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GLørdag: Bagagerumssalg, rundbold, volleyball,  
minifodbold, løbehjulskonkurrence,  
petanque og fællesspisning.

Søndag: Lottospil

Aktiviteterne foregår i og omkring Augustenborg Hallerne.

Den 17. og 18. august 2019 
afholder Midtals Idrætsforening

Aktiviteter bl.a.



Så er det igen blevet tid til at afholde 
Aktivitetsweekend. Det sker den 17. 
Og 18. august i og omkring Augu-
stenborg Hallerne. Vi håber selvføl-
gelig igen i år på at vejrguderne vil 
være med os, da en del af vores ak-
tiviteter foregår udendørs.
Igen sidste år fik vi stor opbakning 
fra byens borgere og erhvervsliv og 
det håber vi selvfølgelig på igen i år, 
da det er meget vigtigt for at vi kan 
fortsætte med Aktivitetsweekenden.
Vi har igen i år valgt at børnediskote-
ket er aftenen før 80’er festen, så det 
bliver fredag d. 27. september.
Lørdag vil der på P-pladsen være 
Bagagerumssalg, ligesom der vil 
være Børneloppemarked. Så starter 
vores Rundboldturnering op samt 
løbehjulskonkurrence for børn. 
Der vil i år være nogle nye tiltag for 
børn, Der vil være en hoppeborg og 

sumodragter for børn samt Gyro-
extreme og de vil alle være gratis at 
prøve. Lørdagen afsluttes med fæl-
lesspisning, hvortil alle der har lyst 
kan deltage. Efter spisningen kårer vi 
som sædvanligt Årets MIFer.
Aktivitetsweekenden afsluttes søn-
dag med lottospil i den nye hal, hvor 
alle er velkomne.
Alle aktiviteterne kan du læse mere 
om inde i bladet.
Der skal herfra lyde en stor tak til alle 
vores sponsorer, der gør dette blad 
muligt.

SÅ MØD FREM OG STØT MIDTALS 
IDRÆTSFORENING.
HÅBER VI SES.

På aktivitetsudvalgets vegne
Peter Thomsen

Aktivitetsweekend 

2019
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Aktivitetsweekend 
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Nicolai Biler
Augustenborg

Tlf. 74 49 03 02

Byens pejse ·  Ringgade 161 · 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 10 45 · Mobil 24 83 27 45

Mail@byenspejse.dk · www.byenspejse.dk



DETTE SKER LØRDAG D. 17. AUGUST FRA KL. 9.00 – KL. 21.00:

10.00
14.00

12.00

11.00

12.30

14.00

18.30

19.30 1

Til salg

Til salg

Bagagerumssalg 
på P-Pladsen ved hallen Børneloppemarked

Volleyball 
starter

Rundboldturnering 
starter

GyroExtreme
Hoppeborg og Sumodragter

Løbehjulskonkurrence 
starter

Kåring 
af årets MIF-ere

Fællesspisning

Petanqueturnering 
starter

               
      S

par på varmen       isolér med Papiruld

Spar på varmen - isolér med Papiruld

v/ Johnny Beck

2946 5647

STÅR DU FOR AT SKULLE 
ISOLERE DIT HUS?
Isolering med Papiruld giver 
langt det bedste resultat

Markedets mest effektive isolering

Dokumenteret 10% bedre isoleringsevne

Op til 20% billigere

Fugt- og brandsikkert

Miljørigtigt

Se mere på www.papiruld.dk



LØBEHJULSKONKURRENCE FOR BØRN OP TIL 14 ÅR

Man konkurrerer med jævnaldrene på en lille opført bane ved hallen.
Præmier til vinderen i de forskellige aldersgrupper.
Tilmelding til Jette Duus på jgd@kontorsyd.dk eller 40 77 94 34, senest d. 15/8 18.

MIF er en flerstrenget forening bestående af et forretningsudvalg og en hovedbe-
styrelse.

MIF har 9 afdelinger, samt et aktivitetsudvalg. Der var ca. 850 medlemmer ved ud-
gangen af 2018, der sidder ca. 50 personer i diverse bestyrelser og udvalg, samt der 
er ca. 80 trænere/instruktører til at holde alle de aktive medlemmer i gang.

MEN, MIF kan altid bruge flere personer til diverse bestyrelser og udvalg, samt træ-
nere/instruktører. Hold dig ikke tilbage – kontakt en af personerne i de enkelte afde-
linger, så finder vi også plads til dig.

På hjemmesiden kan du finde træningstider, se hvem der er trænere/instruktører på 
de enkelte hold og se hvornår MIF afholder arrangementer.

Du kan læse meget mere om MIF på vores hjemmeside www.mif.dk, hvor du 
kan finde telefonnumre og mail adr. på alle i diverse bestyrelser.

MIF – Midtals Idrætsforening
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Lørdag d. 17. august 
kl. 12.00 ved hallen

Alle kan stille med hold:
Gadehold
Firmahold
Familiehold
Eller andet
Der må være 10 personer på hvert hold
Ingen fodboldstøvler
Alle hold møder kl. 12.00

Tilmelding:
Kim Hansen Truelsen tlf. 28802914
Anita Petersen tlf. 20728222 
eller mail: kent@petersen.mail.dk

Sidste års vinder var 
PAPPAs PIZZA Augustenborg
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Facaderenovering 
med Keim Silikatfarver

Vi er et lille sønderjysk murerfirma, der værner om de 
klassiske traditioner inden for murerfaget. 

Med øje for detaljen – og dine behov.
Fordi godt håndværk betaler sig.

murermand@mail.dk

Kontakt os på mob.: 25 38 00 75 eller tlf.: 74 47 00 99

Vi er et lille sønderjysk murerfirma, der værner om de 
klassiske traditioner inden for murerfaget. 

Med øje for detaljen – og dine behov.
Fordi godt håndværk betaler sig.

Vi er et lille sønderjysk murerfirma  
der værner om de klassiske traditioner 
inden for murerfaget.

Med øje for detaljen – og dine behov.
Fordi godt håndværk betaler sig.

Totalentreprise Facaderenovering 
med Keim Silikatfarver

Kontakt os på mob.: 25 38 00 75 eller E-mail: murermand@mail.dk

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  70 70 79 48 

 

Tlf. 70707948 - www.Caras@caras.nu 
  

CaRas pleje og omsorg, er et gratis 
alternativ til den kommunale hjemmepleje. 
Den hjælp du er visiteret til af kommunens 
visitatorer, er gratis og vi udfører den for dig 
uden beregning. Vi står for en faglig, 
kontinuerlig, stabil og smilende hjemmepleje. 
Kontakt os allerede i dag, for at høre om det vi 
kan. 

 
@caras.nu 

  70 70 79 48 Caras@caras.nu 

  70 70 79 48 
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Tlf. 70707948 - www.Caras@caras.nu 
  

CaRas pleje og omsorg, er et gratis 
alternativ til den kommunale hjemmepleje. 
Den hjælp du er visiteret til af kommunens 
visitatorer, er gratis og vi udfører den for dig 
uden beregning. Vi står for en faglig, 
kontinuerlig, stabil og smilende hjemmepleje. 
Kontakt os allerede i dag, for at høre om det vi 
kan. 

 
@caras.nu 

  70 70 79 48 Caras@caras.nu 

  70 70 79 48 



Dette foregår på P-pladsen ved Augustenborg Hallerne.

Det er GRATIS at deltage og pladsen kan bruges som du vil 
– til bilen, traileren eller til medbragte borde og stole.

Så tøm kælderen, skuret, loftet eller hvor du nu opbevarer dine ting 
og reserver en plads til Bagagerumsmarkedet.

Du kan reservere en eller flere P-båse ved at sende en mail:
peter@mif.dk eller tlf. 23715630 

Lørdag den 17. august fra kl. 10.00 til kl. 14.00

BAGAGERUMS

 SALG
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Far/Mor & Barn Op til ca. 3 år Instruktør

Gym. Salen 
Torsdag kl. 16.30-17.30
Holdstart uge 37 
450,- incl. 2xT-shirt

Kom frisk og glad til masse af leg! Vi skal grine, syn-
ge og have det sjovt, samtidig med at vi skal udfolde 
og udvikle motorikken. Vi har mulighed for at have 
100% fokus på kvalitetstid og nærvær, sammen 
med vores børn. Jeg glæder mig til vi ses! 

Dorte

Far/Barn Fra 3 år Instruktør

Gym. Salen 
Tirsdag kl. 17.15-18.15
Holdstart uge 37
450,- incl. 2xT-shirt 

Holdet for rigtige mænd. De sarte mødre lader vi 
blive hjemme. Hvis far ikke kan, så kan onkel måske. 
Vi skal have sved på panden og brænde energi af. 
Vi laver gymnastik — springer-løber og leger. Husk 
noget at drikke.

Solvej og Kent

Krudtugler 3-4 år Instruktør

Gym. Salen 
Tirsdag kl. 16.00-17.00
Holdstart uge 37 
400,- incl. 1xT-shirt 

For børn der vil lave gymnastik uden mor og far. 
Vi bygger redskabsbaner, leger, synger og har 
det sjovt, samtidig med at børnene lærer simple 
gymnastik øvelser. 

Jane og Ida,  
Stine, Katrine

Vildbasser 5-7 år Instruktør

Gym. Salen 
Mandag kl. 16.00 - 17.00
Holdstart uge 37 
400,- incl. 1xT-shirt 

Vi leger, har fede redskabsbaner og laver små serier 
både for drenge og piger. Vi prioriterer at vi på 
holdet har det sjovt og har et godt sammenhold. Vi 
er to erfarne instruktører og 3 energiske hjælpere.
Vi har som mål at dele holdet lidt op efter om man 
er mest til redskaber eller rytme. Mød endelig op, 
så vi kan få nogle sjove timer sammen.

Majbritt og Kenn,  
Rasmus, Karoline, 
Lærke

Rytme 1. - 5. klasse 1.-5. klasse Instruktør

Kultursalen 
Torsdag kl. 16.00 - 17.00 
Holdstart uge 37 
550,- incl. Opv. Tøj 

Vi tror på at alle kan lave gymnastik. Vi skal udfor-
dre os selv motorisk, men vi skal også lege, hoppe 
og danse. Og så skal vi lave noget fed rytmegymna-
stik. Holdet er for både drenge og piger.

Olivia og Kine

Spring begyndere Fra ca. 7 år Instruktør

Hal 2 
Tirsdag kl. 16.00 - 17.30
Holdstart uge 34
550,- incl. Opv. Tøj 

Her skal vi lære grundspring, stå på hænder og ud-
fordre balance samt rotationssanserne. Vi træner 
alle musklerne i kroppen og lærer gennem leg og 
ved at flytte grænserne. Kom og vær med – Det vil 
du ikke fortryde.

Steen og Allan, Mia J., 
Olivia, Anne Christine, 
Emilie K, Melina, Emma

Spring øvede Fra ca. 7 år Instruktør

Hal 2 
Tirsdag kl. 17.30-19.00
Holdstart uge 34  
550,- incl. Opv. Tøj 

Salto, flik/flak, kraftspring og kombinationsspring 
står på dagsordenen.  Her bliver barren sat højt 
og den individuelle udvikling fremhævet. Vi får det 
sjovt og får brændt en masse energi af – HVER 
gang. Vi er klar med en masse springmæssige 
udfordringer, springlege og godt kammeratskab.

Allan og Steen, Mia J, 
Olivia, Jakob, Jeppe, 
Kine

Unge Piger Fra ca. 6. klasse Instruktør

Kultursalen 
Mandag kl. 16.00 - 17.00
Holdstart uge 37
550,- incl. Opv. Tøj 

Dette er et rytmehold hvor god energi, sammen-
hold og udfordringer for den enkelte gymnasts 
niveau er topprioritet. Vi vil igennem sæsonen 
arbejde med diverse håndredskaber, smidighed og 
styrke og grundgymnastik med inspiration fra dan-
sens verden. Vi forventer en masse fede træninger, 
med god energi, smil og et miljø hvor alle kan føle 
sig velkomne.

Annalina og
Anne Katrine

GYMNASTIKSÆSONEN 2019-20 



Parkour begynder Fra 10 år Instruktør

Ny Hal 
Onsdag kl. 16.30-18.00 
Holdstart uge 34
550,- incl. Opv. Tøj 

Parkour begynder er for de modige sjæle som er fri-
ske på nogle nye udfordringer og vil prøve grænser af. 
På vores begynder hold arbejder vi meget med sam-
menhold og basis øvelserne inde for Parkour/Freerun. 
Vi arbejder meget med motorik og at styrke kroppen, 
da parkour er en hård fysisk og psykisk sport.

Jeppe og Jakob

Elevated Parkour Fra 10 år Instruktør

Ny Hal 
Onsdag kl. 18.00-19.30
Holdstart uge 34 
550,- incl. Opv. Tøj 

Elevated er det parkour hold som svarer til øvede 
parkour. På Team elevated bliver der stillet krav til at 
man har kendskab til parkour og freerun. Vi arbejder 
meget med tricking og nogle af de mere krævende 
former for parkour. Team elevated er for dem, som 
brænder for parkour og er friske på at udvikle deres 
freerun. Parkour er en hård sport og derfor vil der 
være en del styrke træning i løbet af sæsonen.

Jakob og Jeppe

FACE-SMASH Fra 10 år Instruktør

Hal 2
Torsdag kl. 17-18.30
Holdstart uge 34 
200,- tilvalg - Excl. Opv. Tøj

Face Smash er et hold for alle som går på et spring 
eller parkour hold. Her vil der være kortere op-
varmning, men rigtig meget spring og teknik, så man 
kan nå at udvikle sig så meget som muligt.

Steen, Jakob, Allan

Yoga let øvede Fitness 16+ Instruktør

Kultursalen 
Mandag kl. 20-21
Holdstart uge 37
450,-

YOGA - STYRKE - STRÆK - AFSPÆNDING  
- MEDITATION
Få ro i sindet, forny din krop, få mere glæde og 
ny energi. En time som indeholder en blanding af 
dynamiske og statiske øvelser og som vil have fokus 
på vejrtræknings teknikker. Dette giver kroppen 
mulighed for udfordring på det fysiske plan såvel som 
på det mentale plan. Vi bygger sæsonens undervis-
ning op fra gang til gang og sikrer hermed gradvis 
fremgang for den enkelte, så det kan blive en god total 
trænings oplevelse for alle. Vi lærer at lytte varsomt 
til kroppen, hvorved vi kan forbedre kroppens fleksi-
bilitet, styrke og evne til udrensning. Timen afsluttes 
med meditation. Max. 30 deltagere.

Nadja

Yoga let øvede Fitness 16+ Instruktør

Kultursalen 
Onsdag kl. 18-19.15
Holdstart uge 37
450,-

Der undervises i Hatha Yoga, og holdet henvender sig 
til let øvede deltagere med et basalt kendskab til yoga. 
Vi arbejder med de klassiske asanas/stillinger, ånde-
drætsøvelser og afspænding med fokus på, at øge 
kroppens bevægelighed og styrke og skabe harmoni 
og balance mellem krop og sind. Max. 30 deltagere.

Mette

Funktionel Gym Fitness 16+ Instruktør

Kultursalen 
Torsdag kl. 17-18
Holdstart uge 37
450,-

Vi træner bevægelighed, styrke og stabilitet især 
omkring skuldre, rygsøjle og bækken. Vi starter med 
en grundig opvarmning. Derefter kan der trænes med 
redondo bold, bred elastik, stok eller vægte. Vi træner 
effektivt og kontrolleret med let tempo og godt 
humør. Der tages hensyn til individuelle begrænsnin-
ger med forskellige niveauer i udførelse af øvelserne. 
Medbring gerne et håndklæde eller en let pude til 
nakkestøtte.

Nicole

GYMNASTIK OPVISNING
Lørdag den 21. marts 2020 i Augustenborghallen

Husk sidste tilmelding senest 1. oktober 2019  - Tilmelding og betaling skal ske på hjemmesiden: www.MIF.dk/gymnastik

Tilmelding åbner den 15. august 2019



Cross gym Fitness 16+ Instruktør

Kultursalen 
Onsdag 17.00 -18.00
Holdstart uge 37
450,-

CrossGym er styrke- og konditionstræning for unge 
og voksne. Vi bruger kettlebells, træningselastikker 
og vores egen kropsvægt som redskaber i styrke-
træningen. Både mænd og kvinder er velkomne, og 
der kræves ingen forudsætninger for at være med.

Karen

Motion og Bodycontrol Voksne Instruktør

Kultursalen 
Tirsdag kl. 16.15-17.15
Holdstart uge 37
450,-

En gymnastiktime hvor vi får hele kroppen arbejdet 
igennem, får pulsen op og får styrket de funktionel-
le muskelgrupper. Kondition og afslapning, vil altid 
være en del af timen. Det sociale er i højsæde. Kom 
og vær med, der er plads til alle.

Ingeborg

Motionsherrer Voksne Instruktør

Kultursalen 
Onsdag kl. 19.30-20.30
Holdstart uge 37 
450,- 

Herregymnastik hvor alle kan være med, styrker 
led og muskler i hele kroppen samt balance øvelser. 
Afslutter med afspænding.  Kom og vær med.

Jørgen

Morgen Gymnastik Voksne Instruktør

Kultursalen 
Tirsdag kl. 10.00 - 11.00
Holdstart uge 37 
450,-

Til dig som ønsker at komme i gang fra morgenstun-
den. En time ”all round” gymnastik, hvor du kan få 
pulsen op og styrketræne dine muskler. Timen er 
også et tilbud til dig, der er tilmeldt et andet hold og 
ikke kan være med hver gang f.eks. hvis du arbejder 
skiftehold.

Nicole

Ældre Motion Voksne Instruktør

Kultursalen 
Tirsdag kl. 15.00 - 16.00
Holdstart uge 37 
450,-

Igen i år vil vi arbejde med hele kroppen. Vi får lidt 
småredskaber, styrke og balance træning. Alle kan 
være med, også selvom du har lidt skavanker. Det 
sociale er i højsæde. Jeg glæder mig til at se nye 
som gamle gymnaster.

Ingeborg

ALS MIX GYM - Spring for voksne Voksne Instruktør

Hal 2 
Torsdag kl. 18.30 - 20.00
Holdstart uge 37
450,- Excl. Opv. Tøj

Er du gammel springer eller helt ny med lyst til at 
prøve kræfter ned springgymnastik, så er dette holdet 
for dig. Alle kan være med uanset erfaring og niveau. 
Vi øver alt fra kolbøtter og håndstand til salto, krafts-
pring og flik flak, samt kombinerede spring på airtrack. 
Vi træner med hensyn til individuelt niveau.

Steen, Jeppe, 
Jakob og Sarah A

Formand 

Brian Kørschen ................................. 23702085

Næstformand

Mia Schmidt Nissen ........................ 40229636

Kasserer

Camilla Nordbag Kristoffersen .....30565008

Børnehold

Jane Bøving Larsen ......................... 60526464

Lis Bennedsgaard Hansen .......... 26312819

Unge og Spring

Sarah Thysen ...................................... 42231060

Jakob Westermann......................... 61336168 

Voksen og Fitness

Sarah Aguilera Schmidt................. 20867161

E-mail

gymnastik@mif.dk

MIF gymnastik bestyrelse



Facaderenovering 
med Keim Silikatfarver

Vi er et lille sønderjysk murerfirma, der værner om de 
klassiske traditioner inden for murerfaget. 

Med øje for detaljen – og dine behov.
Fordi godt håndværk betaler sig.

murermand@mail.dk

Kontakt os på mob.: 25 38 00 75 eller tlf.: 74 47 00 99

Vi er et lille sønderjysk murerfirma, der værner om de 
klassiske traditioner inden for murerfaget. 

Med øje for detaljen – og dine behov.
Fordi godt håndværk betaler sig.

Vi er et lille sønderjysk murerfirma  
der værner om de klassiske traditioner 
inden for murerfaget.

Med øje for detaljen – og dine behov.
Fordi godt håndværk betaler sig.

Totalentreprise Facaderenovering 
med Keim Silikatfarver

Kontakt os på mob.: 25 38 00 75 eller E-mail: murermand@mail.dk

               
      S

par på varmen       isolér med Papiruld

Spar på varmen - isolér med Papiruld

v/ Johnny Beck

2946 5647

STÅR DU FOR AT SKULLE 
ISOLERE DIT HUS?
Isolering med Papiruld giver 
langt det bedste resultat

Markedets mest effektive isolering

Dokumenteret 10% bedre isoleringsevne

Op til 20% billigere

Fugt- og brandsikkert

Miljørigtigt

Se mere på www.papiruld.dk



SUMODRAGTER

GYROEXTREME

HER ER AKTIVITETER FOR BØRNENE

KÆMPE  
BAMSEHOPPEBORG
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Tlf. 70707948 - www.Caras@caras.nu 
  

CaRas pleje og omsorg, er et gratis 
alternativ til den kommunale hjemmepleje. 
Den hjælp du er visiteret til af kommunens 
visitatorer, er gratis og vi udfører den for dig 
uden beregning. Vi står for en faglig, 
kontinuerlig, stabil og smilende hjemmepleje. 
Kontakt os allerede i dag, for at høre om det vi 
kan. 

 
@caras.nu 

  70 70 79 48 Caras@caras.nu 
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Tlf. 70707948 - www.Caras@caras.nu 
  

CaRas pleje og omsorg, er et gratis 
alternativ til den kommunale hjemmepleje. 
Den hjælp du er visiteret til af kommunens 
visitatorer, er gratis og vi udfører den for dig 
uden beregning. Vi står for en faglig, 
kontinuerlig, stabil og smilende hjemmepleje. 
Kontakt os allerede i dag, for at høre om det vi 
kan. 

 
@caras.nu 

  70 70 79 48 Caras@caras.nu 

  70 70 79 48 

v/Lene Jürgensen
Storegade 27

6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 18 15



Bestil din menu døgnet rundt

22619839 man-torsdag 16-19

Sandvejs dinner Transportable
Kettingvej 10 . 6440 Augustenborg

bsfood.dk

Menu fra 60,-



FÆLLESSPISNING
LØRDAG DEN 17. AUGUST KL. 18.30 I DEN NYE HAL.

MENU:

Skovhuggersteaks 
250 gram

Baconbarderet 
krydder kylling

Græske kartofler

Flødekartofler

Salatbar 
– 10 slags salat 

+ 2 dressinger

Friskbagte møllehjul

Kryddersmør

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig spisningen 
til en af følgende:

jgd@kontorsyd.dk eller 40779434
kent@petersenmail.dk eller 20728222
peter@mif.dk eller 23715630
Senest den 14. august.

Pris pr. person KUN kr. 75,00

Børn under 12 år kr. 40,00 pr. person
Børn under 3 år gratis

Igen i år inviterer Midtals Idrætsforening 
til fællesspisning i hallen.

Alle er velkomne, men vi vil meget gerne 
have en tilmelding fra dem der ønsker at 
deltage, så vi er sikre på at maden slår til.

Årets MIF’er:

Efter spisningen 
vil kåringen af 

årets MIF’er finde sted.

Kom og deltag og mød en masse 
glade og festlige mennesker

i nogle hyggelige timer
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HERTUG BURGER
Storegade 24 · 6440 Augustenborg · Tlf. 74 47 27 34

Åbningstider:
Mandag-onsdag

16.00-20.30
Torsdag-søndag

1 .00-22 0.30

MAD UD AF HUSET
...kom eller ring på
74 47 27 34



NU KAN DU VÆRE MED TIL AT BESTEMME,
HVEM DER SKAL VÆRE ÅRETS MIF’ER

Det kan være en leder, en aktiv, et hold eller en hel afdeling. Ung 
eller gammel. Nogen som har ydet noget for foreningen  og i for-
eningens ånd. En som altid er klar med en frivillig hånd eller har 
lavet en god præstation eller en god kammerat.

Den eller de der bliver valgt, bliver hædret under fællesspisningen 
lørdag aften.

FORSLAG TIL ÅRETS MIF’er:

Jeg foreslår (navn): ___________________________________

Fra MIF-afdelingen: __________________________________

Begrundelse: ________________________________________

____________________________________________________

Foreslagsstiller: ______________________________________

Forslag sendes til bjarne@mif.dk eller peter@mif.dk 

Året
s MIF’er
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Nicolai Biler
Augustenborg

Tlf. 74 49 03 02

Byens pejse ·  Ringgade 161 · 6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 10 45 · Mobil 24 83 27 45

Mail@byenspejse.dk · www.byenspejse.dk



· El- og datainstallationer
· Salg og service af hvidevarer
·  Salg og Service på luft/luft 

varmepumper
· Landbrugsinstallationer

Søndergade 1 · 6430 Nordborg · Vibøgevej 1 · 6470 Sydals · Telefon 7445 8415

– Din el-fagmand

Hvad enten det 
drejer sig om:

HUSK AT STØTTE VORE SPONSORER, 

DE STØTTER OS
Midtals Idrætsforening



det sker I 
KULTURSALEN

27. OG 28. SEPTEMBER 
BØRNE DISKOTEK OG ÅRETS 80’ER FEST 

Der er Børne Diskotek i Kultursalen fredag den 27. september og det 
er for børn til og med 6. klasse. Alle er velkomne, ikke kun MIF med-
lemmer. Lørdag den 28. september afholder Midtals Idrætsforening 
og Augustenborghallerne Årets 80’er fest i Kultursalen.

Se mere på www.mif.dk

LØRDAG DEN 26. OKTOBER KL. 20.00
TØRFISK

Der er fuld gang i billetsalget til koncerten med de folkekære nordjys-
ke TØRFISK i Augustenborghallerne lørdag den 26. oktober 2019, kl. 
20.00. Kom og varm op med Sandvejs lækre buffet før koncerten.

Billetpris: 175,- kr. – med buffet, 295,- kr. kr.
Læs mere og køb billet på www.mif.dk/kultur

20. OG 21. DECEMBER
JULEKONCERTER MED MARK & CHRISTOFFER 

Julekoncerten med Mark & Christoffer er blev en fast hyggelig tradition, og i 
år er ingen undtagelse. Billetsalget er startet på www.mif.dk/kultur, så husk 
at købe dine billetter i god tid – der bliver rift om dem 

Arrangør: MIF Kulturafdeling og Augustenborghallerne

Augustenborgs kulturelle samlingssted  
i Aktivitets- & Kulturcenteret Augustenborghallerne

Velkommen til efterårets arrangementer i Kultursalen. Her lidt at glæde sig til.
Kom og oplev den hyggelige stemning i vores dejlige Kultursal. 

Læs mere  

og køb billet på 

www.mif.dk/kultur

12. - 15. MARTS 2020 - 2. WEEKEND I MARTS
ALS REVYEN

12. udgave af Als Revyen opføres 12. - 15. marts 2020
Sæt X i kalenderen allerede nu!

Billetsalget starter 1. december
Følg med på www.alsrevyen.dk
Arrangør: MIF kulturafdeling
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LOTTOSPIL
 SØNDAG DEN 18. AUGUST KL. 11.00

Dørene åbnes kl. 10.00. Lottospillet afvikles i den nye hal.

Der kan købes kaffe, the og boller.
Kaffe + 1 bolle + 1 stk. wienerbrød 3 kort koster kr. 50. Yderligere kort kr. 5.-

BØRNELOPPEMARKED

Lørdag d. 17. august fra kl. 10.00 – 14.00
Foregår på de grønne områder ved P-pladsen

Tilmelding til: Peter Thomsen tlf. nr. 23715630
eller på mail: peter@mif.dk

GRATIS IS til alle børn der stiller op

FINE PRÆMIER: 
Købmandskurve, 
gavekort, gaver 

og pengepræmier.



BØRNEDISKOTEK
Fredag d. 27. september fra kl. 19.00 – 22.00  

i kultursalen i Augustenborg Hallerne.

Der kan købes 

slik, popcorn, 

chips og sodavand

Arrangementet er kun for 

børn op til og med 6. klasse

Entre kr. 30.00

Tag dine forældre med. De kan i Atriumgården hygge sig med musik. 

Musikken leveres afCHARLIE’S
DISKO
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