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Naturen binder
Familien sammen
Augustenborgspejderne

Midtals friskole
fejrer 40 års jubilæum

Hertugbyens
bevaringsforening
I nye lokaler

MIDTALS IDRÆTSFORENING
Bjarne Laugesen
Tlf. 60 67 69 06 / bjarne@mif.dk
www.mif.dk

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE,
AUGUSTENBORG

GLÆD DIG
MIF Klutur
side 4

Fynshav Børneunivers
Kirsten og Jakob

Ulla Pedersen
Tlf. 74 47 28 08

MIDTALS PETANQUE /
Midtals krocketklub
side 6

MIDTALS SKYTTEFORENING
Mark Johannson
Tlf. 60 18 26 38

MIDTALS KEGLEKLUB/
AUGUSTENBORG KEGLECENTER

Gunner Heise
Tlf. 23 23 92 76

Hertugbyens Bevaringsforening
side 8

AUGUSTENBORG BADMINTONKLUB
Bo Nielsen
Tlf. 27 80 06 54 / midtkobbel50@gmail.com

AUGUSTENBORG ROKLUB

Vilhelm Schmidt
Tlf. 74 47 21 49

Notmark / asserballe
pensionistforening
side 10

NOTMARK / ASSERBALLE
PENSIONISTFORENING
Karin Jensen
Mobil 61 74 93 70

FYNSHAV BÅDELAUG

Henning Vohs
Tlf. 74 74 48 04

Asserballe private børnehus
side 11

ÆLDRE SAGEN
AUGUSTENBORG-SYDALS
Erik Heise Tlf. 25 24 23 00

DANSK RØDE KORS
AUGUSTENBORG AFD.
Jens Peter Ryborg
Tlf. 74 47 35 34

AUGUSTENBORGSPEJDERNE
Side 12

MØNTSAMLERFORENINGEN
FOR ØEN ALS
Claus-Peter Jessen Tlf. 23 24 57 40

DIAMANTEN KULTUR- &
IDRÆTSCENTRET I FYNSHAV

Midtals FRISKOLE
side 14

HERTUGBYENS
BEVARINGSFORENING
Jytte Urban Tlf. 22 93 57 06

Tlf. 74 47 46 45 / 26 61 07 35
FRYNDESHOLM SKOLE

INDHOLD

MEDLEMMER

ASSERBALLE PRIVATE BØRNEHUS
Eva Balleby
Tlf. 74 47 33 31

Tlf. 88 72 43 67
AUGUSTENBORGHALLERNE
Aktivitets- og Kulturcenter
Tlf. 74 47 16 66

AUGUSTENBORGSPEJDERNE

Rudi Thomsen Tlf. 71 78 86 40
www.augustenborgspejderne.dk

NOTMARK SOGNS
UNGDOMSFORENING
Kim Michaelsen Tlf. 29 48 58 02

ASSERBALLE UNGDOMSFORENING

Karin Autzen
Tlf. 74 47 36 23

MIDTALS FRISKOLE
Tlf. 74 47 47 47
kontoret@midtalsfriskole.dk

SØNDERBORG GOLFKLUB

Aase Møller-Hansen
Tlf. 21 25 26 53

Mogens Elmvang
Tlf. 74 47 23 16

AUGUSTENBORG - BRO
FRIV. BRANDVÆRN

Klaus Iskov Tlf. 27 58 05 38
HUNDSLEV/ALMSTED/
NOTMARK LOKALFORENING

Bent Nielsen Tlf. 20 16 36 02
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MIDTALS SKYTTEFORENING
side 18

DEADLINES FOR INDLEVERING
AF MATERIALE 2019
Nr. 21/03
Indlevering: 11. maj
Udsendes: uge 23

Nr. 21/05
Indlevering: 14. sep
Udsendes: uge 41

Nr. 21/04
Indlevering: 27. jul
Udsendes: uge 34

Nr. 21/06
Indlevering: 23. nov
Udsendes: uge 51

AUGUSTENBORGHALLERNE
side 22
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Bent Nielsen
Tlf. 20 16 36 02

AUGUSTENBORG ROKLUB
side 16

MIDTALS KEGLEKLUB/
AUGUSTENBORG KEGLECENTER
side 20

ANTENNEFORENINGEN
BLÆSBORG

AUGUSTENBORG & OMEGNS
RINGRIDERFORENING

LÆS OGSÅ

Dette blad er udgivet af de lokale sports- og kulturelle foreninger på
Midtals Alle foreninger kan optages i bladet.
Der tages forbehold for priser i annoncer. Indlæg – kun for
medlemmer.
Redaktion og nytegning af annoncer InPrint A/S
C. F. Tietgens Vej 7B
Tlf. 75 50 31 31
Kontaktperson: Palle Kristiansen
Mobil 25 70 27 77
E-mail: sportogfritid@inprint.dk

ÆLDRESAGEN AUGUSTENBORG / SYDALS
side 24
ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE
side 26
MØNTSAMLERFORENINGEN
FOR ØEN ALS
side 27
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det sker I

KULTURSALEN
Augustenborgs kulturelle samlingssted i Aktivitets- & Kulturcenteret Augustenborghallerne

LØRDAG DEN
26. OKTOBER KL. 20
TØRFISK

kom sikkert gennem
generationsskiftet

Du kan allerede nu sikre dig en billet til koncerten med de folkekære nordjyske TØRFISK.
TØRFISK giver koncert i Augustenborghallerne
lørdag den 26. oktober 2019, kl. 20.00.
Kom og varm op med Sandvejs lækre buffet
før koncerten – den koster kun 120 kr.
Du kan købe billet både med og uden spisning.
Læs mere og køb billet på www.mif.dk/kultur

MED ALS REVYENS NYE INSTRUKTØR, KRISTINA ASMUSSEN GUDE-HANSEN
VED RORET, BLEV DEN 11. ALS REVY ENDNU EN SUCCES.
Arrangør:
MIF Kulturafdeling & Augustenborghallerne
Revyen blev set af lige under 1.000 publikummer. Det er en lille nedgang i forhold til i fjor, hvor antallet var knap 1.100. Til gengæld var publikums reaktioner
meget positive og på linje med de tidligere års succeser. Både tekster og optræden fik mange roser med på vejen. Flere af numrene kan sagtens måle sig
med de professionelle revyer, var en af standardkommentarerne efter forestillingen
Med mange nye i revyteamet, er det ikke uvæsentligt at vi, på grund af vores
store sponsoropbakning, igen har kunnet engagere skuespiller og instruktør,
Pia Rosenbaum til at coache over en weekend. Hun giver os et stort skub i den
rigtige retning og det højner revyens kvalitet.
Als Revyen er 100% selv produceret af et team på omkring 45 frivillige, der
alle er vigtige brikker lige fra tekster til kostumer, scenografi og meget andet.
Det er vi stolte af er muligt.
Med det generationsskifte vi er godt i gang med i Als Revyen, havde jeg forventet en tilbagegang, men den blev slet ikke så stor som frygtet. Jeg er meget
tilfreds med resultatet, siger formanden for Als Revyen, Peter Buhl. Vi trækker
publikum til fra hele Sønderborg-området, og med årets succes forventer jeg
endnu flere de kommende år. Jeg ser allerede nu frem mod næste år, hvor
Kristina Asmussen Gude-Hansen atter vil stå med instruktøransvaret.
Normalt er der spisning i forbindelse med forestillingerne fredag og lørdag.
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I år var det også muligt at spise i forbindelse med premieren torsdag. Det benyttede mange sig af, så det vil også blive muligt til revyen i 2020.
Vi vil gerne sige tusind tak til Als Revyens hovedsponsorer: Brdr. Nørulf og
Haug IT,
og til alle vore øvrige sponsorer: Super Brugsen, Andelskassen, Linak, Midtals Tømmerforretning, Kellmann’s VVS og Blik, Nybolig Sønderborg, Sebbelev
Malerfirma, Lotek, CaRas, Arbejdernes Landsbank, Hertug Blomster, Boutique
Jytte, INPRINT, EL-hjørnet i Guderup, Alssund Busser, HC Jacobsen, Bare fødder, Teknidan, Jessen’s Have & Anlæg, Bygma, Thøisen Murerforretning, Sydals
Auto & Traktorservice, Hardy Beck Byggeforretning, Gitte’s Salon, Schlott, Sypigens Atelier, Slotsbageren og Fri BikerShop.
Uden jeres sponsorstøtte var det ikke muligt for os at sætte Als Revyen op.
Endelig en stor tak til vores trofaste publikum – uden jer var der jo ikke ret
meget ved det hele.
Als Revyen 2020 opføres som altid 2. weekend i marts, med premiere den
12. og i dagene frem til den 15. marts. Følg med på www.alsrevyen.dk
På gensyn
MIF kulturafdeling
www.alsrevyen.dk

ere
Læs millet på

b
og køb k/kultur
if.d
www.m

ÅBENT ALLE DAGE
08 - 20

MIDTALS PETANQUE
PETANQUE KLUBBEN HAR AFHOLDT ÅRSMØDE DEN 20.02.2019

På mødet kom der flere gode ideer til, hvilke aktiviteter klubben gerne vil gennemføre i den kommende sæson.
Der er tilmeldt 4 double hold og 1 firemands hold til DGI`s sommer-turnering.
Alle glæder sig til at komme i gang og det blev besluttet, at der startes den 27. marts
kl.18. Der spilles hver onsdag fra kl. 18 til ca. kl. 20. Desuden spilles der hver søndag
fra kl. 10 til ca. kl. 12. Den 3. onsdag i måneden spilles der vinspil kl. 18, hvor hold fra
andre klubber også er velkomne.
Klubbens medlemmer håber, at flere får lyst til at prøve spillet. Klubben er i
besiddelse af reserve kugler, så mød bare op og se, om det er noget du
har lyst til. Hygge og socialt samspil er en vigtig del af spillet.

Nicolai Biler
Svend R. Christensen
Sebbelev Bygade 7 · 6440 Augustenborg
Tlf.: 21 91 36 10

Augustenborg
Tlf. 74 49 03 02

Evt. spørgsmål vedrørende ovennævnte bedes rettet til
Ursula Hansen
Tlf. 20975451

28 78 01 07

Midtals Krocketklub
VI STARTER I ÅR MED AT SPILLE TIRSDAG D. 26. MARTS OG SPILLER HVER TIRSDAG KL. 14
PÅ STADION VED AUGUSTENBORG HALLERNE. VI SPILLER ET PAR TIMER HVER GANG.
Har du lyst til at være med kan du bare møde op, eller ringe til en af os, så tager
vi en ekstra kølle med.
Vi har det altid hyggeligt i de timer vi spiller.
Krocket er ikke en dyr sport, det koster 200 kr. pr. år i kontingent og det eneste
der kræves er at du køber en kølle, hvis du har lyst til at fortsætte.
Vi er medlem af Midtals idrætsforening.
Sommeren 2018 var skyld i, at vi måtte aflyse flere gange på grund af det varme
vejr.
Der er som det plejer at være, arrangeret stævner med Sommersted og Rødekro og de kommer også her og spiller sammen med os på det stævne vi
holder her.
Det er altid meget hyggeligt at mødes med de andre klubber. Den dag slutter
vi altid af med et fælles kaffebord.
Vi er efterhånden 9 medlemmer i klubben, så der er plads til flere.

Salon HairDesign
By Diana Jensen

Du kan læse mere om os på www.mif.dk
Kurt Flygenring
Tlf. 36 16 30 26

Birtha Clausen
Tlf. 74 41 50 25
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Vera Baunsgaard
Tlf. 74 47 18 03

Kettingvej 5
6440 Augustenborg
25 48 54 33
Online booking på www.hairdesignbydiana.dk

Kommende arrangementer i

Hertugbyens
Bevaringsforening
Formand Jytte Urban byder velkommen til nytårskuren

FØRSTE GANG:
FREDAG D. 5. APRIL, KL. 16-18
ÅBENT HUS
Den første fredag i hver måned slår Hertugbyens
Bevaringsforening dørene op til Storegade 19.
Arrangementerne vil variere fra gang til gang.

Et medlem havde fremtryllet smukke dekorationer

Der blev kigget på de fine detaljer i det bevarede indbo

Hertugbyens
Bevaringsforening

Kom til loppemarked i den gamle købmandsgård på Storegade 19

i nye lokaler

Er du interesseret i arbejdet med at bevare
Hertugbyens mange smukke huse, kan du støtte
Hertugbyens Bevaringsforening.

LIGE FØR ÅRSSKIFTET UNDERSKREV HERTUGBYENS BEVARINGSFORENING EN
LEJEKONTRAKT FOR DEN TIDLIGERE KØBMANDSGÅRD PÅ STOREGADE 19.
Efter at have været til salg i længere tid blev den tidligere købmandsgård på
Storegade 19 – også kaldet ”Ruths Hus” – for knap to år siden købt af Mads Friis
fra Rinkenæs, der havde planer om at indrette café og Bed&Breakfast i ejendommen.
Men efter overtagelsen besluttede Mads Friis sig imidlertid for at afvente
Kommunens planer om genskabelsen af Augustenborgs historiske bykerne.
Dermed forblev lokalerne tomme.
For Hertugbyens Bevaringsforening var det en kærkommen mulighed.
- Selvom vi er i fuld gang med istandsættelsen af Hofraadens Hus, er der
stadig lang vej endnu, før vi kan tage huset i brug, og vi har i længere tid været
på udkig efter lokaler, hvor vi kan afholde arrangementer for vores medlemmer. Nu får vi masser af plads, og samtidigt kommer der lys i vinduerne på den
gamle købmandsgård, så det er win-win, fortæller foreningens formand Jytte
Urban.
Nytårskur i nye rammer
Lejekontrakten blev underskrevet kort før årsskiftet, men det stod fra starten
klart, at der var behov for et større oprydningsarbejde, inden lokalerne kunne
tages i brug.
- Hele huset stod fuldt møbleret, og skabe og skuffer bugnede af personlige ejendele. Heldigvis har vi i foreningen en vis erfaring med at tømme gamle
huse, og der gik heller ikke mange dage, før vores medlemmer havde stablet
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tre arbejdsgrupper på benene, der var klar til at tage fat, fortæller Jytte Urban
Med en helt ufattelig effektivitet og arbejdsindsats fik holdene i løbet af bare
to dage i begyndelsen af januar hele huset tømt og rengjort. Alle genstande
blev sorteret, en del blev kørt på genbrugspladsen, andet lagt i depot med
henblik på et kommende loppemarked.Endelig valgte man også at beholde
en stor del af indboet til indretning af huset.
Dermed var huset klar, så Hertugbyens Bevaringsforening den 13. januar
2019 kunne slå dørene op og afholde nytårskur i de smukke gamle stuer.

LØRDAG D. 27. APRIL
KL. 10.00-14.00
LOPPEMARKED

Du kan melde dig ind på
www.hertugbyen.dk eller ved at kontakte kasserer
Jan Mølgaard på tlf: 60 11 11 42.

Der blev udvekslet historier og hilst på gamle venner

Af hjertet Tak til de mange frivillige
Knap 80 medlemmer var mødt op, og i sin velkomsttale benyttede formand
Jytte Urban lejligheden til at sende en dybtfølt tak til de mange medlemmer,
der i årets løb har ydet en helt fantastisk indsats.
Der lød en stor og hjertelig tak for de mange, mange frivillige timer, medlemmerne har investeret i arbejdet med det nye tag på Hofraadens Hus, og der
blev sagt tusind tak til de tre arbejdshold, der havde deltaget i oprydning og
rengøring af den gamle købmandsgård.
Endelig takkede formanden også Lokalhistorisk Arkiv, som gennem flere år
har lagt lokaler til møder i foreningens bestyrelse, for deres store gæstfrihed og
gode samarbejde.
Der var dækket op i stuerne med snacks og bobler

Et medlemskab koster 100 kr. om året
for enkeltpersoner og 150 kr. for ægtepar.

NOTMARK / ASSERBALLE
PENSIONISTFORENING
BAKKEHUSET • BAKKEN 8 • FYNSHAv

Program
TORSDAG DEN 11. APRIL
KL. 19.00
VINSMAGNING

TORSDAG DEN 27. JUNI
KL. 18.00
GRILLFEST

Vinsmagning ved Dagli Brugsen.
Tilmelding

Tilmelding

TIRSDAG DEN 7. MAJ
KL. 14.00
KROLF

Opslag

Start Krolf ved Bakkehuset

SØNDAG DEN 16. JUNI
KL. 8.50
BUSTUR I SAMARBEJDE
MED NOTMARK MENIGHEDSRÅD

OPSLAG I DAGLI`BRUGSEN, BAKKEHUSET OG SPORT OG
FRITID. Medlemmer med e-mail adresser kan få opslag m.m.
sendt ved oplysning om mail til mbjerrum@privat.dk

Tilmelding
til Karin Jensen tlf. 61749370 eller på opslag i Bakkehuset.
Ønskes der Fanevagt fra Pensionistforeningen ved
Begravelse eller Bisættelse.
Kontakt venligst Karin Jensen tlf. 61749370

Afgang kl. 8.50 fra Notmark Kirke, kl. 9.00 fra Bakkehuset. Vi
kører til Sydals og ser Lars Bengtsons smukke
rosenhave. Hvor vi byder på kaffe / te en fedtemad
og en dram. Derefter gudstjeneste kl. 11.00 i
Notmark Kirke, bussen kører tilbage til Bakkehuset.
Tilmelding

Tlf. 74 47 25 84

Storegade 36 6440 Augustenborg
Åbningstider Mandag lukket Tirsdag - Fredag 9-17 Lørdag efter aftale

Der bygges i
Asserballe
Private Børnehus

DER ER GANG I DEN I ASSERBALLE PRIVATE BØRNEHUS. STØTTEFORENINGEN,
FORÆLDRE OG LOKALE BORGERE HAR TRAVLT MED FORARBEJDET TIL VORES NYE
TILBYGNING. 1. APRIL OVERTAGER SØGÅRD BYG BYGGEPROJEKTET
Der er gang i den i Asserballe Private Børnehus. Støtteforeningen, forældre og
lokale borgere har travlt med forarbejdet til vores nye tilbygning. 1. april overtager Søgård Byg byggeprojektet
Børnehuset startede 1.5.2013 og har haft en stor succes og vi har fuldt hus nu,
så ønsket om blandt andet et grupperum mere og et aktivitetsrum er nu blevet
en realitet. Det vil ligeledes åbne muligheder for, at invitere lokalbefolkningen
indenfor. Vores planer med tilbygningen er at skabe bedre rammer for børn
og personale.
Vi har modtaget legater fra Bitten & Mads Clausen fonden og SE vækstpulje,
hvilket har været medvirkende til, at vi nu kan udvide med 285 kvadratmeter.
Mini gruppen har arbejdet med kommunikation og sprog.
Herunder har vi været omkring sprog tilegnelse og dialogisk læsning. Vi har
læst bogen Guldlok og de tre bjørne. Børnene har tegnet og klippet bamser og
hertil har de lavet tøj. Børnene har fået fortalt historien mange gange, så de har
selv kan fortælle historien ud fra billederne i bogen. Vi har lavet et hus, med
de ting der er med i historien og børnene har placeret tingene i huset. Vi har
sunget fagte sange og understøttet dem, ved at vise billeder og ting, og på den
måde husker børnene teksten bedre. Vi har også arbejdet med forholdsord:
som f. eks ovenpå, under, foran og bagved
Midi gruppen har arbejdet med Kultur, æstestik og fællesskaber
Vikingerne er del af vores kultur og danskernes identitet. Vi har produceret
sværd, skjolde, hjelme, lavet skåle i ler. Bygget et skib så vi kan tage på togt. Børnene har opnået viden og forståelse for vores fortid og vikingernes liv, gennem
bøger, film og leg.
Maxi gruppen har arbejdet ud fra Alsidig personlig udvikling
Maxi børnene har i dette forår haft lærerplanstemaet alsidig personlig udvikling. Vi har især haft fokus på følelser og det at være en god ven. Hvert enkelt

barn har haft mulighed for at stå frem og fortælle om deres weekend osv. Vi har
haft den gode stol, hvor hvert barn fortæller gode ting til de andre børn. Vi har
også arbejdet med deres selvbevidsthed og udvikling, hvad kan jeg? Hvad er
jeg god til? Hvad er følelser og hvor mærker jeg dem. Vi har haft fokus på, at vi er
forskellige og ikke kan det samme. Vi har alle noget vi er rigtig gode til og så har
vi også har vi alle noget vi skal øve i.
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Augustenborgspejderne

Naturen binder familien sammen
AUGUSTENBORGSPEJDERNES FAMILIESPEJDERE ER GÅET FORÅRET I MØDE
MED SKATTEJAGT I AUGUSTENBORG SKOV. SMÅ PIRATER MED KRUMSABLER
OG HOVEDTØRKLÆDER FIK VED FÆLLES HJÆLP SAMLET DET
HEMMELIGE SKATTEKORT OG FANDT DEN BEGRAVEDE SKAT.

Sjove aktiviteter i naturen
Familiespejd er spejder for børn fra 3 til 6 år og deres familie. De mødes hver
anden søndag til udfordringer og oplevelser i skoven ved Augustenborg.
Fokus er, at småbørnsfamilier kan være sammen et par timer søndag
formiddag og lave sjove aktiviteter i naturen, fortæller Jane Landergren. Vi
inddrager børnene i alt. Det er dem der undersøger, rører, snitter og bygger.
Mange børn kommer sjældent i skoven og nogen har aldrig rørt en bænkebider eller et tusindben.
Når vi er sammen, øver vi os på at være nærværende og opmærksomme
i naturen. Vi tilbyder kvalitetstid. Det er noget andet end at køre børnene til
sport og vente på, at de bliver færdige - man får fælles historier og minder.
Eftertragtet modenhed
Udover hyggen som centrum rummer spejderlivet et væld af kvaliteter,
som kommer børnene til gode senere i livet. Børnene lærer at se udfordringer som noget spændende i stedet for noget skræmmende.
Man lærer rigtig meget af at kaste sig ud i aktiviteter, man måske ikke lige
tør. Man bliver modigere, udvikler sig og vokser af det. Man bliver robust,
siger Jane Landergren.
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Man kommer beskidt men glad hjem
Birgit Wind Koch er mor til Frederik på 6 år og Jacob på 4 år. De har været
familiespejdere i halvandet år.
- Jeg har to ude-drenge, der elsker at være i naturen uanset vejr og årstid.
Hos spejderne møder børnene nogle gode værdier. De lærer at være hensynsfulde i naturen. Og så er familiespejd også hyggeligt samvær i familien.
Man ser hvordan ens børn udvikler sig. De gør sig erfaringer på egen krop,
og det giver selvtillid.
Nogle gange får de kolde fødder eller våde ærmer, men jeg har altid et
sæt skiftetøj med i rygsækken, smiler hun.
Nye aktiviteter og nye familier
Jane Landergren fortæller at møderne i løbet vinteren har haft temaet ”legemester”, hvor familiespejderne har brugt møderne på at lege på mange
forskellige måder. Søndagene i foråret vil blive brugt på at undersøge livet
i vores små vandløb, søer og langs stranden. Vi skal ud og kikke, røre og
undersøge de ting, som vi ikke lige møder i hverdagen.
Har I fået lyst til at være med, så fortæller Jane Landergren, at der er plads
til flere familier. I kan se mere på www.augustenborgspejderne.dk.

Ny formand og bestyrelses
hos Augustenborgspejderne
På den nylige overstået generalforsamling hos Augustenborgspejdernes, tog
spejderne afsked med deres formand gennem de sidste 12 år, Peter Landergren. Peter forlader ikke gruppen, men er trukket i spejderuniformen igen, for
at forsætter som ledere hos de yngste familiespejdere.
På Generalforsamlingen blev der valgt 3 nye forældre ind i bestyrelsen, som
har konstitueret sig således:
Anja Tækker, formand
Nikolaj Gottschalk, næstformand
Per Carsten Jørgensen, kasserer
Rudi Thomsen, Gruppeleder
Kresten K. Sørensen, Lederrepræsetant
Rasmus Landergren, ung
Agnete Moos, Henrik Hynding Paulsen, Claus Jørn Guldborg, Karsten Rasmussen, Bogi P. Niclasen, forældre. Tillykke til de nyvalgte.
Bestyrelsen vil gerne takke Peter for hans indsats for gruppen gennem
årene, og ønsker tillykke de nyvalgte.
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Legeplads

Motionsdag

Midtals Friskoles

40-års jubilæum
Midtals Friskoles historie. Skrevet af tidligere
forælder, lærer og leder ved Midtals Friskole
Peter Hecquet.
Et alternativt skoletilbud
I Midtals Friskoles opstart var Rita Haugård og Mogens Hemmingsen fra Danebod
Højskole primus motorer. De tog initiativ til de første opstartsmøder, hvor debatten var, at man ønskede et alternativt skoletilbud, med større forældreindflydelse.
Det var en lang og træg proces og der var slet ikke tradition for friskoler i Sønderjylland. Den eneste friskole syd for Kongeåen var Rødding friskole. Man nåede til
enighed og fik nedsat en bestyrelse og de ansatte skoleleder Jens Erik Astrup.
Skolen begyndte på Erbæk i en tilbygning og man brugte gymnastiksalen på
Danebod. I 1980 købte de den gamle skolebygning i Helved, her var heller ingen
gymnastiksal, så vi fortsatte med at bruge Danebod Højskole til gymnastik og arrangementer. Skolelederens pædagogiske linje faldt ikke i tråd med en stor del af
forældrekredsen og efter et par år kom det til konfrontation mellem bestyrelse
og personale. Midtals Friskole blev delt i 2. Bestyrelsen og
den ene halvdel fortsatte som Midtals Friskole og personalet og den anden halvdel startede Lilleskolen Als der
flyttede til Kirke Hørup. Den lukkede igen efter 4 år.
Kimen til mange af de
traditioner og pædagogiske
metoder
Midtals Friskole ansatte Hanne Skriver som leder og det
er hende, der har lagt kimen til mange af de traditioner og
pædagogiske metoder, der er på skolen den dag i dag.
Hun ønskede at skolen skulle være Grundtvig- Koldsk og
dermed fulgte alle de begreber, der hører med: folkelig,
frihed, fællesskab, lighed og ansvar. Hun ønskede også,
at skolen skulle være karakter og eksamensfri, og skolen
skulle være lille, max 70 elever.
Forældrekredsen var mærket efter kampen med den tidligere leder, så de sagde ja til alt, hvad Hanne ønskede og
det tror jeg ikke, der er nogen, der har fortrudt siden.
Der blev ansat en musiklærer, der hed Jens Dam Clausen og en dansklærer som hed Anne-Grethe Andersen.
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Det årlige påskehareløb

Arbejdslørdag

Anne-Grethe var en ildsjæl, som kom til at sætte sit store
præg på skolen de næste 25 år. At skolen skulle være lille
var ikke noget problem, for der var kun omkring 25 elever,
og de første år voksede skolen meget langsomt.

indtil bussen var gået. Det var derfor også naturligt, at det
var Ulla, der blev en vigtig del af skolen pasningsordning de
første mange år, den fungerede.

Samarbejde
Jeg blev ansat i 1985 som lærer og blev leder i 1997. De første
mange år var den gængse opfattelse af Midtals Friskole, at
enten havde man sine børn der, fordi man ikke vidste, hvad
man skulle bruge sine penge til, eller også måtte det være
fordi ens børn var så mærkelige, at de ikke kunne være andre steder. For at nedbryde disse fordomme gjorde vi et
stort stykke arbejde for at vise, at vi bare var den tredje skole i den daværende Augustenborg kommune. ,
Fra 87 og 10 år frem, var vi et fast team som bestod af
Hanne Skriver, Anne Grethe Andersen, Elin Værge, Bjarne
Jessen, Eva Andkær og Peter Hecquet.
Vi lavede en del samarbejde med Fryndesholm skolen
og Augustenborg skole, fælles motionsdag med Fryndesholm, fælles musikdage for alle tre skoler og musikskolen,
vi inviterede hinanden til diverse generalprøver på skolekomedier, der blev afholdt fælles foredragsaftner for forældrene på de 3 skoler og efter hånden fik vi den status, at
vi var det tredje og alternative skoletilbud i Augustenborg
kommune. Vi blev tænkt med af kommunalbestyrelsen, de
kom på skolebesøg og ville gerne høre om, hvad vi gik og
lavede. På lærerplan kunne vi anbefale elever til hinandens
skoler, fordi vi kendte hinanden og hinandens styrker og
svagheder. Vi var tæt på det optimale samarbejde

Helved 7

Fastelavn

Pasning
De første 15 år var der ingen pasning på Midtals Friskole.
Skolebussen gik klokken 14,15 og det var eneste mulighed
for at komme hjem, så den tog alle børn. Havde de fri før
gik de bare rundt og legede på skolen. Blev tonen for høj,
måtte vi lærere afbryde undervisningen og løse konflikten
eller skolens rengøringskone Ulla Krogh tog affære. Ofte
lod Ulla kosten stå for at stå bi med plaster og et godt spil

Skolen slog rødder
I 1988 blev gymnastiksalen ”Gimle” bygget, men kun en sal
ingen omklædning og redskaber stod i en gammel skurvogn ved siden af. Det var en stor gevinst, at vi nu kunne
holde vores fester og arrangementer hjemme på skolen.
Efterhånden som skolen slog rødder, voksede elevtilslutningen også og omkring år 2000 var vi nødt til at forholde os til, om skolen skulle være større end de 70 elever.
Da tilskuddene til små friskoler blev stærkt forringet, var vi
også nødt til at vokse på grund af økonomien. I 1998 blev
musiklokalet og køkken og omklædning bygget til. Sluttelig
fik vi den store pavillon ”Skuret” i 2012.
Efter lederskiftet i 1997 opstod helt naturligt et nyt team,
som bestod af Elin Værge, Hanne Larsen, Hans Peter Hansen, Katja Ladefoged og Birthe Flytkjær og lidt senere kom
Rosa Andreasen og Mali Wernay til. Midtals Friskole har altid
været et sted, hvor man blev længe.
Initiativtagerne for over 40 år siden ønskede en anderledes skole med større forældreindflydelse og det fik
de. Midtals Friskole ville ikke være den skole det er, uden
nogle meget dedikerede og engagerede forældre, der har
hjulpet med at lede skolen gennem gode og svære tider,
holdt en fast hånd i økonomien, ledet og organiseret diverse byggerier, organiseret og forestået al vedligehold af
skolen, planlagt og opbygget skolens it-system, dannet en
støtteforening der har givet skolen gaver for over 500.000
kr., engageret sig i lejrskoler og emneuger. Jo, forældrene på
Midtals Friskole har fået og taget et kæmpestort ansvar og
har en stor andel i deres børns skolegang.
Sikke nogle heldige børn!

Forårstegn
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ÅBENT HUS I

AUGUSTENBORG ROKLUB
Efter sæsonstart den 6. april er det tid til, at du kan besøge klubben ved vores
åbne hus arrangementer:
Mandag den 6. maj kl. 18.30-20.00
Tirsdag den 7. maj kl. 09.30-11.00 og igen kl. 18.30-20.00
Her får du en varm velkomst og en kort introduktion i roteknik i en to- eller
4-åres robåd. Derefter får du lov til selv at prøve teorien af i praksis ude på
vandet.
Roskole for nye medlemmer
Som noget nyt vil vi i år tilbyde roskole for nye medlemmer. Roskolen forventes afholdt lørdag den 25. maj, hvis der er tilslutning nok. På roskolen er der
afsat ca. 4 timer til teori og praksis på vandet. Og selvfølgelig er der indlagt en
frokost, så du kan lære os bedre at kende.
Som deltager i roskolen får du hurtigt lært nogle færdigheder, der gør, at du
kommer på niveau med de andre roere i klubben.
Er roning noget for dig?
Roning er en fantastisk måde at være i pagt med naturen på, og samtidig får
du rørt ca. 80% af din samlede muskelmasse. Mange tror fejlagtigt, at man skal
have gode armkræfter for at ro, men det er slet ikke tilfældet. Effektiv roning
er ren teknik, hvor du bruger flere benkræfter end armkræfter og skader er
yderst sjældne.
Vi har et godt fællesskab i klubben, og der er mange aktiviteter ud over de
faste roaftener. I hele sæsonen er der ekstra tilbud i weekender eller på helligdage, fx rotur i fremmed farvand, lokale madpakketure, måneskinsture, døgnroning og meget andet. Der er meget at glæde sig i den nye sæson.

I klubben er der ro-aftener mandage, tirsdage og onsdage kl. 18.30, morgenroning om lørdagen kl. 7.30.
Der er altid mulighed for at arrangere en tur ud over de faste tidspunkter.
Sportsroning, der gør roning levende
I år har vi fire nyuddannede instruktører, som vil instruere alle interesserede
i sportsroning, som er en form for roning, der gør roningen mere levende.
Sportsroning er præget af hurtigt tempo beregnet for de medlemmer, der
har begrænset tid til træningen og samtidig vil have frisk luft i lungerne. Der
afsættes typisk 1½ time til sportsroningen. Sportsroningen passer fint ind i en
travl hverdag.
Sportsroning er et nyt tilbud til nuværende og nye medlemmer, men der er
stadig mulighed for roture i mere jævnt tempo. Vi vil ikke afskrække de roere,
som ikke har så god en fysik – men det får de!
Ny 4 åres inrigger sponseret af Nordea-fonden
Vi har skiftet en af de gamle træbåde ud med en ny fire åres inrigger. Nordea-fonden har sponseret båden, som blev døbt ved Svanen ved standerhejsningen den 6. april. Det synes vi er et flot navn til en flot ny hvid båd, og vi
glæder os til at ro side om side med fjordens andre svaner.
Den nye båd er den tredje glasfiberbåd, som klubben har anskaffet inden
for de sidste 10 år, og det letter vedligeholdelsesarbejdet betydeligt. Trods
fordelene ved den lettere glasfiberbåd er det lidt vemodigt at sige farvel til
træbåden Arnkil men godt at vide, at båden fortsat vil ligge på vandet i Sønderborg Roklub

MANDAG DEN 6. MAJ KL. 18.30-20.00
TIRSDAG DEN 7. MAJ KL. 9.30-11.00 + 18.30-20.00

ÅBENT HUS
NYT – NYT: Nu tilbyder vi også sportsroning præget af hurtigt tempo for
medlemmer, der har begrænset tid til træningen og samtidig vil have frisk
luft i lungerne.
Benyt chancen for at
• Få mere motion i pagt med naturen
• Se Als fra søsiden
• Afprøve en afstressende motionsform
• Opleve et godt kammeratskab og sociale aktiviteter
Kig ned til os i klubhuset i Augustenborg Skov. Vejen ned til os er markeret.
Se mere på www. augustenborg-roklub.dk
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Midtals
Skytteforening
Hertugskydning:
Foreningens årlige Hertugskydning blev afholdt
den 21. - 23. februar. Rigtig mange skytter fra andre foreninger deltog. Skytterne fra Midtals Skytteforening opnåede følgende resultater:
Hovedskydning:
Riffel 15 m – Klasse Junior 2:
Nr. 2: Jinlin Yang
Riffel 15 m – Klasse Senior 2:
Nr. 2: Erik Blak Nielsen
Nr. 3: Hans Jørgensen
Nr. 4: Inge Popp
Riffel 15 m – Klasse Senior 3:
Nr. 1: Keld Eiffert
Nr. 2: Christian Madsen
Nr. 3: Ove Rahbek

Åbningstider:
Mandag og torsdag:
Kl. 18.30 – 19.30: Riffelskydning
Kl. 19.30 – ?
PistolskydninG
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Mesterskab:
Riffel 15 m – Klasse Junior 2:
Nr. 2: Jinlin Yang
Riffel 15 m – Klasse Senior 2:
Nr. 2: Hans Jørgensen
Nr. 3: Erik Blak Nielsen
Nr. 4: Inge Popp
Riffel 15 m – Klasse Senior 3:
Nr. 1: Keld Eiffert
Nr. 2: Ove Rahbek
Nr. 3: Christian Madsen
Vi ønsker vores skytter tillykke med deres flotte
placeringer.

Generalforsamling:
Tirsdag den 5. marts blev der afholdt generalforsamling i foreningen. Bestyrelsen består af: Mark Johannson (formand), Hans Jørgensen (næstformand), Morten Christensen (kasserer), Keld Eiffert (sekretær),
Kari Hughes Eiffert, Tove Haunstrup og Janne Primdal.
Seniorskydning:
Der er seniorskydning hver tirsdag kl. 9. Alle er velkommen til at deltage i et par hyggelige og fornøjelige
timer. Vores lokaler ligger under Augustenborghallernes cafeteria.
Afslutning:
Vi holder afslutning i foreningen mandag den 29.
april kl. 18.30. Der er Præmieoverrækkelse, og der serveres sodavand, kaffe og kage. Der er ingen skydning,
da det er sidste aften inden vores sommerferie.
Sommerferie:
Vi holder sommerferie i maj, juni, juli og august. Vi
starter igen mandag den 2. september.

“ Jeg ser en stor fordel i at al produktion foregår In-house,
det giver vores kunder og mig en øget fleksibilitet ”
Palle Kristiansen, produktion og salg, inprint

Midtals Kegleklub
Og Augustenborg Keglecenter
Tirsdag den 22. januar havde Midtals Kegleklub 6 hold med til Nordals cup.
Midtals Kegleklub har igen afholdt det årlige keglestævne i dagene 26. og 27.
januar 2019 med deltagelse af 27 hold på hver 4 personer med præmier til alle
deltagere, samt kåring af de bedste spillere.
Det var som tidligere et par gode dage med højt humør, festlige indslag med
amerikansk lotteri og megen snak deltagerne imellem.

Vindere i de forskellige aldersgruppe:
BEDSTE DAME

BEDSTE HERRE

BEDSTE DAME UNDER 60 ÅR

BEDSTE HERRE UNDER 60 ÅR

Helga Andresen 436 kegler

Niels Terp 462 kegler

Jette Mikkelsen 364 kegler

Niels Terp 462 kegler

BEDSTE DAME ML. 60 & 69 ÅR

BEDSTE HERRE ML. 60 & 69 ÅR

BEDSTE DAME ML. 70 & 79 ÅR

BEDSTE HERRE ML. 70 & 79 ÅR

FRISK FISK
Helga Andresen 436 kegler

Bjarne Strüssmann 449 kegler

Karin Ecklon 415 kegler

BEDSTE DAME OVER 80 ÅR

BEDSTE HERRE OVER 80 ÅR

BEDSTE HOLD

Gerhard Schmidt 457 kegler

Team Niels 1789 kegler i alt
Jens Christensen 447 kegler
Niels Terp 462 kegler
Knud Rasmussen 447 kegler
Niels P. Christensen 433 kegler
Lis Hansen 272 kegler

ALLE VINDERNE

Ny Stavensbøl 1
6440 Augustenborg
Køb også friskrøget ﬁsk
fra eget røgeri, frisk laks,
delikatesser og andet

Kurt Flygenring 275 kegler

VINDERE PÅ
SLAGSEDLER
1. Olie
Knud Rasmussen.
2. Stol
Sonja Thomsen.
3. Vin
Marie Busch.
4. Vin
Gunnar Heise.
5. Paraply / taske
Svend Asmussen
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Åbningstider:
Torsdag - Fredag kl. 13 - 17.30
Lørdag dl. 9.30 - 12

Salgsvogn v. Min Købmand,
Grundtvigsallé 95, Sønderborg
Onsdag kl 15 - 17

SPONSORER
3.F. Sønderborg, Abena, Als Pølser, Als. Bilindretning, Andelskassen, Andreas Carl, Arbejdernes landsbank, ATELIER Fredensborg, Augustenborg Bil Børs, Auto Lindvang, Beka, Bleshøy Optik, Boutique Jytte, Brdr. Nørulf, Broager Sparekasse, Bygma, Dan Bolig, Danfoss, Danish
Crown, Danske Bank, Davidsen, Detlefs Grillstegning, E D C mæglene, Ecco, EDC Nystaden, El. Hjørnet Guderup, Euromaster, Fahrendorff
Optik, Fakta Harrislev, Fjordhotellet, Fleggaard, Flügger,Fodplejer Pia Blom, Fri Bikeshop, Frøs Hr. Sparekasse, G.F. forsikring, Garant, Gitte´s
Salon, Guderup Auto, Havekrukken, Hebru Møbler, Hertug Blomster, Hertug Burger, Home, Ide – Møbler, Jacobsen Blomster Sønderborg,
Jernbaneapoteket Augustenborg, Jydske Vestkysten, Jysk, Jyske Bank, Kanal 7, Kellmann´s vvs & Blik, Kirke Hørup Stationskro, Klip & Krøl,
Kontor Syd, Kop & Kande, Korff. Bilcenter, Kreditbanken, Købmandsgården, Lak & Know-How, Let køb v/ Leif Hansen, Linak, Louis Nielsen,
Løve Apotek,Sønderborg, Martin Iversen, Mazda. Auto centrum, Metal Sønderborg, Mister, MJ Værft Augustenborg, Møldrup, nr. 32,
Nybolig Guderup, Nybolig Sønderborg, Nykredit, Nær køb v/Peter Thomsen, O K Benzin, Optik. Hallmann, Pava, PRISS, Profil Optik, Real
Mæglerne Seeberg, Refako, Rema 1000 Guderup, Rema 1000 Høruphav, Rene`s Bolignyt, Reservedelslager Nord, Skousen, Sol & Strand,
Solvej s Salon, SOYA, Sport 24, Sportmaster, STARK, Super Brugsen Augustenborg, Super Dæk, Sydbank, Sønderborg Guld & Sølv, Sønderborg Stream & Car Wask, Sønderborg. Farve & Tapet, Sønderjysk Forsikring, Thiele, Toptryk, Volksvagen, Vollerup 2 hjul-center,
Med stor tak til vore sponsorer, og alle fremmødte som var med til at vi fik en dejlig weekend.

Kaj-salg ved Sønderborg Slot,
Tirsdag - Torsdag - Fredag
ca. kl 13 - 14

DAMETØJ STR 34-56

Vi forhandler bl.a.
- Brandtex
- Cassiopeia
-E
- Elton
- House of Soul
- LauRie
- Marc Lauge
- Skovhuus
- Ze-Ze
- Zhenzi

10-års jubilæum for
renovering og ny hal til

Augustenborghallerne
I 2006 købte kommunen Augustenborghus,
der var byens forsamlingshus. Forsamlingshuset skulle rives ned, og dette blev startskuddet til et nyt haludvidelsesprojekt.
Tankerne tog form om endnu en hal med omklædningsrum, motionscenter, forhal og atriumgård. Og endnu engang stod byen sammen med frivilligt arbejde og donationer fra over halvdelen af byens
og omegnens husstande.
Den 25. april 2009 var drømmene blevet til virkelighed, og den
renoverede og nye del af hallen blev indviet efter alle kunstens
regler. Augustenborghallerne er i dag en stor del af byens hjerte:
Det er her, der spilles kampe, trænes og øves, her skydes, her er
mødeaktiviteter, her spilles Alsrevy og hygges og danses til den helt
store guldmedalje.
Det er desuden én af de få idrætsfaciliteter i Danmark, der er
Green Sport Facility-certificeret. Dermed er Augustenborghallerne ikke alene et topmoderne
mødested for sunde aktiviteter, sammenhold
og fællesskab – Augustenborghallerne passer
også på miljøet og vores fælles fremtid.

TRYKSAGER
DEKORATION
MONTAGE
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Ældresagen

Augustenborg – Sydals
Bisidderordning
Skal du til samtale hos læge, bank eller kommune m.m. kan du få en bisidder
med. Fire ører hører bedre end to. Bisidderen har tavshedspligt. Kontaktperson: Gurli Petersen, tlf. 74 47 47 76 / 22 84 05 06.
Besøgsvenner
Har du lyst til at glæde andre med et besøg, eller har du lyst til at tale med/få
besøg af en besøgsven? Kontakt: Lis Jensen, tlf. 30 33 30 28, mail: lislillemommarkvej@mail.dk.

Petanque
Torsdage sommeren igennem kl. 14. Sted: Bag sportspladsen i Asserballe,
6440 Augustenborg. Her kommer dejlige mennesker og spiller, snakker og
griner. Du er velkommen til at deltage, selvom du måske ikke har prøvet det
før. Vi starter 25. april og slutter 29. august. Kontaktperson: Karen Schmidt, tlf.
24 84 54 86, mail: kamaft@stofanet.dk. Pris: spørg ved tilmelding.
Computer hjælp
Så ring gerne til Axel Mygind, tlf. 29 44 97 16.

Vi mangler frivillige til forskellige opgaver
Vi har brug for flere frivillige både som besøgsven, og til andre opgaver. Er der
noget du gerne vil hjælpe os med, så ring. Kontakt: Lis Jensen, tlf. 30 33 30 28,
mail: lislillemommarkvej@mail.dk.

Net – caféen i Augustenborg
Sted: Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A, 6440 Augustenborg. Net –
Caféen kan være åben i Augustenborghallerne, efter forudgående aftale på
tlf. 29 44 97 16.

Whist på Knøs Gård
Torsdage kl. 9.30 – 12. Sted: Knøs´ Gård, Vestervej 1, Hørup, 6470 Sydals.
Der spilles nu på flere borde, men er der nogen der vil spille andet fx Skat
eller andet, så er der også plads til dem. Man må bare selv sørge for et hold,
plads er der nok af. Har du spørgsmål, så kontakt Sonja Jeppesen, tlf. 28 92 02
37, mail: sgtrompet34@bbsyd.dk.
Whist i Augustenborg
Mandage kl. 13.30 – 17. Sted: Amaliehaven, Svanehaven 2, 6440 Augustenborg. Der spilles Whist på Amaliehaven. Vi håber der er flere der melder sig,
til en god omgang kortspil. Så sidder du og gerne vil spille med, så mød bare
op. Der er altid plads til en til. Kontaktperson: Hans Friedrik Jürgensen, tlf. 74
47 15 26 / 20 47 73 55, mail: hfrj@get2net.dk.

iPad kursus i Augustenborg
Torsdage kl. 10 – 12. Sted: Internetcafeen i Augustenborghallerne, Kettingvej 19
A, 6440 Augustenborg. Underviser: Axel Mygind. Der undervises i hvordan
iPaden bruges, tastaturet, apps, bøger, e-mail, internet, FaceTme, Skype og
Siri. Tilmelding til Axel Mygind, tlf. 29 44 97 16, mail: min@ny-post.dk. Pris kr.
100

Krolfklub i Augustenborg
Torsdage kl. 14. Start 18. april. Sted: Slotsallé, 6440 Augustenborg. Halvt kroket, halvt golf, helt sjovt. Kom og prøv. Det er måske noget for dig. Der spilles
på en bane med 12 huller, og vi har 3 baner at spille på. Vi begynder igen
torsdag den 18. april, og slutter sidste torsdag i september. Kontaktperson:
Poul Primdal, tlf. 74 41 62 19, mail: fam.primdal@hotmail.com. Pris: spørg ved
tilmelding.
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Sms/telefon hjælp
Har du brug for hjælp til telefonen eller for at sende og modtage sms, så lad
os hjælpe dig. Mød bare op i net – cafeen på Knøs´ Gård, Vestervej 1, Hørup,
6470 Sydals.
Net-café i Høruphav
Hver 1. og 3. mandag i måneden mellem kl. 13 – 15. Sted: Knøs´ Gård, Vestervej
1, Hørup, 6470 Sydals. Kom og få gratis hjælp, hvis du synes det er svært,
eller du har problemer med PC, iPad eller telefonen. Medbring din egen
PC. I Net-cafeen kan du komme uden tilmelding. Du behøver ikke at være
medlem af Ældre Sagen, alle er velkomne. Husk NEM-ID og adgangskoder
samt e-mail adresser. Vi tilstræber at være 2 til at hjælpe Jer. Det plejer at være
nok til at service Jer. Vi holder sommerferie i juli måned. Kontaktperson: Hans

Østerbæk, tlf. 20 42 58 13, mail: hans@oesterbaek.dk eller Ingeborg Andersen,
tlf. 24 42 25 44, mail: hielm42@gmail.com.
Spis sammen og foredrag om humanitær hjælp til
Rumænien
Den 23. april kl. 12. Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352, 6470 Sydals.
Skipperlabskovs med tilbehør + 1 øl/vand, og kaffe. Arne Lorenzen vil i ord og
billeder fortælle om sine ture til Rumænien, og levering af indsamlede ting fra
Danmark. Tilmelding senest den 16. april til: Anne Marie Christoffersen, tlf. 74
47 03 33 / 21 67 06 60. Pris: 130 kr.
På ringriderpladsen i Augustenborg afholder
Ældresagen Augustenborg Sydals lottospil
Den 15. juni kl. 13. Sted: I teltet på Ringriderplads Industrivej, 6440 Augustenborg.
Teltet åbnes kl. 12 hvor der kan forudbestilles kaffe og kage til pausen. Kortpris
pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr. Der er mange fine præmier. Alle er velkomne ingen
tilmelding.
Sammen med Dybbøl Turist har vi arrangeret en
tur til Dannevirke og Friedrichstadt
Den 20. juni kl. 9. Sted: Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A, 6440 Augustenborg. Sammen med Dybbøl Turist har vi arrangeret en tur til Dannevirke,
hvor vi ser voldanlægget. Derefter videre til storkebyen Bergenhausen. I

Friedrichstadt ser vi på byens hollandske udseende og kanalerne. I Holsteinisches Haus får vi en 2 retters menu. Vi får også en kanalrundfart. Er hjemme
ca. kl. 17. Senest 27. maj til Vibeke Jensen, 21 27 77 30, mail: sondermark6@
gmail.com. Pris: 420 kr. Beløbet indbetales på Sydbank konto 8012-1059663
Alle arrangementer i Ældre Sagen Augustenborg Sydals annonceres også på
hjemmesiden. www.aeldresagen.dk/augustenborgsydals. Tjek hjemmesiden
for nærmere informationer og evt. nye arrangementer.

OM ÆLDRE SAGEN AUGUSTENBORG-SYDALS
Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske
forhold.
Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for
at deltage aktivt i samfundet.
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og
de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for
at få støtte og vejledning.
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Ældre Hjælper Ældre i Augustenborg søger cykelvenner.

Møntsamlerforeningen
Hjælper
ErÆldre
du glad
for at cykle og har overskud i din
hverdag, så kunne det
Ældre i AugustenboRG
for øen Als
måske
være noget for dig?
Hvem er vi??
Vi er en frivillig social forening, hvis formål er at hjælpe ældre i eget hjem.
Foreningens aktiviteter er mange – vi har bl.a.
• Besøgstjeneste: Frivillige der en gang om ugen aflægger en ældre ensom et
besøg.
• Telefonstjerne: Frivillige der hver morgen ringer til ældre medborgere for at
hører om alt er vel.
• Indkøbsordning: Hver fredag bliver ældre der er tilmeldt ordningen hentet derhjemme i en lille bus, bliver kørt til Superbrugsen hvor de kan
handle ind og bliver kørt hjem igen med deres varer.
• Hjælpende hænder: Frivillige står klar til at tage ud for at hjælpe ældre borgere med, tage havemøbler ud og ind, tage gardiner ned, hænge dem op
igen, ja alle småting som ældre ikke kan klare mere.
• Amaliehavens vennekreds: Her er det frivillige der hjælper til ved arrangementer, andagter, og laver forskellige aktiviteter en søndag hver måned.
• Skubbeordning og Cykelvenner: når vejret er til det skubber frivillige en tur
med beboerne på Amaliehaven samt Cykelvennerne cykler en tur med en
beboer.
• Kioskvognen: En gang om ugen kører frivillige med en kioskvogn rundt til
beboerne på Amaliehavens Plejecenter.
Du er altid velkommen til at kontakte os for at hører nærmer.
Vore frivillige er aktive efterlønnere og pensionister, der har tid, lyst og overskud til at afse et par timer ugentligt til at hjælpe en ældre medborger.
Vi har altid brug for flere frivillige.
Vi glæder os til at høre fra dig…

Vi har en enkelt cykelven men vil gerne udvide til flere – da det er så
stor en glæde for alle parter at komme ud i naturen og få vind i håret.
Har du lyst til at mødes med andre møntsamlere, kunne det være en god
ide at besøge møntsamlerforeningen til en af vore klubaftener. Vi holder altid
møde om mandagen. Se venligst også kalenderen i Sport og Fritid.
Vi mødes i Augustenborghallen, Kettingvej nr. 19A
Møderne starter kl. 19.00 dog 18.00 i december.
Vi afholder en lille møntauktion kl. 19.30 dog 18.30 i december. Materialet er
indleveret af medlemmerne, der består af 52 pers. i alle aldre.
Vi optager gerne nye medlemmer. Kontingent er 80,00 kr. årligt.
Der er mulighed for at bytte mønter og sedler samt få vejledning i at samle og
sætte mønter op.
Efter aftale kan ikke-medlemmer få vurderet mønter/pengesedler og evt. sælge dem til klubben, såfremt det ønskes.
Vi indkøber møntsæt og lign. til medlemmerne
Udover mønter/sedler samler/handler vi nødpengesedler, Postkort, Receptkuverter, Lokalhistorisk litteratur m.m., samt andre spændende ting.

Kommende møder:

Mandag den 08. april
Mandag den 16. september
Mandag den 14. oktober
Mandag den 11. november
Mandag den 09.december

2019
2019
2019
2019
2019

Klubaften med sæsonafslutning
Klubaften
Klubaften
Klubaften
Klubaften med juleafslutning

Du binder dig ikke til noget fast, men kunne der samles et lille hold af
frivillige cykelvenner, aftaler man indbyrdes med de andre på holdethvem kører og hvornår. Målet er at man kører 2 cykelvenner af gangen

Yderligere oplysning ved:
Claus-Peter Jessen, formand telefon nr. 23245740 cjessen@mail.tele.dk
I forbindelse med april-mødet serveres der et mindre traktement som afslutning på forårsmøderne. Ligeledes holder vi gerne en lille julefrokost i december.

Ved evt. spørgsmål kontakt da:
Ulla Lindebjerg Pedersen tlf. 31330496 eller
Willy Huber tlf. 23614662
Du kan kontakte os på
Tlf. 3133 0496 Ulla Lindebjerg Pedersen eller
Tlf. 7447 0333 Annemarie Christoffersen.

Sølv jubilæumsmønter

Cykelvenner søges:
Kunne du tænke dig at blive cykelven i Amaliehavens vennekreds??
Ældre Hjælper Ældre i Augustenborg søger cykelvenner. Er du glad for at cykle og har overskud i din hverdag, så kunne det måske være noget for dig?
Vi har en enkelt cykelven men vil gerne udvide til flere
– da det er så stor en glæde for alle parter at komme
ud i naturen og få vind i håret.Du binder dig ikke til
noget fast, men kunne der samles et lille hold af
frivillige cykelvenner, aftaler man indbyrdes med de
andre på holdet hvem kører og hvornår. Målet er at
man kører 2 cykelvenner af gangen.
Ved evt. spørgsmål kontakt da:
Ulla Lindebjerg Pedersen tlf. 31330496 eller
Willy Huber tlf. 23614662
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AktivitetsKalender

Vinter – Forår 2019
APRIL

MAJ

JUNI

M

1

O

1

L

1

T

2

T

2

S

2

O

3

F

3

M

3

T

4

L

4

T

4

F

5

S

5

O

5

L

6

M

6

Åbent Hus kl. 18.30 - 20 Augustenborg Roklub
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Pølsetur Augustenborg Roklub
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Start Krolf kl. 14 NOTMARK / ASSERBALLE PENSIONISTFORENING
Åbent hus kl. 9.30 - 11 + 18.30 - 20 Augustenborg Roklub
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Åbent hus 16 - 18
Hertugbyens bevaringsforening
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Bustur kl. 8.50
NOTMARK / ASSERBALLE PENSIONISTFORENING
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Måneskintur Augustenborg Roklub
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Åbent hus kl. 16 - 18
Hertugbyens bevaringsforening

Klubaften og sæsonafslutning kl. 19
Møntsamlerforeningen for øen Als

Vinsmagning kl. 19
NOTMARK / ASSERBALLE PENSIONISTFORENING

Palmesøndag

Loppemarked kl. 10 - 14 Hertugbyens bevaringsforening
40-års jubilæumsreception kl. 11 - 17 Midtals Friskole

Afslutning kl. 18.30
Midtals Skytteforening

Åbent hus 16 - 18
Hertugbyens bevaringsforening

Bededag

Jævndøgn

Ro-skole Augustenborg Roklub

Kr. Himmelfartsdag

Indlæg til kalenderen sendes pr. mail eller pr. post til InPrint A/S,
Att. Sport og Fritid, C. F. Tietgens Vej 7B, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 31 31, E-mail: sportogfritid@inprint.dk.
HUSK at skrive at materialet skal bruges i kalenderen. På forhånd tak

Pinsedag

2. pinsedag

Grillfest kl. 18
NOTMARK / ASSERBALLE PENSIONISTFORENING

