VARNÆS

BYFEST
2017

24. maj
til
28. maj

Vi glæder os til at se jer på sportspladsen i Varnæs
i dagene onsdag d. 24. maj til søndag d. 28. maj 2017

78654_bovrup/727 communication as

BOVRUP KØBMANDSGÅRD

Hos Min købmand er vi altid klar til at byde dig velkommen i butikken hvor vi med en hyggelig
atmosfære og en venlig betjening gør vores bedste for at gøre dit besøg til en god oplevelse. Vi
har et stort udvalg i dagligvarer og tilbyder desuden en lang række ekstra services.

I Min Købmand Bovrup finder du bl.a.
Et stort udvalg af...
Fra Bageren – Et stort udvalg af friskbagt
brød fra Nybøl Bageri

Stor vinafdeling - Hos Min Købmand finder
du et bredt og spændende udvalg af kvalitetsvine. Fælles for dem alle er stor smag

GUL PRIS – dagligvarer til faste lave priser.

til små priser

GUL PRIS er faste lave priser på de varer,
du har brug for hver eneste dag, hver

Taletidskort

eneste uge, året rundt
Tips & Lotto, on-line

både buketter, bårebuketter og sammenplantninger – og har du særlige ønsker,
er vi klar!
Gaveindpakning

Håndkøbsudsalg fra apoteket
Fotoservice
Vareudbringning
Vask og rens
Telefax og fotokopiering
Gas
Internetadgang

Stor, flot og frisk blomsterafdeling med

Gode åbningstider:
r:
bningstide
Å
Mandag-torsdag
8.00-17.30
g-fredag 7.00-19.00
Manda
Fredag
8.00-18.00
16.00
g 7.00-7.30-12.00
-sønogdahelligdage
Lørdag,
søndag
Lørdag

Parkering lige ved døren

Min Købmand– der hvor du kan
Bovrup Købmandsgård, Storegade 20, 6200 Aabenraa,
Tlf. 7468 0109
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Velkommen til VBIF’s

BYFEST 2017
Du sidder nu med byfest-programmet for i år.
Igen har vi forsøgt at lave et varieret program.
Revy-holdet vil garanteret levere god underholdning
både lørdag og søndag.
Fra onsdag d. 24. maj og frem til søndag d. 28. maj vil Varnæs summe af liv og
glade mennesker. Vi håber på stor deltagelse. Kom og vær med - støt vores lokale
idrætsforening. Deltag i sportsgudstjenesten og vær med i optoget.
Oplev de mange aktiviteter for børn, unge og voksne.

VI HAR BESTILT SOLSKIN!
PÅ BYFEST-GENSYN fra børneudvalget, BBT, revyholdet, dagsholdene,
økonomiudvalget, sponsorudvalget og byfestudvalget

Vi opfordrer til, at du bruger
mobile pay på pladsen – nr.: 22 18 82 85
KVITTERINGEN SKAL VISES VED KØB

Vi har IKKE dankort-terminal i år.
Børnene kan som tidligere år købe ”købe-kort”
til en værdi af 50 kr.

Tirsdag d. 6. juni kl. 19.00

afholdes evalueringsmøde i Klubhuset.
Vi skal bl.a. evaluere den nye måde at organisere
byfesten med dagshold etc.
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alt el-arbejde inden for landbrug - industri - bolig
- konkurrencedygtige priser

Skovbøl El-Service
v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl, 6200 Aabenraa
tlf 2424 0451
e-mail: erik.henning.hansen@email.com
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FELSTED:

TINGLEV:

HAVRETOFTEN 20
JERNBANEGADE 32
6200 AABENRAA
6360 TINGLEV
Tinglev
TLF. 74 68
64 24
TLF.
74 64 32 34
jernbanegaDe
32 I 6360
TInglev
Tlf. 74 64 32 64

FelsTed
HavreTofTen 20 I 6200 aabenraa
Tlf. 74 68 64 24
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Find os p
Find osfap
laver:
laver: fa

Kontakt
Kontakt
traktoren
traktoren
Ma
Ma
An
An
Sus
Find os på Facebook og se hvad vi laver:
facebook.dk/dynagroDK
Sus
Kontakt os og få en køretur i traktoren
når vi er i marken.
Margit og Gert · Anna og Martin · Susanne og Jens

FUN-løbet

Alle er velkomne
til at cykle med!

Der vil være vandrepokal til:

For voksne over 18 år

• Flotteste cykel • Flest omgange • Fles

For børn fra og med 4. klasse - 17 år

• Flotteste cykel • Flest omgange • Fles

t penge kørt ind

t penge kørt ind

Vil du cykle med til årets
cykelløb ved Varnæs Byfest
eller mangler du en cyklist at sponsorere,
så kontakt Torkild Moldt på tlf. 21 13 17 90
Husk! Indtægterne fra cykelløbet
er en stor del af byfestens overskud.
Dette overskud er med til at holde
kontingentet nede for alle som benytter
idrætstilbud fra VBIF.

MOONCARS
- er til rådighed på pladsen
hele byfesten!
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Dairy Systems Danmark tilbyder
DairyMaster malkesystemer
fordi det er MARKEDETS
• Hurtigste malkesystem - 3000 liter pr. mand/time.
• Laveste serviceomkostninger
Gør-det-selv vedligehold og reparationer.

• Billigste slid- og reservedele til ”tyske priser”
Tilgængelig døgnet rundt - Bestil online!

Dairy Systems Danmark
Kausager 6 • Varnæs • 6200 Aabenraa
Tlf. +45 23 35 40 95 • Fax +45 72 62 29 52
info@dairysystemsdanmark.dk
www.dairysystemsdanmark.dk
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Sportsgudstjenesten flytter i år
både tid og sted på sportspladsen
- vi starter Kr. Himmelfartsdag kl. 12.30
Optoget starter efter gudstjenesten ca. kl. 13.00.
Vi følges fra sportspladsen ad stien op til skolen og fortsætter
herfra ad vores kendte rute – se info i programmet.
•

Medbring gerne bannere, skilte eller lignende, der markerer
de enkelte idrætsgrene. - Det ser festligt ud.

•

Ryttere, der skal deltage i eftermiddagens
cykelløb, er også velkomne til at deltage i optoget.
Det kunne være en måde at give jeres sponsorer
ekstra opmærksomhed.

•

Børn, der vil deltage i cykelringridning, er også
meget velkomne til at deltage i optoget med deres
pyntede cykler.

•

NYHED: I år kommer der en ny og spændende
konkurrence – KANINROULETTE – kom og se,
hvad det er og spil med.

Husk også at hejse flaget.
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Vi støtter børnene under byfesten

FLEMMING
PEDERSEN

Anlægsgartner ApS
LAGER OG KONTOR:
LAGER
OG KONTOR:
Snur-Om
3, Hjordkær

Snur-Om
3, Hjordkær
6230 Rødekro
6230 Rødekro

HJORDKÆR
VARNÆS
Tlf. 74 68 02 78
Tlf.: 74 68
7412
6878
02 78
Fax
Anlæg: 20 85 74 14 - Flemming
fpgartner@mail.tele.dk
Murer: 20 85 74 10 - Ole

FROST TRAKTOR- &
MASKINSERVICE
Tornhøjvej 7 · Tumbøl · 6200 Aabenraa

74 68 51 57 · 40 33 51 57

Støt vore annoncører
- de støtter os!

Klinik Lund

- Din Lægeeksaminerede Massør
Mette Träger Lund
Lægeeksamineret massør

Varnæsvigvej 20, Varnæs, 6200 Aabenraa
Tlf. 23 28 63 84, www.kliniklund.dk
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Massage
Akupunktur
Øreakupunktur
Myoreflexsterapi

Autoriseret Kloakmester

Allan Lund
Varnæsløkke 10 · 6200 Aabenraa
Tlf. 7468 0287 · Fax 7468 0055
www.vmok.dk
- Vi støtter børneudvalget!

aet Fink

T OG HØJE STERET

n (L)
)

E-mail: aab@advfink.dk
e adv.fm. Klinkbjerg 1 - 6200 Aabenraa
Tlf.: 7462 1516 - Fax: 7462 47 86

Advokatfirmaet Fink

MØDERET FOR LANDSRET OG HØJESTERET

Klaus Greve-Thomsen (L)
Preben Gundersen (H)
Joan Vollertsen (H)
Jens Chr. Krabbe (H)
Anders Tourlin Kolte (H)
Erik Steen Boe, adv.
Kirstine Krag Andreasen, adv.
www.advfink.dk

N.C.M. DAGLEJER
v/Niels Chr. Michelsen
Blansskov 9
Blans
6400 Sønderborg
Tlf. 74 68 08 81
Mobil 21 23 14 50

9

Østergade 4 · Felsted · 6200 Aabenraa
Telefon 74 68 52 06

Felsted
Autoværksted
v/Claus Peter Godt

Juelsbjerg 1, Felsted
6200 Aabenraa

Ny privatkunderådgiver:
Marius Sohl Frellesen - tlf. 7333 1761
msf@kreditbanken.dk

Tlf.: 74 68 51 71
Mail: godt@felstedauto.dk
www.felstedauto.dk

Tid til at skifte …
Marius er skiftet til Kreditbanken. Det skulle du også ta’
at gøre!
Her vil du føle dig velkommen - og her vil du få en fast
rådgiver, som vil engagere sig i dine forhold, lytte til dig
og udvise ægte interesse for dig.

Ring eller kig ind, hvis du har lyst til en
snak med Marius - eller én af os andre!

H. P. Hanssens Gade 17 · 6200 Aabenraa · Tlf. 7333 1700 · e-mail: aab@kreditbanken.dk
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Varnæs Bovrup Idrætsforening
indbyder hermed alle til

BYFEST
på Varnæs Stadion

Vi starter onsdag d. 24.5. og slutter søndag d. 28.5.

På pladsen findes:
Store telt:
Isbod:
Pølsevogn:
Tivolivogn:

alle dage – teltet er opvarmet efter behov.
alle dage – dog ikke lørdag aften.
alle dage – lørdag dog først fra kl. 11.00.
torsdag kl. 13.30-17.00 – lørdag kl. 13.00-15.30
søndag kl. 11.00-15.00
torsdag, fredag, lørdag og søndag i dagtimerne.

Fadølsvogn:

(dog ikke i regnvejr)

Hoppeborg for børn: torsdag, fredag og lørdag. (dog ikke i regnvejr)
Mooncars for børn: er på pladsen alle dage

Pladsen åbner/lukker:
Onsdag den 24.5.:
Torsdag den 25.5.:
Fredag den 26.5.:
Lørdag den 27.5.:
Søndag den 28.5.:

kl. 18.00 - 24.00
kl. 12.30-22.30
(Vognene åbner kl. 13.30
– efter sportsgudstjenesten)
kl. 16.00 - 02.00
kl. 10.00 - 16.00 og 18.00 - 02.00
kl. 10.30 - 18.00 og vi opfordrer til,
at I hjælper med oprydning
inden I går hjem og slapper af

HUSK: Vi opfordrer alle til at hejse flaget i festdagene, især under optoget
om torsdagen. Vi takker på forhånd og glæder os til at se Jer på pladsen.

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på pladsen.
Medbragte drikkevarer bliver konfiskeret
INGEN UDSKÆNKNING TIL UNGE UNDER 18 ÅR!
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PROGRAM:
Der tages forbehold for ændringer i programmet!

Onsdag d. 24. maj 2017:
Kl. 19.30

Teltet åbner
STORT LOTTOSPIL

Kl. 24.00

Teltet lukker

Kl. 18.00

Torsdag d. 25. maj 2017:
Kl. 12.30

Sportsgudstjeneste på sportspladsen

Kl. 13.00

Optog gennem byen føres an af ”Aabenraa Pipes

Kl. 13.30

Åbningstale v. borgmester Thomas Andresen
Koncert v. ”Aabenraa Pipes and Drums”
FUN CYKELLØB

Kl. 13.45
Kl. 14.00

Kl. 14.30-16.30

(i tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i teltet)
v. Mai-Britt Josephsen

and Drums” – starter fra sportspladsen
Rute: Sportspladsen – stien op til skolen – Varnæs Kirkevej –
Varnæs Søndergade – Varnæsvigvej – Smedegade – Damgade –
Nørregade – Varnæsvigvej – Varnæs Søndergade – sportspladsen
Vi går i fælles flok fra sportspladsen op i skolegården,
hvor de flot pyntede cykler – til cykelringridning - kan bestiges
og herefter være med i optoget.

– Alle er velkomne til at deltage og støtte VBIF
Cykelløbet er en tradition ved Varnæs Byfest – der er igen i år
vandrepokaler til:
Flotteste cykel – flest omgange – flest penge kørt ind.

Kom og få håret sat inden du skal til fest eller hvis du

bare vil se smart ud. Gælder alle børn både pige og drenge.
Du må meget gerne medbringe pynt til håret som f.eks. elastik, spænder eller hårbøjle.

RYGNING FORBUDT I TELTET UNDER HELE BYFESTEN
- der henvises til pladsen eller rygepavillionen.
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Kl. 15.00
Kl. 15.00

Kl. 15.00–16.00

Kl. 17.30–21.00

BK2012 spiller turneringskamp

på fodboldbanen

Cykelringridning for børn

Kom med din cykel flot pyntet, der er en præmie til den
flotteste cykel. Cykelringridningen forgår i 3 aldersgrupper:
børnehave + 0. kl., 1. kl.+ 2. kl.+ 3. kl. og 4. kl. + 5. kl. + 6. kl.
Obs – tag gerne din flot pyntede cykel med i optoget efter
sportsgudstjenesten.

NYT, NYT! Kongespils turnering for alle

Mød op med dine venner og vær med til at dyste, der er en
præmie til det bedste hold. Ingen tilmelding, man møder bare
op. (v. børneudvalget)

MADKURVEFEST, VARNÆS / BOVRUP
TALENTSHOW OG DISKO FOR BØRN

Hele aften vil børnene blive underholdt af The Disco Brothers.
Kl. 17.30 -18.30

Madpakkefest for børn (Der må ikke medbringes egne
drikkevarer) Alle børn til og med 6 kl. er velkommen. Der er gratis
entre og der trækkes lod på indgangsbilletten om 2 x 2 gavekort
til biografen - sponsoreret af Varnæsløkke maskinstation og
kloakservice Aps.

Kl. 18.30 -20.00

Nyt, Nyt! Varnæs / Bovrup Talent

Kl. 20.00-21.00

Discotek v/The Disco Brothers

Kom og vis, hvad du kan. Kan du gå på hænder, rulle med
maven, trylle, synge eller noget helt andet? Så er det nu, du har
mulighed for at vise dine talenter frem. Der er præmier til de 3
bedste optrædende. Hvis du ikke allerede har set plakaterne, der
hænger i børnehaven, skolen og v. købmanden og er gået i gang
med at træne, så er det NU. Tilmelding til Annika 61787081 senest 20 maj. Hvis du / I skal bruge musik, skal dette medbringes på
et USB stik. Festen åbner for tilskuere til talent showet.
Der vil være underholdning under musikken.
Der skal grines, festes, hygges og der kommer helt sikkert
også fælles dans med fede ”moves” med Julie og Rikke – så
find din rytme og de allerfedeste dansesko frem og kom og dans med.
Festen slutter kl. 21

Kl. 22.30
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Teltet lukker

Fredag d. 26. maj 2017:
Kl. 16.00

Havetraktor ringridning – pris 20 kr.
Tilmelding ved start. ATV’er ikke tilladt.

Kl. 16.00-18.00 Drive-In traktorbar – køb en øl til kun 20.i traktorbaren ml. kl. 16-18.
(Ved brug af ølkort koster øllen stadig 1 klip).
Kl. 18.00-20.00

Kl. 21.00

Høvdingebold-turnering

For 4.-5.-6. klasse - på multibanen
Vi opfordrer til at deltage i dette festlige tiltag, find et smart
navn til jeres hold og mød gerne i fantasifulde udklædninger.
Der er en is til alle deltagere.
Arrangør: Jesper Mønsted og Heidi Povlsen
INGEN TILMELDING - bare mød op!

Musik og dans for de unge fra 7. kl.

For at de unge 7. klasseelever får en god start på ungdomsfesterne ved Varnæs byfest, opfordrer vi forældrene til at komme
på festpladsen og være med til at skabe et trygt miljø.
Vi opfordrer også til, at 7. klasseeleverne forlader festpladsen
senest kl. 23.30.
The Disco Brothers leverer musikken.

OBS! Entre kun 20,- kr.

Adgangstegn er bånd i 2 farver – en farve til unge under 18 år og
en anden til dem over 18 år. - Alle skal medbringe ID.
Narkotika tolereres ikke, enhver besiddelse vil blive anmeldt til
politiet.
Kl. 21.00-22.00
Kl. 02.00

Happy Hour 1/2 pris i baren

Gælder ikke for køb af kort.
Teltet lukker

NEJ TIL VOLD!

Vold medfører bortvisning af pladsen resten af byfesten!
15

Lørdag d. 27. maj 2017:
Kl. 10.00

Fodboldturnering og HAPPY FORMIDDAG

Halv pris på øl og vand mellem kl. 10.00 og 12.30.
Der må ikke medbringes egne drikkevarer på området.
SUPERLIGARÆKKE:
Der spilles med 7 spillere på banen ad gangen.
Der må max være 3 aktive spillere over 18 år på banen ad gangen og der skal være min. 2 kvindelige spillere på banen hele
tiden. Kvindelige spillere tæller ikke som aktive.
GADEFODBOLDRÆKKE:
Der spilles med 5 spillere på banen ad gangen.
Der må max være én aktiv spiller over 16 år på banen.
Ved scoring af aktive samt voksne herrespillere tæller målet for
én scoring. Ved scoring af andre, tæller det for to scoringer.
FÆLLES FOR BEGGE RÆKKER ER, at man gerne må være udklædt, men der må ikke spilles i fodboldstøvler.
TILMELDING:
Inden den 24. maj til Vickie Slot Hansen på 20 61 93 92 eller
vickie-slot@hotmail.com
PRIS: 100 kr. pr. hold, som betales inden start.

Kl. 11.00

Kl. 11.00-13.00

Bovrup-Varnæs frivillige brandværn

kommer og underholder børnene
(Tag håndklæder og tørt tøj med :-)

Sminkning v. børneudvalget:

Kom og bliv sminket som f.eks. en blomst, klovn eller noget helt
andet. Kun fantasien sætter grænser.

RYGNING FORBUDT I TELTET UNDER HELE BYFESTEN
- der henvises til pladsen eller rygepavillionen.
16

Kl. 12.00- 13.30

Dyrskue for børn &
agility opvisning
Tag dit kæledyr med og kom ned på
pladsen
Husk: Det er på eget OG FORÆLDRES
ANSVART AT KÆLEDYRENE KOMMER
MED PÅ PLADSEN
Der kommer en veterinærsygeplejerske, som vil se på dyrene,
fortælle lidt om dem og give gode råd om dem :-)
Der vil være Agility opvisning af Tinglev DHC.
De vil vise, hvor dygtige deres hunde er på banen. De børn,
der selv tager hund med kan også få lov at prøve agility banen.

Kl. 13.00

Græs volley – hyggestævne for sjov for alle
Vi spiller med 4 på banen ad gangen og bedst af 3 sæt.
Vi spiller til 25 i de to første sæt og til 15 i 3. sæt.
Pris: 50.- pr. hold – Betaling: mobile pay 24 26 78 26 + holdnavn.
Tilmelding til Bodil på 24 26 78 26 eller formand@vbif.dk.
Der er præmie til 1. og 2. pladsen.

Kl. 13.30-14.00

Kom og lav gymnastik, sjov og leg med Tine

Kl. 13.30

Panthers giver en tur på motorcykel
VBIF Powertumblerne giver opvisning
Kemishow m. Pernille

Kl. 14.00
Kl. 14.00-15.00

– især for de 3-7 årige, men alle er velkomne

(v. børneudvalget)
Få indblik i naturvidenskabens verden.
Kom og se, hvad kemi mestrene kan
finde på, der kommer helt sikkert
både røg og damp.

PAUSE FRA KL. 15.30-18.00
RYGNING FORBUDT I TELTET UNDER HELE BYFESTEN
- der henvises til pladsen eller rygepavillionen.
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Kl. 18.00

Teltet åbner igen

Kl. 19.00

Madkurvefest - Entre 75 kr. der inkluderer

1 kupon til vores årlige gætte-konkurrence.
Præmie: Gavekort til Buffet til 10 personer til Kværs kro
– sponsoreret af Kværs Kro og Kloak Service Syd.
Ved flere vindere trækkes lod blandt kuponerne.
Der er kun adgang for personer over 18 år, og vi opkræver
entré hele aftenen.
Musikken leveres i år af
Thomsens Kvartet.
www.thomsenskvartet.dk

Kl. 20.00

VARNÆS REVY

Kl. 02.00

Teltet lukker

Søndag d. 28. maj 2017:
Kl. 11.00-15.00
Kl. 11.00-13.00
Kl. 12.00-14.00

Kl. 13.00 - 14.30
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Fodboldturnering
Kom og bag pandekager over bål
Stjerneløb for børn

Alle kan være med, der opdeles i hold.
Kom og få en sjov oplevelse – og få dig lidt rørt, inden I kan
nyde den lagkage, som I selv først skal samle ingredienser til og
bagefter lave. Medbring gerne din mobiltelefon.

Kreativt værksted – kom og udfold dine kreative sider
m. børneudvalget. De har igen i år fundet på spændende ting :-)

Kl. 14.30

Stort kaffebord i teltet

kl. 16.00

VARNÆS REVY

Kl. 18.00

Pris 40 kr. – børn under 12 år gratis.
Vi serverer flotte lagkager (så længe
lager haves)
Kaffebordet er sponsoreret af Nykredit
og Bageren i Nybøl.
Lørdagens revy gentages.
Entré 40 kr.
Børn til og med 7. kl. må gerne sidde oppe foran,
de kommer gratis ind.

VI LUKKER OG SLUKKER ÅRETS BYFEST

OG OPFORDRER TIL, AT I BLIVER OG GIVER EN HÅND MED,
SÅ VI KAN FÅ RYDDET EN MASSE OP INDEN EN NY ARBEJDSUGE
STARTER :-)
INGEN KAN ALT – ALLE KAN NOGET – SAMMEN KAN VI DET HELE!

Så skal der ryddes op!
Vi begynder allerede søndag aften kl. 18.00,
så vi kan få det meste pakket væk allerede inden vi går hjem
og gør klar til en ny arbejdsuge.
Mandag d. 30. maj er der folk på pladsen fra kl. 10.00
– vi har brug for din hjælp.
Har du først tid efter arbejde, som kig forbi og se,
om der stadig er brug for DIG.
På forhånd tak for hjælpen :-)
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Bovrup og Omegn’s

Ringriderfest
Lørdag d. 24. juni 2017
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Lørdag d. 9. sept. 2017
kl. 10.00-16.00
på Kausager 8, Varnæs

Kom og vis din
veteranbil, -traktor eller -motorcykel
Kontakt Henrik Grau, 74 68 05 04
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Har I brug for:
•
•
•
•

Logodesign
Brevark, kuverter, visitkort,
Brochurer
Fag-/foreningsblade

•
•
•
•

Hjemmesider
Roll-ups, banner, skilte
Annoncer
Plakater

eller andre former for grafisk design...
- så er MayMax grafisk idé og design den rigtige løsning for dig!

v/Belinda Damgaard Jürgensen
SMEDEGADE 1, VARNÆS

I

6200 AABENRAA

TLF. 25 33 08 09
I
BELINDA@MAYMAX.DK
WWW.MAYMAX.DK
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Årets ildsjæl
2016

Hvorfor er det vi hvert år kårer årets ildsjæl?
Det gør vi, fordi vi gerne vil fejre og hylde, at vi er et samfund fuld at
mennesker, der kan og også gerne vil gøre en ekstra indsats, fordi de brænder
for det, de laver uden at få nogen anden gevinst end den at se ting lykkes
–at se andre mennesker glade – at give noget uden at forlange noget igen.
• Årets ildsjæl er en person, som gennem mange år har haft stor betydning
for vores samfund.
• Årets ildsjæl er en person, som de fleste af os hilser på flere gange i løbet
af ugen.
• Årets ildsjæl er aktiv i flere sammenhænge i vores lokalsamfund, både
som udøver og som medarrangør af aktiviteter og arrangementer.
• Årets ildsjæl ses mange gange i løbet af året, når der er arrangementer,
som vi alle nyder godt af – her kan bl.a. nævnes Skt. Hans, ringridning og
den fælles juleafslutning, som steder, vi møder HAM.
• HAN er glad – og møder alle med et smil og et standardsvar fra ham må
være ”det finder vi ud af” eller ”det er ikke noget problem”.
• Han giver en hånd med, så ting kan lade sig gøre. Vi fire arrangører i dag
har alle nydt godt af hans fleksibilitet og samarbejdsvilje.
Det er på baggrund af hans engagement i lokalsamfundet og hans personlige værdier og kompetencer, at han i år bliver årets ildsjæl.

Årets ildsjæl er….
Finn Christiansen – vores alles ”høker”
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ig Aabenraa

Dansk Dæk Service

ørensen
13 A
benraa

Langbroparken 1, Ullerup
6400 Sønderborg
Dansk
Dæk
Telefon 74 46 12 04

62 8222

Se mere på

Service

- Dæk, fælge og hjul til alle formål -

www.nybolig.dk

slund VVS®

& Vand & VVS Tekniker
n Fredslund Iwersen
Tlf. 23 20 72 31
j 9, Felsted
Fax. 35 12 72 31
enraa
mail@fredslundvvs.dk

Claus Lyng Hansen

Dæk / Fælge / Hjul
til alle formål
Langbroparken 1
Ullerup
6400 Sønderborg
tlf. 74 46 12 04

Skovbølgaardsvej 4, Bovrup, 6200 Aabenraa
Mobil: 20 21 95 66
Email:claus@clauslyng.dk
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Aktivigdag
Lørdag d. 2. september 2017
fra kl. 10.00

Sæt X i kalenderen nu!
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Elkær Maskinstation I/S
Kidingvej 34 . Bovrup . 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 06 15 · Fax 74 68 06 15

Biltlf. 24 24 88 19
20 22 32 15
Alt i landbrugs- og entreprenørarbejde udføres.
Ring og forhør nærmere.

COMPUTERSERVICE
FOR ALLE
Strejker computeren / internettet?
Vil TV’et ikke vise net-tv?
Får du aldrig set dine digitale billeder?
Eller har du et andet edb-problem?
Så er Eyes4iT klar til at hjælpe
både private, firmaer og foreninger.

v/ Lene Nielsen
Østergade 1, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 51 00

Henrik Christensen
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Juelsbjerg
3
Henrik
Christensen
Felsted
Juelsbjerg
3
6200 Aabenraa
Felsted
6200 Aabenraa

Eyes4iT, Varnæs
v/ Carsten Andersson
Tlf: 4059 0440 alle dage ml. kl. 17-20
info@eyes4it.dk

Åbningstider:
Mandag kl. 12.00-20.00
Tirsdag kl. 09.00-17.00
Onsdag lukket
Torsdag kl. 09.00-17.00
Fredag kl. 09.00-18.00
Lørdag kl. 08.00-12.00

Tlf.
74 68 51 23
Mobil
5451
20 23
Tlf. 40743468
a-asmussen@mail.dk
Mobil 40 34 54 20
www.a-asmussen.dk

a-asmussen@mail.dk
www.a-asmussen.dk

www.kvaers-kro.dk

Find os på Facebook:

Er der specielle ønsker eller ændringer
er du altid velkommen til at kontakte os.
Vi glæder os til at betjene dig

Administrative åbningstider:
Tirsdag til lørdag ............ kl. 10.00-18.00
Søndag og mandag ....... kl. 10.00-14.00

KVÆRS KRO · Kværsgade 9-11 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 9206 · info@kvaers-kro.dk

Kloak service SYD
v/ Peter Nielsen
Lobækvej 2, 6240 Løgumkloster
Tlf.: 4018 3558 - Mail: info@kloakservicesyd.dk

www.kloakservicesyd.dk
Find os på Facebook:
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• Samtaler online og live til dig der har
behov for hjælp, når livet slå knuder.
• Workshops, musikterapi og onlinekurser
i personligt lederskab.

Psykoterapeut

Laila Baltser

• Ophold “tid til ro” i naturskønne Varnæs
Mindst 4 personer max 8 personer.
®
®
®

Fredslund VVS
Aut.
Aut. GasGas- &
& Vand
Vand &
& VVS
VVS Tekniker
Tekniker

www.lailabaltser.dk

Fredslund VVS

®

Aut. Gas- & Vand & VVS Tekniker

Aut. Gas- & Vand & VVS Tekniker

v/
Carsten Fredslund
Iwersen
v/
v/ Carsten
Carsten Fredslund
Fredslund Iwersen
Iwersen
Felsted
6200
Aabenraa
·
Telefon
+ 45
2320 7231
Felsted
Felsted 6200
6200 Aabenraa
Aabenraa ·· Telefon
Telefon +
+ 45
45 2320
2320 7231
7231
mail@fredslundvvs
·
www.fredslundvvs.dk
mail@fredslundvvs
·
www.fredslundvvs.dk
mail@fredslundvvs
· www.fredslundvvs.dk
v/ Carsten Fredslund
Iwersen

Felsted 6200 Aabenraa · Telefon + 45 2320 7231
Nørlund´s
er en kosmetolog klinik, der tilbyder mange
mail@fredslundvvs
· www.fredslundvvs.dk
forskellige behandlinger bland
andet:
•
•
•
•
•
•
•

Ansigtsbehandlinger.
Div. Voksbehandlinger.
Vipper og bryn.
Manicure og Pedicure.
Div. Kropsbehandlinger.
CND™ SHELLAC® til hænder og fødder.
Øvrige behandlinger fremgår af
hjemmesiden www.nørlunds.dk
Brokbjergvej 4, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf: 27140273
www.nørlunds.dk
Find os på Facebook:
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Fra 1/6-17 tilbyder
klinikken kosmetisk akupunktur.
Der er en alternativ behandling i
stedet for den kemiske
behandling med Botox.

Spar 50%

på din første behandling,
ved at booke din tid,
inden den 1/6-17
Derudover
forhandles der
produkter fra
Forever Living Products,
BareMinerals
og CND™

Brødr. Ewers A/S
Ellegårdvej 19
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 29 75

DIT LOKALE

Transport af kreaturer og svin
- Værksted med speciale i Citroën og Pegeuot

- Rudecenter

VOGNMAND

Torben
Fröhlich

- Diesel og hybrid center

- Skadecenter, samarbejder med alle forsikrings selskaber
Søndermarksvej 7 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74DIT68LOKALE
10 10 / 40 41 00 12
- Certificerede autoteknik center

- Værksted med speciale i Citroën og Pegeuot
- Diesel og hybrid center

Alle vore mekanikere er certificerede autoteknikere
- Rudecenter

- Skadecenter, samarbejder med alle forsikrings selskaber
- Certificerede autoteknik center
Alle vore mekanikere er certificerede autoteknikere

DIT LOKALE:
DIT LOKALE
- Værksted med speciale i Citroën og Pegeuot
- Diesel- og
hybrid center
Værksted
med speciale i Citroën og Pegeuot
- Rudecenter
- Skadecenter, samarbejder med alle forsikrings selskaber
- Dieselautoteknik
og hybrid center
- Certificerede
center
KUNDEN
I FOKUS
Alle vore mekanikere er certificerede autoteknikere

- Rudecenter

KUNDEN
KUNDEN
I FOKUS
I FOKUS

PETER BYLLEMOS
Eskær 2, Tråsbøl, 6200 Aabenraa, Tlf. +45 74 86 02 10

PETER BYLLEMOS
www.byllemos-automobiler.dk
PETER BYLLEMOS
Eskær 2, Tråsbøl, 6200 Aabenraa, Tlf. +45 74 86 02 10
Eskærsamarbejder
2,www.byllemos-automobiler.dk
Tråsbøl, 6200
Tlf. +45 selskaber
74 86 02 10
- Skadecenter,
medAabenraa,
alle forsikrings
www.byllemos-automobiler.dk

- Certificerede autoteknik center
Alle vore mekanikere er certificerede autoteknikere
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Søstvej 21
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 37 60

SALON HELEN

Alt indenfor:
VVS · BLIK
VENTILATION

www.math-hendes.dk

DAME- OG HERREFRISØR

Varnæs Vestervej 4a
Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 00 86

Omgygninger
Tilbygning

Reparationer
Blikarbejder

Pantone Reflex Blue Pantone 485 HVID

Pantone Reflex Blue Pantone 485 HVID
Pantone Reflex Blue Pantone 485 HVID
Pantone Reflex Blue Pantone 485 HVID

v/ Verner Lund
Velkær 16 • Gl. Skovbøl • 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 07 05 • Mobil 24 45 18 90
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I Varnæs-Bovrup Idrætsforening er der mulighed for at deltage
i følgende idrætsgrene - henvend dig til følgende personer for
yderligere information:
Badmintonudvalg

Klavs Albertsen

20 44 39 87

badminton@vbif.dk

Fodboldudvalg

Elin Moldt

30 26 33 09

fodbold@vbif.dk

Gymnastikudvalg

Tine H. A. Holm

28 25 14 24

gymnastik@vbif.dk

Havkajakudvalg

Chresten Krogh 74 68 02 38

havkajak@vbif.dk

Løb

Dorte Aarøe

26 37 92 08

loberne@vbif.dk

Volleyball

Klavs Albertsen

20 44 39 87

volleyball@vbif.dk

Byfest			byfest@vbif.dk
Klubhusansvarlig

Anders Jensen

74 68 14 63

anders.line@bbsyd.dk

Børneudvalget:
Dorthe L. Lund

vmok@vmok.dk

Annika Lassen

annika.lassen@hotmail.com

Lene U. Thomsen

leneut@gmail.com

Lene Clausen

lpj@joergensen.mail.dk

Malene Lund

abramsen_rene@hotmail.com

Byfest ansvarlige:
Bente Dall

21 64 11 63

Vickie Slot Hansen

20 61 93 92

Tine Jefsen

22 42 85 90

Erhardt Kristesen

60 76 10 76

Mette Madsen

50 45 53 51

Merethe Alnor

61 67 54 65

Tommy Nielsen

40 99 55 37

Ove Pedersen

23 37 54 92

Bodil N. Wilhelmsen

24 26 78 26
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Speciale i Audi, VW, Skoda og Seat

DIN BIL - VORES ANSVAR
v/ Niels-Jørn Paulsen
Naldtangvej 8 · Varnæs · 6200 Aabenraa
Tlf. 7468 1100

www.tyson-motor.dk

ÅBNINGSTIDER:
Værksted: Mandag til torsdag kl. 7.30-16.30
Fredag kl. 7.30-15.00 - Lørdag og søndag lukket
Salg: Efter aftale
Uanset dit bilmærke, vil du dog hos Tyson Motor altid få en af landsdelens bedste service.
Vi har originalt testudstyr til bl.a. Audi, VW, Seat og Skoda, som sikrer dig de mest pålidelige
testresultater, og dermed også de mest korrekte reperationer.
Vi udfører endvidere service på alle biltyper, samt motorreperationer, forsikringsskader og
generel problemløsning, og benytter kun 1. klasses reservedele.
Medlem af CAD
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