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Velkommen til
Danmarks
hyggeligste juleby
Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid,
så ved jeg julen kommer. Sådan begynder Peters Jul,
og selvom jeg – desværre – ikke kan garantere hvid
jul, så kan jeg garantere for, at jeg i år glæder mig
ekstra meget til julen 2021.
For efter et 2020, hvor Covid-19 gav en lang række
begrænsninger for, hvordan vi kunne være sammen
og hygge os med julestemning, lys, gran og æbleskiver, så kan vi i år vende tilbage til det vi kender så
godt, og som jeg personligt holder utroligt meget af.
Der er for mig ikke noget mere juleagtigt, end at
gå en tur gennem Tønder, hvor man ﬁnder alt den
julehygge man kan ønske sig. For Tønder elsker julen,
og det afspejler sig tydeligt i den stemning man som
besøgende oplever i byens smukke, gamle gader og
stræder.
Så i år skal vi atter samles om den varme gløgg, lune
æbleskiver, de små stemningsfulde julehytter, den
smukke juleudsmykning og de mange festlige aktivi-

teter der traditionen tro tiltrækker et stort publikum.
For Julebyen Tønder er blevet en begivenhed, der
tiltrækker rigtig mange gæster - både vores egne
borgere men og også mange der kommer langvejs
fra for at opleve rigtig julehygge.
Mange af gæsterne vender tilbage til Julebyen Tønder
år efter år, for de ved nemlig, at her ﬁnder de, ud over
den smukt pyntede by, altid spændende juleshopping
og mange gode tilbud i byens mange butikker.
Jeg håber, at rigtig mange i år vil besøge Julebyen
Tønder, og at de vil støtte vores erhvervsdrivende. For
efter en hård tid med Covid-19, har de brug for, at vi
kommer og handler i deres butikker.
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og rigtig god fornøjelse i Julebyen Tønder.
HENRIK FRANDSEN,
BORGMESTER I TØNDER KOMMUNE

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

Tønder Kommune ønsker god fornøjelse
med Julebyen Tønder 2021
JULEAVISEN FOR JULEBYEN TØNDER
Er udgivet i samarbejde med Tønder
Handelsstandsforening og Ugeavisen Tønder
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AVISEN UDKOMMER I UGE 45 onsdag den 3.
november 2021 som tillæg i Ugeavisen Tønder og
i Jydskevestkysten torsdag den 4. november 2021
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GRAFISK: JFM Graﬁsk
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Stort
udvalg

af hjemmesko
til hele familien
Modellerne fås både med
skind og gummisåler.

VESTERGADE 20, TØNDER | TLF. 7472 3664 | MAN - FRE 10-17.30 - LØR 10- 16.00- SØN 11- 16.00
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ÅRETS JUL

Udvalget er stort, mulighederne er mange
Kom ind og bliv inspireret...
Chokoladegaver ˙ Lakridsgaver ˙ Kaffe & tegaver ˙ Ølgaver
Vingaver ˙ Kalendergaver ˙ Julegaver ˙ Værtindegaver ˙ Firmagaver
Hos os finder du i tusindvis af gaveidéer og interiør til julen
– og andre festdage!

Vi har åbent alle ugens dage!

www.det-gamle-apotek.dk
Østergade 1 . DK-6270 Tønder . Tel. +45 74 72 51 11
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Schackenborg slot åbner dørene til

JULEUDSTILLING OG
STJERNESTØV
SCHACKENBORG SLOT SLÅR DØRENE OP
TIL JULEEVENTYR, NÅR JUL PÅ SCHACKENBORG, MED BLOMSTERKUNSTNEREN
JOHNNY HAUGAARD I SPIDSEN, LANCERES DEN 11. NOVEMBER 2021.
SCHACKENBORG: FØLG DIN STJERNE –
DET ER KODEORDENE FOR ÅRETS STORT
ANLAGTE JULEUDSTILLING PÅ SCHACKENBORG SLOT, DER ÅBNER DØRENE DEN
11. NOVEMBER.
Schackenborg har i år indgået et samarbejde med blomsterkunstneren Johnny
Haugaard, og kan som det eneste sted i
landet byde gæsterne indenfor det den
stjernestøvs-belagte juleudstilling Follow
Your Star. Med juleudstillingen ﬂytter
naturen, og det kongelige slot transformeres med hyggelige julestuer. Juleudstillingen er åben fra tirsdag til søndag
fra den 11. november til og med d. 19.
december – alle dage mellem 10 og 17.
På torsdage kan man endda også besøge
udstillingen, mens mørket falder på. Her
er slotsportene nemlig åbne helt frem til
klokken 21.

NATUREN I FOKUS

Med juleudstillingen kan gæsterne glæde
sig til en oplevelse, hvor væggene på
Schackenborg vil blive omdannet, loftet
vil blev åbnet, Guldhornene vil komme
tilbage sammen med vægge af mos,
tæpper af blade, kogler og gran. Naturen
indtager med andre ord slottet på en helt
ny måde. Og så kan gæsterne naturligvis
glæde sig til et hav af stjerner.
- Jul på Schackenborg betyder noget helt
særligt for os her på Schackenborg – for
alle medarbejdere og for de frivillige, der
er involveret i årets juleudstilling. Det er
en virkelig dejlig tradition, som vi ikke
mindst i år er glade og særligt taknemmelige for, at vi kan realisere. Fællesskab,
sammenhold og glæden ved igen at kunne deltage i og nyde kulturelle oplevelser
er vigtig, siger Trine Jepsen, ansvarlig for
juleudstillingen i en pressemeddelelse.
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Trine Jepsen, ansvarlig for juleudstillingen, glæder sig igen over, at Schackenborg Slot kan åbne portene til en juleudstilling ud over det sædvanlige. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Blomsterkunstner Johnny Haugaard, der
i samarbejde med Schackenborg Fonden
og en masse kreative frivillige fra hele
Danmark, skaber årets juleudstilling,
glæder sig også meget til de kommende
uger.
– Jeg tror på, at vi alle er født med en
livsopgave, og det er vigtigt, at vi ﬁnder
den og tager den seriøst. For hvis ikke
du ﬁnder din egen indre stjerne og løfter
den, vil du aldrig kunne lyse for andre på
din vej. Og jeg glæder mig oprigtigt til at
være en del af det sønderjyske de kommende måneder. Jul på Schackenborg
- Danmarks Smukkeste Juleudstilling,
er naturligvis smuk af udseende, men
det smukkeste er det, der bliver skabt af
de mange hænder, som vil kreativiteten,
siger Johnny Haugaard, der allerede et

stykke tid har været i det sønderjyske for
at omdanne det kongelige slot, så det
snart fremstår i juleklæder.
Juleudstillingen på Schackenborg Slot
varer til og med d. 19. december og
billetter kan købes på Schackenborgs
hjemmeside. Man kan kombinere besøget
på juleudstillingen med et besøg i årets
juleshop i teltet i slotshaven, og man kan
ligeledes få stillet sulten med en juleplatte på den nyligt genåbnede slotskro. Man
kan herudover naturligvis købe æbleskiver, gløgg, varm kakao, te og kaﬀe, når
man besøger slottet i forbindelse med
juleudstillingen. Dette foregår i den nyrestaurerede Herskabsstald.

Blomsterkunstneren Johnny Haugaard har
stået for opbygningen af juleudstillingen
Follow Your Star på Schackenborg. En masse
frivillige har hjulpet med at bringe naturen
ind på det kongelige slot. Foto: Mathies Møller Dalsgaard

BEURER HD75
VARMEPUDE/VARMETÆPPE
EFFEKT: 100W
6 VARMETRIN
KAN MASKINVASKES VED 30 °C
AUTOSLUK EFTER 3 TIMER
MÅLER 180 X 130 CM

WILFA WK-5
ELKEDEL
GOD JUL!

799,-

1500 W
KAPACITET: 1 LITER
SKJULT VARMELEGEME
UDVENDIG VANDSTANDSMÅLER
LEDNINGSOPBEVARING

GOD JUL!

299,BEURER HK42
VARMEPUDE

100 W
3 TEMPERATURINDSTILLINGER
AUTOSLUK EFTER 90 MINUTTER
HURTIG OPVARMNINGT
PUDEN KAN MASKINVASKES
B X D: 44 X 33 CM
3 ÅRS GARANTI

GOD JUL!

499,-

MELITTA
EXCELLENT GRANDE 3.0
HVID
KAFFEMASKINE

1155 W
KAPACITET: 1,6 LITER -12 KOPPER
DOBBELT VARMELEGEME
BRYGGETEMPERATUR PÅ 96 GRADER
AUTOSLUK EFTER 40 MIN

GOD JUL!

599,-

ABILD ELFORRETNING APS - TLF: 74 72 33 55

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
• rom & gin
• gavekurve
• ﬁrmagaver
Vinkelvej 18 - Rørkær, 6270 Tønder
Tlf.: 21 44 55 32

www.brinksgaard.dk

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag til fredag 11.00-17.00
lørdag og søndag 11.00-16.00
For grupper, efter aftale
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DER ER FUT I TØNDER
– og Tønders julemand
DET BLIVER IKKE RIGTIG JUL UDEN JULEMANDEN.
OG I TØNDER KAN MAN IGEN I ÅR GLÆDE SIG TIL DEN
FLYVENDE AF SLAGSEN.
Julemanden kan jævnligt frem til jul opleves, når han
lander på tagryggen af et af de ﬂotte huse på torvet.
Og hver gang sker det i en sky af sne, for i Tønder er der
nemlig snegaranti, når julemanden lander.
Udover at hilse på den ﬂyvende julemand, kan byens
gæster glæde sig over den unikke julestemning i juleby-
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en. Julehytterne på Torvet har åbent ugen igennem, og
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.
Og bliver man træt i fødderne af at vandre op og ned af
gågaden, så behøver man ikke gå glip af mere julestemning. Man kan hvile fødderne, mens man tager en
tur med Tønders eget juletog, der kører i gågaden hver
lørdag og søndag.

Masser
af flotte
julegaveideer

Danmarks største Stressless udstilling hos

Møbelhusets klassiske spisestue
Ovalt spisebord

110x170 cm
med 2 foldeplader
i massiv eg
samt 4 stk. Wegner Y-stole
i eg sæbe.

NU KR.

45.998,Normalpris
kr. 64.565,-

SPAR

SÆRTILBUD PÅ HANS J. WEGNERS SMUKKE Y-STOLE

25%

på alt Stressless*
*Gælder ikke i forvejen nedsatteeller fast lav pris produkter

Markedets bedste priser på Stressless!

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

MOGENS HANSEN KAMPAGNE - Vælg mellem 6 flotte luksus læderfarver!

Arne Vodder AV59

Danmarks
største udvalg
indenfor
Nielaus sofaer.
Udvalgte læder
og stoftyper

Arne Vodder AV53

Model London

SPAR 25%

Fly lænestol
med skammel

SPAR

25%

PÅ SOFAMODELLER
MED LUKSUSLÆDER

DANMARKS STØRSTE
UDVALG I
MOGENS HANSEN SOFAER

Stort udvalg
indenfor belysning

MØBELHUSET 2
BRDR. JACOBSEN · TØNDER ApS
HYDROVEJ 2 · DK-6270 TØNDER
TLF. 7472 5700
www.indbo.dk

BRDR. JACOBSEN · TØNDER ApS
VESTERGADE 35 - 39 · DK-6270 TØNDER
TLF. 7472 2081
www.mobelhuset2.dk
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Julekugler i moderigtige farver, pyntegenstande,
juletallerkener og julebelysning og -træer
i plastik er bare nogle af de mange varer,
Det Gamle Apotek er leveringsdygtig i.
Direktør Henning Amtkjær Tygesen ses her
midt i det hele. Foto: Martin Franciere
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Det Gamle Apotek
er leverandør af julen til hele Danmark
ENGROSVIRKSOMHEDEN DET GAMLE APOTEK A/S
ER JULELEVERANDØR TIL HELE DANMARK. MEN
CORONAEN HAR GIVET STORE UDFORDRINGER I ÅR DERFOR BLIVER ANTALLET AF DET GAMLE APOTEKS
POPUP-BUTIKKER BESKÅRET KRAFTIGT.
De ﬂeste turister, der har besøgt Tønder, har også været
i Det Gamle Apotek, som byder på 42 rum spækket med
alt mellem himmel og jord året rundt - det gælder også
julepynt.
Hvad de færreste måske ved, er, at Det Gamle Apotek
også har en engrosvirksomhed. Begge dele af ejet af
Henning Amtkjær Tygesen, der er søn af Erik Tygesen.
Erik Tygesen havde forretningen Tæppe Tygesen i Østergade og var idémanden til julebyen Tønder.
En god del af de op mod 5000 varenumre, som engrosvirksomheden Det Gamle Apotek A/S, råder over, ﬁnder
også vej til forretningen på hjørnet af Østergade og
Søndergade i Tønder. Det er keramikkopper, skilte med
underfundige tekster, juleartikler, kort og pynteting.

FIK TÆSK I STORCENTRE

Hvert år plejer butikken i Tønder og den fastebutik på
Vimmelskaftet i København K. at få følgeskab af en halv
snes popup-butikker. Men sådan er det ikke i år, fortæller Henning Amtkjær Tygesen.
- I år laver vi kun tre popup-butikker. Det bliver i centrene i Lyngby, Kolding og Odense, fortæller den 53-årige
ejer og direktør og forklarer, at det skyldes den såkaldte
corona-deltavariant.
- Sidste år blev storcentrene lukket på grund af corona.
Der ﬁk vi virkelig tæsk, det kommer vi ikke uden om,
siger Henning Amtkjær Tygesen.
Der er dog yderligere en underliggende årsag til, at popup-butikkerne i år bliver færre. Der er store logistik -og
transportproblemer med at få varerne fra Kina til Danmark. Og det nytter ikke, at have halvtomme hylder i popup-butikkerne, når man forsøger at lave noget specielt.
Af samme grund er butikken i Lyngby barberet ned fra
1100 til 700 kvadratmeter, forklarer Henning Amtkjær

Julebelysning og lyskæder sælger som varmt brød. Blandt
aftagerne ﬁndes landsdækkende supermarkedskæder og
byggemarkeder. Foto: Martin Franciere

Julekugler i moderigtige farver som guld og bordeauxrød hitter i år. Til næste år bliver modefarven en anden, men rød og hvid
er altid populært i Danmark, fortæller direktør og ejer af Det Gamle Apotek, Henning Amtkjær Tygesen. Foto: Martin Franciere
Tygesen: - Vi forsøger i hver butik at skabe et eventyr og
give kunderne en skattekiste med wauw-faktor.

GULD OG BORDEAUX

En lang række af de mange varenumre, som Det Gamle
Apotek råder over, er varer, der er tegnet og udtænkt af
medarbejderne på Det Gamle Apotek i Tønder. Det gælder lige fra servietter, til kort og plakater til det nyeste
på vej, et stearinlys til årets student.
- Det er vildt at stå med en vare i hånden, når man tænker på, at vi selv har slået stregerne her på Det Gamle

Apotek, siger Henning Amtkjær Tygesen, som gennem
Det Gamle Apotek er fast leverandør af julepynt, lyskæder, juledekorationer og kugler til juletræet i alverdens
farver. - I år er det guld og bordeauxrød, som kunderne
vil have, afslører virksomhedsejeren og tilføjer, at coronaen har ændret kundernes indkøbsmønstre. Således er
årets hit julemandsdør i miniature og julelandskaber.
- Folk har under coronaen fået mere tid. Den bruger de
hjemme sammen med familien og på at pynte op, lyder
forklaringen fra Henning Amtkjær Tygesen, der allerede
nu har fokus på næste juls farver og trends.

Det Gamle Apotek er også leveringsdygtig i keramik, som krus, kopper og tallerkener. Foto: Martin Franciere
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DET SKER I Jule

ÅBEN HVER DAG – OGSÅ LØRDAGE OG SØNDAGE FRA LØRDAG DEN 6. NOVEMBE

LØRDAG DEN 6. NOVEMBER

SØNDAG DEN 21. NOVEMBER

FREDAG DEN 3. DECEMBER

Kl. 10.00

Julebyen Tønder åbner

Kl. 10 – 17

Kl. 16.00

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.

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

Kl. 13 – 14

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.
Oplev FDF Tønder Drumband

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Fri Bikeshop.

Kl. 14.00

Julemanden vækkes – optog gennem gågaden

Kl. 14.00

Julegodteposer til alle artige børn på Torvet
– starter kl. 14.00 – først til mølle-princip.

LØRDAG DEN 4. DECEMBER

Kl. 16.00

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

Kl. 10.00

Kl. 13.00

Kl. 16

JULEKONKURRENCE FOR BØRN OG VOKSNE

Hold øje med Tønder Handelsstandsforenings
Facebook-side og deltag. Vind bygavekort,
bogen Sort Sol over Tøndermarsken og billetter til teaterstykket Den Store Nisseprøve i
Tønder. Hver mandag trækkes lod og vinderne får direkte besked!
Julebyen Tønder åbner oﬃcielt sin 29. sæson.
Det sker med et julemandsoptog, der går fra
Kvickly Tønder med Tønder brandbilen og
Esbjerg Postorkester i front. Turen går op til
Torvet.
Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

SØNDAG DEN 7. NOVEMBER
Kl. 14 + 16

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

TORSDAG DEN 25. NOVEMBER
Kl. 16.00

FREDAG DEN 26. NOVEMBER
Kl. 10 – 22

Kl. 16.00

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.

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 Turistkontoret

Kl. 10 – 17

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.

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 28. NOVEMBER

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.

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 Turistkontoret

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Kagmandens Statue.

SØNDAG DEN 5. DECEMBER
Kl. 10 – 17

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.

Kl. 14 + 16

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på turistkontoret

Kl. 17.00

Ridder Rantzau åbner en låge på Scenen ved
Østergade. Turen slutter ved den Røde Plads/
Gågaden

Kl. 17.30

Gemeindenachmittag med biskoppen i Tønder
Kristkirke

MANDAG DEN 6. DECEMBER
Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Tønder
Sko.

TIRSDAG DEN 7. DECEMBER

Kl. 10 – 17

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Bog & Ide

Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

Kl. 19.00

LEV-julegudstjeneste i Tønder Kristkirke

Jul på Schackenborg. Oplev årets juleudstilling “Kongelig jul”, der er svøbt i julemagi
og ikke mindst de kongelige juletraditioner.
Det sker på Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Kl. 13 – 14

ONSDAG DEN 8. DECEMBER

Kl. 14 + 16

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

Kl. 13 – 14

Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

Kl. 17.00

Ridder Rantzau åbner en låge ved Skibbroen/
Jomfrustien. Turen slutter i Kogade.

Kl. 14 + 16

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

TIRSDAG DEN 30. NOVEMBER

SØNDAG DEN 14. NOVEMBER
Kl. 10 – 16

Kl. 17.00

LØRDAG DEN 20. NOVEMBER
Kl. 10 – 17

Kl. 13 – 14
Kl. 14 + 16

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.
Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.
Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

Forbehold og sikkerhed pga. Corona

Årets program for Julebyen Tønder er med 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 forbindelse med dette. Følg med på Tønder Handelsstandsforenings hjemmeside www.tonderhandel.dk og Facebooksiden.
Der opdateres og informeres dagligt.
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Black Friday – butikkerne har åbent fra
kl. 10-22 – Masser af rigtig gode tilbud - Nyd
den prægtige julebelysning.
Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

LØRDAG DEN 27. NOVEMBER

LØRDAG DEN 13. NOVEMBER
Kl. 10 – 17

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

Kl. 10 – 17
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Den Store Nisseprøve i Schweizerhalle
– Billetter på www.teatersyd.billetten.dk

ONSDAG DEN 1. DECEMBER
Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Askepot &
Valentino.

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Fyld.

TORSDAG DEN 9. DECEMBER
Kl. 16.00

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Ekspert &
Punkt 1.

FREDAG DEN 10. DECEMBER
Kl. 16.00

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Pernilles
Blomster

TORSDAG DEN 2. DECEMBER
Kl. 16.00

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Glaskunsten

Få en tur i Juletoget
Tønders hyggelige juletog kører
fra Turistkontoret på Torvet.

Toget kører:
Lørdage ...............................fra kl. 10-30
Søndage .............................. fra kl. 11.00
Det koster kr. 15,- for en tur – 2,- Euro.

Juleåbningstider i Tønder:

Julehytternes åbningstider

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

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

Enkelte butikker kan have længere åbningstider

ebyen TØNDER

Konkurrence:

Imerco – KongChristian – Brincks Isenkram – Det
Gamle Apotek – Hans Iversen & Søn. Udfyld kuponen, der ligger ved de enkelte julebordsdækninger
- læg den i kuponkassen hos Tønder - Turistkontor
ved Torvet senest 23. december, så deltager du i
lodtrækningen om Tønder Bygavekort.
Vinderne får direkte besked.

ER TIL OG MED TORSDAG DEN 23. DECEMBER 2021
LØRDAG DEN 11. DECEMBER

Kl. 10 – 17

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.

FREDAG DEN 17. DECEMBER

Skolernes juleafslutning i Tønder Kristkirke

Kl. 10.00

Kl. 16.00

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

SØNDAG DEN 26. DECEMBER

Kagmanden åbner dagens låge ved
Kræmmerhuset/ Tønder Farver

Kl. 13 – 14

Oplev FDF Tønder Drum Band i gågaden og på
Torvet.

Kl. 16.00

Kl. 14 + 16

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

LØRDAG DEN 18. DECEMBER

Kl. 14.15

Kirchenführung i Tønder Kristkirke

Kl. 10 – 17

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Kagmandens Statue

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.

Kl. 17.30

Gemeindenachmittag med biskoppen 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 Turistkontoret
Kagmanden åbner dagens låge ved Kagmandens statue.

SØNDAG DEN 12. DECEMBER
Kl. 10 – 17

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.

Kl. 16.00

Kl. 13 – 14

Oplev FDF Tønder Drum Band i gågaden og på
Torvet.

Kl. 10 – 17

Kl. 14 + 16

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Glaskunsten/Turistkontoret

Jul på Schackenborg – Danmarks Smukkeste
Juleudstilling med blomsterkunstneren Johnny Haugaard.

Kl. 13 – 14

Kl. 14.03

Veterantog fra Esbjerg ankommer til
Tønder Banegård

Oplev FDF Tønder Brass Band spille dejlig
julemusik i gågaden og på Torvet.

Kl. 14 + 16

Kl. 17.00

Ridder Rantzau åbner en låge ved Hagges
Pub. Turen slutter ved Hotel Tønderhus

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Glaskunsten/turistkontoret

Kl. 14.03

Veterantog fra Esbjerg ankommer
til Tønder Banegård
Ridder Rantzau åbner en låge ved Tønder Øst.
Turen slutter på Scenen ved Østergade

MANDAG DEN 13. DECEMBER

SØNDAG DEN 19. DECEMBER

Kl. 19.00

Sangeftermiddag i Brorsonhus

Kl. 17.00

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Øjemål

MANDAG DEN 20. DECEMBER

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER
Kl. 19.00

Ungdomskorpsenes julegudstjeneste i Tønder
Kristkirke

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Folkekirkens Nødhjælp.

ONSDAG DEN 15. DECEMBER
Kl. 15.00

Gemeindenachmittag med biskoppen i Tønder
Kristkirke

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved By Hoﬀ

Kl. 16.00

Kl. 16.00

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Hornvarefabrikken.

Kagmanden åbner dagens låge ved Imerco

TIRSDAG DEN 21. DECEMBER
Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved KidzbyC

ONSDAG DEN 22. DECEMBER
Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge ved Sport24

TORSDAG 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.

Kl. 16.00

Oplev Tønders egen julemand ﬂyve fra taget
på Turistkontoret

Kl. 16.00

Kagmanden åbner dagens låge på Torvet ved
Kalenderhuset.

TORSDAG DEN 16. DECEMBER
Kl. 9.30 + 10.30 Børnejul i Tønder Kristkirke

LØRDAG DEN 25. DECEMBER

FREDAG DEN 24. DECEMBER
Kl. 13.30

Julegudstjeneste i Tønder Kristkirke

Kl. 15.00

Tysk julegudstjeneste i Tønder Kristkirke

Kl. 16.30

Julegudstjeneste i Tønder Kristkirke

Kl. 16.30

Gudstjeneste i Tønder Kristkirke
Gudstjeneste i Tønder Kristkirke

FREDAG DEN 31. DECEMBER
Kl. 16.30

Tysk gudstjeneste i Tønder Kristkirke

TØNDERS KAGMAND OG TØNDERS
RIDDER RANTZAU

Ringridning: ”Besøg Ridder Rantzau og prøv Sønderjyllands
Nationalsport”. Søndage – 7.
+ 14. + 28. november samt 5.
og 19. december. Kl. 11.00
- 16.00 ved Æ Kachmann
Showroom Vestergade
45 på gågaden. 3 forsøg
20kr./ 3 €.

Adventskalender: Ridder
Rantzau kan også opleves
ved Adventsjulekalenderen og
dermed søndagene i Kagmandens Levende Julekalender. Hvor
lågen bliver 4 små korte gåture på gaderne
omkring ”Den gamle Tønder bykerne” i stedet for en butik. Lågen
åbnes kl. 17.00 og Ridder Rantzau vil fortælle lidt om ”gadens
historie” inden der er lodtrækning om et gavekort på kr. 250,til Tønder Handel.

TØNDER KAGMANDENS LEVENDE
JULEKALENDER

Kagmanden åbner mandag – lørdag i december en låge kl. 16.00
et eller andet sted i eller
omkring Gågaden. Først en
lille historie om bygningen,
dernæst besøg i butikken,
hvor der er lodtrækning
om et gavekort til Tønder
Handelsstandsforening.
(og Ridder Rantzaus adventskalender)

De 4 søndage i advent åbner
Ridder Rantzau en låge kl. 17.00
til en lille gåtur i en gade omkring
Tønder Bykerne. Før og under turen fortælles
3 – 4 historie. Turen slutter med en lodtrækning om et
gavekort til Tønder Handelsstandsforening.

Oplev den ﬂyvende julemand fra Torvet
Fra lørdag den 6. november fra taget på turistkontoret.
Tønders egen julemand vil – hvis vejrguderne tillader det – lande med sine rensdyr søndag den 21. november efter
en lang rejse fra Grønland. 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. 16.00

kl. 14 og kl. 16
Lørdage og søndage ..............kl.

JUL I TØNDER 2021
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Kagmanden
disker op med julekalender
TØNDERS EGEN KAGMAND ER KLAR MED EN HYGGELIG
JULEKALENDER, DER BRINGER BYENS JULEGÆSTER EN
TUR RUNDT I DE HYGGELIGE GADER OG DE JULEPYNTEDE
BUTIKKER.
December er en hyggelig juletid med julelys, lækre godter og
ikke mindst julekalendere.
Og netop en julekalender, det er netop, hvad Tønders egen
Kagmand disker op med frem mod jul.
- Jeg vil gerne bruge Kagmanden til at give folk en ekstra
oplevelse, når de er i Tønder, og samtidig også styrke de
lokale borgeres bevidsthed og stolthed ved byen ved at vise,
hvor mange forskellige varer gågaden byder på. Jeg vil gerne
have dem til at få øje på det halvfyldte glas stedet for det
halvtomme. Og på den måde måske få dem til at handle lidt
mere i de lokale butikker, lyder det fra Jens Rasch, der er
Tønders Kagmand.
Han glæder sig desuden til at få mulighed for at få fortalt
de mange gode historier, som han ikke altid når at få fortalt,
når han er vært ved nogle af de ”normale” guidede ture, som
Kagmanden står for. Og så er der endnu en bonus ved den
daglige julekalender.
- Gennem julekalenderen håber jeg også, at vi kan få skabt
lidt mere liv i julebyen i Tønder på hverdagene, forklarer han.

hjælper Ridder Rantzau der egentlig er opfundet af Jens
Rasch til at lave guidede cykelture omkring Bredebro og
Møgeltønder. Men i julemåneden får ridderen en ny opgave.
- Ridder Rantzau kommer til at stå for en lidt mere kirkelig
julekalender, nemlig en adventskalender. Han starter søndag
den 28. november, hvor han åbner adventslågen ved Skibbroen klokken 17. Herefter tager han folk med ud på en lille
gåtur med tre til ﬁre stop, hvor han fortæller lidt. Det samme
gentager sig de tre efterfølgende søndage, dog med start
forskellige steder i byen, fortæller Jens Rasch.
Så der er altså lagt op til masser af gode og lokale fortællinger helt frem til jul.

Mandag til lørdag åbner Kagmanden dagens låge klokken 16
et sted i eller omkring gågaden, og hver gang vil åbningen
blive ledsaget af en lille fortælling om det hus, som huser lågeåbningen denne dag. Herefter vil butiksejeren få lejlighed
til at fortælle lidt om butikken. Herefter trækkes der lod om
et gavekort fra Tønder Handelsstandsforening. Hver lørdag
står lågen ved Kagmandsstatuen. På søndage tager Ridder
Rantzau så over.
Onsdag den 23. december bliver lidt speciel. Her beﬁnder
lågen sig på torvet. Efter fortællingen om ”Kalenderhuset”
lukkes folk gennem lågen og får en portion grød.

RIDDER RANTZAU TIL TØNDER

Faktisk kan byens borgere og gæster glæde sig til hele to
julekalendere. Kagmanden får nemlig hjælp fra sin trofaste

Her åbnes lågerne
Kagmanden og Ridder Rantzau åbner låger.
Kagmanden klokken 17 og Ridder Rantzau
klokken 17.
28. november Ridder Rantzau ved
Skibbroen/Jomfrustien.
1. december Askepot & Valentino
2. december Glaskunsten.
3. december Fri Bikeshop.
4. december Kagmandens Statue.
5. december Ridder Rantzau på Scenen
ved Østergade
6. december Tønder Sko
7. december Bog & Ide
8. december Fyld
9. december Ekspert & Punkt 1
10. december Pernilles Blomster
11. december Kagmandens Statue
12. december Ridder Rantzau ved
Hagges Pub
13. december Øjemål
14. december Folkekirkens Nødhjælp
15. december By Hoﬀ
16. december Hornvarefabrikken
17. december Kræmmerhuset/
Tønder Farver
18. december Kagmandens Statue
19. december Ridder Rantzau Tønder Øst
20. december Imerco
21. december KidzbyC
22. december Sport24
23. december Torvet ved Kalenderhuset.
Tønders egen Kagmand er klar med en julekalender, der giver julegæsterne mulighed for at komme på besøg i gågadens
butikker.
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Kvicklys slagtere ved alt om kød, udskæringer og
tilberedningsmetoder. Kom forbi din slagter og
få masser af inspiration til jule- og nytårsmaden.
Der er krummer i vores bagere hos BrødCooperativet. 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 også moderne mad.
Kom forbi delikatessen og lad os forkæle dig!
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HUSK DU KAN INDLEVERE PAKKER HOS OS
– både erhverv og privat!
GLS sørger for hurtig levering.

MØD OS PÅ
FACEBOOK

TØNDER

• 5. december kl. 17.30:
Gemeindenachmittag
med biskoppen
• 7. december kl. 19.00:
LEV-julegudstjeneste
• 11. december kl. 14.15:
Kirchenführung
• 13. december kl. 14.00:
Sangeftermiddag i Brorsonhus
• 14. december kl. 19.00:
Ungdomskorpsenes julegudstjeneste
• 15. december kl. 15.00:
Gemeindenachmittag
• 16. december kl. 9.30 og
kl. 10.30: Børnejul
• 17. december: Skolernes
juleafslutning
• 24. december kl. 13.30:
Julegudstjeneste
• 24. december kl. 15.00:
Tysk julegudstjeneste
• 24. december kl. 16.30:
Julegudstjeneste
• 25. december kl. 10.00:
Gudstjeneste
• 26. december kl. 16.30:
Gudstjeneste
• 31. december kl. 16.30:
Tysk gudstjeneste

JUL I TØNDER 2021
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ÅBINGSTIDER
I TØNDER
Byens butikker:
Mandag-fredag kl. 10.00 – 17.30
Lørdag kl. 10.00 – 16.00
Søndag kl. 11.00 – 16.00

JULE
HYTTERNE:
Mandag-fredag kl. 11.00 – 17.00
Lørdag kl. 10.00 – 17.00
Søndag kl. 11.00 – 17.00

Enkelte butikker kan
have andre åbningstider.

Julebyen i Tønder åbner traditionen tro med et stort julemandsoptog,
der går fra Kvickly på Plantagevej gennem Tønders gågade til torvet,
hvor den oﬃcielle åbning af julebyen ﬁnder sted lørdag den 6. november
klokken 14. Pressefoto: Tønder Handelsstandsforening

Julebyen

åbner med julemandsoptog
TRADITIONEN TRO FYLDER JULEMÆND OG -KONER FRA
NÆR OG FJERN TØNDERS GADER, NÅR JULEBYEN ÅBNER
DEN 6. NOVEMBER.
Så er det med at ﬁnde julehumøret frem, og måske endda også
ﬁnde nissehuen frem fra gemmerne i kælderen. Julen er over os,
og i Tønder er jul ensbetydende med masser af julehygge og god
atmosfære i julebyen på torvet.
Hele herligheden begynder lørdag den 6. november, hvor dørene
til julebyen slås op for byens julegæster. Det er 28. gang, at der
skal julehygges i julebyen i Danmarks hyggeligste handelsby, og
gæsterne kan glæde sig til masser af julestemning og til at varme
sig ved en kop god julegløgg fra julehytterne.
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Til at hjælpe med at åbne julebyen har Tønder igen i år sørget
for at få hjælp fra julemænd fra nær og fjern. De vil gå i et stort
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 er der lagt i
kakkelovnen til en forrygende åbning. Når optoget når centrum at
Tønder, så ﬁnder den oﬃcielle åbning sted klokken 14.
Det er samtidig starten på julen i Tønder, og der bliver rigeligt tid
til at få ordnet juleindkøbene. Butikkerne holder nemlig åbent hver
dag fra den 6. november til og med den 23. december.

Hvad du ønsker, skal du få:

Mediehuset

er igen klar med et ønsketræ
MEDIEHUSET TØNDER SÆTTER IGEN
I ÅR ET ØNSKETRÆ OP, SÅ BORGERNE
FÅR MULIGHED FOR AT OPFYLDE ET
JULEØNSKE FRA ET UDSAT BARN. I ÅR
BLIVER TRÆET PYNTET MED 70 JULEØNSKER.
Alle børn fortjener en gave til jul. Det er
bare ikke alle, der er så heldige. Derfor har
Mediehuset for tredje år i træk igen taget
initiativ til et ønsketræ, hvor borgerne kan
hjælpe udsatte børn med at få opfyldt et
ønske.
På juletræet i foyeren vil der hænge røde
julehjerter - hver med et ønske, som et
barn fra en udsat familie i Tønder Kommune, ønsker sig allermest til jul. På hjertet
vil der, udover selve ønsket, også stå alderen på barnet.

- I år har vi udvidet antallet af hjerter igen.
Det betyder, at vi gennem ønsketræet nu
kan glæde 70 udsatte børn fra Tønder
Kommune, fortæller Pia Sørensen fra
Mediehuset Tønder, der sammen med Dorit
Hansen har fået idéen til ønsketræet.
De børn, der får deres ønske på træet, er
fundet i samarbejde med Tønder Kommune. Dermed er der garanti for, at gaverne
fra de gavmilde borgere lander under juletræerne hos de børn, der har mest behov
for lidt opmuntring i juletiden.
Brug for borgerne hjælp
Det er de lokale borgere, der skal komme
forbi og hente et julehjerte og opfylde
et ønske. Og det er der rigtig mange, der
gerne vil.
- Vi oplever, at rigtig mange gerne vil
opfylde et ønske, og det er også derfor, at

vi igen i år har kunnet udvide antallet af
ønsker til 70. Udover ønskerne vil vi også
uddele julekurve – med julemad, juleslik,
kaﬀe og hygge – til mindst 25 udsatte
familier. Vi er lige nu i gang med at ﬁnde
sponsorer, der vil give lidt til julekurvene.
Vi tager mod alle bidrag med kyshånd, så
hvis der sidder nogle virksomheder, der
har lyst til at støtte op om den gode sag,
så sidder vi parat ved telefonen, fortsætter
Pia Sørensen.

KÆMPE SUCCES

Det er tredje gang, at Mediehuset huser
ønsketræet, og de to foregående år, har der
været kæmpe opbakning fra byens borgere.
Hjerterne med ønskerne bliver som regel
revet væk, og sidste år kunne borgerne
i Tønder og Mediehuset således opfylde

ønsker fra hele 60 børn. I år opfyldes 70
ønsker.
- Det er rørende historier, vi hører fra de
børn og familier, der modtager gaver og
julekurve. Sidste år kom en pige op og takkede os. Hun fortalte, at hvis ikke de havde
fået julekurven, var julemenuen blevet frikadeller. Og gaverne gør en kæmpe forskel
for børnene, fortæller Pia Sørensen, der
har et lille hjertesuk:
- Jeg vil opfordre til, at man køber en gave
og ikke et gavekort til børnene. Det betyder
noget for det enkelte barn, at der er noget
at pakke op og måske også at lege med
juleaften.

SÅDAN OPFYLDER
DU ET ØNSKE

Fra onsdag den 24. november er der 70 julehjerter med ønsker på juletræet, der står i
Mediehusets foyer på Lillegade 11.
Når man har valgt et ønske, skal man registre sit ønske hos en af Mediehusets medarbejdere, der noterer giverens navn og adresse
og hvilket ønske, der opfyldes.
Senest fredag den 10. december skal gaven
være køb og aﬂeveret hos Mediehuset Tønder,
der sørger for, at gaverne når frem til børnene inden jul.

Det er Dorit Hansen og Pia Sørensen fra Mediehuset i Tønder, der er ophavskvinder til idéen med et ønsketræ. Det er nu tredje år i træt, at der kan opfyldes ønsker fra børn fra trængte
familier, og igen i år er antallet af ønsker vokset, fordi så mange har lyst til at støtte op om det gode initiativ. Arkivfoto
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Tønder kommer til at

LYSE EKSTRA OP
DER BRUGES I ÅR OMKRING 100.000 KRONER PÅ NY
JULEBELYSNING I TØNDER, HVOR DER BLANDT ANDET
KOMMER LYS PÅ FLERE FACADER.
Normalt stråler Tønder med julelys i det meste af november
og december - i år bliver ingen undtagelse. Og faktisk kommer byen til at lyse ekstra op.
Som tidligere år har handelsstandsforeningen i Tønder valgt
at investere i ny julebelysning, så besøgende ﬂere steder vil
kunne se nye tiltag.
Blandt andet kommer der lys på ﬂere facader i gågaden,
fortæller Jackie Jørgensen fra handelsstandsforeningens
juleudvalg.
- Så har vi planlagt, at nede ved Liebes-templet, der kommer
der guirlander i, afslører han og fortæller, at guirlanderne er
med lys.
Tidligere har der været juletræer ved Liebes-templet.
- Så har vi sådan ti store kugler på 80 centimeter i diameter
med lys i, som vi vil forsøge at placere nede ved mølleåen i et
træ, fortæller juleudvalgsmedlemmet.

CORONA-RAMT

De kæmpe julekugler, der er i naturmateriale, koster et par
tusinde kroner stykket, og ifølge Jackie Jørgensen bruges der
i år cirka 100.000 kroner alt i alt på ny julebelysning. Det er
blevet et hit at få lys på ting.
Det kan lyde af meget, men handelsstandsforeningen har
tidligere investeret endnu mere.
- Vi er lidt corona-ramt. Vi tør ikke lige springe helt vildt ud

Ifølge juleudvalgets Jackie Jørgensen bruges der i år cirka 100.000 kroner på ny julebelysning. Der kommer blandt andet store
julekugler med lys ved Mølleåen. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
i alt for meget, fortæller Jackie Jørgensen, og peger på, at
man sidst år blev ramt af en corona-nedlukning.
- Vi skal lige lidt i gang igen. Julebelysningen er noget byens
gæster går op, fortæller Jackie Jørgensen.

- Det er blevet et hit at få lys på ting, fortæller juleudvalgsmedlemmet.

Husk vi har åbent alle ugens dage.

r.....

Kampagne

20 forskellige slags
r
le
.

ores
afe.

Kampagnecharm med ægte topas
& sølv- eller læderarmbånd *
Med sølv charm 495,- / Med guldbelagt charm 595,-

Spar 600,-

* Ekstra charms medfølger ikke

Storegade 23, Tønder - Tlf. 74 72 12 32
Guld - Sølv - Ure
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Guld - Sølv - Ure
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Jul ppå

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.

Stort udvalg i juleservietter

Frit valg pr. stk. 99,95

Ria & Carl Jørgensen
Torvet 11
6270 Tønder
Tlf: 0045 73 72 41 04
Klostercafeen Tønder

Hans Iversen & Søn

Glas · Porcelæn
og køkkenudstyr

Klostercafeen
Tønder

www.hansiversen.dk

Vestergade 6
6270 Tønder
Tlf. 74 72 16 54

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

TØNDER BYGAVEKORT
- en gave, der aldrig skal byttes

www.to
Køb gavekort online på
eller hos

iversen_h

Kan bruges i følgende butikker i Tønder.
Gavekortet kan også bruges i Skærbæk!
A/S CARL KNUDSEN
ABILD EL-FORRETNING APS
ASKEPOT & VALENTINO
BIOGRAFEN 1 & 2 I/S
BRINCKS 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
HORNVAREFABRIKKEN
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

nderhandel.dk

Jefsen
Plantagevej · Tønder
Tlf. 7492 2121

Storegade 5 · Tønder
Tlf. 74722341
JUL I TØNDER 2021
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Julebrødrene er bidt af jul. Med julemuseet har de realiseret
en livslang drøm. Arkivfoto: Søren Dippel.
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Kendte julebrødre sørger for

HYGGE I JULEHYTTERNE
JULEBRØDRENE BENNY OG BRIAN LILLELUND LÆGGER
VEJEN FORBI TØNDER FOR AT GIVE JULEHYGGEN ET
EKSTRA NØK OPAD.
Mange kender julebrødrene Benny og Brian Lillelund,
der har viet deres liv til at starte et julemuseum i Brørup,
men i år kan man få en snert af stemningen, når brødrene
kommer til julebyen i Tønder for at skabe et ”mini-julemuseum” og julebutik på torvet.
Hos brødrene vil man kunne opleve fortid og nutid mødes,
og der vil blive solgt julepynt til træet og stuerne derhjemme.
Julebrødrene, der blandt andet er kendt fra TV Syd, viser
blandt andet også en udstilling med mindst 50 julekalendere – nogle helt tilbage fra 60’erne, så der vil blive
masser af mulighed for at lade tankerne vandre tilbage til
de gode, gamle dage, hvor julegaverne var større, og hvor
der altid var sne til jul.
Gæsterne hos Brødrene Lillelund vil også kunne beundre
et mekanisk nisselandskab.

Brødrene Benny og Brian Lillelund har opbygget Lillelunds
Julemuseum i Brørup. Nu rykker Brødrene en miniudgave
til torvet i Tønder, hvor julebyens gæster kan få et skud
julehygge. Arkivfoto: Søren Dippel.

✴

✴

✴

Ønsketræet - Glæd et barn...

✴

Lillegade 11, 1. sal . Tønder
ann.toender@ugeavisen.dk
Åbningstider:
Mandag - onsdag: kl. 8-12
eller efter nærmere aftale
på tlf. 21436891 el. 25577299

✴

✴

✴

• 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 mellem
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 fredag den 10. december kl. 12.00
• Herefter er Tønder Kommune behjælpelig med at aflevere gaverne til børnene.
Glæd et barn!

✴

✴

✴

Hjælp et barn - sådan gør du:

✴

har vi pyntet et juletræ med 70 julehjerter i vor hall i Mediehuset Tønder.
Hvert hjerte har et juleønske fra et barn i Tønder Kommune, der trænger til en særlig julegave.

✴

✴

Fra onsdag den 24. november - 10. december

✴✴

✴

✴

✴

Vi gentager successen fra sidste år med at opfylde et brændende
juleønske hos et barn, der trænger til opmuntring ved juletid...
Du kan være med til at hjælpe ca. 70 børn i Tønder Kommune

- en del af

JUL I TØNDER 2021
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Waldorfsalat
med blåskimmelost

Opskrift til 4 personer
INGREDIENSER:
25 g blåskimmelost
1 dl. mayonnaise
1 dl. piskeﬂøde
2 stk. æbler fx Discovery
Citronsaft
1 dl. stenfrie druer
3 stilke bladselleri
En lille håndfuld valnøddekerner
FREMGANGSMÅDE:
Mos osten i en skål og rør mayonnaisen heri.
Pisk ﬂøden til skum og vend i.
Kom cremen i en skål.
Snit æblerne ﬁnt og dryp dem med citronsaft.
Skær druerne over, skær selleri i skiver og hak nødderne.
Vend frugt og nødder i cremen.

ER DIN BIL VINTERKLAR?
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
• Service og reparation af mobilhomes.
• Gratis lånebil!

SERVICE
Vi
taler
dansk!

Gratis lånebil
så du kan klare
dine juleindkøb
mens vi vinterklargør
din bil!

Autohaus Tuschke

Gewerbestrasse 7a - 25923 Süderlügum - Tlf. 0049 4663 187025 - Mail: autohaus-tuschke@t-online.de
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ÅRETS
JULEGAVEIDÉ

GRATIS ENTRÉ TIL 10 MUSEER I ET ÅR
Køb et årskort til Museum Sønderjylland

Du får:
• Masser af museumsoplevelser inden for
kunst, historie, arkæologi og naturhistorie
• 20% rabat i alle museumsbutikker og caféer
• Rabat på foredrag og arrangementer

Alt under et tag
SÜDERLÜGUMER

Zentralmarkt

Westerstraße 1 · 25923 Süderlügum · ☎ +49 4663 493

ALT TIL JULEN OG JULEBAGNINGEN
• Lindt chokolade mm.
• Anthon Berg
• Vin- og spiritus fra alverdens lande
• Stort udvalg i gluten- og
laktose frie produkter
• Alle traditionelle grænsevarer
Shop nu – udvalget er størst nu
Se flere tilbud på www.zentralmarkt.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag .................... 700-2100
Lørdag .................................... 700-2000
Søn- og helligdage ...............1100-1900

JUL I TØNDER 2021
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FOLLOW
YOUR STAR
JUL PÅ SCHACKENBORG
DANMARKS SMUKKESTE JULEUDSTILLING
11. NOVEMBER – 19. DECEMBER
BESTIL KØKKENCHEFENS JULEPLATTE
SAMMEN MED DIN BILLET PÅ SCHACKENBORG.DK
DER KAN OGSÅ KØBES ÆBLESKIVER OG JULEGLØGG
I HERSKABSSTALDEN

BILLETSALG
j o h n n y h a u g a a r d . d k | s c h a c ke n b o r g . d k
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