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Augustenborgs kulturelle samlingssted i Aktivitets- & Kulturcenteret Augustenborghallerne
Så er ferien slut, og nu tager vi igen fat på en ny sæson i Kultursalen. Her lidt at glæde sig til.
Kom og oplev den hyggelige stemning i vores dejlige Kultursal.

27 & 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 medlemmer.
Lørdag den 28. september afholder Midtals Idrætsforening og Augustenborghallerne Årets 80’er fest i Kultursalen

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 starter på www.mif.dk/kultur, så husk at købe
dine billetter i god tid – der bliver rift om dem 😊

Se mere på www.mif.dk/kultur

Arrangør: MIF Kulturafdeling & Augustenborghallerne

LØRDAG DEN
26. OKTOBER KL. 20.00
TØRFISK

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

Der er fuld gang i billetsalget til koncerten med de folkekære nordjyske
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.

12. udgave af Als Revyen opføres 12. - 15. marts 2020
Sæt X i kalenderen allerede nu!
Billetsalget starter 1. december

Læs mere og køb billet på www.mif.dk/kultur
Arrangør: MIF Kulturafdeling & Augustenborghallerne

Følg med på www.alsrevyen.dk
Arrangør: MIF kulturafdeling
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Stor koncert med TØRFISK i Augustenborghallerne
I 38 ÅR HAR BANDET TØRFISK, SOM ER FRA
THYBORØN, TURNERET RUNDT I DET GANSKE
DANSKE LAND OG ENDDA MED SAMME
BESÆTNING, SOM DA DET HELE STARTEDE I
1981!
Nu er turen kommet til Augustenborg, for 26. oktober spiller den populære
gruppe i Augustenborghallerne.
Det bliver en festlig aften kan vi godt love, siger Poul Andersen, eventmanager i Midtals Idrætsforenings Kulturafdeling, for ud over at vi glæder os til
at byde velkommen til TØRFISK så kan man også varme op inden koncerten
med Sandvejs Buffet.
Siden 1981 har TØRFISK leveret soundtracket til Vestjylland, og hører til
blandt de allerbedste i Danmark til at forene irsk-inspireret folkemusik med
egne kompositioner og personlige tekster. Koncerterne krydres med røverhistorier og underholdning på topplan. Altid med stor spilleglæde, glimt i øjet
og en typisk vestjysk charme.
Så der er noget at glæde sig til, for TØRFISK’s koncert vil blive en blanding af
både det nye og det velkendte. For når man har et helt ”Vesterhav” af numre

TØRFISK kommer til Augustenborg
i bagkataloget, er det svært at sige farvel til de gamle (gode) sange. Og så er
der den simple grund, som de selv siger: ”at de ikke mønstrer mere end tre-fire
akkorder på strengeinstrumenterne”, som netop de gamle numre er bygget op
over.
På gensyn til TØRFISK i Augustenborghallerne, 26. oktober kl. 20.00 – Buffet
kl. 18.30. Køb billet på www.mif.dk/kultur. Billetpris: 175,- kr. – med buffet, 295,- kr.
Arrangør: MIF Kulturafdeling & Augustenborghallerne

Forberedelserne til Als Revyen 2020 ved at gå i gang
ALS REVYEN 2019 BLEV IGEN EN SUCCES, OG I LØBET AF EN MÅNEDS TID ER ARBEJDET
MED OPSÆTNING AF ALS REVYEN 2020 I FULD GANG.
Sidste år startede et stort generationsskifte og det er glædeligt, at mange af de nye
har fået ”blod på tanden” og fortsætter med revyarbejdet.
Med der skal altid suppleres lidt her og der i teamet når en ny sæson starter, så
har du lyst til at have det sjovt og være en del af Als Revyteamet, så ”kom ud af busken”. På vores Hjemmeside www.alsrevyen.dk kan du se lidt mere om Als Revyen
Det er glædeligt, at vores nye instruktør, Kristina Asmussen Gude-Hansen, der
opnåede et fantastisk flot resultat med sidste revy, også har sagt ja til at instruere
Als Revyen 2020. De opgaver der ligger først for er sponsorarbejdet samt at få
suppleret vores skuespillergruppe.
Vi søger akut en eller to til at varetage
vort sponsorarbejde
Als Revyen har en meget flot sponsoropbakning. Opgaven er derfor at lave nye
aftaler til Als Revyen 2020 med vore nuværende sponsorer, samt prøve at finde
nye sponsorer. Er der lidt ”sælger” i dig, eller har du bare lyst til at tage den udfordring op, så ring hurtigst muligt og få en snak om hvad der ligger i sponsorarbejdet
med vores formand Peter Buhl, 21 63 08 17, peter.buhl.dk@gmail.com. Tegning af
sponsoraftaler starter normalt allerede omkring 1. september.
Vi får behov for flere nye skuespillere
Nogle af vore skuespillere fra 2019 revyen kan desværre ikke være med i 2020,
så har du lyst til at spille revy, synge mm. så er chancen der nu. Der er ikke sat
dato på vores audition men det bliver i engang i september, men tilmeld dig alle
allerede nu til vores instruktør Kristina Asmussen Gude-Hansen, 20 84 81 80,
kristina-asmus@hotmail.com

Vi kunne også godt bruge en ny webmaster
Vores nuværende webmaster vil gerne aflastes pga. andre opgaver for Als Revyen.
Kender du lidt til hjemmesider og måske også til Facebook så har vi brug for dig til
at vedligeholde alsrevyen.dk og Als Revyens Facebook gruppe.
Ring og få en snak om hvad der ligger i webmaster-arbejdet med vores formand Peter Buhl, 21 63 08 17, peter.buhl.dk@gmail.com
Als Revyen 2020
Vi glæder os til at komme i gang med forberedelsen af Als Revyen 2020. Sidste år
fik revyen titlen ”Med nye øjn” – så hvad mod titlen bliver i 2020?
Det blive afsløret når billetsalget starter 1. december 2019.
Als Revyen spiller i dagene 12. til 15. marts, så sæt kryds i kalenderen allerede nu!

På gensyn til Als Revyen 2020 – 12. – 15. marts
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Møntsamlerforeningen

for øen Als
Med succes holdt møntklubben Åbent Hus med mulighed for, at man kunne
få medbragte mønter/sedler vurderet. En del personer mødte op og nogle
valgte efterfølgende at sælge dem til klubben, hvorefter de bliver sat til salg
til vores klubmøder.
Der var sat en lille udstilling op, hvor temaet var Jubilæumsmønter m.m.
Ligeledes kunne man også betragte det spændende møntmateriale, der skulle sælges på auktion denne aften.
Alt i alt blev det en succesfuld aften for møntklubben, så vi ser frem til at gentage arrangementet i 2020, måske med en ændring til hvilken måned, hvor det
næste Åbent Hus afvikles.

Kommende møder:
Mandag den 16. september
Mandag den 14. oktober
Mandag den 11. november
Mandag den 09.december

2019
2019
2019
2019

Klubaften
Klubaften
Klubaften
Klubaften med juleafslutning

Yderligere oplysning ved:
Claus-Peter Jessen, formand telefon nr. 23245740, cjessen@mail.tele.dk
Vi holder gerne en lille julefrokost i december.

Sølv jubilæumsmønter

Midtals
Skytteforening
Sæsonstart:
Sommerferien er slut, og vi starter på den nye sæson mandag den 2. september.
Vi glæder os til at se såvel gamle som nye medlemmer i foreningen. Alle er velkommen til at besøge os. Vi ”bor” i kælderen under Augustenborghallernes
cafeteria. Alle fra 7 år kan blive medlem. Våben kan lånes i foreningen. Vi har dygtige skytter, som meget
gerne hjælper med råd og vejledning.
Seniorskydning:
Vores meget populære seniorskydning starter tirsdag den 3. september kl. 9.
Kom og deltag i et par hyggelige og fornøjelige timer.
Skoleskydning:
Skolernes 5. klasser kan deltage i den landsdækkende skoleskydning, som starter
midt i september. Hold øje med tilmeldingsfristen.
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Mandag og torsdag:
Kl. 18.30 – 19.30:
Riffelskydning
Kl. 19.30 – ?
PistolskydninG

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

Augustenborg
Tlf. 74 49 03 02

28 78 01 07

En søndag i

Slotsparken
Augustenborg?
ET GODT FORSLAG TIL SØNDAGSTUREN KUNNE VÆRE
AT STARTE I AUGUSTENBORG MED SLOTSPARKEN?

Find minimuseet i hjørnet ved
klokketårnet - tag folderen og bliv
inspireret til en tur - som kunne
være en skatteleg med børn eller
børnebørn. Folderen fortæller om
parkens sjældne træer. Der er opsat med en lille hvid tavle ved alle
stederne til oplysning om træet
og historien. Husk at finde iskælderen i parken og læs om dens
funktion!

Og hvis der ønskes uhygge - så find
den person, der sidder inde i skoven:
HULK
Se og nyd slotsparken og slut af med en tur i Storegade - se
den gamle skole, som var kommunekontor i Augustenborg ,
indtil Sønderborg kommunesammenlægningen i 2007.
Gå videre ned ad Storegade og er det tid til en forfriskning,
er der i Storegade Emma ´s med gårdhave og Hjørnekroen
med billard. Eller Slotsbageren kan friste med kage til kaffen?
Efter turen?
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Gå forbi slotskirken og kik ind, hvis kirken er
åben og lyt til orglet, hvis der er gudstjeneste

Hertugbyens
bevaringsforening

Hertugbyens bevaringsforening arbejder for de
gamle og fredede byhuse´s bevaring og renovering - se Storegade nr 11 - Hofrådens Hus!
Facebook
Som noget nyt er bevaringsforeningen også på
facebook. I finder os under ”Hertugbyens Bevaringsforening”. Her vil vi fortløbende fortælle
om det der sker i Bevaringsforeningen og i Hofrådens Hus.
Tilmelding
Vi er ca 300 medlemmer og der er altid plads
til en mere?
Er du interesseret i arbejdet med at bevare Hertugbyens mange smukke huse, kan du støtte
Hertugbyens Bevaringsforening.
Du kan melde dig ind på:
hertugbyen@mail.dk eller ved at kontakte kasserer Jan Mølgaard på tlf: 60 11 11 42.

Gå videre i skattelegen og find alle de spændende træer og HC Andersens bænk med
udsigt til fjorden. Husk at gøre turen til en leg
evt med hvor hurtigt eller hvor mange hvide
skilte, der kan findes?

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

04-10-19

Informationsmøde
om Hofrådens Hus
kl 19-21.00 I Kunstværket

Turen kan gøres kort eller lang? Men
glem ikke Augustiana - og gå ind hvis der
er mulighed for det!
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NOTMARK / ASSERBALLE
PENSIONISTFORENING
BAKKEHUSET • BAKKEN 8 • FYNSHAv
Program
TIRSDAG DEN 6. AUGUST
KL. 14.00
START KROLF
ONSDAG DEN 7. AUGUST
KL. 18.00
SPIS SAMMEN - TILMELDING
ONSDAG DEN 14. AUGUST
KL. 13.00
BUSTUR UD I DET BLÅ?
Med kaffe og kage 50 kr. Alle er velkommen også for
rollatorbrugere, hjemkomst kl ca 17.00. Tilmelding

TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER
KL. 14.00
AFSLUTNING KROLF
TIRSDAG DEN 17. SEPTEMBER
KL. 13.30
SANGEFTERMIDDAG
Med Elin Værge, kaffe og kage 25 kr. Tilmelding

ONSDAG DEN 2. OKTOBER
KL. 13.30
LOTTOSPIL
Det årlige lottospil i Bakkehuset. Kaffe, kage og 3 kort 50 kr.
Tilmelding
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TORSDAG DEN 31. OKTOBER
KL. 19.00
FOREDRAG
Foredrag med Mogens Johansen (Midde og Christian)
Tilmelding

ONSDAG DEN 13. NOVEMBER
KL. 18.00
SPIS SAMMEN - ÅBENT HUS
Spis sammen og Åbent hus med orientering
om det nye fra Nytår 2020 - MIDTALS SENIORER.

TORSDAG DEN 28. NOVEMBER
KL. 13.30
ADVENTSFEST
Med deltagelse af Malene Freksen og Lucia fra Børnehaven,
Tilmelding

Opslag
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

FYNSHAV BØRNEUNIVERS
Lejrtur til Skærbæk
med 3. klasse
Vi skulle med 3 tog derover og hjem. Vi kom fint
derover. Da vi kom fik vi nøglerne nr. 84-85-86 og 87.
Senere var vi i Fakta og svømmehal, og så lå der en
legeplads tæt på vores hytter. Vi fik både aftensmad
og morgenmad der.
Næste dag, skulle vi prøve at leve i vikingetiden.
Da vi skulle spise morgenmad skulle vi også lave en
madpakke til turen. Vi gik derover også mødte vi en
mand som viste os nogle ting, først skulle vi have noget tøj på, pigerne skulle have en kjole på der var lavet
ud af nogle kartoffelsække og nogle af drengenes var
også lavet ud af kartoffelsække, men de andres var
en slags pels. Da vi kom igang skulle vi ind og se en
masse ting. Da vi kom hjem skulle vi i svømmehal og
der var nogen der ikke ville i svømmehal, så de gik i
Fakta i mens. Da vi var færdige med svømmehallen,
skulle vi spise aftensmad og så gik vi tilbage til hytterne. Næste dag, pakkede vi lidt og så skulle vi spise og
så pakkede vi færdig. Så gik vi til toget, det første gik
fint, det andet stoppede i 15 min. Så vi kom for sent
til det sidste tog, så vi skulle sidde i Lunderskov togstation i 2 timer, så kom vores tog og så kom vi hjem.
Victoria 3.a
Lejrtur 6 kl.
Fryndesholm til Helsingør
Vi tog toget fra Sønderborg Jernbanestation kl. 11.35.
Vi kom til København hovedbanegård, hvor nogle
købte noget mad. Vi tog videre til Helsingør, hvorefter
vi tog ”Grisen” ud til vandrerhjemmet. Vi kunne vælge
at morgenbade, vi fik morgenmad på Danhostel
Fra kl. 9.00-11.00 var vi på Museet For Søfart, der var
vi på et undervisningsforløb.
Fra kl. 13.30-15.00 var vi på Øresundakvariet, hvor
vi skulle have fingrene i fisk. Næste dag skulle vi på kanalrundfart i København, hvor vi så det Kongelige skib
og Den Lille Havfrue. Vi var også forbi nationalmuseet
og i tivoli hvor vi var på et stjerneløb. Så tog vi hjem til
vandrehjemmet sidste dag pakkede vi sammen, fik
mad og så gik turen hjem. Det var en spændende tur

hvor (nogen) prøvede meget grænseoverskridende
ting, og spillede lidt fodbold mod andre. Alt i alt en
god og spændende tur😉
AnneSofie 6.kl.
Matematik på en sjovere måde
I løbet af foråret begyndte vi på et projekt hvor vi
byggede badeværelser i målestoksforhold. Vi brugte
matematik i anvendelse. Vi brugte forskellige regnearter til at lave badeværelser. F.eks. målestoksforhold,
areal, rumfang, vinkler og omkreds. Vi startede med
at lave skitser, og bagefter lavede vi målfaste tegninger. Da vi havde fået ideer og var sikre på hvordan
vores badeværelse skulle se ud. Begyndte vi på
byggeriet. Vi startede med at lave grund planet på
badeværelset, og da vi var i gang med det, skulle vi
også finde ud? og i hvilket mønster de skulle ligges.
Efter gulvet kom vægge, døre og vinduer, samt indretning dvs. håndvask, bruser, toilet, spejle og måske
badekar og sauna. Vi lavede også små rekvisitter som
shampooer og håndklæder.
Vi syntes at forløbet var meget fedt fordi vi fik lov til
at lave vores badeværelser som vi ville. Vi synes også
det var meget anderledes fordi man fik det i hænderne og man ikke bare sidder på sin flade. Det var også
fedt fordi man var i gang i hele tiden. Senere hen skal
vi til at lære om el og så skal vi sætte lys i vores badeværelser.
Jonas og Anne 4A
Kulturdag med Gøgl i Gaden
Lørdag den 25. maj 2019 afholdte Fynshav Børneunivers atter engang Gøgl i Gaden, denne gang blev
lidt anderledes, da vi gik sammen med forskellige
foreninger, forretningsdrivende, såsom Bylaug, Dagli
Brugsen, NSU, Diamanten for at synliggøre samarbejdet i Fynshav. Det blev en vellykket dag, hvor Universet startede dagen op med musik fra ”Den fortryllede
harmonika”, cykelklubben fra NSU havde arrangeret
cykelringridning, hvor cykeloptoget startede fra
brugsen. NSU gymnastik, fodbold og håndbold havde arrangeret forskellige aktiviteter i Diamanten. Alle

klasser havde forskellige boder med salg af popcorn,
øl, vand, pølser, kager, man kunne prøve ”car crash”,
hvor man kunne bruge kræfter med en hammer og
slå en bil i stykker, tak til Midtals Biler, udover det kunne man gætte på hvilket felt hønen ville lave et aftryk,
der var 2 gevinster på højkant. Tak for sponsorgaver
fra det Sønderjyske hus og Fun Bowling Sønderborg.
Man kunne få en gratis ridetur, tak til Betina for lån
af heste.
Man kunne gratis prøve Seg Way, som var sponseret af Danfoss Fonden. Augustenborg Brandværn
kom med ”blå blink og udrykning” og viste deres
flotte brandbiler. Overskuddet fra boderne går til en
fælles udflugt, hvor turen går hen vides endnu ikke.
Kulturdagen havde besøg af Skærtoft Mølle med
forskellige smagsprøver, Otillie havde fremvisning
og salg af tøj, husflid viste deres trædrejninger, honningdamen solgte lækker honning. Vi havde besøg af
forskellige lopper.
Da kl. blev 14, var der fælles kaffebord i Diamanten
og vinsmagning fra Dagli Brugsen.
Dagen blev afsluttet med fællesspisning arrangeret af Diamanten med live musik fra ”The Box”.
Tak for sponsorgaver til Amerikansk Lotteri.
Dagen blev en succes.
Universfest
Torsdag den 20. juni havde hele Universet Univers
fest, hvor der blev hygget, i samarbejdet med lærerne
havde eleverne lavet boder, hvor man blandt andet
kunne købe is, pølser, popcorn mm, man kunne lave
korthuse med flest kort, slå søm, minigolf og meget
andet.
6. klasse lavede teater, som gik ud på sociale medier, hvor man fik set forskellen på, når man var på
de sociale medier og når man ikke var på de sociale medier, hvordan verden ændrer sig til pludseligt
fint vejr og flotte blomster ude i naturen, et sjovt og
spændene stykke.
5. klasse underholdte med et brag af musik, hvor
eleverne spillede på forskellige instrumenter og sang.
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Augustenborgspejderne

Sommerlejr 2019
LÆS JANE LANDERGRENS TUR-DAGBOG FRA AUGUSTENBORGSPEJDERNES SOMMERLEJR.
JANE ER LEDER FOR TROPPEN OG FAMILIESPEJDERNE.

TORSDAG D. 30. MAJ

VAND I GUMMISTØVLERNE OG
LANGE TØRRESNORE

Op af formiddagen ankom vi til
spejderhytten Brede-Ådal – en
skøn plet midt mellem Bredebro og Løgumkloster.
Spejderhytten ligger i et spændende terræn med små bakker,
skrænter og vandhuller, som
børnene straks tog til sig. De
målte højden på deres gummistøvler i vandhullerne og balancerede på en gren over vandet
– der ærgerligt nok knækkede….
I løbet af få timer var de første
børn løbet tør for tørt tøj – så
fik de forbud mod at lege ved
vandhullerne – dog kun til tøjet
var tørt igen.

Fredag havde vi omvendt dag, så
vi startede med at tage flaget ned,
holde lejrbål og lave aftensmad.
Om aftenen fik vi ”morgenmad”
men der var god afsætning på
havregrøden alligevel.
Minierne
byggede hule i skoven
FREDAG D. 31. MAJ
som
de
overnattede
i i to nætter.
SÅ ER DET ”OMVENDT DAG”
De nød at vågne op til fuglenes
pippen, kukken og sang lige over
hovedet på dem. Dem som sov i
teltene flyttede noget rundt, for der var mange myrer, som syntes der var dejligt
mørkt og varmt under teltet.
Troppen byggede tømmerflåder og drog af sted på hejk nedad åen. Det ene hold
døbte sig ”team 360” og havde mottoet ”Vi gir en omgang” (når de snurrede
rundt…)
De sejlede til Bredebro og fortsatte derfra til fods mod vadehavet, hvor de blev samlet op næste dag ved frokosttid. De skulle selv købe ind og finde et sted at overnatte.
De overnattede i en skov ved et vandhul, hvor frøerne kvækkede lystigt hele natten.
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LØRDAG D. 1. JUNI

NAKKESTEG I JORDOVN
OG MAD MED VILDE URTER

SØNDAG D. 2. JUNI

FARVEL TIL BREDE-ÅDAL

Lørdag havde vi ”ildfluer” på besøg. Det er naturkyndige spejdere
som hjalp os med at fremstille
urtete, urtesuppe og brød med
urter. Urterne blev selvfølgelig
samlet i området.
Lørdag var også dagen hvor vi fik
nakkesteg stegt i jordovn (et hul i
jorden fores med sten, der fyres
godt op i et par timer, stegen pakkes ind og dækkes til med varme
sten og jord) Da de blev taget op
efter 3 timer bredte der sig en
liflig duft og de var møre som
pulled pork.
Vi bagte også boller i vores nye
”dutchoven” – en stor støbejernsgryde. De blev meget vellykkede
selv om den af os, som havde
mest erfaring med ”Ovnen” kun
havde prøvet det én gang før.
Søndag ryddede vi lejren i det
skønneste vejr og der var igen tid
til at lege på ”øen”.

Mødeplan Efterår 2019
Alle hold starter op i uge 34. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
spejderlederne. Læs mere på hjemmesiden www.augustenborgspejderne.dk.
Familiespejder (3 - 6 år + forældre)......... Søndag i ulige uger fra 10.00 - 12.00
Mikroer (0-1 kl.) ................................................ Torsdag 17.00 - 18.30
Minier (2-3 kl.) .................................................. Mandag 17.00 - 19.00
Juniorer (4-6 kl.) .............................................. Onsdag 18.00 - 20.00
Trop (6-9 kl.) ..................................................... Tirsdag kl 18.30 - 20.30
Første lørdag i måneden kl. 10.00 - 13.00

“ 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

Forældrene rykker på
Midtals Friskole!!

MIDTALS FRISKOLE UDVIDER MED NYE KLASSELOKALER.
EFTER FLERE ÅRS FORBEREDELSER OG KØB AF GRUND VED
SIDEN AF, ER SKOLEN NU KLAR TIL AT TAGE NYE LOKALER I
BRUG EFTER EN KÆMPE INDSATS AF FORÆLDRENE.
Det startede med en drøm om et nybyggeri, men
blev en realitet, da skolen fik tilbud om at overtage
en nyere pavillon. Et rigtig godt samarbejde mellem
bestyrelse, bygge-udvalg, lærere og forældrehjælp,
har på ny givet begrebet ”forældrenes skole”
betydning i Helved. Man fornemmer næsten en
helt ny pionerånd, med gode fælles oplevelser og
et projekt, der, efterhånden som det skrider frem,
giver stolthed og glæde over resultatet. Vi har
ventet længe og nu står den nye bygning til stor
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glæde for skolens børn og lærere. Gamle lokaler og
en dyr leje-pavillon kan nu skiftes ud med 2 store,
nyrenoverede klasselokaler. Dertil får hele skolen
både indendørs og udendørs et løft, som gør
skolen mere handicap-venlig og styrker skolen
som et lokalt samlingspunkt for de nærliggende
landsbyer. Et stort løft for Als’ ældste friskole, som
for nylig har holdt 40 års jubilæum og også fremover
vil kunne tilbyde et kreativt, udviklende og solidt
skoleforløb.

Kultur- og idrætsnat
i Sønderborg
Midtals friskole deltager i
Kultur- og idrætsnat i Sønderborg
23.08.2019
Kom og hils på os.
Midtals Friskole har en
bod på Slotskajen.

Sæsonplan for NSU Gymnastik 2019/2020
Læs mere om de enkelte hold og tilmelding på www.nsu-als.dk/gymnastik
De første to gange er prøvegange så kig endelig gerne forbi og se om det er noget for dig.
- Følg os på facebook: NSU gymnastik

Ugedag

Træningstid

Holdnavn

Instruktører og
hjælpere

Opstart

Mandag

10:00 - 11:30

Ældregymnastik

Ruth

Uge 40

16:00 - 17:30

Yoga*

Addi

Uge 39

17:45 - 19:00

Velvære fra top til tå

Solveig

Uge 39

10:00 - 11:00

Smidig hele livet

Vivi

Uge 39

16:30 - 17:30

Fjolle Trolde (Forældre/barn

Lisa, Signe P.

Uge 36

Tirsdag

0-3 år)
Onsdag

10:15 - 12:00

Idræt om dagen

Ingeborg

Uge 39

16:30 - 17:30

Spring & Rytme 1-3. kl

Jesper, Lena, Kasper,

Uge 36

Signe J.
17:30 - 19:00

Spring & Rytme 4-7. kl

Jesper, Lena, Kasper,

Uge 36

m.fl.

Torsdag

19:00 - 20:15

Anderledes motion

Ingeborg

Uge 38

16:00 - 17:00

Tumletid

Lena, Anne, Trine,

Uge 36

(3-4 årige)

Jasmin, m.fl

Springlopperne

Lena, Lisa, Anette, Sofie

Uge 36

17:00 - 18:00

(5-6 årige)

1. lørdag i

18:30 - 19:30

Rytmehold 3-7. kl

Lena

Uge 36

09:00 - 11:00

De små og de grå

Jakob, Lena

1. lørdag i

måneden

(bedsteforældre/ barnebarn

september

hold 4-8 år)
* Yoga træner i Rummet – Diamanten, alle andre hold træner i Multisalen - Diamanten.
Kunne du tænke dig at give en hånd med på børneholdene eller springhold, som instruktører, eller hjælper,
så kontakt Lena på 21273629.
Eller kunne du tænke dig at starte et helt nyt hold? Så er du velkommen til at kontakte os.
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De besøgende vikingeskibe set fra søsiden

Så er der afgang…

”Sebbe Als” i fin form.

AUGUSTENBORG ROKLUB
Døgnroning
Årets traditionelle døgnroning blev afholdt fra fredag den 21. juni til lørdag den
22. juni og vi var begunstiget med godt vejr – og en utrolig kort nat…
Der blev roet 170 km med skiftende mandskaber i en to-åres båd med styrmand, så mange af klubbens medlemmer var aktive ved årene.
Det giver et godt sammenhold at have det mål, at båden skal holdes i gang
i 24 timer – og så opleve fjorden på forskellige tider af døgnet – tider hvor man
normalt ikke roer.
Mange virksomheder havde taget imod tilbuddet om, at sponsere døgnroningen og vi takker følgende for støtte til Døgnroningen 2019:
Aksel Tang Tømrer/Snedker ApS
Auto Lindvang A/S
Auto-Blom
Bygma A/S
Helge Bruhn A/S Smedeservice
Hertug Blomster
Riis Retail A/S
H.C. Jacobsen ApS
Elektrikeren A/S
Fynsk og Søn A/S
Teknidan
Kallehave stål og montage ApS v/Jan Kallehave
Let-køb v/Leif Hansen
Thøisen Murerfirma
Mj Værft Augustenborg
Malermester Morten Duus
Midtals Tømrer forretning
Nicolai Biler v/Uffe Nicolai
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Guderup Auto ApS
Garant Sønderborg/Als Gulvservice A/S
SIB A/S
Super Brugsen
Sydjysk Glas ApS
Sønderborg Værktøjsfabrik A/S
Madpakketur
Augustenborg Roklub var arrangør af en af det sønderjyske Ronetværks madpakketure.
Turen gik til Sønderborg og da madpakken var spist, var der arrangeret en
tur op i Hotel Alsiks ”Point of view”, hvor udsigten blev nydt efter skyerne var
lettet. Roerne fra Augustenborg fik bekræftet, at man kunne se egen klub fra
Point of View…
Hjemturen foregik i medvind ind ad Augustenborg Fjord, hvor der blev sparet på kræfterne, og Hotel Alsik blev set fra søsiden.
For ikke roere siger det måske ikke så meget, at man kun roer til Sønderborg,
men vejr og vind kan gøre turen til en udfordring uden det på nogen behøver
at blive kritisk, og det er altid lærerigt, at blive udfordret på vandet.
Traditioner
Vandklubberne i Augustenborg har tradition for at invitere hinanden til mærkedage og Sebbe Als’ 50 års jubilæum var ingen undtagelse.
Lørdag den 20.7.2019 blev der afholdt reception i Nausten , men inden da
tog vi i en to-åres båd ind i havnen for at besigtige de besøgende vikingeskibe
fra de inviterede skibslag i området. Dejligt med så mange folk på havnen, der
ville se det dejlige skue.
Herefter roede vi til Nausten og deltog i en hyggelig reception, og den blev
netop afsluttet som det trak op til tordenvejr.

Ældre Hjælper
Ældre i Augustenborg
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.
En aftentur i sommeren 2019

Roede kilometer – top 10
Sommersæsonen er jo godt i gang og der bliver roet flittigt. Pr. 27.7.2019 er der i alt roet 7.027
km. Fordelingen på de 10 mest roende medlemmer kan du se herunder:
Navn
Charlotte Jervelund

Km
1082

Erwin Schrankenmüller

757

Vilhelm Schmidt

650

Susanne Aarup Dahse

397

Hanne Kjeldberg

312

Sussi Meier

297

Jesper Christensen

279

Frantz Kudera

247

Michael Jensen

244

Pia Blom

242

Se de roede kilometer for samtlige medlemmer på www.Augustenborg-Roklub.dk

• 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…
Du kan kontakte os på
Tlf. 3133 0496 Ulla Lindebjerg Pedersen eller Tlf. 7447 0333 Annemarie Christoffersen.

Frivillige søges:
Amaliehavens vennekreds: Søger frivillige til hjælp ved søndags arrangementer.
Ældre Hjælper Ældre arrangere en gang hver måned en aktivitet på Amaliehaven.
Det kan være lottospil, underholdning med sang og musik og andet.
Til disse arrangementer kunne vi godt bruge flere frivillige.
Har du lyst tid og overskud kan du henvende dig til:
Formand: Ulla Lindebjerg Pedersen Tlf. 3133 0496 eller
Willy Huber: tlf. 23614662
Vi glæder os til at høre fra dig…
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Nyt fra

Asserballe Private Børnehus
Vi har god opbakning fra nærmiljøet og forældrene hvilket, vi også så d.31.3.19,
hvor vi havde Pedaltræf på Gokart banen i Asserballe. Her cyklede børn og
søskende penge ind til vores tilbygning. Det var en rigtig god dag. Og Der var
tombola, stort kagebord, grillpølser og bagagerums salg og levende musik. og
der var en fantastisk stemning. Vi sluttede af med et overvældende overskud.
Tak der alle der støttede os.
Vi er nu godt i gang med vores tilbygning, børnene følger meget med i processen, og vi glæder os til at vi får mere plads. D 1.april var alle børn med i årets
cirkusforestilling, og ved den lejlighed sagde vi farvel til 17 skolebørn. Den festdag er en tradition, og efter forestillingen er der stor buffet, som alle forældre
havde tryllet frem.
Vi har fået mange nye børn, og det er altid sjovt at følge deres udvikling
gennem tre år. De nye børn iagttager meget de ældre og de store vokser og
er gode til at hjælpe de yngste. Madpakken er særlig tryghed i starten, da den
er forbundet med mor og far. De fleste af de nye børn er i gang med at slippe
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bleen, og en del af børnene har i starten stadig brug for en middagslur, da de
får så mange nye indtryk.
Med til sommeren i APB hører kolonien, cykelringridning og høsten af afgrøderne fra vores højbede og drivhuset.
Kolonien gik i år til Blommenskobbel. Vejret var lidt skiftende, men det gør
ikke noget, når bare tøjet er tilpasset vejret. Vi nød både strand / skov og fejrede også Skt. Hans dernede.
Årets cykelringrindning blev afholdt på en regnfuld dag, men det lod børnene sig ikke påvirke af. Børnene startede med at pynte deres cykler og herefter
var det ringen det gjaldt, og det lykkedes for alle, hvilket udløste en is og et
diplom.
Hele sommeren er børnene aktive, når vores afgrøder skal høstes, og de
nyder at være med til at vande.
De bedste sommerhilsner fra Asserballe Private Børnehus.

TRYKSAGER
DEKORATION
MONTAGE

Midtals Kegleklub
Og Augustenborg Keglecenter

Serie 3 Guld: Jens Christensen, Niels Terp , Knud Rasmussen,
Niels P. Christensen.

Serie 4 Guld: Pia Schirakow, Osvald Jensen, John Holm Pedersen,
Svend Aage Jensen, Claus Clausen.

VI HAR AFSLUTNINGEN FOR VORES TO LICENS HOLD
Klubben ønsker jer alle
tillykke med de fine resultater
Onsdag de 16. maj havde vi 5 damer og 7 herre
med til D.M. i Roskilde.
Sommeren går på hæld, og mange har holdt ferie
fra de ”kære ”kegler i sommerens løb,men nu er
tiden kommet til, vi kan komme i gang igen med

den daglige træning,og så kan vi lige få en snak om
sommerens oplevelser.
Bestyrelserne byder alle
velkommen til en ny sæson
Til efterårets og vinterens turneringer 2019/2020 for
ældre keglere er der tilmeldt 14 hold a 4 personer og

2 licenshold, hvilket vi er glade for, det er dejligt at så
mange bakker op om kegleklubben.
Går der nogen rundt, som måske havde lyst til at
prøve at kegle, så er i velkommen til at ringe til Margit
& Gunnar på tlf. 23239276, så skal vi nok finder en tid
som passer jer, prøv det, det er rigtigt sjovt.
En stor hilsen til alle fra bestyrelserne.

Asserballe Ungdomsforenings Folkedansere
Starter på den nye sæson torsdag den 12. september 2019
Kom og vær med, som par eller alene, der er altid nogen at danse med.
Alle er ALTID velkommen til at prøve at danse en torsdag aften, - bare mød op ! – de første par gange er gratis.
Vi danser ikke i dragter ! – men husk drikkevarer og bekvemme sko.
Vores første mål er at det skal være sjovt og vi får noget god motion, så kom til Asserballe og prøv folkedans.
Torsdag den 12. sept. begynder vi Kl. 19:00 – tag kaffe med den første aften.
Vi danser indtil april hver torsdag kl. 19:30 til 21:30 i Asserballe Gamle Skole, Bygaden 16, Asserballe (ved kirken)
Oplysninger: Anna Marie Møller, tlf. 3028 4380 – mail: amm@a-l-s.dk
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FRISK FISK
Åbningstider:
Torsdag - Fredag kl. 13 - 17.30
Lørdag dl. 9.30 - 12
Ny Stavensbøl 1
6440 Augustenborg
Køb også friskrøget ﬁsk
fra eget røgeri, frisk laks,
delikatesser og andet
Salgsvogn v. Min Købmand,
Grundtvigsallé 95, Sønderborg
Onsdag kl 15 - 17
Kaj-salg ved Sønderborg Slot,
Tirsdag - Torsdag - Fredag
ca. kl 13 - 14

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.
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.
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.
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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.
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: gratis.
Computer hjælp
Så ring gerne til Axel Mygind, tlf. 29 44 97 16.
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.

iPad-kurser for begyndere
i Augustenborg eller Sønderborg
Torsdage kl. 10-12, starter 5. september.
Sted: Internetcafeen i Augustenborghallerne eller Frivillighuset Sønderborg.
Vi underviser 10 x 2 timer. Der undervises i hvordan iPaden bruges, tastaturet,
apps, bøger, e-mail, internet, FaceTime, Skype og Siri.
Underviser: Axel Mygind.
Tilmelding til Axel Mygind tlf. 29 44 97 16, mail: min@ny-post.dk
Pris: 100 kr.
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.
Undervisning i iPad for fortsættere på Knøs Gård
Mandage kl. 9.30-12, starter 2. september.
Sted: Knøs Gård, Vestervej 1, Hørup, 6470 Sydals.
Vi underviser 10 x 2 ½ time. Undervisningen tilrettelægges med korte oplæg
efterfulgt af selvstændigt arbejde med kursusoplæg inkl. opgaver. Kurset vil
indeholde: Internet, Kamera og foto, Kalender, Kort, Musik, Clips, Video, iMovie,
YouTube og Pages. Se nærmere på Hjemmesiden.
Underviser: Leif Smidt
Tilmelding til Ingeborg Andersen, tlf. 24 42 25 44, mail: hielm42@gmail.com
Pris: 100 kr.

Dit digitale liv og din digitale arv
Tirsdag 20. august kl. 14-16.
Sted: Knøs Gård, Vestervej 1, Hørup, 6470 Sydals.
Foredrag af Willi Nielsen, der fortæller hvordan dit digitale liv ser ud i det offentlige / det private. Hvad gør vi med de forskellige konti og deres adgangskoder når
vi dør. Det er en lysbillede-gennemgang, der varer ca. 2 timer. Der kan løbende
stilles spørgsmål.
I dag har vi ikke bare ét, men to liv. Det er dog kun det ene, der slutter af sig selv,
men hvad med det andet? Hvad sker der med NemID og hvad skal man være
opmærksom på? Din Facebook konto? Hvorfor er det vigtigt? Hvad kan du selv
gøre? Foredraget sætter nogle tanker i gang. Om man kan huske adgangskoder
til de forskellige konti, man har, når man er bruger af en iPhone, tablet eller PC.
Og hvad skal der ske med disse adgangskoder, hvis man ikke er her mere.
De efterladte kan få adgang til disse konti, men det er meget besværligt og tidskrævende, så budskabet er, at man får adgangskoder skrevet ned. Så har man
med rettidig omhu lettet arbejdet for de pårørende.
Husk også at fortælle de pårørende, hvor adgangskoderne findes, give besked
om lukning af de forskellige konti.
Der serveres kaffe og kage i pausen.
Tilmelding senest den 13.august til: Lis Jensen, 30 33 30 28, mail: lislillemommarkvej@mail.dk
Pris: 50 kr.
Spis sammen og underholdning
med ”Det syngende postbud”
Den 1. oktober kl. 12
Sted: Diamanten, Fynshav, Gyden 100, 6440 Augustenborg.
Der bliver serveret Gule ærter med tilbehør og kaffe og kager. Underholdning
med ”Det syngende postbud”.
Tilmelding den 23. september til: Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33/ 21 67
06 60.
Pris: kr. 170
Alle arrangementer i Ældre Sagen Augustenborg Sydals annonceres også på
hjemmesiden. www.aeldresagen.dk/augustenborgsydals Tjek den 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.

Tlf. 74 47 25 84

ÅBENT ALLE DAGE
08 - 20

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

AktivitetsKalender

sommer - efterår 2019
AUGUST
T

SEPTEMBER
S

1

1

OKTOBER
T

1

O

2

3

T

3

F

2

Overnatningstur
Roklubben

L

3

Overnatningstur
Roklubben

S

4

O

4

F

4

M

5

T

5

L

5

T

6

Start krolf

F

6

S

6

O

7

Præcisionsroning på inderfjorden
Roklubben

L

7

M

7

T

8

S

8

T

8

F

9

M

9

O

9

T

10

F

11

L

12

M

2

T

L

10

T

10

S

11

O

11

M

12

T

13

O

14

T

15

Busttur
NOTMARK / ASSERBALLE PENSIONISTFORENING

Sæsonstart
Midtals Skytteforening

Sæsonafslutning
Krolf

Sæsonstart
Asserballe Ungdomsforenings Folkedansere

T

12

F

13

S

13

L

14

M

14

S

15

T

15

O

16

T

17

M

16

Klubaften
Møntklubben

T

17

Sangeftermiddag
NOTMARK / ASSERBALLE PENSIONISTFORENING

18

O

18

F

18

M

19

T

19

L

19

T

20

F

20

S

20

O

21

L

21

M

21

T

22

S

22

T

22

F

23

M

23

O

23

L

24

T

24

T

24

S

25

O

25

F

25

M

26

T

26

L

26

T

27

F

27

S

27

O

28

L

28

M

28

T

29

S

29

T

29

M

30

O

30

T

31

F

16

L

17

S

Sommerfest med aktiviteter
Roklubben

F

30

Børne Diskotek
MIF

L

31

Årets 80’er fest
MIF

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

Lottospil
NOTMARK / ASSERBALLE PENSIONISTFORENING

Klubaften
Møntklubben

Tørfisk
MIF Kulturafdeling & Augustenborghallerne

Foredrag med Mogens Johansen (Midde og Christian)
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