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Det lader sig ikke skjule, og vi er alle med 
på den, vi tænker kun på jule. Sådan lyder 
det i den gamle julesang, og sådan er det 
hvert år her hos os i Tønder. For det er at-
ter blevet den tid på året, hvor julehyggen 
og julestemningen fylder Tønders gader 
og stræder. Det er blevet den tid på året, 
hvor lys, gran og guirlander pynter smukt 
op og skaber hygge, stemning og forvent-
ningens glæde hos både store og små.

Her i Tønder elsker vi denne tid på året, 
og med Julebyens åbning markerer og 
mærker vi for alvor, at julen er på vej. 
Byen klæder sig i sin juledragt, vi samles 
om den varme gløgg, lune æbleskiver og 
de små stemningsfulde julehytter, den 
smukke juleudsmykning og de mange 
festlige og fornøjelige aktiviteter tiltræk-
ker både kommunens egne borgere og 
gæster udefra.

Julebyen er for længst blevet en fast og 
hyggelig del af Tønders traditioner, og 

det skyldes ikke mindst, at man i Tønder 
Handelsstandsforening hvert år lægger et 
stort arbejde i at gøre det hele muligt. Det 
er bestemt ikke tilfældigt, at Tønder sidste 
år blev kåret som Danmarks hyggeligste 
handelsby – det behøver man blot gå en 
tur gennem byen for at forstå.

Gennem årene har mange gæster fra hele 
landet og udlandet fundet vej til julebyen 
Tønder, og rigtig mange vender tilbage år 
efter år. Vores gæster ved nemlig, at her 
fi nder de altid julehygge, spændende ju-
leshopping og mange gode tilbud i byens 
mange butikker og masser af julestem-
ning overalt.

Jeg ønsker alle en glædelig jul og rigtig 
god fornøjelse med Julebyen Tønder.

HENRIK FRANDSEN
BORGMESTER

Nu er det att er 
jul igen

Velkommen til julebyen Tønder
Danmarks ældste købstad
med de krogede gader og
smukke gavlhuse danner en
stemningsfuld ramme om
julen i Tønder



MESSING
Det maritime metal messing oplever en kæmpe renæs-
sance, og det er nemt at forstå hvorfor. Der er nemlig
rig mulighed for at mikse med forskellige materialer,
og metallet bringer sin helt egen varme ind i hjemmet.

1. COOL LYSEKRONE. Antik messing. 2. PANTOP 45 PENDANT ANTIQUE BRASS. 3. CLAVA DINE PENDEL.
4. COOPENHAGEN SC16 VÆGLAMPE LED. 5. BELLEVUE BORDLAMPE. Fås i 4 varianter. 6. COOL VÆGLAMPE. Antik messsing.

7. EOS MINI BORDDLAMPE. USB-udtag. Brune fjer/messing. 8. FLOWERPOT VP3 BORDLAMPE 9. KAISER IDELL™ 6631-T BORDLAMMPE. Særudgave.
10. RØRHAT VÆGLAMPE. 11. PANTOP 45 TABLE ANTIQUE BRASS. 12. COOL BORDLAMPE. Mat antik messing og fod i ttræ.

13. LE KLINT 306 BORDLAMPE. Bord- eller væglampe.
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INSPIRATION&TEND

INSPIRATION&TENDENSER

Hoff
Storegade 17 · Tønder · Tlf. 73 72 30 00

Åben hver dag indtil jul
Mandag - fredag: kl. 10.00 - 17.30

Lørdag: kl. 10.00 - 16.00
Søndag: kl. 11.00 - 16.00

Vindjakke
Før 1499.-

Nu kun

999,-

Skjorter
og strik

Frit valg

299,-

Skjorter
og strik

Fra

299,-

Uldjakke
Før 1499.-

Nu kun

999,-
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Lørdag den 9. november åbner Julebyen Tønder sin 27. 
sæson. Det sker med et brag af et julemandsoptog, der 
går fra Kvickly Tønder på Plantagevej og op gennem 
gågaden til Torvet. Med Esbjerg Postorkester i front og 
en masse julemænd, julekoner samt nissemænd bliver 
det igen et forrygende optog. På Torvet åbner Tønders 
borgmester, Henrik Frandsen, officielt julen klokken 
14.00.
Og der bliver god tid til at få handlet alle julegaverne 
lokalt. Butikkerne har nemlig åbent hver dag fra den 9. 
november til og med den 23. december.

Masser af aktiviteter
Der bliver masser at tage sig til, og man kan med 
garanti finde sin julestemning, hvis man lægger vejen 
forbi Tønder.
Torsdag den 14. november afholdes det populære 
julebanko. Her får alle masser af brikker at flytte med, 
hvis man dukker og og deltager i i Tønderhallerne med 
start klokken 18.30. Byens butikker har sponsoreret 
præmierne igen i år.
Søndag den 17. november er dagen for det populære 
julemandsløb for hele familien Running Santas i Tøn-
der - starten går klokken 14.00 fra Skibbroen. Tilmel-
ding på www.sportstiming.dk.

Traditionen tro kører Tønders eget juletog gennem 
gågaden hver lørdag og søndag med start klokken 
10.30 om lørdagen og klokken 11.00 om søndagen. 
Julehytterne på Torvet har åbent ugen igennem. Hele 
gågaden er pyntet op med jul som tema. Juletræer og 
julepynt samt julebelysningen er med til at gøre julen i 
Tønder til det helt store trækplaster, der altid er en tur 
og et besøg værd.

flyvende juleMand Med snegaranti
Tønders egen julemand vækkes søndag den 24. no-
vember - igen med et optog, der denne gang går fra 
Vestergade til Torvet. Her vil julemanden, hvis vejrgu-
derne er med ham og rensdyrene, lande efter en lang 
flyvetur fra Nordpolen.
Julemanden i Tønder er flyvende helt frem til jul. Hver 
torsdag, fredag, lørdag og søndag vil han kunne ople-
ves, når han lander på tagryggen på Torvet. Og hver 
gang vil det ske i en sky af sne. Der er således allerede 
nu givet snegaranti i Tønder i julen.
Så der er meget at opleve, når julen falder over Tønder 
- rækken af arrangementer og nye tiltag fortsætter helt 
frem til og med den 23. december.

TøNDER ViL OVERRaSKE MED NyE TiLTag, FORFøRE, gLæDE STORE Og SMå Og DuFTE aF 
JuL, NåR DaNMaRKS FøRENDE JuLEBy åBNER OP FOR JuLEHyggEN.

Julehyggen 

Som altid vil julemanden selvfølgelig være  
at finde på Torvet i Tønder, når Tønder Juleby  

åbner den 9. november. Pressefoto

Åbningstider 
Fra og med lørdag den 9. november  
har butikkerne og julehytterne  
følgende åbningstider: 

Byens Butikker: 
Mandag-fredag klokken 10.00 – 17.30
Lørdag klokken 10.00 – 16.00
Søndag klokken 11.00 – 16.00
Enkelte butikker kan have  
andre åbningstider.

julehytterne:
Mandag-fredag klokken 11.00 – 17.00
Lørdag klokken 10.00 – 17.00
Søndag klokken 11.00 – 17.00

daler ned over tønder



TØNDER tlf. 74 72 36 64
VARDE tlf. 75 22 10 44 BLÅVAND tlf. 76 10 03 10

Åbningstider
kan findes på

www.topssandersen.dk

Julegaver
til hele familien

TOPS EUROSKO TØNDER HOLDER ÅBENT HVER DAG FREM TIL JUL
Mandag – fredag 10.00 – 17.30 • Lørdag 10.00 – 16.00 • Søndag 11.00 – 16.000

JULETILBUD

999,-
damestr.

JULEPRIS499,-

JULETILBUD

699,-
herrestr.

Glerups tøffel
eller sko

JULEPRIS499,-
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Landsdækkende bytteservice
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Julemanden er alti d populær, når han viser sig på 
Torvet i Tønder. Nu er der yderligere en grund ti l at 
holde af maden med det hvide skæg, når han hver 
søndag i julemåneden trækker en vinder blandt de 
julepostkort, byens børn har skrevet ti l ham. 
Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Julehilsen til julemanden

Et postkort 
til julemanden 

kan sikre en tidlig julegave
SOM NOGET NYT KAN BØRN I ÅR SKRIVE ET JULEPOSTKORT TIL JULEMANDEN 
I TØNDER. HVER SØNDAG BLIVER UGENS POSTKORT HEJST OP TIL 
JULEMANDEN, DER TRÆKKER EN VINDER AF EN JULEGAVE.

Som noget nyt kan børnene i Tønder i år vinde en tidlig julega-
ve, hvis de skriver et postkort til julemanden og afl everer det i 
den fremsatte postkasse på Torvet i Tønder.
Hver søndag klokken 16 i julemåneden bliver indholdet fra 
postkassen tømt over i en sæk, som hejses op på taget, hvor 
julemanden plejer at dukke op med sine rensdyr og kane.
- Jeg håber ikke, at sækken bliver så tung, at julemanden ikke 
kan trække den op, griner Jackie Jørgensen, der er medlem af 
Tønder Handelsstandsforenings juleudvalg.
På taget udtrækker julemanden en vinder, som får en stor æske 
Lego til en værdi af 500 kroner.
Jackie Jørgensen fortæller, at julemanden stadig er populære 
hos både store og små. Det nye tiltag skal sikre, at manden med 
det store, hvide skæg fortsat vil kunne trække forældre, bedste-
forældre og børn til byen og ikke mindst Torvet.
Julemanden gennem 27 år, hvis borgerlige navn er Frank Clau-
sen, forsikrer, at han vil gøre sit ypperste for at trække de rigtige 
vindere om søndagen.

- Jeg vil gøre det efter bedste evne. Jeg er jo også vant til at 
vælge ønsker fra en lang ønskeliste, siger julemanden og tilføjer 
et ho ho ho.

SIDSTE GANG JULEMANDEN UDTRÆKKER EN VINDER AF 
EN PAKKE LEGO BLIVER SØNDAG DEN 22. DECEMBER.

Jefsen

.

Nyhed!

Fyldte hjemmelavede
honningkager

r.....
lags
r
le
.

ores
afe.

Husk vi har åbent alle ugens dage.



Hans Iversen & Søn

Vestergade 6
6270 Tønder
Tlf. 74 72 16 54

iversen_h

Find
også de gode tilbud på:
www.hansiversen.dk

POP-UP BUTIK I PAKHUSET TØNDER
ÅBNER LØRDAG D. 9. NOVEMBER

KOBBERGADE 10

ÅBNINGSTIDER:
Fredag......14.00-17.30
Lørdag og
Søndag.....11.00-16.00

FREM TIL JUL

• 14. dec. kl. 15.00: Julekoncert
• 17. dec. kl. 9.30: Børnejul 0-3 år
• 17. dec. kl. 10.30: Børnejul 3-6 år
• 24. dec. kl. 13.30: Julegudstjeneste
• 24. dec. kl. 15.00: Tysk

julegudstjeneste
• 24. dec. kl. 16.30: Julegudstjeneste

H O S T R U P S H O T E L . S Ø N D E R G A D E 3 0 . 6 2 7 0 T Ø N D E R . D A N M A R K

JULEMENU
Serveres fredag, lørdag og søndag
fra 2. november til 21. december

Terrin af torsk, rejer & capers med sprød salat

Knust jordskokkesuppe med sprød bacon

Gråand med sauteret grønkål, glacerede rodfrugter, tyttebær & svampe, dertil
rosmarin kartofler & rødvinssauce

Udvalg af danske oste med syltede komquats

Fromage med ris og marinerede kirsebær dertil servers en kirsebærsorbet.

Vælg 3 retter......kr. 399,-
Vælg 4 retter......kr. 459,-
Vælg 5 retter......kr. 499,-

Bordbestilling nødvendig på 74722129
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De tusinde lys, som Emmy Köhler skrev juleklassi-
keren om, slår ikke helt til i Tønder. Et tusinde lys er 
faktisk overhovedet ikke nok, lyder det med et smil på 
læben fra Jackie Jørgensen, der er med i Tønder Han-
delsstandsforenings juleudvalg og som siden 1999 
har været en vigtig medspiller, når Tønders bymidte 
skal lyse op ved juletid. 
- Der er i hvert fald en halv million lys. Bare sådan en 
meter lyskæde, som vi bruger på tagryggene, er der 
120 lys i - og alene den her slags har vi over en halv 
kilometer af, forklarer han med et stort smil. 
Julens store opgave for Jackie Jørgensen og co. er et 
projekt, som er noget mere omfattende end blot at 
pynte op og så at pille det hele ned igen efter jul. Det 
er lige dele tradition og sjov opgave, forklarer han: 
- Julen er et projekt, og det er meget vigtigt for byen. 
Jeg vil ikke sige, at jeg står i spidsen for julebelysnin-
gen, men jeg er den praktiske gris i projektet og synes, 
det er skægt at være en del af det.

Ingen amerIkanIserIng
Når julelysene kommer op i november, er det pro-
duktet af en del planlægning, der tager det meste af 
året. Planerne bliver lagt i løbet af året, hvor gruppen 
kommer op med nye idéer. Nogle af ideerne bliver vir-
kelighed - blandt andet er to store, kunstige juletræer 
med lys kommet på inventarlisten til i år. 

En anden nyskabelse, som Jackie Jørgensen fremhæ-
ver, er julemandens kane, som man hver søndag vil 
hejse sække med juleønsker op i. Men nyskabelserne 
sker efter en helt fast linje. Julelysmestrene er nemlig 
helt enige om, at den gamle stil skal råde: 

- Vi holder os altid til den gamle stil. Vi vil gerne have 
det bløde lys, for Tønder er jo en gammel by - og det 
fungerer altså ikke rigtigt, når alt blinker og er i mas-
ser af farver. Men uanset hvad, er det lidt "Fars fede 
jul", som har taget overhånd, griner han. 

Når strømmen sættes til, er belønningen til gengæld 
klar: 
- Det er så fedt, når det hele spiller. Der er vi helt høje 
over det. Vi gør rigtig meget for, at det ikke bliver for 
amerikaniseret - det er vigtigt, at det ser godt ud, 
forklarer han.

generatIonsskIfte
Gruppen bag julelysene håber imidlertid, at det 
trækker op til et generationsskifte. Jackie Jørgensen 
fortæller i hvert fald, at der er plads til flere hænder på 
opgaverne:
- Det her er noget vi hygger med, men vi vil absolut 
gerne have lidt flere yngre folk med. Jeg er 63 år og 
yngst, så der må gerne komme lidt nye ind. Det skal i 
hvert fald være en opfordring til, at vi gerne vil have 
hjælp. Udfordringen er jo, at nogen skal kunne køre 
med en lift for at sætte lysene højt oppe, forklarer han 
og fortsætter:
- Men indtil videre fortsætter vi i hvert fald. Jeg ser det 
som god motion - og så giver det jo andre en god ople-
velse at gå gennem en julepyntet by, forklarer han.

Nu tændes tusind julelys:  
Byens julelys er

et helårsprojekt
JUl oG JUlElys Er To UaDsKillEliGE sTørrElsEr - MEN HVaD sKal DEr EGENTliGT  
Til, Når HElE ByEN sKal GliMTE aF JUlElys? DET VED JacKiE JørGENsEN alT oM  
- siDEN 1999 Har HaN HaFT ET Par aFGørENDE HæNDEr MED i ProcEssEN.

Jackie Jørgensen er én af tre foregangsmænd, 
når Tønder pynter op til jul. En stor gruppe er 
i sving, når der skal over en halv million lys. 
Tønder Festivals 20-30 pionerer indgår også i 
holdet.  
Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Vi holder os altid til den gamle 
stil. Vi vil gerne have det bløde lys, 

for Tønder er jo en gammel by  
– og det fungerer altså ikke rigtigt, 

når alt blinker og er i masser af 
farver. Men uanset hvad, så er det 
lidt ”Fars fede jul”, som har taget  

overhånd.

Jackie Jørgensen

63-årige  
Jackie Jørgensen er til  
daglig i politiet, og det 
skorter bestemt ikke på 

projekter udenfor tjenesten 
heller. Siden 1999 har han 
været med til at julepynte 

Tønder. Foto: Hans Chr. 
Gabelgaard



Vestergade 43, Tønder · Tlf. +45 74 72 33 83 · kirsten@andersen-tonder.dk · www.hobbysyogstrik.dk

Åbningstider: mandag - fredag 10-17.30 · lørdag 10-16.00 · søndag 11-16.00

Kaffe & The • Chokolade • Gavekurve
Øl &Vin • Specialiteter • Interiør

Vestergade 66 - i gården • 6270 Tønder • tlf. 74 72 22 51
mail@kongchristian.dk • www.kongchristian.dk

Find os på Instagram og Facebook

Vi glæd r os til
Juleaften...

Julegaveideer
Julekaffe
Julethe
Julepynt
Julekurve
Julebryg
Julesnaps
Mandelgaver
Værtindegaver
- ogmasser af
nisser og legetøj
fraMaileg

Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl. Åbningstider: Mandag - fredag 8 19 · Lørdag - søndag 8 18

HUSKDUKAN INDLEVERE PAKKERHOSOS
– både erhverv og privat!
GLS sørger for hurtig levering. TØNDER

MØDOS PÅ
FACEBOOK

Husk at hve
r gang

du handler i Kv
ickly Tønder

giver vi en gratis bolle
til

alle børn iflg. med en voksen

fra vores ba
gerafdeling

!

Kvicklys slagtere ved alt om kød, udskæringer og
tilberedningsmetoder. Kom forbi din slagter og
fåmasser af inspiration til jule- og nytårsmaden.

Der er krumer i vores bagere hos BrødCooperati-
vet. Vi har altid friskbagte rundstykker og brød,
kager til festlige lejligheder, barnedåb, bryllup og
fødselsdage - vi står klar til at hjælpe dig!

Delikatessen laver mad, som du selv ville lave
den, hvis du havde tid. Her finder du klassiske
danske retter, men ogsåmodernemad.
Kom forbi delikatessen og lad os forkæle dig!



JULETIDEN I RØMØ - TØNDER
Spørgsmålet kan besvares med et simpelt svar - men kræver
dog stadig en fortælling. Beretningen om en smuk og hyggelig
tid, der foregår i gaderne, der er oplyst af de smukke lys,
som hænger over Tønders gågade. Hele vejen, fra starten af
gågaden, til torvet, hvor julebelysningen rigtigt kommer til sin
pragt og med de hyggelige julehytter, hvor man kan købe sig
et smagfuldt måltid af æbleskiver og drikke en kop dejlig, varm
juleglück.

Hytterne byder også på kunsthåndværk, i form af glas,
dekorationer, smykker, garn og strik samt forskellige slags
julepynt. Så hvis du elsker julen og ønsker at finde julehumøret
frem - under de smukke julelys, som mest af alt minder om
tusinde af stjerner, der hænger lavt under himlen - så er Tønder

Juleby det perfekte sted at besøge, når juleshoppingen for
alvor går i gang.

Julestemningen kommer helt naturligt, når man mærker
Tønders julemiljø, den fælles stemning omkring julen, som
opstår fra Tønders gamle bygningsværker samt bygningskultur,
der sammen med juleudsmykningen og gågadens hyggelige
butikker, resulterer i noget helt unikt, som man kun finder i
Tønder.

Så svaret på spørgsmålet: “Hvorfor er tønder Danmarks
hyggeligste juleby?” kan besvares så kort som: “Fordi man
behøver ikke at være i julestemning, når man besøger byen,
men man er det i hvertfald, når man forlader den igen.”

NOV
09

Julebyen +
julemandsoptog

Lørdag kl 10.00 åbner julebyen
& kl 13.00 vil der være julemand-
soptog

Kickly Tønder - Plantagevej

NOV
17

Julemandsløb

Søndag kl 14.00
Tag hele familien med til jule-
mandsløbet i tønder

Skibbroen - Tønder

NOV
24

Fylvende julemand

søndag kl 14.00
Julemanden lander igen i år i
Tønder og deler ud fra godte-
posen

Kickly Tønder - Plantagevej

DET I TØNDER JULEN BEGYNDER

Det uden tvivl at julen begynder i Tønder, men i hele området kan
man finde julearrangementer. Se meget mere på vores hjemme-

side www.romo-tonder.dk, hvor du kan finde events til hele julen.

RIG PA TUR



JULEKONCERT I SKÆRBÆK
Der er max to billetter pr person. Koncerten er
åben for alle – og er gratis. Man kan tilkøbe mad og
overnatning.

Den første koncert bliver lørdag 16. november
2019 i Skærbæk Centret med det populære skotske
folkrockband Skerryvore.

PLUK ØSTERS OM VINTEREN
Selvom det iskoldt udenfor og der kan være
frost på græsplænen, så er der stadig rig
mulighed for at tage på tur ud til vadehavet og
plukke østers.

Sæsonen for østers fortsætter hele vejen
igennem vinterperioed.

Tag forbi romo-tonder.dk og find en guide til
at tage med ud i Nationalparken Vadehavet.

JUL PÅ SCHAKENBORG
Juleudstilling på Schackenborg i
Sønderjylland

Oplev mere end 50 års
julekalendere og find inspiration
til julebordet

JULEEVENT

VINTER ØSTERS

JULEBYEN TØNDER
De små julehytter, julemanden, der flyver
henover taget på Turistinformationen, de
mange arrangementer, lugten af brændte
mandler, det store flotte juletræ på Torvet
og hele gågaden, der igen er pyntet op til jul.
Hele Tønder by forbindes af mange med jul.
Gæsterne kommer langvejs fra for at få en
skøn oplevelse.

Julebyen Tønder er kendt langt ud over
landegrænserne. Traditionen er startet for
26 år siden og rigtig mange ildsjæle arbejder
på at gøre Tønder til et julemekka.

Vidste du...

JULEGUDSTJENESTE

PÅ RØMØ GÅRMAN I KIRKE D. 23
Normalt når man taler om d. 24
december, så er det tradition for mange
at dagen går med juleaktiviteter og
for mange betyder det også et besøg i
kirken, til julegudstjeneste.

Men på Rømø er denne tradition
lidt anderledes, da man kun har
julegudstjeneste d. 23 december.

9. NOVEMBER 23. DECEMBER
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Langt de fleste børn venter i spænding hele juleaftens 
dag på at få lov til at flå gavepapiret af pakkerne, der 
ligger under juletræet. Det er dog ikke alle børn, der 
er så priviligerede at have gaver at pakke ud.
Sådan skal det ikke være. Derfor kommer der i år et 
ønsketræ med ønsker fra børn og unge i alderen 0 til 
18 år i Tønder Kom-
mune, som ikke kan 
se frem til mange 
gaver under juletræ-
et den 24. december.
Ønsketræet kommer 
til at stå i foyeren i 
Mediehuset i Tønder. 
Det er herfra at alle 
dem, der vil være 
med til at hjælpe, 
kan give et barn lige 
præcis den gave, 
som han eller hun 
ønsker sig.
Det er familierådgi-
vere og konsulenter 
fra kommunen, der 
til dagligt har kontakt med udsatte familier i kommu-
nen, der har lavet en liste over omkring 30 børn og 
unge. Listen er med navn på de børn og unge, som 
konsulenterne vurderer har størst gavn af tilbuddet. 
Ønsker fra de pågældende børn er derefter indhentet 
og er skrevet på hjerter og hængte på træet.
Når en person vælger et hjerte med det pågældende 
barns ønske, alder og køn, afleverer man hjertet i Me-
diehuet og bliver registreret som køber af den gave. 
Når gaven er købt afleverer man den igen i Mediehu-
set, som sørger for at kommunen får gaverne, og at 
de kommer ud til de rigtige børn. 
- Det eneste krav er, at gaven minimum koster hund-
rede kroner. Man bestemmer selv, om man ønsker at 
købe for eksempel tilbehør til, siger Pia Sørensen, der 
er en del af Tønder Handelsstandsforeningens juleud-
valg, og som er en af initiativtagerne til ønsketræet.

God jul for alle
Det er første gang, at man i Tønder Kommune har et 
ønsketræ til fordel for udsatte børn. Men Pia Sørensen 
glæder sig over, at de har fået idéen realiseret: 
- Det er fantastisk, at trængte børn kan få en julegave. 
De har det svært nok i hverdagen, hvor der er nogle 
børn, der aldrig får noget. Så det, at vi nu har mulig-
hed for at give dem en gave, betyder meget.
Derfor opfordrer hun samtidig alle til at komme ned i 
Mediehuset og vælge et hjerte til det gode formål: 
- Man kan for eksempel tage sit barnebarn med. Børn 
har godt af at vide, at der er nogle, der ikke er så heldi-
ge at få noget.
Ønsketræet er et samarbejde med Tønder Kommune, 
som af sikkerhedsmæssige årsager er de eneste, der 
har børnenes fulde navne og adresser. Det er derfor 
også kommunen, der sørger for, at gaverne kommer ud 
til børnene. Træet med ønskerne forventes at komme 
op i foyeren i Mediehuset i slutningen af november og 
vil stå der til midten af december.

Det er Dorit Hansen og Pia Sørensen fra Mediehuset i Tønder, der er initiativtagere til ønsketræet.  
Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Alle børn 

- Det er fantastisk, at trængte børn  
kan få en julegave. De har det svært  

nok i hverdagen, hvor der er nogle  
børn, devr aldrig får noget. Så at vi  

nu har mulighed for at give dem  
en gave, betyder meget.

Pia Sørensen,  
initiativtager til ønsketræet

skal have en julegave
I år KaN Du gIve eT BarN, Der eLLerS IKKe vIL være Så  PrIvILIgereT, eN juLegave. I MeDIeHuSeT I TØNDer 
KoMMer Der eT ØNSKeTræ MeD ØNSKer fra uDSaTTe BØrN, SoM MaN KaN KØBe gaverNe TIL.



15

Ovalt spisebord
110x170 cm

med 2 foldeplader
i massiv eg

samt 4 stk. Wegner Y-stole
i eg sæbe.

NU KR.
43.998,-
Normalpris
kr. 57.340,-

Møbelhusets klassiske spisestue
- levering inden jul

Mogens Hansen kampagne - i 6 flotte læderfarver, til levering inden jul!

SPAR25%
PÅ SOFAMODELLER
MED LUKSUSLÆDER

DANMARKS STØRSTE
UDVALG I

MOGENS HANSEN SOFAER

Særtilbud på Hans J. Wegners Y-stol i 5 varianter NU 3895,- kr. pr. stk.

Masser
af flotte

julegaveideer

MØBELHUSET 2
BRDR. JACOBSEN · TØNDER ApS

VESTERGADE 35 - 39 · DK-6270 TØNDER
TLF. 7472 2081

www.mobelhuset2.dk

Danmarks største Stressless udstilling hos

SPAR

25%
på alt Stressless*
*Gælder ikke i forvejen nedsatte-

eller fast lav pris produkter

Markedets bedste priser på Stressless!

Arne Vodder A 59

Arne Vodder AV533

Model London

Danmarks
største udvalg

indenfor
Nielaus sofaer.

Udvalgte læder
og stoftyper til

attraktive
kampagnepriser

BRDR. JACOBSEN · TØNDER ApS
HYDROVEJ 2 · DK-6270 TØNDER

TLF. 7472 5700
www.indbo.dk

Stort udvalg
indenfor belysning

Fly læænestol
med skammel

Oplev Danmarks største Hans J. Wegner udvalg hos Møbelhuset 2 - Se mere på www.mobelhuset2.dk



Juletoget kører fra Torvet

Lørdage ......................... kl. 10.30 - 17.00
Søndage ........................ kl. 11.00 - 17.00

Juleåbningstider i Tønder:

Butikkernes åbningstider
Hverdage .......................... 10.00 - 17-30
Enkelte butikker kan have længere åbningstider
Lørdage....................................10.00 - 16.00
Søndage .................................11.00 - 16.00

Julehytternes åbningstider

NOVEMBER + DECEMBER:

Mandag - fredag...............11.00 - 17.00
Lørdag ...............................10.00 - 17.00
Søndag ..............................11.00 - 17.00

LØRDAG DEN 9. NOVEMBER

Kl. 10 Julebyen Tønder åbner

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Oplev DR Julekalenderens historie i en
flot juleudstilling på Schackenborg Slot
samtidig kan du også se Rosendahls
smukke juleborde, dekorationer,
juletræer m.m. på slottet.
Der kører løbende GRATIS SHUTTLEBUS
fra Tønder til Schackenborg

Kl. 10-11 Julemændene leger med børnene i Kvickly
- kom og kør en gratis tur i juletoget.
Juletoget kører ved Kvickly og kører
med optoget kl. 13.00

Kl. 13 Juleoptoget med Esbjerg Postorkester,
byens gamle veteran-brandbil og en masse
julemænd, julekoner, nisser og nissebørn
går fra Kvickly ned til Torvet, hvor den
officielle åbning af julebyen foregår.

Kl. 14 Julebyen åbnes officielt ved Borg-
mester Henrik Frandsen samt
Michael Koed, årets julemand 2019.

Kl. 14.15 Juleleg og tryllerier
med julemændene i gågade

Hos KongChristian i Vestergade hænger
julemandens tøj på tørre snoren - her får
han vasket og tørret sit tøj helt frem til og
med den 23. december.

SØNDAG DEN 10. NOVEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.

Kl.. 11 Julebyen Tønder åbner

Kl.. 11 Julemænd og leg på Torvet og gågaden -
Kom og giv julemanden din ønskeseddel.

Kl.. 14 + 16 Oplev vor julemand flyve fra Torvet.
Husk børne-julekonkurrencen!

TORSDAG DEN 14. NOVEMBER

Kl. 18.30 Julebanko i Tønderhallerne -
hele overskuddet går til julebelysningen.
Sponsorerede gaver fra byens butikker -
mange flotte præmier.

LØRDAG DEN 16. NOVEMBER

Kl. 10 Julebyen Tønder åbner

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.

Kl. 14 + 16 Oplev vor julemand flyve fra Torvet

SØNDAG DEN 17. NOVEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.

Kl.11.00 Julebyen Tønder åbner

Kl. 14 Julemandsløb - Running Santas
- for hele familien

Tønders Julemandsløb Running Santas.
Starten går fra Skibbroen i Tønder.
Der løbes ruter på 3 km, 5 km, 10 km
samt 2,5 km WalkKøb billetten på
www.sportstiming.dk

Kl. 14 + 16 Oplev vor julemand flyve fra Torvet.
Husk børne-julekonkurrencen!

TORSDAG DEN 21. NOVEMBER

Kl. 11.30-12.30Jefsen Bog og Ide, Storegade 5,
får besøg af Sara Blædel.
Hun signerer hendes nye bog
”Pigen under Træet”, som udkommer
den 15. november.
Alletiders gaveide til de læseglade!

LØRDAG DEN 23. NOVEMBER

Kl. 10 Julebyen Tønder åbner

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.

Kl. 11-13 Jefsen Bog og Ide, Storegade 5,
får besøg af Svend-Erik Ravn.
Han signerer hans nye bog
”Sønderjysk humor”, samtidig serverer
butikken de kendte sønderjyske kager
Gode Råd.

Kl. 11-15 Bagerskolen i Tønder præsenterer på Torvet
det store Sønderjyske Kagebord . Kom og få
gratis smagsprøver og lækkerier fremstillet
af de dygtige bageelever.Kl. 14 + 16

SØNDAG DEN 24. NOVEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.

Kl. 11.00 Julebyen Tønder åbner

Kl. 13.45 Vi vækker Tønders julemand
Juleoptoget starter fra Vestergade
med den gamle veteranbrandbil og
Tønders Brass Band. Turen går op
mod Torvet - her får Tønders egen
julemand for 27. gang nøglen til
byens huse. Der er gratis juleposer til
alle fremmødte børn

DET SKER I
Fra lørdag den 9. november til mandag den 23. december

Mød Tønders
egen

julemand
i gågade

n.

Fra søn
dag den 24.

november til d
en

23. dec
ember på f

ølgende
tidspun

kter:

Mandage
-fredage

kl. 15.00
- 17.30

Lørdage
kl. 11.00

- 15.00

Søndag
e kl. 12.

00 - 16.
00

SCHUTTLEBUS
til Schackenborg:

Af- og påstigning
Tønder: Rutebilstationen, Kongevej 5, Festival
p-pladsen, ved Slotsbanken
Møgeltønder: Schackenborg slot, Stjernen/Torvet



17.00
17.00
17.00

Kl. 14.00 Juleoptoget er på Torvet, hvor vi
sammen med borgmesteren vækker
vores julemand

Kl.14 + 16 Oplev vor julemand flyve fra Torvet.
Husk børne-julekonkurrencen!

FREDAG DEN 29. NOVEMBER

LØRDAG DEN 30. NOVEMBER

Kl. 10 Julebyen Tønder åbner

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.

Kl. 14 + 16 Oplev vor julemand flyve fra Torvet

SØNDAG DEN 1. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.

Kl. 11 Julebyen Tønder åbner

Kl. 14 + 16 Oplev vor julemand flyve fra Torvet.
Husk børne-julekonkurrencen!

LØRDAG DEN 7. DECEMBER

Kl. 10 Julebyen Tønder åbner

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.

Kl. 11 Oplev det tyske Posaunenchor
Süderlügum synge på Torvet.

Kl. 13-14 Tønders eget FDF Brassband
spiller i gågaden

Kl. 14 + Kl. 16Oplev vor julemand flyve fra Torvet

SØNDAG DEN 8. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.

Kl. 11 Julebyen Tønder åbner

Kl. 13 Privatskolen Marieskolen laver
danseoptog på Torvet

Kl. 14 + 16 Oplev vor julemand flyve fra Torvet.
Husk børne-julekonkurrencen!

LØRDAG DEN 14. DECEMBER

Kl. 10 Julebyen Tønder åbner

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.

Kl. 14 + 16 Oplev vor julemand flyve fra Torvet

SØNDAG DEN 15. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg åbner.
Læs mere andet sted i programmet.
Gratis shuttlebus til og fra slottet.
Sidste chance for at opleve Jul på slottet!

Kl. 11 Julebyen Tønder åbner

Kl. 13-14 Tønders eget FDF Brassband spiller
i gågaden

Kl. 13 Veterantog fra Esbjerg ankommer
til Tønder Banegård.

Kl. 14 + 16 Oplev vor julemand flyve fra Torvet.
Husk børne-julekonkurrencen!

LØRDAG DEN 21. DECEMBER

Kl. 10 Julebyen Tønder åbner

Kl. 14 + Kl. 16Oplev vor julemand flyve fra Torvet.

SØNDAG DEN 22. DECEMBER

Kl. 11 Julebyen Tønder åbner

Kl. 13 Veterantog fra Esbjerg ankommer
til Tønder Banegård.

Kl. 13-14 Tønders eget FDF Brassband spiller i gågaden

Kl. 14 + Kl. 16Oplev vor julemand flyve fra Torvet.
Husk børne-julekonkurrencen!

MANDAG DEN 23. DECEMBER

Kl. 12.00 Gratis risengrød på Torvet i Tønder.
Kom og ønsk hinanden en god jul -
først til mølle... (350 portioner)

TØNDERJulebye
KL 10-22

BLACK FRIDAY
Shop løs – køb dine julegaver i Tønder i ro og
mag og oplev samtidig, hvor smuk julebyen er

når mørket bryder frem…

Juleshopper – NYTMangler du tiden til at købe julegaver

- og er du ikke den store ”shopper” – så hjælper vi dig med at købe

dine julegaver.
Kontakt Tønder Handelsstandsforeningens

Centerkontor på info@tonderhandel.dk

Fra den 1. december til og med den 15. december 2019.

Her vil du få tilsendt en ”ønskeseddel”, som du bedes udfylde med

juleønskerne, størrelser, evt. mærker, beløbsstørrelse, dit navn,

mobilnr. m.m.
Herefter vil ønskesedlen blive tildelt en af vore juleshoppere, der

køber julegaverne får dig. Juleshopperne får gaverne pakket ind,

der bliver vedlagt kvitteringer m.m.
Der aftales nærmere med juleshopperen

vedr. afhentning.
Betaling skal foregå kontant

eller nærmere aftale med shopperen.

Oplev den flyvende julemand fra Torvet

Torsdage og fredage............................kl. 15.30
Lørdage og søndage .............kl. 14.00 og 16.00

Konkurrence for børn (3-12 år)
Hver søndag kan du aflevere et julekort - som du får i byens butikker - i en kasse ved
Torvets Pølser senest kl. 14. Kortene bliver sendt op til julemanden. Når han flyver kl. 16.00,
trækker han en julehilsen fra et barn, som vinder en Legopræmie til en værdi a kr. 500,-
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Schackenborg åbner porten til

De fleste husker nok DR's julekalender Jul på Slottet, 
som blev sendt første gang i 1986. Valentin, nissen 

Fimpe og prinsesse Miamaja har de fleste et eller 
andet forhold til, og nu får Møgeltønder og om-

egn sin helt egen version af Jul på Slottet.
Schackenborg Slot åbner nemlig portene til 
slottet, hvor man fra den 9. november kan 
opleve en udstilling, der viser effekter, sce-
nografi og rekvisitter fra DR's julekalendere 
gennem tiden.
Udstillingen indeholder både gamle 
u-landskalendere, velkendte dukker og 
masser af kostumer og rekvisitter fra de 

populære TV-julekalendere. Man kan blandt 
andet opleve Nissebandens spisebord med 

risengrøden i midten, Bamses juleslæde og 
nogle af de mere vilde effekter, som DR’s speci-

al effects-folk har lavet til julekalenderne.
De mange nostalgiske effekter og fortællingerne er 

både udstillet på slottet og i slotsfeltladen, som ligger 
ved siden af Schackenborg Slot.

Schackenborgs administrerende direktør, Trine Jakobsen, 
glæder sig over, at det er lykkedes at få udstillingen til det 
sønderjyske slot.
- Jeg er virkelig glad for, at det er lykkedes at få denne ud-
stilling til Schackenborg Slot. Udstillingen har været vist 

før rundt omkring i landet, men det er første gang, den vi-
ses i Sønderjylland. Og så udvikler udstillingen sig også fra 
år til år, så hos os vil man for eksempel også kunne opleve 
universet fra den seneste julekalender om Theo og den 
magiske talisman. Det er en udstilling, der har noget med, 
som alle aldre kan forholde sig til, siger Trine Jakobsen.

ShuttlebuS til tønder
Udover julekalenderudstillingen kan gæsterne på slottet 
i juletiden også glæde sig til inspiration til, hvordan man 
pynter op til jul. Schackenborg Slot inviterer, i samarbej-
de med Rosendahl Design Group, Kähler, Bjørn Wiinblad 
Denmark og Holmegaard, indenfor til årets juleudstilling i 
de royale gemakker.
Schackenborg Slot åbner dørene i alle weekender fra den 
9. november til og med den 15. december - alle dage mel-
lem klokken 10 og 16.
Som en ekstra service til de julestemte gæster, er Tønder 
Handelsstandsforening og Schackenborg Slot gået sam-
men om en gratis shuttlebus, der kan transportere gæster-
ne mellem Schackenborg og Tønder midtby.
- Bussen kører i pendulfart mellem slottet og midtbyen på 
alle åbningsdage. På den måde kan gæsterne få glæde af både 
Tønder juleby og jul på Schackenborg. 
- Vi håber, mange vil tage godt imod initiativet, siger Trine 
Jakobsen.

Schackenborg Slot  
kommer til at danne rammen om DR’s 
julekalenderudstilling og en juleudstilling 
fra blandt andet Kähler og Rosendahl.  
Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Trine Jakobsen, der er administrerende direktør på Schackenborg, 
glæder sig til at åbne portene til Schackenborg Slot og bidrage til en 
eventyrlig jul. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

en eventyrlig jul 
ScHacKeNBORG SlOT GøR eKSTRa MeGeT UD aF JUleN i åR. OG SOM eN eKSTRa 
SeRVice, KaN GæSTeRNe TaGe SHUTTleBUS MelleM TøNDeR By OG ScHacKeNBORG.



Lillegade 11, 1. sal . Tønder
Tlf. 74724711
ann.toender@ugeavisen.dk
Åbningstider:
Mandag - tirsdag - onsdag: Kl. 9.00-12.00
Torsdag - fredag: Lukket

- en del af

✴ ✴
✴

✴ ✴
✴

✴
✴

✴

✴
✴

✴

✴

✴
✴

✴
✴

✴Ønsketræet - Glæd et barn...
I år kan du være med til at opfylde et brændende juleønske
hos et barn, der trænger til opmuntring ved juletid...

Fra mandag den 25. november - 13. december har vi pyntet et juletræ med masser
af julehjerter i vor hall i Mediehuset Tønder.
Hvert hjerte har et juleønske fra et barn i Tønder Kommune, der trænger til en særlig julegaave.

Hjælp et barn - sådan gør du:
• Vælg det juleønske-hjerte, du vil forære.

• Tag hjertet fra træet og aflever hjertet hos Ugeavisen Tønder på 1. sal.
Her registrer avisen dit navn og hvilket ønske, du vil købe.

• Beløbet på gaven bestemmer du (næsten) selv. Vi vurderer dog, at gaven bør ligge mellemm
kr. 100,- og kr. 300,-. Du må naturligvis gerne ligge mere i pakken. Det er helt op til dig.

• Gaven afleveres igen hos Ugeavisen Tønder - senest mandag den 16. december 2019.

• Herefter er Tønder Kommune behjælpelig med at aflevere gaverne til børnene.

Glæd et barn!

Tønder
Vestergade 18 . 6270 Tønder . Tlf. 74 72 78 78. www.toejeksperten.dk

Så er vi juleklar...
Bison

Vindjakke
Før 2.499,-

NU

1.499,-

Lindbergh
Dunjakke

1.299,-
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Der er masser af julehygge i vente i de danske hjem i de-
cember måned, når TV 2 blænder op for julekalenderen, 
Tinka og Kongespillet,
For en af skuespillerne, den 17-årige Albert Rosin Harson, 
der spiller Lasse, er skuespil ikke nyt. Han var nemlig 
også med i julekalenderen fra 2017, Tinkas Juleeventyr.
- Faktisk startede jeg med at spille skuespil, da jeg 
var 11 år gammel. Der var jeg med i filmen, Krummer-
ne – Alt på spil. Det var første gang, jeg sådan rigtig 
var ude på et set og lave skuespilarbejde. Der fik jeg 
øjnene op for det og tænkte, at det ville jeg gerne, 
og efterfølgende har jeg så været heldig at få nogle 
roller, fortæller han.
Modsat ’Tinkas juleeventyr’ fra 2017, var Albert ikke til 
casting på denne julekalender.
- Nu havde vi jo lavet en etter, så jeg havde allerede 
rollen på forhånd, fortæller han.
Optagelserne til årets julekalender sluttede allerede 
i april måned og for Albert betød det cirka 50 indspil-
ningsdage.
- Det gav mange fraværsdage i 10. klasse på Oure Efter-
skole. Jeg lavede derfor lektier ved siden af skuespillet 
for at følge med. Ellers havde jeg ikke klaret eksamen, 
tilføjer han.

Et kEndt ansigt
At have en bærende rolle i en landsdækkende julekalen-
der, betyder også øget opmærksomhed. Og efter den før-
ste julekalender blev han genkendt på gaden, og den dag i 
dag mærker han det stadig. Han har blandt andet oplevet 
at sidde i toget, hvor medpassagerer anmodede om et 
billede med ham, mens andre indimellem sad og fniste.
- Men generelt kommer folk bare over og er glade og 
siger: Hey, jeg har set julekalenderen, og jeg synes, at 

du er god. Må jeg få et billede? Folk plejer at være rigtig 
søde, så jeg siger næsten altid ja, medmindre jeg har for 
travlt, fortæller den unge skuespiller.
Albert var dog på forhånd forberedt på ”berømmelsens 
pris”. Han har nemlig været med til flere møder med 
filmselskabet om, hvordan man tackler sådan nogle si-
tuationer. Både på de sociale medier og når man møder 
folk på gaden. Rollen har dog ikke kastet en kæreste af 
sig, men der er da nogle piger, der har skrevet til ham, 
at de syntes, at han ser sød ud.

JulEstEmning undEr optagElsErnE
Selvom julekalenderen blev optaget i starten af året, 
var der faktisk rigtig julestemning over optagelserne.
I ’Tinka og Kongespillet’ skulle der både være juletræ og 
julemad, som man også kunne dufte mellem optagel-
serne, og det gav virkelig den helt rigtige julestemning.
- Ellers er der altid frokost på settet, og hvis man har 
en lang dag, så kommer der også pizza eller aftensmad. 
Derudover er der altid et snackbord med en masse 
lækkerier, man kan spise af, hvis man bliver sulten. Og 
mangler man noget, er det ikke et problem at hente det 
til dig. Så der bliver sørget godt for os, fortæller Albert.

nyE vEnskabEr
Når julekalenderen ruller over skærmen, er der dog 
ingen garanti for, at Albert sidder klistret til den.
- Jeg sidder nok ikke foran skærmen hver dag kl. 20, 
for jeg har travlt med mange ting. Men jeg vil helt klart 
catche up på TV2 PLAY. Det er jo en god historie og jeg 
skal lige nærstudere mit skuespil, fortæller Albert, der 
allerede har set nogle af afsnittene på forhånd.
- Det er fedt at se resultatet af det, man har gået og 
arbejdet med i tre måneder.

- Ofte sidder man bare og holder øje med noget, som 
man måske kunne have gjort anderledes, fortæller han.
Da det mest var voksen-skuespillere, han spillede sam-
men med, gav det også mulighed for at suge læring til sig.
- Man har ofte sin egen personlige måde at spille på, men 
til det at finde ind i karakteren og øve manus, der har jeg 
helt sikkert fundet inspiration hos de voksne, lyder det 
fra den unge skuespiller, der dog ikke er typen, der bliver 
'starstrucked' over at møde skuespillere som Esben Dal-
gaard, Neel Rønholt, Peter Gantzler, Jakob Fermerling, 
Ellen Hillingsø, Christian Tafdrup og en masse andre.
Rollen som Lasse i årets julekalender har også ført 
nogle gode venskaber med sig.
- Især Josephine, som spiller Tinka. Det er to år siden, vi 
optog ’Tinkas juleeventyr’, og nu var vi igen sammen i 
lang tid. Denne gang kunne vi godt mærke, at vi ikke bare 
arbejdede. Nu kendte vi også hinanden, tilføjer han.

appEtit på mErE
To års julekalendere har ikke givet Albert mindre lyst til 
lave skuespil fremover.
- Jeg har faktisk fået lyst til at lave meget mere. Jeg sy-
nes, at det er helt, vildt sjovt, interessant og spændende, 
fortæller han.
Planen er derfor at søge ind på en af skuespillersko-
lerne, selvom han godt er klar over, at det ikke er let at 
komme ind i så ung en alder. Så der går nok nogle år, 
før det sker. Men selvom Albert mest er interesseret i at 
lave film, så er han ikke uinteresseret i at lave teater.
- Jeg har aldrig prøvet at lave teater, men det lyder også 
tiltalende.
- Og da det er skuespil, jeg brænder for, så håber jeg på 
at kunne leve af det, når jeg bliver voksen, slutter Albert 
Rosin Harson, der i august startede i gymnasiet.

Albert rosin HArson, der spiller lAsse i årets tV2-julekAlender:

Julestemning i fire måneder

Falke, Tinka  
og Lasse er blandt  
hovedpersonerne i  

årets TV 2-julekalender, 
Tinka og Kongespillet.

Foto: TV 2/ 
Per Arnesen

DER ER DøMT JuLEHYGGE I DE DANSKE HJEM I DECEMBER MåNED  
OG DET ER NATuRLIGVIS ENSBETYDENDE MED JuLEKALENDER På TV.



Gløgg er genialt
GLØGG ER VARME, DUFT, SAMVÆR OG EN PAUSE FRA 
JULENS TRAVLHED. HER ER EN SKØN OPSKRIFT.

Gløgg 
på traditionel vis
TIL 6
• 1 fl aske rødvin 

(ingen grund til at købe en dyr)
• Saften og skal fra en appelsin
• 250 gram sukker
• 2 dl vand
• 4-5 nelliker, en god stang kanel, 

to kapsler kardemomme og to hele allehånde
• En håndfuld mandelsplitter og rosiner

Bring vand, sukker og krydderier i kog og tilsæt rødvinen og juicen og 
skru ned for blusset. Lad simre men ikke koge. Serveres varmt, men ikke 
glohed.
Opskriften kan varieres – fx med brug af alkoholfri vin – eller forstærkes 
med et glas portvin/mørk rom tilsat sammen med juicen.

to kapsler kardemomme og to hele allehånde

(ingen grund til at købe en dyr)

Gløgg er en 
gudedrik i juletiden, 
og duften af gløgg 

er duften af jul. 
Foto: Kehlet

Få ting dufter mere af jul end kombi-
nationen af en æbleskive og et glas 
dampende gløgg.
Særligt kan gløggen sætte associati-
onerne i sving med dens duft af vin, 
kanel, citrus, kardemomme og nelliker 
og andre krydderier.
Duften af gløgg er for mange duften 
af jul, men det er også duften af hygge 

og socialt samvær. Der er ikke ret 
mange, der napper en gløgg for sig 
selv; gløgg er noget, man nyder med 
familien, med venner på en skovtur, i 
byens gader under julemarkedet eller 
med naboerne på vejen.
Her er en god opskrift, som er hurtig 
og nem:

Burger
pommes

is
kaffe

Garn by
Jacobsen på
Torvet

A

Hele julen
vil der være

juletilbud og kaffe
på kanden

Den hyggelige
garnbutik på Torvet

Hans Iversen & Søn

Glas · Porcelæn
og køkkenudstyr

www.hansiversen.dk

Vestergade 6
6270 Tønder
Tlf. 74 72 16 54

Se vores Bitz Pop Up Butik i Pakhuset Kobbergade 10. Åbent hver fredag 14.00-17.30.
Lørdag og søndag 11.00-16.00 fra d. 9. november og frem til JUL

iversen_h

Find også de gode tilbud på:
www.hansiversen.dk

Sødahl sengetøj
Stort udvalg i sengetøj
100 % bomuld satinvævning.

Eks. 140 x 200. Før 499,- NU 299,-

Eks. 140 x 220. Før 549,- NU 349,-
Disse tilbud gælder kun Lørdag d. 9.11 og søndag d. 10.11.
Se også vores andre gode tilbud fra Scanpan i butikken

Vi har SCANPAN DEMONSTRATION
med lækre smagsprøver

foran butikken lørdag d. 9. november
fra kl. 11.00 til 15.00

Stort Udvalg i Hammershøi Jul

Tallerken, 19 cm.
Før 219,- Nu 149,-

Tallerken, 27 cm.
Før 299,- Nu 249,-

Kageddåse Sæt
149,95

Julekrus 2019
199,-

Scanpan
Classic pande 28 cm.
Før 699,- NU 299,-

Scanpan IQ
Før 849,- NU 399,-

Scanpan CTX
Før 1.049,- NU 499,-

Scanpan Classic Steel
suppegryde inkl. opøser
Før. 999,- NU 349,-



Juleavisen for Julebyen Tønder 
Er udgivet i samarbejde med  
Tønder Handelsstandsforening  
og Ugeavisen Tønder

Avisen udkommer i uge 45 
tirsdag den 5. november 2019  
som tillæg i Ugeavisen Tønder  
og i Jydskevestkysten  
torsdag den 7. november 2019

udgiver og sAlg:  
Ugeavisen Tønder

Tryk:  
Jysk Fynske Mediers Trykkeri

grAfisk: JFM Grafisk

redAkTionelT AnsvArlig:  
Anne K. Kiil

forsidefoTo: Karen Ahrenkiel

2020
Egnsspillene 

HØJT TIL HIMLEN
 

Sammen 
 af Lars Thelonius

  Instruktion: Kristian Hald
Opføres i Flyhangaren i Soldaterskoven  

Tirsdag 5. maj  2020 kl. 19.30
Onsdag 6. maj  2020 kl. 19.30
Torsdag 7. maj  2020 kl. 19.30
Lørdag 9. maj  2020 kl. 15.00 
Søndag 10. maj 2020 kl. 15.00
Søndag 10. maj  2020 kl. 19.30

BILLETTER KØBES PÅ 
WWW.HOEJTTILHIMLEN.DK
 
Billetter: 140,00 kr. stk. + gebyr 
Billetgebyret returneres ikke ved aflysning

Foto: Zeppel in-  og Garn isonsmuseum Tønder   ·   Graf ik : Henning Rossen 

Årets julegave idé

TØNDER

Julestemning hos Klosterbageriet i Tønder

Stort udvall ulens lækk erier
Småkager – klø hh ningkager – brr nkager

Kom ind og s ltid smagspr ver
Mandag - fredag ff a kl. 06.30-17.00
ørdag & søndag ra kl. 06.30-14.00

Kan bruges i følgende butikker i Tønder.
Gavekortet kan også bruges i Skærbæk!TØNDER BYGAVEKORT

- en gave, der aldrig skal byttes A/S CArl KnudSen
Abild el-forretning ApS
ASKepot & VAlentino
biogrAfen 1 & 2 i/S
brinKSgAArd
bY Hoff
bYgMA tønder
CAfÉ ViCtoriA
dAnSK outlet
det gAMle ApoteK
expert tønder ApS.
fri biKeSHop
glASKunSten
guldbAgeren tønder
H&M
HooferS
HAnS iVerSen & Søn
HoStrupS Hotel
Hotel tønderHuS
HÅr deSign
iMerCo
jefSenS bog & ide
KidzbYC
KloSterbAgeriet
KongCHriStiAn d. x
KViCKlY tønder
liKe AnnA

læKKeriet 
MAtAS
Mr Hoff
MøbelHuSet 2
nYt ur HYldtoft & HAnSen
odinS Klinge
pn fArVer
røMø-tønder
SHe fASHion
SKouSen
Sport24 outlet - tønder
Sport24 tønder
turiStforening
topS SAnderSen
tønder HelSe
tønder SHoppingCenter
tønder SKo
tønder SpeCiAl optiK
Vero ModA
WAgner
zilo
øjeMÅl

TØNDER BYGAVEKORT
- en gave, der aldrig skal byttes

Køb gavekort online på www.ton
derhandel.dk

eller hos

Plantagevej · Tønder
Tlf. 7492 2121

Storegade 5 · Tønder
Tlf. 74722341

Jefsen



*Labgrown diamanter er mere klim

kampagne
armbånd og charm med klimavenligere*

labgrown diamant

Jule

mavenlige end diamanter fra miner

spar 800,-

Sølv forgyldt

495,- 595,-

ølv-charm 495,-
armbånd med forgyldt-charm 595,-

med klimavenligere* labgrown

DIAMANT

labgrown d

ed sø
spar 600,-

Sølv forgyldt

495,- 595,-

Fås også med
slim-læderarmbånd

NU ÅBNER VI I TØNDER
KOM IND OG SE ALT FRA CHRISTINA OG AAGAARD

1.495,- SPAR 1.000,-
8 KARAT ØRESTIKKER MED 2 DIAMANTER

995,- SPAR 1.000,-
HALSKÆDE MED 8 KARAT VEDHÆNG OG DIAMANT*

KAMPAGNE MED DIAMANTER
8 KARAT GULD - SPAR 1.000,-* Halskæder i sølv og

forgyldt sølv medfølger til prisen

VINKELVEJ 18, RØRKÆR, 6270 TØNDER, TLF.: 21 44 55 32

Jejsing/Tinglev
Rørkær

Åbenrå/ Hade rslev

Tønder

Ribe

Tyskland

ÅBNINGSTIDER

Tirsdag - fredag
11.00 -17.00

lørdag og søndag
11.00-16.00

Jagttøj

JUL PÅ BRINKSGAARD
www.brinksgaard.dk - Julehytte med juleudstilling

NYHED
SSTTOORRT UDVAALLG I SSPPEEEDTSBERG

Kom og se

vores pyntede

julehytte

JULEMANDEN VÆKKES
PÅ BRINKSGAARD

LØRDAG DEN 30. NOVEMBER

Kl. 10.00 Julemanden kommer – gratis slikposer

julekor underholder

Tilmelding på 21445532

Kl. 13.00 Heidi Klinge synger julesange

Glögg & æbleskiver og julehygge

Brinksgaards sort sol rom og gin

Nyhed:

Vi præsen
terer Brin

ksgaards

Julerom

kom og smag

Kongevej 16A - 6270 Tønder - 74 72 13 66 - www.expert.dk - www.punkt1.dk

Landsdækkende
bytteservice

Vi bytter med et smil
helt frem til

1. februar 2020

*Prismatch gælder på aktuel pris for varer, som er på lager hos konkurrerende danske firmaer og som findes i Punkt1’s
onlinesortiment og experts online elektroniksortiment (ikke serviceydelser, køtilbud, varer i begrænset antal, demo-, rest- og
udstillingsvarer o.l.). Gælder kun privatkøb i fysisk butik. **20% rabat på køb nr. 2 i Punkt1 fratrækkes varen med laveste pris.
I expert gives 20% rabat på 1 stk. anbefalet tilbehør. Gælder kun ved privatkøb af to varer på samme tidspunkt i fysisk butik.
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OG OVEN I KØBET GI’R PUNKT1 20% PÅ KØB NR. 2 &

EXPERT 20% PÅ 1 STK. ANBEFALET TILBEHØR**

ØNSKER ALLE

EN GOD JUL!
PUNKT1 & EXPERT

I TØNDER
KØB JULEGAVERNE LOKALT MED PRISMATCH* – BILLIGERE BLIVER DET IKKE

Kig forbi butikken
og få en masse
inspiration til
julegaverne!

Vi har
GAVEKORT
i alle størrelser!
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Fire stearinlys, en krans omviklet med 
gran og et bånd, der holder sammen på 
det hele.
Sådan kan en helt klassisk advent-
skrans tage sig ud, og det gør den 
med stor sandsynlighed også i mange 
danske hjem i denne tid. Udformningen 
har nemlig rod i historien.
Adventskransen har cirka 100 år på 
bagen i Danmark. Traditionen er tysk, 
og den var således også udbredt i den 
del af Sønderjylland, som var tysk i 
perioden fra 1864-1920. I årene efter 1. 
verdenskrig bredte den ’tysk-sønder-
jyske’ tradition sig så til hele landet. 
Eksempelvis var Kong Chr. X’s tyskfødte 
hustru, Dronning Alexandrine, med til 
at udbrede adventskransen, da hun 
indførte den fra 1918 i kongehuset.
Også under 2. verdenskrig var ad-
ventskransen særlig symbolladet. Det 
tændte lys markerede et håb om fred, 

og det udbredte adventskransen til 
endnu flere. Også selv om traditionen 
oprindeligt var tysk. Her var kransen 
smykket med hvide og røde farver 
for at markere, at der er et nationalt 
tilhørsforhold knyttet til advent, og 
lyset var altid hvidt for at markere fred. 
Det har skabt de klassiske farver på en 
adventskrans i dag.
Adventskransen er den mere religiøse 
del af julemarkeringen, som tæller 
dagene i advent, hvor et kalender-
lys mere markerer for ungerne, hvor 
længe endnu de næsten ikke kan vente. 
Selv om der er helt frit slag i bolled-
ejen, når det gælder udformningen af 
adventskranse, så kan man også vælge 
at lade de farvede kogler og julekugler 
i alle regnbuens farver være en del 
af kalenderlyset, og så holde advent-
skransen simpel og klassisk – for at 
huske historien.

Pernille fra Pernilles Blomster i Tønder viser hendes bud på adventskransen til julen 2019

Der er en særlig stemning ved at gå gennem sin by ved juletid.
Lyset i gaderne, pynten i butikkernes vinduer, de lange åbningstider 
med tid til aftenhygge, julegløgg, nisseoptog, julemandsbesøg og hvad 
der ellers hører sig til.
Fælles for det hele er, at det som regel er handelsstandsforeningen, 
der betaler. Derfor skal man, hvis man holder af julestemningen, sør-
ge for at bidrage til de butikker, der står bag udsmykningen. Når man 
køber sine gaver og lægger sine cafe- og restaurantbesøg lokalt, så er 
man med til at understøtte, at der også næste år er både butikker at 
komme i og stemning at indsnuse.
Mange lokale handelsstandsforeninger har fælles gavekort, der kan 
benyttes i hele byen, og hvis vareudvalget er for begrænset til det, så 
har mange også en afdeling med nethandel, hvor man kan benytte 
lokalt købte gavekort.

Hvis man ønsker gader, stræder og centre, der oser af julestemning,  
skal man naturligvis bakke op og lægge sin handel lokalt, da det er  
grundlaget for udsmykningen. Foto: Ingimage.com

HvIS DU HOLDEr AF AT gå gENNEM byEN Og NyDE 
DEN gODE jULESTEMNINg, Så SKAL DU STøTTE  
DE LOKALE vIrKSOMHEDEr Og FOrrETNINgEr, 
SOM STår bAg. DET Er HANDELSSTANDS- 
FOrENINgEN, DEr STår FOr jULEHyggEN.

Jul for hele familien
♥

Advents-
kransen  

- 100-årig tradition med krigerisk baggrund
EN ADvENTSKrANS gIvEr ALTID STEMNINg  

Og HAr EN INTErESSANT HISTOrIE MED SIg.



Klostercafeen

Ria & Carl Jørgensen

Torvet 11
6270 Tønder
Tlf: 0045 73 72 41 04

Klostercafeen Tønder Tønder

Jul på
Klostercafeen

Hele huset er pyntet op, og byder
på hygge og varme.

Kom og nyd en juleplatte med en af
vores 5 forskellige typer juleøl.
Eller få varmen, med en hjemmebagt
bolle og varm chokolade eller kaffe.
Som altid kan du til frokost, også vælge
en af vores mange andre retter.

På torvet har vi gløgghuset,
der serverer gløgg og æbleskiver.

Klostercafeen ønsker
alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.

RUNNING SANTAS
DANMARKS SJOVESTE JULEMANDSLØB

Søndag den 17. november
Løbet bliver skudt i gang kl. 14.00

Tag
familienmed og
nyd en dag i høj

julestemningmidt
i Tønder.

Tilmelding på
Sportstiming.dk

www.tonde handel.dk

Inden start
får du et

julemandskostume
udleveret, som

løbet skal
gennemføres i. Gågadens

butikker
holder åbent
fra 10.00-16.00

Samarbejde mellem
Tønder Handelsstandsforening
og Tønder Løbeklub

Torvet/ Storegade 2-4

Glaskunsten har et væld
af ideer til julegaverne

Besøg også vores hyggelige
julehytte på torvet

Kom ind og se
årets juleophæng 2019
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Dorit Hansen (tv.), Martha Scheelke (i midten) og Pia Sørensen (th.) står i december klar til frivilligt at shoppe julegaver for byens borgere.  
– Gaverne bliver købt i Tønder by, så man støtter byen, siger Pia Sørensen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

I år kan man undgå svedige håndflader, lange køer, og 
måske en febrilsk shoppetur den 23. december for at 
nå at få årets julegaver i hus inden juleaften.
Juleudvalget i Tønder Handelsstandsforening har nemlig 
stablet en frivillig juleshopper-service på benene, hvor 
frivillige juleshoppere tilbyder at handle julegaverne ind 
for folk, som ikke har tid eller lyst til at gøre det selv.
Det er Pia Sørensen og Dorit Hansen fra Handels-
standsforeningens juleudvalg som sammen med 
Martha Scheelke, tidligere forretningsdrivende i byen, 
tilbyder at shoppe julegaver for andre.
- Vi ville gerne ryste posen og lave nogle sjove og 
anderledes events, lyder det fra Pia Sørensen.

Støt lokalt
Pia Sørensen og Dorit Hansen er kede af, at flere og 
flere butikker lukker i Tønder, og derfor vil de gerne 
have folk væk fra nethandelen og i stedet få dem til 

at lægge penge i byens butikker. Derfor indkøbes alle 
julegaverne gennem juleshopperne i Tønder by.
- Vi vil gerne imødekomme de folk, som har en travl 
hverdag, og som ender med at sidde en aften klokken 
22 og handle julegaver på nettet. Med en frivillig jules-
hopper bliver gaverne købt lokalt, de kan byttes lokalt, 
og man støtter lokalt, fortæller Pia Sørensen, mens 
Dorit Hansen supplerer:
- Vi er Tønderfolk, og vi elsker vores by. Vi ved, hvor vi 
skal gå hen og kender mange folk i byen. Vores service 
er en billig måde at støtte byen. Vi gør det her i vores 
fritid, fortæller hun.

tilmelding
Juleshopper-servicen er ganske gratis. Det eneste, man 
betaler for, er gaven, som selvfølgelig afleveres indpakket. 
De tre frivillige juleshoppere står til rådighed fra den 
1. til den 15. december, og er man interesseret i at 

gøre brug af deres service kan man tilmelde sig ved at 
skrive en mail til info@tonderhandel.dk.
Man vil derefter blive kontaktet af en af juleshopperne, 
så der videre kan aftales, hvad der skal købes, og hvor 
stort et beløb der skal handles for. Derudover aftales der 
også individuelt, hvor og hvornår gaven kan afhentes.

I DeceMber kan Man I TønDer oVerlaDe JulegaVeInDkøbene TIl anDre. JuleuDValgeT  
I TønDer HanDelSSTanDSforenIng STår neMlIg bag en ny frIVIllIg JuleSHoPPer- 
SerVIce, HVor Tre frIVIllIge TIlbyDer aT HanDle folkS JulegaVer.

Frivillige er klar til at overtage 

 Vi ville gerne ryste posen og  
lave nogle sjove og anderledes 

events

Pia Sørensen

julegaveshoppingen



ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag.........700-2100

Lørdag .........................700-2000

Søn- og helligdage ....1100-1900

Tlf. 0049 4663 492

NU SKAL DER SPARES… FASTE LAVPRISER, HVER DAG!
FRISK BRØD • MÆLK • OST • SLIK • KØD • PÅLÆG • KOSMETIK • ØL • VIN • SPIRITUS • SODAVAND • CHIPS • TOILETARTIKLER

WWW.ZENTRALMARKT.DK

Tilbuddene gælder til den 25. november 2019

VINE FRA HELE VERDEN

JULEVIN JULEØL

ITALIEN TYSKLAND ARGENTINA

FRANKRIG CHILE

ØL DISCOUNT

Coca Cola, Fanta, Zero, Sprite light,
Faxe Kondi Free
24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

16995

Odense pilsner,
Classic, Giraf Gold,
Faxe Premium
FRIT VALG
24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

15495

Royal Export, pilsner,
klassisk, rød, ale,
free - FRIT VALG
24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

15495

SPIRITUS

SODAVAND

KOLONIAL

SØDE SAGER

Underberg bitter
30 stk.

1 ks.

13995

1- Enkelt
bitter
0,7 ltr.

Pr. flaske

7495

Aroniasaft
Bio Anban
5 liter BIB

Pr. box

22495

Italien
Casa nero
Primitivo di Manduria
0,75 ltr.

Pr. flaske

5995

Nutella
750 g.

Pr. glas

2495

Kanon
tilbud

Riise rom
Riise Danish Navy Rum
40 %
0,7 ltr.

Pr. flaske

24995

Tanqueray g
1 ltr.

Pr. flaske

13995

Små vodka
shots
forsk. slags
1 ltr.

Pr. flaske

5995

Aalborg taffel
Akvk a eller
Brøn m a
0,7 ltr.

Pr. flaske

6995

Jameson irsk
whisky
1 ltr.

Pr. flaske

13995

Eagle tonic
1 ltr.

Pr. flaske

995

Antica Corte
Amarone
Della Vapolicella
0,75 ltr.

Pr. flaske

7995

Ung ein -
Herr be
Forsk. druer
1 ltr.

Ta’ 6 flasker

13995

Tamari
Malbec ea
eller Ch on
0,75 ltr.

Ta’ 6 flasker

17995

Tamari, spec
selection
Malbec
0,75 ltr.

Pr. flaske

3995

Sapor Temp
Ripasso Superiore
0,75 ltr.

Ta’ 3 flasker

11995

Tarapaca
Reserva
forsk. druer
0,75 ltr.

Ta’ 6 flasker

14995

Pierre Calcai
Chablis
0,75 ltr.

Pr. flaske

6995

Portvin
Quinta Do Pego LBV
0,75 ltr.

Pr. flaske

9995

Edeka
Snitbønner
660 g

Pr. glasg

818

Hvedemel
Type 405

1 kg

293

Sukker
Raffinade

1 kg

443

Sweet
Puddersukker

250 g

250

Friske æg
Fra fritgående høns,
str. M/L
10 stk i bakke

1193

Finish
Classic Tabs
Opvasketabs, 110 stk.
Pr. pakke

7995

Rexim
Mandler el.
valnøddekerner
500 g Frit valg

4995

Slots Pilsner –
Classic
24 x 0,33 ltr. dåse

Ta’ 3 kasser

12995

Trefin cocktail
mix
2,15 kg.

Pr. pose

9995

Anthon Berg
Blomme i Maderia,
forsk. slags
220 g

2395

Galle & Jessen
pålægschokolade
Lys eller mærk
2 x 108 g

1 pakke

1695

Anthon Berg
Ren rå marcipan

400 g

3350

Carletti
Overtrækschokolade,
mørk

200 g

1195

Anthon Berg
Gold Pralinen

800 g æske

8995

Royal X-mas
Blå/hvid
24 dåser á 0,33 liter

Pr. kasse

5995

Albani blå/rød
julebryg
24 dåser á 0,33 liter

Pr. kasse

6995



semere påwww.fakta.eu grænsens størstewebshop
bestill dine varer hjemmefra og hent dem i en af vores butikker, det er helt GRATIS! @FaktaTyskland

Harrislee, Süderlügum,Aventoft

VELBEKOMME TIL
GRÆNSENS
STØRSTE UDVALGGRÆNSEHANDEL

GÆLDER FRA DEN 5/11 TIL OG MED DEN 12/11 2019

Aventoft Man-lørdag 8-21 Søndag 11-20 Süderlügum Man-lørdag 8-21 Søndag 11-20 Harrislee Man-lørdag 7-22 Søndag 11-20
Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgifts-ændringer og udsolgte varer. *Spar er i forhold til normalpriser. Alle priser er inkl. tysk moms. Kun salg til private. *Alle priser er indhentet i Danmark d. 08.10.2019

a X Mas

888
Pr. pakke

Max 3 herefter
16,99

17999
6 flasker

49,-
Pr. kasse

Max 4 herefter
59,99

8,-
Pr. stk

Max 4 herefter
19,99

160-200g

13999
Pr. pakke

Fersk
4-5kg

v
L
Pr.

9999
2 x 5 liter

Max 6 herefter
79,99

999
Pr. flaske

Becel
Flydende 50,-

4 stk

14999
Pr. pose

2 kg

4 x750ml

2 kg
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Harrislee, Süderlügum,Aventoft

VELBEKOMME TIL
GRÆNSENS
STØRSTE UDVALGGRÆNSEHANDEL

GÆLDER FRA DEN 5/11 TIL OG MED DEN 12/11 2019

Aventoft Man-lørdag 8-21 Søndag 11-20 Süderlügum Man-lørdag 8-21 Søndag 11-20 Harrislee Man-lørdag 7-22 Søndag 11-20
Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgifts-ændringer og udsolgte varer. *Spar er i forhold til normalpriser. Alle priser er inkl. tysk moms. Kun salg til private. *Alle priser er indhentet i Danmark d. 08.10.2019

Grænsenshelt store

bland-selv-slik
Kæmpe sortiment

399
Fast pris

Pr. 100 g

5,-
Pr. stk

Max 10 herefter
10,00

Royal, Odense149,-
3 kasser

Max 12 herefter
59,99

1313
Pr. stk

Max 5 herefter
19,99

4999
2 stk

Max 4 herefter
34,99

6666
2 stk

Max 4 herefter
46,99

2x1kg
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 Tønder Handelsstandsforening barsler nu med 
et tiltag, der skal mindske brugen af plastik-
poser i byens butikker. Således har foreningen 
bestilt 3000 blå muleposer, som byens butikker 
kommer til at sælge. Man har tænkt tanker i 
den retning i over et år, fortæller formand for 
handelsstandsforeningen, Anders Jacobsen, der 
udpeger næstformand, Peter Sørensen, som 
idémanden.
- Vi vil gerne signalere, at vi slår et slag for mil-
jøet - at vi reducerer unødvendig brug af plastik, 
fortæller Anders Jacobsen. 
Han vægter også det, at de, der bruger posen, 
sender et signal.
- Ved at man har posen, viser man, at man støt-
ter den lokale detailhandel, fortæller forman-
den for handelsstandsforeningen. 
- Der er mange, der er stolte af deres by og 
deres gågade, siger han.

På posen kan man blandt andet se en zep-
peliner og vandtårnet og ordene "Rig på tur". 
Poserne kommer til at koste 10 kroner stykket, 
og de vil blive solgt i alle de butikker, der er 
medlem af handelsstandsforeningen. Planen er, 
at de kommer til salg omkring 1. december.

Gerne udsolGt
Peter Sørensen håber på at stofposerne bliver 
en salgs-succes.
- Vi skulle gerne af med dem alle og så genbe-
stille, fortæller næstformanden, der håber på, at 
folk vil gøre brug af posen gentagne gange, så 
de ikke bare lander hjemme i en skuffe.
Ifølge Anders Jacobsen er det en mulighed at 
andre byer kobler sig på tiltaget.

Tønder Handelsstandsforening, her repræsenteret ved Anders Jacobsen og Peter Sørensen, debuterer i år med  
en  mulepose, der sættes til salg i december. De rigtige poser er ikke leveret endnu. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Handelsstand 
går til kamp mod plastik
TønDeR HAnDelSSTAnDSfoRenIng ønSkeR AT bekæMPe unøD- 
VenDIg bRug Af PlASTIk og HAR beSTIlT 3000 genAnVenDelIge  
blå MulePoSeR. PlAnen eR, AT De SæTTeS TIl SAlg I DeceMbeR.

Det er en pose  
som denne, man kommer  

til at kunne købe for  
10 kroner. Foto: Tønder  
Handelsstandsforening 



Odins Klinge
Vestergade 27 - 6270 Tønder - tlf. +45-7372 6644 - www.odinsklinge.dk

KØB JULEGAVERNE NU
OG SPAR MASSER AF PENGE

OPHØRSUDSALG

SPAR 30% på ørestik i sølv
SPAR 40% på guldsmykker

SPAR 50% på udvalgte sølvkæder
SPAR 50% på alle Christina smykker

mindst

Alle museumssmykker er undtaget.

Bytteret indtil

den 15.1.2020
Vi tilbyder

gaveindpakning.

BILVÆRKSTED
- reparation af alle bilmærker f.eks. Huyndai - Mazda m.m.
• Eneste bilværksted i Süderlügum - kun 9 km fra Tønder
og tæt ved alle grænsebutikkerne

• Værkstedsarbejde med garanti udføres
• Mazda medarbejdere med over 20 års erfaring
• Karosseriarbejde
• Eftersyn
• Vi kører din bil til dansk bilsyn
• Gratis lånebil!

Vi
taler
dansk!

S E R V I C E

Gratis lånebil
så du kan klare
dine juleindkøb

mens vi vinterklargør
din bil!

ER DIN BIL VINTERKLAR?

Gebr. Tuschke
Gewerbestrasse 7a - 25923 Süderlügum - Tlf. 0049 4663 187025 - Mail: info@tuschke.hyundaimail.de

Mad ud af huset

Ved udbringning
påregnes der
kørselstillæg.

Vi ta' det brugte service med retur

GRILL
BUFFET
Nakkesteak, kylling, gyros,
grillspyd, karrypølser,
skovhuggersteak, bagekartof-
ler, brød, dansk Salatbuffet
oder tysk Salatbuffe

Pr. person
v/35 personer130,-
Pr. person
v/50 personer110,-
PATTEGRIS
med flødekartofler, salat
buffet, brød, sennep, ketchup

Pr. person
v/35 personer120,-
Pr. person
v/50 personer 99,-

Pr. person
v/35 personer130,-
Pr. person
v/50 personer110,-
ARM BUFFET

Nakkesteg, Kyllingelår,
frikadeller, gyros, grillspyd,
flødekartofler, salatbuffet

Pr. person
v/35 personer130,-
Pr. person
v/50 personer110,-

130,-
110,-

Glædelig
jul &

godt nytår

WESTERN
BUFFET
Sparreribs med BBQ sovs,
chilli con carne, nakkesteak,
kyllingelår, frikadeller,
salatbuffet, majskolber og
flødekartofler.
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J U L P Å S C H A C K E N B O R G

Schackenborgfonden Schackenborg 1 Møgeltønder DK-6270 Tønder +45 79 30 69 00 schackenborg.dk

Online billetsalg schackenborg.dk
Entre Jul: 110 kr. + gebyr (10 kr.) Børn 50 kr. + gebyr

Hver lørdag & søndag
fra 9. nov. - 15. dec.

9. november slår Schackenborg Slot
dørene op for DRs juleudstilling.

Kostumer, dukker og kulisser fra de folkekære
julekalendere, sjove aktiviteter for børnene

og masser af julestemning er blot noget
af det, du kan opleve.

Samtidig med DRs julekalender-udstilling,
kan du også se Rosendahl Design Groups

smukke juleborde på slottet.

Du kan også se det fint
pyntede juletræ, dekorationer i
vindueskarme og meget mere.

Julekalenderens
historie


