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Forsidebilledet er leveret af Augustenborg Roklub
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.
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arrangementer - har I arrangementer der skal
fremgå, skal I sende oplysningerne på mail til
sportogfritid@inprint.dk. Skriv gerne ”kalender”
i emnefeltet.
NYTEGNING AF ANNONCER
Kontaktperson: Palle Kristiansen
Mobil: 25 70 27 77
E-mail: sportogfritid@inprint.dk
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MIF KULTUR
Arrangementer i Kultursalen
augustenborgs kulturelle samlingssted
i aktivitets- & kulturcenteret
augustenborghallerne
Velkommen til efterårets arrangementer i Kultursalen.
Her lidt at glæde sig til. Kom og oplev den hyggelige stemning i vores dejlige Kultursal.

ALS REVYEN 2020 AFLYST, MEN EN NY ER PÅ VEJ
Også udsættelsen af Als Revyen til september måtte aflyses pga. Corona
restriktioner. Nu ser vi frem til at brænde ny Als revy 2021 af 2. weekend i
marts. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Billetsalget starter 1. december.
www.alsrevyen.dk
Arrangør: MIF kulturafdeling

KONCERT MED TWANG 23. OKTOBER
Twang er tre musikere med rødder i USA og den jyske muld. Twang har
siden 2014 spillet et utal af koncerter – og nogen har måske endda hørt
dem på Kunstværket i Augustenborg. Der er lagt op til en musikalsk, sjov og
hyggelig aften i Kultursalen.
Vi sælger kun et begrænset antal billetter, så plads og afstandskrav kan overholdes. Billetsalget starter 15. august på www.mif.dk/kultur
Arrangør: MIF Kulturafdeling og Augustenborghallerne

BØRNEDISKOTEK – OG ÅRETS 80’ER FEST
6. OG 7. NOVEMBER
Midtals Idrætsforening og Augustenborghallerne afholder
”Årets 80’er fest i Kultursalen” lørdag den 7. november.
Men dagen før er der ”Børnediskotek” i Kultursalen
Diskoteket er for alle børn til/med 6. klasse
Entre 30 kr. som betales ved indgangen.

JULEKONCERTER MED MARK & CHRISTOFFER
18. OG 19. DECEMBER
Julekoncerten med Mark & Christoffer er blevet en fast og hyggelig tradition,
og i år skulle ikke gerne blive en undtagelse.
Men vi ser tiden an, og kan desværre stadig ikke fortælle hvornår billetsalget
starter. Vi afventer nyt omkring Corona restriktionerne.
Følg med på www.mif.dk/kultur og vær klar – der bliver rift om billetterne 😊
Arrangør: MIF Kulturafdeling og Augustenborghallerne
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KULTURSALEN

Augustenborghallerne

MIF KULTUR

TWANG – EN STOR MUSIKOPLEVELSE VENTER I KULTURSALEN
Fredag den 23. oktober kl. 20.00 spiller TWANG i Kultursalen i Augustenborghallerne. Twang gav en stor koncert for et lille
publikum i Kunstværket for et års tid siden. Nu er chancen for et genhør, og for at mange flere kan få lov til at opleve dem
TWANG er tre musikere med rødder i USA og den
jyske muld og de har siden 2014 spillet et utal af
koncerter og har fundet deres helt egen lyd og
stemning.
TWANG FORNYER FOLKEMUSIKKEN
En koncert med Twang er uforudsigelig. Koncerten er fyldt med humor og varme, når de tre
musikere går på scenen og samles om deres
fælles mikrofon. Twangs besætning med bas, violin og banjo er måske nok traditionel, men trioen
er konstant i gang med at forny og nyskabe den
amerikanske folkemusik, og har fundet deres helt
eget udtryk uden at slippe traditionen.
DET SKAL VÆRE NÆRVÆRENDE OG DER
SKAL ALTID SKE NOGET NYT!
Twang er kendt for deres nærvær, ærlighed og
tætte samspil med publikum og hinanden. Det
er ikke unormalt, at publikum til deres koncerter
både får tårer i øjenkrogen og griner højlydt med
bandet.
Publikum husker Twang for deres fænomenale
trestemmige sang og deres instrumentskift,
når bassisten pludselig finder guitaren frem og
banjospilleren griber bassen, mens violinen
bliver skiftet ud med mandolin. Med musikalsk
overskud, historier, anekdoter og drillerier binder
trioen sangene sammen til en levende koncertoplevelse.

TWANG – Thyge Søndertoft, Peter Banks og Spencer Gross på scenen
MELANKOLI, HUMOR OG KÆRLIGHED
Deres egne numre rummer alt fra den dybe,
hudløse melankoli til hoppende, humoristiske og
satiriske hits. Og deres fortolkninger af amerikanske folkeklassikere løfter taget, når de med
kærlighed til traditionen krydrer sangene med
deres særlige Twang!
TWANG BESTÅR AF
Peter Banks på banjo, guitar, kontrabas, sang.
Spencer Gross på kontrabas, guitar, sang. Thyge
Søndertoft på violin, mandolin, sang.

BEGRÆNSET ANTAL BILLETTER
Der er lagt op til en musikalsk og hyggelig aften,
men skynd dig at sikre dig din billet, der vil kun
være et begrænset antal billetter fordi vi selvfølgelig vil efterleve Corona restriktionernes plads og
afstandskrav mm.
Billetprisen er 100 kr. + gebyr og de kan købes på
www.mif.dk/kultur
På gensyn
MIF Kulturafdeling

ALS REVYEN 2020 AFLYST - GÅR NU I GANG MED 2021
Oprindelig skulle Als Revyen 2020 have
spillet for fulde huse i marts. Så kom
Corona, og revyen blev udsat til dagene
10. til 13. september, men først i juni
blev revyen helt aflyst i år. I stedet går
revyholdet den 1. oktober i gang med at
tilrettelægge Als Revyen 2021.
FLERE FORHOLD GJORDE AT
ALS REVYEN 2020 MÅTTE AFLYSES
Myndighedernes retningslinjer for at hindre
spredning af coronasmitte betyder for os, at plads
og afstandskrav for publikum begrænser os til at
reducere billetsalget til under halvdelen.
Man foreskriver også, at vi skal arbejde med et
afstandskrav på 2 meter mellem skuespillerne – og
det virker nærmest umuligt og ikke særlig ”revysk”.
Endelig ville en forestilling i september have krævet
store ændringer i programmet fordi mange numre

Holdet bag Als Revyen var klar til at gå lige til grænsen i 2020 – men revyen er nu aflyst.
I stedet er de klar til at løfte bommen, og tage fat på revyen 2021 – materiale er der nok af….
ikke ”holder” oven på den lange pause og coronakrisen.
MEN NU KAN VI I STEDET GLÆDE OS TIL
ALS REVYEN 2021, 11. – 14. MARTS
Så sæt X i kalenderen allerede nu. Billetsalget starter
1. december 2020 på www.alsrevyen.dk

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE EN DEL AF
REVYTEAMET?
Vi har altid plads til nye tekstforfattere, scene- og
kostumefolk, skuespillere mm., så har du lyst til at
være med i det sjove og spændende arbejde det er
at opsætte Als Revyen, så ring og få en snak med, eller
skriv til Peter Buhl, 21630817, peter.buhl.dk@gmail.com.
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MIF
MIF FODBOLD
Samarbejdsholdet for U13-piger Lysabild SG/
Midtals IF har fået sponsoreret nye trøjer af RUBE
Karrosseri APS
Støt vores sponsorer - de støtter os.

FYNSHAV BØRNEUNIVERS - DAGPLEJEN
Vi har som skrevet sidst, arbejdet med
Krible Krable dyr i haven i forbindelse
med de pædagogiske læreplaner.
Børnene har lavet et insekthus ud af en dåse, hvor vi
har samlet ting til at fylde i og de hænger nu hjemme
i børnenes haver, så de kan holde øje med om der
flytter nogen ind.
Børnene er blevet rigtig gode til at spotte de forskellige insekter og vi har altid et insektglas med os,
hvor de kommer de insekter i vi finder og de bliver
studeret nøje.
Vi har lavet sommerfugle, edderkopper og myrer
som er hængt op.

Lært nye sange. Bl.a.
Mel. Lille Peter edderkop.
Lille Karla regnorm-jeg har fundet dig
Dybt nede i jorden- graved´ du din vej
Men når det regner- kommer du til mig
Lille Karla regnorm- jeg har fundet dig.
Vi har inden ferien også fået indrettet det meste af
vores legestue som ligger i det nye Børneunivers. Vi
mangler skabe, men ellers har vi været der et par
gange med børnene, og de har også været der og
blive passet, når vi har haft fri.
Lige nu holder vi sommerferie, og vi er begge kommet af med børn til børnehaverne.
Vi ønsker Dem og Deres familie held og lykke.
I vil blive savnet.

Men efter ferien starter der nye børn, så dem glæder
vi os til at byde velkommen i vores dagplejehjem.
Sommerhilsen
Gitte og Aase

MIDTALS KEGLEKLUB OG AUGUSTENBORG KEGLECENTER
Sæsonen 2019/2020 fik en anden afslutning på turneringen pga. Covid 19. Turneringen blev ikke færdig spillet der manglede
2 runder. Vi havde 14 tilmeldte hold i turneringen ved ældre kegler og 2 hold der spillede licens. De bedste hold i ældre kegler fik
medaljer ud fra den placering de havde inden de sidste 2 runder. Pga. Covid 19 er Augustenborg åben også aflyst.

TEAM ODA 3 PLADS I SERIE 2
Lis Hansen, Birte Kleinert, Bente Mikkelsen
og Knud Jensen

A-TEAM 2 PLADS I 3 DIVISION
Thea Schwarz, Lis Jørgensen, Birthe Weiss,
Thommas Jørgensen og Anne Høj

DE GAMLE DRENGE 2 PLADS I 2 DIVISION
Claus Clausen, John Holm Pedersen, Svend Aage
Jensen, Osvald Jensen og Kurt Christensen

STRÆBERNE 3 PLADS I SERIE 1
Gert Ohlsen, Birgit Ohlsen, Karen Schmidt
og Günther Petersen

FORTUNA 3 PLADS I 2 DIVISION
Walter Jacob, Finn Knutzen, Bruno Christensen
og Carl Wollesen

TEAM NIELS 1 PLADS I 1 DIVISION
Jens Christensen, Knud Rasmussen, Niels Terp
og Niels P. Christensen. På billedet mangler Bent
Nicolaisen
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HERTUGBYENS BEVARINGSFORENING

ÅBENT HUS I HOFRÅDENS HUS, STOREGADE 11
Hertugbyens Bevaringsforening har nu eksisteret i 5 år og
der er opnået synlige resultater. Tag blot Hofrådens hus. Med
hjælp fra fonde, Sønderborg kommune, Slots-og Kulturstyrelsen, Hertugbyens Bevaringsforening og dens frivillige medlemmer, står huset nu flot i bybilledet med et tæt tag, 2 nye
skorstene, nykalkede mure og en have der nu i første omgang
er ryddet og tilsået med græs.
Den selvejende institution Hofrådens Hus åbner derfor dørene
lørdag den 29. august fra kl. 14-17, hvor denne første store
etape skal fejres. Bestyrelsen for Hofrådens Hus byder alle velkommen til at se hvor langt de frivillige er kommet med huset
og hvor flot huset og haven står nu.

Begge udgaver kan købes hos lokale handlende, Bog & Ide i Perlegade og i
Kunsthusene. Overskuddet fra bogsalget går til bevaringsarbejde her i byen og
primært til Hofrådens Hus.

Bliv medlem og støt arbejdet
Denne dag er også en god mulighed for at få mere at vide om Hertugbyens
Bevaringsforening. Bestyrelsen inviterer alle til at komme og få en snak om, hvad
et medlemskab kan indebære og hvordan du kan bidrage til at Augustenborg
igen bliver en flot og statelig by. Det er vigtigt at Hertugbyens Bevaringsforening
har mange medlemmer, så kommunen, fonde og andre der støtter bevaringsarbejdet, tydeligt kan se at der er stor opbakning i Augustenborg. Vi er omkring 300
medlemmer, men der er brug for mange flere til at bakke op om bevaringsarbejdet – direkte og indirekte. Du kan være med til at påvirke den store masterplan for
Augustenborg, som kommunen præsenterer og sætter til debat her i efteråret. I
tilgift lærer du din by at kende og du får mange gode kontakter og godt samvær.

Kommende arrangementer.
• Søndag den 9. august fra 14-17 er der guidet tur i Slotsparken.
Mødested: Minimuseet ved klokketårnet kl. 14.
• 3. september kl. 19 er der i Kunstværket et foredrag af Linda Lassen som
med udgangspunkt i hendes roman ”Jens og Marie - en genforeningsroman”, fortæller hvad deres nationalitetskamp kan sige os i dag.
• Fra den 2. oktober starter vi igen med fredagsmøder, som finder sted
den 1. fredag i måneden fra 16-18. Alle er velkomne til at deltage. Indholdet er hyggeligt samvær, af og til lokalhistoriske fortællinger og så kan
der indtages en kop kaffe mm.

Andre projekter og resultater.
Foreningen har gennemført flere forskønnelsesprojekter, som har givet byens
torve og pladser et smukt løft, til glæde for både fastboende og gæster udefra.
Brochuren om Augustenborgs slotspark, er på andet år et hit. Mange turister ses i
dag gå spejdende gennem slotsparken på jagt efter de mange gamle, sjældne og
smukke træer. Brochuren findes i det lille minimuseum ved slottets portbygning.
Minimuseet rummer ud over hertugernes historie også forskelligt informationsmateriale om landsdelen. Museet er åbent alle ugens dage fra 10-18.
Bogen ”Flækken” Augustenborg kom indenfor udkom i 2019 og er allerede solgt i
mere end 500 eksemplarer. Bogen udkom i foråret 2020 også på tysk.

Du kan melde dig ind på hjemmesiden: www.hertugbyen.dk
eller sende en mail til: mail@hertugbyen.dk
Et medlemskab koster 100kr om året for enkeltpersoner og 150 kr. for par.
Venlig hilsen
Hertugbyens Bevaringsforening
Hjemmeside: www.hertugbyen.dk
Facebook: www.facebook.com/hertugbyen
Mail: mail@hertugbyen.dk

NY BESTYRELSE I
HERTUGBYENS
UDVIKLINGSFORUM
Vi glæder os til at bidrage til realiseringen af byens mange spændende
borgerinput fra borgermøder og
bykontor i 2017. Alle input blev dengang
indsamlet og kategoriseret af frivillige
arbejdsgrupper i Hertugbyens Udviklingsforum (HU) – resultatet blev en
Mini-master for Augustenborg.
Mini-masteren fortæller – med borgernes ønsker
– hvordan Sønderborg Kommunes Bystrategi for
Augustenborg kan realiseres til glæde og gavn for
borgere, tilflyttere og turister. Der er siden afholdt

Øverst i hjørnet: Poul Andersen. Stående fra venstre: Karen Marie Hougård, Steffan Stuhr, Jeanette Myllerup, Birger Larsen og Peter Thomsen

mange møder med både foreninger og myndigheder,
og der er søgt mange fonde – og stille og roligt har vi i
fællesskab fået realiseret nogle af de mange input, og
mange flere er på vej. I kan læse mere på
www.hertugbyensudviklingsforum.dk.
HU er en moderne forening – vi har ikke medlemmer i
den gængse forstand og opkræver heller ikke kontingent – det skal være gratis og uforpligtende at bidrage

til at udvikle sin egen by, og man skal kunne bidrage
efter behov, og når man har tid.
Har du eller din forening en idé, der ligger inden for
Bystrategien for Augustenborg, så kontakt os. Lad
være med at brænde inde med idéer og tanker – hvis
DU synes, at det er en god idé, så er der nok også
andre, der synes det. Så kontakt os endelig!
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AUGUSTENBORGHALLERNE

NY VENTILATION TIL
AUGUSTENBORGHALLERNE
Augustenborghallerne har gennem længere tid haft ønske om at udskifte ventilationsanlæg og
recirkulationsanlæg i den gamle hal og i baderum. Formålet med udskiftningen af anlæggene
er at give alle, der færdes og arbejder i hallen, et endnu bedre indeklima, samtidig med, at der
kan spares på energien.
Og nu bliver det endelig muligt takket være 200.000 kr. fra Sønderborg Kommunes Idrætsanlægspulje og 100.000 kr. fra SE Vækstpulje.
Vi er utrolig taknemlige for de flotte bidrag og ser frem til at sætte arbejdet i gang.

AUGUSTENBORG LØBEKLUB

SAMMEN HVER FOR SIG
Covid 19 satte en ny standard for foråret 2020, i alt hvad vi foretog os, både
på arbejdet og privat. Der blev også lukket ned for al aktivitet i Augustenborg
Løbeklub i en periode på flere uger, og
vores eneste kontakt til vores medlemmer var via Facebook og mail.
De forskellige hold postede løbeprogram på Facebook, så var det op til den
enkelte at holde sig i gang.
Alle de løb som hver i sær trænede sig op til, blev
selvfølgelig aflyst. Heldigvis er der mange kreative
personer der ude, så nu blev den nye “løbedille”
virtuelle løb, hvor alle dem der melder sig til, starter
“løbet” fra sin egen hoveddør, på det samme tidspunkt. På denne måde løb man “Sammen hver for
sig”. Efterfølgende kan der uploades tider og fotos
fra løbet, og man kan se andre løberes resultater.
For mange har dette været en motivation for at
holde træningen ved lige.
Som ugerne gik og der blev lempet en smule på
restriktionerne, fik vi muligheden for at mødes
igen i mindre grupper på 10 personer. Det var rigtig
spændende at se hvor mange der kom, og hvordan
det var gået med at løbe alene. Gensynsglæden
var stor, og det viste sig at de fleste havde holdt sig
igang.
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Den 21. juni blev der arrangeret nok et virituelt løb,
“DANMARK LØBER”. På det tidspunkt måtte vi
mødes så mange, at løbeklubben besluttede sig for
at samles, for at løbe” sammen hver for sig”. Vores
Cheftræner Hans Christian målte op, så man kunne
løbe både 5 km, 10 km og 1/2 marathon. Det blev en
hyggelig dag, hvor vi lige kunne hilse på hinanden
der ude på løbeturen. Vejret viste sig fra den gode
side, og vi havde løbere med på alle distancer. Med
på cykel havde vi Frandsen-foto, som sørgede for
nogle rigtige dejlige billeder fra løbet.

Fra den 8. juli har man kunne samles i grupper på
100 personer. Så fra denne dato mødes vi igen normalt i Augustenborg løbeklub. Vi mødes ved hallen
tirsdag og torsdag kl 18, samt søndag kl 10.
Efter fælles opvarmning løber vi ud i 4 hold, hvor
tempo og distance er varierede fra hold til hold.
Alle som ønsker at løbe med, kan møde op ved hallen. (Man løber selvfølgelig gratis med de første par
uger - og ellers koster det kun 150 kr. resten af 2020)

Asserballe Ungdomsforenings
Folkedansere
Opstart på sæson torsdag den 10. september 2020
Kom og prøv folkedans ! De første par gange er gratis.
Vi danser ikke i dragter ! – men husk drikkevarer og bekvemme sko.
Det er altid frivilligt, om man vil deltage i opvisninger.
Torsdag den 10. sept. begynder vi kl. 19:00 og har kaffe med
Vi danser 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

KELLMANN´s

Tlf. 74 47 25 84

AUTORISERET

TLF.: 74 41 69 66

ApS

& Blik

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

AUGUSTENBORG ROKLUB

NYT FRA AUGUSTENBORG ROKLUB
– I EN CORONA TID

Generalforsamling, standerhejsning og alt andet er i år blevet udsat til senere pga. Corona.
Alt er vendt på hovedet og ikke som det plejer...
Generalforsamling, standerhejsning
og alt andet er i år blevet udsat til
senere pga. Corona. Alt er vendt på
hovedet og ikke som det plejer...
Klubben blev stort set ”lukket ned” i
marts, hvor der ligeledes blev lukket
ned for vores vinteraktiviteter i form af
ergometerroning samt svømning.
I løbet af maj fik vi stille og roligt lidt
gang i Roklubben igen – dog uden
den traditionelle Standerhejsning! På
grund af de mange restriktioner var
det hele dog lidt omstændeligt, idet vi
skulle ro i de samme hold fra gang til
gang samt alt skulle vaskes af i sæbe
og desinficeres efter hver eneste
rotur. Afvaskning af bådene er stadig
aktuelt og stort set kun den sidste
Corona-restriktion.
Denne ro sæson bliver bare ikke som
den plejer – restriktionerne og den
sene opstart betyder, at der ikke vil
være så mange ture på vandet som
normalt. Herudover er stort set alle
vores ”normale” arrangementer
blevet aflyst, herunder vores Døgnroning, den ”normale” Standerhejs-
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ning, Åbent hus arrangement samt
Kanindåben.
På trods af Corona-tid er det også
sommertid og vi er heldigvis også på
vandet, hvor juni har budt på en del
gode ture på vandet. Vi har også genoptaget vores ugentlige klubaftener,
hvor vi får en kop kaffe m.m. Vejret pt.
er dog lidt udfordrende og har ikke
givet mange ture på fjorden. Vi håber
på, at vejret bliver fantastisk i august
og september.
På trods af Corona er det stadig muligt, at komme ned som ny og afprøve
om roning er noget for en. Så kig ned i
klubben og aftal en prøvetur!
Generalforsamling
Den 1. juli fik vi omsider afholdt den
årlige generalforsamling. Rammerne omkring generalforsamlingen
var tilpasset Corona-tiden, idet vi i
år afholdte generalforsamlingen i
bådehallen – hvor der kunne holdes 2
meters afstand!
I år skulle der skiftes ud på flere
bestyrelsesposter end normalt. Ikke

noget dramatik omkring dette, blot
bestyrelsesmedlemmer der have
taget deres tørn i mange år.
Vi sklulle have ny formand, idet vores
formand gennem de seneste 18 år,
Vilhelm Schmidt, havde valgt ikke at
genopstille. Der skal lyde en stor tak til
Vilhelm for det store arbejde som han
har ydet gennem de sidste mange
år. Vi har været heldige, at have en
meget aktiv og engageret formand i
Vilhelm.

Vilhelm vil dog stadig være en del af
Roklubben, idet roning stadigvæk vil
stå på hans ugentlige aktivitetsliste.
Som afløser for Vilhelm, blev der
på generalforsamlingen valgt en ny
formand for Augustenborg Roklub,
Tommy Trip. Den nye formand er
ligeledes et mangeårigt medlem i Roklubben og var den naturlige afløser
for Vilhelm.
Vi ønsker den nye formand alt held
og lykke i den nye rolle og håber, at
han vil tage mange år på posten.
Herudover skulle der findes yderligere
3 nye medlemmer til bestyrelsen, idet
vores mangeårige rochef Susanne
Dahse havde valgt ikke at genopstille.
Herudover havde vores sekretær
Susse Meier samt suppleant Hanne
Kjeldbjerg valgt ikke at genopstille.
Der skal også lyde en stor tak til både
Susanne og Sussi, for deres store
arbejde og engagement de seneste
mange år.
Til erstatning af ovenstående, blev Pia
Blom, Michael Jensen og Charlotte
Jervelund valgt ind i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse har konstitueret
sig som følger:
Formand: Tommy Trip
Rochef: Pia Blom
Kasserer: Jesper Christensen
Materiale forvalter: Jan Gregersen
Sekretær: Michael Jensen
Suppleant: Flemming Frank.
Suppeant: Charlotte Jervelund.

De afgående bestyrelsesmedlemmer (Susanne, Sussi og Vilhelm)

AUGUSTENBORG ROKLUB

Den nye bestyrelse

Lavvande pga. blæst.
Så kan vi ikke komme på vandet.

Afslutningsvist rostatistikken pr.
ultimo juni 2020 (som bestemt også
bærer præg af Corona-tiden):
Erwin Schrankenmüller
Total 312
Susanne Aarup Dahse
Total 298
Sussi Meier
Total 278
Charlotte Jervelund
Total 234
Jesper Christensen
Total 168
Jørn Rørbæk
Total 144
Michael Jensen
Total 122
Harry Møller
Total 120
Niels A. Kristiansen
Total 108
Jan Schøning Gregersen
Total 84
Frantz Kudera
Total 72
Tommy Trip
Total 72
Kim Stougaard
Total 69
Jan V. Jensen
Total 63
Pia Blom
Total 57
Gæster
Total 48
Peter Buhl
Total 48
Arne Dreier
Total 36
Carsten Reyhé
Total 24
Steen Pedersen
Total 24

Arrangør: Midtals Idrætsforening og Augustenborg Hallerne

07.11.2020 Kl. 18-02
I kultursalen
Billetter kan NU købes hos
Nærkøb Banegårdsgade 9, Augustenborg
Pris pr. billet kr. 225,00.
80’er Menu fra BS Food
Kom og deltag i en festlig aften med
en masse udklædte og glade mennesker.
Musikken leveres
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AUGUSTENBORGSPEJDERNE

BLIV SPEJDER I AUGUSTENBORG!

Spejder? Ja, spejder! For det er store oplevelser, fællesskab, sug i maven, sved på panden og selvtillid resten af livet

Vi udvikler børn og unge gennem friluftsliv,
fællesskab og udfordringer
Som spejder udfordrer man sig selv sammen med andre. Vi overnatter i skoven
i hængekøjer og leger indianere i skoven. Vi laver bivuakker og sover med månen
som natlampe. Vi tager på lejre og rister skumfiduser. Der er plads til alle og vi
bidrager med det vi kan hver især.
Vi er udenfor
Friluftslivet er rammen om vores aktiviteter og vi mødes udendørs året rundt.
Naturen er vores madplads, soveplads og legeplads. Der er højt til loftet og
udfordringer til alle.
Vi lærer ved at gøre
Som spejdere bruger vi læringsmetoden learning- by-doing. Vi lærer at bruge
GPS og kort mens vi finder vej – eller farer vild... - og vi deltager i at sætte telt op,
lave mad og vaske op på tur. Vi prøver os frem og lærer af det.
Vi samarbejder
Som spejder lærer man at tage ansvar for sig selv og hinanden og der opstår
ofte unikke venskaber, som varer ved i mange år. Hos os handler det ikke om
hvad du kan, men hvad vi kan.
Vi udfordres
Børn og unge kan meget mere, end de – og ofte også deres forældre - tror. Som
spejder får vi ansvar og bliver udfordret, så vi vokser og lærer om os selv og
andre. Spejderne støtter og hjælper hinanden men bliver også vejledt af voksne
til at tage ansvar for sig selv og fællesskabet.
Sådan kommer du med
Du kan starte når som helst. Kontakt lederen for aftale.
Eller mød op i uge 37 ved vores hytte Elmevej 5, Augustenborg

12

Familiespejder
(3-6 år + forældre)

Søndag i ulige uger
fra 10.00 - 12.00

Kontakt Peter
tlf. 4143 7439

Mikro (0.-1. klasse)

Torsdag 17.00 - 18.30

Kontakt Rudi
tlf. 4092 3624

Mini (2.-3. klasse)

Mandag 17.00 - 19.00

Kontakt Kresten
tlf. 5194 1736

Junior (4.-6. klasse)

Onsdag 18.00 - 20.00

Kontakt Tina
tlf. 2798 1502

Trop (6.-9. klasse)

Tirsdag 18.30 - 20.30

Kontakt Jane
tlf. 3058 0843

Besøg os på vores hjemmeside www.augustenborgspejderne.dk
og læs mere om at være spejder i vores velkomstfolder

Pssst!
Det er aldrig
fo
Du kan starte r sent at blive spejder
so
gammel du er m spejder uanset hvor
.D
sammen med u kommer til at være
jævnaldrende
dig det, som
du har beho , som gerne lærer
v for at kunn
e

Fotos:
Jens Thybo
Morten Hatting Voltelen
Jesper Hasfeldt Holm Eriksen
Bogi Panait Niclasen

ASSERBALLE PRIVATE BØRNEHUS

NYT FRA ASSERBALLE PRIVATE BØRNEHUS
Solen skinner fra en skyfri himmel,
hvor vi leger ude og hygger os.
Der er kommet godt gang i vores
grønsager, vi høster både kartofler,
jordbær og rabarber, det er rigtig lækkert at se udviklingen fra jord til bord.
Vi har været på koloni på troldhøj. Det
blev en lidt anderledes en af slagsen,
da vi ikke sov der, men i stedet for
havde dags koloni.
Vi var heldige med vejret, og kunne
derfor være ude hele tiden. Vi brugte
tiden på skovture, stranden og andre
sjove aktiviteter.
Vi holdte Sankt Hans, hvor heksen
blev brændt af og vi lavede popcorn
og ristede skumfidusser over gløderne.
Sommerferien venter lige om hjørnet,
så vi håber at solen fortsat vil skinne
fra en skyfri himmel.
De bedste sommerhilsner fra
Asserballe Private Børnehus
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LÆS SPORT & FRITID ONLINE PÅ
AUGUSTENBORG.DK/SPORT-OG-FRITID
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MIDTALS SKYTTEFORENING
Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af:
Keld Eiffert (formand),
Morten Christensen (kasserer),
Jan Mejlby, Kari Hughes Eiffert,
Tove Haunstrup og Janne Primdal.

Seniorskydning:
Vores meget populære seniorskydning starter tirsdag
den 1. september. Har du lyst, så kom og deltag i et
meget hyggeligt samvær sammen med vores seniorer.

Start på ny sæson:
Vi starter den nye sæson torsdag den 3. september.
Ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at
besøge os i kælderen under Augustenborghallernes
cafeteria. Du behøver ikke at have dit eget våben. Det
kan du låne i foreningen. Vi har skytter, som meget
gerne hjælper med råd og vejledning.

Skoleskydning:
Skoleskydning Starter midt i september for skolernes
5. klasser. Den afholdes i september, oktober og november. Hold øje med tilmeldingsfristen.

TRÆNINGSTIDER
September – April

Børn, Riffel:
Mandag: Kl. 18.00 – 19.00
Torsdag: Kl. 18.30 – 20.00
Voksne, Riffel:
Mandag: Kl. 18.30 – 20.00
Torsdag: Kl. 18.30 – 20.00
Pistol:
Mandag: Kl. 19.30
Torsdag: Kl. 19.30
Seniorer:
Tirsdag: Kl. 9.00 – 10.00

AUGUSTENBORG PETANQUEKLUB

AUGUSTENBORG
PETANQUEKLUB
Foråret startede, som alle andre steder,
meget stille i Augustenborg petanqueklub.
Men da først der blev åbnet op igen efter corona krisen, var de fleste af spillerne
parat til at kaste med kuglerne på petanque banerne, som ligger bag ved Augustenborg Hallerne.
Spillerne fik desværre i år ikke mulighed for at deltage i DGI`s turneringer p.g.a.
aflysninger.
Men nu er medlemmerne i klubben i gang med at dyste ”alle mod alle” i single
spil, hvilket får kamplysten og glæden ved spillet til at blomstre.

Spillerne har nu også meldt sig til at deltage ved flere stævner og klubben er pt.
ved at planlægge et stævne med petanquespillere fra Asserballe.
Klubbens medlemmer tager gerne imod nye spillere, klubben er i besiddelse af
reservekugler.
Der spilles onsdag fra kl. 18 til ca. kl. 20 og om søndagen fra kl. 10 til ca. kl. 12.
Evt. spørgsmål vedrørende ovennævnte bedes rettet til Ursula Hansen
Tlf. 20975451

Klinik for fodterapi
v/ Margrethe H Bleicken
har holdt flyttedag
Efter 11 år i Sønderborg,
starter jeg op i nyrenoveret
lokaler, på Banegårdsgade 5
i Augustenborg.
Første åbningsdag er 3/8-20.
Book en tid på tlf. 3050 5016.
Glæder mig til at se jer.
Margrethe H. Bleicken
Statsautoriseret fodterapeut

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

NSU GYMNASTIK

Sæsonplan 2020/2021
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.

Ugedag

Træningstid

Holdnavn

Instruktører og
hjælpere

Opstart

Mandag

10:00 - 11:30

Ældregymnastik

Ruth

Uge 40

16:30 - 17:30

Jump4Fun*

Lisa S, Lena, Sofie

Uge 36

18:00 - 19:15

Velvære fra top til tå

Solveig

Uge 39

10:00 - 11:00

Step, Styrke og Yoga

Vivi

Uge 39

16:30 - 17:30

Rytmehold 2-5 kl*

Lena, Anne Sofie

Uge 36

16:30 - 17:30

Fjolle Trolde

Lisa S, Annemette

Uge 36

Lena

Uge 36

Tirsdag

(Forældre/barn 1-4 år)
17:45 - 18:45

Rytmehold for unge og voksne
fra 6 kl*

Onsdag

10:15 - 12:00

Senior idræt

Ingeborg, Birte, Mette

Uge 39

16:30 - 17:30

Spring/Rytme 1-3. kl

Lena, Anette, Mathilde,

Uge 36

Jasmin m.fl.

Torsdag

17:30 - 19:00

Spring/Rytme 4 kl +

Lisa R, Ida, Lena m.fl

Uge 36

19:00 - 20:15

Anderledes motion

Ingeborg

Uge 38

16:00 - 17:00

Tumletid

Tine, Lena, Anne,

Uge 36

(3-4 årige)

Jasmin, Anne Sofie.

Springlopperne

Sofie, Lena, Trine, Klara

Uge 36

Jakob, Lena, Birte

1. lørdag i

17:00 - 18:00

(5-6 årige)
1. lørdag i
måneden

10:00 - 11:30

De små og de grå
(bedsteforældre/ barnebarn
hold 4-10 år)**

* Jum4fun og rytmehold, træner i skolens gymnastiksal
** Det koster 20 kr pr barnebarn, pr gang (mobilepay på dagen) – så bare mød op når i kan

16

september

OVERSKRIFT

ÅBENT ALLE UGENS DAGE

08.00 - 20.00

Vil du have din lokale butik
i morgen, så brug den i dag!
Støt lokalt, det gør vi!
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ÆLDRESAGEN AUGUSTENBORG – SYDALS

ÆLDRESAGEN
AUGUSTENBORG – SYDALS
Nu åbner vi igen for aktiviteterne.
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.
VIL DU VÆRE BESØGSVEN ELLER HJÆLPE OS
Har du lyst til at tale med nogen eller få besøg af
en besøgsven? 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 – 12.00
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 – 17.00
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
Torsdage kl. 10-12.
Fra 10. september.
Sted: Internetcafeen i Augustenborghallerne.
Der undervises 10 x 2 timer i, hvordan iPad bruges,
tastaturet, apps, bøger, e-mail, internet, FaceTime,
Skype og Siri.
Axel Mygind 29 44 97 16, min@ny-post.dk
Pris: 100 kr.
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NETCAFEEN I AUGUSTENBORG
Torsdage kl. 10.00 - 12.00
Fra 10. september.
Sted: Augustenborghallerne,
Kettingvej 19 A, Augustenborg.
Netcafeen vil være åben i Augustenborghallerne,
efter forudgående aftale.
Axel Mygind, 29 44 97 16
NETCAFEEN I HØRUPHAV
Hver 1. og 3. mandag i måneden. kl. 13.00 - 15.00
Fra 7. september.
Sted: Knøs gård, Vestervej 1, Hørup, Sydals.
Kom og få gratis hjælp, hvis du synes det er svært
eller har problemer med PC, iPad eller telefonen.
Medbring gerne din egen PC. Ingen tilmelding. Husk
NEM-ID og adgangskoder og e-mailadresse.
Hans Østerbæk, tlf. 20 42 58 13,
mail: hans.oesterbaek@gmail.com eller Ingeborg
Andersen, tlf. 24 42 25 44, mail: hielm42@gmail.com.
KROLFKLUB I AUGUSTENBORG
Torsdage kl. 14.00
Sted: Slotsallé, 6440 Augustenborg.
Halvt kroket, halvt golf, helt sjovt. Kom og prøv. Det
er måske noget for dig. Der spilles på en bane med
12 huller, og vi har 3 baner at spille på. Vi starter 16.
april og slutter sidste torsdag i september.
Kontaktperson: Poul Primdal, tlf. 74 41 62 19,
mail: fam.primdal@hotmail.com
Pris: kr.200
PETANQUE
Torsdage kl. 14.00.
Sted: Bag sportshallen 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 16. april og
slutter i september.
Karen Schmidt, tlf. 24 84 54 86,
mail: kamast@stofanet.dk

ÅRSMØDET.
Den 17. september. Kl. 18.00
Sted: Sydalshallen, Mommarkvej 352, 6470 Sydals.
Kl. 18.00: Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter.
Indkomne forslag skal indleveres til formanden 14
dage før.
Derefter serveres der Skipperlabskovs 1 øl/vand.
Slutter af med kaffe og småkager.
Tilmelding senest den 10. september til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30, mail: sondermark6@gmail.com
Pris: kr. 50 Betaling ved indgangen.
SAHVA
Den 21. oktober kl. 16.00
Sted: Sct. Jørgensgade 29, 6400 Sønderborg.
Vi besøger Sahva, som fremstiller hjælpemidler til
gangbesværede. I får en digital fodanalyse, som
giver status på jeres belastningspunkter. En scanner
opsamler og analyserer informationer omkring jeres
gangafvikling og belastning. Personalet evaluerer
analysen og vurderer samtidig jeres tilstand. Se det
store udvalg vi har i funktionelt fodtøj, støttestrømper og tilbehør.
Tilmelding senest 14. oktober til Gurli Petersen,
74 47 47 76, 22 84 05 06. gurlip2@gmail.com

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.

Følg os på Instagram
@inprintdk

AKTIVITETSKALENDER
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Midtals Seniorer - AFLYST!

Indlevering af materiale
Sport & Fritid nr. 5 -2020
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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

Kl. 19.00. Foredrag med Hans Jørgen Feldthaus
Midtals Seniorer

Kl. 14.00. Vores årlige lottospil
Midtals Seniorer

