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KOMETBLADET
Fastelavn med Fastelavn med 
StarWars TroppereStarWars Troppere
den 22. februarden 22. februar

Orienteringsmøde

12. maj 2020

"Det nuværende menighedsråd

har fokus på at skabe en kirke for

alle med plads til forkyndelse,

sammenhold, omsorg, fordybelse,

forskellighed og oplevelser.

Vær med til at sætte kursen - Vi inviterer til

orienteringsmøde tirsdag d. 12. maj 2020 kl.

19.00 i Sognegaarden. Her vil vi orientere om

arbejdet i den forløbne periode, kommende

opgaver og datoer og regler for det kommende

valg. 

Læs mere på www.menighedsraadsvalg.dk

Orienteringsmøde d. 12. maj kl. 19.00
KIRKEBLAD FOR MARTS · APRIL · MAJ

KIRKEBLAD FOR MARTS · APRIL · MAJRISEKIRKE.DK
RISEKIRKE.DK

Klar til  Klar til  
gymnastikopvisning?gymnastikopvisning?

Bladet for Rise Kirke  

Bladet for Rise Kirke  

i midten af bladet
i midten af bladet



  orkedøR
Tlf. 73 66 18 00

www.superbrugsenroedekro.dk 

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

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

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

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

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

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butik fi nder Du store friske ferskvareafdeling.

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

DER ER FORSKEL

Rødekro · Gråsten ·  Løjt Kirkeby
www.superbrugsen.dk

Vi støtter lokalt
I SuperBrugsen fi nder du kompetente medarbejdere i alle vore afdelinger.
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udvalg af økologiske, miljøvenlige og allergivenlige produkter.

DER ER FORSKEL

2



Af: Hans Nørgaard Clausen,  
Formand for Rødekro  
Udviklingsråd

Så er årets første Kometblad på ba-
nen, hvor du endnu en gang kan 
læse om de mange aktiviteter, som 
byens foreninger sætter i værk. Vi 
er glade for og stolte over at der 
sker så mange forskellige ting i 
byen.

2020 er året hvor Hærvejsskolen 
endelig bliver samlet på en matri-
kel, efter at Børnehuset Fladhøj 
blev indviet i slutningen af 2019. 
Dejligt med nye flotte rammer til 
vores børn og unge. De nye insti-
tutioner efterlader nogle tommer 
bygninger andre steder i byen, 

hvor skolen på Vestergade er klart 
den største. Aabenraa Kommune 
har lovet os at vi bliver hørt, inden 
der træffes beslutning om hvad 
der skal ske med disse bygninger 
og områder fremadrettet. Det vil 
vi holde dem op på. Vi har tidlige-
re samlet input fra byens borgere, 
men har du nye ideer er du meget 
velkommen til at kontakte udvik-
lingsrådet.

En flytning af en skole medfø-
rer helt nye trafikmønstre i en by. 
Det kræver både tilvænning og 
tilpasning. Nogle elever cykler på 
veje, de måske ikke har været vant 
til før. Alle bilister bør derfor være 
ekstra opmærksomme i trafikken 
om morgenen og om eftermidda-

RØDEKRO
Udviklingsråd

Så er 2020 kommet i gang

gen.  Derudover skal byens veje 
naturligvis indrettes, så de er så 
trafiksikre som muligt. Det er en 
kommunal opgave, men vi prøver 
naturligvis at påvirke tingene så 
meget som muligt i den rigtige ret-
ning – dette arbejder fortsætter.  

STØT UDSATTE BØRN

HVERT ET
SMYKKE
TÆLLER

KAMPAGNE
Armbånd med sølv eller forgyldt charm 495,- / 595,-

Spar 500,-

VEDHÆNG
Sølv 299,- 

Forgyldt 349,- 

ØREHÆNGER
Sølv 399,- 

Forgyldt 449,- 

ØRESTIKKER
Sølv 299,- 

Forgyldt 349,- 

hærvejen 35, 6230 rødekro
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Skrevet af: Anni Rudbeck 

Østergade 58
Bygget i 1964 og har matrikel nr.: 
543 Brunde.

Produktionen starter 20. juli 
1964, der er 16.000 m2 gulvareal. 

Livet formes for en stor del af 
en række tilfældigheder. Anders 
Jensen var uddannet landmand og 
havde to muligheder efter at have 
aftjent sin værnepligt i Viborg. En 
bestyrerstilling på en gård i Nord-
jylland eller at hjælpe sin bror, som 
havde en skotøjsfabrik i Vejle. Han 
kunne ikke bestemme sig og be-
sluttede at tage det første tog og se 
hvor det førte hen. Det blev Vejle 
og dermed var grunden lagt og det 
blev senere til Rødekro Skotøjsfa-
brik.

Den 1. maj 1961 overtog Anders 
Jensen Anton Ohlsens skotøjsfa-
brik i Rødekro. Virksomheden lå 
sammen med privatbolig på Ve-
stergade 1-3. Produktionen var de 
første år der i tre etager. Nederst 
montage, 1. sal systue og 2. sal 
hjemmesko.

I de første år havde vi mange 
problemer med, at de kvindelige 
ansatte holdt op med at arbejde 

når frugt og bær skulle plukkes og 
syltes.

I 1964 flyttede virksomheden til 
nybyggede lokaler på Østergade 
58. I 1965 var der 150 ansatte og 
produktionen var 2500-2700 par 
om dagen.

Den 2. juni 1965 havde vi besøg 
af Kong Frederik, dronning Ingrid 
og prinsesse Benedikte.

I Juni 1968 blev arealet fordob-

let og arbejdsstyrken var nu 215 
mennesker og produktionen lå på 
3500-4000 par om dagen.

I januar 1970 var vi oppe på 325 
ansatte og en produktion på mel-
lem 6000 og 7000 par om dagen.

I april 1971 brændte fabrikken. 
Vi havde en fuld ordrebog så der 
måtte handles hurtigt. Ved hjælp 
af hårdtarbejdende medarbejde-
re kom produktionen i gang igen 
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Rødekro Skofabrik 1961 – 2004

Åbningstider: Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 
 Lørdag: 9.30 - 12.30

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



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

Peter Skøtt’s Begravelsesforretning

med ca. 150 mand og en dags pro-
duktion på ca.3500-4000 par. Efter 
genopbygningen var vi på normal 
kraft 6-7000 par om dagen i august.

I december 1971 fik Anders Jen-
sen overrakt Dansk Arbejdes Initi-
ativdiplom.

Ud over det danske marked, 
solgte vi sko i Sverige, Norge, Tysk-
land, Østrig, Schweiz, Holland, Ir-
land og England. Tyskland blev 
med årene det største marked med 
en andel på ca. 60 procent af pro-
duktionen.

Sidst i 1970erne kom der større 
konkurrence fra billig lande, sko-
produktion er jo meget løntungt. 
Så på trods af Anders Jensens over-
bevisning om, at danske sko skal 
produceres i Danmark, måtte vi til 
at se os om efter produktion i ud-
landet. Vi startede med at få skafter 
fra Ungarn og senere Polen.

Med flytningen af produktion 
blev medarbejderstaben også re-
duceret. 

I 1980erne startede Anni Rud-
beck og Peter Rudbeck (datter og 
svigersøn) i virksomheden. Jeg på 
kontor med ansvar for kundekon-
takt i ind og udland og Peter blev 
den, der stod for at opbygge ny 
produktionsteknologi i Rødekro. 
Senere flyttede vi denne del til Be-
ograd.

I Juni 1990 døde Anders Jensen 
pludselig efter kort tids sygdom, 
og vi overtog virksomheden. Peter 
som leder og jeg med uændrede 
arbejdsopgaver.

I løbet af 1990erne blev med-
arbejderstaben reduceret kraftigt 
da produktionen langsomt blev 
flyttet til udlandet. Det eneste der 
blev i Rødekro var udvikling af nye 
modeller, forsendelse og kontrol af 

råvarer til produktion i udlandet 
samt udsendelse af færdigvarer 
til kunder i Danmark, Norden og 
Europa.

I 2001 var der 17-20 medarbej-
dere ansat. Nogle i Rødekro og 
andre på forskellige produktions-
steder Polen, Beograd Serbien og 
Litauen.

Vi havde 40 års jubilæum i maj 
2001.

I 2003-2004 blev virksomhe-
den solgt til Sanita i Ikast og blev 
flyttet der op. Peter Rudbeck  flyt-
tede med som produktionsansvar-
lig. Peter Rudbeck er i dag ude af 
branchen.

EFA Syd, Produktionshøjskole, 
har været der siden 2005. Produk-
tionsskolen Meritten. FGU Søn-
derjylland (Forbedrende Grund 
Uddannelse)

Åbent 
hver mandag 
15.00 - 17.00

Østergade 40 C· 6230 Rødekro 
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Af Lasse Linding Jørgensen

Rødekro If ’s senior afdeling sikre-
de sig i sidste sæson oprykning til 
serie 3. Dette er noget af en forløs-
ning, da oprykningen de 2 foregå-
ende sæsoner har glippet lige på 
målstregen. 

Nu hedder det så serie 3 i forårs-
sæsonen i en hård pulje mod man-
ge andre gode hold. Men med en 
masse sejrer i den forgange sæson, 
møder vi serie 3 med oprejst pan-
de. Vi er samtidig også klar over, at 
niveauet på banen skal højnes, hvis 
vi skal gøre os forhåbninger om at 
blive i rækken. 

Nyt trænerteam 
For at styrke senior afdelingens for-
udsætninger har vi fået tilknyttet 
os endnu en træner, Michael He-
degaard. Michael kommer med en 
stor erfaring, engagement og har 
tidligere trænet u19 fodbold på hø-
jeste niveau. Forhåbentlig kan Mi-
chael med hans vilje og vindermen-
talitet være med til at rykke hele 
senior afdelingen i den rigtige ret-

Oprykning i hus – Fokus rettet mod serie 3

ning. Michael vil blive cheftræner 
for klubbens 1. hold men samtidig 
indgå i et trænerteam med den nu-
værende træner, Erik Hansen. 

Plads til alle 
Vi vil i den kommende sæson have 
både et serie 3 hold og et serie 5 
hold. Selvom man ikke har tiden 
eller muligheden for at prioritere 
fodbold som det højeste, er man 
stadig meget velkommen til at 
komme og være med til en af vo-

res træninger. I klubben vægter vi 
det sociale rigtig højt og både efter 
træning og kamp, bliver der brugt 
meget tid på den 3. halvleg. Der 
er generelt en rigtig god stemning 
blandt alle spillere og et super træ-
ningsmiljø med over 25 mand til 
hver eneste træning.

Opstart
Som det ser ud nu vil sæsonens 
første officielle træning være lør-
dag den 8. februar 2020. Her træ-
nes der en times tid, og efterføl-
gende er der spillermøde. Klubben 
er vært for en omgang suppe samt 
en øl/vand. 

Efterfølgende vil der være træ-
ning hver tirsdag og torsdag fra kl. 
19.00 på banerne ved fladhøj. 

Følg med på vores Facebook 
side – Rødekro IF Fodboldafdeling 
– hvor der vil komme mere info, 
når vi nærmer os.

man ønsker at spille fodbold, 
hvad enten det er med stort enga-
gement eller for hyggens skyld, så 
mød da endelig op til vores første 
træning eller kontakt en af træner-
ne på: 
Michael Hedegaard: 25 48 58 85
Erik Hansen: 51 20 93 38

Vel mødt 

Fodbold
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Fodbold

Af Lasse Linding Jørgensen

Som et nyt tiltag fra bestyrelsen 
blev alle RIF fodbolds ungdoms-
spillere + forældre inviteret til en 
fælles juleafslutning. Og hvilken 
super afslutning det blev! 

Ca. 160 børn og forældre mødte 
op og fik sig et par rigtig sjove og 
hyggelige timer. Til denne lejlighe-
den var fladhøj hallen blevet fyldt 
op med diverse hoppeborge og an-
dre legeredskaber til børnenes sto-
re fornøjelse. 

På sidelinjen blev der serveret 
glögg, æbleskiver og kaffe til de 
voksne som brugte anledningen til 
at få en god snak på tværs. Som af-

Juleafslutning for RIF fodbolds ungdomshold

slutning på det hele fik alle børne-
ne også en slikpose med hjem samt 
ønsket om en rigtig god jul. Alt i 
alt en super hyggelig dag for alle de 
medvirkende.

Vi håber på at kunne gøre denne 
slags afslutning til en fast tradition. 
Man må sige at troen herpå kun 
er blevet større efter en super god 
start. Tak til alle der kom – børn 
såvel som voksne

 Vi vil gerne benytte lejligheden 
til at sige tak til alle for et fantastisk 
2019 – Tak til alle de frivillige, for-
ældre og fodboldspillere. Vi ses til 
en masse gode stunder på fodbold-
banerne i Rødekro i 2020

RIF fodbolds bestyrelse
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RødekroRødekro
AndelsboligforeningAndelsboligforening
-  Husk at komme på venteliste i 

god tid før du ønsker boligen.  
Kontakt os på: 

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

RÅD TIL HELE LIVET

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

GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 19.30

PÅ RØDE-KRO
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende år fremlægges
 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Bestyrelsen.

Bemærk
Grundejere får udleveret stemmeseddel ved indgangen, for
Andelsboligforening/Boligforeninger udleveres jf. gældende
vedtægter.

Regnskab for 2019 kan ses fra uge 9 på www.roedekro-vand.dk
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Grundejere får udleveret stemmeseddel ved indgangen, for Andelsboligforening/Boligforeninger  
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Det er fjerde gang der samles affald i Rødekro, det er 
Ren dag i hele Danmark søndag 26. april og der sam-
les affald ind i Rødekro by og industriområdet.
Kom og deltag, kl.9.30 starter vi med rundstykker, der-
efter går vi i grupper rundt og samler op hvor efter der 
afsluttes med grill pølser og en øl eller vand ca. 12.30.
Alt det er sponsoreret af byens butikker og erhverv.
Sidste år havde vi igen en hyggelig dag. Der er en lille 
præmie til børn og en til voksne.

”Her er lidt info fra Danmarksindsamling”
AFFALDSINDSAMLINGEN 2020 er lige om hjørnet! Vi 
håber, I igen vil være med til at skabe en hyggelig dag i 
lokalsamfundet og gøre forårsrent i jeres lokalnatur. 
Tusind tak for jeres solide opbakning sidste forår.
 
Vær med igen, når vi SØNDAG d. 26. APRIL gør en 
indsats for vores fælles natur og for jeres lokalområde.

I 2019 blev der fjernet 156.000 kg affald fra naturen. 
Heriblandt 110.000 dåser og 1.500.000 cigaretskod.

I år går vi plastik-amok!
Sidste år var I fantastiske til at tælle skod. I år skifter vi 
skoddet ud med plastik. Vi tæller kilo affald og dåser, 
som vi plejer, men i 2020 vil vi forsøge at tælle antal 
stykker plastik – vi håber, I er med på den! Plastik hav-
ner hver dag i naturen, på vores kyster og i havet – og 
er til fare for miljø og dyreliv. Plastik er det affald, der fin-
des allermest af på vores strande. Det vil vi sætte fokus 
på. Hvor mange stykker kan I finde og indberette? Vi 
tæller plastik overalt – både det vi finder i parken, langs 
kysten, i grøften og alle andre tænkelige steder.

Ren dag søndag 26. april 2020
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Onsdag den 15. januar 2020 flyt-
tede vi ind på vores nye skole, 
Hærvejsskolen. Alle de store ele-
ver gik fra de gamle bygninger på 
Vestergade 14 til Skovbrynet 2 i 
Rødekro. Her blev de taget godt 
imod af børnene i indskolingen 
og deres lærere og pædagoger. 

Vi vil gerne passe godt på vores 
nye skole – derfor tog alle elever-
ne deres sko af, inden de gik ind. 
Vi fortsætter med den skofri skole 
fremover – og er rigtig glade for, 
at det giver en renere skole.

Til gengæld er der alt for meget 
mudder uden for. Vores legeplads 
er nedslidt. I det hele taget er ude-
områderne slet ikke gjort klar til 
at tage imod de mange store og 
små børn, der flere gange om da-
gen kommer udenfor for at lege 
og slappe af mellem undervis-
ningstimerne.

Der er ikke afsat penge i bud-
gettet til etablering af spændende 

Nu er vi flyttet ind  
– men vi mangler væresteder og legemuligheder udenfor

udeområder. Vi arbejder på høj-
tryk for at planlægge nogle gode 
udeområder omkring skolen. Vi 
drømmer om udeområder, der 
giver lyst til at lege og hygge sig 
alene, sammen med jævnaldren-
de og på tværs af alder.

Det har vi brug for hjælp til. Vi 
mangler i første omgang penge til 
at komme i gang med vores ideer 
– og måske kan I hjælpe os?

Fredag den 3. april kl. 13.00-
15.00 afholder vi et sponsorløb 
omkring skolen. Vi inviterer alle, 
vi kender til at være med: Elever, 
forældre, Børnehuset Fladhøj, 
Rise Plejehjem, borgere i Rødekro 
– og måske dig?

Du kan være med ved at gå el-
ler løbe en tur sammen med os. Vi 
vil gerne have alle i Rødekro med 
i det fællesskab, der er omkring 
Hærvejsskolen.  Du kan også være 
med til at støtte med et sponsor-
beløb på mobilepay 88961. Skriv 
”LEG” – så ved vi, at du ønsker at 
støtte vores legeplads. Ønsker du 
at vide mere om løbet, så kontakt 
Pernille Reschat på mail pbr@
aabenraa.dk – ellers kom bare og 
vær med fredag den 3.4. kl. 13.00.

Venlig hilsen
Pernille Reschat

Skoleleder

Foto: Timo Battefeld, JydskeVestkysten

Foto: JydskeVestkysten

Foto: JydskeVestkysten
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RØDEKRO VVS 
Trondhjemsvej 5 
6230 Rødekro 
74694448 * 20974448 

Hærvejen 20 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 25 14

Poul Erik Bech
Rødekro A/S

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

Vi hjælper dig med boligkøb  
og salg i hele Aabenraa Kommune

Rødekro Midt 3-5
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Vi har været til Parole i Tønder hallen, hvor vores to 
medlemmer fik overrakt deres medaljer for henholds-
vis 40 års tro tjeneste  til Jørgen Jepsen og 25 års tro 
tjeneste til Dan Kolbeck.

Nytårsparole ved Rødekro Frivillige Brandværn

Ved brand hjælper vi Ved brand hjælper vi 
- hjælp os! - hjælp os! 

Bliv passivt medlem af  
Rødekro frivillige brandværn.

Alle bidrag er med til at sikre, den  
lokale brandmands sikkerhed.

Bidrag kan indbetales til Sydbank
Kontonr.: 7990-

0001051601 
eller 

MobilePay: 55581

Rødekro Frivillige Brandværn



BYGGEMARKED

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

rødekro

Tlf. 7462 1383 - Skånevej 31 

 

Februar
Hele februar måned: Kunstudstilling  
ved Birgit Andersen fra Rødekro
Fernisering lørdag den 8. febr. kl. 11-12 på biblioteket.

Det sker på Rødekro Bibliotek

Uge 7 Fabelagtig vinterferie:  
Kom og lav dit eget fabel-dyr på biblioteket 
OBS: Kun i den betjente åbningstid. 

Vi viser film tirsdag den 11. februar kl. 13. 
Mandag den 17. februar kl. 13-15:  
Digital sikkerhed for seniorer. Lær at spotte de digitale 
fælder gennem øvelser og gode råd, så du fremover kan 
færdes mere sikkert på nettet.

Mandag den 24. februar kl. 15-17:  
Makerspace – byg og programmer en robot. For hele 
familien.

Marts
Onsdag den 11. marts kl. 9.30-10.30:  
Mig og min baby – Babymassage & Zoneterapi

Torsdag den 19. marts kl. 17-20:  
Pizza & Film på biblioteket. Kom til en hyggelig aften på 
biblioteket, hvor vi først snakker vi lidt om en bestemt 
bog, så spiser vi pizza og bagefter ser vi filmen til bogen. 
Aldersgrænse: Fra 10 år.

Mandag den 23. marts kl. 15-17:  
Makerspace – byg og programmer en robot. For hele 
familien. 

Onsdag den 25. marts kl. 18.30:  
På cykeltur fra Finland til Indonesien. Et foredrag, der 
er fyldt med fantastiske rejseoplevelser, viljestyrke og, 
vigtigst af alt, troen på medmennesket.

Østergade 10 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 16 20
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Gratis salgsvurdering? 
Bliv klogere på værdien af din ejendom 

Ring til Evald på 2060 1080 

 

Læs mere om arrangementer på Rødekro Biblio-
tek eller Aabenraa Bibliotekerne på www.aaben-
raabib.dk under ”Det sker”.
 

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

April
Mandag den 27. april kl. 15-17:  
Makerspace – byg og programmer en robot. For hele familien. 

Maj
Hele maj måned:  
Nørkleri-udstilling på biblioteket. ”Nørkleklubben” fra Røde Kors i 
Rødekro udstiller nyt strikketøj af gammelt garn fra brugt strikketøj.

Lørdag den 2. og 16. maj kl. 10: 
Byvandring i Rødekro. Egon Kaas fra Lokalhistorisk Forening Røde-
kro tager dig med på en guidet gåtur rundt i Rødekro med fortællin-
ger og anekdoter fra byen. Arrangeret i samarbejde med Lokalhisto-
risk Forening Rødekro. 

Mandag den 25. maj kl. 15-17:  
Makerspace – byg og programmer en robot. For hele familien. 
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Industrivej 1 - Rødekro  T:  74 66 24 02 - W:  itogco.dk 
 

IT drift & support 

 

Print og kopi 

 

 

IP-telefoni 

 

 

Hosting & backup 

 

VI ER DIN LOKALE IT-PARTNER! 



Badminton
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Mød gerne op, når vi afholder klubbens årlige generalfor-
samling tirsdag d. 25. Februar kl. 19.00 i Borgerhusets lo-
kale 2-3. 

Der er mangler frivillige til bestyrelsen, klubbens for-
mand og 2 bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen, 
så vi håber derfor mange vil støtte op om klubbens fremtid. 

Generalforsamling

Søndag den 8. December 
2019 var klubben vært 
ved et begynderstævne. 
90 spillere havde tilmeldt 
sig, hvilket overgik DGI 
og klubbens forventnin-
ger. Den nye generation af 
turneringsspillere gjorde 
deres bedste og spillede 
nogle gode kampe. Derved 
skabte de rammerne for en 
fantastisk dag med mange 
tilskuere i hallen, hvor der 
også var besøg af en kæm-
pe fjerbold der medbragte 
noget mundgodt.

Rødekro Badminton har fået et nyt flot pokalskab, 
hvor vi kan vise de flotte pokaler frem, som vore 
spillere hiver hjem til klubben.

Det er vigtigt at fejre sine succeser og det er vig-
tigt at synliggøre dem, for at motivere andre til at 
opnå succes.

Det har længe været et stort ønske, som Syd-
bank indfriede med en donation på 8500,-, som 
blev overrakt af Kjeld Riis Petersen på vegne af 
Sydbank fonden.

Stor tak til Sydbank

Klubben  
var vært



DIN BILPARTNER RØDEKRO
Hærvejens Autocenter 
Hærvejen 85 · 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 24 24 · www.dinbilpartner-roedekro.dk

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

Rødekro og omegns Pensionistforening

Rødekro og Omegns

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

Hver onsdag fra den 6. november 
spil i Borgerhuset kl.13.30 hvor 
der spilles Rummikup, Sequens.  
Ønskes yderligere information 
kontakt Svend Luff tlf. 24 67 28 26.

Øvrige aktiviteter:
Fredag den 21. februar kl. 19.30 
Forårsfest i Borgerhuset ” John 
Mogensen aften”. Boy Lorenzen 
vil synge og spille John Mogensen 
melodier i 2 gange en halv time. 
Pris kr. 60,-. I pausen kan der 
købes kaffe med kage til kr. 30,-.   
Tilmelding til Svend tlf. 24 67 28 
26, senest den 10. februar.

Aktiviteter ved Rødekro og omegns Pensionistforening

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

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

Er du ikke medlem kan indmeldes ske til:

Formanden Jane Lildholdt tlf. 74 66 64 59 eller 

Kassereren Svend Luff tlf. 24 67 28 26

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

Fredag den 6. marts kl. 14.00 
Generalforsamling i Borgerhuset. 
Efter generalforsamlingen fore-
drag ”sygeplejersker under sydlige 
himmelstrøg”  ved Doris Kloch-
mann.

Fredag den 24. april kl. 14.00 
Foredrag om genforeningen ved 
Torben Ølholm.

Tirsdag den 5. maj kl. 9.30 start 
på minigolf på banen i Østergade. 
Kontakt Niels Hattens tlf. 74 66 12 
34.

Onsdag den 6. maj besøg på 
Gram Slot. Pris for rundvisning 
og kaffe kr. 130,-.  Vi Kører selv 
med afgang, fra det gl. posthus kl. 
13.00. Tilmelding til Christian tlf. 
30 74 92 37, senest den 29. april.
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Orienteringsmøde
12. maj 2020

"Det nuværende menighedsråd
har fokus på at skabe en kirke for
alle med plads til forkyndelse,
sammenhold, omsorg, fordybelse,
forskellighed og oplevelser.

Vær med til at sætte kursen - Vi inviterer til
orienteringsmøde tirsdag d. 12. maj 2020 kl.
19.00 i Sognegaarden. Her vil vi orientere om
arbejdet i den forløbne periode, kommende
opgaver og datoer og regler for det kommende
valg. 

Læs mere på www.menighedsraadsvalg.dk

Orienteringsmøde d. 12. maj kl. 19.00

KIRKEBLAD FOR MARTS · APRIL · MAJKIRKEBLAD FOR MARTS · APRIL · MAJ
RISEKIRKE.DKRISEKIRKE.DK



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

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

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

Udgives af Rise Kirke og redigeres af redaktionen: Martin F. Jefsen, Johannes P. Christensen, Niels Jørgen 
Højland, Morten B. Vibert, Robert B. Hansen, Jes J. Iversen, Solvejg Borgaa og Gitte K. Riisgaard.
Stof for juni, juli og august indleveres senest d. 13. marts 2020.

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

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

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

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

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

Kirkebladet omdeles
uge   8 2020
uge 20 2020
uge 32 2020
uge 47 2020

Så er vi godt i gang med 2020. Et 
spændende år for kirken og me-
nighedsrådet.

I år skal der være menigheds-
rådsvalg. Det ser vi frem til, og vi 
håber, at der vil være tilslutning til 
at stille op til menighedsrådsval-
get. Har du lyst til at være med til 
at sætte retningen for det, der sker 
i kirken, og det, der foregår om-
kring den, så stil op til valget. 

Så blev det 2020

Jeg kan kun sige, at det har væ-
ret spændende at være med i de 
næsten 4 år, der allerede snart er 
gået. Vi har haft et godt samarbej-
de, som jeg her også gerne vil sige 
det siddende menighedsråd tak 
for. Jeg mener, det er meget vig-
tigt, at vi afspejler alle interesser 
og aldersgrupper i menighedsrå-
det. Tro ikke, at du er for ung eller 
for gammel til at være med. 

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

Granitstien fra p-pladsen til 
kirken er nu færdig. Flot er den 
blevet, og vi håber, den må lette 
tilgangen til kirkens indgang.

Der kommer til at ske en masse, 
også i år. Følg med i kalenderen 
og på hjemmesiden. Det bliver et 
spændende år med megen aktivi-
tet. 
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Formessen
Formessen er den første del af 
gudstjenesten, som vi finder frem 
til prædikenen. Her møder vi flere 
bønner, salmer og læsninger. Alle 
dele af gudstjenesten har betyd-
ning, både konkret og symbolsk 
og har betydning for hvordan vi 
oplever gudstjenesten. Men de 
forskellige led i gudstjenesten vi-
ser os også, at gudstjenesten er 
levende og tager hånd om men-
neskelivet. Gudstjenesten tør 
gennem ritualerne at tage menne-
skelivet alvorligt, både i glæden, 
men i høj grad også, når tingene 
ikke går, som vi havde håbet. Jeg 
vil prøve at tage jer med på en tur 
gennem de enkelte dele, og håber 
at I vil læse med. 

Indgangsbønnen
Indgangsbønnen er, når det 
kommer til ord, gudstjenestens 
indledning. Forud er gået klok-
keringning, bedeslag og præludi-
um, som også er med til at sætte 
stemningen for gudstjenesten i 
forhold til, hvor vi er i kirkeåret. 
Indgangsbønnen læses i Rise Kir-
ke af kirkesangeren, men kan ved 
særlige lejligheder læses op af 
andre. Indgangsbønnen har eksi-
steret som en del af gudstjenesten 
i Folkekirken i ca. 400 år og kan 
have forskellig ordlyd, da der i 
Ritualbogen findes to forskellige 
bønner, samt muligheden for at 
bruge bønner fra andre autorise-
rede bøger. 

Gudstjenestens liturgi  
– kort fortalt

For de indgangsbønner, vi fin-
der i Ritualbogen, er det fælles, at 
de er en bøn om at Gud vil lukke 
vores hjerter op til at kunne høre 
og modtage det, som nu i gudstje-
nesten vil blive forkyndt til trøst 
og tro. 

”Hej”, men er derimod en gen-
sidig hilsen, hvor præsten beder 
om at Gud vil være med menig-
heden, og menigheden svarer ”Og 
med din ånd” som et udtryk for, at 
Gud også må være med præsten, 
som nu skal forestå gudstjenesten. 
Nogle omtaler også hilsnen, som 
menighedens symbolske gentagne 
kaldelse/godkendelse af præsten. 

Indledningskollekt
Ordet kollekt betyder samling, 
og derfor går ordet også igen, 
når vi taler om indsamlinger i 
kirken som netop også kaldes 
kollekt. Men indledningskollek-
ten er en bøn, som klassisk set er 
bygget op omkring en påkaldelse 
af Gud, en del som tager tekster-
nes tema op, en tak for budska-
bet og en afslutning, som mange 
vil genkende, nemlig: ”ved Jesus 
Kristus, vor Herre, som med dig 
lever og regerer i Helligånds en-
hed, én sand Gud fra evighed og 
til evighed.” De bønner vi finder 
i Alterbogen, hvor teksterne står, 
findes i to varianter. Den første er 
Veit Dietrich-bønnerne, som har 
været brugt siden reformationsti-
den. I 1992 kom der nye bønner 
til i form af Anna Sophie Seidelins 
gendigtning af de middelalder-
lige missale-kollekter. Hvor Veit 
Dietrich passer til teksterne fra 
1. tekstrække, er de nye bønner 
mere alment formuleret, og kan 
derfor bruges mere bredt.

”               Gudstjenes- 
ten tør gennem  
ritualerne at tage 
menneskelivet  
alvorligt, både i 
glæden, men i høj 
grad også, når  
tingene ikke går, 
som vi havde håbet.
Indgangssalmen 
Indgangssalmen er ofte en salme, 
der slår tonen an for gudstjene-
sten (det kan også bare være en 
årstidssalme). Hvor præludiet er 
ordløst, bliver indgangssalmen 
menighedens måde hvorpå de 
i fællesskab er med til at skabe 
gudstjenesten og slå temaet fast. 
 
Hilsen
Efter salmen følger hilsnen, også 
kaldet salutationen, og ligesom 
den efterfølgende kollekt er en af 
de ældste dele af liturgien. Det er 
ikke bare præstens måde at sige 

Sognepræst  
Morten B. Vibert



Dette er min første periode i menighedsrådet, men 
håber ikke, at det bliver min sidste. Jeg opstillede 
til menighedsrådet, fordi jeg gerne vil være med til 
at gøre kirken til en levende kirke for alle i sognet. 
Jeg er ikke den store kirkegænger, men holder me-
get af at komme i kirken og få den ro, dette giver 
for mig. Mit fokus har været at vise, at kirken er 
mange ting – det er kirke om søndagen, men også 
stedet man kan søge, hvis man har behov. Det er 
også et samlingssted for andre aktiviteter – jeg sid-
der blandt andet i koncertudvalget.

Jeg synes, at det har været spændende at være 
i menighedsrådet – da jeg startede, var den første 
opgave at få ansat en ny præst og året senere endnu 
en. Jeg synes, vi har fået skabt en god kirke for alle 
og jeg kan kun opfordre til, at har du lyst til at gøre 
noget i sognet, så stil op til menighedsrådet – det 
er meningsfuldt, sjovt, hyggeligt, nogen gange lidt 
omstændigt, indflydelsesrigt, oplysende, ikke hårdt.

Anne-Mette Michelsen, tlf. 60 16 98 36

Hvorfor trådte jeg ind i menighedsrådet?
Vi kommer alle ind fra forskellige døre. Det kan 
være forskellige trosretninger eller politisk. Jeg 
selv blev udpeget af Socialdemokratiet i Rødekro.

Derfor tog jeg det som en stor udfordring, at 
være med til at arbejde for vor dejlige kirke og 
sognegaard. Vi arbejder i forskellige udvalg. Selv 
deltager jeg i budgetudvalg. Og hold da op, hvor vi 
jonglerer med tal. Endvidere er jeg i præstegårds-
udvalget, som sørger for, at vore 2 præstegårde er 
i tip top stand.

Det er sket meget i denne periode. Vi fik ansat 
2 nye præster. Et rigtigt spændende arbejde med 
jobsamtaler og prøveprædikener. Vi fik færdig-
gjort ombygning af tårnet på kirken og har fået et 
meget smukt kors på toppen. Jeg nyder også meget 
vores møder, som foregår i en hyggelig atmosfære.

Som man kan se at min lille beretning, findes 
der mange interessante opgaver i et menighedsråd.

Tommy Poulsen, tlf. 29 82 24 13

Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste 
rammer for en levende og relevant folkekirke lo-
kalt. Rådet består af 10 folkevalgte medlemmer 
samt 2 fødte medlemmer (præsterne). 

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse 
med både kirkelige og administrative opgaver. Og 
opgaverne spænder vidt:

Planlægning af aktiviteter, fastlæggelse af guds-
tjenesterne, ansættelse af kirkens medarbejdere, 
bestyrelse af kirken og kirkegården, samt at vær-
ne om kirkens kulturværdi i form af bygninger og 
inventar.

For menighedsrådsvalget i 2020 er der vedtaget 
en ny lov, som indebærer, at medlemmer af me-
nighedsrådet skal vælges på en valgforsamling. 

Vi kender i skrivende stund ikke de nærmere 
regler for dette, men vil løbende orientere herom 
på vores hjemmeside og igen på det offentlige ori-
enteringsmøde

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i Sognegaarden.
Læs evt. også om det kommende valg på 
www.menighedsraadsvalg.dk

De nuværende medlemmer af menighedsrådet fortæller her kort om, hvorfor de valgte at blive en del af 
menighedsrådet og de fortæller gerne mere eller svarer på spørgsmål – så tøv ikke med at kontakte dem: 
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Stil op til Rise Sogns menighedsrådsvalg i 2020
Vil du gerne have medindflydelse og sætte dit præg på udviklingen i Rise kirke? 
Så har du muligheden, hvis du stiller op til næste menighedsrådsvalg.



Jeg har siddet i menighedsrådet i knapt 4 år, og 
finder det spændende og inspirerende. 

Jeg blev spurgt, om menighedsrådsarbejde ikke 
ville være noget for mig. 

Jeg drives af at mødes med andre og nå et fælles 
mål. Kirken er meget mere end kun kirke. Jeg har 
lært og lærer selv en masse af at være med i me-
nighedsrådet.

Martin F. Jefsen
formand Rise menighedsråd,  

tlf. 21 70 23 57

Hvordan og hvorfor blev jeg medlem  
af Menighedsrådet ved Rise Kirke?
For nu næsten tyve år siden blev jeg kontaktet af et 
daværende medlem af Menighedsrådet, med opfor-
dring til at deltage i informations- og opstillingsmø-
det. Som begrundelse for at prikke mig blev angivet 
mine erfaringer fra organisationsarbejde, og min 
erhvervsfaglige baggrund som rådgiver i landbrugs- 
erhvervet.

Min interesse for deltagelse i menighedsrådsarbej-
de samlede sig bl.a. omkring deltagelse i fællesska-

bet, og ønsket om et bredt sammensat Menigheds-
råd. Endvidere forventede jeg at kunne bidrage med 
mine holdninger samt faglige og juridiske indsigt. 
Over tid har jeg deltaget i flere udvalg, været kirke-
værge, kontaktperson, formand for 2 byggeudvalg, 
og været formand for Menighedsrådet i en turbulent 
periode med ansættelse af nye præster. En til tider 
udfordrende opgave i samarbejde med skiftende 
medlemmer i Menighedsrådet og med god støtte i et 
trofast og loyalt personale.

Johannes P. Christensen, tlf. 21 70 64 70

Ønsker du indflydelse og medbestemmelse?  
– det gør jeg
Det er derfor jeg er medlem af menighedsrådet. 
Her kan man være med til at vælge præst eller 
ansætte medarbejdere – have indflydelse på re-
staurering, opførelse eller reparationer af kirkelige 
bygninger – få indsigt i økonomi og kirkegårdens 
drift og meget mere.

Spændingen og interessen for menighedsråds-
arbejdet har optaget mig i mange år (medlem 
1984-2000 og igen fra 2016).

 Ejner Vibe, tlf. 51 41 50 54

Jeg er i menighedsrådet, fordi jeg tror på, at ordet 
om Gud skal ud til alle mennesker. Jeg ønsker at 
være med i beslutningerne omkring kirkens brug 
og anvendelse, så de bedste rammer for forkyndel-
se skabes. Det er mit ønske, at man i Rise kirke 
kan komme og høre, hvad Gud har gjort for os og 
hvorfor vi har brug for ham.

Christian M. Jensen, tlf. 22 81 73 52

Så lang tid tilbage, som jeg kan huske, har jeg væ-
ret engageret i frivilligt arbejde. Da nogen i 2016 
prikkede mig på skulderen og spurgte, om jeg ikke 
skulle stille op til menighedsrådsvalget i Rise Sogn, 
tænkte jeg, at jeg kunne give noget til sognet i kraft 
af min alder (midt i fyrrerne) og mit køn som kvin-
de. Derfor sidder jeg nu i menighedsrådet.

Dorthe Krüger Boll, tlf. 24 62 48 33

Jeg har været medlem af menighedsrådet i 5 pe-
rioder og har været med til at ansætte 5 præster i 
de år.

Det er et meget spændende arbejde. Jeg er med 
i flere af menighedsrådets udvalg og jeg er valgt 
kasserer. Jeg har været med i byggeudvalgene ved 
de seneste store byggesager og det har både været 
spændende og givet et rigtig godt indblik i sager-
ne.

Ud fra egne erfaringer kan jeg kun anbefale an-
dre at stille op til valget til menighedsrådet.

Hans Clausen, tlf. 40 27 32 78

Jeg har været en del af Menighedsrådet ved Rise 
Kirke gennem de sidste 2 perioder. Jeg har siddet i 
aktivitetsudvalget, forretningsudvalget samt været 
næstformand i en periode.

Det har været to meget begivenhedsrige perio-
der med både Sognegaard og Kirketårn. Derud-
over er der ansat to nye præster og udarbejdet en 
visionsplan.

Som medlem af menighedsrådet får man mu-
lighed for at komme helt ind i maskinrummet af 
kirkens virke. Man får indflydelse på kirkens liv og 
udvikling heraf. 

Jeg kan anbefale alle, der har noget på hjertet i 
forhold til den danske Folkekirke, at de deltager i 
menighedsråds arbejdet, da det giver en unik mu-
lighed for både at udvikle og have indflydelse.

Iben Koch-Hørlyck, tlf. 51 78 47 28
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June Thøgesen Andersen
Solbakken 40

Julie Emilie Bekke
Vestergade 13, 1.

Janick Ravn Christensen
Vestervang 15

Malou Fogtmann
Savværksvej 22

Tilde Hoffmann
Egeparken 33

Stephanie Jakobsen
Sandved 27, st. tv., Aabenraa

Naia Claudi Jensen
Stollig Bygade 1, Løjt

Signe Autzen Jensen
Fyrreparken 32

Simon Autzen Jensen
Fyrreparken 32

Karoline Joan Jespersen
Andholmvej 12, Andholm

Jonas Bejerholm Jessen
Pileparken 28

Josefine Asmussen Kaas
Byskoven 75

Nanna Sjørup Kongstad
Bygmarken 33

Jonathan Fillip Brock Matzen
Egeparken 58

Christine Asmussen  
Godber Nielsen
Byskoven 29

Xander Carlslund Nielsen
Rugmarken 36

Laura Kirstine Hansen Ranch
Egeparken 35

Lasse Rygaard-Wiwe
Løkkegårdsvej 167

Sebastian Andersen Schwendson
Vandværksvej 5, st. th., Rise

Lasse Groth Svendsen
Parkvej 25

Søndag d. 19. april 2020 kl. 10.00

Lukas Nørlund Jørgensen
Brokbjergvej 4, Bovrup

Lasse Paulsen Kohls
Østermarkvej 16, Nr. Hostrup

Mathilde Thams Petersen
Agertoften 10, Hjordkær

Sofie Gade Hvide Rasmussen
Sønderballe Hoved 36, Haderslev

Simon Lindholt Strandlyst
Limbekvej 7, Søgaard

KONFIRMATIONER I RISE KIRKEKONFIRMATIONER I RISE KIRKE
Søndag d. 29. marts 2020 kl. 10.00



Lea König Andresen
Vandværksvej 3, Rise

Sanne Brinck
Hellevadvej 36, Mjøls

Hannah Dahl Djurhuus
Skovvænget 3

Alexander Kokkendoff Faulkner
Langløkke 18, Aabenraa

Benjamin Kokkendoff Faulkner
Langløkke 18, Aabenaa

Emmeli Friedrichsen
Åløkke 28

Silje Gammelgaard
Hydevadvej 7, Mjøls

Magnus Gregersen
Pileparken 21

Ruben Solberg Hansen
Parkvej 35

Alberte Kirstine Gamborg Holm
Højgade 3

Peter Boye Kildevæld
Plantevænget 39, Rise

Hans Klausen
Klosterbakken 30

Lærke Larsen
Foldingbrovej 18, Hovslund St.

Sine Ries Larsen
Søst Bygade 16, Søst

Anneli Paulson
Rosenvænget 12

Alexander Nasser Petersen
Klosterbakken 77

Tobias Vinther Poulsen
Løkkegårdsvej 55

Jacob Jul Schau
Kløvermarken 43

Nikita Bendix Soelberg
Bygmarken 10

Maja Kirkegaard Sørensen
Grønningen 35

Sebastian Jespersen Wiesel
Rise Bygade 30, Rise

Frederikke Alminde Wollesen
Skovbakken 11, Aabenraa
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Jakob Burgwald Bagger
Aabenraavej 23, Hjordkær

Malthe Stage Erichsen
Klosterbakken 50, Rødekro

Thorius Beuschau Jordt
Fællesgade 1A, Rise

Erik Alnor Mørch Pedersen
Rugmarken 28, Rødekro

Stella Petry
Søparken 43, Rødekro

Maya Søndergaard
Trondhjemsvej 14, Rødekro

Ugne Zidulyte
Søndertoft 3, Hellevad

Søndag d. 26. april 2020 kl. 9.00

Sebastian Hundahl Bonnichsen
Pileparken 12

Julie Bruhn Christensen
Funkevej 5

Marc Christiansen
Søparken 215

Lykke Toftelund Jensen
Hellevadvej 66, Hønkys

Nicoline Vitalis Jessen
Egeparken 84

Eskild Noah Johannsen
Funkevej 9B

Mads Johansen
Grønningen 34

Frederikke Frees Mikkelsen
Nybrovej 2

Mathilde Frees Mikkelsen
Nybrovej 2

Magnus Kjærsgaard Myrthu
Nørager 56

Noa Falk Nyborg
Nørager 40

Rikke Bladt Olesen
Grønningen 51

Lasse Valdemar Petersen
Andholmvej 5, Andholm

Sebastian Breindahl Petersen
Pileparken 24

Lærke Rønberg Rasmussen
Nørremark 62

Ida Sofie Møller Skaarup
Bakkevej 7

Mathies Brink Sørensen
Pileparken 30

Christoffer Bonde Broholm Teute
Solbakken 33

Søndag d. 26. april 2020 kl. 11.00

Lørdag d. 2. maj 2019 kl. 10.30



24

OPSLAGSTAVLEOPSLAGSTAVLE

Forårets koncert er lige rundt om hjørnet
DEUX FEMMES – Koncert i kirken
Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00 - Billetpris 50,00 kr. 
Billetter kan købes online på  
risekirke.dk eller hos kirkekontoret,  
hverdage fra kl. 9.00 – 15.00.

Obo og Harpe er 2 instrumenter, som  
klæder hinanden og som skaber vellyd.  
Musikken, I skal høre, er specifikt udvalg  
til kirkekoncerter og skaber en rolig,  
indadvendt og reflekterende stemning.

Påskens gudstjenester:
Palmesøndag  d. 5. april kl. 10.30:  Gudstjeneste v/Robert B. Hansen

Skærtorsdag  d. 9. april kl. 17.00:  Gudstjeneste med fællesspisning  
  v/Morten B. Vibert

Langfredag  d. 10. april kl. 10.30:  Gudstjeneste v/ Robert B. Hansen

Påskedag  d. 12. april kl. 10.30:  Gudstjeneste v/ Morten B. Vibert

2. Påskedag  d. 13. april kl. 10.30:  Gudstjeneste v/Robert B. Hansen

Rise Kirkes kor medvirker ved en af påskens gudstjenester.

VI GENTAGER SUCCES’EN  
- Fællesspisning for alle i sognet

Kom og vær med til et par timer i hyggeligt samvær.  

Efter gudstjenesten skærtorsdag d. 9. april kl. 17.00 har vi ar-

rangeret fælles spisning i Sognegaarden. 

Pris 50,00 kr. pr. kuvert – børn på 12 år og derunder spiser gratis.

Tilmelding til arrangementet, herunder valg af mad, skal ske 

senest søndag d. 5. april kl. 12.00 – formularen findes på vores 

hjemmeside eller ring til kirkekontoret på tlf. 74 69 40 07.
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Gud og Spaghetti
Kom og vær med til en gudstjeneste i børnehøjde 

– tag gerne søskende, forældre, bedsteforældre og 

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

negaarden. Velkommen til nogle hyggelige timer.

Gudstjenesterne er den sidste tirsdag  

i måneden kl. 17.00:

25. februar 

31. marts 

28. april

Nyt hold  

babysalmesang
Nyt hold babysalmesang  

starter torsdag d. 7. maj 2020 kl. 9.30.

Tilmelding kan ske til kirkekontoret på  

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

Vi glæder os til at se jer.

Sangaften med sange 
fra Genforeningen
Torsdag den 12. marts kl. 19.00 

åbner Rise Kirke dørene til sangaften. Vi skal  

synge fra hæftet ”Sange fra afstemningsdagen”, 

som udkom i 1920, samt nogle andre gode sange. 

Vi vil glæde os til at se mange mennesker være 

med til at markere Genforeningen i Rise Kirke.

Du kan tilmelde dig sangaftenen på risekirke.dk – 

her kan du hente gratis billetter til arrangementet.

Ny runde - Et kig inde i tårnet
Menighedsrådet inviterer igen til indvendig besigtigelse af 

den afsluttede renovering af Rise Kirkes spir og til at få et 

godt kig ud fra kvistenes vinduer.Besigtigelsen afvikles i hold af max. 10 deltagere  
på følgende dage:

torsdag d. 16. april kl. hhv. 15.00, 16.00 og 17.00.
torsdag d. 23. april kl. hhv. 15.00, 16.00 og 17.00.

torsdag d. 14. maj kl. hhv. 15.00, 16.00 og 17.00.
Sidste hold kan være ude før aftenringningen kl. 18.00.

Besigtigelsen ledes af graver Jes Iversen og byggeudvalgsfor-

mand Johannes P. Christensen.Deltagerne bør være forholdsvis godt gående, da trapperne 

er ret stejle.
Tilmelding kan ske på Rise Kirkes hjemmeside eller ved at 

ringe til Kirkekontoret. Der angives den ønskede dato og 

tidspunkt – ved overtegning, gå da videre til ny dag/tid.

Bekendtgørelse:

Fremlæggelse og godkendelse 

af Rise Sogns årsregnskab for 

2019 sker på menighedsrådsmø-

det tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 

19.00.

Fremlæggelse og godkendelse af 

Rise Sogns årsbudget for 2021 

sker på menighedsrådsmødet 

torsdag d. 28. maj 2020 kl. 19.00.
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Dødsfald
Begravede / bisat
02.10 Anne Margrethe Olsen, 89 år 
 Østerbro 10

10.10 Aase Kirstine Thomsen, 88 år 
 Fjordvej 3, Aabenraa

30.10 Karin Marie Lund, 73 år 
 Kløvermarken 29

01.11 Povl Henning Fyhn Hansen, 62 år 
 Løkkegårdsvej 17

01.11 Finn Bech Jensen, 65 år 
 Østermarkvej 2

15.11 Peer Bjarne Bent Eisenblätter, 69 år 
 Birkeparken 122

22.11 Kirsten Huus, 75 år 
 Lergård 96, Aabenraa

30.11 Inge Teichert, 87 år 
 Rise Bygade 60

20.12 Inga Marie Wolffhechel, 94 år 
 Savværksvej 4B

20.12 Wilhelm Jørgen Thoms, 88 år 
 Kirsebærparken 56

28.12 Gerda Irene Krogh, 73 år 
 Lindeparken 17

Dåb
06.10 Kamma Lund Salomonsen 
 Rise Hjarup Bygade 25

13.10 Gry Terp Nielsen 
 Rugmarken 12

13.10 Ella Armbrust 
 Nørager 50

20.10 Frederik Christensen 
 Nørager 7

27.10 Karla Mickelborg Nissen 
 Fasanvej 18, Hjordkær

27.10 Alma Lilian Aagaard 
 Nørremark 23

09.11 Theo Steenholdt Callesen 
 Åløkke 18

10.11 Birk Kongsted 
 Nr. Ønlevvej 7

01.12 Kalle Heisel 
 Østergade 45

15.12 Helene Bürgel Riemann 
 Hydevadvej 2

29.12 Willow Chen Petersen 
 Irland

 

Viede / velsignede
26.10 Janne Timmerby Toft og Daniel Timmerby Toft 
 Strandvænget 10, Kolding

31.10 Sophia Lucia Kestenholz og Sebastian Kestenholz 
 Engvej 19

01.11 Nina Catharine Carstensen og Tom Carstensen 
 Sønderport 38, Aabenraa
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FEBRUAR 
Tirsdag, den 25.
Møde ved fritidsforkynder Jørgen 
Hedager Nielsen, Børkop.
Emne:”Fra Jerusalem til Rødekro. 
Kristendommens udbredelse  
i Europa.”
Gaveindsamling til Indre Mission.

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

Tirsdag, den 10. 
Møde ved fritidsforkynder Brian 
Vibe Olesen, Christiansfeld.

Søndag, den 15.
Kl. 14.00 Årsmøde på Sundeved 
Centret.
Program følger.

Tirsdag, den 24.
Møde ved redaktør i  
Brødremenigheden Jens Peter 
Reikjær, Christiansfeld.
Gaveindsamling til  
Brødremenighedens arbejde.

APRIL 
Mandag, den 6. kl. 14.30 
Bedemøde for alle.

Tirsdag, den 7. 
Påskemøde ved sognepræst  
Niels J. Holm Larsen, Sommersted.
Fælles kaffebord.
Gaveindsamling til Indre Mission.

Tirsdag, den 21.
Samfundsudflugt til Norea Radio, 
Haderslev.
Afgang fra Menighedshuset kl. 19.00. 

MAJ 
Mandag, den 4. kl. 14.30 
Bedemøde for alle.

Tirsdag, den 5.
Menighedshusets Års- og  
Fødselsdagsfest ved konsulent i DFS 
Rudolf Larsen, Agerskov.
Emne: ”Det kristne liv.”
The Power House Gospel medvirker 
med sang og musik.
Fælles kaffebord.
Gaveindsamling til Menighedshuset.

Søndag den 10. til fredag den 15.  
er der teltmøder i Hjordkær.
Program følger.

Tirsdag, den 19.
Pinsemøde ved sognepræst Morten 
Brosbøl Vibert, Rødekro.
Gaveindsamling til Indre Mission.
 
Hvor intet andet er nævnt  
starter møderne kl. 19.30
med kaffe og brød til kr. 15.00.  
Fælles kaffebord kr. 25,-

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

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

BIBELKREDS 2 kl. 19.30
Tirsdag, den 5. marts
Nora og Niels Jørgen Højland,  
Åløkke 19

Tirsdag, den 31. marts
Metha og Nis Christensen,  
Hvedemarken 44

Tirsdag, den 26. maj
Misse og Viggo Simonsen,  
Kløvermarken 10

BIBELKREDS 3 kl. 19.30
Tirsdag, den 17. marts 
Else Jessen, Grønningen 73

Tirsdag, den 28. april
Kirsten og Ejner Vibe, Søparken 61

Tirsdag, den 26. maj
Lis Jørgensen, Rødekro Midt 4. 1

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
Se også hjemmesiden:  
www.dsuk.dk

Møder i Menighedshuset
Indre Mission · Hærvejen 54, Rødekro

EFTERMIDDAGSHYGGE I SOGNEGAARDEN 
Fredag, den 28. februar  kl. 14.30 – 16.30
Fredag, den 27. marts  kl. 14.30 – 16.30
Fredag, den 24. april  kl. 14.30 – 16.30

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

 Nora og Niels Jørgen Højland, Rise Menighedsråd.



Marts 2020 alle gåture starter  
ved 5 forskellige kirker kl. 17.00 

Tirsdag d. 3. marts 
Mødested Øster Løgum kirke, Søndergade 11, 6230 
Rødekro. Turen gå uden om og igennem byen.

Onsdag d. 11. marts 
Mødested Løjt kirke, Skovbyvej 11, 6200 Aabenraa.  
Turen går ad de idylliske snoede veje.

Torsdag d. 19. marts  
Mødested Høje Kolstrup kirke, Lergården 4, 6200 
Aabenraa. Turen går gennem by og skovene i områ-
det. 

Mandag d. 23. marts 
Mødested Genner Kirke, Kirkevænget 13B, 6230 
Rødekro. Turen er i og uden om byen samt af Kåde 
forte.

Tirsdag d. 31. marts 
Mødested Egvad kirke, Egvadvej 20, 6230 Rødekro. 
Turen går gennem Hydevad og Hønkys.

April 2020 vil alle gåture give udsigt  
til søer og hav, med start kl. 19.00

Onsdag d. 8. april 
Mødested Parkeringspladsen ved Biblioteket, Ve-
stergade 20, 6230 Rødekro. Gåtur i Rødekro og ud 
omkring Fiskesøerne.

Torsdag d. 16. april 
Mødested Æ Sprøjthus, Barsmarkbygade 6200 
Aabenraa Turen er i det natur skønne område og vi 
skal bla ned til Spamshuse strand.

Mandag d. 20. april 
Mødested Folkehjemmet, Haderselvvej 7, 6200 
Aabenraa. Dejlig gåtur med skøn vand udsigt.

Tirsdag d. 28. april  
Mødested Aabenraa Rådhus, Skelbækvej 2, 6200 
Aabenraa. Vi går på dele af Kløverstien.

Maj 2020 starter med We Walk uge, derefter vil vi 
gå i de ny udsprungne skove med forskellig start 
tider.

Mandag d. 4. maj. Kl. 9.00  
Mødested Høje Kolstrup kirke, Lergården 4, 6200 
Aabenraa. Gåtur omkring boligområdet på Høje 
Kolstrup og ind i skoven.

Tirsdag. 5. maj kl. 19.00 
Mødested Hovslund Børneunivers, Hovslundvej 13, 
6230 Rødekro. Gåtur i Spor i landskabet Hærluf og 
Æ Kleinbahn.

Søndag den 10. maj kl. 12.00  
Mødested Øster Løgum kirke, Søndergade 11, 6230 
Rødekro. Vi starter med en historisk andagt i kirken 
og derefter er der en ca. 5 km gåtur. (En del af arran-
gementet Øster Løgum gennem tiden)

Torsdag d. 14. maj 
Mødested Ravnholt skov, Parkeringsplads Løgum-
klostervej, 6200 Aabenraa.  Skøn skovtur hvor vi vil 
nyde den ny udsprungne bøg.

Mandag d. 18. maj 
Mødested Bolderslev skov, Bolderslevskovvej, 6392 
Bolderslev. Vi går en tur i skoven og en tur ud i 
området.

Tirsdag den 26. maj 
Mødested Hjelmskov parkeringspladsen Enemarks-
vej 6200 Aabenraa. Skøn skov tur i bakket terræn.

Find flere info om hver enkelt tur i ugen op til på 
Facebook gruppen

https://www.facebook.com/groups
/189846521834203/?ref=group_header

Tove Laursen 20 70 39 75

Program for foråret 2020
Gåtur i rask tempo på mellem 7 og 9 km. Der vil blive fortalt om området, både historisk og kulturelt.                             
Hunde må gerne deltage, men de SKAL være i snor.

28



Et nytår årti er indtruffet. Et årti, 
hvor Aktiv Aabenraa ønsker at 
skabe endnu mere grund til bevæ-
gelse i og omkring de kommunale 
idrætsfaciliteter.

Derfor bevares muligheden for 
gratis pensionistsvømning i 2020.

Som folkepensionist i Aaben-
raa Kommune, kan du svømme 
gratis i de tre kommunale svøm-
mehaller på følgende tidspunkter:
Tirsdage 11:00-12:00 i Tinglev
Onsdage 12:30-13:30 i Rødekro 
Torsdage 14:30-15:30 i Bov 

Pensionistsvømning i Aktiv Aabenraa

Derudover er der med det nye 
takstblad for 2020 vedtaget nye 
og billigere priser for pensionister 
i svømmerhallernes øvrige åb-
ningstider: 

Enkelt billet: 25 kroner
10-turskort: 175 kroner
20-turskort: 325 kroner

Priserne gælder kun for de tre 
kommunale svømmehaller i Bov, 
Rødekro og Tinglev og som folke-
pensionist bosat i Aabenraa Kom-
mune.

Øvrige priser og åbningstider 
findes på hjemmesiden www.Ak-
tivAabenraa.dk hvor det altid er 
muligt at følge med i, hvad der 
sker i de kommunale haller og 
svømmehaller. 

Vi glæder os til at tage imod jer.

Stolemotion – Åben hus
Bevæg dig for livet senior og 
Donnerstag Klub inviterer alle 
interesserede til at prøve 1 times 
Stolemotion med en kompetent 
idrætsfaglig instruktør.

Det sker mandag d. 24. jan. kl. 
15.15-16.15 i salen på Den tyske 
skole, Østergade 49 i Rødekro. 
Undervisningen er på tysk, men 
bliver oversat og øvelserne bliver 
tydeligt fremvist.

Alle der dukker op får en flot 
drikkedunk og mulighed for en 
snak og en kop kaffe efter træning.

Vi håber på at se dig.
 Ønsker du yderligere informa-
tion om holdet kan du kontakte 
Maja på 2244 2139
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2. maj tennissportens dag 2020

Invitation til alle  
der har interesse i at prøvespille  

tennis eller padeltennis
Tidspunkt: Se vor hjemmeside: roedekrotennisklub.dk

Rødekro Tennisklub

Vi gik ud af året 2019 med et med-
lemstal på i alt 150 medlemmer. 
Det er længe siden, der har været 
så mange medlemmer i klubben. 
Den store gevinst er, at alderen 
på medlemmerne er forandret, så 
der nu er flere medlemmer i alde-
ren 30 – 50. Det er gode tegn for, 
at klubben kan bestå i mange år 
med nye yngre kræfter i bestyrelse 
og leder/træner funktioner.

2019 et godt år

Rødekro Tennisklub er en selv-
ejende klub startet i 1982 og ejes 
af medlemmerne. 
Vi er selvfinansierende, derfor 
kan vi tilbyde medlemskab til et 
overkommeligt kontingent.

Kontingentet  
for sommersæsonen var i 2019
• Junior  200 kr.
• Senior  500 kr.
• Familier  1.000 kr. 
Vi forsøger, at holde kontingen-

”Alle skal have råd til en fed sport”

tet lavt, og både padeltennis og 
almindelig tennis indgår i kon-
tingentet. Padelbanen er en hel-
årsbane, og vinterkontingentet er 
endnu ikke fastlagt.

Fra vores hjemmeside kan 
du booke tennis- og padel-
bane. Find de tider der pas-
ser dig og reserver efter de 
gældende regler. 
Vi investerer i et nyt låse-
system, der gør det mere 
enkelt at komme ind i klub-
hus og på banerne. Syste-
met styres med en app eller 
kode.

Book banen hjemme
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Rødekro Tennisklub

Lang historie kort
Selvfølgelig skal vi spille padel-
tennis i Rødekro. Økonomien er 
på plads med egne midler, eget 
arbejde, samt støtte fra mange 
gode sponsorer, der har ydet støt-
te med penge/materialer eller ud-
lån af materiel.  Vi har sat spaden 
i jorden. Når solen er lidt længere 
oppe, står vor nye helårs double 
Padelbane klar på Fladhøj Idræts-
center - midt imellem klubbens 
tennisbaner. 

Historie
Padeltennis er startet i Sydame-
rika og har bredt sig til set sydli-
ge Europa. I Spanien er det den 
hurtigst voksende sportsgren. I 
norden er Sverige gået foran med 
over 50 anlæg fordelt over hele 
Sverige. Her i landet breder padel-
banerne sig som ringe i vandet. I 
storbyerne er der hele centre med 

Padel tennis i Rødekro

4-5 baner, så hvorfor skal man 
ikke spille Padel i Sønderjylland 
og lad os starte i Rødekro.
Hemmeligheden bag padel suc-
cesen er, at det er nemt at lære 
og mindre fysisk krævende som 
f.eks. tennis og squash 

Hvem og hvordan
Padelspillet egner sig til alle børn/
unge – familier – voksne i alle ald-
re.
Padeltennis spilles mest som 
doublespil på en lukket bane 10 
x 20 meter - ca halvt så stor som 
en tennisbane. Der er net imellem 
banehalvdelene som i tennisspil-
let. Bagvægge og en del af sider-

ne er bygget op med 3 og 4 meter 
høj glasvæg, og sider, der ikke er 
af glas, er med gitter. Bagvæg og 
sider indgår i spillet, faktisk som 
når man spiller squash.
Der spilles med bats (ikke ketsjer), 
det er bl.a. det, der gør, at spillet er 
lettere at lære.
Der spilles med en tennisbold 
uden for meget gastryk, reglerne 
er næsten som tennis, der tælles 
point lig med tennis (15 – 30 – 
40), og så er det bare med at kom-
me i gang.
Når sæsonen starter til maj, hol-
des der intro-weekender for alle. 
Her kan man låne bats og bolde.

Sponsorer til padelbane:

Aabenraa 
Friluftsråd

Vi siger også tak til Aktiv Aabenraa for godt samarbejde.
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Gymnastik

Gymnastikopvisning søndag den 1. marts
Foråret er på vej og flere af vores 
frivillige, instruktører og gym-
naster arbejder ihærdigt med at 
arrangere en fantastisk, farverig 
og frisk forårsopvisning. Kom og 
oplev suset, energien og glæden 
søndag den 1. marts fra kl. 10.00 
til ca. kl. 14.00. Vi glæder os til en 
skøn søndag sammen med jer.

Afsløring af et af opvisningens temaer Børneholdet 3-4 år 
med voksne er snart klar til årets gymnastik opvisning. Med de 20 børn 
og deres voksen, vil vi i år bevæge os ind i junglen, hvor de sjove aber og 
de hurtige og livlige pantere leger side om side.

Stemningsbilleder fra opvisningen 2019
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Gymnastik

General- 
forsamling
Rødekro Gymnastikforening af-
holder generalforsamling ons-
dag den 19. februar kl. 19.00 på 
Hærvejsskolen Skovbrynet.  Kom 
og støt op om vores forening. Der 
er en ledig bestyrelsespost og sup-
pleantpost. 

Vi har nogle helt fantastiske fri-
villige i vores triologier og mange 
dygtige instruktører. Vi skal stå 
sammen, så vi kan fortsætte med 
at lave en masse gymnastik og 
være aktive i Rødekro.

I FÆLLESSKAB  I FÆLLESSKAB  
SKABER VI  SKABER VI  

GLÆDEN VED  GLÆDEN VED  
BEVÆGELSE  BEVÆGELSE  

I UDFORDRENDE  I UDFORDRENDE  
RAMMERRAMMER

Rødekro gymnastikforening indstillet  
til Kultur- og Fritidsudvalgets pris
Rødekro gymnastikforening har i 
2019 særligt bidraget til at fremme 
Aabenraa Kommunes Kultur- og 
Fritidspolitik, ved at udbyde nye 
og kreative hold til inkluderende 
og aktive fællesskaber til glæde og 
livskvalitet. 

Ikke alle nye tiltag er blevet til 
noget, men idéerne vidner om 
at gymnastikafdelingen udviser 
mod, nytænkning og udvikling.

Flere medlemmer er kommet 
til på grund af den store variation 
i at holde sig fysisk, mentalt og so-
cialt sunde:

Kort fortalt om nye tiltag  
der er blevet til noget:
Smart Training er en ny træ-
ningsform, der styrker hjernens 
ydeevne og kapacitet samt giver 
hukommelsen og koncentrations-
evnen et boost.
Hatha Yoga er et kæmpe hit i 
foreningen. De to nyuddannede 
yoga instruktører oplever, at de 
er med til at skabe ”det gode liv” 
sammen med deltagerne i alderen 
fra 20 til 72 år. 
Rend og Hop for drenge og pi-
ger i alderen fra 9-13 år som har 
svært ved at finde en idræt de 
trives i af forskellige årsager. Her 

forener instruktørerne deres ar-
bejdsrelaterede kompetencer i det 
frivillige foreningsliv, og de unge 
mennesker er i et sundt fællesskab 
og styrkes fysisk og mentalt. 

Rødekro Gymnastikforening er 
en stor aktiv forening under RIF, 
som lægger vægt på et samarbejde 
bygget på fælles ansvar, ligevær-
dighed og det frivillige forenings-
arbejde. Gymnastikafdelingen har 
omkring 600 medlemmer i alde-
ren fra 1 – 80 år. Det er sjovt og 
meningsfyldt at være aktiv og fri-
villig. Derfor blev Rødekro Gym-
nastikforening indstillet til Kul-
tur- og Fritidsudvalgets pris.

SOMMER 
gymnastik

Vi vil gerne have et sommergymnastikhold - Kunne du tænke dig at 
være instruktør?
Har du en ide til et nyt hold i kommende sæson? Har du lyst til at 
udfordre borgerne i Rødekro med en aktivitet der kan foregå i vores 
forening? Eller kunne du tænke dig at være instruktør på et af de 
eksisterende hold? Kontakt Vicky på telefon 23 66 06 69.
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I de forgangne 3 måneder ok-
tober, november og december 
2019, har der været rigtig godt 
gang i den mandag formiddag i 
Rødekro hallen.

Der har været en god frem-
gang af m/k, der har deltaget i de 
forskellige aktiviteter.

Indendørskrolf har næsten 
været fuldt besat med m/k hver 
mandag morgen, og dette gjorde, 
at der desværre ikke var plads til 
flere, så der blev oprettet en ven-
teliste.

Tæppecurling har også haft en 
pæn fremgang, så der nu spil-
les med næsten fuldt mandskab 
hver gang.

Floorball har måttet indkøbe 2 
nye mål, så man kunne tage en 
bane mere i brug.

Udendørskrolf som jo spilles 
hele året (hver tirsdag eftermid-
dag kl. 14,00) ved hallen har også 

Lidt om ÆldreSagens aktiviteter i og ved Rødekrohallen
haft en fremgang i antal spillere.

Aftenkrolf som spilles fra be-
gyndelsen af november og til 
midten af februar har også haft 
fremgang. Man mangler bare lidt 
sne og en masse frost, så bliver det 
ekstra sjovt.

Der har været fremgang over 
hele linjen, og det fortæller jo, at 
der virkelig er et behov for at ak-
tivere os, der er kommet lidt op i 
årene, til at komme hjemmefra og 
få lidt socialt samvær.

Indendørsaktiviteterne lukker 
med udgangen af marts måned.

BEMÆRK BEMÆRK
Der er fra 2020 kommet nye spil-
letider og nye spillesteder.

Petanque med start tirsdag d.  
31. marts kl. 9.30  ved Borgerhu-
set, hvor der spilles på 1 hold og 
på op til 8 baner.

Rødekro Lokalbestyrelse

Kroket med start torsdag d. 2. 
april kl. 14.00 ved Rødekro hal-
len.

Krolf med start onsdag d. 1. 
april kl. 09.30 ved RØDEKRO-
HALLEN.

Der spilles kun ved Rødekro-
hallen, da banen på Lunderup 
Markvej er blevet opgivet på 
grund af pladsproblemer.

Der vil blive spillet hver ons-
dag kl. 9.30 og kl. 13.30 og hver 
torsdag kl. 9.30 og kl. 13.30.

Petanque, kroket og krolf spilles 
til slutningen af september.

Hvis der sidder nogle derude, 
som har lyst til at prøve et af 
spillene, så er I velkomne til at 
komme og afprøve det.

Bare mød op.

FOREDRAG  
i samarbejde med Rise-Egvad Højskoleforening  
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.00 i Rise Sognegård. 
Mindesmærker og mindekultur i Sønderjylland efter 
Verdenskrigen 1914-1918. Foredrag ved tidligere le-
der af studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i 
Flensborg, Dr. Phil. Lars N. Henningsen. Hvert sogn 
i Sønderjylland har sit mindesmærke over de faldne i 
1. verdenskrig. Mindre kendt er, at der i en del sogne 
blev strid om mindesmærket. Danske Sønderjyder så 
de faldne som ofre for en sag, der ikke var deres. Tysk-
sindede så soldaterne som helte, faldet for det tyske 
fædreland. Det skabte to mindekulturer. I 1930’erne 
fejrede det tyske mindretal hvert år såkaldte ”Helden-
gedenktage” under hagekorset. De dansksindede stif-
tede i 1936 DSK – Danske Sønderjyske Krigsdeltage-
re – og med den 11. november som dansk mindedag. 
Ingen tilmelding. Pris: 50 kr. Medbring selv evt. kaffe 
og brød. 
ÅRSMØDE (20 års jubilæum) på Hotel Røde Kro  
Tirsdag den 10. marts kl. 17.30 - 21.30 

Dagsorden iflg. vedtægterne. Medlemskort skal fore-

vises. Efter selve årsmødet er der spisning og deref-
ter underholdning ved Doris Sommerlund. Max. 150 
personer. Tilmelding pga. maden til Gerda på tlf. 6128 
9540 fra 18. febr. - 3. marts i tiden kl. 17.00 - 20.00 el-
ler mail: gerda.toftelund@youmail.dk. Pris 50 kr.

MODEOPVISNING i Borgerhuset  
Fredag, den 3. april kl. 14.00 - ca. 16.00 
Seniorshoppen præsenterer os for mode til den kom-
mende sæson. Der serveres kaffe og kage. Derefter 
er der mulighed for at handle med Seniorshoppen. 
Tilmelding til Lone på tlf. 2667 6009 fra 17. marts - 
31. marts i tiden kl. 17.00 - 20.00 eller mail: lone.lar-
sen1207@gmail.com. Pris 50 kr. 

SPIS SAMMEN / SØNDAGSCAFÈ i Borgerhuset 
Søndag den 19. april kl. 12.00 - ca. 16.00  
Danmark spiser sammen - uge 17. 
Vælg mellem asparges-/gullaschsuppe + 2 øl/vand pr. 
person samt kaffe m. kage. Underholdning ved ”Ib 
med Venner”. Tilmelding til Erik på tlf. 7466 1132 el-
ler 6069 0249 fra 1. april - 15. april i tiden kl. 17.00 - 
20.00 eller mail: e.klit@hotmail.com. Pris 100 kr. 

Kommende Arrangementer
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www.roedekrosmedie-as.dk  
Metal Sønderjylland
Jernbanegade 5 • 6230 Rødekro

Telefon 7462 2885
www.metalsonderjylland.dk

Kommende arrangementer
Rødekro Husholdningsforening

afholder 

Ordinær generalforsamling

Torsdag d. 5. Marts kl. 19.00
på Hotel Røde Kro

Dagsorden iflg. vedtægter

Efter generalforsamlingen vil CS Havedesign og 
Blomster give gode råd om fremstilling af buketter. 
De færdige buketter udloddes på indgangsnumre.

Foreningen er vært ved kaffe og svesketærte.

Husk tilmelding til: Yvonne Hjalting tlf. 20 46 18 21

Vel mødt                Bestyrelsen

Foreningen hodt lørdag den 18. januar 
Nytårs TAM-TAM i Borgerhuset, 64 glade 
medlemmer deltog. Maden fik vi fra Hotel 
Røde Kro stor ros til dem. Underholdnin-
gen var ”De super seje senior sild” de sang 
viser som vi også kunne synge med på. 
Det gav en god stemning.

Tirsdag d. 18. februar  
er der madaften med ”Dino” på Hærvejsskolen. 
Tilmelding fra d. 10.-14. februar tlf. tid fra kl. 
17.00 – 20.00 hos Anna Andresen tlf. 22 53 38 20.

Torsdag d. 5. marts   
er der generalforsamling på Hotel Røde Kro til-
melding til Yvonne Hjalting tlf. 20 46 18 21   
fra d. 24. – 28. februar tlf. tid fra kl. 17.00 – 20.00

Tirsdag d. 31. marts  
er der virksomhedsbesøg på ABENA tilmelding 
til Birgit Nørby tlf. 22 96 48 18 fra  
d. 16. – 20. marts tlf. tid fra kl. 17.00 – 20.00
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KFUM spejderne i Rødekro laver mange forskellige ting
Familiespejderne
I august 2019 startede vi Fami-
liespejder op igen. Aktiviteten har 
før været en stor succes, men hav-
de ligget stille i et par år. Endelig 
ville et forældrepar træde til og 
opstarten var en realitet. Igen har 
det vist sig, at rigtig mange bør-
nefamilier gerne vil være aktive 
sammen med deres børn. Fami-
liespejderne mødes hver den før-
ste onsdag i måneden. 

Weekendtur
Tilbage i november 2019 var 
KFUM Spejderne fra Rødekro 
samlede på Frederikshøj ved Løjt. 
Her afholdt de årets gruppeweek-
end for alle. Det var i årets Hal-
loween weekend, så temaet for lej-
ren kunne der ikke være tvivl om.  
De gamle katolske helgener som 
Skt. Lucia og Skt. Georg havde 
bedt spejderne om hjælp til at hol-
de de onde ånder væk på denne 
aften, hvor ånder ellers flyver frit 
omkring. 
Lørdagen blev således brugt på 
at fremstille diverse effekter, der 
gennem tiden er blevet brugt 
rundt omkring i verden, for at 
holde de onde ånder fra døren. 

Der blev lavet drømmefangere og 
Tupilakker og på bålet blev der of-
ret pandekager. 
Om aftenen var der arrangeret 
Halloween fest med tre-retters 
menu, lejrbål og naturligvis nat-
løb. 

24-timer-i-sovepose
3 uger efter årets gruppeweek-
end mødtes alle tropspejdere på 
Spejdergården for at tage mær-
ket 24-timer-i-sovepose. Mærket 
går i sin enkelhed ud på at være i 
sin sovepose i 24 timer.  Det giver 
visse udfordringer, når man skal 
lege gemme eller lave mad. Til 

gengæld betød det ikke så meget 
om man havde bukser på eller om 
man huskede at skifte strømper 
om morgenen.  
Efter 24 timer kunne spejderne 
lettede træde ud af deres sove-
poser, tage det første almindelig 
skridt og modtage deres velfor-
tjente mærke. 
Foråret byder som altid på tur-
neringer for både bæver, ulve og 
tropspejdere. I Kristi Himmelfart 
mødes vi alle på Spejdergården 
for at holde sommerlejr.  

Kom og vær med
Skulle der nu sidde nogle derude 
med mod på udeaktivitet og fæl-
lesskab, så duk op på Spejdergår-
den hver torsdag fra 17 – 18:30 (0. 
- 3. kl.) eller fra 18:30 – 20:00 (4. 
Kl. +) 
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NYT FRA RAMK, januar 2020

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

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

Siden sidst er RAMK kommet i en 
meget kedelig situation.

Vi er via artikler i Jyske Vest-
kysten blevet gjort opmærksom 
på, at den bygning hvor vi har til 
huse, skal nedlukkes for el, vand 
og varme og at vi skal derfor være 
ude af bygningen pr. juni 2020.

Vi leder derfor for indeværende 
efter lokaler hvor vi kan opmaga-
siner vores materiale til vi finder 
et nyt værested.

HJÆLP:
Måtte der væren nogen blandt 
bladets læsere der kan / vil være 
RAMK behjælpelige, hører vi me-
get gerne herom.

Både med hensyn til værested 
samt et opmagasinerings sted.

Historien:
RAMK har i en artikel i oktober 

Rødekro - Aabenraa Modelbane Klub 

2019 i Jyske Vestkysten erfaret, at 
Kommunaldirektør Tom Ahmt 
har udtalt, at Aabenraa Kommu-
ne ikke anede at RAMK har holdt 
til på Skolen i Vestergade siden 
september 2013.

Men:
RAMK har været anmeldt til Kul-
tur og Fritid siden 2014.

RAMK har i 2014 modtaget 
medlemsbidrag fra Aabenraa 
Kommune.

RAMK  er tilmeldt Conventus.
RAMK har også et CVR nr. 

som man skal have når der bruges 
kommunale lokaler.

RAMK har betalt for el til 
Aabenraa Kommune.

Kommunaldirektør Tom Ahmt 
udtaler ligeledes i artiklen, at 
Kommunen flere gange har væ-
ret i kontakt med RAMK med 
henblik på at hjælpe med at finde 
ny(e) lokaler.

RAMK har på intet tidspunkt, 
hverken før den første artikel, el-
ler efter den seneste artikel, hørt 
noget somhelst fra Aabenraa 
Kommune eller fra Kommunaldi-
rektør Tom Ahmt.

Vi, RAMK, finder det meget 
underligt at vi kun bliver oriente-
ret via artikler i JV.

Vi er nu begyndt nedpakning 
af ”løsdele” samt nedtagning / ad-
skillelse af vore forskellige anlæg.



Rødekro Tri & Motion  
har som sædvanligt gang i mange forskellige ting

I december måned var der flere 
arrangementer. Nisseløb rundt i 
byen med afslutning på Rødekro 
selvfølgelig ed glögg og æbleski-
ver. Lige før jul holdt vi længe 
åbent i svømmehallen. Der blev 
svømmet adskillige km. Vores 
mest aktive svømmere kom endda 
op på 10 km. 

Her i det nye år er vi naturligvis 
med til at fejre Genforeningen 
2020. En løbestafet går gennem 
hele genforeningsområdet, 368 
km, Rødekro Tri & Motion vil i 
samarbejde med Løjtlands Løbe-
klub og Aaig afholde en løbefest 
for hele familien. 9 byer i Syd- og 

Genforeningen 2020
Sønderjylland står for en samlet 
folkefest, der strækker sig fra den 
2. – 30. maj 2020. Så kridt løbe- 
eller gåskoene og vær’ med, når 
det hele starter i Aabenraa lørdag 
den 2. maj 2020. Læs mere om lø-
bet, ruten, historien og tilmeld dig 
her: www.dgi.dk/stafet2020

Du kan løbe eller gå 4,5 eller 7,5 
km. Du kan evt tage ruterne fle-
re gange. Det koster kun 50 kr.  
Børneløbet på 1,7 km er gratis. 
Der vil være masser af aktiviteter 
på stadion i Aabenraa, hvor de 3 
klubber vil vise hvad de kan tilby-
de dig. 

Tri & Motion
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Royal Run 1. juni i Sønderborg

Har du lyst til at  gå eller løbe 
1,6 km, 5 eller 10 km den 1. 
juni og har du lyst til at bli-
ve trænet op i et fællesskab 
af andre glade løbere så hen-
vend dig til Nina laebojan-
sen@gmail.com 
Vi har ekstraordinært fået 
plads på alle distancer for nye 
medlemmer. Vi starter træ-
ningen den 1. marts. Hvis du 
tager imod tilbudet om træ-
ning op mod løbet vil vi gerne 
give dig ½ års gratis kontin-

gent. Vi er løbere på alle ni-
veauer, og det er også muligt 
at dyrke triatlon. Her har vi 
også alle niveauer. Både den 
almindelige hyggetriatlet, der 
bare svømmer, løber og cyk-
ler lidt, til den seriøse triatlet 
der træner til den helt lange 
distance. 
Husk vi løber hver onsdag 
kl 17:30 på Rødekro Stadion 
og hver søndag kl 10:00 fra 
Ravnholt. Du er altid velkom-
men.

Så har vi jo selvfølgelig afholdt 
”Væk mæ Spæk” 2 dage mellem 
jul og nytår, hvor vi sammen med 
Aaig motionerede juledellerne af 
på trapperne bag Petersborg. 
Og så var der naturligvis Cham-
pagnegaloppen den 31. og Nyt-
årsløbet den 1. januar. 

Tri & Motion
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Sodavandsdistotek	med	musik	fra:	”Discoteque	Det	Nye”	
Saml	alle	dine	klassekammerater,	få	noget	godt	at	spise	inden	det	går	løs	med	Fest,	
Dans	,	Fed	Musik	og	Sjove	Konkurrencer!	

Tilmelding	til	Anders	via	SMS	på	24	80	91	01		

NHU -  et godt sted at være, også for dig

Økodag 
- Kom og se køerne danse

Vil du være med til at lukke de økologiske køer ud  
på frisk forårsgræs efter en lang vinter i stalden?

Så ta’ familien med og kom  
til den populære forårsfest for øko-køerne.

Søndag d. 19 april 2020
Kl. 10.00 – 14.00

I/S Asmussen og Kaczmarek
Nørre Hostrup bygade 11, 6230 Rødekro

Aktivitetsudvalget for Nr. Hostrup hus sælger pølser og kaffe/kage



NHU Cykelmotionisternes tidsplanNHU Cykelmotionisternes tidsplan

Velkommen til NHUF’s ugentlige spinning

Mit navn er Jim Nielsen, jeg er 
uddannet spinnings instruktør 
og bor på Østermarkvej i Nr. Ho-
strup.

I Nr Hostrup har vi et rigtig 
godt fællesskab med meget aktivi-
tet og social samvær.

Efter vi har fået Nørre Hostrup 
Hus, med de mange fine facilite-
ter, er det blevet muligt at køre 
spinning 2 gange ugentlig, nemlig 
hver tirsdag og torsdag kl. 19.00.

Vi har fuld hus, endda nogle få 
på venteliste.

Vi kører så alle kan være med, 
unge som gamle, store som små, 
dem med god kondi og dem der 
mangler kondi.

Hos os er det det sociale og fæl-

lesskabet der vægter højt. Derfor 
afslutter vi også spinnings timen 
med lidt social snak og én soda-
vand eller øl, alt efter hvad man 
selv medbringer. 

Vi er ved at planlægge et 3 ti-
mers spinnings event hen på for-
året, hvor man enten kan køre 3 
timer selv, eller dele en cykel med 
andre. Der vil være plads på alle 
niveauer, det er nemlig fællesska-
bet og det at vi har det sjovt der er 
i centrum.

Så kom frisk hvis du savner lidt 
motion til knald godt musik og en 
lidt anderledes social hverdag. Du 
kan kontakte Johannes på mobil: 
20 19 57 80.

NHU MTB 1 Mandag 18:30 Troels/Thomas   
Start søndag den 22. marts efterfølgende træning hver mandag fra den 30. marts

NHU MTB 2 Mandag 18:30 Klaus 
Start søndag den 22. marts efterfølgende træning hver mandag fra den 30. marts

NHU Racer Mandag 18:30 Johannes/Bo 
Start søndag den 22. marts efterfølgende træning hver mandag fra den 30. marts

Mandfolk MTB Tirsdag 18:30 Jan/Frank 
Start søndag den 19. april  kl. 11:00 efterfølgende træning hver tirsdag  

Alle hold mødes ved Nr. Hostrup forsamlingshus

HUSK Spinning starter op den 6. oktober 2020 i Nr. Hostrup Hus:  
Hold øje med vores  hjemmesiden http://www.nhuf.dk/

Følg holdene på facebook: https://www.facebook.com/groups/NHUMandfolk/ 
Cykelmotionesterne Nr. Hostrup: https://www.facebook.com/groups/1040618402651129/
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100 år er det siden at Sønderjylland kom hjem til Danmark
 Egvad Sogn planter i fællesskab en genforeningsallé, for at markere,  

at det i år er 100 år siden Sønderjylland kom hjem til Danmark 
Alléen starter ved Nr. Hostrup Forsamlingshus og vil følge vejen op til Egvad Kirke.

Alléen indvies den 15. juni 2020
100 året for den dag, hvor Sønderjylland kom hjem til Danmark

Dagens program følger senere.

Menighedsrådet Egvad Kirke • Nr. Hostrup Forsamlingshus • Familie & Samfund Egvad 
og Omegn • Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening • Nr. Hostrup Ungdomsforening



Gavekort til  kattekongen og  dronningen i  begge kategorier. Samt gavekort til  festligste udklædning. 

FFAASSTTEELLAAVVNN

SÅ SKAL DER LEGES:
Hvad vil du være? Darth Vader, pokemon, prinsesse eller fantasidyr?  
Mulighederne er mange og kreativiteten ligeså...

PROGRAM:
Kl. 10.00  slår vi katten af tønden. Derefter optog gennem byen.

STED:
Foran Your Choice, Festlig udklædning påkræves.
Grupper: 0-7 år og 8-12 år.

KOMETBUTIKKERNE I RØDEKRO INVITERER TIL...

Følgende butikker har FASTELAVNSGODTER til deltagerne i optoget:
• CS HaveDesign 
• Den jyske Sparekasse
• Mr. Herrehus

• Your Choice
• Loop 
•  Mikkelsen  

Smykker & Ure

• Osteboden
• SuperBrugsen
• Lund’s Bageri
• Rødekro Bibliotek

LØRDAG  
DEN 22. FEBRUAR 2020 KL. 10.00

Efter  
tøndeslagning  

går vi i samlet optog rundt i 
byen, med afslutning på  
Rødekro Bibliotek med  

varm kakao og boller.

StarWars Troppers  
vil være med  
ved hele vores  
arrangement  
og på Rødekro  
Bibliotek stiller de  
gerne op til  
fotografering  
med jer.



Gudstjenester i Rise Kirke: Gudstjenester i Rise Kirke: 
FEBRUAR  
 16. februar Seksagesima Kl. 10.30 Mark. 4, 26-32     RBH
 23. februar Fastelavn Kl. 09.30 Luk. 18, 31-43 Fælles
MARTS 
 1. marts 1. s. i fasten Kl. 09.30 Luk. 22, 24-32 RBH
 1. marts  Kl. 11.00 Tysk Gudstjeneste MW
 8. marts 2. s. i fasten Kl. 10.30 Mark. 9, 14-29 MBV
 15. marts 3. s. i fasten Kl. 10.30 Johs. 8, 42-51 MBV
 22. marts Midfaste Kl. 10.30 Johs. 6, 24-35 (36-37) RBH
 29. marts Mariæ Bebudelse Kl. 10.00 Konfirmation MBV
APRIL 
 5. april Palmesøndag Kl. 10.30 Mark. 14, 3-9 el. Johs. 12, 1-16 RBH
 9. april Skærtorsdag Kl. 17.00 Johs. 13, 1-15 Fælles
 10. april Langfredag Kl. 10.30 Luk. 23, 26-49 el. Johs. 19, 17-37 RBH
 12. april Påskedag Kl. 10.30 Matt. 28, 1-8 MBV
 13. april 2. Påskedag Kl. 10.30 Johs. 20, 1-18 RBH
 19.  april  1. s. e. påske Kl. 10.00 Konfirmation c-klassen MBV
 26. april 2. s. e. påske Kl. 09.00 Konfirmation b-klassen RBH
 26. april 2. s. e. påske Kl. 11.00 Konfirmation a-klassen RBH
MAJ  
 2. maj   Kl. 10.30 Tysk Konfirmation MW
 3. maj 3. s. e. påske Kl. 10.30 Johs. 14, 1-11 MBV
 8. maj Bededag Kl. 10.30 Matt. 7, 7-14 RBH
 10. maj  4. s. e. påske Kl. 10.30 Johs. 8, 28-36 RBH
Robert B. Hansen (RBH)          Morten Vibert (MBV)          Martin Witte (MW)

Arrangementer:Arrangementer:   
FEBRUAR
 18. februar Højskoleforeningen Kl. 19.00 Sognegaarden 
 25. februar Gud og Spaghetti kl. 17.00  Kirken MBV
 27. februar Menighedsrådsmøde Kl. 19.00 Sognegaarden 
 28. februar Eftermiddagshygge Kl. 14.30 Sognegaarden  
MARTS   
 3. marts Højskoleforeningen Kl. 19.00 Sognegaarden 
 5. marts Studiekreds  Kl. 19.30 Sognegaarden 
 10. marts Koncert Kl. 19.00 Kirken      Deux Femmes
12. marts Sangaften om Genforeningen Kl. 19.00 Kirken  
24. marts Menighedsrådsmøde Kl. 19.00 Sognegaarden 
27. marts Eftermiddagshygge Kl. 14.30 Sognegaarden 
31. marts Gud og spaghetti Kl. 17.00 Kirken MBV
APRIL   
 2. april Studiekreds Kl. 19.30 Sognegaarden 
 16. april Besigtigelse i tårnet Kl. 15.00, 16.00, 17.00  Kirken 
 23. april Besigtigelse i tårnet Kl. 15.00, 16.00, 17.00  Kirken 
 24. april Eftermiddagshygge Kl. 14.30 Sognegaarden 
 28. april  Gud og Spaghetti Kl. 17.00 Kirken MBV
 29. april Menighedsrådsmøde Kl. 19.00 Sognegaarden    
MAJ   
 7. maj Studiekreds Kl. 19.30 Sognegaarden 
 12. maj Orienteringsmøde Kl. 19.00 Sognegaarden 
 14. maj Besigtigelse i tårnet Kl. 15.00, 16.00, 17.00  Kirken 
Fredag i lige uger mødes  - Rises Gode Hænder  Kl. 10.00 Sognegaarden                   start uge 2 

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


