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KOMETBLADET

Der er en forbundethed med na-

turen i den keltiske tradition, som 

vi danskere umiddelbart kan lide. 

En lethed og en mildhed i troen, 

som ligger godt til os.

I Jernalderen var kelterne den 

mest indflydelsesrige gruppe. De-

res sprog blev talt over det meste 

af Europa. I dag forbinder vi dem 

primært med Irland, Wales, Corn- 

wall, Isle of Man m.m.

Kelterne ser Gud overalt – i 

mennesker, i naturen, i livet og i 

døden. Han er nærværende og 

kærligt til stede alle steder. Som 

en mild magt – der støtter, leder 

og værner hvert menneske.

Når man velsigner et menne-

ske, som man hører sammen med 

og elsker, så udtaler man gode ord 

over dem. Og som kristen ved 

man, at Gud lægger sin magt bag-

ved ordene. Fordi sådan er han. 

Jeg kan særligt godt lide denne 

keltiske velsignelse. Værsgo! Nu 

må I også få den og bruge den.

Må regndråberne falde  

blidt på dine øjenbryn

Må de blide vinde forfriske din ånd

Må solskinnet lette dit hjerte

Må dagens byrder hvile let på dig

Og må Gud indhylle dig

i sin kærligheds kappe.

Må Gud være med dig

på hver snæver vej

Må englene være med dig

på hver højderyg, i hver strøm,

hvert hav eller land, hver vej og eng

Gennem bølgerne som falder eller
 knejser

På hver eneste del af vejen, du går.

Helle D. Asmussen

  
Sognepræst
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RISE KIRKE

En velsignelse

Bladet for

Rise Kirke 

i midten  

af bladet
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  orkedøR
Tlf. 73 66 18 00

www.superbrugsenroedekro.dk 

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

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

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

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

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

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butik fi nder Du store friske ferskvareafdeling.

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

DER ER FORSKEL

Rødekro · Gråsten ·  Løjt Kirkeby
www.superbrugsen.dk

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

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

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

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

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butikker fi nder Du store friske ferskvareafdelinger.

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

DER ER FORSKEL

Rødekro · Gråsten ·  Løjt Kirkeby
www.superbrugsen.dk

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

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

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

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

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butikker fi nder Du store friske ferskvareafdelinger.

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

DER ER FORSKEL

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

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

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

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

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

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

DER ER FORSKEL
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Hærvejen 35 - 6230 Rødekro - Tlf. 74661966

HUSK
Søndag
13. maj

SOM SET PÅ TV

mors dag
kampagne - spar 500,-

  CHRISTINA Jewelry & Watches
www.christinajewelry.com

595,-
Spar 500,-

Stort udvalg i charms fra 149,-

495,-
Spar 500,- 595,-

Spar 500,-

495,-
Spar 500,-

Skrevet af: Hans Clausen, formand 
for Rødekro Udviklingsråd

Velkommen til årets anden udga-
ve af Kometbladet! Vi er et godt 
stykke inde i 2018, og der har al-
lerede nu været masser af aktivite-
ter i byen, som er båret af frivilli-
ge. Gymnastiksæsonen er afsluttet 
med en flot opvisning, de fleste 
håndboldhold har afsluttet deres 
sæson, mens fodbold er godt i 
gang. Der har været afholdt Ren 
Dag, og Kometbutikkerne sørger 
for aktivitet i byen - blandt andet 
ved at hente forskellige musiknav-
ne til at optræde i byen.
Dette er blot et udsnit. Vi har rig-
tig mange frivillige i byen, der på 
hver deres felt gør en indsats for at 

styrke fællesskabet og skabe gode 
oplevelser. Det, som giver disse 
folk energi, er glæden ved at få 
ting til at ske, glæden ved at ska-
be noget sammen med andre og 
måske ved at få et enkelt klap på 
skulderen. Når det lykkes, holder 
energitilførslen til gengæld rigtig 
lang tid, og man er klar til en tørn 
mere. Derfor skal vi huske at give 
opbakning til dem, der gør noget 
for os andre her i byen og samti-
dig overveje, om det ikke var no-
get for os selv at melde os og der-
med modtage samme brændstof.
Helt konkret har vi brug for op-
bakning til etablering af en aktivi-
tetspark i Rødekro. Parken koster 
cirka 1.100.000 kroner, og vi har 
på nuværende tidspunkt mod-

taget tilsagn om støtte på cirka 
700.000 kroner fra fonde og virk-
somheder. Nu skal vi nå det sidste 
stykke. Derfor arrangerer vi en 
Walk & Talk med Chris McDo-
nald den 24. juni fra klokken 13. 
Inden dette arrangement har vi 
været rundt hos byens virksom-
heder for at hente støtte. Støtten 
kan være pr. deltager eller gået 
kilometer på dagen. Derfor vil det 
betyde rigtig meget, at du møder 
op. Sæt et kryds i kalenderen al-
lerede nu! Vi informerer mere om 
arrangementet på roedekroby.dk 
og vores facebookside ”Rødekro 
Udviklingsråd”. Hvis du vil hol-
des orienteret om, hvad der sker i 
byen, så gå ind og ”synes godt om” 
denne side allerede nu!

RØDEKRO
Udviklingsråd

Nyt fra Udviklingsrådet
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Bygget i 1868 og har matrikel nr. 
812 Lunderup

Røde Mølle blev bygget 1868 
af Andreas Ludvig Jacobsen, som 
havde Hellevad vandmølle - læs 
også Vandmøllevej 13 i Hellevad, 
her brændte vindmøllen i 1865. 
Da byggeriet i Rødekro var fær-
digt, overtog sønnen Hans Jensen 
Jacobsen den. I 1904 overtog søn-
nen Hans Christian Jensen Jacob-
sen møllen, og i 1956 barnebarnet 
Niels Nielsen Jacobsen som sidste 
person af i alt 3 generationer på 
møllen.

Historien kort fortalt er: I 1911 
blev den første jævnstrøms elek-
tricitetsværk med tilhørende ak-
kumulatorer etableret på Røde 
Mølle. Motorerne var diesel drev-
ne og kunne samtidig levere strøm 
til Rødekro bys borgere. Det blev 
til 29 år med jævnstrømsværket. 
På andelshavernes generalfor-
samling i 1940, blev der afholdt 
en afstemning om at overgå til 
forsyning fra MSE eller fortsætte 
med den gamle forsyning. Denne 
afstemning var lige og omtællin-
gen viste samme resultat. Så blev 
kaffen serveret og derefter en ny 
afstemning som viste 1 stemme 

mere for at lukke det gamle el-
værk og gå over til MSE.

Hvert nytår præcis kl. 24.00 
tog Hans Chr. hovedafbryderen 
3 gange på elværket for at hilse, 
godt nytår til alle andelshavere.

I 1910-12 kom skolen ind i bil-
ledet. Diskussionen om skolens 
placering var til heftig debat li-
gesom prisen på jorden. Øst for 
banen var det Brunde, og vest 
for banen var det Lunderup. Det 
kunne man ikke blive enige om, 
og til sidst forærede Hans Chr. 

Jacobsen fra Røde Mølle jorden 
på vestsiden til skolen. Her skal 
nævnes, at byens borgere ikke 
var på talefod sammen. Forhand-
lingerne begyndte i 1910, men 
blev først afsluttet i slutningen af 
1912, før man blev enige. Årsagen 
var grænsen mellem landsbyer-
ne Brunde og Lunderup, der gik 
midt gennem Rødekro by, og beg-
ge kommuner mente sig berettiget 
til at få skolen. Gårdejer Markus 
Madsen i Brunde ejede en grund, 
som han tilbød for billige penge, - 
men møller Hans Jacobsen kunne 
også tilbyde en billig grund. Der 
kom forhandlinger i gang, i den 
store stil. Brunde folkene samle-
des på Jernbanehotellet og Lun-
derupperne på Røde Kro. Men 
forhandlingerne måtte udsættes 
til næste aften. Markus Madsen 
satte prisen på sin grund yderli-
gere ned, men møller Jacobsen li-
geså, og dermed kom man ikke et 
skridt videre. Nye ”grandemøder” 
på kroerne måtte til, stemningen 
mellem Brunde og Lunderup var 
nærmest på frysepunktet, og man 
hilste ikke længere på hinanden. 
Men så en aften fandt kommune-
forstander Claus Bertelsen, Lun-
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derup, 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.

7. januar 1924 brændte møl-
len. Kvart i 6 om aftenen startede 
branden. Der var 3 mand inde i 
møllen, de blev advaret af en møl-
lekunde om, at der var ild i mølle-
hatten, og de følgende 20 minutter 
bredte ilden sig nedad i møllen. Il-
den havde nu så godt fat, at selv 
om de lokale brandværn fra Rise 
Sogn samt dem fra Hjordkær og 
Aabenraa forsøgte at slukke, kun-
ne det ikke stoppes. Ved 7 tiden 
faldt møllevingerne ned i gården 
med et brag, da var det ild i en lade 
og mellem bygning mod stuehu-
set. Ved 9 tiden om aftenen gik alt 
lyset ud i hele Rødekro. Stuehuset, 
Elektricitetsværket og en stor tank 
med råolie blev reddet. At Elektri-
citetsværket blev reddet tilskrives 
sprøjten og sprøjtemandskabet fra 
Nr. Ønlev, der på denne ansvars-
fulde post udførte et særdeles an-
erkendelsesværdigt arbejde. 

 Årsagen blev aldrig opklaret, 
men man formoder kortslutning 
eller selvantændelse.

Møllen blev ikke opført som 
vindmølle igen, da diesel moto-
rerne for alvor havde vundet ind-
pas.

I 1940 fik man kontrakt med 
Dansk malt central og opførte en 
ny fabrik nord for møllen, Hve-
destivelsesfabrikken Røde Møl-
le, som udelukkende fabrikerede 
hvedestivelse og beskæftigede ca. 
8 mand (afhængig af vareefter-
spørgselen). Fabrikken er på trods 
af de gamle bygninger meget rati-
onaliseret. I 1960 var der 10 mand 
og i 1962 var der 8 mand ansatte. 
Der fremstilledes hvedestivelse 
helt frem til 1973, hvor den luk-
kede.

Fabrikken lukkede, fordi den 
ikke var konkurrencedygtig. En 
saga var slut, og møllen blev købt 
af kommunen.

Den tidligere sognefoged, 
elinstallatør Jørgen Møller, har 

bl.a. skrevet, ”ethvert kommunal 
bestyrelsesmedlem bør have et 
samvittighedsspørgsmål om det, 
vælgerne ønsker. Røde Mølle bør 
bevares som et gammelt minde, 
her kunne etableres et medbor-
gerhus”. Efter kommunesammen-
lægningen i 1970, hvor den tog 
Rise Sogns friluftsscenen på Hær-
vejen til Rådhus, kan de lidt ældre 
huske forsøgshaven, hvor byen 
kunne samles til musik og dans 
samt teater. Røde Mølle kunne 
beplantes med træer og laves stier 
som erstatning for, hvad byen har 
mistet.

Sammensat af Egon Kaas, Lo-
kalhistorisk Forening i Rødekro.

Et lille ps. Når Hærvejsskolen 
skal flyttes, har kommunen igen 
en chance at rette op på fortidens 
synder ved at lave et fristed med et 
amfibieteater, træer, stier og nogle 
borde og bænke.
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Åbent 
hver mandag 
15.00 - 17.00

Østergade 40 C· 6230 Rødekro 



 

Poul Erik Bech
Trøst & Mensel

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

Skrevet af: Caroline Petersen 8.G 
Hærvejsskolen

Når man er ung i Rødekro, har 
man mange muligheder for at gå 
til sport. Sport er jo en ”win-win 
situation”. Samtidig med at man 
får brugt sin krop, har man også 
mulighed for at hænge ud med 
vennerne og endda få nogle nye 
med samme interesse som en selv. 

I Rødekro er der mange sports-
grene at vælge imellem. Min egen 
lillebror går fx til skydning, mens 
mange af mine klassekammerater 
går til ridning, gymnastik og bad-

minton. Jeg har været med til en 
træning på min venindes gymna-
stikhold, hvilket jo er en god mu-
lighed at have, hvis man ikke er 
sikker på, hvad man vil gå til. 

Min lillebror opdagede skyd-
ning via aktiv ferie, hvor han blev 
helt vild med det. Jeg selv går til 
konkurrence-svømning i Røde-
kro Svømmeklub, hvilket jeg er 
meget glad for, også selv om det 
kan være ret hårdt indimellem. 
Jeg flyttede fra Agerskov Svøm-
meklub til Rødekro, da konkur-
rence-holdet blev fjernet i Ager-
skov, og jeg kunne ikke have valgt 

et bedre hold. Noget af det, jeg er 
meget glad for, er først og frem-
mest fællesskabet men også vores 
trænere, Jenny og Kim. Som ny 
på holdet følte jeg mig virkelig 
velkommen, og så er det jo super 
dejligt med et par trænere, som 
virkelig er engagerede i sporten. 
Nu stopper de desværre efter den-
ne sæson. Jeg håber, at vores nye 
træner vil kunne lære os lige så 
meget!

Altså er der mange muligheder 
for at gå til sport i Rødekro, det 
handler bare om at finde den ak-
tivitet, som passer til dig.

Sportsgrene i Rødekro
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FREDAG DEN 1. JUNI
Kl. 19.00  Umotoriseret ringridning 

for voksne  
(fx. Cykel, trillebør,  
gokart osv.) 
 Ingen tilmelding,  
der er præmier på spil

Kl. 19.00  Øl- og pølsesalg 
Kl. 20.00 Hygge i teltet

LØRDAG DEN 2. JUNI
Kl. 10-16  Markedsplads  

– gratis tilmelding  
v. Mikael 20 41 48 25

Legeområde m. hoppeborg  
– kr. 20,- pr. dag. 
Ansigtsmaling
Boldkast
Rulleskøjtebane
Øl- og pølsesalg
Kl. 11.30  Gang i Danmark koncert 

med Nice Little Penguins 
på Ringriderpladsen 
arr. af Kometbutikkerne

Kl. 12.15 Lokal ringridning 
 Traktorringridning 
  Børnecykelringridning  

– gratis
Kl. 13.30  Tryllekunstner Ole Beck 

tryller og laver trylleskole
Kl. 18.30  Teltfest  

m. helstegt pattegris 
 fra Kløver Es og  
musik fra DJ Lars Solberg 
Pris kr. 160,-

  Tilmelding/bordreservati-
on hos Stella 28 91 67 16

Kl. 21 Åben for alle – fri entre

SØNDAG DEN 3. JUNI
Kl. 10  Markedsplads 

– gratis tilmelding  
v. Mikael 20 41 48 25 

Legeområde m. hoppeborg  
– kr. 20,- pr. dag. 
Ansigtsmaling
Boldkast
Rulleskøjtebane
Tombola i teltet
Øl- og pølsesalg
Kl. 11.00  Afhentning af sidste års 

konge ved RØDE KRO
Kl. 11.15  Optog gennem byen     

Rute: Østergade-Hær-
vejen-Åløkke-Lille-
vang-Funkevej-Nybro-
vej-Østergade

Kl. 12 Silde-/pølsebord - kr. 25,-
Kl. 12.30  Ponytrækning på Pinky 
Ca. kl. 15.30 Kongeomridning

Program for Rødekro By- og Ringriderfest

Rødekro Ringriderforening
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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

Rødekro Tennisklub har igen i 
denne sæson mange tilbud. 

Vi tilbyder hele paletten med 
motion til familien inkl. sjov – 
spænding – glæde – sammenhold 
– indlæring i tennissporten – vi 
udlåner tennisketsjer.

Kontingentsatser  
for sommersæsonen
Juniorer: 200 kr. til 17 år
Senior: 500 kr.  fra 18 og 

opefter
Familier: 1.000 kr.  både foræl-

dre og børn.  

Instruktører sommer 2018
Senior: Torben Christiansen
Juniorer:  Ida/Thor/Kristian 

samt Per og Mikael

Træningstimer/tider helt gratis:
Senior begynder:  mandage 18-19
Senior øvede:  mandage 19-20
Juniorer: torsdage 16-18

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.

5. maj: Tennissportens dag fra kl. 12 – 15.  
Prøv tennis og få noget at vide om klubben!
Fra 7. maj og herefter hver mandag kl. 18  
”Voksen instruktion” – prøv om tennis er noget for dig!
26. maj kl 10 – 11.30:  Tag familien med og få  
en sjov dag med andre familier! Alle er velkommen!
26. maj kl. 1130 –  1300: ”Voksen-instruktion”  
– prøv om tennis er noget for dig!
6. juli kl. 10 – 14: ”Aktiv sommerferie” for juniorer.  
Tennis med DGI instruktør.
Mere info: www.roedekrotennisklub.dk  
eller ring til Birger mobil 29 85 00 96.
Indmeldelse i tennisklubben kan ske til  
formand Birger Hansen, birger1950@gmail.com eller SMS 29 85 00 96.

Sommersæsonen er skudt i gang  
med standerhejsning og ”Tennissportens dag”

Sommerens arrangementer:

Rødekro Tennis Klub

Vi er klar til at tage imod dig

8
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”Gummitud” på besøg ved generalforsamlingen

Rødekro Husholdningsforening har afholdt generalforsam-
ling på Rødekro d. 1. marts 2018. Formanden aflagde be-
retning om året, der var gået, og bestyrelsen konstituerede 
sig som følger: Formand Gurli Jensen, næstformand Annette 
Jensen, kasserer Yvonne Hjalting, sekretær Ebba Gregersen, 
bestyrelsesmedlemmer Else Meldgaard, Anna Andresen og 
Kirsten Hartung. Suppleanter Marie Rasmussen og Birgit 
Nørby. Efter generalforsamlingen var der foredrag ved ho-
spitalsklovnen ”Gummitud” alias Susanne Huuse. Vi fik et 
indblik i hendes arbejde på hospitalerne med syge børn. Hun 
besøger også demente på plejehjem. En spændende historie 
om et menneske med overskud til at være noget for andre.

I februar havde vi madaften på Hærvejsskolen/Fladhøj 
ved Mette Severin. Det er som altid en succes, der er rift om 
pladserne. God mad – inspiration – tips & tricks til at bruge 
det vi har i køleskabet.

Torsdag d. 3. maj var vi på sommerudflugt til Hallig Ho-
oge i Tyskland, men den tur kommer der mere om i august-
bladet.

Kommende aktiviteter
Mandag d. 11. Juni besøger vi Cathrine Mindes 
Teglvæksmuseum. Tilmelding til Kirsten Hartung 
fra d. 14. maj på tlf. 20 31 28 72

Vi er i fuld gang med planlægning af programmet 
for 2018/2019. det kommer ud primo august, så 
glæd Jer!

Vi har som forening 366 medlemmer, vi er lidt grå 
i toppen, men det mærkes ikke på vore tiltag – for 
kr 60,- kan du blive medlem hos os og få nogle 
gode oplevelser og socialt samvær med andre. For 
at sænke gennemsnitsalderen ville det være dejligt 
med flere yngre medlemmer. Det kunne give os 
inspiration til nye oplevelser.



I RIF badminton er en travl vin-
ter, med masser af turneringer ved 
at være afsluttet. Det har været en 
rigtig god sæson, med et utal af 
flotte placeringer, både for ung-
dom og motionister.

I år har vores fantastiske træ-
nerteam arrangeret en fællesaf-
slutning for vore ungdomshold. 

Badminton

Fællesafslutning
Badmintonafdelingen har 
fået ny hjemmeside 
www.roedekro-badminton.dk 
(Man kan også gå ind på si-
den via www.roedekro-if.dk 
og så vælge badminton).

Her kan man se trænings-
tider, booke baner, tilmelde 
diverse arrangementer, be-
tale en donation af boldrør,  
samt anden relevant infor-
mation.

Ny hjemmeside

Generelt har vi haft en rigtig god 
sæson for vore hold i holdturne-
ringen, hvor vi  også har fået flere 
2 pladser. Derved sender vi i år 3 
ungdomshold afsted til Landsme-
sterskaberne for hold i U11 – U13 
– U15.

Holdtunering

Klubben havde i weekenden 
17-18 marts mange ungdoms-
spillere afsted til individuelt 
landsmesterskab. Det gik forry-
gende for Rødekro, vi kom hjem 
med sølv, bronze og generelt rig-
tig gode placeringer, til trods for 
der bliver spillet på et rigtig højt 

Individuelt Landsmesterskab 

Vi har fået en boldmaskine, som 
er et godt træningsværktøj. Der 
skal lyde en stor tak til Sydbank, 
Arbejdernes Landsbank,Nordea 
DGI lokalpuljen for sponsorat til 
indkøb af maskinen.

Boldmaskine

Det bliver med fællesspisning for 
spillere, forældre og søskende. 
Der vil så blive uddelt vandrepo-
kaler i alle rækker til ”årets spiller” 
og ”årets makker”.

Motionisterne har afholdt deres  
sæsonafslutning, som også var 
med fællesspisning for spillere, 
trænere, bestyrelse og påhæng.

Ikke kun vore ungdomsspillere 
går det godt – vore motionister 
kan bestemt også være med

- Motionist A hold blev pul-
jevindere og er også udtaget til 
landsmesterskab. 

niveau, når vi møder de store 
klubber.  Sådan en weekend bli-
ver der spillet rigtig meget bad-
minton, men det sociale er også 
højt prioriteret, hvor der bliver 
hygget ,både med klubkamme-
rater og spillere fra øvrige klub-
ber, specielt de sønderjyske. 
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Skibbroen 28, 6200 Aabenraa · Frøslevvej 38, 6330 Padborg · Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Badminton

2 af vores ungdomshold  - U13 og U15 er blevet Sønderjyske Mestre. 

Sønderjyske Mestre

Sølv vindere ved Landsmesterskaberne i Slangerup Landsmestre for hold 2018

Landsmesterskaberne for hold i Slangerup
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Østergade 10 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 16 20

www.roedekrosmedie-as.dk  

12

Rødekro - Aabenraa Modelbane Klub 

Dansk Model Jernbane Union årlige udstilling

På DMJU’s (Dansk Model Jernbane Union) årli-
ge udstilling, der i år fandt sted i Sydbank Arena 
i Kolding i dagene 7 og 8 april, deltog Rødekro 
– Aabenraa Modelbane Klub (RAMK) med 3 
små demo anlæg. 2 i skala N, 1:160 og 1 i skala 
Z, 1:220. 

Vores H0 afdeling havde desværre ikke noget 

demo anlæg færdigt. Vi kørte med flere forskellige model-
ler, bl.a. en model af den tyske - Der Adler.

Der var stor interesse for vore anlæg, specielt blandt 
børn, da vi havde stillet anlæggene i børnehøjde så de små 
menesker rigtig kunne se togene. Der var mange spørgsmå 
som vi besvarede efter bedste evne. Der kom, såvidt vi erfa-
rede, ca. 2.400 besøgende til udstillingen.

N anlæg, skala 1:160 med Der Adler

N anlæg, skala 1:160

Z anlæg, skala1:220



Der er en forbundethed med na-
turen i den keltiske tradition, som 
vi danskere umiddelbart kan lide. 
En lethed og en mildhed i troen, 
som ligger godt til os.

I Jernalderen var kelterne den 
mest indflydelsesrige gruppe. De-
res sprog blev talt over det meste 
af Europa. I dag forbinder vi dem 
primært med Irland, Wales, Corn- 
wall, Isle of Man m.m.

Kelterne ser Gud overalt – i 
mennesker, i naturen, i livet og i 
døden. Han er nærværende og 
kærligt til stede alle steder. Som 

en mild magt – der støtter, leder 
og værner hvert menneske.

Når man velsigner et menne-
ske, som man hører sammen med 
og elsker, så udtaler man gode ord 
over dem. Og som kristen ved 
man, at Gud lægger sin magt bag-
ved ordene. Fordi sådan er han. 

Jeg kan særligt godt lide denne 
keltiske velsignelse. Værsgo! Nu 
må I også få den og bruge den.

Må regndråberne falde  
blidt på dine øjenbryn
Må de blide vinde forfriske din ånd

Må solskinnet lette dit hjerte
Må dagens byrder hvile let på dig
Og må Gud indhylle dig
i sin kærligheds kappe.
Må Gud være med dig
på hver snæver vej
Må englene være med dig
på hver højderyg, i hver strøm,
hvert hav eller land, hver vej og eng
Gennem bølgerne som falder eller

 knejser
På hver eneste del af vejen, du går.

Helle D. Asmussen
  Sognepræst

KIRKEBLAD FOR MAJ - JUNI - JULI - AUGUST
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RISE KIRKE

En velsignelse
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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
Helle Domino Asmussen
Ringvej 5
6230 Rødekro
Tlf. 74 66 22 39
mail: heda@km.dk
Mandag er fridag

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

Udgives af Rise Kirke og redigeres af redaktionen: Johannes P. Christensen, Niels Jørgen Højland, Helle D. 
Asmussen, Morten B. Vibert, Jes J. Iversen, Solvejg Borgaa og Gitte K. Riisgaard.
Stof til bladet for august, september og oktober 2018 indleveres senest fredag d. 15. juni til kirkekontoret.

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

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

Menighedsrådsformand
Johannes Poulsen Christensen
Mjølsvej 40
6230 Rødekro
Tlf. 74 66 26 78
Mobil: 21 70 64 70
mail: 9014@sogn.dk

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

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

Kirkebladet omdeles
uge 10 2018
uge 19 2018
uge 33 2018
uge 46 2018

Der er mange aktiviteter i og ved 
Rise Kirke.

Aktivitetsudvalget har med 
afsæt i spørgsmål til beboere i 
sognet udarbejdet visionsplaner. 
Nogle nye aktiviteter er igangsat 
– andre dele er forestående. Visi-
onsplanerne vil blive revideret på 
menighedsrådsmødet i juni.

Årets konfirmationer er godt 
overstået – klargøring til næste 
årgang er langt fremme.

Rise Sogns kirkeblad som selv-
stændig udgivelse er nu historie. 
Som annonceret er kirkebladet nu 
en integreret del af det nye ”Ko-
metbladet”, hvor vi foreløbig har 
12 sider, 11 sider i midten og bag-
siden.

Omdeling af kirkebladet blev 
tidligere foretaget af PostNord 
– længere tilbage uden nævne-

Nyt fra Menighedsrådet
værdige mangler. En tilsvarende 
aftale med PostNord er ikke læn-
gere mulig og Kometbladet bli-
ver omdelt på skift af tilknyttede 
foreninger mod betaling til for-
eningernes kasse.

Når man ser i retning af Rise 
Kirke ses et stort stillads med ind-
pakning omkring kirketårnet.

Håndværkere fra nær og fjern 
har travlt med renovering af spi-
ret. Det gamle skifertag viste sig 
væsentligt mere medtaget end 
forventet. Skiferunderlaget er 
også hårdt medtaget.

Som omtalt i det foregående 
kirkeblad er byggeudvalget sær-
ligt udfordret på grund af ned-
brydning af korset i spirets top. 
Nytænkning er igangsat – i ha-
stigt tempo.

I sidste blad forudsagde vi et 

infomøde om tårnprojektet: Tids-
punktet er nu fastlagt til: Torsdag 
d. 14. juni 2018 kl. 17.00. Møde-
sted er i Sognegaarden. Medvir-
kende er Arkitektfirmaet Mejeriet 
– der styrer projektet – samt me-
nighedsrådets byggeudvalg m.fl.

Regler om stilladser og forsik-
ringsregler forhindrer adgang for 
sognets beboere på selve stilladset.

Med ønsket om en god sommer.
Johannes P. Christensen

formand.

fmd. Johannes P. Christensen

Dåb, vielse og begravelse anmeldes på kirkekontoret.
Der træffes efterfølgende aftale med den præst, som skal foretage 
handlingen.
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De ord har jeg sagt en del gange 
det sidste år. Det er en del af dåbs-
ritualet og siges derfor hver gang, 
vi har dåb i kirken. Men udover 
at være en del af ritualet, fortæl-
ler den os også noget vigtigt om-
kring, hvad der sker i dåben. Då-
ben er givet os af Jesus, som selv 
har sagt, at vi skal gå ud i alverden 
og døbe mennesker, og lære dem 
at holde alt det, som han har be-
falet.

Derudover taler bønnen om, at 
vi bliver Guds børn. Det er ikke 
noget, vi er fra fødslen, men no-
get vi ved dåben får del i. Derfor 
er en fast del af ritualet også, at vi 
efter selve dåben siger Fadervor. 
En fantastisk bekendelse af, hvad 
vi får del i som Guds børn. At vi 
kan bede til vores himmelske far 

Dåben

”Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har 
givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os 
Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.”

og bede ham om tilgivelse, når vi 
gør noget forkert (synder). Vi får 
del i alt det Gud giver, nemlig det 
som står i bønnen: 

”… Helligånden med syndernes 
forladelse og det evige liv”. Hellig-
ånden er ham, som skaber troen i 
os, når vi hører Guds ord (fx når 

vi læser i Bibelen eller kommer 
til gudstjeneste). Troen er ikke 
en præstation, men noget Gud 
selv giver os. Derfor er der noget 
smukt, når barnet ved dåben bæ-
res til dåben. For de ting som då-
ben giver, er ikke noget vi selv kan 
tage, men noget som øses over 
os som en gave fra Gud. Og med 
troen følger frelsen og dermed det 
evige liv efter døden. 

Så fantastisk er dåben. Den er et 
sted, hvor vi i tillid til at Gud er en 
nådig Gud kan komme og hvile, 
selv når alt andet om os stormer. 
Hos Gud kan vi, som hans børn, 
komme og blive mødt af ordene 
fra Matthæusevangeliet: ”Kom til 
mig, alle I, som slider jer trætte og 
bærer tunge byrder, og jeg vil give 
jer hvile.” 

”  Så fantastisk 
er dåben.  
Den er et sted, 
hvor vi i tillid 
til at Gud er 
en nådig Gud 
kan komme 
og hvile.

Sognepræst Morten B. Vibert



Efter gudstjenesten  

2. pinsedag, mandag d. 21. maj, 

vil der være fællesspisning  

ved spejderne.

Ekstra Gud og Spaghetti i juni måned

Kom og vær med til en gudstjeneste i børnehøjde 

– vi holder en ekstra Gud og Spaghetti gudstjeneste i juni måned,  

nemlig tirsdag d. 26. juni kl. 17.00  

- vi slutter af med lidt grill-mad.

Velkommen til nogle hyggelige timer – det er gratis at deltage.

Nyt i Rise Sognegaard
Koncert i Glashuset i Sognegaarden, tirsdag d. 9. oktober kl. 19.30  - “En kongelig rejse gennem tid og rum” med duoen Duarchi.Læs mere om koncerten og billetsalg i næste kirkeblad, som udkommer i August.

Rises Gode Hænder  
er klar igen til efteråret

Lige nu holder vi sommerferie, men vi er klar igen til efteråret. Vi mødes hver anden fre-

dag i de lige uger, og saver, strikker, skærer ud, sætter kreativt sammen, laver dekorationer 

og meget mere; og drikker kaffe og te i godt selskab. Vi mødes i Sognegaarden fra kl. 10-12. 

Mød bare op for at være med. Vi er både mænd og kvinder. 

Alt hvad vi laver kan købes – og pengene går  

ubeskåret til Rise sogns menighedspleje,  

som giver til bl.a. julehjælp og andet akut  

i løbet af året til økonomisk trængte  

i vores sogn. Efter sommerferien  

laver vi ting til Høstgudstjenesten.

Så hold øje med dato for opstart i vores kirkeblad og på risekirke.dk.
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Nyt hold babysalmesangNyt hold babysalmesang starter torsdag d. 23. august 2018 kl. 9.30 i Sognegaarden. 

Pga. renovering af taget på kirkens tårn, foregår undervisningen i glashuset i Sognegaarden.
Tilmelding kan ske til kirkekontoret på tlf. 74 69 40 07 eller mail: gkr@km.dk.Vi glæder os til at se jer.

Minikonfirmander 
- efterår 2018

Efter sommerferien tilbyder vi igen minikonfirmand-

undervisning til eleverne i 3. klasse og vi glæder os til 

at byde dig velkommen til en masse aktiviteter.

Vi leger og synger, går på opdagelse og spiller skuespil 

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

ved Gud og Spaghetti i november.

Så hold øje med invitationen – den bliver omdelt i 

skolen kort tid efter sommerferien er slut.

Kom og vær med – vi har det super sjovt sammen.
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Kære kommende konfirmander

Efter sommerferien er det jeres tur til at starte konfirmandundervisning hos os og vi glæder os rigtig 
meget til at hilse på jer.

I kender muligvis allerede datoen for jeres konfirmation, men den kommer lige her igen sammen med 
datoen for informations-/indskrivningsmødet. Møderne finder sted i Sognegaarden.

Indskrivningen foregår elektronisk via vores hjemmeside,  
risekirke.dk – livets mærkedage – konfirmation – indskrivning

Klasse Konfirmationsdato  Indskrivningsdato 
A-klassen søndag d. 5. maj 2019  Onsdag d. 22. august kl. 19.00
B-klassen søndag d. 5. maj 2019  Torsdag d. 23. august kl. 19.00
C-klassen søndag d. 28. april 2019  Mandag d. 27. august kl. 19.00
Lille Klassen søndag d. 7. april 2019  Tirsdag d. 28. august kl. 19.00

På mødet vil I få orientering om, hvem der skal konfirmere jer, planlagt undervisning, fælles regler 
m.m. Tidspunkt for undervisningen fremgår af jeres skoleskema for 7. klasse.

Konfirmander 2019

Høstgudstjeneste 
i Rise Kirke  søndag d. 16. september, hvor alle konfirmander  skal deltage
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Årets konfirmander i Rise Kirke



19



20

Dødsfald
Begravede/bisat

26.01 Aage Christensen, 84 år 
 Rise Bygade 48E

08.02 Pia Fabricius, 53 år 
 Søparken 193

21.02 Bjarne Julius, 57 år 
 Ryttervænget 22

08.03 Egon Jessen, 68 år 
 Bygmarken 19 

15.03 Gisela Holm, 86 år 
 Birkeparken 26

23.03 Gerda Ravnhild Jepsen, 79 år 
 Rise Bygade 56, -1

26.03 Arne Jørgensen, 81 år 
 Rise Bygade 52, -10

28.03 Ulla Gundesen, 49 år 
 Rosenvænget 20

04.04 Thorkild Schmidt, 86 år 
 Ribevej 1

Viede / velsignede
03.03 Sandra Davids-Grønbæk og Lars Davids-Grønbæk
 Vestergade 3, 1. tv13

Dåb
03.02 Oskar Bergstedt Tagesen 
 Birkeparken 37

03.02 Lea Caroline Zacho Damgaard 
 Årslev Bygade 8

03.02 Malthe Hemmingsen Rishede 
 Nybrovej 14

18.02 Melina Magnussen Krämer 
 Vestergårdvej 74, Middelfart

04.03 Ida Kunz Sievertsen 
 Pileparken 4

11.03 Josephine Amalie Marie Jürgensen 
 Egeparken 49

11.03 Noah Jessen 
 Birkeparken 34

25.03 Freja Juul Timm 
 Urnehovedvej 18, Bolderslev

29.03 Alexander Lund Andersen 
 Åløkke 5

01.04 Tobias Kjempff Bjørnel 
 Birkeparken 104
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I forlængelse af vores omtale i se-
neste kirkeblad, vil vi kort orien-
tere om status i renoveringen af 
kirkespirets tag:
-   Tømrer og blikkenslager er i 

fuld gang med at nedtage det 
gamle skifertag og renove-
re den underliggende træ- og 
tømmerkonstruktion.

Renovering af kirkespirets tag

Teksten på pladen er: Tømrer Niels 
Chr. Hansen Rise – Rise den 31/7 
1968. De håndsmedede søm på den 
nederste del af korsets ”ben” tyder 
på, at reparationerne i 1968 er la-
vet på spiret uden at korset har væ-
ret hejst ned.

Informationsmøde  
om byggeprojektet
Byggeudvalget har besluttet 
at afholde offentlig informati-
onsmøde om byggeprojektet – 
mødet afholdes torsdag d. 14. 
juni kl. 17.00 i Sognegaarden, 
under medvirken af arkitekt og 
smed.

-   Kirkespirets top (korset) er 
nedtaget – der er 3 mulige sce-
narier for renoveringen af dette 

–  Renovering af nuværende kors 
(jernmaterialet er stærkt med-
taget)

–  Kopi af nuværende kors i nyt 
materiale 

–  Nyt kors i ny udformning og 
materiale (nytænkning)

Nedenfor er vist forskellige bil-
leder af tag og korsets konstruk-
tion:
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Det sejlende sømandshjem Bethel
Sømandsmissionens skib Bethel ligger  
i Aabenraa havn fra d. 28. maj -1. juni.

Vi holder ”åbent skib” og alle er velkommen. Sø-
mandsmissionæren ombord viser gerne rundt 
på skibet og har kaffe på kanden, kage på bordet 
og tid til snak. 

Fredag d. 1. juni kl. 19.30 
Sømandsfest ombord

Sømandsmissionær Jørgen Knudsen og sø-
mandsmissionær Moses Sloth taler og fortæller 
fra sejladsen.

Musik ved SSV trio - Lagkagebord á 30,- kr.  
- Bortlodning af gevinster. 

Et skib kan noget en bygning ikke kan. Det be-
væger sig, og atmosfæren er anderledes. Man 
skal opleve det for at forstå det! 

Tag derfor tid til at invitere venner, fællesska-
ber, dem fra opgangen/vejen med ombord på 
Bethel. 
Hvis I kommer en gruppe fra jeres fællesskab, 
vil vi gerne fortælle om arbejdet på Bethel og 
holde en andagt. I må gerne selv tage kage med. 

Kontakt sømandsmissionær Jørgen Knudsen tlf.: 28655277 mail: jbk@somandsmissionen.dk



23

MAJ
Mandag den 7. kl. 14.30
Bedemøde for alle

Tirsdag den 8. kl. 18.00
Fællesspisning og kaffebord  
til Kr. 75.00.
Års- og Menighedshusets 60-års 
fødselsdagsfest ved Ingrid og Jør-
gen Markussen, Christiansfeld.
Emne: ”Helligåndens komme.”
Rødekro Koret medvirker med 
sang og musik.
Gaveindsamling til Menigheds-
huset.

Tirsdag den 22.
Danmissions Tinglevstævne.
Program følger.

Onsdag den 23. - søndag den 27.
Teltmøder i Hjordkær.
Program følger.

Onsdag den 30.
I Hjordkær Missionshjem.
Møde ved samfundskonsulent 
Brian Madsen, Vejle.
Fælles kaffebord. 

JUNI
Mandag den 4. kl. 14.30
Bedemøde for alle

Tirsdag den 5.
Møde ved tidligere skoleleder 
Knud Erik Hansen, Sommersted.
Emne:  
”Grundloven og menigheden.”

Tirsdag den 19.
Møde ved graver Henry Holm 
Hansen, Nr. Løgum.

JULI    
Fra lørdag den 7. - lørdag den 14.
Bibelcamping i Sundeved  
Centret. Program følger.

AUGUST:
Tirsdag den 21. kl. 18.00 
Sæsonstart med fællesspisning og 
kaffebord til Kr. 75.00.
Missionær Mette Hornstrup, 
Hjordkær, taler. Program følger.

Hvor intet andet er nævnt starter 
møderne kl. 19.30 og er med kaffe 
og brød til 15 kr.  
Fælles kaffebord til 25 kr. 

Kontakt: Aage Vibe,  
tlf.: 74 69 86 09 / 28 20 25 62
Se også hjemmesiden:  
www.indremission.dk

Bibelkreds 1 kl. 14.30
Aftaler efterhånden.
Kontakt Kirsten og Ejner Vibe, 
tlf.: 23 42 25 20.

Bibelkreds 2 kl. 19.30
Tirsdag den 15. maj
Misse og Viggo Simonsen,  
Kløvermarken 10.

Tirsdag den 12. juni
Ragnhild og Aage Vibe,  
Søparken 217.

Bibelkreds 3 kl. 19.30
Tirsdag den 15. maj
Else Jessen, Grønningen 73.

Torsdag den 21. juni
Lene og Rasmus Ebsen,  
Kløvermarken 16.

Tirsdag den 28. august
Lis og Martin Jørgensen, 
Løkkegårdsvej 85.

Danmission 
Tirsdag den 22. maj
Danmissions Tinglevstævne.
Program følger.
Kontakt: Else Jessen,  
tlf.: 74 69 35 45
Se også hjemmesiden:  
www.danmission.dk

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

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

Møder i Menighedshuset
Indre Mission · Hærvejen 54, Rødekro

EFTERMIDDAGSHYGGE I SOGNEGAARDEN 
Fredag, den 25. maj kl. 14.30 – ca. 16.30
Fredag, den 29. juni kl. 14.30 – ca. 16.30
Fredag, den 27. juli kl. 14.30 – ca. 16.30

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

Nora og Niels Jørgen Højland, Rise Menighedsråd.



Drenge:
U6  mandag  kl. 17.00-18.00 (mix drenge og piger)
U7  mandag  kl. 17.00-18.00 (mix drenge og piger)
U8 drenge  mandag  kl. 17.00-18.00 og onsdag  kl. 17.00-18.00
U9  tirsdag  kl. 16.00-17.15 og torsdag  kl. 16.00-17.00
U10  mandag  kl. 17.00-18.30 og onsdag  kl. 17.00-18.30
U12/13  tirsdag  kl. 17.00-18.30 og torsdag  kl. 17.00-18.30
U15  tirsdag  kl. 17.00-18.30 og torsdag  kl. 17.00-18.30
U16  mandag  kl. 17.00-19.00 og onsdag  kl. 17.00-19.00
U19  tirsdag  kl. 17.30-19.00 og torsdag  kl. 17.30-19.00
Senior  tirsdag  kl. 19.00-20.45 og torsdag  kl. 19.00-20.45
Piger:
U6  mandag  kl. 17.00-18.00 (mix drenge og piger)
U7  mandag  kl. 17.00-18.00 (mix drenge og piger)
U8/U9 piger  mandag  kl. 16.00-17.00 og onsdag  kl. 17.00-18.00
U10/U11/U12 piger  onsdag  kl. 16.30-18.00 og fredag  kl. 16.30-18.00
Ved spørgsmål til træning bedes i kontakte træneren for holdet,  
kontaktinformationer findes på http://www.roedekrofodbold.dk

Træningstider forår- /sommer 2018
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Et samarbejde imellem Hærvejs-
skolen og Rødekro Fodbold IF re-
sulterede i, at 115 glade piger fra 
0.til 5. klasse havde fået tidligere 
fri fra skole for at deltage i arran-
gementet. 

Sammen med 3 DBU-instruk-
tører og 10 frivillige fra Rødekro 
fodboldklub, blev det til 3 rigtig 
sjove timer med masser af sjov og 
højt humør. 

Forinden havde holdet af hjæl-
pere sikret rammerne og stillet 
et univers af sjove aktiviteter op: 
Pigerne har derfor både prøvet 
at blive skudt afsted i en rum-
raket, spille fodbold med en 
kæmpe fodbold samt meget 
andet. 

Rødekro IF ønsker med det-
te arrangement at sætte fokus på 
pigefodbold i Rødekro og Pigera-
ketten er blot det første i en ræk-
ke af initiativer som klubben sæt-
ter i gang for at fremme sporten 
blandt pigerne. 

Vi er rigtig glade for det flotte 
fremmøde fra pigerne og håber 
på at dette arrangement kan være 
katalysator for en ny generati-
on af pigespillere – klubben har 
allerede fået over 10 nye pige-
fodboldspillere, men vi vil gerne 
være mange flere.

DBU Pigeraketten, sol og 115 glade børn!!!
Mandag den 9. april 2018 havde Rødekro IF og Hærvejsskolen i Rødekro besøg af DBU Pigeraketten. Et initiativ, 
som skal være med til at fremme Rødekro IF’s satsning på pigefodbold.

Fodbold



Din Bilpartner Rødekro
Hærvejen 85 · 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 24 24 
www.dinbilpartner-roedekro.dk
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Kometbutikkerne inviterer til  
Sankt Hans på Savværksvej i Rødekro

PROGRAM
Lørdag den 23. juni
Kl. 19.00
RIF Håndbold sælger  
grillpølser og kartoffelsalat, øl og vand
Lund’s Bageri sponsorerer snobrød

Kl. 19.00
Velkomst
Æ Smuthul spiller op med god musik

Kl. 21.00
Båltale v/ Borgmester Thomas Andresen

Kl. 21.15 
Bålet tændes og midsommer sangen synges

Kl. 21.30
Æ smuthul spiller op med god musik igen

HUSK snobrøds- pinde



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

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

Med forårets komme er vi nu igen 
begyndt at spille krolf på banerne 
på Lunderup Markvej ved jagtfor-
eningens klubhus.

Vi spiller hver onsdag fra kl. 
9.30 og igen kl. 13.30 og torsdag 
kl. 9.30 og kl. 13.30 og igen kl. 
18.30, så du kan deltage hele 5 
gange i ugens løb, hvis du har lyst 
til det. En runde på 2 x 12 huller 
tager ca. 2 timer, så der er også 
god tid til hyggeligt samvær efter 
spillet.

Skulle du have lyst til at prøve 
dette spil, så bare mød op på ba-
nerne! De første 3 gange deltager 
du gratis - kølle og kugle kan lånes 
i prøvetiden. Efter prøvetiden ko-
ster det et kontingent på kr. 100,- 
for hele sæsonen, der strækker sig 
fra 1. april til 31. oktober. Her er 
det nødvendigt, at du er medlem 
af Ældre Sagen. Køller og kugler 
kan købes i krolf-klubben. Køllen 
koster 210,- kr. og kuglen koster 
80,- kr.

Vi er ca. 65 spillere fordelt på de 
forskellige tidspunkter, og vi kan 
være mange flere, så der er også 
plads til dig. Kom og vær med og 
lær nye mennesker at kende!

Hver tirsdag kl. 14.00 (hele året 

Nyt fra Krolf-fronten

igennem) spiller vi også på de ny-
anlagte baner ved Rødekro Hal-
len. Her er ALLE velkommen! Vi 
mødes i Borgerhusets Cafeteria 
kl. 13.30 til en kop kaffe, inden 
spillet begynder. 

Vel mødt til krolf i Rødekro

Ældre Sagens krolf-klub i Rødekro  
Peter M. Asmussen

Udvalgsformand
Tlf. 22 42 90 85



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

Rødekro Lokalbestyrelse

Ældre-Sagens  
udendørs sommer-
aktiviteter  
ved Rødekro-hallen
Det har igen fra april måned 
været muligt at spille petanque 
på banerne ved Borgerhuset.

Man spiller hver tirsdag med 
et hold kl. 09.00 og et kl. 10.15. 
Der var i alt tilmeldt ca. 40 m/k 
til de 2 hold, og der er plads til 
flere, hvis man har lyst. Man 
kan bare møde op på det tids-
punkt, der passer én bedst og 
få en prøvetime eller to.

Kroket, der spilles hver tors-
dag fra kl. 14.00, har lidt pro-
blemer med at få spillere nok. 
Hvis der skulle være nogle, 
som har lyst til at afprøvet det 
meget taktiske spil, er I vel-
kommen til at prøve det!

Her omkring april måned er det 
en god ting lige at opsummere vin-
tersæsonens gang i diverse inden-
dørs aktiviteter i Rødekro hallen. I 
Ældre-Sagens regi havde man ca. 
40 m/k i gang med krolfen, som 
foregik hver mandag morgen fra 
kl. 08.30 til kl. 10.00. Man kan se, 
at det er et spil for alle m/k, da der 
i løbet af de 5 mdr. man spillede, 
har været 5 forskellige måneds-
vindere.  Der har i gennemsnit 
deltaget 32 m/k pr. spilledag.  Der 
kan også oplyses, at der i alt har 
været afgivet ca. 46000 slag til bol-
den, dette giver et ca. gennemsnit 
pr. spilledag på ca. 2500 slag. For-
uden motionen har der også været 
god gang i latteren. 

Ang. tæppecurling også under 
Ældre-Sagen, hvor der fra starten 
af var ca. 35 spillere, har det været 
en udfordring med kun at kunne 
spille om mandagen fra kl. 10.00 
til kl. 12.00, da der i mange år har 
været spillet en hel mandag med 
flere hold i Borgerhusets lokaler. 
Dette kunne ikke længere lade 
sig gøre, da der ikke må foregå 
idrætsaktiviteter i Borgerhuset. 
Dette har været medvirkende til, 
at flere spillere ikke havde lyst 

Vinterens forløb i Rødekro hallen
mere, da de følte at den intime 
stemning var væk. Der vil fra Æl-
dre-Sagens side blive arbejdet på 
at løse problemerne.

Formiddags-kaffen samt små-
kager, som hver mandag kunne 
nydes i hallen, var ofte en indgang 
til en god samtale mellem de for-
skellige udøvere og den var spon-
soreret af REMA 1000. 

Ældre-Sagen har også i forbin-
delse med Aabenraa kommunes 
BEVÆG DIG FOR LIVET kam-
pagne haft flere andre ting såsom 
bordtennis, motionstennis, bad-
minton og floorball i gang i hallen 
mellem kl. 10.00 og kl. 12.00. Der 
er også blevet afprøvet andre ting, 
og det vil så vise sig, hvad man be-
slutter sig for evt. at få med i næste 
sæson.

Floorballen startede forsigtigt 
med 4 spillere, men efterhånden 
bredte nysgerrigheden sig blandt 
de andre brugere i hallen, og slut-
telig spillede de 10 m/k om man-
dagen.

Carl Erik Callesen har været en 
rigtig god sparringspartner ang. 
de forskellige spiltyper. En sådan 
mandag formiddag har ca. 65 m/k 
været i gang, og der er plads til 

flere, hvis der skulle sidde nogen, 
som har lyst til at være aktive og 
trænger til at komme hjemmefra. 
Der startes op i oktober måned 
igen.



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

Peter Skøtt’s Begravelsesforretning
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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 

Gymnastik

Dejlige billeder fra årets opvisning
ENDNU EN SKØN opvisning at se tilbage på. TAK til jer alle  
som var med til at gøre forårsopvisningen til en festlig dag.

En rørt Bettina Lund takker af som formand. De rosende ord og 
blomster er velfortjent. Bettina Lund fortsætter som suppleant i 
foreningen. 

Kan og vil selv 

Flot præstation  
fra Rytme 16+

Mixholdet klar  
til spring

Et dejligt  
gensyn med 
Linedance

Ungeprisen gik til Julie Bonde Hansen, træner 
på: springende superbørn. Ungeprisen gives til 
en ung instruktør som i særlig grad inspirerer 
holdets gymnaster til at forbedre sig, viser enga-
gement for holdet og fællesskabet. Tager ansvar 
og viser lederevner som instruktør. Alt dette 
lever Julie op til og derfor fik hun ungeprisen 
sammen med disse flotte ord:  En god pige, selv-
stændig, idérig og tager initiativ. Imødekom-
mende, ansvarsfuld og med god humor. Tålmo-
dig, elskelig og skaber ro og respekt. TILLYKKE 
til dig Julie, og TAK for din indsats.



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
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Gymnastik

Tusind tak for jeres engage-
ment og opbakning ved vores 
ekstraordinære generalfor-
samling. Det lykkedes både at 
finde en formand, en supple-
ant og et par nye hjælpere til 
vores forening. 

Der er stadig plads til ekstra 
hjælpere. Kontakt os i ledel-
sen og hør hvilke opgaver vi 
mangler hjælp til, hvis du har 
lyst og mulighed for at gøre 
lidt for byens gymnastikfor-
ening. 

Gymnastikforeningen  
fortsætter

Ledelsen i RIF Gymnastik har den 12. marts konstitueret sig:
Vicky Norbeck Jochimsen er ny FORMAND (2.t.v)
Helle Lambert Andersen er økonomiformand 
Anne Tolstrup Gregersen er aktivitetsformand.
Herudover er Anja Erichsen (i midten) og Bettina Susan Lund suppl.

Ny ledelse i RIF – Gymnastik

Kom og vær med til sommergymnastik
Vi skal lege, hoppe, løbe, lave vejrmøller, stå på hænder, springe 
trampolin, og meget meget mere.

Det bliver rigtig sjovt – så kom og vær med!
Aldersgruppe: 1-4 klasse

Torsdage fra kl. 16:30-18:00 i Fladhøjhallen
Træning fra d. 5 april til og med den 14. juni
Tilmelding på www.roedekro-if/gymnastik/tilmelding  
og prisen er kr. 150,- i alt.

N.B. Der er ingen opvisning!

Vi arbejder på at blive klar med et 
nyt og spændende program. Igen 
kommer vi til at byde på god og 
sjov, gymnastik og bevægelse. Vi er 
taknemmelige for at så mange fri-
villige instruktører, både rutinerede 
og nye, bakker op om og brænder 
for at yde en god indsats. I medlem-
mer gør at lysten og gejsten er der. 
Tak til jer alle fordi I er med til at 
holde byen sund og i bevægelse. I 
kan læse meget mere om vores hold 
i næste kometblad som udkommer i 
midten af august, og på vores hjem-
meside. På glad gensyn! 

Ny lækker sæson 
starter i september
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RIGTIGE MÆND LØBET
På Fars Dag - den 5. juni 2018

www.rigtigemænd.dk

Skabt af

Støttet af

• Et stjerneløb for 3-mands-hold med syv 
sjove og udfordrende teamopgaver.

• I følges ad til teamopgaverne – to cykler 
og en løber.

• I bliver udfordret på samarbejde, fysik 
og holdånd.

• Alle kan være med uanset fysisk til-
stand.

• Tilmeld jer på www.sportstiming.dk.



Mit navn er Claudia. Jeg er 20 
år gammel og arbejder til dag-
lig i SuperBrugsen i Rødekro, 
hvor jeg ved siden af er frivillig 
brandmand. Jeg søgte ind som 
værnepligtig i april 2017, og d. 
1. maj 2017 startede jeg i bered-
skabsstyrelsen i Næstved. Under 
min værnepligt blev jeg uddan-
net brandmand samt rednings-
specialist. Under uddannelsen til 
brandmand lærte jeg en masse 
teoretisk og en del praktisk om-
kring røgdykning, diverse sluk-
ningsteknikker, brandsikkerhed 
osv. Jeg afsluttede min værnepligt 
d. 31. januar 2018, hvorefter jeg 
valgte at bliver frivillig brand-
mand i Rise-Rødekro Brandværn. 
En beslutning jeg bestemt ikke 
har fortrudt, da det er med til at 

vedligeholde min uddannelse, og 
jeg kan godt lide at være med til 
at gøre en forskel. Udover det har 

man et godt fællesskab uanset al-
der og køn. 

Det at være en af de få kvinder 
på brandstationen er ikke noget, 
jeg lægger mærke til, da der ikke 
er forskelsbehandling på, om du 
er mand eller kvinde. Vi er der 
alle for det samme: At hjælpe an-
dre i nød. 

Selvom det er en mandsdomi-
neret faggruppe, skal man som 
kvinde ikke holde sig tilbage, da 
vi alle arbejder på lige fod. 

Personligt kan jeg godt lide, at 
der ikke bliver taget hensyn til, at 
jeg er kvinde, jeg bliver kastet ud i 
de samme ting som mændene og 
bliver set som ligeværdig. 

Som brandmand er det vigtigt 
at man både er fysisk og psykisk 
stærk.

Den nyeste brandmand i Rødekro

Rise-Rødekro Frivillige Brandværn

Gør det – Bliv brandmand!
Kontakt: www.rise-roedekro.dk · Kaptajn: 26 23 48 14 · Vicekaptajn: 26 19 08 07

Ved brand hjælper vi - hjælp os! 
Bliv passivt medlem  

af Rise-Rødekro  
frivillige brandværn.
Alle bidrag er med  

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

til Sydbank.
Kontonummer:  

7990-0001051601 
eller 

Mobil Pay: 55581
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RIGTIGE MÆND LØBET
På Fars Dag - den 5. juni 2018

www.rigtigemænd.dk

Skabt af

Støttet af

• Et stjerneløb for 3-mands-hold med syv 
sjove og udfordrende teamopgaver.

• I følges ad til teamopgaverne – to cykler 
og en løber.

• I bliver udfordret på samarbejde, fysik 
og holdånd.

• Alle kan være med uanset fysisk til-
stand.

• Tilmeld jer på www.sportstiming.dk.
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Rødekro-Aabenraa Håndbold deltog i week-
enden med et U12, to U10 drengehold og et 
U12, to U10 pigehold ved Vojens Påskecup og 
der blev opnået super resultater både socialt 
men også på banen i form at flere semifina-
ler og to finaler. U10 pigerne gik hele vejen og 
slog GOG i en spændende A-finale.

Påskestævne i Vojens

Et super weekend i Silkeborg oplevede vores U10 pigerne, hvor vi var 
deltager af JM i U10. Mange gode kampe og et super flot semifinale ende 
med en plads i finale. Desværre rakte indsatsen ikke i en den spændende 
finale. Og dermed blev det til en meget meget flot 2. plads for U10 piger-
ne ved JM 2018

Jysk Mesterskab

Håndbold

International Håndboldturneringer i Aabenraa, 
Danmark: Sønderjyske Handball Cup

I Pinsen fra den 18 til den 20 maj afvikler Røde-
kro-Aabenraa håndbold et kæmpe håndbold stævne. 
60 håndboldhold hvoraf de 40 er fra udlandet vil sør-
ge for god atmosfære, med fyldte tribuner og mange 
håndboldfans? Danmark ånder håndbold og Arena 
Aabenraa er ”the place to be”! Det splinternye sport-
skompleks - der blandt andet er hjemmebane for det 
regionale SønderjyskE damehåndboldhold - har alt 
på plads til en sportslig, hyggelig håndboldweekend. 
I det multifunktionelle sports- og fritidscenter finder 
du ud over de 3 håndboldbaner omgivet af tribuner, 
f.eks. et overdækket svømmebad og alle slags rekrea-
tive faciliteter. Vil du udforske omgivelserne? Det liv-
lige centrum i Aabenraa, i gåafstand fra arenaen, har 
en af de længste shoppinggader i Danmark. Vi glæder 
os meget til at byde de mange mennesker velkommen 
til Aabenraa. Fredag aften vil borgmesteren byde vel-
kommen og Frøslev efter skole vil stå for et åbnings 
Schou. Vi håber at der vil komme mange håndbold in-
teresserede ind og se nogle spændende kampe.    

KÆMPE 
håndbold stævne



Hærvejen 20 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 25 14

Rødekro Midt 3

RØDEKRO VVS 
Trondhjemsvej 5 
6230 Rødekro 
74694448 * 20974448 

Østergade 65 · Rødekro
Tlf. 30 31 13 65

- fremtidens      pilleovne
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Tidspunkt Rødekrohallen Aabenraa	hal	1 Aabenraa	hal	2 Aabenraa	hal	3 Kliplev	Hallen
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

Tidspunkt Rødekrohallen Aabenraa	hal	1 Aabenraa	hal	2 Aabenraa	hal	3 Kliplev	Hallen
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

U14	Piger U12	Drenge

U16	Piger
U18	Piger	+	
3.div.	damer

U16	drenge

Torsdage

U12	Piger
U10	Piger	+	
U10	drenge

Sønderjyske	
damer	1.	div

U14	Drenge

U14	Drenge

U16	Piger
U14	Piger U16	drenge

U18	Piger	+	
3.div.	damer

Serie	2/3	damer

Sommer	træningstider	2018

Tirsdage

U10	Piger	+	U10	
drenge Sønderjyske	

damer	1.	div

LEDIG	tid

U12	Piger U12	Drenge

Tidspunkt Rødekrohallen Aabenraa	hal	1 Aabenraa	hal	2 Aabenraa	hal	3 Kliplev	Hallen
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

Tidspunkt Rødekrohallen Aabenraa	hal	1 Aabenraa	hal	2 Aabenraa	hal	3 Kliplev	Hallen
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

U14	Piger U12	Drenge

U16	Piger
U18	Piger	+	
3.div.	damer

U16	drenge

Torsdage

U12	Piger
U10	Piger	+	
U10	drenge

Sønderjyske	
damer	1.	div

U14	Drenge

U14	Drenge

U16	Piger
U14	Piger U16	drenge

U18	Piger	+	
3.div.	damer

Serie	2/3	damer

Sommer	træningstider	2018

Tirsdage

U10	Piger	+	U10	
drenge Sønderjyske	

damer	1.	div

LEDIG	tid

U12	Piger U12	Drenge

Håndbold

Sommer træningstider 2018
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Vi har altid plads til nye med-
lemmer. Husk vi er en klub for 
både løbere og triatleter. Vi 
favner både bredden og eliten. 
Er du glad for at cykle racer 
eller MTB, så mødes vi hver 
mandag kl 18 ved Dania Bikes. 
Der er også plads til dig :) 
Du kan også finde os ved Flad-
høj stadion hver onsdag kl 
17:30, hvor vi løber interval. 

Foreningen har mange ansigter. 
De fleste kender os vel mest for 
at være en glad motionsforening, 
med mange løbere og triatleter 
som er synlige i gadebilledet i Rø-
dekro og omegn. Men vi kendes 
vel også for at være resultatorien-
teret og vil gerne kendes på at kun-
ne rumme både den seriøse løber 
og triatlet som vil til tops og kon-
kurrere med om de bedste pladser 
i både ind og udland, og den glade 
motionist som alene kommer for 
fælleskabet og hyggen ved at løbe, 
svømme eller cykle sammen.

For at tilfredsstille de unge hur-
tige løver bedst muligt, har vi for 
et par år siden indledt et frugtbart 
samarbejde med Elite Aabenraa, 
hvor vores dygtigste yngre med-
lemmer kan få sparring ift en hel 

masse ting vi i klubregi måske 
ikke er så gode til. Den mentale 
del, hvordan man opbygger sig 
frem mod konkurrencer. Fælles 
fitness, fordi alle har godt af at få 
styrket kroppen yderlig. Et sam-
menhold, hvor snakken mere 
går på den næste træning, frem 
for hvornår den næste bytur skal 
finde sted. Tidlig i seng frem for 
Netflix osv.

Vi har lige nu 4 unge menne-
sker i samarbejdet men også til-
knyttet vores prof triatlet Line 
Thams. De unge er Jonas Chri-
stensen, Alexander Pryds og Vic-
tor Borella på triatlonsiden. Og 
på løbesiden har vi Cecilie Mar-
cimak. Alle 4 nyder rigtig godt 
af samarbejdet, hvor de møder 
andre glade idrætsudøvere som 

tager både skole eller job og deres 
idræt 100 % seriøst.

Samarbejdet mellem vores klub 
og Elite Aabenraa er et længere-
varende projekt, hvor vi forsøger 
at stable en egentlig talent/ung-
domsafdeling på benene. Men det 
er ikke så nemt som det umiddel-
bart ser ud til at være. Hvor finder 
man talenterne? Gemmer der sig 
nogen vi ikke har set? Vi er jo i en 
sport hvor hård træning er hver-
dagskost, og der kommer ingen 
lette resultater. De første resulta-
ter har allerede vist sig med flere 
titler i de seneste to år. et utal af 
sønderjyske mesterskaber, DM 
hold for juniorer mm. har du et 
talent gående rundt i dit hjem, el-
ler dig selv, kan du henvende dig 
til klubben og hørte mere.

Tri & Motion

Rødekro Tri & Motion med i Elite Aabenraa samarbejdet

Den 23. marts afviklede vi i 
samarbejde med udskolingslæ-
rerne på Hærvejsskolen et Sko-
leCross stævne. Stævnet var sat 
op som en 5 mands stafet, hvor 
de enkelte medlemmer af sta-
fetten skulle løbe forskellige di-
stancer. Korteste rute var 600 m 
og længste 1400 m. Så der var 
med dette koncept plads til alle, 
den som ikke gider løbe kunne 
nøjes med den korte og dem 
med krudt i måsen kunne løbe 
sig ud på den lange. Stævnet 

SkoleCross Rødekro Tri & 
Motion noget  

for dig?
blev overvåget af Dansk Atletik 
Forbund, som brugte os og da-
gen til at udvikle et kommende 
SkoleCross koncept som skal 
præsenteres for hele Danmark 
til næste år. klubben og skolen 
fik et fint samarbejde i gang, 
og vi fik endda hjælp fra Stub-
bæk skole, som i indeværende 
skoleår har uddannet Juniorid-
rætsledere. Junioridrætslederne 
var med til at planlægge, tilret-
telægge og gennemføre stævnet 
på selve dagen.



Ruter på 4, 6 og 10 km
Publikumsvenlig rute på 2 km

Arrangør: Rødekro Tri & Motion
Priser: Børneløb: gratis • 4 km: 90,- kr • 6 km: 110,- kr • 10 km: 130,- kr
Tilmelding: www.roedekroloeb.wordpress.com

Fredag den 17. august 2018 kl. 19.00  
Børneløb starter kl. 18.00

Rødekro
Løbet 2018

Masser af lod-
trækningspræmier 

på start nr. 
Samlet præmiesum 

på over 10.000,-

HUSK
Fortræning hver 

mandag fra kl. 18.30 
ved Rødekro Midt.
Første gang den 

30. juli 2018

Løbet
er samtidig

De Sønderjyske
Mesterskaber

Virksomheds-
konkurrence:

Hvem stiller flest deltager 
fra en 6230 virksomhed

Skolekonkurrence:
Hvilken klasse fra 6230 

stiller flest deltagere
(gratis deltagelse 
+ t-shirt til alle)

35



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

Kalender for Rise Kirke
Maj    Rise Kirke Rise Sognegaard
Kr. Himmelfart  d.  10. 10.30  Morten B. Vibert  
Søndag  d.  13. 10.30  Morten B. Vibert  
Pinsedag d.  20. 10.30  Helle D. Asmussen  
2. Pinsedag d.  21. 10.30  Morten B. Vibert  
Torsdag  d.  24.   19.00 Menighedsrådsmøde
Fredag  d.  25.   14.30 Eftermiddagshygge
Søndag d.  27. 10.30  Helle D. Asmussen   
Juni    
Søndag  d.  3. 10.30  Morten B. Vibert  
Søndag  d.  10. 10.30  Helle D. Asmussen  
Torsdag  d.  14.   17.00 Info-møde renovering kirketårn
Søndag  d.  17. 10.30  Morten B. Vibert  
Søndag  d.  24. 10.30  Helle D. Asmussen  
Tirsdag  d.  26. 17.00 Morten B. Vibert GS  
Tirsdag  d.  26.   19.00 Menighedsrådsmøde
Fredag  d.  29.   14.30 Eftermiddagshygge
Juli    
Søndag  d.  1. 10.30  Morten B. Vibert  
Søndag  d.  8. 10.30 Morten B. Vibert  
Søndag  d.  15.  10.30  Morten B. Vibert  
Søndag d.  22. 10.30  Morten B. Vibert  
Fredag d.  27.   14.30 Eftermiddagshygge
Søndag  d.  29. 10.30  Helle D. Asmussen  
August    
Søndag  d.  5. 09.30  Helle D. Asmussen   
Søndag  d.  5. 11.00  Martin Witte T
Søndag  d.  12. 10.30  Morten B. Vibert
Søndag  d.  19. 10.30  Helle D. Asmussen  

D: Dåbsgudstjeneste • TK: Tysk konfirmation • T: Tysk gudstjeneste • GS: Gud og Spaghetti


