
Bliv passivt medlem af  
Rødekro frivillige brandværn.
Alle bidrag er med til at sikre, den  
lokale brandmands sikkerhed.
Bidrag kan indbetales til Sydbank
Kontonr.: 7990-0001051601 
eller 

MobilePay: 55581

Ved brand  
hjælper vi  
- hjælp os! 
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KOMETBLADET

KIRKEBLAD FOR JUNI · JULI · AUGUSTRISEKIRKE.DK

Diamantkonfi rmation i Rise Kirke søndag d. 17. marts 2019:

Forreste række fra venstre: Margrethe Petersen, Anne Marie Sørensen, Karin Pøhls, Irene Arvidsen, Margrethe Madsen, 

Marie Louise Elberg, Mie Danielsen. Midterste række fra venstre: Kaj Frosch, Bent Lund, Poul Hansen, U� e Sørensen, 

Antony Christensen, Gunnar Jepsen, Svend Aage Jepsen, præst Robert B. Hansen. Bagerste række fra venstre: Henning 

Henningsen, Ebbe Nissen, Erik Clausen, Carsten Riemann Hansen, Peter Poulsen, Jens Nielsen, Hans Asmussen.

Billeder af årets 

konfi rmander er med

i næste kirkeblad

TAK
Vi vil gerne sige tusind tak til alle, 

både privatpersoner og byens er-

hvervsliv, som med støtte til vores 

forskellige aktiviteter er med til at 

gøre en forskel og medvirke til, at 

vi kan indsamle midler til menig-

hedsplejen.

Omdeling af kirkebladet

Kirkebladet/Kometbladet forsøges 

omdelt i den uge, som står nævnt 

i bladet. Det er frivillige organisa-

tioner, som står for omdelingen og 

de har en uge til det. De skal have 

organiseret omdelingen og derfor 

kan I opleve, at der er forskel på, 

hvornår de enkelte områder i byen 

får omdelt bladet. Hvis I ikke mod-

tager bladet, beder vi jer kontakte 

Kirkekontoret.

Sankt Hans aften
den 23. juni 2019
se side 37 

Omdeling af Kometbladet
Kometbladet/Kirkebladet forsøges om- 
delt i den uge,  som står nævnt i bla-
det. Det er frivillige organisationer,  
som står for omdelingen og  de har 1 
uge til det. De skal have  organiseret 
omdelingen og derfor kan I opleve, at 
der er forskel på, hvornår de enkelte 
områder i byen får omdelt bladet. Hvis 
I ikke modtager bladet, beder vi jer                     
     kontakte Rødekro Udviklingsråd.

Bladet for Rise Kirke  

i midten af bladet



  orkedøR
Tlf. 73 66 18 00

www.superbrugsenroedekro.dk 

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

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

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

Stort udvalg i fl otte friske blomster.

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

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

Stort udvalg af vine fra hele verden.

I vore butik fi nder Du store friske ferskvareafdeling.

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

DER ER FORSKEL

Rødekro · Gråsten ·  Løjt Kirkeby
www.superbrugsen.dk

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

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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Skrevet af: Hans Clausen, formand 
for Rødekro Udviklingsråd

Nu er der mulighed for at søge 
midler fra Aabenraa Kommunes 
materialepulje for Rødekro. Vi har 
fået tildelt 50.000 kroner til forde-
ling i 2019 :-). Materialepuljen kan 
anvendes til projekter/anlæg på of-
fentlig tilgængeligt område, som er 
til værdi for lokalsamfundet. Der 
kan være tale om bænker, hytter, 
redskaber og meget andet. 

Rødekro Udviklingsråd er ble-
vet bedt om at forestå uddeling af 
pengene. Kriterierne for tildeling 
af støtte følger Aabenraa Kommu-

nes betingelser for samme pulje 
til landdistrikterne. De kan ses 
her på: www.aabenraa.dk søg på 
”Landdistrikternes materialepulje”. 
I behøver dog ikke at bruge ansøg-
ningsskemaet. Blot send os en mail 
på formand@roedekroby.dk med 

beskrivelse af projektet inkl. øko-
nomi, så tager vi stilling ud fra det.

1. ansøgningsfrist udløb den 1. 
maj. Vi tager stilling til resterende 
projekter den 1. september.

Vi glæder os til at se din ansøg-
ning.

RØDEKRO
Udviklingsråd

Materialepuljen fra Aabenraa Kommune
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Udgiver:
Rødekro Udviklingsråd

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

Oplag: 3.800 stk. husstandsomdelt  
i Rødekro & omegn.

Forsidebilleder: 
Sankt Hans aften,  
Rødekro Brandværn, RIF Håndbold

Udgivelser i 2019
August - uge 32
November - uge 46

Indleveringsfrister for  
artikler og tekster 2019:
Juli - uge 27
Oktober - uge 41

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

Opsætning:
LL Grafisk Design,  
Grønningen 49, 6230 Rødekro 

Tryk:
Hottryk, Brunde Vest 14A, 6230 Rødekro 

KAMPAGNE - SPAR 500,-

M   RS DAG
Mor-charm med klimavenlig labgrown DIAMANT

CHRISTINA Jewelry & Watches / www.christinajewelry.com

HUSK
Søndag 12. maj

hærvejen 35, 6230 rødekro

495,-
Spar 500,-

Kun

595,-
Spar 500,-

Kun

10 % RABAT 
på MORS DAGS gaven.

Gælder alle varer i butikken.
(ved aflevering af denne kupon) 



 

Fortælling af Jørn Bundesen

Da jeg var dreng flyttede jeg sam-
men med mine forældre til Rise 
i 1961. Dengang var der et aktivt 
handelsliv i byen. Her var 2 køb-
mænd, 1 bager, 1 skomager, 1 
planteskole og 2 gartnere. Det var 
min mor, som købte købmands-
forretningen på Rise Bygade 46 på 
dette tidspunkt. Den gamle køb-
mandsgård kan dateres tilbage til 
1600 år tallet.

Æ Kauffmann”, som var kon-
kurrent til min mor, var en blan-
det landhandel med krostue. Den 
lå på Rise Bygade 9 over for gen-
foreningsstenen, lige ved siden af 
kirken.

En overgang blev her solgt 
både cykler og radioer, men det 
var ikke længere en del af sorti-

mentet, da jeg kom hertil i 1961, 
selvom det stadig stod skrevet på 
gavlen i mange år.

Æ Kauffmann som han blev 
kaldt hed Gunnar Schmidt. Han 
overtog butikken efter sine foræl-
dre i 1940’ erne. Han var gift med 
Amalie kaldet Mali som var en 
datter fra Sønnichsens som hav-
de et varehus i Aabenraa. Gun-
nar havde også en søster som hed 
Hanni, der også boede i huset. 
Der var ingen børn.

I hans butik kunne man købe 
næsten alt. På daværende tids-

punkt kunne disse forretninger 
eksistere, folk handlede lokalt og 
man havde ikke nutidens befor-
dringsmidler. Det var en rigtig 
blandet landhandel. Det var ikke 
alt der havde sin faste plads. Men 
Gunnar vidste hvad han havde i 
butikken. En gang ugentlig, lør-
dag eftermiddag, kørte han en 
landrute på sin svajer cykel med 
stort lad foran, med dagligvarer 
til plejehjemmets beboere og pri-
vate i Rødekro – Rise og Søst. 

I kroen kom der mange stam-
gæster. Den fungerede som kro-
stue og dagligstue. Hos Gunnar 
kunne man købe varer, så længe 
der var lys i krostuen til høkerpri-
ser. Folk kom langvejs fra. Især i 
weekender var den meget besøgt. 
Mange kom og købte øl, cigaret-
ter m.m.  til høkerpriser efter luk-
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Æ Kauffmann - Rise Bygade nr. 9, 6230 Rødekro



www.jyskliftservice.dk

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

Peter Skøtt’s Begravelsesforretning

ketid. Så længe Gunnar ikke var 
gået til ro og der var lys, kom man 
ind. Gunnar havde en sjælden 
evne til at give penge tilbage. Gav 
man ham en seddel, på kr. 50, 100, 
kunne han rode i sine bukselom-
mer og give præcist tilbage. Og 
der manglede ikke en 5 øre.

Hans bror Mathies sad som fast 
inventar i krostuen. Han var inva-
lid og jeg har aldrig hørt ham sige 
et ord. Han sad hver eneste dag på 
den samme stol i krostuen. Gun-
nars kone Mali og søsteren Hanni 
sørgede for at der altid var nyde-
ligt og opryddelig i krostuen/dag-
ligstuen så længde de levede. Det 
blev meget anderledes med rengø-
ringen, da de gik bort. 

Efter at Kauffmann i 1980 blev 

ramt af en blodprop kom han på 
plejehjem. Efter sigende har de 
der fandt ham, set at der lå ad-
skillige tusinde kroner under sen-
gen i mælkejunger m.m. De blev 
dog afleveret til banken.  Huset 
blev solgt til H.G. Jørgensen, som 
havde en begravelsesforretning i 
Aabenraa.  Han holdt auktion på 
alt, hvad der kunne sælges derfra 
bl.a.  gamle radioer og cykler, som 
lå på loftet og andre ting. Huset 
blev derefter solgt videre til Mo-

gens Jessen som lavede en del 
på bygningerne. Ham kaldte vi 
dengang også ”Mogens gas”, da 
han kørte rundt og solgte gas og 
ilt flasker til de forskellige smede 
og private. Han solgte senere hu-
set til Conny Boe Sørensen, som 
også renoverede en hel del på hu-
set. Den næste ejer der overtog 
ejendommen var Henrik Larsen. 
De nuværende ejere Otte G. Lund 
og Annette Vendelbo Jensen har 
lavet så meget om indvendig, og 
udvendigt, at det oprindelige næ-
sten er ukendelig. De har 2 børn, 
så der er atter liv i den gamle 
”krostue”.

Det er mine erindringer fra Æ 
Kaufman.

Åbent 
hver mandag 
15.00 - 17.00

Østergade 40 C· 6230 Rødekro 
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Rødekro Ringriderforening

Sommeren nærmer sig med hasti-
ge skridt og dermed også ringri-
derfesten i Rødekro.

Jeg vil hermed byde alle, store 
som små, velkommen på festplad-
sen 30.-31.-maj samt 1.-2.- juni.

Vi har i foreningen bestræbt os 
på at lave en fest, hvor alle kan være 
med. 

 Da festen falder sammen med 
Kristi himmelfartsdag vil vi byde 
ind til lottospil torsdag den 30. maj.

Ringriderfest 2019

Program for årets ringriderfest

 I år er vi udfordret af andre sto-
re arrangementer i området, derfor 
håber vi at byens borgere også i år 
vil støtte op om ringriderfesten her 
i Rødekro. Der vil være hoppeborg 
til børnene, for de voksne er der 
fest i teltet og på pladsen kan der 
købes øl og vand og en pølse til at 
stille den værste sult. Lørdag er der 
bla. traktor ringridning med de 
gamle og sjove traktorer. Søndag er 
der rytteroptog hvor man kan nyde 

musikken med den Sønderjyske 
garde og synet af de flotte heste.

 På foreningens vegne vil jeg 
takke præmiegivere og sponsorer 
for deres støtte, og tak til alle frivil-
lige hjælpere.       

  Så kom og vær med til et par 
fornøjelige dage på ringriderplad-
sen ved Rødekrohallen! 

Børge Jensen
Ringriderformand

LØRDAG DEN 1. JUNI
Kl. 10.00 -11.00  
  Tag baby gratis  

med i hoppeland  
– 0-3 år gratis. 

Kl. 10.00  Mød Rødekro  
Frivillige Brandværn

Kl. 11.00 Hoppeland åbner 

Øl og pølsesalg

Kl. 11.30 Lokal ringridning
  Traktorringridning  

m. optog:  
Rute: Østergade 
- Hærvejen - Åløkke 
- Lillevang  
- Funkevej 
- Nybrovej - Østergade

Kl. 18.30  Teltfest  
m/helstegt pattegris fra  
Mad med Traditioner  
og musik fra DJ Keddex

 BILLETPRIS 160,-
  Tilmelding/billetkøb på 

mobilepay 7170 6612 
angiv antal i kommen-
tarfelt

Kl. 21.00  Åben for alle – fri entre

SØNDAG DEN 2. JUNI
Kl. 11.00 Hoppeland åbner 

Øl og pølsesalg

Kl. 11.00  Afhentning af sidste  
års konge ved  
RØDE KRO

Kl. 11.15   Optog gennem byen 
Rute: Østergade  
- Hærvejen - Åløkke  
- Lillevang  
- Funkevej  
- Nybrovej - Østergade

Kl. 12.00  Silde-/pølsebord 
Pris kr. 30,- 

Ca. kl. 15.30  Kongeomridning

TORSDAG DEN 30. MAJ
Kl. 19.00  Lottospil i teltet 
  Der kan købes  

kaffe og kage

FREDAG DEN 31. MAJ
Kl. 16.00  Hoppeland åbner 

Kl. 16.00 - 18.00 
  PastaParty kommer  

og spiller musik for børn 
i teltet - GRATIS 

Øl og pølsesalg på pladsen 

Kl. 19.00  FESTPLADSEN  
 LUKKER
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Gratis salgsvurdering? 
Bliv klogere på værdien af din ejendom 

Ring til Evald på 2060 1080 

 

Lidt om den lokale Lions Club

Lions Club Rødekro

Lions Club Rødekro, blev chartret 
(oprettet) 03-05-1986, og har pt. 
16 medlemmer.

Lions i Rødekro er en ren herre 
Club, hvilket vil sige at vi til vo-
res ordinære møder ikke har vore 
koner/samlever med, men vi har 
en del arrangementer hvor de er 
med, og vi har da også opgaver 
hvor vi ikke kunne undvære deres 
hjælp.

Vi mødes fra sidst i august til 
først i juni ca. 2 gange om måne-
den.

Vores indtægter får vi blandt 
andet fra lokale aktiviteter. Vi 
bliver sponsoreret af Super Brug-
sen Rødekro, hvor vi til gengæld 
serverer til deres generalforsam-

ling.  Ligeledes er Compass mes-
secenter Rødekro en af vores gode 
sponsorer. Dette er bare nogle ek-
sempler på de ting vi laver for at 
indtjene midler som vi så giver til 
støtte for de der trænger.

Til de kommende valg til Fol-
ketinget og EU vil vi lave en ind-
samling af brugte briller i forhal-
len i Rødekrohallen. Disse briller 
bliver kontrolleret og udmålt før 
de sendes til Afrika.

Og hvad bruger vi de  
indsamlede penge til?
Vi råder over nogle sommerhuse, 
sammen med nogle andre Lions 
Clubber, dem stiller vi til rådighed 
for familier der trænger til lidt lys 
i deres hverdag, det kan være i 
forbindelse med alvorlig sygdom, 
handikap, eller andre ting der har 
belastet en familie hårdt. Vi deler 
julepakker ud til værdigt træn-
gende. Vi har sat hjertestartere op 
i flere af vores sportshaller i den 
gamle Rødekro kommune. Vi 
afholder lotto spil på plejehjem. 

Støttet Autismecenter Syd, Hospi-
talsklovne, Julemærkehjemmet, 
Den Blå Oase, og mange andre 
ting i lokalsamfundet, men altid 
til fordel for de svage. 

Ud fra vores internationale slo-
gan…..  VI HJÆLPER.

Læs evt. mere på:  WWW.ROEDEKRO.LIONS.DK
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Industrivej 1 - Rødekro  T:  74 66 24 02 - W:  itogco.dk 
 

IT drift & support 

 

Print og kopi 

 

 

IP-telefoni 

 

 

Hosting & backup 

 

VI ER DIN LOKALE IT-PARTNER! 



MANDAG - FREDAG

KL. 9.00 - 19.00
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RØDEKRO

Udviklingsråd

Christian Lunderskov skal være ny 
træner for juniorer samt øvede se-
niorer i Rødekro Tennisklub.
Christian er 31 år og kommer fra 
Sønderborg, hvor han også spiller 
tennis i Sønderborg Tennisklub. 
Tidligere har Christian været træ-
ner i Grenå, og han har i en årrække 
været tilknyttet DGI som instruktør.
Christian en drevet af glæden ved 
tennisspillet, og vil gerne give den 
videre til unge og seniorer. 

Ny træner i Rødekro Tennisklub

Vi holder åben lørdag  
følgende datoer  

11. – 18. og 25. maj  
fra kl. 10.00 – 11.00,  

hvor familier helt gratis 
kan prøve tennisspillet. 

Vi vil arrangere timen med 
leg og spil, hvor vi blander 

alle deltagere.

Mød andre familier  
ved Familietennis

Vi forsøger at holde kontingentet 
på et niveau, så alle har mulighed 
for at dyrke sport.

Junior: kr. 200,-
Seniorer: kr. 500,-
Familier kr. 1.000,-
(hele familien)

Du får meget for pengene 
Juniorer får gratis træningstimer 

Hvad koster det, og hvad får man for sit kontingent  
i Rødekro Tennisklub sommer 2019:

1,5 time ugentlig – her lærer du 
tennisspillet fra bunden, så du 
behersker tennisspillet. Vi vil i år 
forsøge at give dig kamptræning, 
så du er klar til at spille turnerin-
ger. Du lærer at reservere baner 
online. 

Seniorer får mulighed for helt 
gratis at få minimum 6 timers gra-
tis træning.

Reservering sker online, hvor du 
kan reservere tennisbaner og spil-
le med din makker, så tit du har 
lyst. Du kan også deltage i drop 
in dage, hvor du møder andre fra 
klubben.

Familier kan bruge hele paletten, 
drop in – gratis træning – samt 
drop in for familier.

Rødekro Tennisklub

Tlf .  25 32 87 72
Grønn ingen  49
6230 Rødekro
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Rødekro Midt 3 - 5

RØDEKRO VVS 
Trondhjemsvej 5 
6230 Rødekro 
74694448 * 20974448 

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

Østergade 65 · Rødekro
Tlf. 30 31 13 65

Hærvejen 20 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 25 14

Rødekro Tennisklub

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.

Vær med til ”Tennissportens dag” 
den 4. maj kl. 10 - 12 på Fladhøj 
Idrætscenter.

Alle er inviteret til at møde op 
og få sjove timer sammen med 
klubbens instruktører og klub-

Sommersæsonen er skudt i gang  
med standerhejsning og ”Tennissportens dag”  
den 4. maj fra kl. 10.00-12.00

medlemmer. Vi holder tennis- 
instruktion for nybegyndere, og 
du får viden om, hvad klubben 
kan tilbyde dig.

Tag tennisskoene på – der er 
ketsjer til låns. 

Vi glæder os til at se dig

Specielt for voksne  
– Vokseninstruktion i tennis d. 15. juni

Har du aldrig spillet tennis før, eller har du lyst til at udfordre 
dig selv?
Kom og vær med til vokseninstruktion den 15. juni fra kl. 10 – 
12. Vores instruktører er klar til at give dig den første indlæring 
i tennisspillet. Mød bare op iført sportstøj og tennissko, vi har 
ketsjer og bolde til låns.

Kontakt info:
www.roedekrotennisklub.dk 

Indmeldelse i tennisklubben kan ske online fra hjemmesiden eller 
send en mail til rodekrotennisklub@outlook.dk.

Sommerens gratis  
arrangementer kort
4. maj - Tennissportens dag
11., 18., og 25. maj - Familietennis.
15. juni – Vokseninstruktion.
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Fodbold

Fra fredag den 22. til lørdag den 
23. februar dannede Hærvejs-
skolen på Fladhøj rammerne for 
mange sjove og hyggelige oplevel-
ser for vores U9 og U10 piger, der 
som tak for arrangementet kvit-
terede med strålende humør, sjov 
og ballade. 

Arrangementet startede og 
sluttede med fodbold. Fredag 
kl. 16.00 startede overnatningen 
nemlig med at pigerne fik besøg 
af en flok fodboldpiger fra Løjt 
og sammen med dem blev der 
spillet indendørs fodbold til den 
helt store guldmedalje. Vores pi-
ger kender Løjt tøserne fra andre 
lejligheder så ud over fodbold var 
der også tid til at lege sammen på 
sansebanen i hallen.

Fantastisk fodbold på Fladhøj!!!
Den 22. til 23. februar var Hærvejsskolen på fladhøj omdannet til vores U9 og U10 pigers helt 
egen fodboldskole med overnatning, sjov og ballade.

Da pigerne havde leget og spil-
let fodbold, spiste begge hold sam-
men på skolen inden Løjt skulle 
hjem og vores piger skulle ned i 
grøn fløj og gøre klar til natten. 

Hele fredag aften stod i hyg-
gens tegn. Nogle af pigerne legede 
i hallen, andre spillede spil mens 
nogle selvfølgelig så X-factor med 
popcorn og lidt godter som det 
hører sig til en fredag aften!!

Lørdag morgen startede dagen 
med fælles spisning inden vi alle, 
sammen gik på legepladsen som 
opvarmning til de forestående 
fodboldkampe lørdag formiddag. 
En sejr i disse kampe var meget 
vigtig, da det vil give adgang til 
håneretten det kommende år.

Pigerne fik nemlig besøg af alle 

forældrene der var blevet udfor-
dret til kamp på skolens fodbold-
bane. Og her var det tydeligt at 
pigerne var rigtige RIF tøser. I 2 
kampe brillerede tøserne og viste 
champagne bold fra øverste hyl-
de, hvilket også resulterede i klare 
sejre til pigerne og slukørede for-
ældre!!

Overnatningen sluttede med 
overrækning af medaljer til piger-
ne for godt spil samt fælles spis-
ning med forældre og børn, hvor 
der blev grillet pølser og leget af 
inden alle skulle hjem på weekend 
efter 2 rigtig hyggelige dage.
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Poul Erik Bech
Trøst & Mensel

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

Fodbold

Lørdag d. 06/04 spillede Rødekro 
IF senior herrehold sæsonens før-
ste hjemmekamp. 

I den anledning blev holdets 
flotte nye spillersæt luftet. Der er 
ingen tvivl om gutterne er godt 
tilfredse med at kunne gå ind til 
endnu en sæson iklædt nye trøjer. 

En stor tak skal lyde til vores 
sponsorer – Det er virkelig fedt 
med nogle virksomheder der har 

Nyt spillersæt til Rødekros 1. hold 

lysten til at sponsorere lokalspor-
ten i Rødekro. Klubben samt spil-
lerne er meget taknemmelig for 
jeres bidrag. 

Tak skal lyde til: 
GF Forsikring
HFR-Trailer A/S 
Meldgaard 
Cirbit

Støt vore sponsorer – De støtter os
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Badminton

Sæsonafslutning og medalje regn
Rødekro IF Badminton, har nu så 
småt afrundet sæsonen. Det blev 
markeret med en afslutningsfest 
med fællesspisning i Fladhøj hal-
len, en tradition vi startede op i 
2018.

Der var stor opbakning til ar-
rangementet, i år var vi 165 spille-
re, forældre og søskende. Til sam-

menligning var vi “kun” 95  i 2018. 
Der bliver uddelt pokaler til 

årets makker og årets spiller i de 
forskellige aldersgrupper.

Sæsonen har budt på en sand 
medalje regn ved Sønderjydske 
Mesterskaber, Danmarks me-
sterskaber, Landsmesterskaber. 
Hvilket kunne ses ved uddeling af 

erkendtligheder i Aabenraa Kom-
mune for vundne mesterskaber, 
da var RIF Badminton præsente-
ret ved hele 19 spillere.

En fantastisk sæson slutter og vi 
glæder os til at se alle til en ny for-
rygende sæson i august 2019.
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Rødekro og omegns Pensionistforening

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

Minigolf hver tirsdag. Starter den 
7. maj på banen i Østergade kl. 9.30.  
Kontakt Niels tlf. 74 66 12 34.

I sommer har vi følgende aktiviteter:
Øvrige aktiviteter:
Onsdag den 15. maj. Kør selv tur 
ud i det blå, med kaffekurv. Ingen 
tilmelding. Afgang fra det gamle 
posthus kl. 14.00.

Onsdag den 22. maj kl. 14.00 
Pakkespil i Borgerhuset. Pakke til 
kr. 30,- medbringes.

Rødekro og Omegns

Pensionistforening

Tirsdag den 25. juni. Heldags-
tur til Fyn. Afgang kl. 8.00 fra det 
gamle posthus. Pris kr. 600,- for 
entre, middag m.m. Tilmelding 
og yderligere information hos 
Chresten tlf. 23 42 60 45. Tilmel-
ding senest den 15. juni.

Onsdag den 14. august. Besøg i 
den Botaniske have og Kolding 
miniby. Afgang fra det gamle 
posthus kl.12.00. Pris kr. 235,- for 
bus, entre, guide og kaffe. Tilmel-
ding til Christian tlf. 30 74 92 37. 
Senest den 15. juli.

Fra den 1. til den 4. september 
4 dages rejse til Skagen og Læsø. 
Afgang søndag den 1.9 kl. 7.30 fra 
det gamle posthus. Pris kr. 3.995,- 
for udflugter, halvpension, ophold 
i dobbeltværelse. Tillæg for En-
keltværelse kr. 735,-. Tilmelding 
og yderligere information hos 
Chresten tlf. 23 42 60 45. Tilmel-
ding senest den 1. juli.

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

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

Er du ikke medlem kan indmeldes ske til:

Formanden Jane Lildholdt tlf. 74 66 64 59 eller 

Kassereren Svend Luff tlf. 24 67 28 26

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

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

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



Rødekro Frivillige Brandværn

Ved brand hjælper vi - hjælp os! 
Bliv passivt medlem af  

Rødekro frivillige brandværn.
Alle bidrag er med til at sikre, den  

lokale brandmands sikkerhed.
Bidrag kan indbetales til Sydbank

Kontonr.: 7990-0001051601 
eller 

MobilePay: 55581

Gør det – Bliv brandmand!
Kontakt: www.roedekrobrand.dk

Kaptajn: 26 23 48 14
Vicekaptajn: 26 19 07 08

Siden maj 2018 til nu har vi fået 4 
nye medlemmer, Kent Isaksen er i 
gang med funktionsuddannelsen, 
Camilla Jensen er færdig med 
grund uddannelsen, Morten Vi-
bert er færdig med grunduddan-
nelsen og Benjamin Lorensen er 
færdig med grunduddannelsen.

På vores generalforsamling 
blev der vedtaget at ændre vores 

De nyeste brandfolk i Rødekro
navn fra Rise-Rødekro Frivillige 
Brandværn til Rødekro Frivillige 
Brandværn.

Dette bevirker at vi også har 
ændret vores navn på vores hjem-
meside til roedekrobrand.dk, 
hvor I kan følge os.

Husk at der er altid plads til 
flere brandfolk mænd som kvin-
der, kom og gør en forskel.

Kent Isaksen

Morten VibertBenjamin LorensenCamilla Jensen
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KIRKEBLAD FOR JUNI · JULI · AUGUST
RISEKIRKE.DK

Diamantkonfirmation i Rise Kirke søndag d. 17. marts 2019:
Forreste række fra venstre: Margrethe Petersen, Anne Marie Sørensen, Karin Pøhls, Irene Arvidsen, Margrethe Madsen, 
Marie Louise Elberg, Mie Danielsen. Midterste række fra venstre: Kaj Frosch, Bent Lund, Poul Hansen, Uffe Sørensen, 
Antony Christensen, Gunnar Jepsen, Svend Aage Jepsen, præst Robert B. Hansen. Bagerste række fra venstre: Henning 
Henningsen, Ebbe Nissen, Erik Clausen, Carsten Riemann Hansen, Peter Poulsen, Jens Nielsen, Hans Asmussen.

Billeder af årets  
konfirmander er med 
i næste kirkeblad

TAK
Vi vil gerne sige tusind tak til alle, 
både privatpersoner og byens er-
hvervsliv, som med støtte til vores 
forskellige aktiviteter er med til at 
gøre en forskel og medvirke til, at 
vi kan indsamle midler til menig-
hedsplejen.

Omdeling af kirkebladet
Kirkebladet/Kometbladet forsøges 
omdelt i den uge, som står nævnt 
i bladet. Det er frivillige organisa-
tioner, som står for omdelingen og 
de har en uge til det. De skal have 
organiseret omdelingen og derfor 
kan I opleve, at der er forskel på, 
hvornår de enkelte områder i byen 
får omdelt bladet. Hvis I ikke mod-
tager bladet, beder vi jer kontakte 
Kirkekontoret.



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

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

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

Udgives af Rise Kirke og redigeres af redaktionen: Johannes P. Christensen, Niels Jørgen Højland,  
Morten B. Vibert, Robert B. Hansen, Jes J. Iversen, Solvejg Borgaa og Gitte K. Riisgaard.
stof for august, september, oktober indleveres senest d. 2. juni 2019.

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

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

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

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

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

Kirkebladet omdeles
uge   8 2019
uge 19 2019
uge 32 2019
uge 46 2019

Så kom vi endeligt derhen, hvor 
vi efter et par ekstra udfordrin-
ger, nu kan se tårnet færdigt. Det 
er efter vores egen mening blevet 
utroligt flot. Kirken er nu også 
blevet kalket, der hvor det var 
nødvendigt efter byggeriet, så det 
hele ser godt ud. Husk at tilmelde 
jer en tur i kirketårnet. Man bliver 
overrasket over at se, hvad der er 
sket derinde. Yderligere er der en 
fantastisk udsigt fra de fire kviste.

Der skal lyde en TAK til de an-
satte ved kirken for en flot kirke, 
selvom det i en længere periode 
har været en byggeplads. Der har 

Kirketårnet er færdigt 

været en del ekstra rengøring om-
kring tårnet og i kirken, men ste-
det har ikke båret præg af at være 
en byggeplads.

Studiekredsen, som mødes den 
første torsdag i måneden, er kom-
met godt i gang. 

Påsken er nu forbi, hvor vi som 
noget nyt prøvede fællesspisning 
efter gudstjenesten Skærtorsdag 
kl. 17.00. 

Foråret kører nu på fuld blus. 
Hvert år må man undre sig over 
Guds skaberværk. Farver så flotte, 
dufte så skønne, hvor er det fan-
tastisk. 

Den sidste konfirmation var d. 
5. maj. Vi håber de unge menne-
sker har haft en god oplevelse og 
en dejlig dag, de kan se tilbage på.

Husk at få købt billetter til ef-
terårets koncerter, billetsalget for 
nogle er godt i gang, andre starter 
op snart – læs mere herom i bla-
det.

Dåb, vielse og begravelse anmeldes på kirkekontoret.
Der træffes efterfølgende aftale med den præst, som skal foretage 
handlingen.
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Mens denne artikel bliver skrevet, 
har hverken foråret eller somme-
ren indfundet sig endnu. Det kan 
også være meget overvældende at 
forholde sig til det, som ikke er 
umiddelbart synligt.

Det ændrer dog ikke på, at ti-
den går, som den har for vane. Så 
før vi ved af det, kan det blive både 
forår og sommer. Skønt vi ikke 
kan spå om vejret; kanske at vi at-
ter i år bliver sveget af sommeren, 
som den har gjort så ofte, som det 
hedder i en ældre dansk sang, så 
kan vi med nogen sikkerhed vide, 
at påske og pinse kommer.

At der er flere årsager til, at vi 
har både påske- og pinseferie her i 
landet, kommer vel næppe bag på 
nogen; det kan være rart at have 
lidt fri hen over foråret og der er, 
hvis der endnu er nogen tilbage 
i landet, der pynter til Påske -så 
vil de forhåbentligt give mig ret – 
også noget med noget tradition.

Selvom vi undertiden siger: 
”Plejer, han er død og hele jern-
baneorkesteret spillede til begra-
velsen,” så er det måske alligevel 
mangt og meget, der tyder på, at 
han lever i bedste velgående.

Der er noget beroligende ved 
ikke at skulle forholde sig til noget 
nyt og spændende fra morgen til 
aften. Det er tværtimod en gen-
vej til et nervesammenbrud, hvis 
man hele tiden fra øjeblik til øje-
blik ikke ved, hvad ben man skal 
stå på og hvert øjeblik byder på 
nye overraskelser.

Men hvis vi skærer feriens glæ-
der og traditionens tryghed bort, 
hvad bliver der så tilbage, når vi 

”Plejer” er ikke død,  
og jernbaneorkesteret  
spillede ikke til!

taler om forårets kirkelige højti-
der? 

Jeg vil gerne have lov til at gøre 
gældende, at det udspringer af, 
at det vi fejrer fremdeles er vig-
tigt. Uden sammenligning i øv-
rigt, så er, tror jeg, mekanismen 
den samme, som når vi tager til 
80-års fødselsdag hos moster. Vi 
tager ikke med for maden og mu-
sikken skyld, være den end nok 

de eller som kun meget svagt kan 
huske hende. Den centrale plads i 
familiens hjerter, som den gamle 
moster indtog, er blegnet. Man 
kan håbe på, at nye fællesskaber 
er trådt til, men det er lige i vores 
sammenhæng mindre vigtigt.

Den schweiziske psykolog Carl 
Jung talte om noget, han kaldte 
synkronicitet, at beslutninger eller 
informationer får betydning, for-
di noget andet sker. For eksempel: 
Du byttede din allerede planlagte 
ferie med en kollega, så du holdt 
ferie tre uger senere.

Normalt vil det kun være små-
ting det ændrer, vejret bliver lidt 
bedre eller værre, men hvis dato-
ændringen betyder, at den plan-
lagte tur til New York med det 
obligatoriske besøg i World Tra-
de Center kom til at ligge den 11. 
september 2001, så havde det fak-
tisk en stor betydning.

I en mere fredelig sammen-
hæng, så fejrer vi Påske og Pinse 
fordi påstanden er, at det, der ske-
te for små 2000 år siden i Jerusa-
lem, stadigvæk har betydning for 
alle. I kirken er påstanden at det 
fællesskab, som bæres af Kristus, 
netop ikke er død historie, men 
levende virkelighed.

Hvordan det nærmere skal for-
stås, og hvor vores rolle i dette 
fællesskab er, ja det er det, vi bru-
ger hver søndag formiddag på at 
genkalde os. Eller sagt på en an-
den måde: Plejer, han har det ud-
mærket tak, der er ikke noget, der 
tyder på, at han skranter.

Med ønsket om et lykkebrin-
gende forår og sommer.

Sognepræst  
Robert B Hansen

”                det tyder på, at 
han lever i bed-
ste velgående.

så god. Nej, vi tager med, fordi vi 
anerkender, at moster på en eller 
anden måde er vigtig. Det var, 
om ikke andet, så for os en vigtig 
begivenhed, at moster blev født 
for 80 år siden; om det nu er fordi 
hun altid har behandlet os pænt, 
da vi var børn eller det er fordi, 
det var hende, der lærte os at spise 
med kniv og gaffel, er for så vidt 
underordnet. Vi fejrer dagen, for-
di den er vigtig.

Når mennesker, der står os nær, 
dør så er det blandt flere skik og 
brug at man mindes den, man har 
mistet på deres fødselsdag, selv 
om de ikke selv er til stede. Fæl-
les for dette er dog, at som årene 
går vil de fleste begynde at slæk-
ke på sådanne ritualer. Det kan 
der være flere årsager til. Men en 
af årsagerne er naturligvis, at når 
moster har været død i tyve år, vil 
der typisk være flere i familien, 
som enten aldrig har mødt hen-



Syng med og hør gode fortællinger.
Sang- og musikeftermiddag med Bodil Heister i
Rise Sognegaard, søndag d. 6. oktober kl. 14.00
Komponisten og musikeren Bodil Heister vil præsentere efterårets sange
fra højskolesangbogen, krydret med musikeksempler og fornøjelige historier.

Bodil fortæller levende og underholdende om personerne bag den danske 
sangskat - og om sine egne kompositioner - og hun akkompagnerer til  
fællessangen på klaver. Vi får lejlighed til at synge nogle af hendes  
melodier til digte af Sophus Claussen, Piet Hein, H.C. Andersen og  
et par sange fra Jul på Slottet.
Undervejs er der pause, hvor der serveres kaffe og kage.

Billetpris kr. 50,- 
– billetter kan fra d. 1. juni købes hos Rødekro Boghandel  
– modtager kun betaling med kontanter. 
- Antal billetter: 80 stk.

Bodil Heister er komponist, musiker og kapelmester. De fleste kender  
hende nok bedst som komponist til den populære julekalender Jul På Slottet. 
Hun har været på næsten alle landets teatre som kapelmester og komponist.
Bodil har udgivet CD’en Ekbátana med Kurt Ravn, som synger Sophus  
Claussens digte; bogen Den Fynske Spillemand om Carl Nielsens barndom;  
en bog med cd Det Store Orkester - en guided rundtur igennem symfoniorke-
stret - med digte af Johannes Møllehave og DR-Underholdningsorkester.
Hun har udgivet et smukt sanghæfte Rosenknoppen med sine melodier til 
digte af H.C.Andersen, Piet Hein og Sigfred Pedersen;
Bogen om Weyse og Du skal plante et træ, sanghæfte med digte af Piet Hein, 
er udkommet sidste år på forlaget Dansk Sang. Hendes anmelderroste kirke-
opera Det Forjættede Land har hun komponeret til Den Jyske Opera.

NOAH i Rise Kirke
Torsdag d. 14. november kl. 20.00

Bag navnet NOAH gemmer sig sanger og sangskriver Troels 
Gustavsen. NOAH er garant for dansksproget pop fra aller- 
øverste hylde og med en velkendt, nordisk tone af melan- 
koli, har sangene gjort deres indtog på de danske radiostati-
oner og streamingtjenester. Siden gennembrudssinglen ’Alt 
Er Forbi’ i 2012 har han markeret sig med en steppebrand af 
dobbeltplatinvindende-hits som ’Over Byen’ og ’Det’ Okay’ 
og dannede således grund for det selvbetitlede debutalbum, 
der solgte Guld i 2013. I efteråret 2016 deltog Troels i Top-
pen af Poppen, hvor hele Danmark fik ørene op for Troels 
stemme Når NOAH drager ud, vil der også være smagsprø-
ver på nye sange.

Billetpris kr. 285,- 
– billetter kan købes på www.musik.dk

18



Konfirmander 2020
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 informationsmødet. Møderne finder sted i Sognegaarden og i år er der fællesmøde for a. og 
b.klassen samme dag.

Indskrivningen foregår elektronisk via vores hjemmeside – som noget nyt i år skal indskrivningen foregå 
med nem-id. Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I begge give samtykke til tilmeldingen. Find link til 
indskrivning i højre side på hjemmesidens forside eller under livets mærkedage – konfirmation.

Klasse Konfirmationsdato Indskrivningsdato 
A-klassen søndag d. 26. april 2020 Tirsdag d. 27. august kl. 19.00
B-klassen søndag d. 26. april 2020 Tirsdag d. 27. august kl. 19.00
C-klassen søndag d. 19. april 2020 Onsdag d. 21. august kl. 19.00
Lille Klassen søndag d. 29. marts 2020 Tirsdag d. 20. 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.

Høstgudstjeneste  i Rise Kirke  søndag d. 15. september,  hvor alle konfirmander  skal deltage.
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Minikonfirmand  

- efterår 2019
Efter sommerferien tilbyder vi igen  

minikonfirmandundervisning til eleverne 

i 3. klasse og vi glæder os til at byde dig 

velkommen til en masse aktiviteter.

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.

OPSLAGSTAVLE

Gud og SpaghettiKom og vær med til en gudstjeneste i børnehøjde – vi slutter af med at spise sammen i Sognegaarden. Velkommen til nogle hyggelige timer.
Den sidste tirsdag i måneden:28. maj kl. 17.00

25. juni kl. 17.00 – Gud og Grill
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Hvordan går det ved kirken?
Det går godt ved Rise Kirke. Jeg (Morten) møder nogle gange men-
nesker der er overraskede, når jeg taler med dem om de aktiviteter 
vi har, så derfor tænker vi, at vi gerne vil prøve at give jer en kort 
rundtur om, hvad der blandt andet sker ved kirken. 

Vores største og vigtigste aktivitet er, som nogle vil gætte, søndagsgudstjene-
sten. Her mødes vi normalt mellem 50 og 100 mennesker for at synge sammen, 
overvære dåb, høre prædiken og komme til nadver. Et dejligt fællesskab, på 
tværs af alle aldre, som du nok ikke møder ret mange andre steder, og der er 
absolut også plads til dig!

En anden aktivitet som nærmest altid er fyldt op, er 
babysalmesang. Her kommer mødre med børn og 
synger og hygger (og snakker sammen). Og du er al-
tid velkommen til at ringe til kirkekontoret og høre, 
hvornår der starter et hold til dig.

Vi har mini-konfirmander og konfirmander. To grup-
per hvor det fælles er, at vi prøver at lære dem noget 
om Gud, bibelen, livet ved kirken og et sted, hvor der 
er plads til samtaler om fx døden. Og så håber vi, at de 
kan huske noget af det, når forløbet stopper. 

En af de aktiviteter, der betyder meget for mig person-
ligt, er spaghettigudstjenesterne (Gud og Spaghetti). 
Her mødes vi gerne ca. 60 personer, flest børn, for at 
synge sammen, høre bibelhistorier og lære hinanden 
bedre at kende over et måltid mad. Det er her, vi lader 
børn være børn. De får lov til at skråle med på sange-
ne, lave fagter og være med til at skabe den stemning, 
som gør spaghettigudstjenesterne så fantastisk hygge-
lige.
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Til den musikalske side har vi kir-
kens kor. Det bliver anført af vores 
dygtige organist Solvejg, som fin-
der en god blanding af spændende 
sange, både klassiske og moderne. 
Kirken har både ungdomskor og 
voksenkor, og skulle du have lyst til 
at blive en del af det, er du meget 
velkommen.

I Sognegaarden finder man normalt den sidste fredag 
i måneden Eftermiddagshygge ved Nora og Niels Jør-
gen Højland. Det er kaffe, sange og hygge, gerne krydret 
med en lille historie. Det starter kl. 14.30 og varer til kl. 
16.30. Endnu et rigtigt hyggeligt sted at komme forbi.

Hver anden fredag mødes Rises Gode Hænder i Sog-
negaarden. Her laver de fine og flotte ting, som man 
blandt andet kan købe til påskebasar og julebasar (og 
faktisk også resten af året). Samtidig er det et sted, hvor 
snakken og hyggen går godt, og hvor fællesskabet får 
plads. 

Studiekredsen er et nyt koncept, som kom til kirken, 
da Robert blev ansat. Her mødes vi ca. 20 personer den 
første torsdag i måneden for at lære mere om Bibelen. 
Studiekredsen skal hjælpe til bedre at forstå de tekster, 
vi læser i kirken og skabe en fortrolighed med Bibelen.  

Rise-Egvad Højskoleforening har i starten af året 5 fore-
dragsaftener, som også er rigtig godt besøgt. Her er me-
get varierede foredrag med spændende emner og fore-
dragsholdere, som har noget på hjerte. 

Koncerter er et stort tilløbsstykke. Vi har stor variation 
i kunstnere, der gæster Rise Kirke, og i løbet af 2019 får 
vi besøg af NOAH, Ida Corr samt andre dygtige kunst-
nere. Som noget nyt er vi også begyndt at holde kon-
certer i Sognegaarden. Her er pladserne begrænsede og 
musikken helt tæt på. Både kirken og Sognegaarden er 
med stemning og akustik fantastiske rammer for afhol-
delsen af koncerterne.        
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Et kig inde i tårnet
Menighedsrådet inviterer alle interesserede til 
indvendig besigtigelse af den nu afsluttede re-
novering af Rise Kirkes spir og til at få et godt 
kig ud fra kvistenes vinduer.

Besigtigelsen afvikles i hold af  
max. 10 deltagere på følgende dage:

torsdag d. 23. maj  
kl. hhv. 15.00, 16.00 og 17.00.

torsdag d. 20. juni  
kl. hhv. 15.00, 16.00 og 17.00.

Sidste hold kan være ude før aftenringningen  
kl. 18.00.

Besigtigelsen ledes af graver Jes Iversen og byg-
geudvalgsformand Johannes P. Christensen.

Deltagerne bør være forholdsvis godt gående, 
da trapperne er ret stejle.
Tilmelding kan ske på Rise Kirkes hjemmeside 
eller ved at ringe til Kirkekontoret. Der angives 
den ønskede dato og tidspunkt – ved overteg-
ning gå da videre til ny dag/tid.

Sømandsmissionens 
skib Bethel ligger i 
Aabenraa havn  
fra d. 3.6. - 9.6.

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

 Et skib kan noget, en bygning ikke kan. 
Det bevæger sig, og atmosfæren er ander-
ledes. Man skal opleve det for at forstå det! 

Tag derfor tid til at invitere venner, fæl-
lesskaber, dem fra opgangen/vejen med om-
bord på Bethel. 

Hvis I kommer en gruppe fra jeres fæl-
lesskab, vil vi gerne fortælle om arbejdet på 
Bethel og holde en andagt. I må gerne selv 
tage kage med. 

Kontakt sømandsmissionær  
Jørgen Knudsen  
tlf.: 28 65 52 77  
mail: jbk@somandsmissionen.dk

Del gerne denne mail med andre i dit net-
værk. 

Er du interesseret i at høre mere om Be-
thel, kan du kontakte os på 

e-mail: info@somandsmissionen.dk eller 
se mere på www.somandsmissionen.dk el-
ler www.facebook.com/somandsmissionen. 
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Viede / velsignede
02.02 Helene Dorthea Wagner  
 og Morten Jensen Wagner 
 Byskoven 34

Vielser i kirken 
Vi elsker, når folk kommer til kirken. Vi glæder 
os over, at vi har det privilegium at være en del 
af de største oplevelser i menneskers liv. 

Men de største oplevelser er ikke nødvendig-
vis de dyreste eller mest pompøse. Nogle gange 
møder vi ved samtaler mennesker som siger, at 
de lige må vente lidt med at blive viet, fordi de 
først lige skal have 100.000 kr. til det. 

Men hvorfor? En vielse skal ikke være show-
off eller et mesterstykke i selviscenesættelse. En 
vielse er en forening mellem to mennesker, som 
mødes i kirken, for at få Guds velsignelse over 
deres liv sammen. Vielsens storslåethed ligger 
altså ikke i kjolens størrelse eller navnet på ste-
det hvor festen skal holdes (hvis man da skal 
holde en fest?). 

I Rise vier vi som udgangspunkt kun i kirkens 
rum. Det er de rammer, som kirken er med til 
at sætte omkring vores liv. Det er det rum, som 
kan rumme både glæden, livets alvor og ikke 
mindst sorgen. Og selvom rummet er stort be-
høver nærværet ikke at forsvinde. Til en vielse 
behøves ikke andet end to mennesker, der vil 
vies, samt to vidner. Så skulle I sidde derhjem-
me og tænke, at I gerne vil vies, så kom og tal 
med os om det. De største oplevelser kræver 
ikke så meget, som vi tror.   

Ved årets ringriderfest bidrager vi fra kir-
kens side med et lidt anderledes indslag. 
PastaParty er et band som synes, at det skal 
være sjovt at være i kirke. Derfor spiller de 
løjerlig musik i børnehøjde, laver fagter 
med ynde og fortæller gennem sangtek-
sterne bibelhistorier. Jeg kan varmt anbefa-
le at søge efter dem på Youtube. 

De skriver om dem selv at ”PastaParty spil-
ler børnelovsange med børn i alle aldre! 
Under stærk ledelse af Simon B. serverer vi 
nye, sjove sange om alt fra pasta til Jesus og 
får!” Det bliver en fest! 

Så tag børn, børnebørn og oldebørn i hån-
den og støt op om koncerten og byens rin-
griderfest.   

Fredag den 31. maj  
kl. 16.00  

på Ringriderpladsen



24

Dødsfald
Begravede / bisat

05.01 Viggo Beck, 78 år 
 Elmevænget 8
15.01 Tove Marie Moos Petersen, 72 år 
 Rugmarken 23
17.01 Torben Techow, 71 år 
 Grønningen 55
23.01 Edith Marie Vendelbo Michelsen, 64 år 
 Hærvejen 119
30.01 Klara Jensen, 82 år 
 Granhaven 2
31.01 Solvej Bekke, 50 år 
 Ryttervænget 60
01.02 Poul Sostack, 86 år 
 Ryttervænget 5
05.02 Rita Nissen-Beck, 80 år 
 Løkkegårdsvej 11 H
07.02 Therese Kjestine Andersen, 86 år 
 Engløkke 30, Bylderup-Bov
08.02 Inge Marie Führing, 57 år  
 Birkeparken 120
15.02 Iver Frisk, 89 år 
 Grønnevej 42, Tinglev
09.03 Ellen Cathrine Oldenburg, 95 år 
 Rise Bygade 56
14.03 Vera Drews, 71 år 
 Vestergade 3
15.03 Thomas Møller, 72 år 
 Ryttervænget 59
22.03 Linda Hylleborg, 58 år 
 Søvænget 56
23.03 Benny Helmuth Sørensen, 69 år 
 Byskoven 7

Dåb
20.01 Johan Evald Nielsen 
 Tøndervej 215, Aabenraa
27.01 Laura Thusing Bundgaard 
 Lærkeparken 22
27.01 Mia Storm Tang-Petersen 
 Søst Bygade 12
02.02 Lauge Jensen Wagner 
 Byskoven 34
03.02 Nicklas Pedersen  
 Løkkegårdsvej 27
09.02 Vincent Skov 
 Plantevænget 43
09.02 Ebbe Lund Jensen  
 Lærkeparken 30
10.02 Lærke Aarup Nissen 
 Egeparken 98
17.02 Lauge Lorenz Andersen 
 Egeparken 26
10.03 Lærke Marxen Johannsen 
 Birkeparken 52
10.03 Emillia Løndager Langhoff
17.03 Alfred Bjørneboe Fynsk 
 Væxjøvej 4, Aabenraa
17.03 Mila Lee Poulsen 
 Løkkegårdsvej 135
24.03 Ella Sophie Mynster Niemann Petersen 
 Kløvermarken 1
24.03 Frida Lohmann Nissen 
 Engvej 15
31.03 Melia Boisen Kellner 
 Hærvejen 97
31.03 Signe Nybo Wagner 
 Byskoven 95     
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MAJ:
Mandag, den 6.
Bedemøde for alle Kl. 14.30

Tirsdag, den 7.
Års- og fødselsdagsfest ved
Regionsleder Bjarne Taulborg,  
Haderslev.
Rødekro Koret medvirker  
med sang og musik.
Fælles kaffebord.
Gaveindsamling til Menighedshuset.

Tirsdag, den 21.
Kl. 18.30 Udflugt  
fra Menighedshuset.
Turen går til Wellings Landsby- 
museum, Mejlbyvej 10, Lintrup.
Indledningsvis orienteres om stedet, 
hvorefter vi på egen hånd går rundt 
og ser museet.
Der indtages medbragt kaffe og kage 
i museets krostue.
Entrè pr. person kr. 50,-

JUNI:
Tirsdag, den 4
Pinsemøde ved fhv. 
 biskop Karsten Nissen, Aabenraa.
Sangkoret ”Det grå guld”  
fra Arnum medvirker.
Fælles kaffebord.

Fredag, den 7. til mandag, den 10.
Pinsecamping på Sundeved Centret.
Program følger.

Onsdag, den 12. til søndag, den 16.
Teltmøder i Hjordkær.
Program følger.

Mandag, den 17.
Bedemøde for alle kl. 14.30

Tirsdag, den 18.
Møde ved fritidsmissionær  
Arne Nørgaard, Kolding.
Gaveindsamling til Menighedshuset.

JULI:     
Fra lørdag, den 6. til lørdag, den 13.
Bibelcamping  
på Sundeved Centret. 
Program følger.

AUGUST:
Fredag, den 23.
Kl. 18.00 Sæsonstart  
med fællesspisning og kaffebord  
til kr. 75.-
Pastor emiritus Jørgen Bækgaard 
Thomsen, Beder, taler.

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

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

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

Bibelkreds 2 kl. 19.30
Tirsdag, den 14. maj
Misse og Viggo Simonsen,  
Kløvermarken 10.

Tirsdag, den 26. juni
Ragnhild og Aage Vibe,  
Søparken 217.

Juli og august ingen møder.

Bibelkreds 3 kl. 19.30
Tirsdag, den 14. maj
Kirsten og Ejner Vibe, Søparken 61.

Torsdag, den 20. juni
Lis Jørgensen, Løkkegårdsvej 85.

Juli ingen møder.

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 24. maj   kl. 14.30 – ca. 16.30
Fredag, den 28. juni   kl. 14.30 – ca. 16.30
Fredag, den 26. juli   kl. 14.30 – ca. 16.30

Der er gratis kaffebord. 
Velkommen til at være med i et godt og hyggeligt fællesskab. 
Nora og Niels Jørgen Højland, Rise Menighedsråd.



NHU -  et godt sted at være, også for dig

Flagene er hejst, bordene stillet 
op og klar med dug på! Der bliver 
pyntet op med blomster ved døre-
ne og på bordene. Snoren er klar 
ved døren til Nr. Hostrup Hus. 
Den som skal klippes kl. 13.00 
ved den officielle åbning af mul-
tihallen. 

Der summer af liv, glade voks-
ne og spændte børn.  

Kl. 13.00 sker det så. Der bliver 
holdt taler, TV SYD og JydskeVest- 
kysten er der og mange andre fest-
stemte mennesker.  

Snoren bliver klippet til Nr. 
Hostrup og omegns multihal. Alle 
går ind til kransekage og cham-
pagne.  

Der bliver holdt taler igen. 
Formanden for Nr. Hostrup Hus 
takker alle de mange frivillige for 
deres hjælpende hænder. Nr. Ho-
strup Forsamlingshus takker for 
samarbejdet og Nr. Hostrup Ung-
domsforening takker for, at de nu 
kan leve deres gymnastik- og fol-
kedansdrømme helt ud i den nye 
multihal. Og fremadrettet tage 
imod rigtigt mange gymnaster og 
folkedansere. Kommunen går på 
scenen og ordene fylder ud over 
multihallen, hvor Nr. Hostrup får 

En helt almindelig fredag i marts (den 29. marts 2019)

årets pris tildelt. Året Landsby 
2019 i Aabenraa Kommune. En 
rørt formand for Nr. Hostrup og 
Omegns Beboerforening modta-
ger prisen og han ikke alene om 
at være rørt i hallen. Ikke et øje er 
tørt. 

Den officielle åbning er slut og 

mange frivillige går i gang igen. 
Indvielsesfesten skal der gøres 
klar til nu. Et brag af en fest med 
god mad, forventningsfulde men-
nesker og fantastisk musik leveret 
af Peter og De andre Kopier slut-
ter en skøn dag og aften langt ud 
på de lyse timer.

- og en almindelig søndag i marts!

Familie hygge i Nr. Hostrup hus 
den sidste søndag i marts. 

Søndag den 31. marts 2019 ind-
vielse for hele familien.

Klokken tager 10 slag og sno-
ren bliver endnu engang klippet 
til multihallen i Nr. Hostrup. 

Nu er der tummel – spring – 
leg – brætspil – hygge og meget 
meget mere. Selv for de helt små 
som ikke kan gå er der aktivitet på 
1. sal. 4 timer som løb afsted med 
hygge – snak og aktivitet.
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Skibbroen 28, 6200 Aabenraa · Frøslevvej 38, 6330 Padborg · Hærvejen 73, 6230 Rødekro

NHU -  et godt sted at være, også for dig

Rent sogn - fredag den 5. april

Fredag den 5. april fra kl. 18.00,  havde Nr. Hostrup og 
omegn rent sogn, vi sluttede af samlet med hygge og grill- 
pølser, i haven hos Gitte & Vagn.

Vi afholder byfest  

i Nr. Hostrup  

fra den 31. juli til  

og med den 4. august 2019
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GLÆD JER til den kommende 
sæson hvor Rødekro Gymna-
stikforening også kan tilbyde 
YOGA to gange i ugen. 

NYHED - NYHED

Du behøver ikke at vente helt til september 
med at gå til gymnastik. Kom og vær med om 
torsdagen i Fladhøjhallen fra kl. 16.30 til kl. 
18.00 – vi slutter den 20. juni. 

Tilmeld dig på vores hjemmeside www.roede-
kro-if.dk/gymnastik/tilmelding

Der er ingen opvisning men masser af spring 
og leg med dejlige mennesker. Det bliver sjovt. 
Hvis du har spørgsmål må du kontakte John 
Herd på tlf: 53 54 66 39.

HUSK  – Sommergymnastik for 
drenge og piger fra 1.-4 klasse

Tak til alle jer frivillige for et godt 
stykke arbejde, både for forenin-
gen og gymnasterne i seneste sæ-
son. Vi værdsætter jeres indsats – 
kun med jeres hjælp kan vi have et 

Tak for en dejlig sæson
så spændende udbud af hold i Rø-
dekro. En stor tak skal også lyde 
til jer gymnaster som bakker os 
op ved at deltage på holdene med 
god energi og glade smil.

Stemningsbilleder fra vores forårsopvisning  
søndag den 3. marts – se mange flere på  
vores hjemmeside: http://roedekro-if.dk/gymnastik/

 TAK for en dejlig dag. 

Anne Dorthe Schøsler Iversen 
fik årets: Unglederpris

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 

Vi er allerede godt i gang med 
at planlægge den nye sæson 
som starter til september. Her 
glæder vi os over at mange af 
vores hold fortsætter samt at 
vi får nyheder på gymnastik 
programmet. Tak for den sto-
re interesse fra jer instruktører 
og frivillige - I er med til at 
gøre en forskel for gymnastik-
ken og Rødekro.

Glæd jer til næste sæson

RÅD TIL HELE LIVET

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

Instruktør Anja skriver om 
springende superbørn: 
Efter en super sæson med 42 
springende superbørn, invitere-
de vi forældre og søskende med 
til sjov gymnastik – der var smil 
og fart over feltet. Omkring 150 
mennesker fik hallen til at sum-
me af god energi. Skønt med den 
gode opbakning fra forældre. Det 
har været fantastisk at lege, grine 
og skabe god gymnastik med de 
engagerede hjælpeinstruktører. 

Instruktør Tina skriver:
Jeg har været træner på holdet: 
Pige leg og spring 1-3 kl. 

Det har været et super godt 
hold med piger det har haft lyst 
til både sjove lege, spring og god 
gymnastik.

Holdet er blevet styret af 2 er-
farne samt 5 ung-instruktører 
som har sammensat en god blan-
ding af alt hvad børnene har syn-
tes var sjovt og med masser af ud-
fordringer. 

Udover vores onsdags trænin-
ger har vi i løbet af året været til:

-  Pige/drenge træf på Agerskov  
Efterskole. 

- Hygge overnatning i hallen. 

-  Opvisning i Rødekro  
og Aabenraa. 

Vi sluttede af onsdag den 14. 
marts med leg og sjov og efterføl-
gende med pizza fra Byens pizza 
og Grill i Rødekro. TAK til pizza-
manden for de dejlige pizzaer. 

TAK for endnu en fantastisk 
sæson i Rødekro gymnastikfor-
ening.

Gymnastik
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Aktiv Aabenraa har siden efter-
året 2018 sammen med idrætsfor-
eninger i hele kommunen afholdt 
Åben Hal arrangementer hver 
weekend for hele familien. 

I alt 32 arrangementer med 16 
foreninger og over 500 deltagere 
er siden uge 42 blevet afholdt på 
skift i de kommunale idrætsfaci-
liteter. 

Bland andet har Rødekro Ten-
nis Klub, Ældresagen Rødekro, 
Rødekro-Aabenraa Håndbold, 
RIF Gymnastik, Tri & Motion, 
Skytteforeningen samt HUIF del-
taget med forskellige idrætter for 
både store og små. Åben Hal har 
været et udstillingsvindue for for-
eningerne samt et tilbud om spar-
ring og gratis markedsføring.

 Aktiv Aabenraa er i kølvan-
det på Åben Hal klar med endnu 
et tilbud til foreningerne. Denne 
gang kalder vi det Åben Himmel, 
hvilket retter sig til udendørs for-
eningsaktiviteter. 

Åben Himmel er foråret/som-
merens afløser og afholdes fra maj 
til september, når foreninger by-
der ind. Har du eller din forening 
en idé til et udendørsarrangement 
for hele familien, så tøv ikke med 
at kontakte os.

Aktiv Aabenraa har en mission 
om, at sikre de bedst mulige ram-
mer for bevægelse i og omkring 
de kommunale idrætsfaciliteter 
i Aabenraa Kommune samt un-
derstøtte samskabelsen mellem 
foreninger og kommune ved at 
hjælpe med afholdelse, sparring 
og markedsføring af aktiviteter og 
events. Vi håber, at I vil lege med. 

I kan læse mere om Åben Hal 
og Åben Himmel på www.akti-
vaabenraa.dk eller kontakte os på 
tlf: 2113 4666 eller mail: malsc@
aabenraa.dk for at høre mere.

Aktiv Aabenraa er de kom-
munale haller; Agora, Fladhøj-, 
Rødekro-, Hjordkær- og Tinglev 
Hallen samt svømmehallerne i 
Bov, Tinglev og Rødekro.

Fra Åben Hal til Åben Himmel
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På Hotel Røde Kro mandag d. 4. 
marts 2019 blev der afholdt ge-
neralforsamling. Formand Gurli 
Jensen aflagde beretning over det 
forgangne år. Vi har i gennem-
snit haft 61 deltagere til vore ar-
rangementer. Foreningen har 336 
medlemmer. Annette Jensen og 
Kirsten Hartung trådte ud af be-
styrelsen og fik overrakt blomster 
og en stor tak fra formanden for 
godt samarbejde.

Rødekro Husholdningsforening har afholdt generalforsamling

Formand: Gurli Jensen
Næstformand: Birgit Nørby
Kasserer: Yvonne Hjalting
Sekretær: Ebba Gregersen
 Else Meldgaard 
 Anna Andresen  
 Marie Rasmussen
Suppleant 1: Susanne Petersen
Suppleant 2:  Birgit Kaehne 

Matzen
Revisorer:  Vibke Skøtt og 

Tove Matzen 
 

 Nytårs Tam-Tam  i Borgerhu-
set lørdag d. 19. januar blev fejret 
af 57 medlemmer i godt humør. 
Maden blev leveret af Holbøl 
Landbohjem og underholdning af 
Rebbøl Salonorkester der krydre-
de musikken med vitser. De sør-
gede også for ”motion” rundt om 
bordene. En fornøjelig eftermid-
dag.  Billeder

Madaften på Hærvejsskolen 
(Fladhøj) d. 19. februar. Denne 
aften blev lidt anderledes i år, idet 
vi måtte finde en løsning pga syg-
dom hos kokken der skulle lave 
maden og fortælle herom. Men 
vi fik hurtigt en aftale i stand med 
Hotel Røde Kro, som hjalp med 
en lækker  menu, stor tak til Hotel 
Røde Kro for at redde vores aften , 
det gjorde at vi fik en hyggelig af-
ten alligevel.

Vi er i fuld sving med at plan-
lægge næste sæson 2019/20 – så 
i august /september kommer det 
nye program ud til medlemmer-
ne. Vi er i bestyrelsen blevet enige 
om at fastlægge kontingentet til 
kr. 100,00.

TerapiSyd v/ Jenny Ravn ( ud-
dannet sygeplejerske) fortalte om 
hvordan vi med alternative meto-
der kan øge velvære og forebygge  
evt. sygdomme.

På bestyrelsesmødet d. 9. april  
2019 konstituerede bestyrelsen sig 
som følger:
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Håndbold

Håndboldspillerne i Rødekro IF, 
Håndbold, som for 2. år i træk 
spiller sammen i holdfællesska-
bet med Sydstjernen, Aabenraa, 
og som kaldes Rødekro-Aabenraa 
Håndbold, har præsenteret byen 
Rødekro fantastisk flot i løbet af 
den forgangne sæson.

På nuværende tidspunkt er 
holdene inde i opløbsfasen, da 
ikke alle hold er færdige med 
kredskampe, kampe om Jysk me-
sterskab eller om DM. Men det 
er ikke for tidligt at tale om en 
ualmindelig god sæson, både set 
med resultatmæssige, men også 
med udviklingsmæssige og socia-
le øjne.

Holdfællesskabet har deltaget i 
mange stævner i ind- og udland, 
har deltaget i både JHF´s- og 
DGI´s pokaltuneringer, har del-
taget i strandhåndbold og haft 
utallige sociale ture på de enkel-
te hold, og ellers også på tværs af 
kønnene har håndbolden været 
det samlende element for vores 
unge mennesker.

Der er en utrolig god og kon-
struktiv træningskultur i holdfæl-
lesskabet. Når man er til træning, 
så bliver der trænet, men der er 
bestemt også plads til det sjove og 
det sociale på alle hold. Vi er meget 
opmærksomme på, at det er vig-
tigt, at alle spillere, uanset alder og 

Fantastisk positiv sæson

køn eller uanset niveau, får følel-
sen af, at man er noget værd. Hå-
ber at alle synes, at det er således i 
Rødekro-Aabenraa Håndbold.

Langt de fleste af vores 1. hold 
har spillet i de højeste rækker, 
og opnået meget fine resultater – 
sidst her i starten af april vandt 
vores U10-piger det Jyske Mester-
skab med en flot finalesejr over 
Skanderborg. Vores U16-piger i 
1. division B mangler at spille fi-
nale mod Aalborg om det jyske 
mesterskab, og vores U18 drenge 
A mangler ligeledes at spille om 
det jyske mesterskab, sammen 
med vores U14 piger 2. division, 
der skal afsted for at spille om det 
jyske mesterskab i denne række.

En kort oplistning af, hvordan 
vores hold har klaret sig i løbet af 
sæsonen, som jo er niveaudelt, og 
derfor ”tilpasses” niveauet efter jul 
i de diverse turneringer:
U10  piger AA – nr. 2  

(+ vinder af JM)  
U10 drenge B – nr. 4
U10 piger B – nr. 5   
U12 drenge A – nr. 3
U12 piger AA – nr. 3   
U14 drenge 1. div. A – nr. 6
U12  piger A – nr. 1  

(+ nr. 2 ved kredsmesterska-
berne) 

U14 drenge A – nr. 4
U12 piger B – nr. 6   

U14 drenge B – nr. 2
U14 piger 1. div. A – nr. 3  
U16 drenge 1. Div. B – nr. 3
U14  piger 2. div. – nr. 1  

(spiller om JM) 
U18  drenge A – nr. 1  

(spiller om JM)
U14  piger B – nr. 1  

(+ kredsvinder)
U16  piger 1. div. B – nr. 1  

(spiller om JM)
3. div. Damer – nr. 7
1. div . Damer – nr. 2  

(spiller om oprykning  
til Dameligaen)

Foruden disse hold har  hold-
fællesskabet ”et hav” af U-4, U-6 og 
U-8 hold, der har spillet i mange 
weekender i stævneform, og haft 
nogle forrygende oplevelser med 
vores mange og dygtige ledere.

Vi er meget stolte af, at kunne 
sige, at der er styr på holdfæl-
lesskabet, og de mange, mange 
frivillige ledere parret med den 
enorme forældreopbakning, der 
kendetegner håndbolden og dens 
virke, gør at vi ser frem mod sæ-
son 2019-20 med stor entusiasme 
og glæde.

I denne forbindelse skal der 
lyde en kæmpetak til alle, der 
hjælper og bidrager til, at vi alle 
sammen kan få nogle oplevelser 
og sunde fritidsinteresser.

Tak for sæsonen 2018-19. 

U14 som har vundet  
kredsmesterskabet i B række

Efter er en lang og god sæson er U 16  
pigerne fra Sønderjyske ungdom klar  
til jysk mesterskab i U16 1 division B

U14 der vandt Vidar cup
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Håndbold

U14 der blev nummer 2 i Grænse cup U10 der vandt JM i pige rækken 

Vores U10 piger fra Røde-
kro-Aabenraa Håndbold, har ef-
ter jul spillet i den bedste række 
i Jylland. 

Dvs. blandt de 15 bedste hold. 
I vores pulje var Løjt + Esbjerg + 
Horsens.

Vi har vi fået god modstand 
fra de store piger i Løjt, de øvri-
ge 2 var ikke modstand nok. Løjt 
vandt puljen. 

Vi kvalificerede os hermed til 
det Uofficielle Jyske mesterskab. 

U10 piger spiller i de bedste rækker i Jylland

JM10 i Gødvad ved Silkeborg. 
Ved dette Stævne hvor de 8 bed-
ste hold var inviteret. spillede vi 
lørdag d. 6 april mod klubberne 
Skanderborg + Ry + Herning. Vi 
vandt mod alle 3. 10-9 + 16-12 og 
12-10.

Søndag d. 7. april skulle vi så i 
semifinalen spille mod AGF, den 
vandt de 15-7. 

I finalen for vi igen Skander-
borg. Denne gang spiller pigerne 
fantastisk simpelt og frit.

Dermed for vi mange lette mål, 
hvor spillerne løber i positioner 
og scorer på næsten alt. 

Flot sat op af vores playmaker. 
Hun fandt de rigtige løsninger 
hver gang.

Vi vinder sikkert 15-13 og træ-
ner teamet er meget stolte af pi-
gerne. (Pigerne går i 4. klasse).

Weekenden 12.-14. april spiller 
vi igen denne gang Påske-cup i 
Vojens. Weekenden 3.-5. maj spil-
ler vi DM i Greve.

U7/ U8 i Rødekro, for både dren-
ge og piger, har haft en fantastisk 
sæson, hvor der er blevet fightet, 
fejret, grint, scoret mål, lavet gode 
aflevering.

Der har været 26 børn med, 
som har det sjovt sammen på 
tværs af årgange, klasser og skoler. 
Idet at børnene trives hver onsdag 
og til kampe, er en fantastisk for-
nøjelse som klub at være vidne til.

Igennem sæsonen er blevet spil-
let ikke mindre end ca. 120 kampe 
fordelt over 4 hold og over hele 
sæsonen. Til hver kamp er der 
blevet kæmpet og grint, og de har 
haft det sjovt mellem kampene.

I år var holdet også med til et 
overnatningsstævne, hvor der 
blev hygge scocialt på tværs af 

U7 / U8 har haft en fantastisk sæson
klubber i Sønderjylland. Der var 
100 deltager med til stævnet, og 
Rødekro deltog med 20. Det er 
en fantastisk opbakning vi har 
haft i år, og ser frem til en ny sæ-
son, hvor vi ser frem til masser 
af nye fede, sjove og gode ople-
velser.

Hvis nogle skulle være interes-
seret i at prøve denne fantastiske 
holdsport, skal de være velkom-
men til August, hvor vi starter en 
ny sæson op.

Afviklet loppemarked
Som det på billederne kan ses var 
der stor interesse for vores sidst 
afviklede loppemarked i Rødekro 
hallen. Skulle du være interesseret 
i en stand når vi igen i efteråret 
melder os på banen så kontakt 
gerne Fleur Mørk 
bygade4@hotmail.com 
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Rødekro Lokalbestyrelse

Fra april måned og til og med 
september måned, kan der 
spilles petanque, kroket ved 
Rødekro hallen.

Petanque spilles hver tirsdag 
både kl. 09.00 og kl. 10.15 på 
banerne ved Borgerhuset. Sid-
der der nogle, som har lyst til 
at deltage, så mød bare op og få 
en prøvetime.

Kroket spilles hver torsdag 
kl. 14.00 på banen ved hallen. 
Kom og få en prøvetime hvis 
man har lyst til, at prøve det 
udfordrende spil.

Krolf spilles som tidligere 
oplyst, hver tirsdag kl. 14.00 
ved hallen, og dette hele året 
rundt.

Fra april måned og til og 
med oktober måned, spilles 
der ligeledes krolf på Lunderup 
Markvej. Her spilles der hver 
onsdag kl. 09.30 og kl. 13.30 og 
torsdag kl. 09.30 og kl. 13.30 
samt kl. 18.30. Her gælder det 
også, at hvis man har lyst til at 
prøve udfordringerne ved spil-
let, kan man komme og prøve 
få en prøvetime.

Nu da vintersæsonen er forbi, er 
det tiden til at gøre status over ak-
tiviteterne i hallen og udenfor.

Der har været en rigtig stor ak-
tivitet indenfor krolf, tæppecur-
ling og floorball.

Inden for krolf har der været i 
alt ca. 900 m/k til at spille i sæso-
nen d.v.s. at der ca. har været 38 
i gennemsnit pr. spilledag. Der er 
blevet afgivet godt 75.000 slag og 
det giver ca. 3.100 slag pr. spille-
dag. Der er også blevet lavet 183 
hole in one, og den mindste score 
var 62 slag, og den højeste var 129 
slag.

Tæppecurling havde ca. 500 
m/k i gang i løbet af sæsonen, og 
det giver et snit på ca. 22 m/k pr. 
gang.

Floorball havde ca. 200 m/k i 
aktion i sæsonen , og det gav et 
snit på 10 m/k pr.  gang.

Så sig ikke, at der ingen behov 
er for indendørs aktiviteter i hal-
len.

Mandag formiddag er også ble-
vet brugt til socialt samvær, da 
deltagerne har nydt kaffen, som 
er sponsoreret af REMA 1000 i 
Østergade og til gode historier.

Udendørskrolf som spilles hele 
året, hver tirsdag eftermiddag kl. 
14,00 med kaffe fra kl. 13,30 hav-
de i vintersæsonen ca. 310 brugere 
og det giver i snit 14 m/k pr. gang.

Aftenkrolfen led under den 
milde vinter, da det er sjovere at 
spille i frost og måske snevejr. Det 
siges, at udfordringerne er meget 
større og vanskeligere. Trods det-
te kom der ca. 120 spillere og det 
giver et gennemsnit på ca. 10 m/k 
pr. gang.

Dette var kort om vinterens 
aktiviteter og håber at vi ses igen, 
når der startes op til en ny sæson i 
oktober måned 2019.

Er du medlem, så se også oplys-
ninger om vores aktiviteter i bla-
det ”Det Sker”, som du får tilsendt. 
Find os også på Facebook: Ældre 
Sagen Rødekro. Eller hjemmesi-
den: www.aeldresagen.dk/roede-
kro her kan du også tilmelde dig 
vores nyhedsbreve, som vi udsen-
der på mail ca. en gang måned-
ligt.. Vil du være medlem, så se: 
www.aeldresagen.dk eller ring på: 
33 96 86 86. 

Vinterens gang i og ved Rødekro Hallen Sommeraktiviteter
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Østergade 10 · 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 16 20

www.roedekrosmedie-as.dk  

Søndag den 31. marts blev der 
indsamlet affald i Rødekro. Ca. 
80 børn og voksne, der i blandt 
mange spejdere, deltog i indsam-
lingen, hvor der blev startet med 
kaffe og rundstykker i Borgerhu-
set. Efter instruktion om forløbet 
af dagen begav deltagerne sig ud 
på de 13 planlagte ruter for ind-
samlingen, udrustet med vand, 
handsker, gribetænger og plastik-
poser var deltagerne godt påklædt 
til at rense naturen for affald.

Udover denne flok, er der sam-
let affald af skolebørn og beboere 
fra autistcenter syd på flere ruter, 

Ren dag i Rødekro
så langt over 100 børn og voksne 
har deltaget i indsamlingen.

Efter indsamlingen blev delta-
gerne budt på grillpølse, kartof-
felsalat, vand og øl og resultatet af 
anstrengelserne blev opgjort. Der 
blev indsamlet i alt 244.75 kg, her-
under en rollator. Der var en kon-
kurrence for børn og voksne om 
hvor mange kg der blev indsam-
let. Hos børnene var Emil tættest 

på og hos de voksne var Rene 
Cordsen vinderen.

Det er de lokale butikker og er-
hvervsdrivende der har sponsore-
ret alt materiale til indsamlingen 
og den forplejning deltagerne blev 
budt på, så der er god opbakning 
til dagen fra sponsorer og dem 
der bruger en formiddag i en god 
sags tjeneste.

Østergade 72 telf: 40317872 

Service + Reparation + Klar til syn 
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Kometbutikkerne inviterer  
til Sankt Hans aften  

på Savværksvej i Rødekro

PROGRAM
Søndag den 23. juni

Kl. 18.00
RIF Håndbold sælger  
grillpølser og kartoffelsalat, øl og vand
Lund’s Bageri sponsorerer snobrød

Kl. 18.00
Velkomst
Banditterne Light spiller op med god musik

Kl. 19.30
Båltale v/ lokalpolitiker Egon Madsen

Kl. 19.45 
Bålet tændes og midsommer sangen synges

Kl. 20.00 - 22.00
Banditterne Light spiller op med god musik igen

HUSK snobrøds- pinde

Så er foråret godt igang

Påskeliljerne stråler om kap med 
græsslåmaskinerne, der er trukket 
ud af haveskurene og larmende 
bekendtgør at nu gror græsset. 

Rundt om i og omkring byen 
vil du finde løbere og cykelryttere 
i rødt tøj og meget hvide ben. De 
er sluppet ud af træningslokaler-
ne, har smidt det tykke vintertøj. 
Har du en drøm om at løbe eller 
cykle med, er du velkommen til at 
komme med på en tur eller man-
ge. Vi har gratis prøveperiode i en 
måned.

Rødekro Tri & Motion laver 
gerne klubture. Vi har været af 
sted til VM cross i Aarhus, hvor 
ganske almindelige motionister 
løb i hælene på verdenseliten. Vi 
fulgtes med Aaig, og der er nok 
mulighed for flere ture sammen.

Vores bedste udøvere blevet 
hædret af Aabenraa Kommunes 
arrangement den 3. april.

For at blive hyldet af kommu-
nen, skal man i året før have vun-
det et DM, NM, JM eller SM.

I år gik erkendtlighederne til 
Emil Severin, Mathias Petersen, 

John Hansen, Michael Larsen, 
Marianne Schøler Nielsen, Mads 
D. Boysen, Mette Kjær Andresen 
og Alexander Pryds. 

Aabenraa Kommune er et godt 
sted at dyrke sport. Der bliver 
gjort meget for breddeidrætten, 
men der bliver også gjort noget 
for allerbedste unge.

Rødekro Tri & Motion samar-
bejder med Elite Aabenraa om at 
fremme de bedste ungdomsatle-
ter i klubben, indenfor både løb 
og multisport (eller triatlon ). Vi 

har lige nu både Cecilie, Victor og 
Alexander som gode eksempler 
på unge ”med fuld fart over hele 
linjen”. 

Samarbejdet med Elite Aaben-
raa udløser både træningskam-
merater indenfor andre sportsgre-
ne, coaching og træningsplaner. 
Din teenager kan måske også blive 
en del af det gode selskab,. Du kan 
henvende dig til John Hansen.

2019 tegner til at blive et godt 
år. Har du mod på at løbe, svøm-
me eller cykle sammen med os er 
du velkommen i klubben. Vi har 
plads til alle lige fra den eliteløbe-
ren til nytårsforsættet.  Husk også 
vores Rødekroløb den 16. august. 

Rødekro Tri & Motion  
ønsker alle en god sommer.

Tri & Motion
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Kometbutikkerne inviterer  
til Sankt Hans aften  

på Savværksvej i Rødekro

PROGRAM
Søndag den 23. juni

Kl. 18.00
RIF Håndbold sælger  
grillpølser og kartoffelsalat, øl og vand
Lund’s Bageri sponsorerer snobrød

Kl. 18.00
Velkomst
Banditterne Light spiller op med god musik

Kl. 19.30
Båltale v/ lokalpolitiker Egon Madsen

Kl. 19.45 
Bålet tændes og midsommer sangen synges

Kl. 20.00 - 22.00
Banditterne Light spiller op med god musik igen

HUSK snobrøds- pinde



Tri & Motion

RødekroLøbet 2019 - NYHED!! - Family One mile run/walk
I år bliver det muligt at deltage i 
RødekroLøbet på den legendari-
ske one mile.
Konceptet lægger op til at famili-
en stiller op sammen og får en fed 
løbeoplevelse.
Familien/ teamet får alle samme 
start nr. med navn på, og med fo-
kus på den gode motionsoplevelse 
sammen, så der vil ikke være tid-
tagning på one milen.
Distancen gør at det er overkom-
meligt for de fleste, så håbet er at 
mange børn som har deltaget i det 
store gratis børneløb har mod på 
at tage en tur mere med deres for-
ældre.
Det er ikke et krav om at det skal 
være familie….teams kan være  
veninder- venner- par eksempel-
vis.
Sæt kryds i kalenderen ved  
den 16. august 2019  
så ses vi til RødekroLøbet
https://roedekroloeb.wordpress.
com/

Hvem tør tage udfordringen op!
RødekroLøbet 2019 - Virksomhedskonkurrence

fredag den 16. august 2019 - sæt kryds i kalenderen
Konkurrencen er enkel, hvem tilmelder det største hold!  
Det er udelukkende virksomheder under postnummer 6230  
der kan deltage.

Derfor er det vigtigt at skrive samme virksomhedsnavn på  
ved tilmelding, idet listerne udfærdiges elektronisk.

Vinderen får en tro kopi af Den Røde Komet i ca. 1,5 m højde  
som vandrepokal.

Så hvem LØBER med Kometen i år ?
Tilmeding på www.run2u.dk
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Mike Andersen  
kommer til Midtbyfesten  

lørdag den 17. august

Se hele programmet  
i næste Kometblad
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Ovenstående oversigt er ikke fuldstændig – det fulde overblik findes i kalenderen på risekirke.dk

Gudstjenester i Rise Kirke: 
MAJ
 11. maj Lørdag kl.  10.00 Dåbsgudstjeneste MBV
12. maj 3. s. e. påske kl.  10.30 Joh. 16, 16-22 MBV
17. maj Bededag kl.  10.30 Matt. 3, 1-10 RBH
19. maj  4. s. e. påske kl.  10.30 Joh. 16, 5-15 RBH
26. maj 5. s. e. påske kl.  10.00 Joh. 16, 23b-28 MBV
30. maj Kristi Himmelfart kl.  10.30 Mark. 16, 14-20 RBH
JUNI   
2. juni 6. s. e. påske kl.  9.30 Joh. 15, 26-16,4 RBH
2. juni  kl.  11.00 Tysk Gudstjeneste MW
9. juni Pinsedag kl.  10.30 Joh. 14, 22-31 RBH
10. juni 2. Pinsedag kl.  10.30 Joh. 3, 16-21 RBH
16. juni Trinitatis kl.  10.30 Joh. 3, 1-15 RBH
23. juni 1. s. e. trinitatis kl.  10.30 Luk. 16, 19-31 MBV
30. juni 2. s. e. trinitatis kl.  10.30 Luk. 14, 16-24 MBV
JULI  
7. juli  3. s. e. trinitatis kl.  10.30 Luk. 15, 1-10 RBH
14. juli 4. s. e. trinitatis kl.  10.30 Luk. 6, 36-42 RBH
21. juli 5. s. e. trinitatis kl.  10.30 Luk. 5, 1-11 RBH
28. juli 6. s. e. trinitatis kl.  10.30 Matt. 5, 20-26 RBH
AUGUST  
4. august 7. s. e. trinitatis kl.  9.30 Luk. 19, 1-10 MBV
4. august   kl.  11.00 Tysk Gudstjeneste MW
11. august 8. s. e. trinitatis kl.  10.30 Matt. 7, 15-21 MBV
18. august 9. s. e. trinitatis kl. 1 0.30 Luk. 16, 1-9 MBV
Robert B. Hansen (RBH)          Morten Vibert (MBV)          Martin Witte (MW)

Arrangementer:   
MAJ
 23. maj Menighedsrådsmøde kl.  19.00 Sognegaarden 
24. maj  Eftermiddagshygge kl.  14.30 Sognegaarden  
28. maj Gud og Spaghetti kl.  17.00 Kirken MBV
JUNI    
 6. juni Studiekreds kl.  19.30 Sognegaarden 
18. juni Menighedsrådsmøde kl.  19.00 Sognegaarden 
25. juni Gud og Grill kl.  17.00 Kirken MBV
28. juni Eftermiddagshygge kl.  14.30 Sognegaarden 
JULI    
 26. juli Eftermiddagshygge kl.  14.30 Sognegaarden  
AUGUST   
 1. august Studiekreds kl.  19.30 Sognegaarden 

Fredag i lige uger mødes  
 Rises Gode Hænder kl. 10.00 Sognegaarden
Sidste gang inden sommerferie den 14. juni - opstart den 23. august


