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Åbningstider:
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Lørdag og søndag ...........kl. 08.00 - 17.00

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

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

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

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

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butik fi nder Du store friske ferskvareafdeling.

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

DER ER FORSKEL

Rødekro · Gråsten ·  Løjt Kirkeby
www.superbrugsen.dk

Vi støtter lokalt
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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 
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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 
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DER ER FORSKEL
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Kom ind i butikken og se 
de flotte CHRISTINA-ringe.

NYHED

hos M
ikkelsen Smykker & Ure

Priser 
  fra 199,- Hærvejen 35 - 6230 Rødekro - Tlf. 74661966

Gaveide 
til konfirmanden

www.mikkelsensmykkerogure.dk

Det er anden gang der samles ind ”for Rødekro by”. 
Mød op på P-pladsen ved Borgerhuset på  
Østergade 40 c. kl. 9.30. 
Arwos er vært ved kaffe og rundstykker.
    
Derefter bliver vi delt ind i hold og får udleveret sække, 
handsker m.m. Så får alle en rute, hvor de skal samle alt 
affald op, der vil komme en bil rundt og tage større effek-
ter og fulde sække med.
Ca. kl. 12 forventes vi at være færdige.
Det bliver, som sidste år et par rigtig dejlige timer sam-
men, så tag hele familien med, så vi også kan få en ren by.
Af hensyn til indkøb og planlægning af ruter, bedes I til-
melde jer snarest muligt og senest den 15. april.
Det kan gøres til undertegnede på mail: 
karenogegonkaas@mail.dk ellers 
send en SMS på 2132 7212.

Med venlig hilsen
Egon Kaas

Ren Dag i Rødekro by
Søndag den 22. april kl. 9.30 - 12.00
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Skrevet af: Hans Clausen, formand 
for Rødekro Udviklingsråd

Så er årets første udgave af Ko-
metbladet på gaden. Tak til alle 
jer frivillige og foreninger, der bi-
drager med artikler til bladet, og 
som dermed sørger for, at Komet-
bladet bliver hele byens blad.

2017 var Rødekro Udviklings-
råds første år, og vi synes selv, at vi 
sluttede året af med manér. I mid-
ten af november arrangerede vi et 
borger- og vælgermøde i Røde-
krohallen med deltagelse af (stort 
set) alle de partier, der stillede op 
til kommunalvalget. Omkring 
300 mødte op, og det viser, at vi 
er rigtig mange, der interesserer 
os for, hvad der sker i Rødekro. I 
slutningen af november udgav vi 
Kometbladet for første gang, og 
det har fået en rigtig god modta-
gelse – tak for det!

Vi er klar til at arbejde for Rø-
dekro i 2018. Nogle af de ting vi 
vil arbejde med er:
•  Vi forventer at der inden for 

kort tid bliver opstillet en di-
gital infoskærm ved Brugsen i 
Rødekro, således at vi alle har 
endnu bedre mulighed for at 
holde os orienteret om, hvad 

der sker i byen og kommunen. 
•  Vi vil arbejde videre med at 

skaffe penge og arbejdskraft til 
etablering af en aktivitetspark i 
Rødekro. Chris McDonald har 
lovet at komme forbi for at støt-
te op om arbejdet.

•  Vi forventer at kommunen in-
den for kort tid modtager til-
sagn om statstilskud til igang-
sætning af tiltag, der skal øge 
trafiksikkerheden for byens 
cyklister, især skolebørnene

•  Vi fortsætter dialogen med 
kommunen om vedligeholdelse 
af byens veje, fortove og park-
områder

•  Der er afsat 12 millioner kroner 
i 2021 til udførsel af initiativer, 
der vedrører udviklingsplanen 
for Rødekro. Vi vil allerede nu 

gå i gang med at komme med 
input til kommunen omkring 
vores ønsker og håber på at få 
nogle af tingene fremrykket.

  
Vi har brug din hjælp
Kom med input til hvad vi skal 
arbejde med, og meld dig meget 
gerne selv til en arbejdsgrupppe. 
Erfaringen fra udviklingsrådets 
første år viser, at vi kan gøre en 
forskel. Vil du være en del af vores 
arbejde, så kontakt os. Kontaktop-
lysningerne står her i bladet.

Du kan holde dig orienteret om 
vores arbejde på www.roedekro-
by.dk og vores facebookside ”Rø-
dekro Udviklingsråd”
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RØDEKRO
Udviklingsråd

Nyt fra Udviklingsrådet



www.jyskliftservice.dk

RÅD TIL HELE LIVET

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

Rise-Rødekro Frivillige Brand-
værn er startet som to forskellige 
brandværn. 

Rødekro Frivillige Brandværn 
bliv oprettet den 24. maj 1934 og 
Rise Frivillige Brandværn blev op- 
rettet den 6. juni 1934. 

I 1983 flyttede de sammen 
på vores nuværende adresse på 
Trondhjemsvej 4, Rødekro. 

Rise-Rødekro Frivillige  
Brandværn i dag
I dag er vi en samlet enhed, som 
er en del af Brand & Redning 

Om uddannelsen
Uddannelsen som brandmand 
forgår i to trin: 

Førstehjælp vare 12 timer 
grunduddannelsen varer 86 timer. 

Funktionsuddannelsen varer 
148 timer. 

Hvert forløb er af 3 til 4 mdrs. 
varighed. Kurserne forgår i week-
ender og om aftenen primært på 
Brandskolen i Tinglev og Hader-
slev. 

Under uddannelsen lærer du 
blandt anden brandslukning, før-
stehjælp, redningsindsats, røg-
dykning, frigøre fastklemte perso-
ner og hindre en miljøforurening 
i at brede sig. 

Men først skal du være medlem 
af Rise-Rødekro Frivillige Brand-
værn. 

Det bliver du ved at kontakte 
vores kaptajn eller vice-kaptajn. 
Kontakt: 
www.rise-roedekro.dk 
Kaptajn: 20 44 40 36 
Vicekaptajn: 26 23 48 14 

 
Om dig
• Du er mellem 18 og 40 år. 
•   Du har en god fysik og  

et godt helbred. 

•  Du har en ren straffeattest. 
•  Du er god til at samarbejde. 
•   Du har kørekort gerne  

det store. 
•   Du må meget gerne have  

forskudte arbejdstider. 
•   Både mænd og kvinder  

kan blive brandmænd. 
•   Når du bliver kaldt til  

udrykning, skal du kunne  
stille på brandstationen  
inden for 5 min. 

Sønderjylland, og vi består lige 
nu af 29 aktive brandmænd, 
hvoraf de tre er kvinder, og vi er 
alle klar til at rykke ud hele døg-
net året rundt. 

Brandmændene holder sig 
”skarpe” gennem 12 øvelser om 
året, som afholdes primært tirs-
dag aften.

Rise-Rødekro Frivillige Brandværn
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Lidt om vores historie 

Sådan bliver du brandmand m/k

Åbent 
hver mandag 
15.00 - 17.00

Østergade 40 C· 6230 Rødekro 

Rise-Rødekro Frivillige Brandværn



 

CROSS 
Den 13. januar havde du mulig-
hed for at se den sønderjyske top 
af løbere i lokalområdet. Vi har 
afholdt 4. afdeling af den Søn-
derjyske Cross turnering. Rigtig 
mange løbere i alle aldersklasser 
havde fundet vej til vores rute i 
Grusgraven på Stenagervej. Rø-
dekro Tri & Motion fører i øvrigt 
denne turnering foran store byer 
som Aabenraa, Sønderborg og 
Haderslev.

Triafdeling går 2018 i 
møde med optimisme 
Vi har lige afholdt Årsmøde i 
Tri-afdelingen, og der var der godt 
25 deltagere mod kun 8 sidste år. 
Vi ser det som et tydeligt udtryk 
for, at Rødekro Svømmehal igen 
danner omdrejningspunktet for 
triatleternes vintertræninger. Det 
er slut med at flakke rundt i for-
skellige svømmehaller i Aabenraa 
kommune. Vi er glade for at have 
”vores” svømmehal tilbage. 

På MTB siden er der også god 

Poul Erik Bech
Trøst & Mensel

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

Juletiden er også typisk i løbeaf-
delingen - en tid, hvor vi hygger 
os med hinanden.

Vi har haft NISSELØBET, 
hvor også julemanden var med 
i store træsko. Efter NISSELØ-
BET blev der hygget på Fladhøj 
området.

Mellem jul og nytår havde vi 
VÆK MÆ SPÆK, et par traditi-
onsrige træninger, som foregår 
i Aabenraa på Hjarupbakken 
og trapperne. VÆK MÆ SPÆK 
dannede rammen om for høj 
puls og venskabelige konkur-
rencer om at nå toppen først. 
For ikke at efterlade alle kalori-
er på bakkerne var der bagefter 
varm kakao, frugt og småkager.

CHAMPAGNEGALOPPEN 
afsluttede 2017, og her deltog 
også mange af byens beboere i 
det traditionsrige løb. Der blev 
løbet distancer fra 4,2 km til 
42,2 km

NYTÅRSLØBET starter 2018. 
Den 1. januar blev der ønsket 
godt nytår med Nytårsløbet fra 
Rise Kirke. 
Også her blev der hygget med 
varm kakao og frugt bagefter. 

6

Tri og motion
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gang i træningerne. Vi mødes 
hver mandag og lørdag for at køre 
MTB på de store stier i skoven. 
Her kan alle niveauer være med. 
En god pandelampe er dog en for-
udsætning mandag, da det stadig 
er mørkt om aftenen. 

Der er i det kommende år plan-
lagt flere fælles træningsture og 
gemytlige stævner. Du kan læse 
mere på hjemmesiden, hvis du er 
interesseret i at deltage i nogen af 
turene eller stævner. 

Triatlon er ikke kun en ekstrem-
sport for supermænd og -kvinder. 
Det er også en sport med korte di-
stancer, hvor alle motionister kan 
være med. 

GoRun
Hver Mandag kl. 18.00 er der Gor-
un fra Mikkelsens sølv og guld I 
Rødekro.

Der har nu været GoRun i Rø-
dekro ca. 1,5 år, og lige nu er vi 10-
20 personer hver mandag. Vi bli-
ver delt op i grupper, alt efter hvor 
længe vi vil løbe af gangen ( f.eks. 
5 min løb og 2 min gang ) 

Har du svært ved at finde mo-
tivationen til at komme af sted, så 
kan GoRun være din vej til mere 
motion i fællesskab med familie, 
venner, kollegaer og mange andre.

GoRun er for alle, og når vi 
skriver alle, så mener vi alle. Ung 
eller gammel. Mand, kvinde eller 
børn. Rutineret sportsmenneske 
eller helt ny. Alle er velkommen.

Du kan evt. bruge GoRun som 
fortræning til RødekroLøbet.

Rødekro Løbet 2018
Sæt X i din kalender ved den 17. 
august 2018. 

Så ses vi til et meget spænden-
de løb i Rødekro, nemli Rødekro-
Løbet. Rødekroløbet er samtidig 
de De Sønderjyske Mesterskaber 
på 10 km distancen.

Motion: www.roedekro-ifmotion.klub-modul.dk  
Triatlon: www.roedekro-if.klub-modul.dk

Rødekro Tri & Motion har her fra 
årsskiftet flyttet baren endnu et 
niveau op. Elite- og professionel 
triatlet Line Thams, oprindelig 
Sønderjyde med solide Rødder 
fra den gamle Rødekro kommu-
ne, stiller i 2018 til start for klub-
ben. ”Det er første gang, at vi ser 
en professionel atlet stille til start. 
Vi forventer at se hende dyste med 
om de danske mesterskaber på 
kort distance, et mesterskab hun 
rent faktisk er forsvarende mester 
i fra 2017, fortæller John Hansen” 
Herudover er Line blevet tilknyt-
tet vores ungdoms- og talent ar-
bejde, hvilket vil være en solid for-
stærkning med den store erfaring, 
hun bringer ind i klubben.
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Vigtige datoer: 
25. - 29. april:   Træningstur til Mallorca. Cykling på racer og åbentvand- 

svømning 
6. maj:   Svøm ud dag fra Genner Bugt
16. - 20. maj:  Træningstur til Harzen, Racer, MTB, løb og åbentvands-

vømning
5. juni: Grundlovssvømning fra Genner Bugt
17. august: RødekroLøbet
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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

GRATIS familie minitennis fort-
sætter alle lørdage fra kl. 11 – 12 
i Fladhøjhallen  frem til d. 31. 
marts.

Hvad er  
minitennis/familieminitennis
Minitennis er en virkelig sjov ak-
tivitet med masser af motion, der 
tilbydes for alle -familie, singler, 
børn og voksne - alle er velkom-

men også uden makker.
Minitennis spilles indendørs 

på badmintonbaner, hvor nettet 
er sænket. Der spilles med skum-
bolde og almindelig tennisketsjer. 
Der spilles oftest doublekampe.

Vi kalder timen Familie mini-
tennis, men der plads til alle.

Ketsjer og bolde kan lånes, og 
der vil altid være instruktør til 
stede.

Tilmelding nødvendig før-
ste gang til Birger på mobil/sms 
29850096. 

10 gode grunde  
for at spille tennis: 
• Gode oplevelser sammen

• masser af motion 

•  møder nye mennesker 

•  motion giver motivation 

•  tennis er til at betale 

•  tennis spilles året rundt 

•  mental udfordring 

•   tennis er både individuel 
og holdsport 

•  tennis bygger på værdier

•   tennis fascinerer alle aldre 
hele livet.

Sommersæsonen står for døren, 
og sidst i april måned er banerne 
igen klar til tennis.

Vi åbner banerne lørdag den 5. 
maj på ”Tennissportens dag” med 
tennisin-struktion for nye, der vil 
prøve sporten. Samtidig afholdes 
social klubturnering.

Følg med på Rødekro Tennis-
klubs hjemmeside eller Rødekro 
udviklingsråds hjemmeside/kalen- 

der, hvor du kan læse om tid og 
sted.

Der vil igen i år være tennistræ-
ning for juniorer, seniorer, nybe-
gyndere og øvede.

Se på vores hjemmeside - www.
roedekrotennisklub.dk, hvor du 
kan læse meget mere om kontin-
gent, træningstider og om klub-
ben.

Set og sket
Vi har igen været så heldige at 
modtage sponsorat fra  
Nordeafonden. Denne gang har  
vi fået penge til nye banebænke.

Vinter/forårsprogram 2018 i Rødekro Tennisklub

Sommertennis - sæsonen 2018

Rødekro Tennisklub
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Øsby Kirkes Voksenkor til Adventsgudstjeneste

Tirsdag d. 5. December 2017 hav-
de vi Adventsgudstjeneste i Rise 
Kirke ved vores ny præst Morten 
B. Vibert. Det var en smuk ople-
velse at være i kirken ved aftenti-
de. De 2 store adventskranse var 
tændt med hver et lys for første 
søndag i advent. Det var første 
gang, at Morten skulle stå for vo-
res adventsgudstjeneste, det blev 
en god oplevelse. Bagefter tog vi 
på  Røde Kro hvor 60 medlemmer 
deltog. Der var underholdning 
ved Øsby Kirkes Voksenkor, de 
gjorde det virkelig godt. Traditio-
nen tro fik vi kaffe og kløben.

Kommende aktiviteter
Rødekro Husholdningsforening har generalfor-
samling torsdag d. 1. Marts 2018 kl. 19.00, det fore-
går på Røde Kro hvor der efter generalforsamlingen 
er underholdning v/ sygehusklovnen ”Gummitud”. 

Tilmelding til Yvonne tlf. 20 46 18 21  
fra d. 12. februar til d. 26. februar.

I april har vi modeopvisning hos KITEX i Fogde-
rup, torsdag d. 12. April kl. 18.30. 

Tilmelding til Ebba tlf. 40 91 17 47  
fra d. 12. marts til d. 4. april.



Østergade 10 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 16 20

www.roedekrosmedie-as.dk  
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Af Lasse Linding Jørgensen, besty-
relsesmedlem Rødekro IF fodbold 

Lørdag den 16. december blev der 
– traditionen tro – afholdt et ju-
lestævne for tidligere og nuværen-
de spillere fra Rødekro IF.  

Fodboldstævnet bliver årligt 
arrangeret af Brian Egelund, der 
igen i år havde fået et flot stævne 
stablet på benene. Hele 43 spillere 
i alle aldre mødte op til, hvad der 
blev en fantastisk dag med højt 
humør. 

Det er altid super dejligt når 
arrangementer som disse bliver 
værnet om og folk kommer ”lang-
vejs” fra for at deltage. Det bliver 
til en masse snak og gode minder 
om de mange kampe, der er ble-
vet spillet i Rødekro IF de seneste 
mange år. Der er plads til alle og 
nogle spillere får da også flere øl, 
end det bliver til minutter på ba-
nen.

Hvis du er interesseret i at del-
tage så meld dig ind i gruppen 
”RIF julestævne” på facebook!

Husk at nye spillere i alle ald-
re også altid er velkommen til at 
komme til træning. Træningstider 

samt trænere for de forskellige år-
gange findes på vores hjemmesi-
de: www.rødekrofodbold.dk 

Vi håber at se alle igen til næste 
år! 

Det årlige julestævne – med flot fremmøde

Fodbold



Vi har og har haft mange gode ak-
tiviteter i og omkring kirken, og 
der er et godt liv og fællesskab i 
den og omkring den, men vi i me-
nighedsrådet ville gerne vide mere 
om, hvad kirkens medlemmer øn-
sker og forventer af deres kirke, og 
vi vil gerne blive klogere på, hvor-
dan vi kan gøre det bedst muligt. 
Derfor fik vi Kirkekonsulent Berit 
Simonsen fra Liv og Vækst til at 
foretage en spørgeundersøgelse i 
byen og over facebook. 

Berit Simonsen har udarbejdet 
det, hun kalder et memo – en for-
holdsvis kort rapport om, hvad 
hun har erfaret. Det memo vil vi 
selvfølgelig arbejde videre med; 
der er gode ideer og mange ind-
sigter, som vi vil arbejde ind i 
vores praksis, når vi finder den 
bedste måde at gøre det på. Vi ar-
bejder heldigvis rigtig godt sam-
men – både i personalegruppen 
og i menighedsrådet, så det skal 
der nok komme en masse gode 

ting ud af – og møderne der skal 
holdes for at arbejde det ind, skal 
nok blive givende for vores smuk-
ke kirke og dejlige sogn.
Vi er glade for at se, at der er så 
mange ting, som vi gør godt; Og 
glæder os til at finde ud af, hvad vi 
skal vande og gøde – og finde ud 
af, hvordan vi bedst gør det.

På Menighedsrådets vegne
Helle Domino Asmussen

Nyt tag på kirkens tårn 
I 2018 bliver der lagt nyt tag på 
kirkens tårn og i byggeperioden vil 
sjæleringning finde sted på  
hverdage fra kl. 12.00 – 12.15.

Konfirmationer i Rødekro 
Se side 12- 13

KIRKEBLAD FOR FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ
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RISE KIRKE

Menighedsrådet arbejder med Rise kirkes liv og vækst
I Rise menighedsråd arbejder vi sammen, for at Rise kirke skal være en levende kirke med  
mangfoldighed.



Isabel Schraufstetter Bodholdt
Øster Løgumvej 53,1, Genner

Jonathan Stigsen Bräuner
Parkvej 33

Mie Bramsen Byg
Egeparken 81

Emil Thormann Hansen
Fyrreparken 19

Laura Galle Hansen
Nørrevang 24

Emily Therese Jensen
Egvadvej 2, Nr Hostrup

Sophie Vang Jensen
Kastanievej 3

Lene Sofie Jepsen
Søvænget 62
  
Sophie Kaas
Højvang 7

Mads Feddersen Lagoni
Østerbro 2

Elias Mathias Mikkelsen Lorenzen
Klosterbakken 38

Simon Schmidt Lund
Nørremark 7

Emma Katharina Skelde Martinussen 
Lindbjerg 51, Aabenraa

Freja Mathiesen 
Korupvej 45, Klovtoft

Nikolai Henrik Mikkelsen
Pileparken 14

Ida Machmüller Nielsen
Foldingbrovej 5, Damgård

Nikolai Jessen Ravn
Lindeparken 9

Emilie Lundkvist Rebsdorf
Hærvejen 34

Sidsel Andresen Spanger
Højvang 2

Philip Holm Thomsen
Ringvej 7

Søndag d. 18. marts 2018 kl. 10.00

Søndag d. 8. april 2018 kl. 10.00

12

Michlas Schaadt Jensen
Rugbjergvej 32

Mia Kragh 
Aabenraavej 28, st.th.

Jimmi Hansen Møller
Bygmarken 12

Marc Fogsgaard Lind Pedersen
Søvænget 33

KONFIRMATIONER I RISE KIRKE



Søndag d. 15. april 2018 kl. 11.00

Søndag d. 6. maj 2018 kl. 10.00
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Lucas Bieling
Aabenraavej 21, Hjordkær

Theis Stage Erichsen 
Klosterbakken 50

Emilie Ammitzbøl Hylleborg
Trehøjevej 5, Hovslund

Johanne Jürgensen
Foverupvej 2, Klovtoft

Marcus Peters
Løkkegårdsvej 25

Mads Mønsted Hjorth Rossen
Årslev Bygade 13, Årslev

Søndag d. 15. april 2018 kl. 9.00

Niklas Stengaard Andersen
Nørrevang 4

Nadja Damsgaard Berg
Søvænget 4

Sebastian Hedegaard Bjerning
Løkkegårdsvej 143

Peter Brinck
Hellevadvej 36, Mjøls

Emma Junker Christensen
Lindeparken 5

Christine Iwersen Færge
Østergade 7

Sander Gundesen
Rosenvænget 20

Ditte Outzen Hammer
Grønningen 29

Clara Norbeck Jochimsen
Nørremark 21

Olivia Anna Dorothea Jordt
Aabenraa 

Rikke Boe Juhl
Søparken 6

Mads Jessen Juhler
Fyrreparken 27

Mia Ziethen Jørgensen
Birkeparken 36

Rikke Høxbro Jørgensen
Hærvejen 50,1

Anne-Sofie Laugesen
Brunde Øst 6 

Benjamin Pitiporn Lauritzen
Hærvejen 95

Martin Filbert Luckmann
Gl. Tinglevvej 15, Stubbæk
 
Julie Lind-Petersen
Egvadvej 3, Nr Hostrup

Lasse Frees Mikkelsen
Løkkegårdsvej 64
 
Nadine Nielsen
Parkvej 30

Sebastian Nørager Rudebeck
Løkkegårdsvej 31

Selma Callesen Aksak
Hvedemarken 43

Cecilie Arndt Gadeberg
Hærvejen 66

Cathrine Elberg Gram-Nielsen
Nr Hostrupvej 11, Nr Hostrup

Camille Tolstrup Gregersen
Lindeparken 7

Signe Juhl Hansen
Klosterbakken 82

Anna Bruhn Hartung
Egeparken 96

Mille Andsager Haugaard
Savværksvej 64

Daniel Agerbo Holm
Møllevej 16, Hjordkær

Ellen Jakobsen
Hørgård 235, Aabenraa

Iben Sartor Jensen
Lunderup Markvej 32 

Jonas Jespersen
Grønningen 44

Mads Albert Jørgensen
Mjølsvej 15

Oliver Mols 
Solbakken 16

Matilde Holte Nielsen
Savværksvej 21

Mai Nissen 
Lillevang 4

Signe Pedersen
Nørremark 26

Mathias Enig Petersen
Byskoven 44

Nikolaj Schmidt
Egeparken 47

Laurits Brink Sørensen
Pileparken 30

Johanne Dahlstrøm Toftkær 
Nr Hostrupvej 21, Nr Hostrup



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

Februar
Fredag d. 23. kl. 10.00 Rises Gode Hænder mødes i Sognegaarden
Fredag d. 23. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i Sognegaarden v/Nora og Niels Jørgen
Søndag d. 25. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Tirsdag d. 27. kl. 17.00 Gud og Spaghetti v/Morten B. Vibert
Tirsdag d. 27. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegaarden
Marts
Søndag d. 4. kl. 09.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Søndag d. 4. kl. 11.00 Tysk Gudstjeneste v/Martin Witte
Torsdag d. 8. kl. 19.00  Højskoleforeningen i Sognegaarden – foredrag - entré 50 kr.
Fredag d. 9.  kl. 10.00 Rises Gode Hænder mødes i Sognegaarden
Søndag d. 11.  kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Søndag d. 18.  kl. 10.00 Konfirmation Lille Klassen v/Morten B. Vibert
Tirsdag d. 20.  kl. 19.30 Kirkekoncert med Lene Siel – få billetter til salg – pris 100 kr.
Torsdag d. 22. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegaarden
Fredag d. 23. kl. 10.00 Rises Gode Hænder mødes i Sognegaarden
Fredag d. 23. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i Sognegaarden v/Nora og Niels Jørgen
Søndag d. 25.  kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Tirsdag d. 27. kl. 19.00  Højskoleforeningen i Sognegaarden – foredrag - entré 50 kr.
Skærtorsdag d. 29.  kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Langfredag d. 30. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
April
Påskedag d. 1. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
2. Påskedag d. 2.  kl. 10.30 Familiegudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Søndag d. 8. kl. 10.00 Konfirmation C-klassen v/Morten B. Vibert
Søndag d. 15. kl. 09.00 Konfirmation B-klassen v/Helle D. Asmussen
Søndag d. 15. kl. 11.00 Konfirmation A-klassen v/Helle D. Asmussen
Fredag d. 20. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i Sognegaarden v/Nora og Niels Jørgen
Søndag d. 22.  kl. 10.30  Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Tirsdag d. 24. kl. 17.00 Gud og Spaghetti v/Helle D. Asmussen
Onsdag d. 25. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegaarden
Bededag d. 27.  kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Søndag d. 29.  kl. 10.30 Gudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Maj
Torsdag d. 3. kl. 09.30 Babysalmesang v/Agnes Thomsen – nyt hold starter
Lørdag d. 5. kl. 10.00 Dåbsgudstjeneste v/Helle D. Asmussen
Søndag d. 6. kl. 10.00 Tysk konfirmation v/Martin Witte
Søndag d. 6.  kl. 19.00 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Kristi Himmelfart d. 10. kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert
Søndag d. 13.  kl. 10.30 Gudstjeneste v/Morten B. Vibert

Gudstjenester og andre arrangementer



Din Bilpartner Rødekro
Hærvejen 85 · 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 24 24 
www.dinbilpartner-roedekro.dk
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En helt almindelig tirsdag i ulve-
tiden, hvad skal man dog lave? I 
den tyske skoles gymnastiksal i 
Rødekro er der latter, røde kinder, 
masser af sjov og hvor motorik, 
bold og begejstring er i højsæde. 
Fra kl.17-18 står der håndbold på 
programmet . I alderen fra 2-5. 
år med en voksen er der fuld fart 
frem. Vi fanger vilde hestehaler, 
kæmper os igennem vilde skove 
og forhindringsbaner med bold 
selvfølgelig!

Trille Trolle håndbold startede 
for 3 år siden og er blevet en stor 
succes. 15 børn med deres voksne 

Trille Trolle Håndbold
er på holdet i år. Det er en tredob-
ling i forhold til sidste år. Ulveti-
men mærkes ikke,der er plads til 
alle på holdet og har man brug 
for en lille pause, så tager man 
det. Forældrene er aktive og lige 
så engagerede som deres barn.

Det er skønt at træne Trille 
Trolle holdets dejlige unger, hvor 
en time flyver afsted. Hvis man 
har en Trille Trolle fra 2-5 år og 
synes det kunne være noget for 
jer, så er I velkommen til at prøve 
at være med ..... det er sjovt!

Håndbold



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

Tlf .  25 32 87 72
Grønn ingen  49
6230 Rødekro

NHU -  et godt sted at være, også for dig
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Foreningerne i Egvad Sogn og en 
flok lokale ildsjæle har igennem 
en årrække arbejdet målrettet på 
at finde finansiering til at bygge en 
multisal i tilknytning til forsam-
lingshuset i Nr. Hostrup.

Formålet er at skabe et sam-
lingssted, hvor alle vore indendørs 
foreningsaktiviteter kan foregå 
under ét tag.

Tanker om at bygge startede 
da Nr. Hostrup Ungdomsfor-
ening blev opsagt hos Jump a Lot, 
hvor deres omfattende gymna-

Vi bygger i Nr. Hostrup

stikaktiviteter hidtil har fundet 
sted. Foreningen har ca. 400 ak-
tive medlemmer, og uden gode 
idrætsfaciliteter til rådighed ville 
det ikke være muligt at kunne op-
retholde foreningens aktiviteter 
lokalt.

Der laves en tilbygning til For-
samlingshuset på 700 m2, som 
indeholder en multisal på 400 
m2, toiletter, omklædning, red-
skabs- og servicerum. Desuden 
forberedes et 150 m2 mødelokale 
på 1. sal til ibrugtagning senere. 
Der bliver etableret nye P pladser 
i umiddelbar nærhed til forsam-
lingshuset, så der også ved større 
arrangementer i forsamlingshuset 
vil være tilstrækkelig parkerings-
muligheder.

Byggeperioden
Det planlagte byggeri igangsættes 

Byggeriet
med første spadestik lørdag den 
24. februar kl. 10.00 og vil efter 
planen stå færdig ved udgangen af 
2018. Tidsplan tager højde for, at 
byggeriet er baseret på, at meget 
af arbejdet vil blive udført med 
frivillig arbejdskraft.

Forsamlingshusets drift  
i byggeperioden
Byggeriet indebærer, at den nu-
værende toiletbygning nedbrydes, 
og der vil derfor blive opstillet 
gode midlertidige toiletfaciliteter, 
der vil stå til rådighed for for-
samlingshusets gæster i bygge-

perioden. Byggepladsen vil blive 
afspærret, og området vil holdes 
ryddeligt og pænt, så gæster kan 
færdes uden fare af nogen art. 
Disse foranstaltninger vil gøre, 
at Nr. Hostrup Forsamlingshus 
også i byggeperioden vil være et 
attraktivt sted at holde sine arran-
gementer og fester.

Med venlig hilsen

Formand for Nr. Hostrup  
Forsamlingshus

Anne Grethe Jepsen

Formand for Nr. Hostrup-Hus
Gunnar Petersen

Desuden har Nr. Hostrup 
Forsamlingshus et ønske om at 
vedligeholde og modernisere 
forsamlingshuset, så det holdes 
tidssvarende og på sigt kan huse 
lidt større arrangementer.



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
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Østergade 53 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 22 37

sostack.dk

Mandag - Fredag 08.00 - 17.30
Lørdag  9.00 - 12.00
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Rødekro
Andelsboligforening
-  Husk at komme på venteliste i 

god tid før du ønsker boligen.  
Kontakt os på: 

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

Udendørssæsonen starter op i april og fortsætter indtil skolernes sommerferie.

Der trænes på sportspladsen i Nr. Hostrup - Prisen vil være 150 kr.

Tag familien med til sjov motion og risk luft. Der er lageplads til børnene.



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

Bygget i 1913 og har matrikel nr.: 
94 Lunderup

Rødekro Skole blev bygget i 
1913 af bygmester Søren Adolph-
sen, Rødekro, og tegninger udført 
af arkitekt Carstensen, Aabenraa. 
Byggeriet kostede 70.000 kr. den 
blev indviet 31. oktober 1913 af 
bl. a. landråd (amtmand) v. Uslar, 
Aabenraa.

Rødekro Skole blev bygget i 1913 
med 4 klasseværelser i midten, 
flankeret af 2 lærerboliger til i alt 
4 lærere. Børnene var nemlig den-
gang henvist til skolerne i Brun-
de og Mjøls. Da indbyggertallet i 
Rødekro voksede stærkt omkring 
1910, opstod ønsket om en skole 
her i byen. Men hvor skulle skolen 
ligge?, det spørgsmål satte sindene 
i kog. Forhandlingerne begynd-
te i 1910, men blev først afslut-
tet i slutningen af 1912, før man 
blev enige. Årsagen var grænsen 
mellem landsbyerne Brunde og 
Lunderup, der gik midt gennem 
Rødekro by, og begge kommuner 
mente sig berettiget til at få skolen. 
Gårdejer Markus Madsen i Brun-
de ejede en grund, som han tilbød 
for billige penge, - men møller 
Hans Jacobsen kunne også tilby-
de en billig grund. Der kom for-

handlinger i gang i den store stil. 
Brunde-folkene samledes på Jern-
banehotellet og Lunderupperne 
på Røde-kro. Men forhandlinger-
ne måtte udsættes til næste aften, 
Markus Madsen satte prisen på sin 
grund yderligere ned, men møller 
Jacobsen ligeså, dermed kom man 
ikke et skridt videre. Nye ”gran-
demøder” på kroerne måtte til, 
stemningen mellem Brunde og 
Lunderup var nærmest på fryse-
punktet, man hilste ikke på hin-
anden mere. Men så en aften fandt 
kommuneforstander Claus Bertel-
sen, Lunderup, et forløsende ord, 
som vi ikke kan gengive her. Det 
var et forslag med direkte adresse, 
og det forfejlede ikke sin virkning. 
Hans Jacobsen, Røde mølle, gav 

grunden gratis, men ville dog ikke 
betale omkostningerne ved over-
dragelsen. Så derfor ligger Røde-
kro skole i Lunderup ejerlav. Byg-
mester Søren Adolphsen opførte 
Skolen for en sum af 10.000 mark. 
På reformationsdagen den 31. ok-
tober 1913 blev skolen indviet af 
bl. andet landråd (amtmand) von 
Uslar, som selvsamme dag fratråd-
te sit embede i Aabenraa. Den før-
ste leder var lærer Holm fra Brun-
de skole.

Skolens bygninger er fra: 1913, 
1937, 1957, 1962, 1970.

Skolen blev udbygget mod Ve-
stergade i 1970. Senere kom sko-
len til at hedde Hærvejsskolen 
sammen med det tidligere Flad-
højskole på Skovbrynet 2.

Mjøls gl. skole, Stenagervej 7, 
bygget i 1800. Mjøls gl. Skole var 
indtil 1925. Mjøls ny skole blev 
bygget på Arnhøjvej 4.

Brunde skole fra 1803, Brunde Øst 2

Rødekro Skole - Vestergade 14

Lokalhistorisk Forening Rødekro
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Vi søger frivillige, der kan afse et 
par timer om måneden til prakti-
ske opgaver i foreningen. De kon-
krete opgaver løses i grupper à tre 
personer. 

Det kunne f. eks være: 
• Opdatere hjemmeside
• Bestille instruktørtøj 
•  Drift og udvikling af vores ad-

ministrative system; Conventus
•  Ekstern kommunikation på so-

ciale medier 
•  Planlægning og afvikling af lo-

kal gymnastikopvisning
• Lave sæsonfolder
•  Rekruttering og fastholdelse af 

instruktører  
Vi forventer ikke, at du er gym-
nastik- eller foreningsekspert fra 
starten – men at du har lyst til at 
involvere dig i foreningens arbej-
de og udvikling. 

Vi kan tilbyde dig:
•  Spændende kurser i forhold til 

foreningsarbejdet
•  Hjælp til at komme i gang med 

dine opgaver
•  Gode referencer og cv-relevant 

dokumentation
•  Et stort netværk i Rødekro

Vi forestiller os at du som frivillig  
•  Forpligter dig til at være en del 

af vores forening – minimum 2 
år og gerne længere

•  Selvstændigt kan og vil vareta-
ge de opgaver, du siger ja til. 

• Er minimum 18 år
•  Har en ren straffeattest 
Har du tid og lyst til at varetage én 
eller flere af ovennævnte opgaver, 
så kontakt Anne Gregersen  på 
e-mail annegreger@hotmail.com 
eller ring på tlf. 51904831

I gymnastikafdelingen værd-
sætter vi sammenholdet. Her 
er årets hyggebillede fra jule-
frokosten for instruktørerne fra 
16-25 år. Her er plads til hygge, 
snak og leg. 

Der er glæde og aktivitet i lokalet, når 
børn i alderen 1-2 år sammen med de-
res voksne hygger og leger til gymnastik 
hver onsdag i gymnastiksalen på Hær-
vejsskolen. Sanne og Jane sørger for et 
godt program og der er passende udfor-
dringer for alle børn. 

Vi søger frivillige i Rødekro IF Gymnastik
Har du gå på mod, engagement og en positiv indstilling? Vil du være med 
til at holde liv i det lokale foreningsliv? Så har vi spændende opgaver til 
dig i Rødekro IF Gymnastik.

Gymnastik
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Rødekro Midt 3

RØDEKRO VVS 
Trondhjemsvej 5 
6230 Rødekro 
74694448 * 20974448 

Østergade 65 · Rødekro
Tlf. 30 31 13 65

- fremtidens      pilleovne
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Vi søger en ny formand, der kan 
løfte foreningen ind i fremtiden. I 
bestyrelsen vil du indgå i et ledel-
sesteam bestående af fem perso-
ner og i øvrigt skulle samarbejde 
med foreningens ti arbejdsgrup-
per. 
Vi forventer ikke, at du er gym-
nastik- eller foreningsekspert fra 
starten, men at du har lyst til at 
engagere dig i foreningens arbejde 
og udvikling. 

Vi kan tilbyde dig:
•  Erfaring med ledelse af frivillige 

•  Spændende kurser i bestyrel-
ses- og foreningsarbejde

•  Gode referencer og cv-relevant 
dokumentation

• Et stort netværk i Rødekro
•  Hjælp til at komme i gang med 

dine opgaver

Vi søger en formand som:
•  Kan anerkende og motivere an-

dres frivillige indsats
•  Forpligter sig til at være en del 

af vores forening – minimum 2 
år og gerne længere

•  Har erfaring med intern og eks-
tern kommunikation, events og 
mødeplanlægning

• Er minimum 23 år
• Har en ren straffeattest 
Hvis du har uddybende spørgs-
mål er du velkommen til at sen-
de en e-mail til Anne Gregersen 
på e-mail annegreger@hotmail.
com eller ringe til hende på tlf. 
51904831
Der bliver afholdt generalforsam-
lingen med valg til bestyrelsen 
onsdag den 21. februar kl. 19-21 
på Fladhøjskolen, Grøn Fløj. 

Er du vores nye formand?
Vil du udfordre dine ledelseskompetencer? Vil du stå i spidsen for 600 medlemmer og 50 frivillige instruktører? Så 
er formandsposten i Rødekro IF Gymnastik noget for dig.

Søndag den 4. marts slår vi døre-
ne op til en festlig forårsopvisning 
i Fladhøj Hallen. Over 300 gym-
naster vil vise en bid at det, de har 
lært og arbejdet med i løbet af sæ-
sonen. Hallen vil summe af ener-
gi og I kan glæde jer til en fanta-
stisk dag: Farverige dragter, glade 
ansigter, god musik og masser af 
spændende gymnastik.

Sæt  X 4. marts



EN MANDAG FORMIDDAG I 
HALLEN - KOM OG VÆR MED
Ældre-Sagen i Rødekro har fået 
mulighed for at benytte hallen 
mandag formiddage.  Vi kan såle-
des tilbyde vore ældre medborge-
re indendørssport, hvor man kan 
få rørt sine muskler, især de så-
kaldt rigtige bevægelsesmuskler, 
men også de gode lattermuskler, 
krydret med en god gang harmløs 
”mobning”.

Der lægges ud med tæppecur-
ling fra kl. 08.30 til kl. 10.00  med 
op til 10 deltagere i den ene ende 
af hallen. I resten af hallen spilles 
der i samme tidsrum indendør-
skrolf på 2 baner med op til ca. 40 
deltagere, hvor deltagerne spiller 
på forskellige hold, som udtages 
ved lodtrækning. Det betyder, 
at man kan lære nye personer at 
kende.

Fra kl. 10.00 spilles der tæp-
pecurling med op til ca. 25 delta-
gere i en del af hallen. Der bliver 
da også opstillet bordtennisborde, 
som der kan spilles ved. Endvide-
re kan man prøve at spille FLO-
ORBALL, hvor der er rigtig stor 
mulighed for at få pulsen op. En-
delig er der også mulighed for at 

spille badminton og soft-tennis. 
Nogle af aktiviteterne er en del af 
Aabenraa Kommunes projekt, der 

hedder ”Bevæg dig for livet” og er 
for seniorer 60+.

I pauserne er der gratis kaffe og 
småkager sponsoreret af REMA 
1000.

Det er en fornøjelse at gå der-
inde og høre, hvordan der oser af 
hygge og kaffe.

Hvis der skulle være nogen, der 
sidder derhjemme og ikke rigtig 
ved, hvad de skal få tiden til at gå 
med, er I meget velkommen til at 
komme forbi og se, hvad der fore-
går og evt. bare få en snak med 
deltagerne desangående.

Dette er hvad Ældre-Sagen i 
Rødekro kan byde på en mandag 
formiddag,  og det foregår indtil 
slutningen af marts måned.

Nyt fra udendørssporten
Noget nyt, som er kommet på programmet, er, at der spilles uden-
dørs krolf ved RØDEKRO-HALLEN hver tirsdag fra kl. 14.00 hele året 
rundt, hvis vejret tillader det.  Der kan spilles på 2 baner med hver 12 
huller. Hvis dette har din interesse, er du velkommen til at møde op og 
prøve spillet. Vi har mulighed for, at du kan låne kølle og kugle.

Der er nu også en mulighed for, at spille krolf i mørke, dette foregår 
om mandagen fra kl. 18.00 i januar måned. Hvordan spilletiderne vil 
blive  fremadrettet, vil der blive taget stilling til,  når vi skriver februar.

I april måned starter petanque og kroket op igen, så det viser, at der 
er gang i den ved RØDEKRO-HALLEN hele året.

22

Rødekro Lokalbestyrelse

Bevæg dig for livet - i og omkring Rødekrohallen



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

I september 2013 blev der i Rø-
dekro indkaldt til en stiftende 
generalforsamling for en model 
baneklub i Rødekro i Borgerhuset 
i Birkeparken i Rødekro.

Der kom 8 modelbane inte-
resserede. Klubben blev stiftet og 
navnet på klubben blev: Røde-
kro Aabenraa Modelbane Klub 
(RAMK). Det første sæt ved-
tægter blev, efter nogen debat, 
udarbejdet. Og så kom det store 
spørgsmål, hvor skulle klubben 
have lokale(r)?

Der blev rettet henvendelse til 
Hærvejsskolen i Vestergade om 
et muligt lokale. På skolen er der 
en fredet bygning, der ikke må 
bruges til undervisning, og her fik 
klubben hele 4 undervisningslo-
kaler stillet til rådighed.

Der blev aftalt mødedage: man-
dag og torsdag 19:00 – 22:00, lør-
dag 9:00 – 12:00, lørdag blev dog 
hurtigt slettet.

Klubben bygger i 2 størrelser 
begge kører digitalt:
Størrelse 1: H0, skala 1:87 
Størrelse 2: N, skala 1:160 

Vores første spor tegning til N 
anlægget: 
Planen har siden undergået man-
ge ændringer. Hver tern er 50 x 50 
cm. På N anlægget er vi ved at in-
stallere stillepult, skiftespors sty-
ring og boostere. Det varer ikke 
længe, så kan vi køre på anlægget.

Vores anlæg opbygges som de 
baner, man godt kan lide at se på, 
uden at der er noget eksakt for-

billede, ligesom der kan køre alle 
slags tog fra mange tidsperioder. 
Dog er der nok en overvægt af ty-
ske modeller, fordi det er her, der 
er størst udvalg i tidstypiske loko-
motiver og vogne. Klubben har 7 
+ 2 medlemmer så der er plads til 
mange flere. 

Det sociale aspekt medlemmer-
ne imellem vægtes særdeles højt 
og er den ”lim”, der binder klub-
ben sammen. Klubben er som 
de fleste klubber sammensat af 
medlemmer med vidt forskellige 
baggrunde, men med modeljern-
banen som fællesnævner.

Klubben er medlem af model-
jernbaneklubbernes fælles organi-
sation Dansk modeljernbane Uni-
on (DMJU). Rødekro Aabenraa 
Modeljernbane Klub (RAMK): 
Finn Führing, formand, telefon 
25 32 50 76.

Vi startede med at 
gøre lokalerne klar  
til vort behov.
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Aktiviteter 2018
Her ser du aktivitetskalenderen, arrangeret af Kometbutikkerne. 
Januar: Udsalg
10. feb.:  Fastelavn. Vi slår katten af tønden. Derefter optog 

gennem byen.
19. april:  Kulturprisdage. Vi fejrer kulturprisen, med flag og 

tilbud i hele byen.
23. juni:  Sankt Hans. Vi fejrer Sankt Hans på pladsen ved 

Savværksvej, hvor vi sørger for et top band, RIF 
Håndbold griller pølser og serverer øl og vand. Der 
er denne aften gratis snobrød til alle.

17. - 18. aug.:  Midtbyfest. Dette er højdepunktet for vores aktivite-
ter, 2 dage med fest og musik på højt plan. Telt med 
boder, gode tilbud, underholdning, loppemarked, 
legeland og Rødekroløbet.

22. nov.:  Early Black Friday, med gode tilbud i butikkerne.
1. dec.:  Vi vækker julemanden med juletræsfest.

Rødekro´s Kometbutikker er en 
forening bestående af 45 af byens 
erhvervsdrivende, samt en besty-
relse på 5 medlemmer. 
Vi vil gerne sørge for sammen-
hold, og ønsker at såvel store som 
små butikker/virksomheder, kan 
være med til at skabe liv i byen. 

SAMMEN ER VI STÆRKEST… 

Hvem er Kometbutikkerne


