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Als Revyen

GÅR LIGE TIL GRÆNSEN I 2020

MIDTals Friskole

HAR HAFT VELBESØGT LYSFEST

Hofrådens Hus

ER VED AT FORVANDLE
SIG TIL EN SMUK SVANE

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

MIDTALS KEGLEKLUB/
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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DEADLINES FOR INDLEVERING
AF MATERIALE 2020
Nr. 22/01
Indlevering: 11. januar
Udsendes: uge 6

Nr. 22/04
Indlevering: 25. juli
Udsendes: uge 34

Nr. 22/02
Indlevering: 7. marts
Udsendes: uge 14

Nr. 22/05
Indlevering: 12. september
Udsendes: uge 41

Nr. 22/03
Indlevering: 9. maj
Udsendes: uge 23

Nr. 22/06
Indlevering: 21. november
Udsendes: uge 51
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Aktivitetskalender
Vinter 2019 - 2020
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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

Alsmost Irish
– 24. januar 2020
JYDER I IRSK FORKLÆDNING
BESØGER AUGUSTENBORG
Bandnavnet er engelsk, de fortolker irsk og skotsk folkemusik, teksten på hjemmesiden er engelsk, men de er pæredanske, født og opvokset i Vestjylland. Navnet er Almost Irish, og den 24. januar kl. 20.00 gæster bandet atter Kultursalen i
Augustenborghallerne.
-Vi er glade for atter at kunne præsentere Almost Irish for vores publikum. De
har mere end en gang begejstret os alsingere og sønderjyder, siger Poul Andersen, der er musikansvarlig i Midtals Idrætsforenings kulturafdeling.
Almost Irish er et ungt dansk folkband med erfaring, spilleglæde og en helt særlig musikalsk opvækst. Den har bandets fire medlemmer nemlig gennemlevet i
sammen - de har samme far og mor - og er brødre.

Soundtracket til drengenes barndom lød ud fra deres fars pladespiller, hvor
utallige irske, skotske og danske bands og folkesangere sang sange, som var
vanskelige at glemme.
Da brødrene nåede skolealderen, kom de – en efter en – i den lokale musikskole og fik prøvet kræfter med forskellige instrumenter. I 2002 mødte de den
Derry-fødte folkemusiker, Denis McLaughlin, som introducerede brødrene til en
verden af irsk folkemusik, lærte dem at spille de velkendte sange fra barndommen og såede på den måde frøet til det, der i dag er Almost Irish.
Siden da har drengene spillet landet tyndt med afstikkere til Norge, Tyskland,
Nordirland og Skotland. De har udgivet 5 cd’er, eller helt nøjagtigt 6, når man
tæller den første med – 15 eksemplarer og i dag udsolgt. De har spillet sig frem
på landets scener og har efterhånden skabt sig et anerkendt og velkendt navn i
folkemusikkens univers. Almost Irish har en dyb forståelse for den traditionelle
irske og skotske folkemusik og har den fordel at kende hinanden både som musikere og som brødre. De har de en unik energi og spilleglæde, og deres brede
repertoire af traditionelle sange og melodier udtrykker fortolkning, kreativitet,
fornyelse og respekt for traditionen.
På gensyn i Kultursalen den 24. januar kl. 20 til koncerten med Almost Irish. Billetter fås på www.mif.dk/kultur - resterende billetter sælges ved indgangen
MIF Kulturafdeling og Augustenborghallerne

går lige til
grænsen i 2020
- 2. weekend i marts

EN AF DE BEGIVENHEDER MAN ÅR EFTER ÅR
SER FREM TIL PÅ ALS NÅR VINTEREN GÅR PÅ
HÆLD OG DE FØRSTE FORÅRSTEGN VISER SIG
I HAVER OG GRØFTEKANTER ER ALS REVYEN.
HVAD HAR DE MON FUNDET PÅ I ÅR, SPØRGER
MANGE SIG SELV.
I 2020 går revyen ”Lige til grænsen” inspireret af 100 året for Genforeningen. Tekstforfatterne er i fuld gang med muntre tekster baseret på både lokale, nationale og
internationale emner. Og der er nok af ideer. Trump, Englands Boris, åbningen af et
nyt hotel i Sønderborg, regeringsskifte. Mulighederne er mange, men vi røber intet.
Spændingen bliver først udløst ved premieren
torsdag den 12. marts i Kultursalen i Augustenborg-Hallerne.
-Revyen instrueres for anden gang af Kristina Asmussen Gude-Hansen. Kristina havde stor succes med opsætningen af Als Revyen 2019, så vi
glæder os til at fortsætte samarbejde med hende igen, siger Peter Buhl, der er formand for Als
Revyen. Kristina er kendt for sit arbejde på Den
Lille Teater i Gråsten og formandshvervet i den
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sønderjyske afdeling af Dansk Amatør Teaters Samvirke. Scenografien tager Freja
Oldrup sig af. Freja er kendt for sin kreative streg i ”Æ Rummelpot” – så kedeligt
bliver det ikke.
Publikum vil kunne nikke genkendende til skuespillerne Dorthe Wiseman, Jeanett
B. Meelby og Kasper Keller Petersen. Nye på scenen er i 2020 er Charlotte Skade
Christensen, Mia Valentin Iwersen og Páll Birgis Pálsson, så der er igen garanti for
en revy med gode sange og godt skuespil. Skuespillerne bakkes op af Als Revyens
orkester under ledelse af Peter Buhl.
Als Revyen opføres 2. weekend i marts med premiere torsdag den 12. marts og
derefter 13.,14. marts og familieforrestilingen søndag den 15. marts kl. 15.00. På premiereaftenen er det muligt at bestille billet med eller uden pølsebord. Fredag og
lørdag er kun for spisende gæster. Søndag er der ikke spisning.
Billetsalget er i fuld gang www.alsrevyen.dk. Billetprisen er 125 kr. eller 245 kr. afhængig af om man ønsker at spise. Går alt som normalt
bliver en stor del af billetterne revet væk i løbet af den første Revyens hovedsponsorer er
måned. Så vil du være sikker på at komme til at opleve Als
Revyen 2020, er det en god ide at købe billet allerede nu.
Als Revyen er en aktivitet i Midtals Idrætsforening.
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Augustenborgs kulturelle samlingssted i Aktivitets- & Kulturcenteret Augustenborghallerne
Kom og oplev den hyggelige stemning i vores dejlige Kultursal.

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
UDSOLGT
Igen i år er billetterne blevet revet væk til julekoncerterne med Mark & Christoffer og der er totalt
udsolgt til koncerten både fredag og lørdag.
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.
Følg med 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 på side 4 og køb billet på www.mif.dk/kultur - Billetpris: 150,- kr. incl. gebyr.
Arrangør: MIF Kulturafdeling og Augustenborghallerne

12. - 15. MARTS 2020
ALS REVYEN - "LIGE TIL GRÆNSEN"
Billetsalget til Als Revyen 2020 er i fuld gang, så vent ikke for længe med at købe billetter.
I år fik revyen titlen ”Lige til grænsen” det kan du læse mere om på side 4.
eller på www.alsrevyen.dk hvor du også kan købe billetter.
Arrangør: MIF kulturafdeling
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Midtals Skytteforening
Skoleskydning:
5.å fra Augustenborg skole og 5.m fra Hørup Centralskole har kvalificeret sig til Landsdelsfinalen, som afholdes
i Humlehøjhallen i Sønderborg lørdag den 23. november. Her har eleverne chancen for at kvalificere sig til
Landsfinalen, som afholdes i Vingsted den 30. november.

5.å hold 1:
Line von Riegen, Lasse O. Beck,
Ida Kudera og Tobias J. Krogh

Træningstider
September – April

Følgende elever fra Augustenborg Skole deltager:

5.å hold 2:
Dicte J, Bødker, Celina C.
Simonsen, Tina Adelia
og Malou C. Hansen

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

Følgende elever fra Hørup Centralskole deltager:

9.00 – 10.00

5.m hold 1:
Rasmus Dreier Kohls, Kian Hughes Eiffert,
Nanna Carlsen og Zilas Stelzner

Hertugskydning:
Foreningen afholder Hertugskydning den 20. - 22. februar 2020. Vi håber, at rigtig mange skytter deltager i vores traditionelle arrangement.
Hold øje med indbydelsen i foreningen.
Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00. Vi mødes i Ketting klubhus. Da foreningen er vært for lidt godt til ganen
denne aften, bedes I tilmelde jer senest mandag den 2. marts. Vi håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at deltage.
Start efter nytår:
Vi starter igen mandag den 6. januar 2020. Seniorerne starter tirsdag den 7. januar. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende skudår.

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

MIF TENNIS
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Følg os på Instagram
@inprintdk

FYNSHAV BØRNEUNIVERS
Cyklistprøve
I uge 40 var der i Fynshav Børneunivers Cyklist prøver, det har vi som altid i samarbejde med Fynshav
Cykleklub.
Vi valgte på skolen, at trodse landsplanen og gennemføre som vi mener er korrekt - med en vinder.
Det er ellers besluttet, at der ikke skal findes en vinder, men vi skal se hvor klarer klassen sig godt og
hvor kan eleverne godt øve sig lidt mere.
Jeg kan som færdsels koordinator kun takke alle
vores tidligere lærer samt Svend Erik fra Cykelklubben, uden jer er sådan noget umuligt at gennemføre.
Dagen forløb heldigvis i tørvejr, der var solskin og
kun lidt vind. Da byen jo ikke indeholder de helt
store kryds, men mest bakker og nogle sving, kom
vi da også igennem dagen på ganske fornuftig vis.

Der havde i 6. klasse ugen inden været en teori
prøve med en kort gennemgang af, det man som
cyklist skal være opmærksom på.
Så tak til jer 6. klasses elever for god ro og orden
når jeg har været hos jer, og nu bliver det spændende om der overhovedet bliver cyklistprøver
frem over i Fynshav.
Hilsen
Lotte Ellegaard
Færdsels koordinator

Husk Husk Husk

Halloween kaffebord med bingo
For femte gang afholdte vi Halloween
kaffebord sidste lørdag i oktober, atter engang med kæmpe succes, der
var fuldt hus igen igen.
Vi startede med det store flotte kagebord, som var arrangeret og bagt
af forældre i de forskellige klasser og
forældre fra børnehaven, tak for indsatsen.
Igen i år havde skolen været på den
anden ende og bagt kager sammen
med eleverne som 2 lærer solgte
til fordel for ”Bag for en sag”, et flot
overskud er blevet sendt afsted.
I år havde vi også gevinst til bedste
udklædning med tema halloween,
der kom rigtig mange flotte udklædte, hvor vi skulle vælge 3 vinder, en
svær opgave men en succes som vi
vil gentage til næste år.
I gymnastiksalen havde vi bygget
en gymnastikbane op, hvor vi havde hjælpere, til at boltre sig med de
mindste børn, som ikke kunne sidde
stille til bingo, tænker der er forældre
der har fået nogle trætte børn med
hjem.
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Vi sluttede dagen af med det traditionelle bingo med rigtig mange
flotte præmier som var sponsoreret
af Dagli Brugsen Fynshav, Uno Pizza Fynshav, Fynshav Grillen, Burger
King Sønderborg, Emmas Augustenborg, Botex Sønderborg, Otillie
Fynshav, Zoneklinikken Majhaven
Fynshav, Diamanten Fynshav, Flügger Sønderborg, Mikaels Byggefirma Helved, Frisør Sandra Guldborg
Fynshav, Fynshav Børneunivers,
Wohlenberg Sønderborg, De Grønne
pigespejder Asserballeskov, Parcellet
Sønderborg, Fun Bowling, Frk. Fin
Sønderborg, Kontor Syd Sønderborg,
Asserballe Private Børnehus, Bog &
Ide Sønderborg, Matas Sønderborg,
Skovby Kro, Egon Dele Fynshav,
Helsam Sønderborg, Dorte Schulz
Augustenborg, Universe Nordborg,
Fynshav Snedker/Tømrerforretning,
Møllevejens Private Pasningsord-

ning, R-Connect Rødekro, Ellegaards
Byggeforretning Fynshav, Hertug
Blomster Augustenborg, Rema 1000
Sønderborg, Rema 1000 Hørup, Als
udlejning Augustenborg, Syddansk
Blik og VVS Sønderborg, Jysk Sønderborg, Nordborg Svømmehal, Hos Risa
Guderup, Midtals Biler Augustenborg.
Stor stor tak, uden jer kunne dagen
ikke gennemføres.
Overskuddet fra dagen går til en fælles udflugt for hele Børneuniverset,
hvor turen går hen er ikke afgjort
endnu.

Onsdag 8. januar kl. 17.30-19.00
Fællesspisning i Fynshav Børneunivers, Gyden 96.
Torsdag 5. marts kl 17:30-19.00
Fællesspisning i Fynshav Børneunivers, Gyden 96
Onsdag 1. april kl. 17:30-19:00
Fællesspisning i Fynshav Børneunivers, Gyden 96
Lørdag 16. maj
Gøgl i Gaden / Kulturdag i Fynshav / Indvielse af ny vuggestue,
legestue og børnehave.
Gyden 96
Fællesspisningerne er for alle
elever, forældre, borgere og andre, der måtte have interesse i
fællesspisning og Fynshavområdet – alle er velkomne og der er
plads til alle.
Prisen for et måltid mad med
efterfølgende dessert eller
kage er 25 kroner pr. person.
Der er tilmeldingsfrist 4 dage
inden selve spisningen på sms
27906667 eller på mail til kmol@
sonderborg.dk og der kan betales på MP 118093 eller kontant
ved selve spisningen
Gøgl i Gaden er for den samme målgruppe, men vil foregå
udendørs og foregår en lørdag.

Midtals Seniorer

BAKKEHUSET • BAKKEN 8 • FYNSHAv
MEDLEMSKAB 2020 – 75 KR. PR. MEDLEM KAN INDBETALES PÅ
REGNR. 5953 KONTONR. 0001048920 · HUSK NAVN OG ADRESSE

Program forår 2020
Onsdag den 15. kl. 14.30
Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægter.
Efterfølgende fællessang.

Februar Tirsdag den 4. kl. 12.00.
Spis sammen
-Tilmelding

April

Fredag den 24. kl. 18.00

MAJ

Tirsdag den 5. kl.14.00.

Fastelavnsfest
-Tilmelding

Juni

Tirsdag den 16. kl.18.00
Grillaften
-Tilmelding

Onsdag den 4. kl. 19.00

OPSLAG I DAGLI`BRUGSEN;
BAKKEHUSET OG SPORT OG FRITID

Onsdag den 25. kl. 19.00.

Medlemmer med e-mail adresser kan få opslag m.m. sendt ved
oplysning om mail til mbjerrum@privat.dk
Tilmelding senest en uge før til Helene Vohs tlf. 26314804 eller mail:
helved.15@mail.tele.dk eller på opslag i Bakkehuset.

Foredrag med Morten Hørlyck
-Tilmelding
Vinsmagning.
-Tilmelding

Midtals Seniorer afholder Generalforsamling
i Bakkehuset Bakken 8, Fynshav
onsdag den 15. januar kl. 14.30

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Dagsorden ifølge de nye vedtægter.

mandag
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kl

0

Marts

Start Krolf

Bustur i samarbejde med
menighedsrådet
Dato følger senere.

Tirsdag den 25. kl. 14.00

Åben hus arrangement.
Dato følger senere.

Forårsfest.
Underholdning ved Winnie Damsgård Nielsen
-Tilmelding

6.
3

Januar

. 13.3 0 ti

l

1

Midtals Seniorer holder de fleste af deres arrangementer i Bakkehuset, Bakken 8 Fynshav.
Bakkehuset er et hus under Sønderborg Kmmune, som alle Pensionister og Efterlønnere samt foreninger, har mulighed for at leje.
For øjeblikket er der kortspil hver mandag eftermiddag, og stol på motion fredag formiddag.
Nye initiativer er velkomne.
Henvendelse omkring Bakkehuset til Lydia Jensen
tlf. 27321278 eller mail fredly_jensen@hotmail.com
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Unge spejdere fra Augustenborg

brugte efterårsferien
på telt og teamwork
MENS MANGE UNGE TILBRAGTE
EFTERÅRSFERIEN PÅ FAMILIEFERIE
ELLER INDENFOR I VARMEN, TOG TRE AF
AUGUSTENBORGS SPEJDERE PÅ KURSUS I
FÆLLESSKAB, FRILUFTSFÆRDIGHEDER OG
SAMARBEJDE.
En uges kursus i teamwork og ledelsesfærdigheder. Det lyder ikke som noget,
teenagere frivilligt vil bruge den længe ventede efterårsferie på. Men faktisk
var det, hvad 1.100 unge spejdere for nylig gjorde, da Det Danske Spejderkorps afholdt 43 samarbejdskurser for 12-16-årige spejdere rundt omkring i
Danmark. Blandt deltagerne var de tre lokale spejdere Kamilla (12), Magnus
(13) og Anna-Christina (16).
Det var en vild oplevelse
Et spejderkursus har ikke noget med powerpoints og støvede mødelokaler at
gøre. Det står klart når man hører Anna-Christina fortælle om sine oplevelser.
”Vi startede midt i København, hvor vi fik udleveret et kort, der viste vejen til
vores overnatningssted. Der skulle vi selv finde hen. Allerede her blev vores
samarbejdsevner sat på prøve, for kortet var en kæmpestor træplade som vi
måtte være to om at bære. Aftensmad fik vi i Absalons Kirke, hvor vi var med
til kirkens fællesspisning. Det vildeste var et klatrekursus i en svømmehal. Her
fik jeg virkelig rykket ved nogle grænser.”

Venner fra hele Danmark
På PLAN-kurserne er spejderne inddelt i små teams, man kalder patruljer. Det
betyder at spejdere fra Augustenborg, Albertslund og Aalborg bliver rystet
sammen og lærer at samarbejde om alt fra båltænding til gådeløsning og
Snapchat-løb.
Magnus var på PLAN-kursus
i Røddinglund, hvor temaet
var alle året højdepunkter,
så der var både julehygge,
påskeæg og andre gakkede
påfund.
”Vi var på et superfedt natløb, der virkelig knyttede os
sammen. Det var lavet så
vores svar på gåderne havde konsekvenser for resten
af løbet. Vi bestemte hvad
der skulle ske. Vil I slippe en
morder løs? Vil I bruge jeres
vand på at slukke jeres bål eller vil I hælde det i hovedet på Mark? Vi valgte
selvfølgelig at give Mark vand.” - fortæller Magnus grinende.
De tre unge kursister er til daglig spejdere hos Augustenborgspejderne. Her
kan man blive spejder allerede som 3-årig.
Læs mere om os på augustenborgspejderne.dk eller følg os på Facebook.
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“ 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

Åben morgensang
SPIL DANSK UGEN BLIVER PÅ
SKOLEN MARKERET MED ”ÅBEN
MORGENSANG – SYNG DANSK”,
EN FAST ÅRLIG TILBAGEVENDENDE
MIDTALS FRISKOLE TRADITION.
Åben morgensang – spil dansk
Hver morgen er der morgensang på skolen, og i anledningen
af Spil dansk ugen, havde skolen inviteret til Åben morgensang.
Til dagligt afholdes morgensangen i forhallen, men til spil dansk
er vi nødt til at rykke ind i hallen, så der er plads til alle.
At begynde dagen med sang, er en god start på dagen.
Til dagligt er det ofte eleverne der optræder, men denne dag
er det lærerne der står på scenen med ”Gæt en sang”. Der blev
tegnet, spillet på ”tromme”, mimet og vist billeder, og publikum
var ret gode til at gætte.

Velbesøgt
lysfest
SKOLEN TRODSEDE REGNEN OG
DET BØLGENDE LYSOPTOG MED
SANG OG LANTERNER DANSEDE
IGENNEM HELVED.
Græskar - lysfest
Fredag eftermiddag i november mødtes elever og forældre til
boller og kakao/kaffe og lysfest. Der blev udhulet græskar til den
store guldmedalje. De uhyggelige og grinende græskarhoveder
med levende lys blev placeret udenfor på vores brede trappe.
Farverigt silkepapir og pailletter fløj om ørerne i lanterneværkstedet.
Da mørket faldt på, samledes alle ved de grinende
græskarhoveder og gjorde klar til at gå ”jorden rundt”.
En dejlig gåtur igennem Helved og Nørreskoven og tilbage på
friskolen igen. Hjemvendt, alle godt våde, var alle mere end
klar til dejlig varm suppe og hjemmebagte flutes.
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Augustenborg løbeklubs

10-års jubilæum

Dagen blev fejret den 2. november, med både løbetur, reception og en fest.
Det var en fantastisk dag, hvor alle dem der var med
mødte op med positivitet og engagement.
Løbeturen
Dagen blev “løbet igang” kl 11.30. Klubben havde inviteret til en fælles løbetur på knap 4 km. Faktisk var
det præcis den samme tur der blev løbet den dag
klubben blev stiftet for 10 år siden.
Og til trods for en våd og regnfuld dag, mødte der
en god flok op til løbetur. Det var løbere fra klubben,
men også gæster fra andre klubber på Als, og nogle
tidligere medlemmer af klubben.
Turen gik ned igennem skoven, langs med havnen,
og tilbage til hallen. Vi fik både løbet -og snakket os
til varmen.
Receptionen
Kl 13 blev der afholdt reception i hallen.
Klubbens formand, Karin Wind, holdt en tale hvor

hun selvfølgelig kiggede 10 år tilbage, men også
havde fokus på nutiden, og hvad der giver Augustenborg Løbeklub sit DNA i dag. Der blev op til flere gange understreget, at klubbens slogan “Social,
Seriøs og Sjov” er grundstenene i klubben - både til
træning, til løb og til de mange sociale aktiviteter i
klubregi.
Klubben har i det sidste år oplevet stor fremgang,
både på medlemstal, og ikke mindst på fremmøde
til træning.
Efter Formandens tale blev mikrofonen givet videre til Stephan Kleinschmidt, kulturudvalgsformand
i Sønderborg kommune. Stephan understregede,
hvor vigtig foreningslivet er for lokalsamfundet, og
mindede os om hvor heldige vi er, der har ildsjæle
der sørger for at der er liv i klubben, og at klubben
udvikler sig i takt med tiden.
Stephan kom også til at love at han ville komme til
en enkel træning, med løbeskoene på.

Festen
Om aftenen var der jubilæumsfest for klubbens
medlemmer med påhæng. Festen blev afholdt i
Æ’værksted i Augustenborg. Festkomitéen havde
sørget for perfekte rammer, og de feststemte gæster sørgende for den gode stemning til langt ud på
natten.
Som altid på denne tid af året blev der uddelt diplomer til dem af klubbens medlemmer, der har
udmærket sig i det forløbende år. Der blev uddelt
11 diplomer under kategorierne: Årets stabile løber,
Årets resultat, Årets træner og Årets fremgang.
Bestyrelsen takker alle der var med til at gøre dagen
-og aftenen til noget ganske særligt.

Til sidst blev der skålet i bobler, og der var tid til pindemadder og lystig snak.
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Hofrådens Hus, Storegade 11

Den grimme ælling er
langsomt ved at forvandle
sig til en smuk svane
I DEN FØRSTE ARTIKEL FRA
2016 OMKRING HOFRÅDENS
HUS I SPORT OG FRITID
VAR HUSET LIGE BLEVET
OVERTAGET, OG DET
STORE ARBEJDE MED AT
FORVANDLE DEN GRIMME
ÆLLING TIL EN SMUK SVANE
VAR VED AT STARTE.
Takket være en helt enorm stor indsats fra bestyrelse og medlemmer lykkedes det i løbet af 2018
at stoppe ”blødningen”. Det nye tag blev lagt i
sidste halvdel af 2018, og med det blev der lavet
nye skorstene, opmure nye gavle og gesimser. Et
kæmpe arbejde, - og meget større end man kunne forudse. Det betød så desværre at projekt blev
500.000kr dyrere end forventet.
Heldigvis var Sønderborg Kommune villig til at låne
os pengene, og nu har de med budget- forliget for
2020 doneret 400.000kr således at HH med bidrag fra medlemmer og Fabrikant Mads Clausens
fond kan indfri gælden i 2019. Tusind tak til alle bidragsydere.
I 2019 har vi så fokuseret på at gøre hus og have
pæne at se på.
Takket være de frivilliges store arbejde (800 arbejdstimer) og økonomisk støtte fra bevaringsforeningen (30.000kr) synes vi at det er lykkedes helt
fantastisk. Vi mangler stadig at ordne gavle og 1/3
af haven, men vi vil forberede det i løbet af vinteren således at vi kan kalke vægge, og så græs i april
2020.
Vi vil desuden arbejde på at beskrive projekter for
renovering af hoveddør og trappe, og for renovering af husets vinduer. Dette er ganske store og
dyre projekter, som vi vil søge økonomisk støtte til
hos fonde.
Vi har sat et mål at huset skal være færdig renoveret i 2024 som er 250- året for huset
På medlemsmødet den 4. oktober, lovede vi at
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Mandagsholdet som har arbejdet på facade og haven i 2019
Vi forventer at det vil koste op mod 10mio kr at
renovere huset og ca 10.000 frivillige arbejdstimer

Facaden og haven oktober 2019
være færdige med at beskrive hvad huset skal bruges til inden årets udgang.
Hele beskrivelsen vil I kunne læse på hjemmesiden
www.hertugbyen.dk under den fane som hedder
Hofrådens Hus
I korte træk forestiller vi os at underetagen mod øst
bliver brugt til udstillinger af lokalhistorisk karakter,
og at den vestlige del bliver de fine rum, hvor man
kan leje sig ind for at holde møder eller til afholdelse af sammenkomster/receptioner i dagtimerne.
Der vil desuden være et anretter køkken og toilet
faciliteter, der understøtter op til 40 personer.
På 1.sal bliver der 2 lejligheder på henholdsvis 80m2
til langtidslejemål, og en på 60m2 til udlejning af
kortere varighed. Hver lejlighed består af stue, soveværelse, køkken, toilet og bad.
Haven vil blive anlagt således, at den kan bruges af
besøgende til at sidde og hygge sig i, og evt. spise
medbragt mad.

Huset er så medtaget indendørs, at alt stort set
skal udskiftes for at det kan bruges som værested
og bolig.
Indtil videre er der brugt 2 mio. kr. og brugt ca.
2.000 timer af frivillige, så vi har et stykke vej endnu;
men vi har vist at vi godt kan.
Denne indsats af frivillige og de økonomiske tilskud
vi får fra medlemmer, er helt uvurderlige i vores arbejde, for det betyder at Sønderborg Kommune
og de fonde vi kontakter, ser at der er lokal opbakning til vores projekt, og at vi kan gennemføre det,
vi sætter os for.
Hvis du tror på projektet, kan vi kun opfordre
til at du støtter enten via medlemsbidrag, eller
ved at sende et gavebidrag (min 200kr) på mobilpay 61070 eller til konto 8012 1087839.
Se her https://www.hertugbyen.dk/bliv-medlem/
for indmeldelse i Hertugbyens Bevaringsforening.
Har du lyst til at være med på mandagsholdet, kan
du kontakte Ole Urban på 20985706
På vegne af bestyrelsen for Hofrådens Hus
Jan Matzen, formand

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.

Åbent hus arrangement
Få dine mønter gratis vurderet
I forbindelse med klubaftenen d. 10. februar 2020, arrangerer vi igen et åbent
hus, hvor DU er velkommen.

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.

Vi viser en lille, men spændende udstilling, med flere betalingsmidler i Danmark gennem årene.

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.

Har DU lyst til at mødes med andre møntsamlere, eller er det bare en almen
interesse for betalingsmidler, da er DU selvfølgelig også velkommen.
Har man mønter/sedler,
som ønskes vurderet, da
står vi gerne til rådighed.
Ligeledes køber klubben
gerne enkelte mønter/
møntsamlinger, såfremt
det ønskes at afhænde
dem.
For god ordens skyld
skal lige nævnes, at nye
medlemmer er meget
velkomne.
Kontingent er et beskedent beløb af 80,00 kr.
årligt. Udstilling m.m. er
fra kl. 18-19.15 i Augustenborghallen Kettingvej 19A
efterfulgt af normal klubaften.

Sølv jubilæumsmønter

Evt. spørgsmål vedrørende ovennævnte bedes
rettet til Claus Jessen Tlf.
23245740

Der er 112 emner lagt klar til auktion en normal klubaften.

Kommende møder:
Mandag den 13. januar
Mandag den 10. februar
Mandag den 16. marts
Mandag den 20. april

Nødpengesedler fra 1920

2020
2020
2020
2020

klubaften
klubaften med Åbent Hus
klubaften
klubaften med sæsonafslutning

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
Så er efteråret kommet over os og vi nyder årstidens skift. Vi har set de store fremskridt, der er sket med tilbygningen, hvor der nu er ved at blive lavet belægning
rundt om huset og mange af håndværkerne er nu gået indendørs, for at blive
færdige.
Vi har i september og oktober været inddelt i vores grupper, mini, midi og maxi,
hvor der er er blevet arbejdet med forskellige emner.
Mini børnene har haft emnet krop, sanser og bevægelser. Vi snakket om vores
knogler og hvordan vi ser ud. Vi har leget med faldskærm, pustet sæbebobler,
rutsjet og leget med bolde. Vi har også haft mundmotorik, hvor vi har pustet, suget og slikket os om munden. Nu ved børnene en masse om hvordan vi ser ud
og vi har knogler indeni os, så vi ikke falder sammen som en regnorm, men kan
gå oprejst.
Midi børnene haft om emnet sociale kompetencer. De havde historien om aben
Osvald, der lærer at det er okay at sige nej og hvordan alle aberne hjælper hinanden med at sige nej til det de ikke har lyst til. Ud fra den historie har børn og voksne
snakket om følelser og om at være en god ven. Alle børnene har lavet en abe som
har pyntet i børnehaven. Der er også blevet leget samarbejdslege.
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Maxi børnene har haft om emnet natur og naturfænomener. De har gået mange
ture på marker, i skoven og set på spor, hvor de skulle bruge deres sanser. Både
øjne, ører og næsen. De har set rådyr og deres spor, huller harer har gravet, musehuller, en død mus, en levende og død sno, hørt fasaner og fundet fjer fra fugle
bl.a. fasaner og skovduer. Set ekskrementer fra rådyr, ræv og harer og lavet aftryk
af dyrespor bl.a. rådyr i gips. Der er blevet snakket om, at vi mennesker også laver
spor. Har malet vores hænder, klippet dem ud og hængt dem op og har også
lavet gips aftryk af vores hænder og fødder. Har snakket om gamle dage, hvor vi
gik ud på marken med en metaldetektor og fandt mange forskellige ting. Det har
været et rigtig godt og lærerigt forløb.
Vi har også haft vores årlige maskindag, hvor nogle forældre har stillet der traktorer og atv’er ned til sportspladsen, hvor vi kunne se nærmere på dem.
Vores årligemotionsløb blev gennemført i tørvejr og vi kom alle godt igennem vores sædvanlige rute rundt i byen.
Vi ønsker Jer alle en glædelig jul og et godt nytår

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
ÅRET 2019 ER VED AT RINDE UD,MENS VI I
KEGLEKLUBBEN STADIG ER AKTIVE, OG DE
SIDSTE KEGLETURNERINGER ER NU VED AT
VÆRE SLUT FOR I ÅR.

Lørdag den 12. oktober, var der nålestævne i Sønderborg, der
var 25 personer tilmeldt, men der kom 4 afbud, så 21 spillere og
der kom 9 sølv & 9 bronze, guldet udeblev.

Billede fra nålestævne i Sønderborg

Lørdag den 26. oktober deltog 6 keglespillere fra Midtals til nålestævne i Hammelev, der kom 3 bronze - 2 sølv og 1 guld,den
vandt Svend Asmussen.
Søndag den 17. november var der medlemmernes kagestævne.
Vi var ude at se om der var nogle som ville sponsorere lidt til
stævnet og det var der. Brugsen Augustenborg, Kreditbanken,
Åse Nyegaard ved fælleslisten, Broager sparekasse, og Andelskassen .
Det er en hygge søndag, hvor vi får kaffe & kage, der var fem
personer, som godt ville bage til festen, og så spillede vi lidt kegler og lidt Amerikansk lotteri.
Svend Asmussen

Medlemmernes kagestævne

De fem som kom med kager er.
Anne lise Hansen.
Betty Sørensen
Jytte Blom
Ingrid Christensen
Paul Hansen
De tre pladser gik til:
Første pladsen: Ursula Hansen.
Anden pladsen: Kirsten Hansen
Tredie Pladsen: Helge Sørensen
Bestyrelsene ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
Medlemmernes kagestævne

Første pladsen: Ursula Hansen, Anden pladsen: Kirsten Hansen,
Tredie Pladsen: Helge Sørensen
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De fem som kom med kager er. Anne lise Hansen, Betty Sørensen, Jytte Blom, Ingrid Christensen
Paul Hansen

Petanqueklubben

i Augustenborg
har nu afsluttet sæsonen for i år

DER ER BLEVET SPILLET MANGE GODE OG
SPÆNDENDE KAMPE, IDET 4 HOLD HAR DELTAGET I
DGI`S SOMMERTURNERING. UD OVER 4 DOUBLEHOLD
HAR ET 4-MANDSHOLD DYSTRET OG KLARET SIG
RIGTIG GODT.
På hjemmebanerne blev der spillet mange kampe i løbet af sommeren, idet alle spillede mod alle. Vinder af singleturneringen: Kim Witte, nr. 2: Ursula Hansen.
Søndag den 13. oktober var årets afslutning. Dagen startede med fælles morgenmad
og derefter gik man i gang med at spille om 1. pladsen i double. Vinderne blev Margit
Schrankenmüller og Karl Erik Hansen. Nr. 2: Henny Samsted og Ursula Hansen. Dagen
sluttede med grill pølser og hyggeligt samvær. Alt i alt: En vellykket dag.
Generalforsamling finder sted den 12. februar 2020 kl. 19 i Augustenborg Hallerne
Det er klubbens håb, at endnu flere har lyst til at dyrke petanque spillet, når vi igen
starter op i foråret 2020.
Med venlig hilsen
Ursula Hansen

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.
Vandgymnastik i Marina Fiskenæs
Fredage kl. 8 – 9.
Sted: Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten.
Holdene starter forår og efterår. Der er vandgymnastik i alt 14 gange. Ved tilmelding får man at vide hvornår det starter.
Tilmelding til Anneliese Warnecke, tlf. 28 13 53 89, mail: a.w@bbsyd.dk
Pris: kr. 745.

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.
Seniordans i Augustenborg
Torsdage kl. 14.30 – 16.
Sted: Kultursalen i Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A, 6440 Augustenborg.
Vi begynder første torsdag i oktober, og slutter omkring 1. april. Ved at være
med, kan du i vinterhalvåret, få nogle fornøjelige timer. Efter at vi har danset,
kan der købes kaffe og kage, og da synger vi et par sange.
Dansen ledes af Birte Thuesen. Husk skiftesko.
Kontaktperson: Kresten Hansen, tlf. 74 47 45 15 / 61 27 45 15,
mail: agk@bbsyd.dk
Pris: kr. 125 pr. par pr. ½ år.
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
Torsdage kl. 10-12,
Sted: Internetcafeen i Augustenborghallerne eller Frivillighuset Sønderborg.
Undervisningen starter 9. januar, i alt 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.

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 af politiet
Den 22. januar kl. 12.
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100,6440 Augustenborg.
Vi starter med at spise, og der bliver serveret: Hvidkålssuppe med tilbehør og
1øl/vand eller 1 glas vin til, derefter kaffe og kager.
Kl. 13.30 vil politiet komme og fortælle om hvordan tricktyveri i hjemmet og
i butik foregår. Hvordan man skal sikre sig imod tyveri og indbrud. Hvordan
kan vi gardere os mod falske hjemmehjælpere og andre falske myndighedspersoner?
Hør politiets råd og vejledninger, og undgå at blive ramt.
Tilmelding senest den 15. januar til Anne Marie Christoffersen, t
lf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60 eller Gurli Petersen, tlf. 74 47 47 76 / 22 84 05 06,
mail: gurlip2@gmail.com
Pris: kr. 120 indbetales på Sydbanks konto 8012-1059663.
Tilmelding gælder først når beløbet er registreret.
Virksomhedsbesøg Sønderjyllands Symfoniorkester
Den 5. februar kl. 9.45-13.30.
Sted: Alsion 2, 6400 Sønderborg.
Vi skal overvære generalprøven. Derefter vil musikchef Nicolaj Andersen holde et lille foredrag om orkesteret. Det foregår i Kunstnerfoyeren, hvor vi har
bestilt kaffe og ostemad. Max 44 personer. (først til mølle)
Tilmelding senest den 15. januar til Erik Heise, tlf.25 24 23 00, mail: erik-heise@
hotmail.dk
Pris: kr. 60 indbetales på Sydbanks konto 8012-1059663. Tilmelding gælder
først når beløbet er registreret.

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.

Alle arrangementer i Ældre Sagen Augustenborg Sydals annonceres også på hjemmesiden.
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/augustenborg-sydals
Tjek den for nærmere informationer og evt. nye arrangementer.
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O
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M
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T

2

T
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F

3

FEBRUAR
Nytårsdag

Indsamling af Juletræer
Augustenborgspejderne

L

1

S

2

M

3

T

4

Spis sammen
Midtals Seniorer
Virksomhedsbesøg Sønderjyllands Symfoniorkester
Ældresagen Augustenborg - Sydals
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L

4

T
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O
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F
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M

6

T
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L
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T
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F

7

L
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8

M
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T

Fællesspisning
Fynshav Børneunivers

O
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F
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M
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T
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S
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O

12

F
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M

13

T
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T
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F

14

L

15

Klubaften med julefrokost
Møntklubben

Juletræsfest i Kultursalen
Augustenborghallerne

Klubaften
Møntklubben
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O

15

M
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T

16

S

16

T
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F
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M
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O
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L
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T
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T
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F
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Julekoncerter med Mark & Christoffer
MIF Kulturafdeling og Augustenborghallerne

L
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Julekoncerter med Mark & Christoffer
MIF Kulturafdeling og Augustenborghallerne

Generalforsamling
Midtals Seniorer
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T
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T
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F
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L
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S
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M

24

S
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O
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M
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T
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Spis sammen og Foredrag af politiet
Ældresagen Augustenborg - Sydals

Almost Irish
MIF Kultur & Augustenborghallerne

Klubaften
Møntklubben

T
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Juleaften

F
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O
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1. juledag

L

25

T

25

Fastelavnsfest
Midtals Seniorer

T
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2. juledag

S

26

O
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Årsmøde
MIF Tennis

F
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M
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T
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L

28

T

28

F
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M
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Nytårsaften

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

