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  orkedøR
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www.superbrugsenroedekro.dk 

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

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

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

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

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

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butik fi nder Du store friske ferskvareafdeling.

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

DER ER FORSKEL

Rødekro · Gråsten ·  Løjt Kirkeby
www.superbrugsen.dk

Vi støtter lokalt
I SuperBrugsen fi nder du kompetente medarbejdere i alle vore afdelinger.

I vores fl otte frugt- og grøntafdelinger 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 slagterafdelinger har vi hver dag godt og fersk kød, og er Du i 
tvivl om tilberedning, så spørg vores personale til råds.

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butikker fi nder Du store friske ferskvareafdelinger.

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

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

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butikker fi nder Du store friske ferskvareafdelinger.

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

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

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

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

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

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

DER ER FORSKEL
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Har nu fået deres helt egen 
julemand.
Aflever kuponen i julemandens 
sæk og måske er du den heldige, 
som julemanden ringer til...
SSækken bliver tømt - og vi 
trækker én ny vinder HVER 
DAG i December.

Navn:

Adresse: 

Alder:

Tlf.:

__________

__________

__________

__________

Find os:
www.roedekroby.dk

eller

på facebook/

Rødekro Udviklingsråd

Send os den gode historie  

så vi kan dele den med alle
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Fra venstre: Hans Kristian Wollesen, Brian Egelund Handke Petersen, Conny Boe Søren-
sen, Hans Nørgaard Clausen, Helle Otte, Birger Jørgensen, Laila Lorenzen.
Er du interesseret i Rødekro og kunne du tænke dig at komme med i udviklingsrådet eller 
en arbejdsgruppe, er du altid velkommen til at kontakte os, vi vil gerne være flere, vi løfter 
bedst i flok.

Rødekro Udviklingsråd 

Udgiver:
Rødekro Udviklingsråd

Kontakt:
Laila Lorenzen - Tlf. 25 32 87 72
info@roedekroby.dk

Oplag: 3.800 stk. husstandsomdelt  
i Rødekro & omegn

Forsidebillede: 
Julemandsvækning 2016 & RødekroLøb 2017

Udgivelser i 2018
Februar
Maj
August
November

Indleveringsfrister for artikler og tekster:
Januar
April
Juli
Oktober

RØDEKRO
Udviklingsråd

Redaktionen påtager sig intet ansvar for 
manuskripter eller billeder, der indsendes 
uopfordret. 

Opsætning:
LL Grafisk Design,  
Grønningen 49, 6230 Rødekro 

Tryk:
Hottryk, Brunde Vest 14A, 6230 Rødekro 



Skrevet af: Hans Clausen

Du sidder nu med den første 
udgave af Kometbladet. Komet-
bladet udkommer fremadrettet 
4 gange årligt, og har til formål 
at samle al information om hvad 
der sker i Rødekro i et fælles blad. 
Bladet udgives af Rødekro Udvik-
lingsråd.

Rødekro Udviklingsråd blev 
etableret i slutningen af 2016, og 
står også bag hjemmesiden www.
roedekroby.dk og facebooksiden 
”Rødekro Udviklingsråd”.  Tjek 
det ud og se hvad vi laver. Over-
ordnet set er vi en bredt sammen-
sat gruppe af ildsjæle, der brænder 
for at gøre Rødekro til et endnu 
bedre sted at bo, og som derfor 
gerne vil være med til at igang-
sætte aktiviteter, der kan hjælpe 
det på vej.

Kometbladet er det første sto-
re skridt på denne rejse. Vi har 
et rigt og stort foreningsliv i Rø-
dekro og der sker rigtig mange 
gode aktiviteter, men det er vores 
oplevelse at det har været svært 
at få aktiviteterne gjort synlige 
for alle borgerne i byen. Det er 
slut nu. Alle foreninger i Rødekro 
kan fortælle om deres aktiviteter i 

Kometbladet, på vores hjemmesi-
de eller facebook, og alle borgere 
ved (forhåbentlig) nu hvor de skal 
lede efter disse informationer.

Et blad som dette kan ikke ud-
gives uden stor lokal opbakning. 
Tak til alle virksomheder der støt-
ter os med en annonce. Tak til for-
eningerne under Rødekro IF for at 
nedlægge deres eget blad og frem-
adrettet bruge Kometbladet. Tak 
til Rise Kirke for at ville være en 
del af Kometbladet og tak til alle 
andre der bruger tid på at komme 
med indhold til dette blad.

Udviklingsrådets arbejde
Rødekro Udviklingsråd er opret-
tet på foranledning af Aabenraa 
Kommune og fungerer også som 
byens talerør overfor kommunen.  
Vi er i dialog med kommunen 
omkring mange emner, blandt 
andet:
•  Har vi sammen med skole, 

politi mv været en del af den 
kommunale arbejdsgruppe 
”Rødekro Sikker Skoleby”, og er 
kommet med input til hvordan 
trafiksikkerheden i byen kan 
forbedres.

•  Har vi været medvirkende til at 
kommunen har valgt at placere 

en digital infoskærm i Rødekro 
og vi er lige nu i dialog med 
kommunen om den endelige 
placering, samt foreningers be-
tingelser for brug af infoskær-
men.

•  Har vi været medvirkende til 
at byrådet i budgettet for 2018 
har vedtaget at etablere en ma-
terialepulje, hvor borgere og 
foreninger i Rødekro kan søge 
tilskud til lokale projekter.

•  Har vi i samarbejde med 
Aabenraa Kommune udvalgt 
placeringen til en aktivitets-
park, som Just Human Fonden 
(v/ Chris McDonald) vil etab-
lere i Rødekro. Vi er derudover 
i gang med at søge fonde om 
midler til aktivitetsparken.

Vi vil løbende informere om vo-
res aktiviteter i Kometbladet, på 
vores hjemmeside og i vores face-
book-gruppe. Derudover afholder 
vi 2 årlige borgermøder, hvor vi 
også har mulighed for at gå i dia-
log. Du er altid velkommen til at 
kontakte os i bestyrelsen, hvis du 
har nogle emner du gerne vil have 
taget op. Du kan se vores navne 
og kontaktoplysninger på side 3. 
God fornøjelse med Kometbladet.
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RØDEKRO
Udviklingsråd

Udviklingsrådet er kommet godt fra start



Tiden kan spores langt tilbage, det 
kan ses på de mange gravhøje og 
fund der er gjort. Det har givet 
problemer med de nye boligområ-
der hvor man skal tage hensyn til 
fortiden. Hærvejen som går gen-
nem hele kommunen sætter også 
præg på området. Hærvejen har 
været trafikeret de sidste 1000 år. 
Der har været mange små vadeste-
der og landevejskroer langs den.

I ældre tid var Rise hovedbyen 
og kirken, hvoraf de ældste dele 
er fra 1140, den lå tæt på Hærve-
jen, og der opstod et samfund der 
omkring. I Rødekro var et vade-
sted over Rødåen, og i 1649 blev 
den første kro bygget der. Kroen 
har været ramme om mange gode 
historier, bl.a. et mord i 1685. Rise 
kirke brændte 29. maj 1893 hvor 
også en stor del af Rise by brændte.

Helt frem til 1864 har det været 
et lille samfund, hvor de fleste er-
nærede sig ved landbrug, men så 
kom jernbanen, og de første huse 
blev opført omkring banegården. 
Disse huse var bygget til banear-
bejderne og andre erhverv fulgte 

hurtigt efter. 1866 blev jernbanen 
videreført til Vojens og 1868 fik 
Aabenraa først jernbane forbin-
delse til Rødekro, i Rise blev lavet 
et trinbræt. I 1880 var der højst 50 
indbyggere i Rødekro og de næste 
25 år var byen en stor byggeplads. 
I 1914 var der 500 indbyggere og 
1960 var der 1500, i 1975 boede 
der 9000 i hele kommunen og 
deraf 2900 i Rødekro by og 1990 
4500 i byen og 11.000 i hele kom-
munen.

Efter 1920 tog byen den plan 
vi kan se i dag med butikker og 
mindre håndværk, men også stør-
re erhverv bl.a. murere og støbe-
rier, tømrere og tømmerhandler, 
skotøjsfabrik, mejeri, savværk, 
vognmænd og mange andre følge-
erhverv. Hele bymidten var sam-
let omkring jernbanen og derfor 
koncentreret. I 1960 erne flyttede 
flere virksomheder fra Aabenraa 
til Rødekro, og området øst for 
byen blev det nye industriområde, 
årsagen til det var, at byggegrun-
dene var billigere samt at motor-
vejen der lå i støbeskeen, skulle 

ligge lige øst for Rødekro, mange 
andre virksomheder og erhverv 
fulgte efter. Da industrien havde 
god fremgang fulgte også befolk-
ningen med og mange nye bolig-
områder opstod, som igen gav nye 
virksomheder og mere beboelse. 

Der var flere større butikker i 
byens midte og i 00 érne flyttede 
de til udkanten af byen og de stør-
re veje, og det trak så andre med. 
Det har bevirket at bymidten er 
ved at virke forladt, og andet må 
ske der omkring. Det nye indu-
striområde i Brunde og langs mo-
torvejen har flere store virksom-
heder med mange ansatte.

Kommunereformen fra 1970 
gav for første gang Rødekro navn 
som kommune, før den tid var 
navnet Rise sogn. Den nye kom-
mune bestod af Egvad, Genner, 
Hellevad, Hjordkær, Rise og Øster 
Løgum - sogne. Et nyt kommu-
nekontor blev bygget og samlede 
alle funktionerne. Det varede ind-
til 2007, hvor der igen kom en ny 
reform, og Rødekro blev en del af 
en meget stor kommune.

www.jyskliftservice.dk

RÅD TIL HELE LIVET

ØSTERGADE 8 | 6230 RØDEKRO | 73 66 80 50 | DJS.DK
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Rødekro´s start

Lokalhistorisk Forening Rødekro

 

Lokalhistorisk Forening Rødekro
Åbent 
hver mandag 
15.00 - 17.00

Østergade 40 C· 6230 Rødekro 



 

Så lykkedes det for Rødekros tri-
atlet Marianne Schøler Nielsen, 
at kvalificere sig til VM Ironman 
Hawaii.

Mariannes top spot for 2017 
var Ironman Italy. En Ironman 
består af 3,8 km svømning - 180 
km cykling - 42,2 km løb. 

Ironman Italy blev afviklet i 
september måned. Et stort stæv-
ne med over 2500 deltagere, hvor 
rigtig mange af især Europas bed-
ste går efter topplaceringer for at 
kunne kvalificere sig til VM Iron-
man Hawaii.

VM Ironman Hawaii er ver-
dens mest eftertragtende Triatlon 
stævne. Et stævne som de fleste 
drømmer om et start nummer til. 
Man kan ikke købe sig til et start 
nummer til VM Ironman Hawaii. 
Det kvalificerer man sig til igen-
nem et antal stævner rundt om i 
hele verden. En top placering ud-
løser således muligheden for at 
købe den eftertragtede mulighed. 

Marianne stillede op i klassen 
50-54 år, som hun vinder i suve-
ræn stil. Hendes favorit disciplin 
er helt klart det afsluttende løb. 
Marianne lå længe et stykke efter 
de bedste i feltet. Efter svømnin-
gen på 3,8 km lå Marianne place-

ret som nr 11, men rykkede op på 
en 4. plads efter de 180 km cyk-
ling. I det afgørende løb rykkede 
Marianne voldsomt på de 42,2 
km. Her kunne ingen af konkur-
renterne stille noget op. 

Vindertiden blev 10 timer og 47 
minutter - hele 20 min foran nr to. 

Start pladsen er til VM Iron-
man Hawaii er dermed sikret i 
2018. 

Poul Erik Bech
Trøst & Mensel

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

Senior idræt
Rødekro Tri & Motion har over 
det sidste stykke tid været med 
til at fremme senior idræt via 
først Go Run og seniorakti-
vitetsdag, nu kommer der en 

kampagne rettet mod plus 55 år. 
Klubben har allerede haft be-

søg af flere seniorer om man- 
dagen og enkelte til onsdags 
træning. Det er rigtig glædeligt 
og vi håber at de bliver ved.

6

Start pladsen til VM Ironman Hawaii er sikret i 2018

Tri og motion



CHAMPAGNEGALOPPEN i Rø-
dekro er årets sidste chance for 
revanche mod dine løbekamme-
rater, kolleger, venner mm.

På årets sidste dag kan der løbes 
enten Marathon, Halvmarathon 
eller du kan vælge at løbe Runde-
løb. Vi løber på en rundstrækning 
på 4,2 km.

Start/mål: 
Fladhøjhallens P-plads, Skovbry-
net, 6230 Rødekro

CHAMPAGNEGALOPPEN  
31. december. Starttider:
kl. 08.00  Marathon (tidsgrænse 

6 timer) skal meddeles 
ved tilmelding. 

   Ved tidlig start kan du 
ikke deltage i konkur-
rence om placeringer

kl. 09.00  Marathon  
(tidsgænset 5 timer)

kl.11.00 Halvmarathon
kl.11.00  Rundeløb  

(Løb så langt du kan)

Vi slutter dagen af med at ønske 
hinanden “Godt nytår” i hyggeligt 
selskab med lidt hygge og cham-
pagne.

Du kan læse mere om CHAM-
PAGNEGALOPPEN og tilmelde 
dig herfra: www.run2u.dk

 

 

Lørdag den 13. januar 2018 af-
holdes der crossløb i Rødekro ved 
Grusgravene, Stenagervej 6-10. 
Crossløb er løb i mere eller min-

dre ujævnt og varieret terræn, der 
foregår på afmærkede ruter.  

Ruten er en 2,2 km rundstræk-
ning, som skal løbes 1 gang for 

børn, 2 gange for unge og kvinder 
og 3 gange for herrer. 

Crossløb i Rødekro

MANDAG - FREDAG

KL. 9.00 - 19.00

KL. 9.00 - 17.00
LØRDAG - SØNDAG

BYGGEMARKED
ÅBNINGSTIDER

Banner_BM åbningstider_bygnaf_rodekro_fredericia_3x3.indd   1 09-03-2017   18:57:01

7



Vi tilbyder hjælp til indkøb til æl-
dre, handicappede, enlige i  Røde-
kro og omegn. Man bliver hentet 
af Dantrafik, kørt til Super Brug-
sen i Rødekro, hvor vore  frivillige 
hjælper med at købe ind. Deref-
ter er der kaffe/brød og hyggeligt  
samvær i Brugsens Cafe.  Bagefter 
bliver man kørt hjem og de ind-
købte varer bragt ind til køkken-
bordet.

.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

Et par gange årligt er der des-
uden frokost, hvor Super Brugsen 
skænker en snaps til sildemaden.

Kom og vær med, få nye ven-
ner og følg med i, hvad der sker i 
Brugsen.  Pris 40 kr. 

Henvendelse til Birte Klinge, 
7366 2712 eller Erik Klit 7466 
1132.

TRYGHEDSOPKALD
Bliv ringet op af en af vore 

frivillige, som spørger,  
om alt er vel. 

Opringning hver morgen 
mellem kl. 8.30 – 9.00

Henvendelse til 
Anni Pedersen  
tlf. 50 53 17 66
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Rødekro Lokalbestyrelse

Vi har fået vores svømmehal til-
bage og står klar i Rødekro Tri & 
Motion for at byde alle velkomne 
til familiesvømning. 

Hver tirsdag kl. 18.00-19.30 og 
søndag kl. 14.00-16.00 er der fa-
miliesvømning i Rødekro Svøm-
mehal. Fra tirsdag den 24. oktober 
vil vi tilbyde plasketræning for de 
mindste mellem 6 til 12 år, mens 
mor og far svømmer et par baner 
eller bare leger med. Prisen er kun 
fra kr. 300 pr. person for et helt år, 

ved en familie med to voksne og 
to børn. 

Måske hele familien har lyst til 
at løbe og cykle sammen med os 
også? 
Det er åbent for alle med en lille 
triatlet i maven. Vi har netop også 
startet crawlhold op for voksne 
begyndere. Det er også plads til 
dig. 

Også for ungdommen mel-
lem 10 og 15 år har vi tilbud om 

start2crawl, hver søndag fra kl 
14.00 til 14.30.

Tilmeld dig allerede nu på vo-
res hjemmeside: 
http://roedekro-if.klub-modul.dk
eller mød bare op med hele fami-
lien, og se om det er noget for jer. 

Ved spørgsmål angående fami-
liesvømning ring/sms Vivian på 
tlf. 21 83 45 54

Ved spørgsmål om triat-
lon-medlemskab ring/sms Nina 
tlf. 21 48 46 98.

Klar til familiesvømning

Tri og mortion



Rødekro Husholdningsforening 

Adventsfest
Tirsdag d. 5. december kl. 19.00  

afholder  
Rødekro Husholdningsforening

Adventsgudstjeneste i Rise Kirke  
ved præst Morten B. Vibert

Derefter julehygge på Røde Kro  
med underholdning af 

Øsby Kirkes Voksenkor

Kaffe med kløben kr. 55,00

Alle er velkomne
Bestyrelsen
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Rødekro Husholdningsforening besøg  
ved Vadehavscentret

Bygningen er tækket med tagrør 
både på tag, udhæng og væg-
ge.  Der er brugt 25.000 bundter 
tagrør som er hentet fra Limfjor-
den og Ringkøbing Fjord, derud-
over er der brugt 34 km. trælister 
af robinia træ der efter sigende 
har en meget lang holdbarhed.

Specielt, men smukt byggeri, 
der falder smukt ind i marsklan-
det

Udendørs areal der viser hvor-
dan bevoksningen er på en tun-
dra hvor mange trækfugle bygger 
rede og får unger.

Indendørs bassin med levende 
fladfisk, strandkrabber,  eremit-
krabber, muslinger, rejer og meget  
andet småkravl.

Det bedste er at man gerne må 
røre ved dyrene tage dem op og 
kigge nærmere på dem

En spændende tur med guidet 
rundvisning. Vores guide var en 
dygtig fortæller, med et meget ty-
deligt sprog.

Vi var 25 deltagere på turen. En 
tur der varmt kan anbefales.



Østergade 10 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 16 20

www.roedekrosmedie-as.dk  
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Allerede i efteråret 2016 starte-
de forberedelserne til Spejdernes 
Lejr 2017 i Sønderborg for spej-
derne i Rødekro.

At deltage i en stor lejr med ca. 
40.000 andre spejdere kræver en 
del mere forberedelse, end når 
gruppen normalt tager på lejr. For 
at alle spejderne kunne være der, 
måtte der bl.a indkøbes flere telte 
og der måtte indkøbes flere store 
støbejernsgryder for at alle kun-
ne blive mætte, når der hver dag 
skulle laves mad på bål. Lejrplad-
sen skulle forberedes og spejderne 
skulle meldes til aktiviteter.

Den vigtigste forberedelse fore-
gik når ca. 20 spejdere vandrede 
rundt i Rødekro og omegn. De 
havde nemlig taget udfordringen 
op, at vandre de ca. 44 kilometer 
til Sønderborg på lejrens første 
dag. De spejdere, der deltog i alle 
træningsturene, nåede at vandre 
mere end 100 kilometer.

Endelig lørdag den 22 juli var 
der afgang - til fods - mod Søn-
derborg. De morgenfriske spejde-
re mødtes kl. 06:00 for at begynde 
vandringen. På turen deltog spej-
dere i alderen 12 - 60 år. Allere-
de under 10 timer efter kunne de 

vandrende spejdere se over Als-
sund. Desværre måtte spejderne 
over Christian X bro, da den nye 
bro kun er for kørende. Det blev 
noget af en omvej, for lige her åb-
nede himlen for sluserne. Spej-
derne gav selvfølgelig ikke op af 
den grund. Knap en time senere 
kunne de med fanen forest mar-
chere ind på lejrpladsen. Alle me-
get våde, meget trætte og stort set 
alle med mange vabler. Det er no-
get af en bedrift at vandre 44 kilo-
meter på ca. 10 timer uanset om 
man er 12 eller 60!

På lejren deltog udover alle de 
vandrende spejdere gruppens 

yngste bævere og de lidt ældre 
ulve. Der blev behandlet vabler 
helt indtil onsdag. I alt deltog 36 
spejdere fra Rødekro Gruppe. 
Mange besøgende havde ondt af 
spejderne fordi, den danske som-
mer i år har været meget regnfuld 
- men os, der var på lejren opleve-
de egentlig ikke så meget regn. Vi 
holdt fast i solskinstimerne!

Sådan en stor lejr giver minder 
for livet og når vi i dag husker til-
bage, så husker vi det store fælles-
skab, vi oplevede i gruppen, når vi 
samledes til aftensmaden eller sad 
under presenningen på vores spi-
sebord af rafter.

i Rødekro

KFUM Spejderne fra Rødekro 
vandrede til Spejdernes Lejr 2017



Kirkebladet flytter ind
-  læs mere herom på side 2 i 

kirkebladet

KIRKEBLAD FOR NOVEMBER • DECEMBER • JANUAR
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RISE KIRKE



Kometbladet bliver vores nye fæl-
les blad her i Rødekro; I menig-
hedsrådet synes vi, at Rise Kirkes 
kirkeblad skal være der, hvor Rise 
sogns borgere er, og det bliver jo i 
Kometbladet fremover. 

Fra vores kirke lykønsker vi os 
alle sammen med vores nye blad. 
Et godt sammenhold i byen – ska-
ber det bedste miljø for os alle 
sammen at leve i. Men vi er man-
ge mennesker her; og vi kender 
ikke hinanden så godt, som de gør 
de små steder. 

Men med et fælles blad har vi 
et sted, hvor vi alle sammen læ-
rer mere om hinanden; og i stedet 
for at snakke om, at de andre gør 
sådan og sådan, kan vi herefter 
snakke med om, hvad VI har af 
gode tilbud her hos os. 

For vi kender til hinanden. Jo 
flere forskellige stemmer fra vo-
res dejlige lokalområde, vi møder 
i bladet, jo bedre bliver det. Så vi 
må vist alle sammen blive gode til 
at samle og skrive og sende ind – 
alle de gode historier, så de alle 

sammen bliver dele af vores fælles 
historie. Det bliver så godt. 

Rise Kirkes kirkeblad vil med 
tiden flytte helt over i Kometbla-
det. Men vi skal kunne følge med 
til forandringen alle sammen, så 
vi starter med 4 sider her – og det 
velkendte kirkeblad ved siden af. 
Det gør vi et par gange – for så at 
tage springet fuldt ud – og lade 
kirkebladet være en del af komet-
bladet. 

Sognepræst 
Helle Domino Asmussen

heda@km.dk

Kirkebladet flytter over i Kometbladet  
– langsomt men sikkert

Vi modtager meget gerne kager til kaffebordet. 
Kontakt Iben Koch-Hørlyck fra menighedsrådet,  
tlf. 51 78 47 28.

Tombola
Rises Gode Hænder har kreativt doneret tid og 
håndarbejde hertil, men vi har brug for mere.
Vi modtager meget gerne præmier; husflid, hånd-
arbejde, kreative pyntegenstande; gaver mv. 
Kontakt kirkens præster  
(Helle tlf. 74 66 22 39 eller Morten tlf. 74 66 17 62)

Den verdensberømte Konfirmandkonfekt  
kan man vinde og købe.

Salg af juledekorationer m.m. Vil man hjælpe 
mødes vi i sognegården fredag d. 24. november. 
Medbring gerne materialer – vi har også noget.

Alle donationer modtages med hjertelig tak.

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

JULEBASAR  
– søndag d. 26. november i Sognegaarden ved kirken
Tidspunkt: Efter kirketid – ca. kl. 12.00-14.00. Der vil være lækkert kaffebord pris pr. billet: 25 kr.



Vi er i Rise kirke så heldige, at vi 
har rigtig mange børn på besøg 
i forbindelse med gudstjenester 
og andre arrangementer. Vi vil 
derfor gerne gøre noget for, at de 
mindste også kan føle sig velkom-
ne i Rise kirke. 

Derfor har vi lavet et børne-
hjørne i kirken, som løbende vil 
blive videreudviklet. Der vil være 
lidt bøger, noget at tegne med og 
på, og lidt andet legetøj. 

Børnehjørnet er beliggende ba-
gerst i kirken, lige når man kom-

mer ind. Vi håber, at I vil synes 
om og gøre brug af det og at det vil 
være med til at gøre det nemmere 
for børn at være med i kirken. 

Vel mødt i Rise kirke.

Sognepræst
Morten Brosbøl Vibert

              mbv@km.dk

Syng Julen Ind

Søndag d. 17. december kl. 10.30 

Gudstjeneste med hovedvægt på nogle af de 

dejligste julesalmer. 

Salmeønsker kan sendes til Helle på mail 

eller afleveres i kasse i våbenhuset senest  

d. 10. december.

Fastelavnsgudstjeneste 
Søndag d. 11. februar kl. 14.00 Gudstjeneste med efterfølgende tøndeslag-ning og kaffe, hygge og tryllekunstner i Sognegaarden – arrangementet er gratis.

Rise Kirkes Kor  synger julen ind
Torsdag den 30. november kl. 16.30 på Rødekro Bibliotek – fri entré.

Nytårsgudstjeneste  

for Pensionistforeningen

Torsdag d. 4. januar kl. 14.00 

Gudstjeneste og efterfølgende kaffe og  

hyggeligt samvær i Sognegaarden.

Børnehjørnet – hvad er det?



November 2017
Søndag  d.   12. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Fredag   d.   17. kl. 10.00 Rises Gode Hænder mødes i Sognegaarden
Lørdag   d.   18. kl. 10.00 Dåbsgudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Søndag  d.   19. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Onsdag  d.   22. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegaarden
Fredag   d.   24. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i Sognegaarden v/Nora og Niels Jørgen
Søndag  d.   26. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert m/efterfølgende julebasar.
Tirsdag  d.   28. kl. 17.00 Gud og Spaghetti v/Morten B. Vibert
Torsdag d.   30. kl. 16.30 Rise Kirkes Kor synger julen ind på Rødekro Bibliotek – fri entré

December 2017
Søndag  d.     3. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Søndag  d.     3. kl. 14.00 Tysk Gudstjeneste v/Martin Witte
Tirsdag  d.     5. kl. 19.00 Adventsgudstjeneste Rødekro Husholdningsforening v/Morten B. Vibert
Onsdag  d.     6. kl. 19.30 Julekoncert med Ann-Mette Elten - Udsolgt
Søndag  d.   10. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Fredag   d.    15. kl. 10.00 Juleafslutning m/Lucia-optog for Børnehuset Fladhøj
Søndag  d.   17. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen – Syng Julen ind
Søndag  d.   24. kl. 10.00 Tysk Gudstjeneste v/Martin Witte
Søndag  d.   24. kl. 13.00 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Søndag  d.   24. kl. 14.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Søndag  d.   24. kl. 16.00 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Mandag d.   25. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Tirsdag  d.   26. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Søndag  d.   31. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert

Januar 2018
Mandag d.     1. kl. 16.00 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Torsdag d.     4. kl. 09.30 Babysalmesang v/Agnes Thomsen – nyt hold starter
Torsdag d.     4. kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste Pensionistforeningen v/Helle D. Asmussen
Søndag  d.     7. kl. 09.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Søndag  d.     7. kl. 11.00 Tysk Gudstjeneste v/Martin Witte
Søndag  d.   14. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Søndag  d.   21. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Søndag  d.   28. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen

Ovenstående oversigt er ikke fuldstændig, der er flere aktiviteter i december og januar, som ikke er endelig aftalt endnu – det fulde 
overblik ses i kirkebladet, som udkommer i uge 47 eller i kalenderen på risekirke.dk efter uge 47.

Gudstjenester og andre arrangementer



Din Bilpartner Rødekro
Hærvejen 85 · 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 24 24 
www.dinbilpartner-roedekro.dk
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Fredag den 6. Oktober har der væ-
ret over 60 forskellige salgsstande 
i hallen. Der blev handlet, grinet 
og samlet penge ind til en god sag.

Feks blev der solgt kaffe og kaffe 
til fordel for “Lyserød Lørdag”

Rødekro Håndbold afholdt loppemarked

Håndbold

Karoline og Laura som solgt kaffe 
og kage såsom andre lopper for den 
gode sag.

Erik ledte en trøje auktion

Mick og Henriette  
in aktion ;-)

Masse af Lopper
Her Amelie og June  



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

Den årlige træningsweekend var 
endnu engang en kæmpe stor 
succes. 55 unge mennesker hav-
de valgt at deltage i en anderledes 

Spillerne er klar til at spille 
natminton – en særlig udga-
ve af badminton, hvor bane 
og fjerbold lyser i mørke. Det 
er en anderledes og kanon 
sjov måde at spille badminton på.
Tusind tak til alle forældre for 

I år deltager Rødekro Bad-
minton med 8 ungdoms-
hold og 4 seniorhold i hold-
turneringen. 

Vi håber, at vi kan nå li-
geså langt og gerne længere 
end sidste år, hvor vi kom 
hjem fra DM i Frederiks-
havn med en 5. plads. 

den store opbakning til vores træ-
ningsweekend.

træningsweekend, som 
både indeholdte badmin-
ton, boksning, svømning 
og ikke mindst socialt 
samvær.

Tlf .  25 32 87 72
Grønn ingen  49
6230 Rødekro
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Træningsweekend

NatmintonHoldturnering  
2017 - 2018

Badminton



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

Mange af vores ungdomsspillere 
har allerede deltaget i flere indivi-
duelle stævner og tilmeld kommet 
hjem med medaljer. 

Vores 8 fantastiske trænere har været på trænerkursus. De er alle klar til 
at dele ud af deres tillærte viden i de mange træningspas, vi har i løbet 
af ugen.  

Vi har stadig ledige baner til 
jer, som gerne vil spille for 

motionen og hyggens skyld. 

Fladhøjhallen  
mandag fra kl. 20.00 – 21.00

Rødekro hallen  
onsdag fra kl. 21.30 – 22.30

Kontakt Conni Hansen,
tlf. 30 26 12 20,  

for yderligere information.
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Individuelle stævne

Fantastisk trænerteam Har du lyst til at  
spille badminton  

med din ven, kollega  
eller nabo?

Østergade 53 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 22 37

sostack.dk

Mandag - Fredag 08.00 - 17.30
Lørdag  9.00 - 12.00



Vi er i Rødekro gymnastikafde-
ling en attraktiv forening under 
RIF med glade frivillige og tro-
faste medlemmer. Her lægger vi 
vægt på et samarbejde bygget på 
fælles ansvar, gensidig respekt 
og det frivillige foreningsarbej-
de under DGI. Vi har omkring 
500 medlemmer i alderen 1-80 år 
som er fordelt på alle de forskel-
lige hold, som du læser om her i 
folderen. Vores forventninger til 
frivillige er en åben, ærlig og til-
lidsfuld adfærd og samtidig er et 
forbillede for vores medlemmer. 
Vi lægger vægt på god omgangs-
tone, tolerance og ligeværd – både 
sportsligt og socialt.

Som frivillig kan du få en stor, 
mellem eller lille opgave – alt ef-

Hvorfor skulle jeg blive frivillig i gymnastikforeningen?
• Du bliver en del at et sundt fællesskab, hvor vi støtter hinanden
•  Du får sjove oplevelser, gratis uddannelse og spændende  

inspirationskurser
• Du bliver tilpas udfordret og får personlig udvikling
• Du bliver et kendt ansigt i byen
• Du får, hvad du gir

Hvorfor skulle jeg blive medlem af gymnastik afdelingen?
• Du får god motion i et sjovt fællesskab
• Du får meget for pengene
• Du vil opleve, at vi møder DIG, med det du kan 
• Du kan udvikle dig fysisk, hvis du vil
• Du vil møde velforberedte og engagerede instruktører

ter hvad du har lyst til og brænder 
for. Der er ledelses- og instruktør-
opgaver. Vi har også små arbejds-

opgaver i Triologi-grupperne. 
ALT tæller og opgaverne er meget 
alsidige.

Gymnastik har haft en glad start  
på sæson 2017/2018

Sæsonen startede midt i september og løber frem til marts. 
På vores 18 hold er der omkring 500 tilmeldte, og der er 
god energi på alle hold fra de yngste på: Barn med voksen 
holdet, til de ældste på: Glad motion med velvære.

Nyt om CrossGym
Som noget nyt kan du  deltage 
1 eller 2 aftener om ugen. Om 
tirsdagen foregår træningen i 
Hærvejsskolens gymnastiksal 
på Vestergade, og om torsda-
gen trænes i naturen så længe 
vejret tillader det. Et stærkt 
træningskoncept for både 
mænd og kvinder i alle aldre. 
CrossGym er 10 uger ad gan-
gen. Næste hold starter op i 
uge 2 - 2018. 

Powerhoop
Styrke og balance øvelser med 
powerhoops giver smil på læ-
ben og sved på panden. Der er 
powerhoops til alle deltagere, 
også her starter nyt hold op i 
uge 2 – 2018.

Følg med og få  
mere information  
om alle vores  
tilbud 
Vi gør det nemt for dig at følge 
med i gymnastik foreningens 
nyheder og aktiviteter. Både 
på vores hjemmeside: 
www.roedekro-if.dk/gymna-
stik og på facebook @røde-
krogymnastik.
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Det er sjovt at være en del af Rødekro gymnastikforening, 
både som frivillig og som medlem…

Gymnastik



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

Indlæg fra Dorit Grundahl,  
Egeparken 15, Rødekro

Jeg har i mange år været bosat i 
Rødekro og i de sidste godt 18 år 
i et mindre parcelhus. Har dog 
aldrig rigtig ”integreret” mig, da 
fuldtidsjob, hus, have, familie, golf 
og maleri har taget al overskud og 
energi. 

Efter et langt arbejdsliv ”sprang” 
jeg den 1. september 2017 ud som 
folkepensionist, og samtidig dum-
pede folderen fra Rødekro Idræts-
forening ned i min postkasse.

Jeg tænkte, at NU var det tid 
til at ”snuse” lidt til foreningslivet 
og Rødekro, hvorfor jeg – udover 
kunstundervisning i Nygadehuset 

Familie/Legedage  
enkelte lørdage fra 10-11.30
Her er mulighed for at være aktive sammen som fa-
milie. Sjove aktiviteter som: lege, stafetter og tumle 
på redskabsbaner, giver grin og sved på panden.  
Aktiviteterne passer til børn i alderen 2-8 år, men 
børn på alle aldre er velkommen. Det koster kun 
15 kr. pr. person og tilmelding foregår på hjemme-
siden.

Vi mangler frivillige  
i vores Triologi
Men hvad er Triologi? Det er en arbejdsform, som 
går ud på at flest muligt laver så lidt som muligt!
Vi arbejder med én konkret opgave i små triolo-
gi-grupper bestående af 3 personer i hver. Arbejds-
tiden kan være 3-5 timer i løbet af en sæson. Mere 
information kan du få hos formand Bettina Lund 
mobil 26 83 39 31, eller du er velkommen til vores 
generalforsamling i februar, hvor du får gode hi-
storier om gymnastikforeningen og Triologi grup-
perne.

– også tilmeldte mig Senioridræt i 
Rødekro Hallen tors. kl. 10-12.

Var noget spændt – dels kend-
te jeg kun få i byen, og dels ville 
jeg nok være én af de yngste – den 
ældste er vist 95 år!! 

Spændingen blev udløst til stor 
glæde – for hold nu op, hvor var 
det dejligt og befriende at være 
sammen med alle de ca. 50 frem-
mødte, hvoraf flest var kvinder.

Må tilstå, at jeg nu glæder mig 
til de to timer ugentligt – en times 
gymnastik for hele kroppen – en 
halv times sang og hyggeligt sam-
vær – og en halv times anden form 
for motion – badminton/bordten-
nis/keglespil. 

Ville gerne ha’ spillet bordtennis 

med net, points og ”fuld skrue”, 
som jeg husker det fra min ung-
dom, men sådan spilles der ikke! 
Det blev i stedet til badminton 
med tre andre kvinder - også rig-
tig godt!

Nyder også den halve time med 
hygge og sang fra højskolesangbo-
gen. Jeg er vant til, at min stemme 
kan høres, men ikke her, for alle 
synger med deres stemmers fulde 
kraft – helt fantastisk! 

Og så har de få mandlige senio-
rer i den grad sønderjysk lune og 
humor - dejligt, at de også er med!! 

Så alt i alt giver ”senioridræt” 
fuldt valuta for pengene og megen 
livsglæde!!

Det var ordene  
fra en ”lun” vestjyde.
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”Senioridræt” for fuld valuta!



NHU -  et godt sted at være, også for dig

Sæsonen er allerede godt i gang, og vi er glade for den store opbakning. Men der er stadig plads til flere, tag et 
kig og se om der er noget der fanger dig. Læs mere omkring de enkelte hold på vores hjemmeside www.nhuf.dk

Hold  Tidspunkt Træningssted
Mor/Far/Barn Onsdag 16.15-17.15 Nr. Hostrup Forsamlingshus
Puslinge  Tirsdag 16.15-17.15 Nr. Hostrup Forsamlingshus
Springmus Tirsdag 17.20-18.20 Nr. Hostrup Forsamlingshus
Turbotons Mandag 16.30-17.30 Nr. Hostrup Forsamlingshus
Juniormix Onsdag 17.30-19.00 Nr. Hostrup Forsamlingshus
Motionsherrer Tirsdag 20.00-21.00 Nr. Hostrup Forsamlingshus
Kropstræning Onsdag 19.00-20.00 Nr. Hostrup Forsamlingshus
Karleholdet Mandag 18.00-19.30 Agerskov Ungdomsskole
Crossgym M/K Mandag 18.00-19.00 Hellevad Skoles gymnastiksal
Babymotorik Starter januar 2018 Nr. Hostrup Forsamlingshus
+23 rytmepiger Tirsdage i lige uger 18.30-20.00 Nr. Hostrup Forsamlingshus
+16 rytmepiger Onsdag 19.00-20.00 Fladhøjhallen
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Gymnastik i Nr. Hostrup - kom og vær med!



 

Rødekro Midt 3

RØDEKRO VVS 
Trondhjemsvej 5 
6230 Rødekro 
74694448 * 20974448 

Østergade 65 · Rødekro
Tlf. 30 31 13 65

- fremtidens      pilleovne

Af: Birger Hansen (formand)  
mail: birger1950@gmail.com 
mobil: 29 85 00 96

Vi henvender os til hele 6230 
Rødekro og omegn. Vi vil gerne 
sprede kendskab og interesse for 
tennis sporten. Klubben ligger 
på Skovbrynet 3, Rødekro (bag 
Fladhøj hallen), vi råder over 4 
grusbaner og eget klubhus. Vi har 
28 junior, 77 senior sommermed-
lemmer og  25 vintermedlemmer, 
2 uddannede trænere samt 4 hjæl-
petrænere under uddannelse.

Vi kan tilbyde juniortræning 
samt træning for seniorer (nybe-
gynder og øvede).

Online booking af tennisbaner 
på hjemmesiden.

Aktiviteter: 
Sommertennis alle dage fra april 
– september. Vintertennis i form 
af Minitennis, der spilles i Fladhøj 
hallen onsdage (aften) samt lørda-
ge fra 9-11.

Ny aktivitet – Invitation til Fa-
milie Minitennis, lørdage fra kl. 
11-12 i november og december 
måned (der er dog aflysning d 18. 
nov).  Gratis deltagelse og der kan 
lånes ketsjere i klubben.

Minitennis spilles på badmin-
tonbaner, hvor nettet er sænket. 
Minitennis spilles med skumbol-
de, det betyder, der virkelig skal 

spilles mange bolde over nettet, 
for at vinde point. Alle kan være 
med, er forældrene forhindret så 
kommer juniorerne bare selv og 
omvendt. Der vil altid være in-
struktører og forældre til stede.

Formålet med minitennis er, at 
forældre og børn får sjov moti-
on sammen, samt at man får lært 
tennisspillets grundslag.

Tilmelding til Familie miniten-
nis nødvendig til Birger på mail: 
birger1950@gmail.com eller mo-
bil 29 85 00 96.

Læs mere på vor hjemmeside 
www.roedekrotennisklub.dk

Lars Heiselberg (forældre) 
samt en lille gruppe juniorer

En gruppe seniorer der spiller 
minitennis lørdag formiddag

10 gode grunde  
for at spille tennis: 

Gode oplevelser sammen • 
masser af motion • møder 

nye mennesker • motion gi-
ver motivation • tennis er til 
at betale • tennis spilles året 
rundt • mental udfordring • 
tennis er både individuel og 
holdsport • tennis bygger på 
værdier • tennis fascinerer 

alle aldre hele livet.
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Af: Lasse Linding Jørgensen, Besty-
relsesmedlem Rødekro IF fodbold

Rødekro IF er igen tilbage i serie 
4 og i overbevisende stil. 10 kam-
pe og 9 sejre – 47 scorede mål, var 
med til at sikre at oprykningen 
kom sikkert i hus. 

De fleste kampe i denne sæ-
son blevet vundet i sikker stil, ja 
faktisk vandt holdet 4 gange med 
cifrene 7-1. Nu er fokus så rettet 
mod næste sæson hvor der venter 
nye udfordringer. 

Før denne sæson fik vi en ny 
førsteholdstræner i klubmanden 
Erik Hansen. Dette har været med 
til at forbedre vores spil og vi ar-
bejder stadig hårdt til træning på 
at forbedre det endnu mere. 

Den sikre oprykning blev selv-
følgelig fejret med et brag af en 
fest hvor, der på trods af afbud 
(efterårsferie), deltog 32 mand.  

Det sociale i fokus
Vi oplever for tiden et rigtig 
stærkt sammenhold i den meget 
unge seniortrup. 

I løbet at det sidste års tid har 
vi lavet en masse sociale arran-
gementer på holdet og det har 
gavnet spillernes moral og vores 
kendskab til hinanden.  Udover 
afslutningsfester mv har vi blandt 
andet spillet fodboldgolf, haft fæl-
les spinningtimer i januar måned 
osv. Alt dette tror jeg har været 
med til at gavne holdet på banen.

Udover dette har vi fået et rig-
tig godt sammenhold med vores 

talentfulde u19 liga hold, hvor vi 
har mulighed for at låne spillere. 
Det giver de unge spillere erfaring 
med seniorfodbold, men er også 
godt for vores hold, da disse dren-
ge er vant til at spille fodbold på et 
højt niveau. Et tak skal lyde til u19 
træner Michael Hedegaard

Serie 4, hvad nu? 
Forhåbentlig har taget en del erfa-
ring med os fra sidst vi var i serie 
4 og vil blive styrket heraf. Inden 
denne sæson gik i gang, aftalte 
vi på et spillermøde at målet hed 
toppen af serie 4. Dette bliver som 
oprykker selvfølgelig en svær op-
gave, men vi tror på os selv og går 
ydmygt ind til hver eneste kamp i 
serie 4. Forhåbentligt vil vi se po-
sitive resultater på banen. 

Har du lyst til at spille? 
Der er plads til alle i Rødekro IF 
senior. Vi har både et serie 4, men 

også et serie 5 hold hvor det hand-
ler mere om det sociale end resul-
taterne på banen. Er du 16+ skal 
du være velkommen til at kom-
me og træne med og se om det er 
noget for dig. Hvis interesseret så 
kontakt: 

1.  holds træner  
Erik Hansen: 51 20 93 38 

2.  hold træner  
Frank Jessen: 40 47 47 85

Opfordring
Næste sæson starter først i 2018, 
men jeg vil gerne benytte lejlighe-
den til at opfordre alle til at kom-
me og støtte de lokale hold. Dette 
gælder for alt sport i Rødekro. Til 
alle senior fodbolds førsteholds 
kampe er det muligt at købe grill- 
pølser, øl/vand mm. Så tjek spille-
planen på www.dbu.dk og støt de 
lokale foreninger! De er med til at 
holde liv i byen.
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Skrevet af: Caroline Petersen 8.G 
Hærvejsskolen

Det jeg tror, fylder meget hos 
mange 8. Klasses elever, eller 
ihvertfald hos mig, er den kom-
mende og allerførste årskarakter.

I 8. Klasse er det første gang, 
man oplever at få karakterer. Ind-
til nu har vi kun, i fremlæggelser 
og tests fået at vide hvorvidt vi lå 
middel, over- eller under middel. 
Vi kan nu bare 2,5 måneder inde 
i skoleåret mærke presset. Allere-
de i starten af året blev vi nærmest 
bombarderet med afleveringer og 
prøver i alle de forskellige fag. Jeg 
har for mit vedkommende, skulle 
skrive min allerførste tyske stil.

Ja, de forskellige tests og afleve-
ringer bringer mange forskellige 

følelser med sig. Det ene øjeblik 
kan man sidde med en læsetest og 
virkelig bare vide at man har styr 
på det her, mens man det næste 
øjeblik kan sidde med sin natur-
fags prøve og virkelig ikke fatte en 
skid - jeg ved sgu da ikke hvordan 
mikrobølgeovnen blev opfundet!

Og med årskarakteren kommer 
også andre ting. Vi bliver erklæret 
uddannelsesparate eller ikke-ud-
dannelsesparate. Det er et stort 
pres, der bliver lagt på skuldrene 
af os unge, da vi allerede nu skal 
tage stilling til, hvad vi gerne vil 
bruge resten af vores liv på. Det 
kan få en til at føle sig lidt stresset, 
når tanken hele tiden bare ligger 
og nager i baghovedet. Selvfølgelig 
er det vigtigt at få en god uddan-
nelse og skabe en god fremtid for 

sig selv. Men lige nu ville jeg vir-
kelig bare ønske, at kunne få lov 
til at være ung. Få lov til ikke hele 
tiden af bekymre mig om fremti-
den og blot leve i nuet. Bare det 
at være der hænge ud med venner 
og ikke hele tiden bekymre sig om 
en fremtid der ligger langt, langt 
væk og alligevel lige foran en.

Så ja, det kan godt være, at vi 
unge mennesker bare sidder med 
snuden begravet i skærmen hele 
tiden, men vi har nu også en del 
at tænke på.

Altså, det er jo stadig mega fedt 
at være ung, det er fedt at gå på 
hærvejsskolen, det er fedt at være 
sammen med ens venner i fri- 
kvartererne. Men den årskarak-
ter… Jeg glæder mig sgu bare til, 
at det er overstået.

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa · Frøslevvej 38, 6330 Padborg · Hærvejen 73, 6230 Rødekro
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Jul i Rødekro

LØRDAG DEN 25. 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. 10.45  Gammeldaws juletræsfest  
i Rødekro Hallen.

Kl. 11.15  Underholding ved  
tryllekunstner Henning Nielsen.

Kl. 12.00  Alle fremmødte børn får  
en gratis godtepose.

LØRDAG DEN 2. DECEMBER
Kl.  10.00 - 12.00  Julefilm 

Skattejagt
 Lav en juledekoration 
 Klip og klister julepynt
 Sjov med perler

LØRDAG DEN 9. DECEMBER
Kl.  10.00 - 12.00   Julefilm 

Skattejagt
  Lav en juledekoration 

Klip og klister julepynt
Kl.  10.30 - 11.30  Juleshow med  

Tine Mynster  
og familie Nissen

LØRDAG DEN 16. DECEMBER
Kl.  10.00 - 12.00  Julefilm 

Skattejagt
 Lav en juledekoration 
 Klip og klister julepynt
 Smykkeværksted

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

Blæsebanden

Henning


