris på 450,00 kr. tilmelding senest 1. september.

Torsdag den 25. oktober kl. 12.00 – 17.00  
Løvfaldsfest på Holbøl Landbohjem pris 175,00 kr. 
Tilmelding senest den 22. oktober.

Tilmelding til disse arrangementer til  
Jytte Jensen Tlf. 88 96 90 59 / 29 83 69 56.

Kom og udfordre dit indre legebarn

Onsdag den 26. september kl. 13.30 infomøde i Borgerhuset om 
spilledagen. Vi starter med en kop kaffe, herefter kan de forskellige 
spil prøves. 

Fra onsdag den 10. oktober spiller vi hver onsdag eftermiddag kl. 
13.30. 

Infomøde
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Tak for en fantastisk forårssæson!!!

Rødekro Fodbolds ungdomsafdeling vil gerne takke 
vores børne- og ungdomsspillere for en fantastisk 
forårssæson med gode oplevelser både på og udenfor 
banen.

Fodbold er mange ting ikke kun det at trille med en 
bold. Børn og unge møder hinanden i et aktivt mil-
jø og sammen med trænerne bliver der hygget, leget 
samt skabt relationer til andre børn på tværs af årgan-
ge og klubber.

Afslutning på vandet
U10 drengene valgte at bruge sidste 
træningspas inden sommerferien på 
en aften i Rødekro vandskiklub. Vej-
ret viste sig fra sin fineste side, så det 
blev til nogle fantastiske timer med 
masser af sjov på vandet og hygge på 
land. Forældre og søskende var også 
inviteret med. Vores U10 drengehold 
er en stor årgang med hele 35 spillere 
fra Rødekro, Hellevad, Bolderslev og 
Høje Kolstrup. 

På weekendtur med 35 piger
Vores pigehold har i maj været på week-
endtur til Skærbæk, hvor de sammen 
med klubber fra Løjt IF og BNS har træ-
net fodbold, været i svømmehal, bowlet 
og meget mere. Vores U8 og U9 piger 
havde en rigtig god tur sammen med pi-
gerne fra de 2 andre klubber.

Fodbold
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Drenge:
U6 (mix drenge og piger) mandag  kl. 17.00 - 18.00
U7 (mix drenge og piger) mandag  kl. 17.00 - 18.00
U8/U9 drenge  mandag  kl. 17.00 - 18.00  og  onsdag  kl. 17.00 - 18.00
U10  tirsdag  kl. 16.00 - 17.15  og  torsdag kl. 16.00 - 17.00
U11  mandag  kl. 17.00 - 18.30  og  onsdag  kl. 17.00 - 18.30
U13/14  tirsdag  kl. 17.00 - 18.30  og  torsdag  kl. 17.00 - 18.30
U16  tirsdag  kl. 17.00 - 18.30  og  torsdag  kl. 17.00 - 18.30
Senior  tirsdag  kl. 19.00 - 20.45  og  torsdag  kl. 19.00 - 20.45

Piger:
U6 (mix drenge og piger) mandag  kl. 17.00 - 18.00
U7 (mix drenge og piger) mandag  kl. 17.00 - 18.00
U8/U9/U10 piger  mandag  kl. 16.00 - 17.00  og  onsdag  kl. 17.00 - 18.00
U11/U12 piger  mandag  kl. 18.00 - 19.15  og  onsdag  kl. 17.00 - 18.30

Ved spørgsmål til træning bedes I kontakte træneren for holdet.  
Kontaktinformationer findes på http://www.roedekrofodbold.dk

Træningstider frem til efterårsferien 2018

Løkkegårdsvej 74  •  6230 Rødekro  •  Tlf.: 7466 1366  •  psb@psb.dk  •  www.psb.dk

Peter Skøtt’s Begravelsesforretning

Rødekro
Andelsboligforening
-  Husk at komme på venteliste i 

god tid før du ønsker boligen.  
Kontakt os på: 

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

DBU Fodboldskole
Som afslutning på sæsonen har vi 
igen i år afholdt DBU Fodbold-
skole i uge 27. Over 100 børn var 
samlet på fodboldbanerne bag 

Fladhøjhallen. Vores trænerstab 
til dette arrangement var igen i år 
”gamle” Rødekro spillere der kom-
mer hjem for at træne børnene – 
flot.  Det blev til 5 dage med fod-
bold og leg inden sommerferien. 

Fodbold

13



Østergade 10 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 16 20

www.roedekrosmedie-as.dk  

Rødekro Lokalbestyrelse

Afholdelse af midsommerstævne

Rødekro krolfklub under Ældre- 
Sagen har den 5. juli afholdt sit 
årlige midsommerstævne med 
deltagelse af 36 spillere, som er ca. 
50% af medlemmerne i klubben. 
Stævnet blev afholdt i det gode, 
tørre sommervejr, som var en stor 
udfordring for spillerne, da der 
næsten ingen græs var på baner-
ne. Mange spillere kommenterede 
det med, at de lige så godt kunne 
have spillet på motorvejen, da der 
heller ikke der, var noget græs til 
at bremse kuglerne med. Der blev 

spillet 2 gange 24 huller, med en 
pause, hvor der blev hygget igen-
nem med gode kommentarer og 
historier.

Vinder blev Aksel Johansen 
med 177 slag, på 2. pladsen kom 
Helge Michelsen med 188 slag, 
på 3. pladsen kom Carl Damm 
med 189 slag og på 4. pladsen 
kom Jørgen Christensen med 193 
slag.

Vinderne af hole in one præmi-
erne blev Anni Johansen, Bahne 
Geertsen og Christian Høegh.

Ældre-Sagen i Rødekro har 
her i begyndelsen af juli endnu 
ingen oversigt over aktiviteterne 
i Rødekrohallen i vintersæsonen 
2018/2019, da vi ikke har mulig-
hed for at få 4 timer sammenhæn-
gende, men derimod delt over 2 
dage, som så i givet fald ville bli-
ve mandag formiddag og fredag 
morgen. Dette betyder, at aktivi-
teterne som vi i 2017/2018 havde 
samlet på en formiddag nu skal 
deles over 2 dage.

Udendørs krolfen ved hallen fort-
sætter som hidtil, med at der spil-
les hver tirsdag kl. 14.00 og bliver 
ved så længe, det vejrmæssigt er 
muligt. Evt. hele vinteren.

Der startes mørke-krolf op 
mandag d. 5. november kl. 18.00. 
Der vil i år blive spillet på 2 baner 
og mødestedet er indgangspartiet 
i hallen. Husk pandelamper eller 
anden form for lys.

Er du medlem, så se også oplys-
ninger om vores aktiviteter i bla-
det ”Det sker”, som du får tilsendt. 
Ellers se på Facebook, find os på: 
Ældre Sagen Rødekro. Vil du være 
medlem, så se: www.aeldresagen.
dk eller ring på: 33 96 86 86.
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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
Fredag er fridag

Sognepræst
Ledig embede

Udgives af Rise Kirke og redigeres af redaktionen: Johannes P. Christensen, Niels Jørgen Højland,  
Morten B. Vibert, Jes J. Iversen, Solvejg Borgaa og Gitte K. Riisgaard.
Stof for november, december og januar skal indleveres senest d. 1. oktober.

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
Johannes Poulsen Christensen
Mjølsvej 40
6230 Rødekro
Tlf. 74 66 26 78
Mobil: 21 70 64 70
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 10 2018
uge 19 2018
uge 33 2018
uge 46 2018

Tidligere biskop Niels Henrik 
Arendt, Haderslev, sagde engang 
–”Præster kommer og præster går”.

Jeg gentog udsagnet ved sammen-
komsten d. 27. maj i anledning af 
pastor Helle D. Asmussens fra-
træden ved Rise Kirke efter 11 års 
virke i sognet. Helle har fået nyt 
job pr. 1. juni som sognepræst i 
Kværs Pastorat med opgaver bl.a. 
ved Sønderborg sygehus.

Rise søger derfor ny præst til 
det ledige embede.

Efter aftale med Biskop og 
Provst vil stillingen blive opslået 
snarest muligt. Biskoppen orien-
terer senere om ansøgerne. Ud-
valgte ansøgeres prøveprædiken 
og samtale med menighedsrådet 
afvikles derefter.

Rise søger ny præst
Herefter foretager menigheds-

rådet indstilling af 2 kandidater 
i prioriteret orden. Indstillingen 
fremsendes ad kommandovejen 
via Provst og Biskop til Kirkemi-
nisteren. 

Ansøgninger til den ledige stil-
ling imødeses med spænding.

Præsteboligen Ringvej 5 bliver 
klargjort til indflytning af den nye 
præst.

Håndværkere er travlt beskæf-
tiget med udskiftning af kirke-
tårnets skifertag. Tømmer og 
brædder i tagkonstruktionen var 
væsentligt mere medtaget af ti-
dens tand end forventet, så der 
foretages omfattende udskiftnin-
ger og reparationer.

På spirets top var et flot kors, 
formet i smedejern. Udsat for 

vejr og vind i 125 år var korset nu 
så medtaget og nedbrudt, at en 
istandsættelse ikke var mulig. 

Lokale kræfter bidrager med 
ideer til udformning af et nyt kors 
i materiale, der har lang levetid.

Indskrivning af de kommende 
konfirmandhold er i gang. Un-
dervisningen tænkes igangsat 
som sædvanligt, dog med erfaren 
vikarbistand indtil den nye præst 
træder i funktion.

fmd. Johannes P. Christensen

Dåb, vielse og begravelse anmeldes på kirkekontoret.
Der træffes efterfølgende aftale med den præst, som skal foretage 
handlingen.
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Den er ikke noget, du kommer 
og kan få, bare fordi du betaler 
din kirkeskat, men fordi Gud selv 
har besluttet at give dig den. Det 
synes måske ikke af så stor en 
gave, når vi ser på den smule vin 
vi får og det lille, tørre stykke brød 
(oblaten). Men i det gemmer sig 
alt, hvad vi nogensinde får brug 
for. For i brødet og vinen er Jesus 
selv til stede. Brødet er hans krop 
og vinen hans blod. Og med ham 
syndernes forladelse. 

I vores nadverritual siger vi: 
”Vor Herre Jesus Kristus tog i den 
nat, da han blev forrådt, et brød, 
takkede og brød det, gav sine di-
sciple det og sagde: Tag det og spis 
det; dette er mit legeme, som gives 
for jer. Gør dette til ihukommelse 
af mig! Ligeså tog han også bæge-

Nadveren er en gave

ret efter måltidet, takkede, gav dem 
det og sagde: Drik alle heraf; det-
te bæger er den nye pagt ved mit 
blod, som udgydes for jer til syn-
dernes forladelse. Gør dette, hver 
gang I drikker det, til ihukommelse 
af mig!” 

I nadveren drikker vi Jesu blod 

og vi spiser hans krop. Og som 
med alt andet vi spiser, bliver det 
en del af vores krop. I nadveren får 
vi således del i Jesus. Men hvorfor 
spiser og drikker vi så? Det gør vi 
for at få del i det, som Jesus selv 
siger. Han siger ”gives for jer”, og 
”udgydes for jer til syndernes for-
ladelse”. Jesus gav sig selv, for at 
vi kan få tilgivelse for de synder, 
vi begår. Og når vi i tro modtager 
nadveren, får vi del i de løfter, som 
vi finder i indstiftelsesordene. 

I nadveren giver Gud sig selv 
som gave til os. Det er ikke en 
hvilken som helst gave, men ver-
dens skaber som ønsker at tage del 
i dit liv. Det er noget jeg selv ikke 
altid forstår, men som jeg er uen-
deligt taknemmelig over og som 
jeg takker Gud for.

”  Men hvorfor 
spiser og  
drikker vi så? 
Det gør vi for 
at få del i det, 
som Jesus selv 
siger.

Sognepræst Morten B. Vibert



Gud og spaghettiKom og vær med til en gudstjeneste i børnehøjde  
– vi slutter af med at spise mad sammen i Sognegaarden.  
Velkommen til nogle hyggelige timer.Gudstjenesterne er normalt kl. 17.00 den sidste tirsdag i måneden,  

bemærk dog september.28. august, 18. september, 30. oktober og 27. november.

Høstgudstjenesten  - Hjælp os med at hjælpe andre
Lækre kager, nyplukket frugt, marmelade eller andet godt – mange dejlige sager bliver sat på auktion efter høstgudstjenesten - alt sammen med tanke på at hjælpe andre. Om det bliver en succes afhænger jo i høj grad af de mange, som medvirker. Alt dette er til støtte for menighedshjælpen i Rise og det siger vi mange tak for!Høstgudstjenesten i Rise kirke foregår søndag d. 16. september kl. 10.30 med deltagelse af voksenkoret. Vi glæder os til at se lige så mange, som de senere år, og opfordrer konfirmander, forældre – ja – alle som gerne vil og kan, til at møde op med noget godt at byde på.

Kontakt gerne Morten B. Vibert eller kirkekontoret, hvis du vil donere noget til auktionen.

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag d. 4. november kl. 16.00

Vær med til at mindes vores døde denne første søndag i nov.

Vi holder en gudstjeneste i kirken og læser navnene på dem, 

vi har mistet. Vi tænder et lys for dem og går derefter ud på 

kirkegården.

Alle Helgens gudstjeneste er for alle dem, der har mistet og 

som sørger og savner. Dem, som har mistet en nærtstående i 

det forgangne år eller tidligere og som gerne vil mindes dem 

denne dag.                                                         Alle er velkomne.

Rises Gode Hænder er klar igen 
Vi starter op igen efter sommerferien, 1. gang er fredag d. 7. september kl. 10.00. Vi 

mødes fortsat hver anden fredag i de lige uger, og strikker, skærer ud, sætter kreativt 

sammen, laver dekorationer og meget mere; og drikker kaffe og te i godt selskab. Vi mødes 

i Sognegaarden fra kl. 10-12. Mød bare op for at være med. 

Alt hvad vi laver kan købes – og pengene går ubeskåret til Rise sogns menighedspleje, som 

giver til bl.a. julehjælp og andet akut i løbet af året til økonomisk trængte i vores sogn.

18

OPSLAGSTAVLE



Årets Julebasar

Basaren afholdes i år søndag d. 25. 

november efter kirketiden, som er kl. 

10.30.

Læs mere om basaren i næste kirke-

blad, som udkommer i uge 46.

Nyt hold babysalmesang

Nyt hold babysalmesang starter 

 torsdag d. 23. august 2018 kl. 9.30 i kirken.

Det næste hold starter torsdag d. 25. oktober.

Tilmelding kan ske til kirkekontoret på  

 tlf. 74 69 40 07 eller mail: gkr@km.dk.

Vi glæder os til at se jer.

Minikonfirmander - efterår 2018Her lige efter sommerferien kommer sognepræst  
Morten B. Vibert forbi på skolen og fortæller om 
minikonfirmandundervisning til eleverne i 3. klasse. 

Vi leger og synger, går på opdagelse og spiller skuespil 

sammen. Til slut har vi lært så meget, at vi medvirker 

ved Gud og Spaghetti i november.Undervisningen vil foregå tirsdag eftermiddage fra 

kl. 14.30 – 16.00 i perioden fra start september til slut 

november. Nærmere oplysninger findes i invitationen, 

som bliver omdelt af Morten.Vi håber, at du har lyst til at medvirke og glæder os til 

at byde dig velkommen til en masse aktiviteter.
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Sommerferien er næsten forbi og vores 2 kor starter snart igen med at øve - der er altid plads til flere, 
så du er meget velkommen til at komme forbi og prøve at være med. Det kræver ikke forudkundska-
ber, kun at du har lyst til at synge og være en del af gruppen.

Vi øver i Sognegaarden på disse tidspunkter:

Ungdomskoret – 1. gang torsdag d. 6.9. kl. 16.45 • Voksenkoret – 1. gang onsdag d. 5.9. kl. 19.00

Rise Kirkes Kor
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Koncert i Glashuset i Sognegaarden
Tirsdag d. 9. oktober kl. 19.30

“En kongelig rejse gennem tid og rum” med duoen Duarchi

”I denne koncert vil vi tage jer med på en musikalsk 
rejse gennem renæssancen, barokken og Europa. 
Vi starter i midten af 1500-tallet i Toledo i central 
Spanien, hvor Diego Ortiz lige har omskrevet nogle 
smukke folkesange til forfinede variationsatser, for at 
spille dem for den rige adel. I hestevogn nordpå tager 
vi videre til det franske hof, hvor Couperins musik, 
stærkt inspireret af datidens danse, tager os videre 
til det temperamentsfulde Italien. Vores rejse slutter 
i dag her i Norden, med vores egen fortolkning af en 

folkelig renæssancesang omskrevet til en variations-
sats”.

Vi glæder os til at spille for jer, med vores to celli, otte 
strenge og to buer- due archi.

Duarchi består af barokcellisterne Anna-Karina 
Knudsen og Sanna Gillerfors. Duon mødtes igen-
nem studier på Syddansk Musikkonservatorium i 
det fynske og har spillet sammen siden.

Billetpris 50,00 kr. – max. 50 billetter, som sælges efter først til mølle-princippet.  
Billetsalget starter mandag d. 3. september kl. 10.00 hos Rødekro Boghandel.  

Under koncerten vil der blive serveret et glas vin, som er inkluderet i billetprisen.
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Årets julekoncert
Haderslev Drengekor kommer til Rise Kirke, tirsdag d. 11. december. 

Der er gratis entré – husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen.
Nærmere info i næste kirkeblad.

UDSOLGT - dørene åbnes ca. kl. 18.45
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Dødsfald
Begravede/bisat

10.04 Lisbeth Helene Jepsen, 97 år 
 Grønningen 88
11.04 Martin Hansen, 73 år 
 Søst Bygade 31
20.04 Jørgen Johansen Nørskau, 84 år 
 Søparken 20
21.04 Ejvind Kristian Raahauge, 85 år 
 Rise Bygade 54, -1
24.04 Anni Bertelsen, 73 år 
 Rosenvænget 42
26.04 Anna Margrethe Villadsen, 78 år 
 Rosenvænget 7
28.04 Sidse Jasmund Eilersen, 44 år 
 Fællesgade 1B
04.05 Hans Jørgen Nielsen, 61 år 
 Rosenvænget 23
07.05 Fridrich Christian Johannsen, 82 år 
 Søparken 131
07.05 Bodil Schack Henriksen, 82 år 
 Savværksvej 50A
17.05 Preben Tost Sørensen, 76 år 
 Savværksvej 38
25.05 Robert Nielsen, 95 år 
 Klosterbakken 88
11.06 Helga Jensen, 94 år 
 Rosenvænget 43
15.06 Johanne Hedegaard, 86 år 
 Elmevænget 16
16.06 Ellen Petersen, 54 år 
 Schweiz
28.06 Else Appel, 72 år 
 Kirsebærparken 31
28.06 Sonja Helene Madsen, 83 år 
 Klosterbakken 76

Viede / velsignede
12.05 Sheila Boisen Schjødt og  
 Dan Torbjørn Boisen Schjødt
 Hjelmrode 74, Aabenraa
02.06 Begitte Nicoline Hansen og  
 Morten Skødt Hansen 
 Plantevænget 1A
09.06 Vinca Buhl Borg og Lars Hansen 
 Lindeparken 8
09.06 Randi Sandberg Bossen og Steffen Bossen 
 Nørrevang 14
16.06 Helle Fuglbjerg Karlsen og  
 Jan Fuglbjerg Karlsen 
 Vestergade 36

Dåb
22.04 Laurits Kafton Søgaard 
 Storegade 31, Aabenraa
22.04 Valdemar Rehnquist Hansen 
 Bygmarken 86
05.05 Sofia Frank 
 Løkkegårdsvej 39
05.05 Marco Lemming Mikkelsen 
 Damms Teglgård 40, Aabenraa
13.05 Isabella Søberg Christiansen 
 Vestergade 33A
20.05 Oliver Hjort Jepsen 
 Plantevænget 7
27.05 Clara Frees Larsen 
 Rugårdsvej 19, Odense C
27.05 Mathilde Albertsen Jepsen 
 Egeparken 57
02.06 Malthe Christian Hansen 
 Plantevænget 1A
17.06 Mathilde Vester-Lauridsen 
 Rise Bygade 4
17.06 Caroline Rebecca Gram 
 Lunderup Markvej 15
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Didde siger farvel

Gravermedhjælper Didde Bran-
derup, som mange af jer har hilst 
på ved besøg på kirkegården, er 
fratrådt d. 30. juni. Hun vil gerne 
sende en hilsen til sognets beboere. 

Jeg har arbejdet ved Rise Kirke som 
gravermedhjælper i 11 år, men nu er 
jeg gået på efterløn.

Mit arbejde har været at passe grav-
steder. Jeg har plantet blomster og 
sørget for grandækning sammen med 
mine kollegaer.

Jeg har også været i kirken ved man-
ge kirkelige handlinger. 

Begge arbejdsopgaver har jeg været 
rigtig glad for og jeg har snakket med 
mange flinke folk. Mange tak for det.

Jeg vil også sige tak for godt samar-
bejde til mine arbejdskollegaer og me-
nighedsrådet.

Venlig hilsen
  Didde Branderup

Rise Menighedsråd vil gerne takke Did-
de for et rigtig godt samarbejde gennem 
årene – hun har været en af de bærende 
kræfter bag, at kirkegården her i Rise al-
tid er velholdt og plejet.
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60Indre Missionsforeningen i Rise Sogn og 
omegn har fejret 60-års Jubilæum for 
Menighedshuset, Hærvejen 54, Rødekro. 

Indre Missionsforeningen er stiftet i 1927 og allere-
de dengang var der spekuleret i forskellige bygge-
grunde, idet det længe havde været et næret ønske, 
da man hidtil havde mødtes i private hjem. 

Der skulle dog gå 30 år, før byggeriet af Menig-
hedshuset endelig kunne gå i gang. I mellemtiden 
havde der været stor aktivitet for at skaffe penge 
til byggeriet, nemlig ved at afholde basar hvert år. 
Første gang i 1928 blev den holdt i Thornings Gæ-
stgivergård i Rise. Der havde også været indsam-
lingslister rundt i Sognet og ligeledes var der solgt 
lodsedler.

I 1930`erne var der stor krise i landet og i 1939 
kom 2. Verdenskrig, så alle planer om byggeri blev 
indstillet.

I maj 1957 blev der på generalforsamlingen ved-
taget, ved stemmeafgivning, at byggeriet skulle på-
begyndes denne sommer. Den 22. juli 1957 blev 
huset sat af på grunden. Den 3. oktober 1957 blev 
grundstenene lagt.

Den ny sognepræst i Rise, Niels Bækgård Thom-
sen, lægger på Sognets vegne den første sten. Ste-
dets indremissionær Andreas Boisen lægger for 
Kirkelig Forening for den Indre Mission i Dan-
mark den anden sten. Forhenværende medlem 
af KFUK Kjestine Nielsen lægger for KFUM og 
KFUK i Danmark den tredje sten.

Der blev også nedlagt en flaske med et doku-
ment i husets sydøstlige hjørne. I dokumentet står 
der: ”Gennem en længere årrække har Indre Mis-
sions venner i Rise Sogn samlet midler til opførelse 
af et Menighedshus i Rødekro”.

Indvielsen af det nye Menighedshus skete den 
29. maj 1958 og blev foretaget af sognepræst Niels 
Bækgård Thomsen og festtalen holdtes af Hader-
slev Stifts biskop Frode Beyer.

Gennem alle årene har der været afholdt mange 
møder og arrangementer for børn, unge og voksne, 
såsom Indre Missions Samfund – SSV-Trio – Rø-
dekro Koret - KFUM og KFUK – Radisserne og 
Fredagsklubben. Bibelens budskab er blevet for-
kyndt, og der har været masser af sang og musik.

Og for alle, som bruger Menighedshuset, er det 
mere end bare et hus. Det er ligesom vort andet 
hjem, for her er både slægt efter slægt og venner 
kommet. Her kan man finde støtte, hvis man har 
haft modgang, og det får os også til at sende mange 
gode tanker til dem, der engang var og fik sat alt 
det her i gang og viste vejen. ”Det er jo vemodigt, 
for mange af vore kære er borte – men det har givet 
mange gode og varme minder”, fortæller Niels Jør-
gen Højland, der har været med i Menighedshuset 
siden 1958, sidder i bestyrelsen og er kasserer.

Menighedshuset blev i februar 1964 tilskødet 
Kirkelig Forening for den Indre Mission i Dan-
mark. 

Jubilæumsfesten blev fejret i Menighedshuset 
den 8. maj 2018 kl. 18.00 med fællesspisning og se-
nere kaffebord.

Tidligere missionærer i Tanzania, Ingrid og Jør-
gen Markussen, Christiansfeld, talte over emnet: 
”Helligåndens komme”. SSV-Trioen og Rødekro 
Koret medvirkede.
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AUGUST:
Tirsdag den 21. kl. 18.00 
Sæsonstart med fællesspisning og 
kaffebord til Kr. 75.00.
Missionær Mette Hornstrup, Hjord-
kær, taler. Program følger.
SEPTEMBER:
Tirsdag den 4.
Høstfest ved sognepræst Morten 
Brosbøl Vibert, Rødekro.
Gaveindsamling til Indre Mission – 
Børkop Bibel Højskole.
Fælles kaffebord.
Mandag, den 10. kl. 14.30.
Bedemøde for alle.
Onsdag, den 12.
I Hjordkær Missionshjem,  
Klintvej 2 A, Hjordkær.
Indre Missions Fødselsdagsfest ved 
IM`s formand Hans Ole Bækgaard, 
Aarhus. Fælles kaffebord.
Fredag, den 21. kl. 18.00.
Afgang i private biler fra Menig-
hedshuset.
Udflugt til Galleri Bibelland ved 
Gert Grube, Brejning Søndergade 
10, 7080 Børkop.
Pladekage tages med til kaffebordet.
Tirsdag, den 25.
Møde ved medlem af IM`s hovedbe-
styrelse Erik Back Pedersen, Gårslev 
ved Børkop.
Emne: ”Hverdagskristen.”
OKTOBER:
Mandag, den 8. kl. 14.30.
Bedemøde for alle.
Tirsdag, den 9.
I The Power House,  
Hærvejen 47, Rødekro.

Sang- og Musikaften hvor Røde-
kro Koret og SSV-Trio medvirker 
sammen med The Power House 
Gospel. Aftenen ledes af The Power 
House. Fælles kaffebord.
Tirsdag, den 23.
Møderække ved missionær  
Villy Sørensen, Hammel.
Onsdag, den 24.
I Hjordkær Missionshjem,  
Klintvej 2 A, Hjordkær.
Møde ved missionær Villy  
Sørensen, Hammel.
Torsdag, den 25.
I Tinglev Gamle Skole,  
Kirkevej 1, Tinglev.
Møde ved missionær  
Villy Sørensen, Hammel.
NOVEMBER:
Mandag, den 5. kl. 14.30.
Bedemøde for alle.
Fredag, den 16. kl. 18.00.
I Rise Sognegaard.
Rødekro Koret fejrer 50-års  
Jubilæum. Fællesspisning og  
fælles kaffebord til Kr. 50.
Aksel Kristiansen, Aabenraa, taler. 
Tilmelding senest 9.11.18 til  
tlf. 74 66 10 52. Program følger.
Tirsdag, den 20.
Ydre Missions aften ved Mission 
Afrika. Taler og fortæller er grafi-
ker Orla Møller, Vejle.
Gaveindsamling til Mission Afrika.
Hvor intet andet er nævnt starter 
møderne kl. 19.30 og er med kaffe 
og brød til 15 kr.  
Fælles kaffebord til 25 kr. 

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 18. september
Nora og Niels Jørgen Højland, 
Åløkke 19.
Tirsdag den 30. oktober
Metha og Nis Christensen,  
Hvedemarken 44.

Bibelkreds 3 kl. 19.30
Tirsdag, den 28. august
Lis og Martin Jørgensen,  
Løkkegårdsvej 85.

Tirsdag, den 18. september
Kirsten og Ejner Vibe,  
Søparken 61.

Tirsdag, den 30. oktober
Ingrid Jensen, Kirsebærparken 52.

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

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

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

Møder i Menighedshuset
Indre Mission · Hærvejen 54, Rødekro

EFTERMIDDAGSHYGGE I SOGNEGAARDEN 
Fredag, den 31. august kl. 14.30 – ca. 16.30
Fredag, den 21. september kl. 14.30 – ca. 16.30
Fredag, den 26. oktober kl. 14.30 – ca. 16.30

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



Gymnastik
BØRN

Onsdag kl. 16.30 til 17.30 Hærvejsskolen, Vestergade

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

Børn i alderen 1-2 år er nysgerrige, i stor udvikling og elsker tiden med 
deres forældre… og vi er klar!

Klar til at bruge en time sammen med jer på bevægelse, motoriske udfor-
dringer, sjov og kvalitetstid med jeres børn! Vi bruger sanserne, hygger 
og der vil være fart over feltet. Der vil være en genkendelig struktur med 
sanglege, redskaber og leg som er tilrettelagt, så alle kan være med. På 
holdet lægger vi stor vægt på, at I forældre deltager aktivt sammen med 
jeres børn, og vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen med jer.

Der er max plads til 20 børn på holdet.

Ønskes yderligere info så kontakt Annette på tlf. 60 19 10 37

Mandag kl. 16.45 til 17.45 Hærvejsskolen, Vestergade 

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

Kom og vær med til en time med gang i. Vi skal lege og bevæge os til 
musik. Vi vil kravle op, hoppe ned, løbe, rulle, trille, kravle og bruge en 
masse energi i redskaberne. Vi kommer med ideer og øvelser, men det 
er jer, der gør det til en god time ved at deltage aktivt. Vi glæder os til at 
møde jer. 

Der er max plads til 20 børn på holdet.

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

Onsdag kl. 17.00 til 18.00 Hærvejsskolen, Vestergade

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

Holdet er for piger og drenge på 3-4 år, der fortsat gerne vil have mor 
eller far med til ugens sjoveste time. Vi løber på redskabsbane, danser, 
lærer kolbøtter, sprællemænd og andre sjove bevægelser. Der er fokus på 
bevægelse, leg, fart og en hyggelig time sammen. Vi glæder os til at se jer.

Der er max plads til 20 børn på holdet.

Ønskes yderligere info så kontakt Vicky på tlf. 23 66 06 69

Barn med voksen 1-2 år

Barn med voksen 2-3 år

Annette

Anne Mai

Sanne

Lene

Cecilie

Jane

Instruktør

HUSK at alle der går til  
gymnastik skal tilmeldes.

Turbomus med voksen 3-4 år

NB: Instruktør søges!!!
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Gymnastik
BØRN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontingent er inkl. drenge- /pigetræf.

Bullerbasser uden voksen 3-5 år

De springende superbørn 5 år + 0. kl.

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

Lone

Anja

Eva

Trine

Mie

Isabell

Ida

Kamilla

Alberte

Jeanette

Emmeli

Signe

Clara

Matilde

Linea

Clara

Camille

Nora

Julie

Mia

Pernille

Mathilde

Freja

Instruktør

HUSK 
opvisning i Rødekro søndag den 3. marts 2019

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

Henrik

Gymnastik

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

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

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

Kontingent er inkl. drenge- /pigetræf.

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

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

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

Tirsdag eller onsdag kl. 19.30 til 21.00 – Pris 650,-

Lokale er endnu ukendt – se nærmere på hjemmesiden senest i uge 36

Hvis du elsker rytmisk gymnastik og kan lide at få sved på panden, så er 
dette hold lige noget for dig. Øvede og uøvede gymnaster kan deltage. 
På holdet er der fokus på at udnytte alles talenter og niveauer. Vi arbej-
der med kropsfornemmelse, gulvøvelser, smidighed, styrke, bevægelse, 
opvisningsgymnastik og håndredskaber. På holdet vil der desuden være 
fokus på fællesskab og hygge, da der i løbet af året vil blive arrangeret so-
ciale arrangementer. Prisen er inkl. opvisnings tøj. Se “Rytmehold 16+” 
på Facebook

Ønskes yderligere info så kontakt Anne Dorthe på tlf. 60 20 03 95

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

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

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

Seje gymnastik drenge 1.-3. kl.

Gym 4 fun 4.-5. kl.

Rytme 16+  (min. årgang 2002)

John

Jonas

Henriette

Anne  
Dorthe

Torben

Sofie

Sara

Nanna

Clara

Mathias

Instruktør

BØRN & UNGE

NB:  Voksne/unge hjælpere søges!!! 

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

Tirsdag kl. 19.00 til 21.00 Fladhøj hallen – Pris 675,- 

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

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

Tirsdag og torsdag kl. 18.00 til 19.00 Hærvejsskolen, Vestergade

Pris 300,- for 10 uger

CrossGym er et træningskoncept for både mænd og kvinder i alle aldre. Måske 
træner/løber du i forvejen men ønsker tilbud om seriøs træning på kortest mulig 
tid, så du får effektivitet og fleksibilitet i hverdagen og stadig kan opnå den ”fedeste” 
træning. CrossGym er opbygget således, at der opnås harmonisk træning af hele 
kroppen med fokus på styrke, kondition og koordination i hver eneste time, og træ-
ningen foregår med høj puls og intensitet. Du vil blive udfordret uanset nuværende 
træningstilstand. Tirsdags træningen vil som regel foregå indendørs med fuld mu-
sik, og torsdags træningen udenfor så længe dagslyset og vejret tillader det.

KOM OG VÆR MED – du har hér mulighed for at træne 2 gange i ugen eller blot 
én af dagene, hvis det passer bedre i din kalender.

Ønskes yderligere info så kontakt Janne på tlf. 26 83 21 73

 

Pris 185,- for 10 uger

Holdet er for dig der har lyst til høj puls og lækker musik med gode rytmer. Vi 
starter med grundtrin og bygger videre så du bliver tilpas udfordret og får sved på 
panden. Alle kan være med. Mød op til et nyt og friskt pust i gymnastik foreningen.

Ønskes yderligere info så kontakt Vicky på tlf. 23 66 06 69

Mega Mix 6. kl. og opefter

CrossGym 

Retro-step for alle +18

Janne Jesper

Instruktør

BØRN, UNGE & VOKSEN

HUSK at du kan deltage én  
eller to gange om ugen.

Nikolai

Jonas

Cecilie

Lise
Når du går på dette hold har  du gratis adgang til  

spring, spring, spring og atter spring

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

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

NB: Instruktør søges!!!
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Torsdag kl. 19.30 til 21.30 Fladhøj hallen – Pris 475,- 

Gymnastikholdet med rytme og spring for voksne over 25 år. Træningen består af 
grundig opvarmning til fed musik med fokus på at få pulsen op, styrket alle musk-
ler, træning af smidighed og balance. Herudover laver vi serietræning med og uden 
håndredskaber og der vil være mulighed for at springe på airtrack og trampolin for 
dem, der ønsker det. Holdet deltager i forårets gymnastikopvisninger. Vi opfordrer 
til at deltage i det sociale samvær og div. stævner. Alle kan deltage – uanset om du er 
ny eller gammel gymnast. Vi glæder os bare til at se dig. Kom og vær med!

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

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

Holdet er for alle damer og herrer +50 som aldrig bliver for gamle til at få suset fra 
opvisningerne og ugentlig møde til munter motionsmix. Fællesnævneren for dette 
hold er at lave gymnastikkens grundbevægelser til inspirerende musik og få sved 
på panden. Der er ingen krav til erfaring eller grundform. Du skal bare møde med 
bevægeglæde.

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

Mandag kl. 10.00 til 11.00 Rødekro Hallen – Pris 350,- 

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

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

Torsdag kl. 10.00 til 12.00 Rødekro hallen – Pris 425,- 

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

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

Tirsdag kl. 9.00 til 10.00 Rødekro hallen – Pris 325,- 

Skal vi mødes til en times bevægelsesglæde, hvor vi træner kroppens muskler og 
led? Vi har styrke, balance, spænding og udspændings- 
øvelser. På glædelig gensyn med forhenværende 
samt nye gymnaster.

Ønskes yderligere info så kontakt Vicky på tlf. 23 66 06 69

Gymnastik

Mixholdet

Motionsmix for damer og herrer, +50

Formiddagsgymnastik for senior damer og herrer

Senior idræt

Glad motion med velvære

Jeanette

Tove

Birthe

Jeanette

Brian

Unni

Instruktør

VOKSEN

NB: Instruktør søges!!!

Lone

HUSK 
sæsonstart  

i uge 38

HUSK 
sæsonstart  

i uge 38

HUSK 
sæsonstart  

i uge 38
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Gymnastik

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

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

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

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

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

Du er altid velkommen til at kontakte os i ledelsesgruppen  
hvis der er noget du er i tvivl om.
Formand:  Vicky Norbeck Jochimsen 23 66 06 69
Økonomi: Helle Andersen 74 69 32 01
Aktivitet: Anne Gregersen 51 90 48 31
Suppleant: Bettina Lund 26 83 39 31
Suppleant: Anja Erichsen 42 75 82 44

Tilmelding fra den 22. august 2018 på vores hjemmeside: www.roedekro-if.dk eller vent til efter 2. træning 

Ledelsesgruppen

BETALING

Vicky Helle

Bettina

Anne

Anja

Ugeplan - HUSK vi starter i uge 37
Mandag

Rødekro hallen
10.00 – 11.00 
Formiddagsgymnastik  
for seniorer  
(opstart uge 38)

Hærvejsskolen, Vestergade

16.15 – 17.15  
Bullerbasser u/voksen 3-5 år

16.45 – 17.45  
Barn m/voksen 2-3 år

19.00 – 20.30  
Motionsmix +50

Tirsdag

Rødekro hallen
9.00 – 10.00  
Glad motion  
(opstart uge 38) 

Fladhøj hallen

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

17.30 – 19.00  
Gym 4 fun 4.-5. kl. 

19.00 – 21.00  
Mega Mix 6. kl. og op

Hærvejsskolen, Vestergade

18.00 – 19.00  
CrossGym 10 gange

Onsdag

Hærvejsskolen, Vestergade
16.30 – 17.30  
Barn m/voksen 1-2 år

17.00 – 18.00  
Turbomus m/voksen 3-4 år

Fladhøj hallen

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

Torsdag

Rødekro hallen
10.00 – 12.00  
Senior idræt  
(opstart uge 38)

Fladhøj hallen

17.00 – 18.30  
Seje gym. drenge 1.-3. kl. 

18.30 – 19.30  
Spring, spring, spring ...

19.30 – 21.30  
Mixholdet

Hærvejsskolen, Vestergade

18.00 – 19.00  
CrossGym 10 gange

Nogle af holdene har  
deltager max  
så her gælder  

”først til mølle princippet”.

Vores VISION:
I fællesskab skaber vi glæden ved bevægelse 

 i udfordrende rammer.

HUSK 
vi er også på 

facebook 
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Gymnastik

Billeder fra årets gymnastikopvisning
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Hærvejen 20 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 25 14

Rødekro Midt 3

RØDEKRO VVS 
Trondhjemsvej 5 
6230 Rødekro 
74694448 * 20974448 

Østergade 65 · Rødekro
Tlf. 30 31 13 65

- fremtidens      pilleovne

Også G16 piger gik hele vejen til guldet i dette kæmpe 
stævne. I G16 rækken var der tilmeldt hele 76 hold fra for-
skellige lande. Efter fem sikre sejre i den indledende pulje 
startede de afgørende vind eller forsvind kampe. Den første 
i 16/1 finalen vandt vi rimelig sikkert med 17-7 men deref-
ter blev det til meget lige kampe. Afsluttede med semifinale 
mod en af Sveriges stærkeste hold. Her vandt vi 14-12 - en 
rigtig arbejdssejer! Endelig var vi klar til finalen mod Lugi 
også et af de bedste hold fra Sverige. Her sluttede vores fan-
tastiske eventyr med en sejer på 14-11. En fantastisk indsats 
af et godt spillende hold fra Rødekro-Aabenraa håndbold.

Lørdag kl 11 spillede G11 finale. Efter en tur-
nering med 8 sejr ud af 8 kampe var det tid til 
finalen. Pigerne mødte til kamp mod Skuru IK 
1 (vinderne af G10 til partille cup i 2017)
Efter en langsom start lykkes det vores piger at få 
fuldstændig “styr på kampen” og efter 2x 15 min 
og et resultat på 15:5 kunne vi kalde os partille 
cup vinder 2018 i G11.
Både forældre, træner og de andre klubkamme-
rater er stolte !

97 unge spiller med deres leder rejste til Gøteborg for at 
være med til verdens størreste håndbold cup.
En uge hvor der blev hygget max. Alle hyggede sig, 
også over de forskellige årgange og nye venskaber bliver 
knyttet. Også sportslig blev det en meget stort succes.
Det lykkes at tage hjem med 2 guld pokaler i bagagen. 
Den størreste sejr i klubbens historie.

Partille Cup 2018

Håndbold
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RAMK har siden sidste Komet 
Blad haft travlt.

Et af vore medlemmer været i 
Stuttgart i Tyskland for, at hente 
en modelbane i skala Z: 1:220. 

Anlægget er 2360 x 780 x 340 
mm, så det er i forhold til skala 
størrelsen et meget stort anlæg.

Anlægget står nu til renovering 
i et af klubbens lokaler.
 
 

Ny stor modelbane

Herudover, arbejdes der på ind-
køb af et Z klubanlæg. 

Vi leder efter en bil med et va-
rerum på 200 x 100 cm som vi kan 
leje eller låne, så vi kan få hentet 
anlægget. 

I N afdelingen er der fuld gang 
i at klargøre el installationen af 
sporskifterne.           

I H0 afdelingen knokles der 
med sporlægning i flere etager.

RAMK
Består af 2 afdelinger:
1 H0 afdeling, skala 1:87
1 N afdeling, skala 1:160
Og måske snart 1 Z afdeling

Om klubben
RAMK har til huse på over-
etagen i den gamle bygning på 
skolen i Vestergade.

Grundet børns drillerier, har 
vi fjernet ringklokken ved ind- 
gangen.

Hvis du er interesseret i at 
få en modelbanesnak så kom 
forbi og ring 25 32 50 76.
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Åbningstider: Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 
 Lørdag: 9.30 - 12.30

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

 

Rødekro - Aabenraa Modelbane Klub 



ØSTERGADE 65D
6230 RØDEKRO

TLF. 41 88 37 87

Bedre møbler 
billigere

Tlf. 7462 1383 - Skånevej 31 

 

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

Østergade 65 · Rødekro
Tlf. 30 31 13 65

Badminton

Vi er klar til en ny spændende sæson, som starter i uge 33

mandag d. 13. august og onsdag d. 15. august 2018 
Se mere på vor hjemmeside  www.roedekro-badminton.dk

Ny sæson

Billeder fra nogle af årets kampe
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Rødekro Tennis Klub

Klubben har investeret i en ny boldmaskine, 
som er taget i brug ved træning i denne sæson.

Vi har fået nye banebænke. En stor TAK til Nordea  
fonden, som igen i år har støttet vores klub.

Formand Birger Hansen og Mogens Krag Nissen  
fra Nordea, Aabenraa.

Nye banebænke

Ny boldmaskine

I stor konkurrence med andre aktiviteter af-
holdt vi ”Aktiv ferie” den 6. juli.
Der var ikke så mange deltagere, men de unge 
mellem 8 og 11 år havde en dejlig dag med 
DGI instruktøren.

Aktiv sommerferie
Minitennis sæsonen vinter 2018/19 
Minitennis for voksne starter op onsdag den 3. oktober 
i Fladhøjhallen.

Der spilles:  

Seniorer:  onsdage fra kl. 20-22 i Fladhøjhallen 

Seniorer: lørdage kl. 9-11 i Fladhøjhallen.

Kontingent for 6 mdr. kr. 400.

Minitennis for juniorer og familier 
NYT TILTAG: Vi starter juniorhold i vintersæsonen 
samme tid som familie-minitennis.

Lørdage fra kl. 11-12  
– vi starter den 6. oktober

Gratis deltagelse den 1. måned.

MINITENNIS for alle i efterårsferien
Rødekro Tennisklub inviterer voksne og børn til Mini-
tennis i efterårsferien. 

Kom selv eller tag dine kammerater, forældre/bedste-
forældre med til nogle sjove timer.  

I låner ketsjer hos os, og der er instruktør tilstede.  
Det er sjovere end du tror.

Sted: Fladhøjhallen, Skovbrynet 10, 6230 Rødekro

Tid: tirsdag den 16. oktober, kl. 10-13 (gratis)

Kontakt: Rødekro Tennisklub  
v/Birger Hansen, mobil 29 85 00 96 
mail:  birger1950@gmail.com
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Rødekro Tri & Motion er for alle uanset niveau

Et brag af en sommer er i skriven-
de stund i gang. Ikke siden 1992 
har sommeren været så tør. Skidt 
for landmændene, bålfetichister-
ne og haveejerne. 

Men som motionist og triatlet 
kan man kun være glad. Vejret 
opfordrer til at komme ud og be-
væge sig.

Selv i sommerferien mødes vi 
stadig hver onsdag på Fladhøjsta-
dion onsdage kl 17.30. Der er ikke 
fastlagte træninger, men der vil 
altid være nogen til at tage imod 
og byde velkommen. Søndage lø-
ber vi fra Ravnholt kl 10.00. En fin 
tur, hvis du er til skovløb. 

Mandage løber vi fra Mikkel-
sens Smykker og Ure hver man-
dag kl 18.30. 

Der bliver også svømmet flit-
tigt i vores sø på Stenagervej. 
Har du lyst til at prøve kræfter 
med åbentvand svømning og 
er en rimelig habil svømmer, 
kan du leje en våddragt ved os 
og prøve det af. Henvend dig 
til Nina Jansen laebojansen@
gmail.com eller på Facebook 
Nina Læbo Jansen.

Igen i år står Rødekro Tri & 
Motion sammen med Komet-
butikkerne for RødekroLøbet 
den 17. august. Som traditio-
nen byder, er det både børneløb 
og løb for alle andre.  

Rødekroløbet er for alle uan-
set niveau, der er plads til både 
erfarne og nye løbere.

Er du medlem af en løbe-
klub har du også mulighed for 
at blive Sønderjysk mester, idet 

Rødekroløbet samtidig er Søn-
derjysk mesterskab på 10 km 
landevej for voksne. 

Her kan du vælge at løbe 4, 6 
eller 10 km. 

Vi holder fortræning fra 
Mikkelsens Smykker og Ure på 
ruten på disse datoer: 

Mandag d.   6. august kl 18.30

Mandag d. 13. august kl 18.30

Du kan læse mere om løbet her: https://roedekroloeb.wordpress.com/

Rødekro Tri & Motion er for alle uanset niveau. Uanset om du har 
tænkt dig at løbe eller dyrke triatlon. 
Se vores træningstider her: https://roedekro-if.klub-modul.dk/
Vi genoptager vores normale træninger igen efter skolernes sommer-
ferie som slutter den 8. august. 

Tri & Motion
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HOS ETU FORSIKRING A/S 
HAR DU ALTID HJÆLPEN LIGE 
VED HÅNDEN

Tlf .  25 32 87 72
Grønn ingen  49
6230 Rødekro



Jesper Grønkjær

Mr. Tot

6feet

Regina fra Masterchef

The Rocksons

KOM TIL ET BRAG  
AF EN FEST

Billetter til  

Fællesspisning

Kan købes i forsalg ved  

Mikkelsen Smykker & Ure, 

Osteboden og Your Choice. 

Ved brand hjælper vi - hjælp os! 
Bliv passivt medlem  

af Rise-Rødekro  
frivillige brandværn.
Alle bidrag er med  

til at sikre, den lokale  
brandmands sikkerhed.
Bidrag kan indbetales  

til Sydbank.
Kontonummer:  

7990-0001051601 
eller 

Mobil Pay: 55581
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Der kan forekomme ændringer i programmet

Kometbutikkerne inviterer til 
Midtbyfest i Rødekro 

Fredag den 17. august
Kl. 10 - 11  Dagpleje/børnehave dag  

underholdning med Mr. Tot

Kl. 11 - 20 Salgsboder i teltet åbner

Kl. 11 - 20  Kæmpe tombola med fede 
gevinster - sponsoreret af 
kometbutikkernes medlemmer

Kl. 16 - 22  Gratis legeland og  
Guldgravning for børn

Kl. 16 - 22 Trampolin åbner

Kl. 14 - 16  Nicki Jack Band 
underholder for pensionisterne. 
Gratis kaffe og kage

Kl. 17 - 22  6 Feet underholder på scenen

Kl. 17.30  Fællesspisning 
- 19.30 med madbilletter

Kl. 18.00   Børneløbet

Kl. 19.00   Rødekroløbet 
tilmelding på

https://roedekroloeb.wordpress.com

Lørdag den 18. august
Kl.  9 - 10 Gratis rundstykker og kaffe

Kl.  9 - 14 Salgsboder i teltet åbner

Kl.  9 - 14  Gratis legeland og  
Guldgravning for børn

Kl.  9 - 14 Trampolin åbner

Kl. 10 Rødekro Støvledansere

Kl. 10.30  Trylleshow  
med Jesper Grønkjær

Kl. 11.30  Masterchef med Regina

Kl. 11 - 14  The Rocksons 
underholder på scenen

Kl.   9 - 14  Rødekro Brandværn 

Kl.   9 - 14  Rødekro Skytteforening  
har et skydetelt på pladsen

PROGRAM



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

Kalender for Rise Kirke
August    Rise Kirke       Rise Sognegaard
Søndag  d.  19. 10.30 Morten B. Vibert   
Onsdag  d.  22.   19.00 Konfirmandindskrivning A og B-klasse
Torsdag  d.  23.   09.30 Babysalmesang – nyt hold starter
Søndag  d.  26. 10.30 Morten B. Vibert  
Mandag  d.  27.   19.00 Konfirmandindskrivning C-klasse
Tirsdag  d.  28. 17.00 Morten B. Vibert GS  
Tirsdag  d.  28.   19.00  Konfirmandindskrivning Lille Klasse
Onsdag  d.  29.   19.00  Menighedsrådsmøde
Fredag  d.  31.   14.30  Eftermiddagshygge
September:    
Søndag  d.  2. 09.30  Morten B. Vibert  
Søndag  d.  2. 11.00  Martin Witte T  
Fredag  d.  7.    10.00 Rises Gode Hænder starter igen
Søndag  d.  9. 09.00  Robert S. Andersen   
Mandag  d.  10. 09.30  Sangens dag m/dagplejere   
Søndag  d.  16. 10.30  Morten B. Vibert HG  
Tirsdag  d.  18. 17.00  Morten B. Vibert GS  
Fredag  d.  21.   14.30  Eftermiddagshygge
Søndag d.  23. 09.00  Elizabeth D. Fonsmark  
Onsdag  d.  26.   Luthers Nøgle for konfirmander
Torsdag  d.  27.   19.00 Menighedsrådsmøde
Søndag  d.  30. 09.00  Ann B. Damsgaard    
Oktober:    
Lørdag  d.  6. 10.00  Morten B. Vibert D  
Søndag  d.  7. 10.30  ??  
Tirsdag  d.  9.   19.30 Koncert med Duarchi
Søndag  d.  14.  10.30  ??  
Søndag d.  21. 10.30  ??  
Tirsdag  d.  23.   19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag  d. 25.   09.30 Babysalmesang – nyt hold starter
Fredag  d.  26.   14.30 Eftermiddagshygge
Søndag  d.  28. 10.30 ??  
Tirsdag  d.  30. 17.00 ?? GS  
November:    
Søndag  d.  4. 11.00 Martin Witte T
Søndag  d.  4. 16.00 ?? AH
Onsdag  d.  7. 19.30 Koncert med HUSH - UDSOLGT
Søndag  d.  11.  ??
Søndag  d.  18. 10.30 ??
GS: Gud og Spaghetti • T: Tysk gudstjeneste • D: Dåbsgudstjeneste • HG: Høstgudstjeneste • AH: Alle Helgen
 


