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KOMETBLADET

Kom og væk 
JULEMANDEN 
d. 1. december

KIRKEBLAD FOR NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR

RISEKIRKE.DK

Julebasar 
søndag d. 25. november 

kl. 11.30 i Sognegaarden

Haderslev Drengekor

Julekoncert tirsdag d. 11. december 

kl. 19.00 i kirken

Bladet for Rise Kirke  

i midten af bladet



Marineret sild med karrysalat
Fiskefilet med remoulade

Ananasring med hønsesalat 
Kamsteg med rødkål og asier
Leverpostej med champignon

Risalamande med kirsebærsauce 
Min. 6 kuverter

Ekskl. brød og smør

Anretning 2

Anretning 1
Rejer med citron og mayonnaise 
Fiskefilet med remoulade og citron
Røget laks med kaviarcreme 
Røget mørbrad med peberrodsalat
Kyllingefilet med slikasparges
Kamsteg med rødkål og asier 
Fransk brie med druer
Risalamande med kirsebærsauce 
Min. 6 kuverter. Ekskl. brød og smør

160,-
Pr. kuvert

105,-
Pr. kuvert

Julefrokost 
med det hele

Bestil en vellykket julefrokost eller få gode 
råd til, hvordan du selv glæder dine 

gæster med et harmonisk frokostbord

Marineret sild med karrysalat
Fiskefilet med remoulade

Ananasring med hønsesalat 
Kamsteg med rødkål og asier
Leverpostej med champignon

Risalamande med kirsebærsauce 
Min. 6 kuverter

Ekskl. brød og smør

Anretning 2

Anretning 1
Rejer med citron og mayonnaise 
Fiskefilet med remoulade og citron
Røget laks med kaviarcreme 
Røget mørbrad med peberrodsalat
Kyllingefilet med slikasparges
Kamsteg med rødkål og asier 
Fransk brie med druer
Risalamande med kirsebærsauce 
Min. 6 kuverter. Ekskl. brød og smør

160,-
Pr. kuvert

105,-
Pr. kuvert

Julefrokost 
med det hele

Bestil en vellykket julefrokost eller få gode 
råd til, hvordan du selv glæder dine 

gæster med et harmonisk frokostbord

Julefrokost
med det hele
Bestil en vellykket julefrokost eller få gode

råd til, hvordan du selv glæder dine
gæster med et harmonisk frokostbord

  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.
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Skrevet af: Hans Clausen, formand 
for Rødekro Udviklingsråd

Du sidder nu med årets sidste ud-
gave af Kometbladet i hånden. Bla-
det markerer samtidig afslutnin-
gen på Rødekro Udviklingsråds 
andet leveår. Et år hvor vi har brugt 
rigtig mange ressourcer på etable-
ring af den nye aktivitetsplads, og 
vi er rigtig glade for at se at den 
bliver brugt så meget som den gør.

Der kommer til at ske mere på 
pladsen, blandt andet reetable-
ring af udenomsarealerne. Vi har 
andre planer for at gøre området 
endnu mere attraktivt, men mod-

tager også rigtig gerne input fra 
dig. Skriv til os på formand@roe-
dekroby.dk med dit forslag.

Vi er involveret i mange andre 
projekter, herunder:

•  At gøre Rødekro til en mere 
sikker by at være cyklist i

•  At sikre ordentlige trafikfor-
hold omkring Hærvejsskolen

•  Området omkring Jernbane-
stationen

•  Dialog med kommune om-
kring vedligeholdelse af de 
grønne arealer

•  Planlægning frem mod 2021, 
hvor vi forventer at få en del 
midler frigivet til realisation af 
udviklingsplanen

Vi glæder os til at fortælle mere 
om disse projekter efterhånden 
som de bliver mere konkrete. Følg 
med på vores facebookside ”Rø-
dekro Udviklingsråd”.

RØDEKRO
Udviklingsråd

Året der gik
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Ikke langt fra Rødekro ligger 
der en by, der hedder Aabenraa 
– I 1649 gav Amtsmanden over 
Aabenraa ved navn von Winter-
feldt, sin skytte Nis tilladelse til at 
opføre en ny krobygning ved Bro-
en over Rødeå og lånte ham penge 
dertil. 

Broen, Rødebro, har sikkert 
haft en vis strategisk betydning 
langs Hærvejen, og det var derfor 
et naturligt sted at opføre en kro.

Skæbnen ville, at amtsman-
dens ugifte kokkepige ventede en 

glædelig begivenhed – Det gav 
parikel overfor sognepræsten, da 
pigen ikke ville opgive navnet på 
faderen. Nis giftede sig med pi-
gen, så alt ordnede sig.

Kroen fik naturligt navnet Rø-
de-Kro.

I 1685 sker der et mord på 
kroen. Ved et bryllup blev en 
mand ved navn Peter Lassen fra 
Skrydstrup dræbt af Peter Hørlyk. 
Det eneste øjenvidne var en Ma-
ren Hansdatter, der ved brylluppet 
havde siddet i ”Pisselen”, medens 

der opstod tumult i brudekam-
meret. Da hun skyndte sig derind, 
havde hun set Peter Hørlyk lange 
ud efter Peter Lassen, der segnede 
om, medens han stønnede: ”Jeg er 
stukket”. 

Peter Hørlyk´s liv endte ved 
galgen på Mjøls Mark.

Adskillige, der fra tid til anden 
har overnattet på kroen, kan for-
tælle om sære lyde ved nattetide 
– knirken som fra døre, der ikke 
er smurt, og gulvbrædder, der be-
trædes let, og forklaringen herpå 

Bogudgivelse onsdag d. 7. no-
vember i Borgerhuset i Rødekro, 
alle er velkommen, efter kaffen er 
der bogsalg. Vi kommer selvføl-
gelig til alle medlemmer som vi 
plejer. Årbogen kan stadig købes 
hos Rødekro Boghandel, fra midt 
i november.

Sidder du med en god historie, 
er du altid velkommen til skrive 
en artikler til vores årbog.

Arrangementer i 2019:
40 års Jubilæumsfest søndag 
d. 27. januar 2019 i Borgerhu-
set i Rødekro fra kl. 14.00 til kl. 
17.00. Foreningen er vært ved lidt 
mundgodt.

Generalforsamling  
onsdag, d. 27. febr. 2019 kl. 19.30 
 i Borgerhuset i Rødekro. 

Efter generalforsamling og kaf-
fe, fortæller museumsinspektør 
fra Haderslev om udgravningerne 
i Kassø.

Belønning for at skrive er: bo-
gen bliver læst af ca. 650 personer 
samt årbogen og ét års medlem-
skab er gratis.
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www.jyskliftservice.dk

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

Peter Skøtt’s Begravelsesforretning

er nok den, at det er Peter Hørlyks 
hvileløse sjæl, der aflægger visit. 

Næste gang vi hører om kroen 
er i 1740, hvor den ejes af ridefo-
ged Andreas Lund fra Rødding. 
På nuværende tidspunkt hører 
der en del jord til kroen, men den 
væsentligste indtægt kommer fra 
kroholdet. 

Kroejerne bestræber sig dog 
på at opdyrke hedejorden i denne 
periode.

Andreas Lund havde også store 
problemer med kroens forsynin-
ger af øl og brændevin, som bor-
gerne i Aabenraa havde monopol 
på. De vogtede nidkært over de-
res rettigheder og førte tilsyn med 
Andreas Lund, der egentlig både 
kunne brygge og brænde.

Det er i hans tid vi første gang 
hører, at kroen har fået navn efter 
Rothe Brück – Rother Krug (Rø-
de-Kro).

I året 1764 sælges kroen til 

Christian Hansen Møller fra Blans 
Mølle, og i beretningerne fra hans 
tid hører vi lidt om datidens læ-
derjakker, der huserede slemt om-
kring kroen og generede de vejfa-
rende, som benyttede Hærvejen. 
Da hertugen af Württemberg i 
marts 1784 skulle fra Haderslev 
til sydligere himmelstrøg, blev 
han og hele hans følge generet 
af de unge karle, der opholdt sig 
ved Røde Kro. Han blev direkte 
afpresset store penge, og det kom 
der en retssag ud af. I klageskriftet 
til amtmanden i Aabenraa, den 
høj- og velbårne von Schmettow, 
betegnedes de unge karle som 
værre end ”die Banditten in dem 
bekannten Italien”

Christian Hansen Møller afgi-
ver i 1804 kroen til sin søn Chri-
stian Møller, der døde i 1812. Han 
efterlod en søn (8 år), der i 1829 
overtog kroen efter sin mor. 

Denne søn er den senere Chri-

stian Hansen Møller, som bedst 
kendes under navnet kammerråd 
Møller. Denne indstiftede et legat, 
hvoraf Rise sogn høstede gavn.

I 1844 sælger Christian Møller 
til Jacob Wohlenberg fra Holsten 
for 5000 Rdl. med halvdelen i ud-
betaling. 

I 1854 rejser Jacob Wohlenberg 
og hans hustru Dorothea til USA 
for at besøge fem af deres ti børn. 
Wohlenbergs søn Jacob Friedrich 
Thomas Wohlenberg overtager 
derfor kroen for 6400 Rdl.

I Wohlenbergernes tid gik det 
store nationale opbrud henover 
Sønderjylland, og Røde-Kros eje-
re har utvivlsomt været tysksin-
dede. I den sidste Wohlenbergske 
tid oprandt en storhedstid for 
kroen, idet den nordschlesvigske 
længdebane da blev fuldført og en 
jernbanestation blev anlagt i kro-
ens nærhed.

Wohlenberg sælger kroen til 
brødrene Steenholdt fra Ravsted, 
der er sønner af den tysksindede 
Thies Steenholdt, for 3900 Mark.

Vinhandler H. V. Andresen, 
Flensborg, køber kroen 1881 for 
2600 Mark. 

Vinhandleren solgte i 1895 kro-
en til Carl Petersen. Kroen var i 
disse år et kendt begreb med stor 
søgning fra både lokale og især fra 
datidens mange handelsrejsende, 
der benyttede togene og gjorde 

ca.1949

1920

ca. 1950

1900

Åbent 
hver mandag 
15.00 - 17.00

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

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

ophold på kroen. Carl Petersens 
enke solgte i 1923 til Margre-
the og Jens Hansen, der kom fra 
Hjordkær, hvor de ligeledes hav-
de drevet kro. Skæbnen ville dog 
at Jens Christian Hansen døde 
14 dage efter, hvorefter hans søn, 
Marius Hansen overtog driften af 
Røde-Kro.

Marius Hansen blev i 1928 gift 
med Anna Helena Petersen og 
sammen fik de to døtre, Elke og 
Maiken.

På det tidspunkt var kroen om-
gærdet af marker, hvor der blev 
drevet landbrug. Marius Hansen, 
der var landmand ansatte en ung 
mand til at styre driften af land-
bruget, mens han selv forsøgte 
at drive kroen. Han var og blev 
dog landmand i hjertet og på sigt 
overtog han selv igen landbruget, 
medens kroen blev forpagtet ud 
frem til hans død i 1979.

Der blev i ”anledning” af hans 
død foranstaltet en ordning for 
hans enke, således at hun var sik-
ret bopæl på kroen til sin død.

Kroen har gennem årene huset 
både købmandsforretning, bank, 
tandlæge og fagforeningskontor. 
Og under 2. Verdenskrig blev 
kroens lokaler brugt til at huse de 
soldater, der var i området. 

Efter Marius Hansens død i 
1979 fortsætter Anna Hansen 
med at forpagte kroen ud, mens 
hun forsøger at sælge den.

I 1990 solgte hun Røde-Kro til 
Henning Jørgensen, med den af-
tale, at hun havde livsvarig lejeret. 
Hun blev boende på kroen frem 
til 1991, hvor hun i en alder af 90 
år kom på plejehjem.

Efter en gennemgribende re-
novering hvor der blev bygget en 
ny værelsesfløj, en ny mindre sal, 
krostue og nye toiletter, åbnede 
kroen igen.

I 2003 blev der bygget et nyt og 
tidssvarende køkken, med kælder 
og de nødvendige fryse- og køle-
faciliteter. I 2006 blev der bygget 9 
nye værelser ovenpå køkkenafde-
lingen, og i 2009 blev der lavet en 
ny bar i de lokaler, der før husede 

en tandlæge. Kroen har gennem 
tiderne huset mange forskelli-
ge virksomheder af forskellig art 
med tandlægen som den sidste.

Røde-Kro I/S er i 2016 et fa-
miliedrevet firma, hvor Ketty & 
Henning Jørgensen, efter at have 
boet på kroen, i dag bor i områ-
det, mens deres søn og svigerdat-
ter, Winnie & Erik Jørgensen, bor 
på Røde-Kro med deres to dren-
ge, Alexander og Hjalte, som er 
tipoldebørn af Anna og Marius 
Hansen.

I 2018 har Kroen netop gen-
nemgået den sidste gennemgri-
bende renovering hvor restau-
ranten – husets hjerte – har været 
under kærlig behandling. Med 
tanke på kroens sjæl er der blevet 
renoveret, så den gamle lande-
vejskro ved Hærvejen følger med 
ind i det 21. århundrede. 

Ketty og Henning har trukket 
sig tilbage og overladt driften til 
Winnie og Erik Jørgensen, samti-
dig har kroen skiftet navn til Ho-
tel Røde-Kro

20141980
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Gratis salgsvurdering? 
Bliv klogere på værdien af din ejendom 

Ring til Evald på 2060 1080 

 

I er vi kommet godt fra start på 
den nye sæson.  Vi har fået en del 
nye spillere i klubben, så der er 
ved at være godt fyldt op på alle 
hold.

Motionisterne  er også godt i 
gang, men her har vi endnu en le-
dig bane om mandagen kl. 20-21 
i Fladhøjhallen. Tilmelding sker 
via vores hjemmeside www.roe-
dekro-badminton.dk.

Ny klubtrøje
Igennem et godt samarbejde med 
RSL, er det i år lykkedes at kunne 
tilbyde vore spillere en klubtrøje.

Vi har valgt at en flot rød trøje, 
og er derved tilbage i RIF’s klub-
farve igen.

Opstart

Træningsweekend
I weekenden den 22-23 september 2018, tog 50 spillere og trænere, 
samt nogle frivillige forældre, afsted på træningsweekend i Tønder 
Hallerne.

I RIF badminton er vi utrolig heldige, vi har et fantastisk træner-
team. De havde sammensat en både sjov og lærerig weekend.

Der blev hygget på tværs af årgangene, kladret på kladretvæg med 
instruktør, plasket i svømmehallen, men 
mest af alt trænet/spillet en masse badmin-
ton.

Et sådant arrangement giver et godt so-
cialt sammenhold. Det sammenhold ser 
vi tydeligt når vi er afsted til stævner, hvor 
klubben er kendt for at vi holder sammen 
og hepper på hinan-
den, store som små.

Tuneringssæsonen 
er snart i gang for fulde 
damp, og mon ikke der 
bliver heppet en sand 
regn af gode placerin-
gen hjem til Rødekro.

Badminton
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IT drift & support 

 

Print og kopi 

 

 

IP-telefoni 

 

 

Hosting & backup 

 

VI ER DIN LOKALE IT-PARTNER! 



Rødekro Tennisklub

Rødekro Tennisklub arrangerede 
sammen med interne instruktø-
rer, DGI og Aktiv Aabenraa nog-
le sjove timer for hele familien i 
Fladhøjhallen.

25 familiemedlemmer nog-
le uden nogensinde at have rørt 
en tennis ketsjer andre letøvede 
spillere fik fornøjelsen at prøve 
tennis på familie niveau. Ideen 

Aktiv Aabenraa og Åben hal

Vi arrangerer Minitennis for fa-
milier hver lørdag fra kl. 11 - 12 
hele vinteren, indtil 31. marts 
2019.

Der er altid mindst en instruk-
tør tilstede, der kan lære fra sig – 
ketsjer og bolde kan lånes. 

Kom og prøv Minitennis et par 
gange inden du tegner kontingent.

Kontingent for hele familien kr. 
250 for hele vinter sæsonen.

Hvad er Minitennis
Minitennis også kaldet ”skumten-
nis” er en tennisform, der spilles 
indendøre på en badmintonbane, 
hvor nettet er sænket. Der spilles 
med skumbolde og almindelig 
tennisketsjer.

Den store fordel ved minitennis 

er, at det er en rigtig god og tak-
nemmelig måde at øve grundslag 
på. Man kan slå hårdt uden at bol-
den flyver alt for langt og bolden 
holdes i gang i længere tid. Man 
får bevæget sig godt rundt på ba-
nen, fordi spillet går hurtigere end 
man lige regner med. Duellerne 
varer længere og giver sved på 
panden = god motion. 

Vigtigst af alt – minitennis/

Minitennis
skumtennis er for alle aldre og 
niveauer. Det er lettere at lære, 
end almindelig udendørs tennis 
og samtidig en god måde at lære 
slag og spillet på.

Minitennis i  
Rødekro Tennisklub
Vi spiller i Fladhøjhallen følgen-
de dage:
Senior onsdag  kl. 19 – 21
Senior lørdag  kl.   9 – 11
Junior og familie  
lørdag  kl. 11 – 12
Kom og vær med et par gange 
inden du bestemmer dig.
Kontakt evt. Birger for yderlige-
re oplysning: 
Birger1950@gmail.com eller  
mobil 29 85 00 96

er at bringe familien sammen, 
motionere uden at du tænker på 
det, få gang i motorikken, komme 
væk fra computeren og fjernsynet, 
være sammen med andre familier 
eller lære andre at kende. Der er 
mange gode grunde til at komme 
i gang med ketsjeren i Rødekro 
Tennisklub.
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Hærvejen 20 · Rødekro · Tlf. 74 66 25 14

Rødekro Midt 3 - 5

RØDEKRO VVS 
Trondhjemsvej 5 
6230 Rødekro 
74694448 * 20974448 

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

Østergade 65 · Rødekro
Tlf. 30 31 13 65

¼ guld ost
ca. 2 kg. 
KUN  kr. 149,-
OSTEBODEN’s Juleakvavit
En delikat og velsmagende  
juleakvavit.  
En rigtig god gaveidé. 

  kr. 185,-

Håndbold

40 børn og 5 unge træner og nogle 
frivillige voksene var samlet i Rø-
dekrohallen til håndboldskolen i 
efterårsferie.

 Programmet var fyldt: besøg af 
forskellige spiller fra Sønderjyske 
og GOG, græskar konkurrence og 
nat håndbold med UV lys.

 Vejret var også med de unge 
mennesker som gjorte det muligt 

En weekend med en masse håndbold, sjov og fællesskab

at nogle aktiviteter kunne udføres 
udenfor.

 Afslutning på håndboldskolen 
var traditionen tro kampen mel-
lem leder og årets “all star hold”

 Trætte men glæde børn sagde 
“farvel og vi ses næste år” da de 
mandag eftermiddag blev hentet 
af deres forældre.
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Din Bilpartner Rødekro
Hærvejen 85 · 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 24 24 
www.dinbilpartner-roedekro.dk

Rødekro Ringriderforening

Fredag den 1. juni om aftenen var 
der cykelringridning for voksne. 

Lørdag den 2. juni var der no-
get på programmet fra sidst på 
formiddagen. Der var ringridning 
for lokale ryttere. Der deltog i alt 
27 ryttere. 18 voksne og 9 pony- 
ryttere. Lotte Borcher fra Nr. Ho-
strup blev konge og Iben Jensen 
fra Rødekro blev ponykonge. Der 
var koncert arrangeret af Komet-
butikkerne lørdag formiddag med 
”Nice Little Pinguins”. Som noget 
nyt prøvede vi med traktorrin-
gridning. Der var ca. 35 deltagere. 
Til børnene var der cykelringrid-
ning og tryllekunst. Ligeledes var 
der markedsplads og forskellige 
aktiviteter for børn lørdag og søn-
dag. Lørdag aften var der teltfest 
for ca. 110 personer med helstegt 
pattegris, flødekartofler, salatbar 
og flutes. Derefter var der musik, 
hygge og dans i teltet. 

Søndag den 3. juni var der rin-
gridning med i alt 85 ryttere. 74 
voksne og 11 ponyryttere. Konge 
blev Torben Kaufmann fra Vol-
lerup. Kronprins blev Lenette 
Olesen fra Rangstrup. Prins blev 
Jacob Petersen fra Skovbøl. Pony-
konge blev Lea Schultz fra Gred-
stedbro. Desuden var der silde-/

Rødekro Ringriderfest 2018

pølsebord i teltet. Der var også 
ponytrækning for børn på Pinky.

Vi takker vore sponsorer og 
præmiegivere.

Vi håber at se mange fra Røde-
kro og omegn støtte op om Røde-
kro Ringriderfest i 2019.

Rødekro Ringriderforening 
afholder generalforsamling 

torsdag den 31. januar 2019
 kl. 19.30 i Borgerhuset, Rødekro

Alle er velkommen
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KIRKEBLAD FOR NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR
RISEKIRKE.DK

Julebasar 
søndag d. 25. november  
kl. 11.30 i Sognegaarden

Haderslev Drengekor
Julekoncert tirsdag d. 11. december  

kl. 19.00 i kirken



fmd. Johannes P. Christensen
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Rise Kirkekontor
Kordegn
Gitte Kjær Riisgaard
Rise Bygade 23
6230 Rødekro
Tlf. 74 69 40 07
mail: gkr@km.dk
Mandag-fredag kl. 10-12

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

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

Udgives af Rise Kirke og redigeres af redaktionen: Johannes P. Christensen, Niels Jørgen Højland,  
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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   8 2019
uge 19 2019
uge 32 2019
uge 46 2019

Rise Sogn har fået ny præst pr. 1. 
november 2018.

Efter en lang og tør sommer 
med et ledigt præsteembede kun-
ne menighedsrådet d. 27. septem-
ber indstille ny præst til tiltræden 
pr. 1. november.

Blandt ansøgerne valgte et enigt 
menighedsråd at indstille Robert 
Bonde Hansen. 

Robert præsenterer sig selv på 
side 17.

Menighedsrådet har store for-
ventninger til den nye præst, der 
har sit ståsted omkring midten af 
de kirkelige retninger.

Robert har stor erfaring i sam-
arbejde bl.a. som tillidsmand for 
præsterne i det fynske og vil falde 
godt ind i vort miljø i Rise.

Præstegården Ringvej 5 har i le-
dighedsperioden været igennem 

Ny præst i Rise
en noget omfattende istandsættel-
se, men blev klar til indflytnings-
dagen. Et stort velkommen til den 
nye præstefamilie.

Udskiftning af skifertag på Rise 
Kirkes tårn har været en omfat-
tende sag.

Forløbet har været langt med 
forsinkelser og flere gange ramt af 
skader under storm på stillads, ind-
pakning og det nylagte skifertag. 
Til det nye kors i toppen er valgt 
bronze som materiale. Omkring 
korsets midte er en ”løvkrans” 
med motiv fra vor døbefont. De tre 
korsender slutter med en trekløver, 
hvor motiv er hentet fra altertavle 
og kirkebænkenes gavle.

Udformning af det nye kors har 
før godkendelse ultimo septem-
ber i flere omgange været behand-
let af Den Kgl. Bygningsinspektør 

og Nationalmuseet. Selve korset 
er støbt i bronze hos et fynsk stø-
beri, smedearbejdet er udført lo-
kalt. Ideer til korsets udformning 
kommer fra lokale kræfter.

Ved afslutning af den omfatten-
de renovering skal lyde stor tak 
til alle medvirkende håndværkere 
og tegnestuen Mejeriet A/S. En 
særlig tak til A. P. Møller Fonden, 
der har bidraget med halvdelen af 
omkostningerne ved projektet.

Dåb, vielse og begravelse anmeldes på kirkekontoret.
Der træffes efterfølgende aftale med den præst, som skal foretage 
handlingen.
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I katekismen lyder spørgsmålet 
”Hvad er Guds ord”, og svaret ly-
der: ”Det er Guds tale til os ved 
sin søn Jesus Kristus og ved sine 
profeter og apostle i Bibelen. Det 
underbygges desuden med et bi-
belvers fra Hebræerbrevet som si-
ger det samme. 

Men hvad betyder det? 
Guds ord er delt op i lov og evan-
gelium, krav og gave. Loven er et 
udtryk for, hvordan vi burde leve 
efter Guds vilje. Nogle vil her tæn-
ke på de 10 bud som det første og 
andre bjergprædikenen. Det er de 
ord, som opstiller betingelserne 
for et syndfrit liv; et liv vi aldrig 
vil kunne opnå. 

Guds ord – Bibelen

Derfor er det vigtigt at vi også 
får den anden del med: Evange-
liet. Evangeliet kræver ingenting 
af os, men forklarer os derimod 
budskabet om, at Guds egen søn, 
Jesus, gik i døden for at forsone 
(gøre op for) alle de ting, vi gør 
forkert. 

Husker vi kun på loven, så ople-
ver vi kun kravene, som ikke kan 
skabe liv, men når vi tager evange-
liet med, får vi lov at se syndernes 
forladelse på baggrund af vores 
egne fejl. Det en kontrast, der vil 
noget! 

Hvor møder vi Guds ord?
Vi møder det, når det forkyndes 
for mennesker, hvad enten det er 
gennem prædiken, undervisning, 
læsning derhjemme, samtale, 
sang osv. Det er der, hvor Bibelen 
er omdrejningspunktet for livet 
og Guds ord får lov at fylde. 

Og denne gang vil jeg slutte 
med et citat af Paulus, fra Kolos-
senserbrevet kap. 3 vers 16-17. 

”Lad Kristi ord bo i rigt mål hos 
jer. Undervis og forman med al vis-
dom hinanden med salmer, hym-
ner og åndelige sange, syng med 
tak i jeres hjerte til Gud.  Hvad I 
end gør i ord eller gerning, gør det 
alt sammen i Herren Jesu navn, og 
sig Gud Fader tak ved ham!” 

” Hvad er Guds 
ord”...

Sognepræst Morten B. Vibert

Et af de emner vi finder i Katekismus updated, som konfirmanderne 
skal igennem, er ”Guds ord”, og tager i bund og grund fat i hvad Bi-
belen er for en størrelse.

KATEKISMUS
UPDATED



Sangeftermiddag  
med Bodil Heister
Søndag d. 6. oktober 2019 
kl. 14.00 
nærmere  
omtale i et  
af de  
kommende 
kirkeblade.

Kirkekoncerter  – nyt koncept
Vi har fået tilbudt nogle koncerter i 2019 efter et nyt koncept, hvor vi alene skal ”lægge hus til” – koncertarrangøren sørger for alt andet.Det betyder også, at man ikke kan købe billetter lokalt, men alene via online-billetsalg på hjemme-siden: Musik.dk

Vi vil forsøge at få en aftale om, at koncerterne først bliver annonceret lokalt, så I har mulighed for at købe billetter før andre.
Koncerter i denne aftale for 2019:Januar 2019 – navnet må endnu ikke offentliggø-res  

– billetsalg starter ultimo november 2018Marts 2019 – Joey Moe – koncerten er udsolgtOktober 2019 – navnet må endnu  ikke offentliggøres.
På vores hjemmeside: risekirke.dk og via opslag på facebook vil vi senere offentliggøre navne og start på billetsalg.
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Julekoncert med Haderslev Drengekor 
Tirsdag d. 11. december kl. 19.00 i Rise Kirke – fri entré
HADERSLEV DRENGEKOR blev stif-
tet af domorganist Henrik Skærbæk 
Jespersen i september 2008.

Koret er et blandet drenge- og 
mandskor, der består af 65 sangere 
i alderen 9-62 år. Koret medvirker 
ved særlige gudstjenester i Haderslev 
Domkirke og der er et højt aktivitets-
niveau med koncerter, oplevelser og 
turnéer. En gang om året rejser koret 
til udlandet og har givet koncerter 
i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, 
England og USA. Koret har i løbet af 
kort tid markeret sig som et stærkt, populært og ef-
terspurgt drengekor. Har bl.a. sunget koncert i alle 
Danmarks 10 domkirker.

Drengekoret har ved flere lejligheder sunget for 
den kongelige familie og den danske regering. Ko-
ret var hovednavn ved ’Kirkeministerens julekon-
cert’ i 2017 – en koncert for bl.a. folketing og re-
gering. Herudover er koret blevet transmitteret på 
dansk og tysk TV.

Korets repertoire er den klassiske kirkemusik – 
a cappella, i samspil med orgel eller orkester. Op-
førelser af Händels Messias, Faurés Requiem og 
Mozarts Kroningsmesse samt en række koncerter 
i europæiske domkirker og katedraler.

HENRIK SKÆRBÆK JESPERSEN er domorga-
nist ved Haderslev Domkirke, og stifter og dirigent 

af Haderslev Drengekor. Han er uddannet på Vest-
jysk Musikkonservatorium med Kirkemusikalsk 
diplomeksamen og overtog i 2011 embedet som 
domorganist i en alder af 31 år. 

Henrik Skærbæk Jespersen er en særdeles aktiv 
kordirigent, der har dirigeret utallige kor og kon-
certer i ind- og udland og han er efterspurgt som 
instruktør ved kurser og stævner i hele landet.
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Tirsdag den 19. februar 
H. C. Andersens fortællinger ved Biskop i Ha-
derslev Stift Marianne Christiansen.
H. C. Andersens fortællinger er på mange må-
der livsfortællinger. De drejer sig om de dybe 
og fælles vilkår for menneskelivet. Og derfor er 
det rigtigt, hvad H. C. Andersen siger: ”Det er 
med historier, som med mennesker. De bliver 
kønnere og kønnere med alderen”. Hans histo-
rier bliver smukkere, jo mere de bliver slidt. Li-
gesom os andre. Og måske bliver vi oven i købet 
smukkere af at høre historierne.

Tirsdag den 5. marts
”Kaffe med Kurt”
Vi kender Kurt Leth fra TV-Syds udsendelser 
gennem en lang årrække – ”Kaffe med Kurt” el-
ler TV2 Østjylland ”Kurt kom forbi”.
Kurt, der er en institution på dansk tv, er gået 
på pension, men tager gerne ud og fortæller om 
oplevelser ved at lave tv med almindelige men-
nesker med en ualmindelig historie.
Han har været med til at starte både TV Syd og 
TV2 Østjylland op.

Højskoleforeningen 2019

Tirsdag den 8. januar
Formand for Grænseforeningen, Jens An-
dresen, kalder sit foredrag ”En snart 100 årig 
tænker på fornyelse”. I grænselandet – snart 100 
efter Genforeningen – er der fortsat mange ak-
tiviteter både syd og nord for grænsen samt he-
nover grænsen. Disse emner vil Jens Andresen 
berette om i sit foredrag. Jens har mange ind-
faldsvinkler til emnet. 

Onsdag den 23. januar (bemærk onsdag)
”Til bords med den bramfri Luther”
Det er overskriften på foredraget af Jacob Ør-
sted, sognepræst ved Helligåndskirken i 
Flensborg. ”Godbidder – citater fra Martin Lu-
thers frimodige taler omkring middagsbordet” 
– det er navnet på en nyudgivet bog fra Jacob 
Ørsteds hånd. 
Vi kan se frem til en interessant og underhol-
dende aften – med fortællinger om Martin Lu-
ther, vi ikke har hørt før.

Tirsdag den 5. februar
”Der røg så det ridderkors”
Journalist Gert Eilrich fortæller anekdoter om 
de kendte, offentliggør yderst hemmelige ar-
bejdsmetoder, afslører usandsynlige historier 
om de royale – og underholder generelt om livet 
som stuevært på DR Syd. Også efter at mikrofo-
nen er slukket.
Gert Eilrich er født ved Ribe, oprindelig uddan-
net landmand, læste senere til journalist, kom 
til Radio Syd i 1994 og har siden været vært på 
programmer som ”Morgen på P4”, ”Formiddag 
på Syd”, ”Eftermiddagstjenesten” og ”Eilrichs 
Evergreens”.

Vel mødt til en interessant foredragsrække

Alle aftener starter kl. 19.00 i Rise Sognegaard. 
For deltagelse alle aftener betales 150 kr. første 
aften. Enkeltforedrag 50 kr. Egen kaffe og kage 
medbringes.

Ingen tilmelding – deltagerbetaling afregnes  
med kasserer Karen Brun ved mødestart.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til  
Johannes P. Christensen tlf. 21 70 64 70.

Rise – Egvad Højskoleforening inviterer i samarbejde med Ældresagen,  
til 5 foredragsaftener i Rise Sognegaard.



  Julebasar

Søndag d. 25. november i Rise Sognegaard

Mangler du noget flot julepynt, lækre striksager til dig selv eller  

hjemmet eller andre spændende ting – så se her:

Tidspunkt for basaren: Efter kirketid – fra ca. kl. 11.30-14.00. 

Der vil være lækkert kaffebord pris pr. billet: 25 kr.

Vi modtager meget gerne kager til kaffebordet.  

Kontakt Iben Koch-Hørlyck fra menighedsrådet, tlf. 51 78 47 28.

Tombola og salg

Rises Gode Hænder har kreativt doneret tid og håndarbejde, som både sælges 

særskilt og som er en del af tombolaen. Men vi har brug for mere. Vi modtager 

meget gerne præmier; husflid, håndarbejde, kreative pyntegenstande; gaver mv. 

Kontakt kirkens præster.

Alle donationer modtages med hjertelig tak.  

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

Nytårsgudstjeneste

Torsdag d. 3. januar kl. 14.00 holder vi 

nytårsgudstjeneste for Pensionistforenin-

gen – vi mødes først til en gudstjeneste i 

kirken og efterfølgende er der kaffe, kage 

og hyggeligt samvær i Sognegaarden. 
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JulehjælpDet er muligt for sognets indbyggere at søge julehjælp ved Rise kirke. For at 

komme i betragtning skal man sende en ansøgning til en af sognepræsterne 

(se under kontakt). I ansøgningen skal man forklare, hvorfor man søger og 

har brug for hjælpen. Husk at skrive navn, adresse og telefonnummer på; så 

vi kan kontakte jer og finde frem til jer med den evt. hjælp. 
Vi giver julemad – med alt hvad der hører til juleaftensdag inkl. en mandel-

gave. Det kan ikke ombyttes til penge. Julemaden bringes ud efter nærmere 

aftale – og afleveres personligt på bopælsadressen. Så man skal være hjemme 

til at tage imod den. 
Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag d. 7. december. Vi kvitterer 

for modtagelse – og giver besked snarest, om vi kan imødekomme ansøgnin-

gen.
Kun præsterne ser ansøgningerne. For yderligere information kontakt Mor-

ten eller Robert.

OPSLAGSTAVLE
AdventsgudstjenesteTorsdag d. 6. december kl. 19.00  er der adventsgudstjeneste for  Rødekro Husholdningsforening.

vil være at høre, når Rise Kirkes Kor torsdag d. 6. december  
kl. 17.00 synger julen ind på Rødekro Bibliotek.

Igen i år har biblioteket inviteret vores ungdoms- og voksenkor 
 til at synge nogle af de kendte julesalmer og måske også nogle, 
som er knap så kendte.

Kom i julestemning på biblioteket - der er fri entré. 

Julens dejligste salmer…

Rises Gode Hænder
 I 2018 mødes vi sidste gang  
fredag d. 16. november fra kl. 10.00 – 12.00.

Første gang i det nye år bliver fredag d. 11. januar.



Juleafslutninger/-gudstjenester  
i Rise Kirke

Vi glæder os til at se jer til jeres arrangementer:

Autisme Center Syd: Tirsdag d. 4. december kl. 17.00

Børnehuset Østergade: Tirsdag d. 11. december kl. 10.00

Børnehuset Fladhøj med luciaoptog: Fredag d. 14. december kl. 10.00

Dagplejebørn: Onsdag d. 19. december kl. 9.30

Hærvejsskolen: Torsdag d. 20. december kl. 9.00 og 10.00

Nytårsgudstjeneste

Torsdag d. 3. januar kl. 14.00 holder vi 

nytårsgudstjeneste for Pensionistforenin-

gen – vi mødes først til en gudstjeneste i 

kirken og efterfølgende er der kaffe, kage 

og hyggeligt samvær i Sognegaarden. 

Nyt hold babysalmesangStarter torsdag d. 3. januar 2019 kl. 9.30.Tilmelding kan ske til kirkekontoret på 
tlf. 74 69 40 07 eller mail: gkr@km.dk.Vi glæder os til at se jer.

17

AdventsgudstjenesteTorsdag d. 6. december kl. 19.00  er der adventsgudstjeneste for  Rødekro Husholdningsforening.

vil være at høre, når Rise Kirkes Kor torsdag d. 6. december  
kl. 17.00 synger julen ind på Rødekro Bibliotek.

Igen i år har biblioteket inviteret vores ungdoms- og voksenkor 
 til at synge nogle af de kendte julesalmer og måske også nogle, 
som er knap så kendte.

Kom i julestemning på biblioteket - der er fri entré. 

Julens dejligste salmer…

Rises Gode Hænder
 I 2018 mødes vi sidste gang  
fredag d. 16. november fra kl. 10.00 – 12.00.

Første gang i det nye år bliver fredag d. 11. januar.
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De Danske Sømands- og Udlandskirker - DSUK  
Mette Cecilie Brask, sognepræst i Rendsborg, Sydslesvig

Den danske menighed i Rendsborg er en af Sydslesvigs 29 menigheder. De 29 menigheder har, når 
alle stillinger er besat, 21 præster og en provst. Der er fast 60 forskellige prædikesteder, det er dog 
ikke alle steder, der er gudstjeneste hver søndag.

Som præst i Rendsborg er jeg hel-
dig kun at have et prædikested, 
vores Danske Kirke i Rendsborg, 
som ligger på Gerichtsberg, et 
kvarter med blandet beboelse 
af villaer og virksomheder i den 
vestlige del af Rendsborg. Man 
skal kende kirken, for at kunne 

finde den, for det er ikke nogen 
prangende bygning. Den ligner 
mest et parcelhus med sit flade tag 
– dens eneste og tydeligste kende-
tegn er kirkeklokken, som hver 
søndag kalder til gudstjeneste. 

Til trods for kirkens skjulte 
beliggenhed er der pænt man-
ge mennesker, der finder forbi i 
ugens løb, når menigheden indby-
der til konfirmandundervisning, 
minikonfirmandundervisning, 
læsekreds, filmklub, studiekreds, 
onsdagsstilhed, sangaftener, æld-
rekaffe, foredrag og ikke mindst 
gudstjenester. Skulle man se det 
i forhold til medlemstallet, så er 
den gennemsnitlige kirkegang på 
omkring 20% hver søndag og an-

tallet af engagerede endnu større, 
men det ville være misvisende, 
fordi folk kan være meget lang tid 
om at tage sig sammen til at bli-
ve medlemmer. Dog må vi sige, at 
der er en god opbakning til kir-
ken i Rendsborg. Der jo nærmest 
er en slags valgmenighed.

Den Danske 
Kirke i Rends-
borg er en af 
mange tilbud til 
det danske min-
dretals medlem-
mer. Rendsborg 
har en dansk 
skole med om-
kring 200 med-
lemmer og i 
Ve s te r møl l e , 
som også hører 
til pastoratet, 

er der en lille skole med 
omkring 20 elever. Rendsborg har 
en børnehave med 90 børn og i 
Vestermølles børnehave er der 20 
børn. Derudover findes der dansk 
kulturforening, Sydslesvigsk For-
ening. Der er en ungdomsfor-
ening, spejdere og naturligvis 
Sydslesvigsk Vælgerforening. På 
det punkt ligner Rendsborg de 
andre distrikter i Sydslesvig - om-
rådet fra grænsen til Ejderen - der 
findes mange tilbud til dem, som 
vil holde fast i det danske -eller 
føler et tilhørsforhold til det dan-
ske, for Sydslesvigere er en blan-
det flok, og medlemmerne kan 
have mange forskellige grunde til 
at være en del ad Det danske Min-
dretal.

Jeg har været præst ved menig-
heden i Rendsborg siden 1. juni 
2004. Det var nok lidt tilfældigt, 
at det lige blev her, og så alligevel 
ikke helt. Min daværende mand 
var tysk og også præst og vi ledte 
efter et sted, hvor vi begge kunne 
arbejde og bruge vores moders-
mål og så var Sydslesvig jo oplagt. 
Valget faldt på Rendsborg, fordi 
det var ledigt, og fordi byen virke-
de interessant. Når man i årevis er 
kørt forbi i toget og har taget en 
æresrunde i byen og op over jern-
banebroen over Kielerkanalen, så 
får man på et tidspunkt lyst til at 
stå af og se nærmere på byen. 

Jeg skulle egentlig ikke have 
været her så længe, men jeg var 
nok ikke helt forberedt på, at jeg 
skulle blive så glad for Rendsborg. 
Jeg sætter pris på at være en del 
af mindretallet. Vi har et godt 
samarbejde med skole og børne-
have med forskellige tilbud, hvor 
børnene kommer i kirken eller 
jeg kommer til dem. Filmklub og 
andre tilbud er i samarbejde med 
SSF og sangaftnerne holder vi nu 
sammen med et af byens dansk-
kurser. Der er en god kontakt 
med spejderne og jeg tror i det 
hele taget, at der er en forståelse i 
mindretallet af, at hvis vi skal be-
stå, så skal vi bestå sammen. I det 
fællesskab spiller kirken også en 
vigtig rolle.

En del af menighedens tilbud er 
udsprunget af medlemmers enga-
gement og evner til at tænke med. 
Således var det de første guldkon-
firmander, som lagde grundlaget 
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Hvem er jeg?

Vores nye sognepræst fortæller her lidt om 
sig selv og sin familie. 

Enkelte af kometbladets læsere vil måske kunne 
genkende den nye sognepræst i Rise, skønt hå-
ret er blevet tyndere, og der er kommet (enkelte) 
rynker til i løbet af de sidste 19 år. 

Det skyldes, at jeg har boet i sognet, indtil jeg 
var 19 år. Jeg hedder Robert Bonde Hansen og er 
38 år. Jeg er gift med Pernille, og sammen har vi 
Thomas på knap to år.

I de sidste knap tyve år har jeg bl.a. studeret 
teologi i Århus og været ansat ved universitetet, 
ligesom jeg har skrevet og udgivet faglitterære bø-
ger indenfor teologi.

I de sidste seks år har jeg været sognepræst i 
Ryslinge på Fyn. Det har været en god tid med 
rare mennesker og gode kolleger. Da stillingen 
som sognepræst i Rise blev ledig, var min kone 
og jeg dog enige om at søge tilbage til vore jyske 
rødder.

Derfor er det da også med stor glæde, at jeg har 
modtaget menighedsrådets indstilling til at til-
træde stillingen som sognepræst og vende hjem. 
Jeg skal gøre mit yderste for at vise mig værdig til 
den tillid, der er blevet vist mig.

Jeg har ord for at være omgængelig og humo-
ristisk. I min fritid interesserer jeg mig for histo-
rie og litteratur, ligesom jeg går på jagt og spiller 
tenorsaxofon.

for ældrekredsen. Det 
var et menighedsråds-
medlem, der invite-
rede sit danskkursus 
med til sangaftener og 
filmklub. For en del 
år siden var det også 
et aktivt menigheds-
medlem, som sørge-
de for, at der nu de 
sidste 12 år har været 
krybbespil juleaf-
ten, fordi hun sagde: 
”Kunne du ikke lave 
en gudstjeneste med 
krybbespil juleaften, 
for ellers bliver vi jo 
nødt til at gå i den 
tyske kirke”. Derfor 
har vi de sidste12 år 
samlet omkring 20 børn i novem-
ber – december for at indøve et 
krybbespil til juleaften. 

Lige som de andre kirker i 
Sydslesvig er Den danske kirke i 
Rendsborg en del af Danske sø-
mands- og Udlandskirkers vidt 

forgrenede arbejde blandt danske 
og dansksindede.

Mette Cecilie Brask
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Dødsfald
Begravede/bisat

20.07 Kjell Kehlet Christensen, 75 år 
 Kløvermarken 26
27.07 Mathilde Petersen, 88 år 
 Rise Bygade 56, -1
01.08 Ingrid Paulsen, 94 år 
 Rise Bygade 58, -4
02.08 Leif Larsen, 77 år 
 Rosenvænget 73
14.08 Christel Hattens, 80 år 
 Granhaven 4, 1 -005
15.08 Palle Wind, 75 år 
 Kirsebærparken 27
17.08 Metha Kristine Højland, 87 år 
 Lergård 100, -004
22.08 Annelene Wagner Olsen, 59 år 
 Rødekro Midt 2, -1
31.08 Preben Swenson, 68 år 
 Hærvejen 27, 2. 
07.09 Eleonora Juhl, 93 år 
 Nørrekær 15, 2
19.09 Anne Grethe Toft, 86 år 
 Ribevej 18

Viede / velsignede
07.07 Helle Lage Magnussen og  
 Michael Lage Magnussen 
 Lindeparken 19
11.08 Tine Fries og Karsten Fries 
 Årslev Bygade 21, Årslev
18.08 Vivie Jessen og  
 Dennis Kristian Nygren Jensen 
 Grønningen 67
18.08 Salma Kristensen og Mads Kristensen 
 Flensborg
18.08 Christine Fredslund Skau og  
 Jens Fredslund Skau 
 Løkkegårdsvej 37
25.08 Sarah Hiltmar Armbrust og  
 Jesper Armbrust 
 Nørager 50
01.09 Louise Karoline Vindbjærg Koldsø og  
 Rasmus Lange Vindbjærg Koldsø 
 Nørager 70

Dåb
01.07 Rune Roth Lorenzen 
 Plantevænget 33
12.08 Felia Skjøth Rosengren 
 Nørager 36
12.08 Otto Brunsgaard Thomsen 
 Forstalle 111, Aabenraa
19.08 Aura Mickelborg Nissen 
 Søvænget 21
19.08 Milas Eskildsen Petersen 
 Damgårdvej 4, Tinglev
26.08 Melanie Dorthe Jensen 
 Fyrreparken 17
02.09 Magnus Vestergaard Juhl Hansen 
 Hvedemarken 8
09.09 Malthe Schlitterlau 
 Ryttervænget 26
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NOVEMBER:
Fredag, den 16. kl. 18.00.
I Rise Sognegaard. Rødekro Koret 
fejrer 50-års Jubilæum. Fællesspis-
ning og fælles kaffebord til Kr. 50.
Aksel Kristiansen, Aabenraa, taler. 
Tilmelding senest 9.11.18 til  
Gerda Petersen tlf.: 74 66 10 52 / 
Mobil 21 96 89 54. Program følger.

Tirsdag, den 20.
Ydre Missions aften ved Mission 
Afrika. Taler og fortæller er grafiker 
Orla Møller, Vejle.
Gaveindsamling til Mission Afrika.

DECEMBER:
Tirsdag, den 4.
Adventshygge for alle arrangeret 
af bibelkreds 2. Salg af bøger og 
kalendere ved Martin Christensen, 
Bedsted.

Lørdag, den 29.
Julefest ved Magnus Søndergaard, 
Aabenraa.
 
JANUAR: 
Evangelisk Alliance Bedeuge
Tema: ”Åndeligt Venskab.”
Mandag, den 7.
Indre Mission ved Niels Jørgen  
Højland, Rødekro.

Onsdag, den 9.
Missionsforbundet ved pastor Ras-
mus Elkjær Larsen, Hostrupskov.
Efterfølgende fælles kaffebord.

Torsdag, den 10.
I The Power House, Hærvejen 47, 
Rødekro ved pastor John Herd, 
Rødekro.

Fredag, den 11.
I Hjordkær Kirke 
Gudstjeneste ved pastor Robert 
Strandgaard Andersen, Hjordkær.
Efterfølgende fælles kaffebord i 
Hjordkær Missionshjem.

Lørdag, den 19.
I Hjordkær Missionshjem. Vinter-
stævne. Program følger.

Tirsdag, den 29.
Ordinær generalforsamling.

FEBRUAR:
Mandag, den 11.
Bedemøde for alle kl. 14.30.

Tirsdag, den 12.
Møde ved tidligere Tanzania- 
missionær og nu tværkulturel 
konsulent  Else Wiwe, Haderslev. 
Emne: ”Arbejdet med flygtninge  
og indvandrere”

Tirsdag, den 26.
Litteraturaften ved Jens Langkilde-
hus, Løgumkloster.

MARTS:
Mandag, den 11.
Bedemøde for alle kl. 14.30.

Hvor intet andet er nævnt, starter 
møderne kl. 19.30.  

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 27. november
Misse og Viggo Simonsen,  
Kløvermarken 10.
Tirsdag, den 5. februar
Ragnhild og Aage Vibe,  
Søparken 217.

Tirsdag, den 5. marts
Nora og Niels Jørgen Højland,  
Åløkke 19.

Bibelkreds 3 kl. 19.30
Tirsdag, den 13. november
Lene og Rasmus Ebsen,  
Kløvermarken 16.

Tirsdag, den 22. januar
Kirsten og Ejner Vibe, Søparken 61.

Tirsdag, den 19. februar
Ingrid Jensen, Kirsebærparken 52.

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

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

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

Møder i Menighedshuset
Indre Mission · Hærvejen 54, Rødekro

EFTERMIDDAGSHYGGE I SOGNEGAARDEN 
Fredag, den 30. november kl. 14.30
Fredag, den 14. december kl. 14.30 Pakkeleg.
Fredag, den 25. januar kl. 14.30
Fredag, den 22. februar kl. 14.30 
Gratis fælles kaffebord.  
Velkommen til at være med i et godt og hyggeligt fællesskab.
Nora og Niels Jørgen Højland, Rise Menighedsråd.



Rødekro’s veteranhold har i år 
vundet det sønderjyske mester-
skab og skal spille om det jyske 
mesterskab – FLOT!!. 

Det sønderjyske mesterskab må 
absolut betegnes som et rigtig flot 
punktum på en rigtig god sæson. 
Kampen om det jyske mester-
skab spilles på neutral bane i Give 
lørdag den 27. oktober kl. 11.00 
imod Viborg IF.

Et fantastisk sammenhold  
skaber resultater
Hele drivkraften bag vores Old-
boys, Veteran, Super Veteran og 
Super Masters hold er det sam-
menhold holdene har på tværs 
af aldersgrupperne. Trænere som 
spillere gør en rigtig stor indsats 

Rødekro’s grå guld er blevet sønderjysk mester!!!

for at alle er med, både på og uden 
for banen. 

Et godt eksempel var afslutnin-
gen på en rigtig god sæson. Inden 
efterårsferien blev der holdt af-
slutningsfest for veteran og super-
veteran, hvor alle mødtes kl. 15.00 
på Fladhøj til hygge og boldspil i 
hallen, med forskellige aktiviteter. 
Herefter fortsatte festen på Nelson 
til 3 retters menu , sjov, ballade og 
et par af de skarpe…

Vores veteranhold har i år be-
stået af 28 spillere som er sam-
mensat at både tidligere første-
holds seniorer samt alle som godt 
kan lide at spille fodbold. Sam-
menholdet er i top og tredje halv-
leg er altid en del af spillet.

Alle er velkomne

Fra mandag i uge 43 begynder 
fælles vintertræning for oldboys, 
veteran, superveteran og super 
masters. Alle er velkomne og vi 
mødes på kunstgræsbanen kl. 
19.00. Træningen er for alle og vi 
spiller udelukkende kampe. 

For dem der har lyst er der altid 
hygge i omklædningsrum og cafe-
teriet bagefter, og årets julefrokost 
sidste mandag inden jul er altid et 
hit!!

Såfremt du har lyst til at genop-
tage din fodboldkarriere på et af 
vores ”ældre hold” er du velkom-
men til at kontakte Thomas Grev-
sen på telefon 30 72 10 14.

Også blandt vores U8, U9 og U10 
piger, blev efterårsferien fejret 
med manér. Pigernes sidste træ-
ning inden efterårsferien var skif-
tet ud med en tur til Jumphouse 
i Flensborg med efterfølgende be-
søg på Mc Donalds. 

Pigerne var som altid i rigtig 
godt humør og der blev hoppet, 
leget, grint og hygget til den helt 
store guldmedalje – en fornøjelse 
for både børn og trænere

Sammenholdet i vores pige-

Pigerne hoppede sig på efterårsferie

Fra og med efterårsferien træ-
ner vi indendørs og udendørs 
på kunstgræs. Alle er velkom-
men til at komme og være 
med. Kontaktinformationer 
og træningstider for de enkelte 
hold fremgår af vores hjemme-
side http://www.roedekrofod-
bold.dk. 

På vores hjemmeside kan 
du også finde telefonnummer 
og mail på kontaktpersoner i 
klubben.

Træningstider  
indendørs og på 
kunstgræsgruppe er rigtig god!! Vores U8, 

U9 og U10 piger træner sammen. 
Vores U11 og U12 piger træner 
ligeledes sammen. Træningen på 
tværs af årgangene skaber rigtig 
gode relationer blandt pigerne.

Kom og vær med – vi har det 
rigtig hyggeligt!!

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

Rødekro og omegns Pensionistforening

Rødekro og omegns pensionist-
forening har et stort aktivitets 
program hvor vi arrangerer rej-
ser, udflugter, foredrag, lottospil, 
folkedans, kortspil og en ugent-
lig spilledag hvor der kan spilles 
Dart, Bob, Bordcurling, Ludo, 
Møl og Dam, Skak m.m. 

Det koster 75 kr. om året at være 
medlem af Pensionistforeningen. 
Er du ikke medlem kan indmel-
des ske til:

Formanden 
Jane Lildholdt tlf. 74 66 64 59 
eller 
Kassereren Svend Luff 
tlf. 24 67 28 26

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

Aktiviteter i vinterhalvåret

I vinter har vi følgende faste aktiviteter:
• Kortspil hver mandag kl. 13.30 i Borgerhuset.

• Folkedans hver tirsdag kl. 15.00 i Borgerhuset.

• Spilledag hver onsdag kl. 13.30 i Borgerhuset.

Herudover har vi følgende arrangementer:

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

•  Onsdag den 5. december kl. 14.00 
adventshygge i Borgerhuset. 
(Bemærk adventsmødet  
er flyttet fra fredag den 7. 12) 

•  Torsdag den 3. januar kl. 14.00  
nytårsgudstjeneste I Rise Kirke,  
med efterfølgende kaffe  
i Sognegården.

•  Fredag den 18. januar kl. 14.00  
pakkelotto i Borgerhuset,  
medbring en pakke til 30,00 kr.

•  Fredag den 22. februar kl. 14.00 foredrag i Borgerhuset  
med Karen Margrethe og Åge Lorentzen  
om deres 3 måneders frivillige arbejde i Tanzania.

•  Fredag den 8. marts generalforsamling i Borgerhuset. 
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Sæsonen startede midt i septem-
ber og løber frem til marts. På 
vores 17 hold er der 579 tilmeldte 
og der summer af god energi på 
alle hold – lige fra de yngste til de 
ældste. Vi investerer gerne i at alle 
vores instruktører og hjælpe in-
struktører, således de er bedst mu-
ligt ”klædt på” med inspiration til 
instruktørrollen, og sender dem 
derfor gerne på kursus. I år har 30 
instruktører nydt godt af kurser, 
og investeringen har derfor væ-
ret til gavn for både de frivillige 
instruktører og medlemmerne i 

Gymnastik har haft en god start på sæson 2018/19

gymnastikforeningen. Vi kan alle-
rede afsløre nu, at vi til næste sæ-
son uddanner  2 yoga instruktører 
gennem DGI, og vi glæder os til at 
kunne tilbyde yoga som alternativ 
til vores gymnastikhold. 

Et lille glimt fra holdet: Pige spring, rytme og leg 1-3 
kl. En dejlig onsdag i selskab med dejlige børn og 
dygtige trænere.

Aktiv 16+ er et hold, som er 
blevet oprettet i samarbejde 
med gymnasternes ønske om 
at træne hele vinteren uden at 
være et opvisningshold. Hol-
det har fokus på rytmisk gym-
nastik med et mix af konditi-
on. Hele kroppen bliver trænet 
så det giver sved på panden 
samtidig med at de unge har 
det sjovt med hinanden. Hol-
det træner hver onsdag fra 19-
20.30 og har sidste træning d. 
6.februar 2019. Tilmeld dig på 
vores hjemmeside, eller kon-
takt instruktør Anne Dorthe 
på telefon 6020 0395.

I samarbejde med Aktiv 
Aabenraa bliver der den 2. fe-
bruar fra 12-14 en lille visning 
af de øvelser der er arbejdet 
på holdet og mulighed for at 
invitere sin veninde, søster el-
ler bedstefar under armen og 
få afprøvet en svedig træning 
med sjov og leg.

Rytme 16+  
er ændret til Aktiv 16+

Aktiv 16+ er et hold, som er ble-
vet oprettet i samarbejde med 
gymnasternes ønske om at træ-
ne hele vinteren uden at være et 
opvisningshold. Holdet har fo-
kus på rytmisk gymnastik med 
et mix af kondition. Hele krop-
pen bliver trænet så det giver 
sved på panden samtidig med at 
de unge har det sjovt med hin-
anden. Holdet træner hver ons-
dag fra 19-20.30 og har sidste 
træning d. 6.februar 2019. Til-
meld dig på vores hjemmeside, 

Formiddagsgymnastik for senior damer og herrer
eller kontakt instruktør Anne 
Dorthe på telefon 6020 0395.

I samarbejde med Aktiv 
Aabenraa bliver der den 2. fe-
bruar fra 12-14 en lille visning 
af de øvelser der er arbejdet på 
holdet og mulighed for at invite-
re sin veninde, søster eller bed-
stefar under armen og få afprø-
vet en svedig træning med sjov 
og leg.

Gymnastik
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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 

Her arbejdes på sagen i bogsta-
veligste forstand. Alle knokler og 
giver den gas, samtidig med vi har 
det sjovt.

I gymnastiksalen bliver red-
skaberne udnyttet fuldt ud, og de 
sidste 3 torsdage har vi været på 
forsvarets forhindringsbane i Ha-
derslev.  Nu er vi tilbage til uden-
dørsarealerne ved Hærvejsskolen, 
og dèr arbejdes videre med puls- 
og konditionstræning .

Kunne DU tænke dig at prøve 
kræfter som instruktør på Cros-
sGym , så hører vi gerne fra dig. 
Yderligere info fås ved Janne på 
mobil 26832173 – vi har også 
brug for DIG !

CrossGym

Klokken slår – tiden går … og vi glæder os over at gymnastikafde-
lingen kan invitere til generalforsamling onsdag den 20. februar. 
Se tidspunkt og sted når vi kommer tættere på datoen på Facebook 
eller vores hjemmeside.

Når nu kalenderen er fremme – så sæt også X søndag den 3. marts 
til et brag af en forårsopvisning.

Datoer der er værd at reservere i kalenderen
Følg med og få mere 
information om  
alle vores tilbud 
Vi gør det nemt for dig at følge 
med i gymnastik foreningens ny-
heder og aktiviteter. 

Både på vores hjemmeside: 

www.roedekro-if.dk/gymnastik

og på 

facebook@rødekrogymnastik

RÅD TIL HELE LIVET

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

Gymnastik
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Z anlæg hentet i Tyskland

N afdelingen

I H0 afdelingen 
arbejdes der med 
sporlægning i 
flere etager, samt 
opbygning af et 
demoanlæg til 
udstillingsbrug.

Ho afdelingen

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

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

Hvis du er interesseret i at få en 
modelbanesnak så kom forbi og 
ring 25 32 50 76.

Vi har fået hentet det Z anlæg vi 
i sidste nummer af Kometbladet 
efterlyste hjælp til at få hentet.
Anlægget er 1930 x 820 x 340 mm

N afdelingen er i fuld gang i med 
at klargøre hovedstationen med 
rangerterræn.
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Åbningstider: Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 
 Lørdag: 9.30 - 12.30

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

Rødekro - Aabenraa Modelbane Klub 



MANDAG - FREDAG

KL. 9.00 - 19.00

KL. 9.00 - 17.00
LØRDAG - SØNDAG
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 RØDEKRO
Udviklingsråd

(3 i 1)
Rødekro byder på mange mulig-
heder for at træne udendørs.

Måske har du set og prøvet det 
nye fitnessspot (Hvad hedder det 
egentlig? Det må Hans eller du 
vide) tæt ved Fladhøj idrætsom-
råde. Men ved du at Rødekro Tri 
& Motion har lavet og vedlige-
holder en flot natursti, rundt om 
en af de skønne søer i grusgrav-
området? At der samme sted, ved 
vores open water svømme-sø, er 
opført et unikt fitnessspot, hvor 
du kan træne alle de vigtigste mu-
skelgrupper? Her kan du kombi-
nere en løbetur (1) i naturskønne 
omgivelser (2) rundt om en sø, og 

Kender du dine lokale muligheder?
samtidig træne alle musklerne i 
kroppen (3) Hvis du løber ud fra 
Hærvejsskolens afdeling på Flad-
høj området, og benytter dig af 
ovenstående tilbud, kan du i lø-
bet af 45 min få trænet kroppen 
igennem og så vil der efterfølgen-
de også være mulighed for at bade 
på idrætsområdet. Det eneste du 
skal gøre, er at komme afsted og 
få din ven med. Det er gratis og 
stilles til rådighed for alle som har 
lyst. NB bliv ikke overrasket over 

Rødekroløbet
RødekroLøbet blev igen i år af-
holdt sammen midtbyfesten , i 
super dejligt vejr og med 400 
glade børn på startstregen kun-
ne det kun blive en fantastisk 
aften.

Børneløbet er et gratis løb for 
børn fra 0 til 14 år og hvor selv 
de mindste på 1 år får en for-
nemmelse af den glæde som der 
er at løbe en tur.

Ved hovedløbet kunne vi kon-
statere en svag deltager nedgang, 
men som vi havde set komme i 
krystalkuglen, dem der deltog 
såvel i Sønderjyske mesterska-

ber og klubmesterskaber gik til 
den , der blev sat flere personlige 
rekorder.

Igen i år var der stor opbak-
ning fra klubbens frivillige til 
opstilling, samt afvikling af løbet 
og oprydning,  Tak for det.

De lokale erhvervsdrivende 
har bakket helt fantastisk op om 
løbet, i form af sponsorater, ga-
ver og materiel, støt dem .

Vi ses til RødekroLøbet 2019

at se vores open water entusiaster, 
som træner på alle tider af døgnet 
fra 1. maj – til starten af oktober 
måned.

Tri & Motion
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Rødekro Lokalbestyrelse

Ældre Sagens krolfklub i Røde-
kro har afviklet sit årlige klub-
mesterskab, der fandt sted den 
27. september på banerne på 
Lunderup Markvej.
1. pladsen der gav pokal og 
guldmedalje gik til Poul Erik 
Pedersen, der efter 2 gange 24 
huller kom ned på 138 slag. 
Svend Aage Petersen tog sig af 
2. pladsen og sølvmedalje med 
151 slag. 3. pladsen og bronze-
medalje tog Anita Callesen med 
152 slag. Der deltog 35 spillere i 
klubmesterskabet.
Præmierne til spillere med flest 

Klubmesterskab i Krolf
hole in one gennem hele sæso-
nen gik til Verner Flindt med 23 
hole in one. Derefter fulgte Peter 
M. Asmussen med 22, Poul Erik 
Pedersen og Kaj Tiedemann 
med hver 18 og Bodil Asmus-
sen og Egon Sørensen med hver 
16 hole in one. Pokal, medaljer 
og præmier 
blev overrakt 
spillerne ved 
sæsonafslut-
ningsfesten i 
Borgerhuset 
den 26. okto-
ber.

Ældre Sagens aktiviteter i og ved Rødekro hallen 2018/2019

Fra mandag den 1. oktober 2018 
og til og med mandag den 25. 
marts 2019 er der indendørskrolf 
i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 
12.00. Eneste undtagelse er man-
dag den 24. december 2018 og 
mandag den 31. december 2018.

Fra fredag den 5. oktober 2018 
og frem til og med fredag den 29. 
marts 2019 er der fra kl. 08.00 til 
kl. 10.00 mulighed for at spille 
tæppecurling og floorball. Floor-
ball foregår her, på den mere stille 
måde, da der er enighed om, at det 
er det sjove og humoristiske der er 
i højsæde, og ingen af deltagerne 
ønsker det konkurrencemæssige 

spil. Der spilles dog ikke fredag 
den 28. december 2018. Kaffen 
til deltagerne denne morgen, er 
som sidste år blevet sponsoreret af 
REMA 1000 i Østergade, Rødekro

Hver tirsdag eftermiddag fra kl. 
14.00 er der udendørs krolf ved 
hallen. Der spilles dog ikke den 25. 
december 2018 og den 1. januar 
2019. Der spilles på 2 baner med 
i alt 24 huller. Her vil der kunne 
spilles hele året, hvis vejr guderne 
ellers er med os. Eftermiddagskaf-
fen er sponsoreret af REMA 1000 
i Østergade. Blæst og frost pleje jo 
ikke at stoppe spillerne, da de så 
bare tager noget varmere tøj på.

Fra mandag den 5. november 
2018 og til og med mandag den 11. 
februar 2019, vil der kunne spilles 
aften krolf.  Dette starter kl. 18.00.  
Der vil blive spillet på 2 baner med 
i alt 24 huller, som alle er forsynet 
med lys. Spillerne har enten pande-
lamper eller en anden form for lys 
med, så man har en mulighed for 
både at finde og se sin kugle. Her 
spilles der heller ikke mandag den 
24. december 2018 og mandag den 
31. december 2018.

Hvis der er interesse for at se no-
get af dette, eller at få en snak, er 
man velkommen til at kigge forbi.

Julen nærmer sig med hastige 
skridt. Som tidligere arrangerer 
vi fredag den 7. dec. kl. 14  ad-
venthygge med pakkeleg .  Med-
bring en pakke til ca. 30 kr.  Vi 
serverer kaffe med kløben og 
småkager. Ind imellem afhol-
des pakkeleg, som plejer at være 
rigtig sjovt. Vi synger vore dej-
lige julesange mm. Vi plejer at 

Adventhygge
have et par  
hyggelige 
timer i hinan- 
dens selskab.

Tilmeld senest 
 27. november 
til Erik Klit, 74 66 11 32,  
mail: e.klit@hotmail.com

NYT NYT for mænd  60+
Den 13. december  kl. 12 invi-
terer vi mændene til HERRE-
VÆRELSET, som denne dag er 
i Borgerhuset.  Vi serverer gule 
ærter m. tilbehør, 1 øl/vand, 
snaps, og kaffe for kun 50 kr.  Vi 
glæder os til at ”passe Jer op”, 
der er musik, sang  og  julestem-
ning. 

Mød op til et par hyggelige ti-
mer i gamle og nye venners lag.  
Vel Mødt!

Tilmelding senest 6.december 
til Erik Klit, 74 66 11 32, 
mail: e.klit@hotmail.com

De herrer!! kom ud af busken 
og mød nye og gamle venner  

i gemytligt lag.
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Østergade 10 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 16 20

www.roedekrosmedie-as.dk  

Tur til Klægager gård
Den gamle digegreves gård i marsken.

Mandag d. 10. september tog 36 
medlemmer på bustur til Klæga-
ger gård, den gamle digegreves 
gård ved Bredebro. Den ejes i dag 
af Ruth og Christian Lorenzen, 
som ved hjælp af fonde har kun-
net restaurere gården, så den i dag 
kan bruges til mange formål bla

B&B, højskoleaftner, musi-
karrangementer og guidede ture 
i marsken. Vi blev modtaget af 
Christian Lorenzen som steg på 
bussen og kørte rundt med os 
i halvanden time. Han fortalte 
meget levende om de flade land-
skaber og om hvorfor gårdene 
ligger på forhøjninger, som kal-
des et varf (flertal værfter). Det 
er en nødvendighed for at undgå 

oversvømmelser under stormflo-
der. Vi kom også forbi Jens Ro-
sendahls hus, digteren med fle-
ste  sange i højskolesangbogen. 
Efter turen blev vi budt indenfor 
på gården til kaffe med boller og 
brø’tort samt goej raej. Christian 
fortalte om hvordan gården ef-
ter mange år som svinefarm nu 
var lavet om til Bed & Breakfast, 
eller som de siger derude vestpå 
Dynne å Daue. Vi sang et par af 
Jens Rosendahls sange, hvorefter 
Ruth Lorenzen viste os rundt i det 
meget hyggelige stuehus. Gården 
blev i 2017 kåret som Danmarks 
smukkeste gård i en konkurrence 
på TV2, den er virkelig flot med 
sine fire længer.

November
Blomsterdekorationer v/ Dor-
te fra Rødekro Blomster og 
Havecenter, tirsdag d. 20. no-
vember kl. 19.00 i Borgerhu-
set. Dorte vil trylle med deko-
rationer, gran, lys og nisser.
Tilmelding til Kirsten  
tlf. 20 31 28 72 
fra 15. okt. - 14 nov.

December
Adventsgudstjeneste i Rise 
Kirke, torsdag d. 6. december 
kl. 19.00, bagefter julehygge 
på Røde Kro. Underholdning 
v/ ”Folmer og Basserne”. Æb-
leskiver med glögg, samt kaffe.

Januar
Nytårstamtam lørdag d. 19. 
januar kl. 12.00 i Borgerhuset. 
Lækker mad fra Holbøl Land-
bohjem og underholdning v/ 
Rebbøl Salonorkester
Tilmelding til Gurli  
tlf. 20 26 01 12 
fra 20. dec.-11. jan.

Næste arrangementer i 
Rødekro Husholdnings-
forening
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LØRDAG DEN 8. DECEMBER
Kl.  10.00 - 12.00  Julefilm 

Lav en juledekoration 
Klip og klister julepynt

 Sjov med perler
 Smykkeværksted

LØRDAG DEN 15. DECEMBER
Kl.  10.00 - 12.00 Julefilm 
 Lav en juledekoration 
 Klip og klister julepynt
 Sjov med perler
 Smykkeværksted

Jul i Rødekro sponsoreres af:

Kometbutikkerne har i år sammensat en masse julehygge  
for byens børn, så der er virkelig noget at glæde sig til.

JULEHYGGE PÅ RØDEKRO BIBLIOTEK

& den magiske legetøjsmaskine

LØRDAG DEN 1. DECEMBER
Kl.  9.30 Den Sønderjyske Garde 
  spiller op bag ved Sydbank,  
 så vi kan komme i julestemning.

Kl. 10.00  Julemanden vækkes bag Sydbank.  
Efter vækningen går vi sammen  
med julemanden og Den Sønderjyske  
Garde ned til hallen.

Kl. 10.45  Gammeldaws juletræsfest i Rødekrohallen.

Kl. 11.15  Underholding ved Grødnissen Janus & 
 den magiske legetøjsmaskine

Kl. 12.00  Alle fremmødte børn får  
en gratis godtepose.

ÅBNINGSTIDER I KOMETBUTIKKERNE
Lørdag  d. 1. december 9.30 - 15.00
Søndag  d. 2. december Lukket
Lørdag  d. 8. december 9.30 - 15.00
Søndag  d. 9. december 11.00 - 15.00
Lørdag  d. 15. december 9.30 - 15.00
Søndag  d. 16. december 11.00 - 15.00
Lørdag  d. 22. december 9.30 - 15.00
Søndag  d. 23. december 10.00 - 15.00
Åbningstiderne er vejledende, der kan være enkelte butikker med andre åbningstider

2018

Rise-Rødekro Frivillige Brandværn

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

Rødekro Frivillige Brandværn har fået ny tankvogn

Rødekro Frivillige Brand-
værn, der indgår i Brand & 
Redning Sønderjylland, har 
fået ny tankvogn, en Volvo 
FM, med 12.000 l. vandtank, 
samt 200 liter Road-Bio. 
Med frontdyser til vejspuling 
og evt. markbrande. Brand 
& Redning Sønderjyllands 
værksted i Aabenraa har stået 
for opbygningen. Tankvog-
nen – der har fået vognnum-
mer BRSJ-RRTV – erstatter 
en ældre Scania 93 M. 

Fonds og passivtmedlems bidrag 
har gjort at vi har vi kunne indkø-
be termisk kamera til temperatur 
søgning, samt stabilift til frigørel-
se ved trafikuheld.

Vi har været  
på indkøb
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LØRDAG DEN 8. DECEMBER
Kl.  10.00 - 12.00  Julefilm 

Lav en juledekoration 
Klip og klister julepynt

 Sjov med perler
 Smykkeværksted

LØRDAG DEN 15. DECEMBER
Kl.  10.00 - 12.00 Julefilm 
 Lav en juledekoration 
 Klip og klister julepynt
 Sjov med perler
 Smykkeværksted

Jul i Rødekro sponsoreres af:

Kometbutikkerne har i år sammensat en masse julehygge  
for byens børn, så der er virkelig noget at glæde sig til.

JULEHYGGE PÅ RØDEKRO BIBLIOTEK

& den magiske legetøjsmaskine

LØRDAG DEN 1. DECEMBER
Kl.  9.30 Den Sønderjyske Garde 
  spiller op bag ved Sydbank,  
 så vi kan komme i julestemning.

Kl. 10.00  Julemanden vækkes bag Sydbank.  
Efter vækningen går vi sammen  
med julemanden og Den Sønderjyske  
Garde ned til hallen.

Kl. 10.45  Gammeldaws juletræsfest i Rødekrohallen.

Kl. 11.15  Underholding ved Grødnissen Janus & 
 den magiske legetøjsmaskine

Kl. 12.00  Alle fremmødte børn får  
en gratis godtepose.

ÅBNINGSTIDER I KOMETBUTIKKERNE
Lørdag  d. 1. december 9.30 - 15.00
Søndag  d. 2. december Lukket
Lørdag  d. 8. december 9.30 - 15.00
Søndag  d. 9. december 11.00 - 15.00
Lørdag  d. 15. december 9.30 - 15.00
Søndag  d. 16. december 11.00 - 15.00
Lørdag  d. 22. december 9.30 - 15.00
Søndag  d. 23. december 10.00 - 15.00
Åbningstiderne er vejledende, der kan være enkelte butikker med andre åbningstider

2018
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Ovenstående oversigt er ikke fuldstændig – det fulde overblik findes i kalenderen på risekirke.dk

Kalender for Rise Kirke
November           Rise Kirke            Rise Sognegaard
Søndag  d.  18. 10.30  Robert B. Hansen Luk. 17, 20-33  
Søndag  d.  25. 10.30  Robert B. Hansen  Matt. 11, 25-30 Ca. 11.30 Julebasar
Tirsdag  d.  27. 17.00  Morten B. Vibert GS  
Onsdag d.  28.    19.00  Menighedsrådsmøde
Fredag  d.  30.    14.30  Eftermiddagshygge
December     
Søndag  d.  2. 10.30  Morten B. Vibert,  Matt. 21, 1-9  
Søndag  d.  2. 14.00  Martin Witte T  
Torsdag  d.  6. 19.00  Rødekro Husholdningsf. AG  
Søndag  d.  9. 10.30 Robert B. Hansen,  Luk 21, 25-36  
Tirsdag  d.  11. 19.00  Haderslev Drengekor Julekoncert  
Fredag  d.  14.    14.30  Eftermiddagshygge m/pakkeleg
Søndag  d.  16. 10.30 Morten B. Vibert Matt. 11, 2-10  
Søndag  d.  23. 10.30  Robert B. Hansen  Johs. 1, 19-28  
Mandag  d.  24. 13.00  Robert B. Hansen
   14.30 Morten B. Vibert
   16.00 Morten B. Vibert  
Tirsdag  d.  25. 10.30 Morten B. Vibert Luk. 2, 1-14  
Onsdag  d.  26. 10.30  Robert B. Hansen Matt. 23, 34-39  
Søndag  d.  30.  Ingen gudstj. i Rise – vi henviser til omkringliggende sogne. 
Januar    
Tirsdag  d.  1. 16.00  Robert B. Hansen Luk. 2,21  
Torsdag  d.  3.    09.30  Babysalmesang – nyt hold starter
Torsdag  d.  3. 14.00 Rødekro Pensionistf. Robert B. Hansen NG
Søndag  d.  6.  09.30 Morten B. Vibert Matt. 2, 1-12  
Søndag  d.  6. 11.00  Martin Witte T  
Tirsdag  d. 8.    19.00  Rise-Egvad Højskoleforening
Søndag  d.  13. 10.30  Robert B. Hansen Luk. 2, 41-52  
Søndag  d.  20. 10.30  Morten B. Vibert Joh. 2, 1-11  
Onsdag  d.  23.    19.00  Rise-Egvad Højskoleforening
Fredag d. 25.    14.30  Eftermiddagshygge
Søndag  d.  27. 10.30  Robert B. Hansen  Matt. 8, 1-13  
Tirsdag  d.  29. 17.00  Robert B. Hansen GS  
Februar    
Søndag  d.  3. 09.30  Morten B. Vibert Matt. 8, 23-27  
Søndag  d.  3. 11.00  Martin Witte T  
Tirsdag  d.  5.    19.00  Rise-Egvad Højskoleforening
Lørdag  d.  9. 10.00 Robert B. Hansen D  
Søndag  d.  10. 10.30 Robert B. Hansen Matt. 17, 1-9  
Søndag  d.  17. 10.30 Robert B. Hansen Matt. 20, 1-16  
Tirsdag  d.  19.    19.00  Rise-Egvad Højskoleforening
Fredag  d.  22.     14.30  Eftermiddagshygge
Søndag  d.  24. 10.30 Robert B. Hansen Mark. 4, 1-20  
Tirsdag  d.  26. 17.00 Morten B. Vibert GS  
GS: Gud og Spaghetti · AG: Adventsgudstjeneste · T: Tysk gudstjeneste · D: Dåbsgudstjeneste · NG: Nytårsgudstjeneste


