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MIDTALS Friskole
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AUgustenborg roklub
HAR VÆRET FYN RUNDT

MEDLEMMER

ASSERBALLE PRIVATE BØRNEHUS
Eva Balleby
Tlf. 74 47 33 31

HUNDSLEV/ALMSTED/
NOTMARK LOKALFORENING

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE,
AUGUSTENBORG

Ulla Pedersen
Tlf. 74 47 28 08

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

Fynshav Børneunivers
Kirsten og Jakob

Gunner Heise
Tlf. 23 23 92 76
AUGUSTENBORG ROKLUB

Vilhelm Schmidt
Tlf. 74 47 21 49
FYNSHAV BÅDELAUG

Henning Vohs
Tlf. 74 74 48 04
RØDE KORS
AUGUSTENBORG/Sydals AFD.
Jens Peter Ryborg
Tlf. 74 47 35 34
DIAMANTEN KULTUR- &
IDRÆTSCENTRET I FYNSHAV

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

Bent Nielsen Tlf. 20 16 36 02

MIDTALS SKYTTEFORENING
Mark Johannson
Tlf. 60 18 26 38
AUGUSTENBORG BADMINTONKLUB
Bo Nielsen
Tlf. 27 80 06 54 / midtkobbel50@gmail.com
NOTMARK / ASSERBALLE
PENSIONISTFORENING
Karin Jensen
Mobil 61 74 93 70
ÆLDRE SAGEN
AUGUSTENBORG-SYDALS
Erik Heise Tlf. 25 24 23 00
MØNTSAMLERFORENINGEN
FOR ØEN ALS
Claus-Peter Jessen Tlf. 23 24 57 40

Tlf. 88 72 43 67
AUGUSTENBORGSPEJDERNE

Anja Tækker Tlf. 40 36 08 86
www.augustenborgspejderne.dk
ASSERBALLE UNGDOMSFORENING

Karin Autzen
Tlf. 74 47 36 23
SØNDERBORG GOLFKLUB

Gerhard Bertelsen
Tlf. 51 51 00 50
ANTENNEFORENINGEN
BLÆSBORG

Mogens Elmvang
Tlf. 74 47 23 16
AUGUSTENBORG & OMEGNS
RINGRIDERFORENING

Bent Nielsen
Tlf. 20 16 36 02
AUGUSTENBORG - BRO
FRIV. BRANDVÆRN

Klaus Iskov Tlf. 27 58 05 38

HERTUGBYENS
BEVARINGSFORENING
Jytte Urban Tlf. 22 93 57 06
AUGUSTENBORGHALLERNE
Aktivitets- og Kulturcenter
Tlf. 74 47 16 66
NOTMARK SOGNS
UNGDOMSFORENING
Kim Michaelsen Tlf. 29 48 58 02
MIDTALS FRISKOLE
Tlf. 74 47 47 47
kontoret@midtalsfriskole.dk
Augustenborg Erhvervsforening
Per Beierholm
Tlf. 25 13 48 57
per.beierholm@superbrugsen.dk
Hertugbyens Udviklingsforum
Birger Larsen
Tlf. 21 26 64 67
birger.larsen1@hotmail.com
www.hertugbyensudviklingforum.dk
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Midtals. Alle foreninger kan optages i bladet.
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KULTURSALEN

ere
Læs millet på

og køb b k/kultur
if.d
www.m

Augustenborgs kulturelle samlingssted i Aktivitets- & Kulturcenteret Augustenborghallerne
Kom og oplev den hyggelige stemning i vores dejlige Kultursal.

LØRDAG DEN 26. OKTOBER KL. 20.00
TØRFISK
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.
Læs mere og køb billet på www.mif.dk/kultur
Arrangør: MIF Kulturafdeling & Augustenborghallerne

LØRDAG DEN 14. DECEMBER
STOR JULETRÆSFEST I KULTURSALEN
Juletræsfest med alt hvad et barnehjerte kan ønske sig.
Lørdag den 14. december kl. 14.00 – 16.00. Alle er velkomne.
Billetter sælges ved døren, 20 kr. for børn og voksne.
Arrangør: Augustenborghallerne

20. OG 21. DECEMBER
JULEKONCERTER MED MARK & CHRISTOFFER
Igen i år er billetterne nærmest revet væk til julekoncerterne med Mark & Christoffer. Fredag er
udsolgt og lørdag er nok også udsolgt når dette blad udkommer. Vi er kede af at nogen nok må
gå glip af denne hyggelig juletradition, så vi kan kun opfordre jer til at være hurtig på tasterne i
2020 når et nyt billetsalg starter i august måned. Kig ind på vores hjemmeside www.mif.dk/kultur.
Arrangør: MIF Kulturafdeling og Augustenborghallerne

FREDAG DEN 24. JANUAR
ALMOST IRISH
Det er igen lykkedes os at få fat på de fire brødre der udgør det populære folkband Almost Irish der
flere gange har begejstret publikum i Kultursalen. Med Almost Irish er der garanti for spilleglæde
og fine fortolkninger af den traditionelle irske og skotske folkemusik. Almost Irish kommer den 24.
januar og billetsalget er startet.
Læs mere og køb billet på www.mif.dk/kultur - Billetpris: 155,- kr. incl. gebyr.
Arrangør: MIF Kulturafdeling og Augustenborghallerne

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

Vidste du, at Augustenborghallerne

er et «grønt» idrætsanlæg?
NÅR DU DYRKER SPORT I AUGUSTENBORGHALLERNE, FÅR DU IKKE KUN MOTION, DER
GAVNER DIN SUNDHED. DU BAKKER OGSÅ OP OM BÆREDYGTIGHED OG MILJØ OG
BIDRAGER TIL AT OPFYLDE NOGLE AF FNS VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING.

Augustenborghallerne er – som alle andre idrætsanlæg i Sønderborg Kommune – en del af ZeroSport-programmet. Men Augustenborghallerne tænkte
allerede på miljøet, før ZeroSport så dagens lys, så her er man også Green Sport
Facility-certificeret.
Der findes i alt 74 Green Sport Facility-certificerede idrætsanlæg i Danmark. Fire
af dem findes i Sønderjylland, og Augustenborghallerne er ét af de anlæg, der
opfylder de strenge certificeringskrav.
Green Sport Facility er et miljømærke for alle typer idrætsanlæg. Men man kan
ikke uden videre blive certificeret – anlægget skal bl.a. opfylde næsten 100 strenge
miljøkrav og bevise, at der tænkes bæredygtigt og gøres en ekstra indsats for at
passe på miljøet. Det er ikke nok med de gode hensigter – opfyldelsen af miljøpolitik, miljømål og handleplaner skal gennemgås og dokumenteres løbende.
Når du bruger Augustenborghallerne, styrker du ikke alene fællesskabet
og din sundhed – du bakker også aktivt op om miljø og bæredygtighed
– nu og i fremtiden!
Læs mere om Augustenborghallerne på www.augustenborghallen.dk.

Men ét er snak, noget andet er handling – nedenfor kan du se lille udpluk af det, som Augustenborghallerne har valgt at gøre for, at du kan
være aktiv med god samvittighed:
• Der er udarbejdet en handleplan for opfyldelse af miljøkrav
med årlig screening og vurdering af Green Sport Facility.
• Der er opsat LED-lys overalt, inkl. sensorer til at styre lyset så
mange steder som muligt. Der investeres kun i lamper med sensorer.
• Der er skiftet til brusere med lav vandgennemstrømning, og nye
armaturer er med timer. Alle vandhaner er automatiske og med spærring.
• Der er installeret et topmoderne vandblødgøringsanlæg
for at mindske brugen af kemi til f.eks. rengøring af omklædningsrum.
• Der bruges kun miljøvenlige rengøringsmidler,
som skal godkendes af Green Sport Facility.
• Affald bliver sorteret med henblik på genbrug
af så meget som muligt, og der er indkøbt pappresser.
• Der er opsat solceller for at spare på energien.
• En del af taget er udskiftet for at holde på varmen
og skabe et bedre indeklima.
• Det er forbudt at bruge kemi til bekæmpelse af
ukrudt på udendørsarealerne.

Midtals Skytteforening
Skoleskydning:
5.å. fra Augustenborg Skole og 5.m. fra Hørup Centralskole deltager i den landsdækkende skoleskydning, hvor eleverne har mulighed for at kvalificere sig til Landsdelsfinalen, som afholdes på Humlehøjskolen i Sønderborg den 23. november og til Landsfinalen, som afholdes i Vingsted den 30. november.
Vi ønsker eleverne held og lykke med deres skydninger.

Træningstider
September – April

Juleskydning:
Vores meget populære juleskydning starter den 31. oktober. Både børn og voksne kan deltage i konkurrencen, hvor der skydes efter specielle juleskiver. Alle kan være med, og der er flotte præmier til
både børn og voksne. Seniorerne starter den 29. oktober.
Juleafslutning:
Vi vil gerne invitere til foreningens juleafslutning torsdag den 12. december kl. 18.30. Arrangementet holdes i klubhuset i Ketting. Der serveres
gløgg, sodavand og æbleskiver. Der vil også være kaffe, te og småkager.
Hold øje med indbydelsen i foreningen og husk at betale ved tilmelding.
Juleferie:
Vi holder juleferie efter juleafslutningen torsdag den 12. december.
Vi starter igen mandag den 6. januar 2020.
Seniorerne starter tirsdag den 7. januar.

Børn:
Mandag
Torsdag

17.00 – 19.00
18.30 – 20.00

Voksne:
Mandag
torsdag

18.30 – 20.00
18.30 – 20.00

Pistol:
Mandag
Torsdag

19.30
19.30

Seniorer:
Tirsdag

9.00 – 10.00

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

Augustenborg
Tlf. 74 49 03 02

KVALITETSMATERIALER OG
PROFESSIONEL RÅDGIVNING
28 78 01 07

MIF Fodbold

DGI Fodboldskole
I uge 32 deltog 76 piger og drenge i DGI’s Fodboldskole på banerne ved Augustenborghallerne. Det var 26. gang, at Fodboldskolen i Augustenborg lukkede
dørene op for en sjov uge med masser af aktivitet, hygge og frisk luft!
En stor tak til deltagere, trænere og arrangører for at gøre det hele muligt.
Og på gensyn til næste år – der er plads til endnu flere!

Fotografen kom forbi og sørgede for holdbilleder
Fotos: Atelier Fredensborg, Augustenborg
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Igen i år afholder vi Jul på Hertugslottet
- det største julemarked på Als
Fredag d. 22. november fra kl. 16.00 til 19.00.
- Fredag kl. 16.15 tænder julemanden det store juletræ på slotspladsen
Lørdag d. 23. og Søndag d. 24. november fra 10.00 til 16.00
Hele slotspladsen er fyldt med spændende boder, hvor du kan købe alt fra
gløgg og æbleskiver til julegaver. Alle dage er der masser af musik og aktiviteter.

Se hele programmet på: www.jul.augustenborg.dk
Følg også os på Facebook Augustenborg-by, hvor du får de seneste nyheder.
Spørgsmål til Jul på Hertugslottet, kontakt Birger Larsen på 21 26 64 67.

Følg os på Instagram
@inprintdk

FYNSHAV BØRNEUNIVERS
ENDELIG ER DER NYT AT FORTÆLLE OM
VORES SAMLEDE BØRNEUNIVERS PÅ GYDEN 96.
Status lige nu er, at pengene (5 mio.) er bevilget til budgetårene 2019 og 2020.
Det er også besluttet, at den nye legestue, vuggestue, børnehave og SFO skal ligge i den vestlige fløj af skolen. Det bliver
således, at vuggestuen og legestuen bliver etableret, hvor der nu er SFO (det nordvestlige hjørne af fløjen), dernæst
kommer børnehaven og længst mod syd kommer SFO’en – fordelingen bliver således, at afdelingerne bliver organiseret
trip-trap-træsko aldersmæssigt.
Tegningerne er lavet færdige og arbejdet er pr. 2. september sendt i udbud hos hushåndværkerne samt andre firmaer,
som Sønderborg Kommune normalt samarbejder med.
Vi forventer byggestart en af de første dage i uge 43 og det hele skulle gerne være afsluttet i starten af maj 2020,
så vi kan flytte ind senest 1. maj 2020.
Personalet arbejder sideløbende med at etablere fælles værdier og et arbejdsfællesskab – alt sammen med udgangspunkt i at skabe de allerbedste rammer for børneuniversets børn. Bestyrelsen bliver efterfølgende koblet på dette
arbejde.
Tirsdag den 1. oktober – efter fællesspisningen – vil vi på et kort møde orientere om børneuniverset. Vi vil vise tegninger,
fortælle og besvare spørgsmål fra nysgerrige.
Vi glæder os meget til selve sammenflytningen – dette vil blive markeret med en fest. Nærmere om tidspunktet og
formen kommer senere.

50-års

fødselsdag
Fryndesholm Skole kunne fejre
sin 50-års fødselsdag i slutningen af august. Dette fejrede vi
med morgenmad for alle elever og ansatte fredag den 30.
august. Det var en hyggelig dag
med glade børn.
Den 12. august startede de nye
børnehaveklasser – 8 søde og
motiverede børn havde nye
skoletasker på ryggen og blev
fejret med flagalle og stor festivitas. Dejligt at se de nye glade
børn, som starter en lang rejse
i skoleverdenen. Håber rejsen
bliver både spændende, lærerig
og udfordrende.

Overnatning på skolen
Vi havde en god kolonistemning begge dage, selvom vi var på skolen. Første dag var vi på lang tur til stranden og en omvej hjem, forbi Lottes hus.
Vi gik store dele af denne dag barfodet, og vejret var jo dejligt. Vi spiste
og lavede pandekager og aftensmad over bål. Og sluttede dagen af med
snacks og film i 0. klasse, hvor vi alle havde fundet en soveplads på gulvet.
Om natten var der enkelte der blev en smule nervøse, de kom hen at ligge
ved Lotte og Lasse, og så var alt godt igen. Sidste dagen blev afsluttet med
en sjov tur i svømmehal, med masser af leg. Til sidst blev børnene hentet af
forældre, med masser af hjemmebagt kage fra forældre.

Brombærtur med de yngste fra børnehaven,
som resulterede i en lækker brombærkage.

Udflugt til
Lysabildskov camping
Fredag d. 23. august var de yngste børnehavebørn og de ældste vuggestuebørn i Fynshav børnehus på en fælles heldagstur til Lysabildskov camping.
Børnene blev afleveret på campingpladsen, hvor vi startede med at lege i legerummet. Da vi havde spist medbragte boller legede vi resten af formiddagen
på legepladsen. Efter frokost gik sovebørnene ind i fælleshuset, hvor de fik en
velfortjent middagslur, mens de andre gik op og hoppede på hoppepuden,
og legede på minigolfbanen. Vi sluttede dagen med at spise kager, som nogle
af forældrene havde været så søde, at bage til os.
Det var en super hyggelig dag, som børnene stadigvæk taler om.
På skovtur med de ældste fra børnehaven.
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NOTMARK / ASSERBALLE

PENSIONISTFORENING
BAKKEHUSET • BAKKEN 8 • FYNSHAv

Program

DAGPLEJEN

Vi har i Fynshav Børneunivers – dagplejen, været så heldige at kunne
ansætte Gitte Hynding Møller som ny dagplejer. Vi har nu 3 dagplejer i
Fynshav Børneunivers.
Vi ønsker Gitte VELKOMMEN.
Dagplejer Aase
I min lille børnegruppe har vi arbejdet med sommerfugle, hen over
sommeren, da vi har været nysgerrig og har her bemærkede, at der var
rigtig mange sommerfugle i år.
Vi har lavet sommerfugl med fodaftryk, sunget sommerfugle sange,
har set Dem sidde i blomsterne/flyve rundt og vi har arbejdet med
sproget vedr. sommerfugle. De store børn er efterfølgende blevet bevidst om hvad en sommerfugl er.
KTE OS,
I SOM FORÆLDRE ER ALTID VELKOMNE TIL AT KONTA
FOR ET BESØG OG SE HVAD VI ER FOR EN STØRRELSE

TORSDAG DEN 31. OKTOBER
KL. 19.00
FOREDRAG MED MOGENS JOHANSEN
Foredrag med Mogens Johansen (om Midde og Christian)
I pausen kaffe/te kage. Pris 25 kr. Tilmelding

ONSDAG DEN 13. NOVEMBER
KL. 18.00
SPIS SAMMEN - ÅBENT HUS
Spis sammen i Bakkehuset
Tilmelding - Alle er Velkommen
Kom og hør om det nye fra januar 2020
MIDTALS SENIORER
Medlemskontingent 75 kr. pr år.
Optager medlemmer fra 55 år.

TORSDAG DEN 28. NOVEMBER
KL. 13.30

Første skoledag i 0.A 2019
Oliver havde en rigtig god første skoledag, han vågnede om morgen
med sommerfugle i maven og glæde sig helt vildt til og skulle starte
i skole.
Da han kom op i skolen, fandt han hurtig sin plads, fordi Lotte havde
gjort alle børnenes pladser klar med alle de fine ting de måtte få med
hjem. Og ved hvert barns plads var der en fin håndmalet sten hvor
deres navne stod på.
Lotte startede med at vise hvad der skulle forgå i løbet af dagen, ved
hjælp at tavlen, hvor der var vist nogle billeder af f.eks. madpakker, lege
time og lektier. Og vi forældre sad og fulgte med på sidelinjen, hvad
vores børn alt lærte.
Børnene havde det rigtig sjovt og fik leget med hinanden på kryds og
tværs, og senere fik de lavet nogle fine sommerfugle de skulle farvelægge og klippe ud, som bagefter så kom op og hænge i klassen. Som
symbol på at nu var deres sommerfugle i maven fløjet ud og væk.
Med venlig hilsen
Jakob Petersen og Kirsten Mølgaard

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
Tilmelding senest en uge før 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
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Forældre og frivillige

for spejderne i Augustenborg
ENGAGEREDE FORÆLDRE
OG FRIVILLIGE
VEDLIGEHOLDER
SPEJDERHYTTEN OG
SKAFFER PENGE TIL
SPEJDERNES TURE OG
UDSTYR. I SOMMER ER
DER BLEVET INDKØBT
HÆNGEKØJER MED
MYGGENET TIL
OVERNATNING I SKOVEN.
Der er arbejdslørdag ved spejderhytten. 20 forældre
og frivillige er mødt frem for at give en hånd med. Lasse Freksen har også taget arbejdstøjet på og venter
på instrukser over en kop kaffe og et rundstykke. Der
skal stables brænde, fjernes et skur, graves stolper
ned, udskiftes et par fliser, fejes og sættes gardiner
op. Arbejdet foregår i duften fra den helstegte gris,
der har roteret over et bål fra tidlig morgen, og som
er klar kl. 18 når forældre og spejdere sammen fejrer
oprykningsfest, der hvert år markerer starten på en
ny sæson.
”Det er en del af pakken”
Lasse har det fint med at skulle hjælpe til en gang i
mellem. ”Det er en del af pakken, når man er far til
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en spejder. Hvis forældrene ikke var med i det, var
det jo ikke en levende forening.” Heldigvis er det til at
overskue. Spejderhytten er ny, så udgangspunktet er
i orden. ”Det er jo ikke en jordhule vi skal renovere”
siger han og smiler skævt.
Vi gør det nemt og hyggeligt at
hjælpe til
Det er Claus Guldborg fra bestyrelsen der er sjakbajs
denne morgen. ”I bestyrelsen gør vi hvad vi kan for
at det skal være nemt og hyggeligt for forældrene at
hjælpe til. Til de større arrangementer er der skrevet
drejebøger, så vi kan være mange om at dele opgaverne. På den måde skal hver enkelt ikke lave så meget, og vi kan stadig få noget fra hånden, fordi alle ved

hvad de skal. I dag har vi en lang liste med småting,
der skal der skal laves i hytten. Der er noget for alle
– både håndværkerne og dem der ikke er så praktisk
anlagt. Alle kan være med.”
Gardarobe-tjans på Nordals
Rasmus Lass, der er far til to spejdere, var én af de
frivillige der stod i garderoben til Nordals Festival.
Opgaven var at passe på tasker og jakker, oplade mobiltelefoner og sælge regn-ponchoer og ørepropper.
”Vi var 3-4 stykker på vagt ad gangen, så der var plads
til snak og hygge. Og lidt musik fik jeg da også hørt”.
En 6 timers vagt giver adgang til pladsen hele dagen.

“ 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

Super debut for Midtals
Friskole til årets kulturnat
Årets aktivitet for børn var
stenmaling, hvor man kunne designe
sit eget kryds & bolle spil

Mads Christian vinder flot
2. plads i sin aldersgruppe

Midtals Friskole stillede
med et hold på 21 personer

Der var hele tiden mange
interesserede på standen

Det gode vejr fik
mange mennesker ud

MIDTALS FRISKOLE DELTOG FOR FØRSTE GANG I
KULTURNATTEN MED EN STAND OG ET LØBEHOLD.
DET BLEV EN SUPER OPLEVELSE OG ET ARRANGEMENT MED
STOR SUCCES. TAK TIL ALLE DER DELTOG OG VAR MED TIL
AT FÅ ARRANGEMENTET GENNEMFØRT OG TAK TIL ALLE DER
BESØGTE OS OG VAR MED TIL AT SKABE EN UFORGLEMMELIG
DAG OG AFTEN.
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Lottospil på Midtals
Friskole 14. november
kl. 18:30
Har du lyst til at deltage i vores næste
arrangement så kom til Lotto aften
torsdag d. 14. november kl. 19:00. Kom
i god tid, der er rift om pladserne. Der
er mulighed for at købe kaffe og kage.

Der er gang i
løbe-og gå skoene i
Augustenborg Løbeklub
VI HAR DET SJOVT, VI ER SOCIALE OG VI ER SERIØSE.
Løbeklubben har nu eksisteret i 10 år og der kommer stadig nye medlemmer til.
Både til gå-holdet, nybegyndere, fortsættere og mere rutinerede løbere.
D. 2.nov. 2019 kan vi fejre vores 10 års jubilæum. Det kan vi gøre med stolthed,
for vi har en velfungerende klub – en afdeling i MIF.
Vi har super engagerede trænere og en aktiv og velfungerende bestyrelse.
Derudover byder også medlemmerne ind.
Vi er aktive både til træning og i forbindelse med mange forskellige sociale
arrangementer; Klubture, bingoaften, fortælleauten, julefrokost og m.m.
Vi lægger stor vægt på fællesskabet og varmer derved gerne op alle sammen i
5-10. min. inden de forskellige hold løber ud i Augustenborgs gader. Gå-holdet
starter kl. 17.00 hver tirsdag og torsdag og går i ca. 1 time. Løbeholdende har
forskellige programmer at løbe efter – det giver struktur og retning.
Der løbes i forskellige tempi som varieres på de enkelte ture.
Se mere på http://www.mif.dk eller
på Facebooksiden Augustenborg Løbeklub
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Den årlige tur med vores
venskabsklub i Risskov foregik i
flot septembervejr. Her holder
mandskabet en kort hvil på
Augustenborg Fjord.

Niels og undertegnede under Lavbroen

Fyns Hoved set fra nordsiden.

Morten og Niels. Svendborgsundbroen i sigte

FYN Rundt

Af: Charlotte Jervelund, Augustenborg Roklub
At ro Fyn rundt i en to åres robåd er en af de klassiske distancer, der må prøves af enhver langtursroer. Jeg har roet flere af etaperne på korte weekendture men ikke hele turen rundt på én gang.
Så da et par roere fra Odense og Faaborg Roklub
søgte efter en roer til turen, var valget let. Jeg skulle
selvfølgelig prøve det. På denne tur overnattede vi
primært i de forskellige roklubber undervejs, hvor
det mod en rimelig betaling er muligt at få husly for
medlemmer fra andre roklubber.
Turen »Fyn rundt« er på ca. 290 km. Et hold roere fra Svendborg Roklub roede hele turen i et stræk
i august 1965 på kun 35 timer i en 2-årers inrigger*.
Samme bådtype, som vi roede turen i. Svendborgroernes rekord er endnu ikke slået trods utallige
forsøg.
Vi tog dog turen i mindre etaper med start i
Faaborg Roklub. Vores båd, Lillebælt, er en 2-åres
inrigger* af glasfiber, bygget i 1965 på bådebygger
Karl Poulsen bådeværft i Løgstør.
Første dag gik turen til Svendborg Roklub, hvor
vi ankom ved 11-tiden. Lige tids nok til at undgå et
kraftigt vejrsystem, der trak ind fra vest. Næste dag
var det fint vejr, og da vi allerede nåede Nyborg ved
middagstid, blev vi enige om at fortsætte til Kerteminde.
Turen Nyborg -Kerteminde inkluderer en tur under
Lavbroen i Storebælt, og det var en fin oplevelse at ro
under den store bro. Min første tur under denne
bro.

Undervejs til Kerteminde var der tid til at se på
de mange sommerhuse og snakke om våbennedkastningerne under 2. verdenskrig. Fra et nedkastningssted syd for Kerteminde blev våben og
ammunition roet ind til Munkebo, fragtet ud til
Boel Bro og roet ind til Odense af roere fra Odense
Roklub. Et hårdt og risikabelt projekt.
Fra Kerteminde gik turen rundt om Fyns Hoved
– en meget smuk tur – og derfra til Jørgensø. Her
overnattede vi i Odense Roklubs sommerhus,
hvor vi fik selskab af tre roere fra Aarhus Studenter
Roklub. De var på vej Fyn rundt, men »med uret«
og med start og slut i Aarhus.
Turen fra Jørgensø rundt om Æbelø til Middelfart foregik i det flotteste sommervejr. Først ved
Strib kom vi på arbejde, da der var temmelig stærk
nordgående strøm i Lillebælt.
Turen mod Assens startede i stille vejr, men da
vi nåede ud til Tybrind Vig, fik vi modvind. Det var
dejligt at nå Assens.
Næste dag var vinden drejet om i øst, så der var
lidt læ fra land, indtil vi skulle krydse Sønderfjord
over til Bøjden fra Helnæs. Så var der læ igen, indtil
vi rundede Sønderhjørne på Aaborg ved 17-tiden
og kunne slutte turen af med at dele nogle pizzaer
med de tre roere fra Aarhus. De holdt et par hviledage i Faaborg inden de ville fortsætte turen. Deres
tur blev på 508 km. Vores tur Fyn rundt var slut i
Faaborg, og vi havde brugt 6 dage på at ro 288 km.
Gennemsnittet var 48 km om dagen. En rigtig fin
tur om den skønne ø.
* En inrigger er en robåd, hvor åregangene er placeret på rælingen.
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Vores båd, Lillebælt,
på stranden ved Jørgensø.

Roede kilometer – top 10
Vi nærmer os afslutningen af sæsonen på vandet
og kan konstatere, at medlemmerne af Augustenborg Roklub igen har været flittige til at få roet
mange kilometer.
Navn

Km

Charlotte Jervelund

1357

Erwin Schrankenmüller

1146

Vilhelm Schmidt

874

Susanne Aarup Dahse

583

Sussi Meier

475

Hanne Kjeldberg

418

Jesper Christensen

346

Pia Blom

346

Frantz Kudera

319

Michael Jensen

316

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

Standerstrygning
Afslutningen af ro-sæsonen på vandet afsluttes traditionelt med at klubbens stander
(klubflag) stryges. Inden da gøres klubhuset
klar til vinterens aktiviteter, bl.a. roning på romaskiner. Dette vil vi skrive mere om i næste
nummer af Sport og Fritid.

Møntsamlerforeningen

for øen Als
Møntsamler se her
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.

I foråret 2020 holder klubben et åbent hus for alle med mønter, de ønsker
vurderet, eller måske vil sælge. Der oplyses via diverse medier om dette.
Klubben køber gerne samlinger herunder også sølv, guldmønter og andre
sjældne

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 53 pers. i alle aldre.
Vi optager gerne nye medlemmer. Kontingent er 80,00 kr. årligt.

Der var 2 gæster der valgte at indmelde sig i foreningen.
Alt i alt blev det til en succesfuld aften for møntklubben, så vi ser frem til at
gentage arrangementet i 2019.

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.
Udover mønter/sedler samler/handler vi nødpengesedler, Postkort, Receptkuverter, Lokalhistorisk litteratur m.m., samt andre spændende ting.

Sølv jubilæumsmønter

Her ses vores 112 emner/mønter lagt til rette i specielle kasser.
Umiddelbart før auktionen går i gang

Kommende møder:
Mandag den 16. september
Mandag den 14. oktober
Mandag den 11. november
Mandag den 9.december

Nødpengesedler fra 1920

2019
2019
2019
2019

Klubaften
Klubaften
Klubaften
Klubaften med julefrokost

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.
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Nyt fra

Asserballe Private Børnehus
Her i Asserballe Private Børnehus er vi godt i gang igen efter sommerferien. Vi har
som noget nyt alle hver især fået en bamseven, som vi kan kramme og fortælle,
hvordan vi har det. Da den ankom til Asserballe Private Børnehus, kom den med
faldskærm og hang ude på legepladsen. Den fortalte at den var kommet langt
væk hjemmefra og gerne ville bo her hos os. Den er blevet taget godt imod og vi
nyder at se børnene sidde stille og roligt med deres bamser som bor i små slotte
på stuerne.
Vores ældste børn har haft besøg af tandplejen, som fortalte om hvad der er godt
for tænderne af madvarer. De skulle spille forskellige spil om hvad der er sundt og
hvad er usundt. De fik hver en tandbørste og skulle så børste tænderne. De fik alle
et diplom for at være seje super børstere.
Brandbilerne kom forbi en formiddag, hvor vi havde brandøvelse. Vi skulle øve os
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på at gå ud til vores samlingssted, når alarmen lyder. Det var sjovt at vi bare skulle
gå ud i bare tæer eller strømper. Brandmændene snakkede lidt førstehjælp med
børnene og de fik lov til at sprøjte med en sprøjte. Til slut vidste de hvordan og
hvor meget deres sprøjtebil kunne sprøjte.
Vi havde en dag, hvor vi havde høstdag. Vi forvandlede den ene stue om til en
kornmark, hvor børnene kunne køre rundt med legetøjs maskiner og traktorer,
og lege at de høstede, flyttede korn og halm. Det er noget som de nyder og kan
bruge mange timer på.
Vores byggeri er nu kommet så vidt, at vi har haft rejsegilde for børn og håndværkere. Vi fik set byggeriet indefra og glæder os over at det går godt fremad.
De bedste hilsner fra Asserballe Private Børnehus

Tlf. 74 47 25 84

ÅBENT ALLE DAGE
08 - 20

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

Midtals Kegleklub
Og Augustenborg Keglecenter
NU DA FERIEN ER VED AT VÆRE SLUT, SÅ
STARTER VI OP MED AUGUSTENBORG OPEN
I DAGENE 30. – 31, AUGUST & 1. SEPTEMBER.
DELTAGELSE AF 33 HOLD A 4 PERSONER,
DELTAGERNE KOMMER FRA NORDALS – SYDALS
– SØNDERBORG – MIDTALS KEGLEKLUB.
STÆVNET BLEV HOLDT I AUGUSTENBORG
KEGLECENTER.
Vinderne fra stævnet er følgende:
D.Ke.F. og Firma Sport:
Bedste Dame: Lea Mikkelsen, Fidelitas
Bedste Herre:
Bent Nicolaisen
Bedste Hold:
Fidelitas
Jørn Nielsen
Jan Christensen
Niels Skipper
Bent Nicolaisen

762 Væltede kegler.
796 Væltede kegler.
3028 Væltede Kegler.
744 Væltede kegler.
707 Væltede kegler.
781 Væltede kegler.
796 Væltede kegler.

Ældre Keglere:
Bedste Dame: Helga Johannsen, Sydals
Bedste Herre:
Gerhard Schmidt, Midtals
Bedste Hold:
Midtals
Henning Gudemoos
Carsten Ploug
Per Johannsen
Kurt Skovmand

588 Væltede kegler.
611 Væltede kegler.
2289 Væltede Kegler.
556 Væltede kegler.
606 Væltede kegler.
587 Væltede kegler.
540 Væltede Kegler.

Bent Nicolaisen

Helga Johannsen

Bedste Hold: Midtals. Carsten Ploug, Per Johannsen,
Kurt Skovmand. Henning Gudemoos mangler på billedet
mangler

Gerhard Schmidt

Flest 9’ere:
Bent Nicolaisen

24

Augustenborg Keglecenter & Midtals Kegleklub ønsker alle tillykke med
de fine resultater – takker for god tilslutning.

Lodtrækning på slagsedler
1.
2.
3.
4.
5.

Günter Pedersen
Kurt Christensen
Jan Christensen
John Holm Pedersen
Povl Struckmann

Bilmåtter
Malersæt
Vin
Drikkedunk & Bluse
Paraply

Sponsorer
Vi vil også takke vores sponsorer for hjælpen.

Abena, Als Antikvariat & Antik, Als Pølser, Als. Bilindretning, Andelskassen, Andreas Carl, Andreas Carl, Arbejdernes Landsbank , ATELIER Fredensborg, Auto
Lindevang, Beka, City Car Wask, Dan Bolig, Danfoss, Danish Crown, Danske Bank Davidsen, DetlefsGrillstegning, E D C mæglene, Ecco, El. Hjørnet Guderup,
EMMA”S, Euromaster, Fahrendorff Optik, Fine Nordic, Fjordhotellet, Fleggaard, Flügger, Fodpleje, Pia Blom, Fri Bikeshop, G.F. forsikring, Garant, Gitte´s Salon,
Guderup Auto, H.C. Jacobsen, Havekrukken, Hebru Møbler, Hertug Blomster, Hertug Burger, Home, Ide – Møbler, Jacobsen Blomster Sønderborg, Jernbaneapoteket Augustenborg, Jysk, Jyske Bank, Kaktus by Dots dk, Kanal 7, Kellmann´s vvs & Blik, Kirke Hørup Stationskro, Klip & Krøl, Kohberg Brød, Kontor
Syd, Korff. Bilcenter, Kreditbanken, Lak & Know-How, Let køb v/ Leif Hansen, Linak, Louis Nielsen, Løve Apotek,Sønderborg, Martin Iversen, Mazda. Auto
centrum, Mister, MJ Værft Augustenborg, Møldrup, nr. 32, Nybolig Guderup, Nybolig Sønderborg, Nykredit, O K Benzin, Optik. Hallmann, PRISS, Profil Optik,
Real Mæglerne Seeberg, Refako, Rema 1000 Sønderborg, Rema 1000 Guderup, Rema 1000 Høruphav, Rene`s Bolignyt, Reservedelslager Nord, Rudí s Pizza,
Skousen, Sol & Strand, SOYA, Sport 24, Sport Direct, Sportmaster, Super Brugsen Augustenborg, Super Dæk, Sydbank, Sønderborg & Nordborg Guld & Sølv,
Sønderborg Stream & car wach, Sønderjysk Forsikring, Thiele, Toptryk, Vollerup 2 hjul-center.
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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.

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.

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.

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.

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-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.

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.
Computer hjælp
Så ring gerne til Axel Mygind, tlf. 29 44 97 16.
iPad-kurser for begyndere
i Augustenborg eller Sønderborg
Torsdage kl. 10-12,
Sted: Internetcafeen i Augustenborghallerne eller Frivillighuset Sønderborg.
Undervisningen er startet, men meld dig til hvis du vil med til januar.
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.

Spis sammen og foredrag
ved Peter Duus Andersen
Den 8. november kl. 18.30
Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352, 6440 Augustenborg.
Andesteg med tilbehør og risalamande med kirsebærsovs.
Derefter foredrag ved Peter Duus Andersen, som vil fortælle fra tidligere tider i
Sydals. Sydals i krigstid. Hans far stammer fra Drejby. Foreningen har yderligere
en overraskelse i form af underholdning.
Tilmelding senest den 1. november til: Anne Marie Christoffersen,
tlf. 74 47 03 33/21 67 06 60.
Pris: kr. 150.
Julehygge
Den 10. december kl. 18.30.
Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352, 6440 Augustenborg.
Der serveres 2 stk. kløben og 1 stk. svesketorte pr. mand. Der kommer en og
spiller, så vi kan synge et par julesange.
Når kaffen er drukket skal der spilles lotto. Pris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr. Som sædvanlig er der mange fine præmier.
Tilmelding senest den 3. december til: Anne Marie Christoffersen,
tlf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60.
Pris: kr. 120.

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.
Alle arrangementer i Ældre Sagen Augustenborg Sydals annonceres også på hjemmesiden. www.aeldresagen.dk/augustenborgsydals
Tjek den for nærmere informationer og evt. nye arrangementer.
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Foredrag med Mogens Johansen (Midde og Christian)
NOTMARK / ASSERBALLE PENSIONISTFORENING

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

Nytårsaften

