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Her i Tønder fi nder du al den julehygge, du kan ønske dig, 
for vi elsker julen og hele den stemning, man kan opleve i 
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.
Byen klæder sig i sin festlige juledragt, vi samles om den 
varme gløgg, lune æbleskiver og de små stemningsfulde 
julehytter, den smukke juleudsmykning og de mange fest-
lige og fornøjelige aktiviteter, der tiltrækker både kommu-
nens egne borgere og gæster udefra.
Julen er traditionernes tid, og traditionerne holder vi fast 
i. Ganske vist har Covid-19 betydet, at mange af de ting, 
vi normalt glæder os til, har været sat på standby her i 
2020. Men julehyggen får Covid-19 ikke lov at spolere, 
ikke mindst fordi arrangørerne selvfølgelig sørger for, at 
sikkerheden er som den skal være, og at alle regler og 
anbefalinger bliver fulgt, når vi bevæger os rundt i byen.
Jeg er overbevist om, at vi nok skal få en rigtig hyggelig 

juleby, bare vi husker at stå sammen og passe på os selv 
og hinanden.
Hvert år har vi i Tønder fornøjelsen af at kunne byde 
mange gæster fra hele landet og udlandet velkommen 
til julebyen Tønder, og det er dejligt at se, at rigtig mange 
vender tilbage år efter år.
Vores gæster ved nemlig, at her i Tønder fi nder de altid ju-
lehygge, spændende juleshopping og mange gode tilbud i 
byens mange butikker og masser af julestemning overalt. 
Og så glæder jeg mig i øvrigt allerede helt enormt til, at 
vi kommer i mål med både midtbyplanen for Tønder og 
Skulpturparken – tænk engang, hvor fantastisk det bliver 
for både vi lokale og turisterne, når de elementer står 
klar og dermed også bliver en del af julebyen.
Jeg ønsker alle en glædelig jul og rigtig god fornøjelse 
med Julebyen Tønder.

HENRIK FRANDSEN, 
BORGMESTER I TØNDER KOMMUNE

Velkommen til 
Danmarks hyggeligste 

juleby

Er udgivet i samarbejde med Tønder 
Handelsstandsforening og Ugeavisen Tønder

AVISEN UDKOMMER I UGE 45 onsdag den 4. 
november 2020 som tillæg i Ugeavisen Tønder og 
i Jydskevestkysten torsdag den 4. november 2020

UDGIVER OG SALG: Ugeavisen Tønder
TRYK: Jysk Fynske Mediers Trykkeri
GRAFISK: JFM Grafi sk

REDAKTIONELT ANSVARLIG: 
Betina Skjønnemand
FORSIDEFOTO: Betina Skjønnemand

JULEAVISEN FOR JULEBYEN TØNDER 

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



Vinkelvej 18 - Rørkær, 6270 Tønder
Tlf.: 21 44 55 32
www.brinksgaard.dk

NYE ÅBNINGSTIDER
Tirsdag til fredag 11.00-17.00
lørdag og søndag 11.00-16.00
For grupper, efter aftale

JULEHYGGE
PÅ BRINKSGAARD

HELE JULEN 
HYGGES DER MED:

• GLØGG OG ÆBLESKIVER
• HOT GIN

• VAFLER MED IS
• VARM KAKAO MM. I CAFEEN

 JULEGAVE 
IDEER:

• dame & herremode
• jagttøj
• tasker
• smykker

• brugskunst & jul
• spiritus

• gavekurve
• firmagaver

 Limited Edition
PH 2/1 Ravfarvet Glas Bord

1. oktober - 31. december 2020
 Design by Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 7.495
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Martin Franciere MaF@jv.dk

TØNDER: Årets juleby 2020 bliver ikke, som julebyen 
er kendt gennem en lang årrække. Meget bliver an-
derledes, samtidig gør Tønder Handelstandsforening 
med formand Anders Jacobsen i spidsen, hvad man 
kan, for at det kommer til at smage af jul.
- Julebyen i år bliver på coronaens præmisser, selv om 
vi gør, hvad vi kan for, at det kommer til at være hyg-
geligt, siger formanden og peger på, at udfordringen 
ikke ligger i de enkelte butikker.
Her har man selv ansvaret for at passe på kunderne - 
herunder holde afstand, god håndhygiejne og spritte 
hænder ofte. Udfordringen ligger i det offentlige rum, 
påpeger Anders Jacobsen.
- Når det drejer sig om det offentlige rum og gågaden, 
så skal vi tænke os godt om. Her kan vi ikke styre det 

på samme måde, som vi kan med forretningerne, siger 
formanden.

GåGade med midterstribe
Så hvordan sikrer man, at julen i Tønder bliver hygge-
lig - samtidig med at der tages forholdsregler for at 
holde coronaen for døren.
Handelsstandsforeningens bestyrelse har flere 
ting i kikkerten, som da dette skrives, endnu ikke 
er endeligt fastlagt. Anders Jacobsen fortæller, 
at man diskuterer, om gågaden skal splittes op 
i to med en midterstribe, så den gående trafik 
bliver ensrettet i hver side af gaden. Man vil også 
sørge for, at der er opsat håndsprit i det frie rum, 
ligesom årets åbning af julebyen med julemands-
optoget ikke bliver, som det ellers har været en 
tradition i mange år.

JuleGodtepose
Anders Jacobsen påpeger, at at det hele er en balan-
cegang. Der er mange hensyn at tage, og det er også 
derfor, at man har valgt at droppe årets vækning af 
julemanden.
Og hvad så med den traditionelle julegodtepose, tæn-
ker du sikkert. Også her må handelsstanden tage sine 
forholdsregler.
- Vi indrykker sikkert en kupon i Ugeavisen Tønder, 
som så skal klippes ud. Bagefter kan børnene hen-
te en godtepose i en af byens butikker, siger Anders 
Jacobsen.
Men som med så meget af alt det andet corona-re-
laterede, ligger heller ikke dette fast, da disse linjer 
skrives. Alligevel ligger én ting fast:
- Julen er ikke aflyst.

Corona-situationen  
sætter dagsordnen - men det skal nok smage af jul
Corona-pandemiens hærgen får en stærk indvirkning på årets juleby i tønder. handelsstandsforeningen med 
formand anders jaCobsen i spidsen forsøger at taCkle situationen: - julen er ikke aflyst, siger formanden.

Formand for Tønder Handelsstandsforening, Anders Jacobsen, er gået i tænkeboks. Han har fokus på, hvordan julestemningen sikres bedst og mest sikkert i Julebyen Tønder 2020? 
Arkivfoto: Erik Petersen



Jefsen

DET ER I TØNDER

Stort
udvalg
i bøger

ADAX
TREATS
PIA RIES
MONTANA

Få fremkaldt
dine billeder
i butikken

Julen begynder

Stort udvalg
i spil & puslespil

på 1. sal

Bytteservic
e

i 365 dage

. .

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

Morgan 
Skjorte 

eller strik

399,-
Ta’ 2 for 

700,-

Bison 
T-shirts 
1 stk. 199,- 

Ta’ 2 for 

300,-

Bison 
polo 

399,- 
Ta’ 2 stk. 

600,-

Lindbergh 
bambus 

tights
3-pack

299,-

Så er vi juleklar...
TØNDER tlf. 74 72 36 64www.topssandersen.dk
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SIDSTE JUL FIK 30 BØRN FRA TRÆNGTE 
FAMILIER JULEGAVER FRA ØNSKETRÆET. 
DET BLEV SÅ STOR EN SUCCES, AT ENDNU 
FLERE BØRN I ÅR SKAL HAVE MULIGHED 
FOR AT FÅ EN JULEGAVE FRA TRÆET.

CECILIE ANNE SPOTTOG PETERSEN 
CEASP@JV.DK

JUL: Alle børn fortjener en gave til jul. Det er bare ikke 
alle, der er så heldige.
Derfor blev der sidste år taget initiativ til et ønsketræ 
i Mediehuset Tønder. På træet hang 30 røde julehjer-
ter med et ønske og alderen på det barn, som ønsket 
tilhørte.
Det var alle børn, der kom fra udsatte familier i Tønder 
Kommune.
Hjerterne blev derefter taget af træet i takt med, at folk 
ønskede at donere gaverne på de pågældende hjerter til 
de børn, som ønskerne tilhørte.

Hjerterne med juleønskerne blev revet væk så hurtigt, 
at der i år kommer endnu fl ere hjerter på træet i foyeren 
i Mediehuset i Tønder – faktisk 60 hjerter, så dobbelt så 
mange børn i år kan glædes.
- Der var så mange rørende historier sidste år, så vi er 
glade for at kunne udvide initiativet i år. Der var for ek-
sempel en mand, som var så bekymret for, om alle hjer-
ter blev hentet, så alle børnene kunne få en gave. Han 
ville derfor hente de hjerter, der ikke blev valgt, fortæller 
Pia Sørensen, der er initiativtager til ønsketræet.
Men efter blot fem dage var der ikke fl ere hjerter på 
træet.
- Jeg hørte om et barnebarn, der havde fortalt sin mor-
mor, at han ikke behøvede en julegave i år, men at hun 
skulle bruge pengene på et af ønskerne på ønsketræet, 
fortæller Pia Sørensen.

JULEFESTEN
Ønsketræet med hjerterne kommer op i foyeren i 
Mediehuset Tønder fra den 23. november frem til den 9. 
december.
Når en person vælger et hjerte med et barns gaveønske, 

alder og køn, afl everer man hjertet i Mediehuset og bli-
ver registret som køber af gaven. Når gaven er købt, for 
et beløb mellem 100-300 kroner, afl everer man gaven i 
Mediehuset.
Gaverne bliver til sidst samlet sammen og uddelt af 
selveste julemanden til alle børnene. Det kommer til at 
foregå til julefesten i Tønderhallerne den 11. december 
med æbleskiver og kakao. En julefest der kan afl yses, 
hvis corona-situationen udvikler sig. Som noget nyt vil 
familierne til børnene også få en julekurv med lækkerier 
til julebordet. 
Det er familierådgivere fra Tønder Kommune, der til 
daglig har kontakt med de trængte familier, der har lavet 
listen med navne på de 60 børn i alderen 0-18 år, som 
man kan købe en julegave til.
Hjerterne med gaveønsker kan hentes i Mediehuset i 
Tønder mandag-fredag og lørdag den 28. november 
mellem klokken 10-12.
Julegaverne kan afl everes i Mediehuset frem til torsdag 
den 9. december.
Der tages forbehold til julefesten på grund af corona.

Efter stor succes 
skal endnu fl ere børn

have julegaver

Dorit Hansen (tv.) og 
Pia Sørensen (th.) fra 
Mediehuset i Tønder 
foran ønsketræet til 
julen 2019. Det er de to, 
der er initiativtagere til 
ønsketræet. Arkivfoto: 
Hans Chr. Gabe
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Hans Iversen & Søn

Glas · Porcelæn
og køkkenudstyr

www.hansiversen.dk

Vestergade 6
6270 Tønder
Tlf. 74 72 16 54iversen_h

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

BITZ Skkållesæt Dia. 10 cm 4 stk. Sort ass.
Normal 199,95 NU 149,95

BITZ Krus 30,0
cl 4 stk. sort ass.
Normal 279,95

NU 199,95

BITZ Cabaretsæt
Normal 269,95 NU 199,95

Stjerneriflet Jul
Kagetallerken 19 cm. Normal 249,- NU 199,-

Middagstallerken 27 cm. Normal 369,- NU 295,-

Stjerneriflflet Jull
Krus 2 stk. Normal 409,- NU 299,-

Årets Nissepar
2020
399,95

Årets Nissepar
2013

Normal 349,95,-
NU 249,95

Årets Nissepar
2012
Normal 349,95,-
NU 249,95

Storegade 23, Tønder - Tlf. 74 72 12 32

Guld - Sølv - Ure Guld - Sølv - Ure

armbånd & charm med ægte topas

sølv 495,- / forgyldt 595,-

spar 600,-
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UWE IWERSEN UIW@JV.DK

TØNDER: - Mor, mor, der er han.
Tønders julemand er en særdeles populær herre, og Tøn-
ders Santa Clausen kan noget, ikke mange andre kan.
Han har nemlig lært at fl yve.
I tidligere år foregik julemandens spektakulære fl y-
vetur i kanen over byens gamle rådhus på torvet. De 
seneste år har publikum nede på de toppede brosten 
måttet vende blikket i den modsatte retning.
Start- og landsbanen for den fl yvende julemandskane 
er nemlig taget over byens turistkontor og Glaskun-
sten. Først start er programsat til søndag den 22. 
november, og herefter vil julemanden gå i luften alle 
lørdage og søndage frem til juleaften henholdsvis 
klokken 14 og 16.

- Det bliver et tilbagevendende højdepunkt, vurderer 
midtbyskoordinator Erik Petersen.
Den fl yvende julemandskane er gennem årene fast-
holdt på utallige private videooptagelser og fotos, og 
turen over byens tage har da også fundet vej til både 
danske og udenlandske tv-kanaler. En fl yvende jule-
mand er bare specielt og et tilløbsstykke.
Det er også derfor, at årets fl yvninger i første omgang 
var tvivlsomme. Corona-restriktioner handler ikke 
mindst om, at undgå at for mange mennesker står alt 
for tæt sammen. Derfor er torvearealet også blevet 
udvidet, og opfordringen fra juleudvalget gælder her, 
som alle andre steder i byen, om at overholde af-
standskravene.

Der er noget i luften
OGSÅ I ÅR TAGER TØNDERS JULEMAND TUREN I KANEN OVER BYENS TORV.

Ho ho ho: Tønders julemand er også i år klar til at tage 
turen i kanen over byens tage. Foto: Erik Petersen

MADS GRINDERSLEV MGR@JV.DK

TØNDER: Julen nærmer sig og juleræset er ved at blive 
skudt i gang, men der er faktisk et sted i Tønder, hvor julen 
er en del af hverdagen. Stedet, hvor julen altid er i gang, er 
Det Gamle Apotek - sådan har det været de sidste 30 år.
Som navnet antyder, så er Det Gamle Apotek et gammelt 
apotek. Bygningen på 1200 kvadratmeter er fra 1580’erne. 
I 1980’erne lejede Erik Tygesen bygningen, og han drømte 
om at lave et julemarked. Det blev en stor succes på grund 
af Tygesens sans for forretning, fortæller Tina Sylvester, 
der er butikschef i Det Gamle Apotek.
Lejekontrakten blev derefter forlænget med et år, selvom 
han helst ville købe det.
- Ham, der sad på huset, ville se, om han ville behandle 
dette fl otte sted ordentligt, siger Tina Sylvester. 
Efter et par år gav den gamle ejer sig og solgte huset til 
Tygesen.

- Der har så været jul i huset lige siden, siger Tina Sylvester 
med et smil. Dog er der kun jul ved indgangen i tre måne-
der op til jul, men i kælderen er der jul hele året rundt.

TRADITIONSRIG BUTIK
Hos det Det Gamle Apotek er man bevidste om det histo-
riske sted, og derfor er de klassiske juletraditioner altid i 
fokus.
- For 90 procent af danskerne er julen rød med fl ag, trom-
mer og adventslys, siger Tina Sylvester.
På trods af konservatismen, så følger de også med i tidens 
tendenser. Temaet i år er naturen, og derfor kan man købe 
grønne ting som for eksempelvis grønne lys til juletræet.
Det Gamle Apotek er ikke kun et seriøst sted. For de klassi-
ske traditioner lever gerne side om side med sjove indslag.
- Danskerne elsker at give hinanden sjove og søde hadega-
ver til jul, siger Tina Sylvester og nævner deres julebriller, 
som er populære ved julefrokoster.

Tina Sylvester har selv sin egen favorit.
- Vi har kattekugler og rumraketter som julepynt, og det vil 
jeg sige, er de mest skøre, siger hun og tilføjer, at det især 
er de yngste, der er vilde med det.
Man kan desuden købe juleøl og julete i kælderen.

BLIVER ALDRIG TRÆT AF JUL
Butikken er allerede i gang med planerne til næste år, da 
indkøbere og grafi kere allerede nu skal vide, hvad der skal 
ske til næste års jul. Men på trods af planlægningen, så 
bliver Tina Sylvester aldrig træt af julen.
- Neeej, det gør vi ikke. For jeg elsker julen, som jeg altid 
har gjort, siger Tina Sylvester med et grin.
Kundernes reaktion på juleopsætningen er dog det bedste 
af det hele.
- Jeg elsker kundernes wow-reaktion. For den bliver man 
aldrig træt af, siger Tina Sylvester.

DER ER JUL HELE ÅRET RUNDT PÅ

Det Gamle Apotek

Julen er i gang på Det Gamle Apotek. Sådan er det hele 
året. Foto: Jeppe Mortensen

Det Gamle Apotek er som navnet tilsiger et gammelt 
apotek. Billedet her er fra 1900. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

DET’ JUL, DET’ COOL. SÅDAN SYNGER RAPPEREN MC EJNAR I SIT STORE 
JULEHIT AF SAMME NAVN. DENNE BESKRIVELSE HAR DET GAMLE APOTEK TAGET TIL SIG.
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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
BRINCHS ISENKRAM
BRINKSGAARD
BY HOFF
BYGMA TØNDER
CAFE ARTHUR
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
MATAS
MR HOFF
MØBELHUSET 2
NYT UR HYLDTOFT & HANSEN
ODINS KLINGE
PN FARVER
RØMØ-TØNDER TURISTFORENING
SKOUSEN
SPORT24 TØNDER
TOPS SANDERSEN
TØJEKSPERTEN
TØNDER SHOPPINGCENTER
TØNDER SKO
TØNDER SPECIAL OPTIK
VERO MODA
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

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.



Juleåbningstider i Tønder:

Butikkernes åbningstider
Hverdage ....................... 10.00 - 17-30
Lørdage.................................10.00 - 16.00
Søndage ..............................11.00 - 16.00

Enkelte butikker kan have længere åbnings-

tider

Julehytternes åbningstider

Hverdage........................11.00 - 17.00
Lørdag ............................10.00 - 17.00
Søndag ...........................11.00 - 17.00

LØRDAG DEN 7. NOVEMBER

Kl. 10.00 Julebyen Tønder åbner

Kl. 10.00 KongChristian i Vestergade 66 har vasket
julemandens tøj og hængt det til tørre i
gården, så det er klar til julemandens store
dag den 24. december. Se hans rød/hvide
juledress helt frem til den 23. december.

Kl. 10.00 JULEKONKURRENCEN FOR BØRN starter
Vind flotte Lego-præmier og billetter til
teaterstykket På sporet af julen.
Hent en kupon i byens butikker og gæt hvor
mange billeder, der er af Tønders julemand
og hans kone i vinduerne hos Kreditbanken,
Sport24, Glaskunsten, Tønder Sko og KidzByC.
Læs mere om reglerne på kuponen.

Kuponen afl. i den sorte konkurrencekasse
på Turistkontoret på Torvet.
Hver mandag i december trækkes lod og
vinderne får direkte besked!

Kl. 13.00 Julebyen Tønder åbner officielt - grundet
Corona er der ingen julemandsoptog i år.

LØRDAG DEN 14. NOVEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 13-14 Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

SØNDAG DEN 15. NOVEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 13-14 Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

FREDAG DEN 20. NOVEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

LØRDAG DEN 21. NOVEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 13-14 Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

SØNDAG DEN 22. NOVEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 11-16 Julegodteposer til alle børn – brug kuponen
fra avisen for at få en godtepose.

Kl. 13-14 Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

På grund af Corona afleverer julemanden julegodteposer
til butikkerne, der er medlem af Tønder Handelsstands-
forening. For at få en gratis julegodteposte skal du klippen
kuponen ud i programmet. 1 kupon = 1 godtepose pr. barn.

Kl. 14 + 16 Oplev Tønders egen julemand flyve fra taget
på Glaskunsten/turistkontoret

FREDAG DEN 27. NOVEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 10-20 Black Friday – butikkerne har åbent fra
kl. 10-22 – Nyd den prægtige julebelysning.

LØRDAG DEN 28. NOVEMBER

kl. 10-12 Ikke alle børn i Tønder Kommune får en
julegave. Igen i år kan du glæde et barn med
en julegave fra Ønsketræet. Mediehuset
Tønder holder ekstra åbent denne lørdag, så
du har mulighed for at hente et julehjerte
med et juleønske på. Læs mere om Ønske-
træet i Juleavisen. Mediehuset Tønder
ligger i Lillegade 11, 1. sal.

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 13-14 Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

Kl. 14 + 16 Oplev Tønders egen julemand flyve fra taget
på Glaskunsten/turistkontoret

SØNDAG DEN 29. NOVEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 14 + 16 Oplev Tønders egen julemand flyve fra taget
på Glaskunsten/turistkontoret

Kl. 16.00 Gratis Kagmand Tours - Oplev Tønder.
Adventsrundvisning i Østergade med start
ved Den Røde Plads i Østergade.
Varighed ca. 20 min.

DET SKER IJulebyen
ÅBEN HVER DAG IND TIL JUL – OGSÅ LØRDAGE OG

J
S

J
Ø

J
NDAGE

På tur med Tønders Kagmand
Byens Kagmand går byvandringer lørdage

og søndage i Julebyen Tønder.
Turen tager ca. 30 min. og koster kr. 20,-/3 euro pr tur.

Turen starter på Torvet.

Lørdage går turen til Torvet, Kirkepladsen og Østergade
Kl. 12.00 + kl. 14.00 Dansk byvandring

Kl. 13.00 + kl. 15.00 Tysk byvandring/Deutsche Stadtführung

Søndage går turen til Torvet, Kobbergade,
Lillegade og Uldgade

Kl. 12.00 + kl. 14.00 Dansk byvandring
Kl. 13.00 + kl. 15.00 Tysk byvandring/Deutsche Stadtführung

Få en tur i Juletoget
Tønders hyggelige juletog kører fra Turistkontoret på
Torvet. Vi er corona-forsvarlige - vi spritter naturlig-
vis af efter hver tur og inden påstigning og sørger for
afstand. Familier må gerne sidde sammen.

Toget kører
Lørdage: ..................................................fra kl. 10-30
Søndage: ................................................. fra kl. 11.00

Kupon til JULEGODTEPOSE

Kun for børn!

Klip kuponen ud og aflever den i en af butikkerne,

der er medlem
af Tønder Handelsstandsforening.

Se evt. hvilke butikker du kan hente godteposen i

på www.tonderhandel.dk

1 kupon pr. barn = 1 godtepose

Navn: __________________

Alder ______



FREDAG DEN 4. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

LØRDAG DEN 5. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 13-14 Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

Kl. 14 + 16 Oplev Tønders egen julemand flyve fra taget
på Glaskunsten/turistkontoret

SØNDAG DEN 6. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 14 + 16 Oplev Tønders egen julemand flyve fra taget
på Glaskunsten/turistkontoret

Kl. 16.00 Gratis Kagmand Tours - Oplev Tønder.
Adventsrundvisning i Uldgade med start ved
Gråbrødretorv. Varighed ca. 20 min.

FREDAG DEN 11. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 17.00 Teater: Juleforestillingen ”På sporet af julen”
for de små på Schweizerhalle/Tønder
Kulturhus, Ribelandevej 39.

En rigtig julehistorie med julenisserne Pjok,
Pjanke og julemanden. Forestillingen er fyldt
med julesjov, drillerier, eventyr og skønne
julesange. Køb billetter på
https://teatersyd.billetten.dk/

LØRDAG DEN 12. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 15 Julekoncert i Tønder Kristkirke

Kl. 13-14 Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

Kl. 14 + 16 Oplev Tønders egen julemand flyve fra taget
på Glaskunsten/turistkontoret

SØNDAG DEN 13. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 13-14 Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

Kl. 14 + 16 Oplev Tønders egen julemand flyve fra taget
på Glaskunsten/turistkontoret

Kl. 14.03 Veterantog fra Esbjerg ankommer
til Tønder Banegård

Kl. 16.00 Gratis Kagmand Tours - Oplev Tønder.
Adventsrundvisning i Skibbrogade med start
ved Kogade. Varighed ca. 20 min.

FREDAG DEN 18. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

LØRDAG DEN 19. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 13-14 Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

Kl. 14 + 16 Oplev Tønders egen julemand flyve fra taget
på Glaskunsten/turistkontoret

SØNDAG DEN 20. DECEMBER

Kl. 10-16 Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstil-
ling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 13-14 Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

Kl. 14 + 16 Oplev Tønders egen julemand flyve fra taget
på Glaskunsten/turistkontoret

Kl. 14.03 Veterantog fra Esbjerg ankommer
til Tønder Banegård

Kl. 16.00 Gratis Kagmand Tours - Oplev Tønder.
Adventsrundvisning på Kongevej med start
ved Rema1000, Kongevej.
Varighed ca. 20 min.

ONSDAG DEN 23. DECEMBER

Kl. 12.00 Gratis risengrød på Torvet.
Kom og ønsk hinanden en glædelig jul.
Der er 300 portioner, så her gælder
først-til-mølle-princippet.

TØNDERJulebyen
NDAGE FRAA DEN 7. NOVEMBER TIL D
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Konkurrence:
Den flotteste julepyntede butik - vind et Tønder By-

gavekort til en værdi af 500,- kr. Vi søger den flotteste
julepyntede butik i Tønder - udfyld kuponen her på

siden - læg den i kuponkassen hos Glaskunsten/turist-
kontoret senest mandag den 30. november så deltager

du i lodtrækningen. Vinderen får direkte besked.

Den flotteste julepyntede butik er:

Navn:

Adresse:

Mobiltelefon:

Mail:

Oplev den flyvende julemand fra Torvet
Fra søndag den 22. november fra taget på turistkontoret.
Tønders egen julemand vil – hvis vejrguderne tillader det – lande med sine rensdyr søndag den
22. november efter en lang rejse fra Nordpolen. Han tager en flyvetur hver torsdag, fredag, lørdag
og søndag helt frem til den 23. december på taget på Tønders turistkontor på Torvet.
Han har taget masser af sne med fra Nordpolen, så han lover snegaranti!

Oplev den flyvende julemand
torsdage og fredage kl. 15.30 - Lørdage og søndage kl. 14 og kl. 16

FORBEHOLD OG SIKKERHED PGA. CORONA
Årets program for Julebyen Tønder er ændret pga. med Corona. Tønder Handelsstandsforening tager naturligvis forholds-
regler for at undgå smitte. Vi opfordrer alle til at holde afstand, spritte hænder af. Er man syg/dårlig så bliv hjemme. Brug
mundbind, hvor det er påkrævet og ellers hvor den sunde fornuft siger det eller hvis du selv føler dig mere sikker.
Der vil være Coronavagter på åbningsdagen den 7. november. De er tydelige at se med veste. Følg venligst deres anvisninger.
Vi tager naturligvis forbehold mod ændringer og aflysninger uden varsel vil kunne forekomme. Alle arrangementer afholdes
under Coronaforbehold og Tønder Handelsstandsforening er ikke ansvarlig for evt. omkostninger i forb. med dette.
Følg med på Tønder Handelsstandsforenings hjemmeside www.tonderhandel.dk og
Facebook-siden. Vi opdaterer og informerer dagligt.

✂
✂

✂
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Jeppe Mortensen, JepMo@JfMedier.dk

Tønder: når kalenderen rammer december-måned, 
så er det som bekendt jul, og i anledning af julen vil 
Tønder Handelsstandsforening afholde to konkurren-
cer. det meddeler erik Petersen, som er midtbykoordi-
nator for Tønder Handelsstandsforening.
den ene er en konkurrence, hvor butikkerne dyster 
i at have det flotteste julepynt. dette afgøres ved en 
afstemning blandt kunderne via kuponer, der kan afle-
veres på turistkontoret. Præmien er et Tønder By-gave-
kort for 500 kroner.
I den anden konkurrence kan børn gå rundt og tælle 
klistermærker, der har motiver af julemanden og hans 

kone. det kan de i følgende butikker:
Kreditbanken, Sport 24, Glaskunsten, Tønder Sko og 
KidzByC.
Antallet af klistermærker kan skrives på et deltager-
kort, som man kan få i butikkerne - det afleveres til 
turistkontoret, når det er udfyldt.
- Børnene deltager i en lodtrækning om Lego-gaver 
og billetter til teaterforeningens forestilling, siger erik 
Petersen, som tilføjer, at konkurrencen er målrettet til 
børn op til 12 år.
Teaterforestillingen, som der trækkes lod til, er "På 
sporet af julen", som opføres onsdag den 11. december 
i Schweizerhalle. I børnekonkurrencen trækkes der lod 
hver mandag frem mod forestillingen.

DeaDline
I 28 år har Tønder Handelsstandsforening haft konkur-
rencer, men det er aldrig de samme konkurrencer, som 
bliver afholdt.
- Vi har forskellige konkurrencer hvert år, så det ikke 
bliver det samme hvert år, siger erik Petersen.
Konkurrencerne starter, når julebyen åbner den 7. 
november.
deadlinen for at kunne deltage i konkurrencen om 
årets flotteste julepynt er mandag den 30. november 
klokken 12.
de sidste deltagerkort i børnenes klistermærkekonkur-
rence skal afleveres mandag den 21. december klokken 
12.

Børnene og  
butikkerne  
er med i årets  
julekon- 
kurrencer
Når årets juleby skydes i gaNg 
deN 7. November, så vil der være 
eN koNkurreNce til børNeNe og 
eN koNkurreNce til butikkerNe.

Når årets juleby sparkes i gang den 7. november, så er der mulighed for at deltage i to konkurrencer.  
Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

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...

Kom ind i butikken
og nyd duften af jul!

Vi har masser af
julegaveideer og et
kæmpe udvalg af
nisser og legetøj

fraMaileg.

CAFÉ
R

Hovedret
Andebryst sandwich

Dessert
Hjemmelavet
æbleskiver

I T ´ S T H E S E A S O N T O D R I N K

Kære børn
Lav en tegning
der minder dig
om julen. Kom
ind og aflever
den og få en

jule-pose
med hjem.

Benyt indgangen på torvet
Hver dag kl. 12.00-16.00

Julemenu

Fra d. 7. november - 23. december

SUPPE-STUESUPPE-STUE

JUL PÅ:

Klip dette
indslag ud og
få 15% på
dit køb

11

warm,
smooth
& tasty.

Grimbergen noël
Tuborg julebrygJ

ple ulestemningen

os os is du be ige

os med dit besøg

afea t u toende



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
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Af MichAel ehrhorn, Miceh@jfMedier.dk

Møgeltønder: Hvis du går rundt med planer om at 
besøge Schackenborg Slot i løbet af november og de-
cember, så kan du godt begynde at glæde dig. Som det 
eneste sted i danmark byder slottet nemlig indenfor til 
Jul på Schackenborg. Her kan du i år blive klogere på 
nogle af de mange juletraditioner, de kongelige har.
I forbindelse med Jul på Schackenborg bliver slottet 
pyntet smukt op. Bag det står blomsterkunstneren 
Johnny Haugaard, der er manden bag "danmarks 
Smukkeste Juleudstilling", og der vil også være in-
spiration til egne dekorationer og oppyntning af årets 
julebord.
Juleudstillingen på Schackenborg åbner lørdag den 
14. november klokken 10.00, og herefter vil man kunne 

besøge udstillingen fredage, lørdage og søndage til og 
med den 20. december.

Kongelig jul
Udover at gå på opdagelse i de kongelige traditio-
ner og nyde det smukt pyntede slot, er der også en 
klar anbefaling til familiens yngste. Man kan nemlig 
besøge Schackenborgs loft, hvor man måske kan møde 
slottets nisser.
I selve udstillingen vil man kunne se et væld af spæn-
dende genstande - blandt andet Hendes Majestæts 
dronningens decoupager og samtidig blive klogere på 
deres Kongelige Højheder Prins Joachims og Prinsesse 
Maries juletraditioner.
På Schackenborg glæder direktør trine Jepsen sig til at 
byde velkommen.

- Jul på Schackenborg skal hvert år været noget 
ganske særligt. I 2019 søsatte vi for første gang Jul 
på Schackenborg i samarbejde med dr og rosendahl 
design group. I år glæder vi os til igen at give vores 
gæster en magisk og unik oplevelse, og vi er stolte af, 
at vi får mulighed for at løfte sløret for en del af de 
kongelige juletraditioner, fortæller trine Jepsen i en 
pressemeddelelse og fortsætter:
- Julen er en af de smukkeste traditioner vi har, og 
med Jul på Schackenborg ønsker vi at tilgængeliggøre 
Schackenborgs fantastiske ramme på tværs af genera-
tioner.
Juleudstillingen på Schackenborg kan besøges i tids-
rummet 10-16 på de dage, den holder åbent. Billetter 
kan købes på schackenborg.dk.

Schackenborg 

Trine Jepsen er adm. direktør 
i Schackenborg Fonden, og 

hun glæder sig til at byde 
gæsterne indenfor til de  

kongeliges juletraditioner. 

Om Schackenborg Slot kommer til at se således ud ved 
juletiden 2020 er usikkert, men sikkert er det, at slottet 
igen i år kommer til at summe af julestemning. Foto: 
Schackenborg Fonden.

byder ind til kongelig jul
Schackenborg Slot er klar til at Slå dørene op til 
et Sandt juleeventyr fra lørdag den 14. november 
og herfra i weekenderne frem til den 20. december.



Nye briller til jul

Vi fore-
tager synstest

– tidsbestilling er
nødvendigt!

Vi taler
dansk!

u
føre
mærker
f.ek .
ayban

Blackfin
Ørgreen

Fleeye – Vogue
OOackklley
Porsche
Boss og

mmange flere

Vi passer på dig og hinanden, spritter af og holder afstand – så det er helt trygt at besøge os.

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 2020

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

Uldfrakke
Før 1.499,-

NU999,-
Skjorte

399,-

Jakke
3.699,-
Blazer

2.999,-
Strik

899,-
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michael ehrhorn, miceh@jfmedier.dk

Tønder: december er en hyggelig juletid med julelys, 
lækre godter og ikke mindst julekalendere. netop en 
julekalender skulle også have fundet sted i Tønders 
gader igennem december. 
Her ville Kagmanden i gågaden alle hverdage gennem 
julemåneden have stået klar ved en ny butik hver dag 
- et koncept som han har fundet på efter at have set 
noget lignende i Korsør.
- Planen var at lave en levende julekalender, hvor vi 
stod foran en butik. Her ville jeg fortælle om huset 
og dets historie, inden lågen skulle lukkes op, og folk 
skulle indenfor. Her skulle butikken så fortælle lidt 
om, hvad man laver i dag, siger Jens rasch, der er 
Tønders Kagmand.

- Formålet med det var, at vi kunne trække folk ned 
i julegaden og vise byens butikker frem, så folk ville 
have lyst til at handle lokalt efterfølgende, lyder det.

Nyt format
det er ikke tilfældigt, at Kagmandens julekalender 
beskrives som noget, der skulle have fundet sted. For i 
det planlagte format kommer det ikke til at ske. 
Corona-situationen begrænser, hvor mange personer 
butikkerne kan tage ind, og i stedet har Jens rasch 
opfundet et advents-format. 
Han laver fire gratis advents-byvandringer af cirka 20 
minutters varighed. den 29. november begynder det 
i østergade i Tønder, 6. december bliver det Uldgade, 
13. december Skibbroen, inden der den 20. december 
rundes af ved Kongevej.

- Jeg er glad for, at vi alligevel kan lave noget. Jeg kan 
mærke, at folk er glade, når jeg er i gaden, fortæller 
Jens rasch, der dog ærgrer sig lidt over den aflyste 
kalender.
- det ville have skabt noget liv, og vi vil jo gerne have, 
at der skal ske noget i byen. Folk går ikke i samme 
grad ned og oser i gågaden mere, mener han.

traditioN
Selvom 2020 ikke bliver den ideelle start omkring 
Kagmandens nye julekalender, har han ikke opgivet 
håbet.
Jens rasch håber nemlig på, at konceptet omkring 
butikkerne kan skydes i gang for alvor næste år.
- Jeg vil da håbe, at vi kan skabe en juletradition, 
udtaler han.

Kagmanden i Tønders gågade, der går under det borgerlige navn Jens Rasch, havde planlagt en julekalender, der 
skulle skabe mere liv for byens butikker, men det bliver ikke til noget. Julen er dog ikke helt aflyst. Foto: Michael 
Ehrhorn

Uwe iwersen Uiw@jv.dk

Tønder: Alt er corona-betinget og dermed ikke 
som det plejer at være, når Julebyen Tønder slår 
døren op lørdag den 7. november. Men julebyen 
holder fast i en god og populær tradition: juletoget.
Bumleturen med lokomotivfører erik Kulmbach 
bag rattet gennem Tønders gader er populært 
blandt både byens børn og de udenbys gæster. 
Corona-restriktionerne stiller i år ekstra krav til 
erik Kulmbach, men han har øvet sig og er vel-
forbedret, lyder det fra midtbyskoordinator erik 
Petersen.
Således blev konceptet med at placere passa-
gererne på den helt rigtige måde samt sørge for 
afspritning af alle togvogne mellem turene senest 
afprøvet i forbindelse med et lørdags-arrangemen-

tet i Tønders gågade. Og her klappede alt, som det 
skulle, fortæller erik Petersen.

deN første tur
dermed er der med god samvittighed givet grønt sig-
nallys for juletoget, der første gang tøffer gennem byen 
lørdag den 7. november i forbindelse med den officielle 
åbning af julebyen. Her indgår toget i det planlagte 
julemandsoptog og er sammen med byens gamle 
brandbil altså forbehold de julemænd og nissekoner, 
der ikke er så gode til bens.
efter den officielle åbning står toget klar til mere 
almindelige passagerer. På grund af corona-restriktio-
nerne bliver der begrænsede passagerantal fra afgang 
til afgang. Familier må gerne sidde tæt sammen, men 
der skal altså sikres den nødvendige afstand til andre 
medpassagerer.

Tut tut: Juletoget tøffer trods
corona-restriktioner
Juletogsfører erik kulmbach og hans hold har øvet sig i at leve op til corona-
restriktioner. dermed åbnes for en sikker tur gennem Julebyen tønder.

Lokomotivfører Erik Kulmbach har øvet sig, så alle 
juletogspassagerer kan se frem til en tryg og hyggelig 
tur gennem Julebyen Tønder. Foto: Erik Petersen

Juletoget er et populært indslag. Turene gennem byens 
gader gennemføres også i år, dog med et begrænset 
passagertal. Foto: Erik Petersen

Kagmandens
JuleKalender 
ersTaTTes af 
advenTsTure
kagmanden i tønders gågade 
skulle igennem hele december have 
skabt liv og glade dage ved byens 
butikker, men det bliver erstattet 
af advents-rundvisninger.



TØNDER Tlf. 74 72 36 64

ÅBNINGSTIDER
kan findes på

www.topssandersen.dk

Lillegade 11, 1. sal . Tønder
Tlf. 74724711
ann.toender@ugeavisen.dk
Åbningstider:
Mandag - tirsdag - onsdag: Kl. 9.00-12.00
Torsdag - fredag: Lukket
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✴Ønsketræet - Glæd et barn...
Vi gentager successen fra sidste år med at opfylde et brændendee
juleønske hos et barn, der trænger til opmuntring ved juletid...
Du kan være med til at hjælpe ca. 60 børn i Tønder Kommune
Fra mandag den 23. november - 9. december har vi pyntet et juletræ med 60 julehjerrter
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 det hos Ugeavisen Tønder, 1. sal eller på redaktionen, stueplan

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, 1. sal eller på redaktionen, stueplan

– senest onsdag den 9. december kl. 12.00
• Herefter er Tønder Kommune behjælpelig med at aflevere gaverne til børnene.

Ugeavisen Tønder holder EKSTRA ÅBENT
LØRDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 10-12, hvor du kan hente et julehjerte

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, dog er søndag den 8. og 15. november lukket.
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Uwe Iwersen UIw@jv.dk

TØNDER: "Jingle bells" og "Søren Banjomus". Ingen jul 
og ingen juleby uden musik. Sådan bliver det også i år. 
FDF Tønder Brass Band har igennem mange år været 
byens juleorkester, og traditionen fortsætter. Og de mu-
sikalske FDF'ere er med næsten helt fra start til slut.
Første gang de musikalske blå spejdere tager turen gen-
nem byen er således lørdag den 14. november, og siden da 
bliver de en del af byens juleprogram hver weekend med 
fast spilletid alle lørdag og søndag fra klokken 13-14.
Blandt dem der glæder sig, er orkesterleder Lisbeth 
M. Nielsen. Hun har været med i rigtig mange år.

21 medlemmer
Årets juleorkester tæller i år 21 medlemmer, der 
har øvet julesange siden september.

- Vi er 21, men ikke alle kan være med alle dage, 
fortæller orkesterlederen. 
I modsætning til tidligere har Brass Bandet byttet 
lidt rundt på tingene. Tidligere startede musikerne 
med optog gennem byen med en afsluttende kon-
cert på torvet. Men nu er det omvendt.
- Når man først er gået gennem byen, er man fak-
tisk træt, og det er svært at have luft nok. Derfor 
starter vi nu med en lille koncert på torvet, og der-
efter går turen gennem gågaden med afslutningen 
i Vest Vestergade, lyder det fra Lisbeth M. Nielsen.
Julens omfattende repertoire er ved at sidde på 
rygraden hos alle. Der vil også i år være "Jingle 
Bells" og et udvalg af de klassiske danske julesam-
ler. Og så er der naturligvis også "Vi vil rokke og 
rulle i nisseland". For uden den bliver det jo ikke 
rigtig jul.

Jul for fuld musik

FDF’s Brass Band bliver et fast indslag i juletiden i 
Tønders gågade. Foto: Ludvig Dittmann

Mads GrInderslev MGr@jv.dk

JuL: Der er lagt op til en lysende jul i Tønder. Således 
har Tønder Handelsstandsforening investeret knap 
100.000 kroner i ekstra julebelysning i byen i år. Pen-
ge er blandt andet gået til indkøb af ekstra gavlbelys-
ning.
- Det udvider vi typisk lidt hvert år, fortæller Jackie 
Jørgensen fra det lokale juleudvalg.
I år sættes der primært ekstra julebelysning op i Ve-
stergade og så i en del af Storegade.
Jackie Jørgensen vurderer, at mellem 20.000 og 
25.000 nye led-pærer i år bliver en del af byens 
julebelysning - og dermed vil i alt over 100.000 pærer 

kunne beundres i tiden op til jul. Desuden har juleud-
valget anskaffet et antal store kugler med en diame-
ter på cirka 60 centimeter.
- De er fyldt ned lys og skal hænge ind over torvet i 
fire retninger, fortæller Jackie Jørgensen. 
Situationen med corona-virus vil spille ind i Tønder, 
hvor juletræet, der normalt pryder på torvet, flyttes til 
området ved Kagmanden, og man vil indføre en form 
for ensretning, fortæller Jackie Jørgensen.

ros fra besøgende
For juleudvalget er brugen af lys vigtig.
- Det er det, der giver julestemning, fastslår Jackie 
Jørgensen. 

Det samlede indtryk i Tønder med masser af julebe-
lysning, hytter, aktiviteter med mere, er noget, der 
falder i de besøgendes smag, som Jackie Jørgensen 
oplever det.
- Sidste år fik vi så mange rosende kommentarer fra 
folk, siger han.
Det bliver til mange timer med julebelysning i løbet af 
november og december. Man vælger således at lade 
pærerne lyse fra klokken 12 middag til midnat - noget 
man begyndte på sidste år, efter en periode med lys 
fra klokken 14 til midnat.
Julebelysningen tændes første gang i Tønder den 7. 
november.

Tønders julebelysning
udvides med tusindvis af pærer

På billedet genetableres julebelysning på torvet. Her vil der også være et nyt tiltag. Handelsstandsforeningen 
har brugt små 100.000 kroner på ekstra julebelysning, og de penge er blandt andet gået til store kugler, der 
skal lyse på torvet. Foto: Mads Grinderslev  

Tønder HandelssTandsforening Har brugT små 100.000 kroner på aT udvide julebelysningen i byen i år. sTore lyskugler er indkøbT.

I oktober blev julebelysningen på bygningen, hvor 
Café Arthur holder til, genetableret efter at have 

været taget ned. Jackie Jørgensen fra juleudvalget 
fulgte med fra torvet. I år satses der endnu mere 

på julebelysningen i Tønder. Foto: Mads Grinderslev



• 12. dec. kl. 15.00: Julekoncert
• 24. dec. kl. 13.30: Julegudstjeneste
• 24. dec. kl. 15.00: Tysk

julegudstjeneste
• 24. dec. kl. 16.30: Julegudstjeneste

Evt. ekstra julegudstjenester d. 24. dec.
kl. 9.30 og kl. 11.00 – se vores hjemme-
side: www.toender-kristkirke.dk

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

MØDOS PÅ
FACEBOOK

Husk at hve
r gang

du handler i
Kvickly Tønd

er

giver vi en g
ratis bolle ti

l

alle børn iflg
. med en vokse

n

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 krummer 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!



Restaurant Ros og Hostrups Hotel præsenterer

NYTÅRSMENU UD AF HUSET 2020
Vi garanterer en nytårsaften med velsmagende og veltilberedt mad, det
eneste du skal koncentrere dig om, er at skabe festens gode stemning.

Vi har forberedt maden og der medfølger beskrivelse og
fremgangsmåde, så du nemt og hurtigt kan servere maden for dine gæster.

Nytårsmenu
Forret:

Bagt nytårstorsk med hummerbisque, let ristet blomkålspuré med citrus,
spæd vinterkål med urter og dildolie

serveres med hjemmebagte speltboller og saltet smør

Hovedret:
Stegt oksemørbrad med timian, kartoffelgratin med urter, persillepuré,

grillede løg og reduceret trøffelsauce

Dessert:
Mørk chokoladelage med hvid chokolademousse, passionsfrugt gelé,

sprød nøddecrumble med tørret hindbær

Pris pr. person 345 kr.
Menuen er inkl. hjemmelavet kransekage som kan nydes til lyden af rådhusklokkerne

Tilkøb:
Priser pr. kuvert

10g Baerii kaviar med sprøde chips og creme fraiche 195,-
50g Baerii kaviar med sprøde chips og creme fraiche 495,-

Kartoffelchips med urtecreme 35,-
Saltede mandler 35,-

Flaske rød eller hvidvin 185,-
Champagne 255,-

Natmad:
Kæmpe tartelet m. høns i asparges 75,-

SØNDERGADE 30,  6270 TØNDER .  TLF.  27 193193

ROS
RESTAURANT

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

• • a

t

1099,-
o
ike r

1699,-

l

1199,-

1299,-

m

900,-

pe

1599,-

TØNDER tlf. 74 72 36 64www.topssandersen.dk



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

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

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

Søn- og helligdage ....1100-1900

Tlf. 0049 4663 492

ØL DISCOUNT

SPIRITUS

KOLONIAL

SODAVAND

DIV. JULEØL
I SORTIMENT

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

Ta’ 3 kasser

12995

Harboe pilsner eller
klassisk FRIT VALG
24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

11995

Coca cola, Fanta,
Sprite, Light, Zero, Free
24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

16995

Harboe
Hindbær, Cola,
Lemon Light,
Squash,
Sport Light
24 dåser
á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

10995

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

Ta’ 3 kasser

14995

VINE FRA HELE VERDEN

TYSKLAND ITALIEN FRANKRIG

CHILE

Chablis
pere Calcaire
0,75 ltr.

1 flaske

6995

Bailey’s
0,7 ltr.

1 flaske

7495

Tilbuddene gælder til den 24. november 2020

G&G Mel
1 kg

Pr.stk.

277

Carletti Block
chokolade
400 g

Pr. stk.

2495

Sweet F e
250 g

Pr. stk.

255

Odense
Ren rå marcipan
700 g

Pr. stk.

6495

Edeka snitbønner
660 g.

1 glas

995
Sukker
1 kg

Pr.stk.

540 STORT
UDVALG
AF JULE-

LÆKKERIER
OG JULE-

KALENDERE

Den gamle fabrik
marmelade
600 g.

1 glas

2250

Rexim mandler
500 g

Pr. pose

3995

Royal - Export pilsner
classic, rød,
ale eller fri
24 dåser á 0,33 liter

Ta’ 3 kasser

15495

Anthon Berg
Forsk. slags
Sorteret. 220 g

Pr. stk.

2395
Anthon Berg
dessertchokolader
800 g

Pr. stk.

8995

Underberg
Bitter
30’er pakke

1 pakke

13995

Gut + günstig æg
10 stk

Pr. pk.

995

Julevin
Primitivo
Di Manduria
0,75 ltr.

1 flaske

5995

Tarapaca
Fran Reserva
Forsk. druer
0,75 ltr.

1 flaske

5995

Amarone
Della Valpoli lla
Antica Corte
0,75 ltr.

1 flaske

7995

Moselvin
Abtei Himmer
Riesling
0,75 ltr.

6 flasker

19995

Pfalz
Ungst er
Herre rg
1 ltr.

6 Flasker

13995

Aalborg taffel
akvavit
0,7 l.

1 flaske

6995

Aalborg
Juleakvavit
0,7 l.

1 flaske

13995



KONGELIG JUL
J U L  P Å  S C H A C K E N B O R G

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

Blomstermanden Johnny Haugaard, der står bag 
Danmarks smukkeste Juleudstilling, pynter slottet op til jul.

Kom og oplev det smukt pyntede slot, 
og bliv klogere på de kongelige juletraditioner. 

Se mere og køb billet på schackenborg.dk


