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Velkommen til julebyen TønderVelkommen 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 2022

Vi glæder os til juleaften, så bli’r træet tændt. Og 
vi får fine julegaver, ih, hvor er vi spændt….”. Sådan 
lyder Otto Brandenburgs populære julemelodi Søren 
Banjomus.

Og i Tønder glæder vi os også. Vi glæder os til, at 
julestemningen og hyggen atter spreder sig i den 
smukke gamle by.

Byen vil som altid være pyntet på fornemste vis, men 
energikrisen betyder selvfølgelig, at belysningen ikke 
vil være tændt døgnet rundt. Des mere skal vi nyde 
de øjeblikke, hvor lysene funkler, og hvor byen frem-
står nærmest magisk og eventyrlig.

Det er altid dejligt med besøg fra nær og fjern i 
Danmarks hyggeligste juleby, og vi har i den grad 
brug for at komme ud og mødes. Det er dejligt at 
samles omkring et glas gløgg og andre lækkerier 
fra boderne på torvet og i gaderne. Jeg håber, at alle 
bakker op om det lokale handelsliv, for jeg ved, at der 

gøres en kæmpe indsats for, at gæsterne skal føle 
sig velkomne og få god service og i det hele taget en 
dejlig oplevelse.

Selvom at renoveringsarbejdet i byen ikke er 
afsluttet, så kan vi allerede se mange virkelig 
flotte resultater, og parkeringsforholdene er 
heldigvis næsten normaliseret.
I Tønder er vi klar til at byde gæster fra nær 
og fjern velkommen, og jeg håber og tror, at 
byen også vil have stor bevågenhed i år.

Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig juletid - og 
vel mødt til en masser af aktiviteter fra den 
5. november, når julebyen åbner. Og så vil 
jeg glæde mig til at møde byens egen Jule-
mand Santa Clausen, hvilket er en fornøjel-
se i sig selv.

JØRGEN POPP PETERSEN,  
BORGMESTER I TØNDER

Velkommen 
til julen i Tønder

Foto: André Thorup

JULEAVISEN FOR JULEBYEN TØNDER
Er udgivet i samarbejde med Tønder Handelsstandsforening 

og Ugeavisen Tønder.

AVISEN UDKOMMER I UGE 44
Onsdag den 2. november 2022 som tillæg i Ugeavisen Tønder 

og i Jydskevestkysten tirsdag den 1. november 2022. 
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FØLG OS

Udvalget er stort, 
mulighederne er mange ...

ÅRETS JUL
KOM IND OG 

BLIV INSPIR ER ET !

Chokoladegaver ˙ Lakridsgaver
Kaffe & tegaver ˙ Ølgaver ˙ Vingaver ˙ Kalendergaver

Julegaver ˙ Værtindegaver ˙ Firmagaver

Hos os fi nder 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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Det Gamle Apotek 
udvider forretningen i efterårsmånederne

SELV OM LEDER AF DET GAMLE APOTEK 
I TØNDER HAR FORRYGENDE TRAVLT I 
EFTERÅRET, SÅ ELSKER HUN UALMINDE-
LIGT MEGET AF DEN SØDE HØJTID. - JEG 
HOLDER VILDT MEGET AF JULEN, SIGER 
DEN 54-ÅRIGE TØNDRING. 

TØNDER/KØBENHAVN: Op til efterårsferien 
havde leder af Det Gamle Apotek i Tønder, 
Tina Sylvester, travlt. Meget travlt.
For op til feriedagene var hun og hendes 
team beskæftiget med at indrette butikker 
med halloween-varer og julepynt. Foruden 
turistattraktionen Det Gamle Apotek i Tønder, 
der lokker med sine 46 rum og en julepyntet 
kælder, så havde Tina Sylvester travlt med at 
gøre de fem butikker i København og Odense 
klar til årets mest travle tid.
Det Gamle Apotek råder foruden butikken 
i Tønder over en fast butik på Strøget i Kø-
benhavn og tre popup-butikker i henholdsvis 

Fisketorvet, Frederiksbergcentret og i Tivoli. 
Tina Sylvester fortæller, at kunderne i bu-
tikkerne ofte genkender indholdet fra den op-
rindelige butik på hjørnet af Torvet i Tønder. 
- Der går som regel 10 sekunder, så udbryder 
kunderne ”Gud, det er jer fra Tønder.” Det 
er mega-cool, siger Tina Sylvester, der har 
arbejdet i Det Gamle Apotek i 20 år - heraf 14 
år som leder.

GULD OG GLIMMER
Da det blev efterårsferie, havde hun arbejdet 
tre uger i streg på Sjælland for at indrette de 
midlertidige butikker. På trods af lange dage 
er den 54-årige leder begejstret for sit job.
- Kunderne er positive, når de går ud af dø-
ren. Det er vildt dejligt, siger Tina Sylvester.
På Torvet i Tønder er Det Gamle Apotek en 
institution. Tina Sylvester forsøger at bringe 
charmen og hyggen fra den gamle forret-
ning ud i butikkerne i Odense og København. 
Men selv om man skulle tro, at butikkerne 
er ens, så er der forskel på, hvad kunderne 
søger efter. Præsentationen i Tivoli, Strøget 
og Fisketorvet er derfor forskellig - alt efter 
klientellet.
- På Strøget og i Tivoli er der mange turister 
fra Japan og USA. De vil gerne have Dan-
nebrog, rød-hvide flettehjerter og gardere, 
mens andre måske hellere vil have guld og 

glimmer, siger Tina Sylvester og tilføjer:
- Jeg forsøger at ramme segmentet og lave 
nye oplevelser i hver butik.

HOLDER AF JULEN
Popup-butikken i Tivoli har været åben de 
sidste 15 sæsoner - minus coronatiden. Mens 
butikken i Frederiksbergcentret er åben for 
første gang. Det Gamle Apotek har også 
tidligere haft en butik i Aarhus, men det har 

ikke kunnet lade sig gøre i år.
Selv om man måske skulle tro, at Tina Sylve-
ster har fået rigeligt af julepynt og julestem-
ning, når vi rammer den 24. december, så er 
det ikke tilfældet.
- Jeg holder vildt meget af julen, siger hun.
Den travle sæson betyder, at medarbejder-
skaren i Det Gamle Apotek vokser fra 15 til 
50-60 ansatte i efterårsmånederne.

Det Gamle Apotek har også en popup-butik i Tivoli i hjertet af København. Foruden denne butik har Det Gamle Apotek tre andre butikker i hovedstaden samt i Odense, fortæller leder af Det 
Gamle Apotek, Tina Sylvester, Privatfoto: Tina Sylvester

Der er forskel på, hvad man kan få i de forskellige Det Gamle Apoteks forretninger. Privatfoto: 
Tina Sylvester

”Der går som regel 10 sekunder, så 
udbryder kunderne  

”Gud, det er jer fra Tønder.”
Tina Sylvester, 

leder af Det Gamle Apotek
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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
BRINCKS ISENKRAM
BRINKSGAARD
BY HOFF
BYGMA TØNDER
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
NYT UR HYLDTOFT & HANSEN
PN FARVER
RØMØ-TØNDER TURISTFORENING
SPORT24 TØNDER
TOPS SANDERSEN
TØJEKSPERTEN
TØNDER SHOPPINGCENTER
TØNDER SMYKKEOUTLET
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



6 JUL I TØNDER 2022

JULEMÆND OG NISSEPIGER 
valfarter til Tønder

OLDERMANDEN FOR DANSK JULEMANDS 
LAUG, HENRIK L. KRISTIANSEN, GLÆDER 
SIG SAMMEN MED SINE KOLLEGER TIL 
AT ÅBNE JULEBYEN I TØNDER. - BYEN 
ER BARE BRANDHAMRENDE GOD TIL AT 
ORGANISERE ET OPTOG, SIGER HAN.

TØNDER: Er man julemand eller nissepige 
i Danmark og samtidig medlem af Dansk 
Julemands Laug, er der altid et stort kryds 
i kalender enten første eller anden lørdag i 
november.
- Det er i Tønder, at julen begynder, lyder 
byens slogan, og det foregår altid i begyndel-
sen af november. Sådan har det været siden 
begyndelsen af 90’erne, og sådan bliver det 
også i år. Lørdag den 5. november kommer 
der gang i julerierne. 
En af dem, der glæder sig allermest, er for-
manden for Dansk Julemands Laug, Henrik 
L. Kristiansen.
- Vi kommer meget gerne til Tønder. Byen er 
bare brandhamrende god til at organisere 
et optog. Handelsstanden spreder julestem-
ning, og samtidig bliver vi som julemænd 
taget rigtig godt imod. Tingene passer bare, 
lyder det fra Henrik L. Kristiansen.
Han har været med i julemandslauget i 10 år, 
heraf de seneste godt to år som oldermand, 
og dermed i spidsen for lauget. Sidste gang 
gik oldermanden forrest i julemandsoptoget 
gennem byens gågade med endestation på 
torvet. Det er også planen i år. 
Dansk Julemands Laug har omkring 120 
aktive medlemmer. Over halvdelen forventes 
at møde i Tønder i november.

FAGLIGT MØDE
Når Tønder er en af julemændenes absolutte 
yndlingsdestinationer er det også, fordi der, 
ud over optog og julerier i byens butikker, 
også er en snert af ”fagligt møde” over sam-
menkomsten.
- Vi bor på vandrehjemmet, hvor vi har 
mulighed for at hygge og snakke sammen. 
Så kan vi rådføre og hjælpe hinanden og 
udveksle gode tips om, hvor man for ek-

sempel kan købe nyt flot grej, lyder det fra 
oldermanden.

DET STØRSTE OPTOG
Dansk Julemands Laug stod i mange år bag 
verdenskongressen for julemænd i juli på 
Bakken ved Klampenborg. Den sidste kon-
gres blev holdt i 2019, og er nu ikke længere 
en del af julemændenes sommerprogram. 
Det gør samtidig, at optoget i Tønder nu er 
det største.
- Der er andre optog, der måske er lidt større, 

blandt andet når vi kårer årets juleby. Men 
når det gælder et årligt tilbagevendende, 
traditionsrigt optog, hvor vi er med som 

gæster, så er Tønder det største, siger Henrik 
L. Kristiansen
Ud over optoget og det faglige samvær 
glæder han sig også til weekendens store 
kulinariske begivenhed. Det er fast traditi-
on, at julemænd og nissepiger efter turen 
gennem byen og dansen om juletræet på 
torvet inviteres til bord, hvor der venter en 
stor julebuffet.

Oldermanden for Dansk Julemands Laug, Henrik L. Kristiansen (forrest til venstre) ser frem til at indage byen sammen med sine kolleger 
første lørdag i november. Foto: André Thorup

Vi kommer meget gerne til Tønder. 
Byen er bare brandhamrende god til 

at organisere et optog.
Henrik L. Kristiansen, oldermand,  

Dansk Julemands Laug

Byens gamle brandbil og Esbjerg Postorkester er faste indslag ved det traditionelle jule-
mandsoptog, der markerer åbningen af Julebyen Tønder. Foto: André Thorup

Tønder egen julemand, Frank Clausen, har 30 års jubilæum i år. Det skal fejres. Foto: André 
Thorup
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Arrangementer og gudstje-
nester i Tønder Kristkirke 
Julen 2022 

• 6. december kl. 19.00:   
 LEV-julegudstjeneste 
• 13. december kl. 17.00:   
 Fyraftenssang i kirken
• 13. december kl. 19.00:   
 Ungdomskorpsenes 
 julegudstjeneste
• 14. december kl. 15.00: 
 Gemeindenachmittag mit   
 Weihnachtsliedersingen in  
 der Kirche
• 15. december kl. 9.30 og 
 kl. 10.30: Børnejul
• 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

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

- en del af

✴ ✴
✴

✴ ✴
✴

✴
✴

✴
✴

✴

✴
✴

✴
✴

✴
✴

✴Ønsketræet - Glæd et barn...
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. 100 børn i Tønder Kommune

Fra onsdag den 23. november - 12. december
har vi pyntet et juletræ med 100 julehjerter i vor hall i Mediehuset Tønder. 
Hvert hjerte har et juleønske fra et barn i Tønder Kommune, der trænger til en særlig julegave. 

Hjælp et barn - sådan gør du:
• Vælg det juleønske-hjerte, du vil forære. 
• Tag hjertet fra træet og  afl ever det hos Ugeavisen Tønder, 1. sal eller på redaktionen, stueplan

Her registrer avisen dit navn og hvilket ønske, du vil købe. Har du ikke mulighed for at hente et 
hjerte, kan du kontakte Dorit på tlf. 2557 7299 eller Pia på tlf. 2143 6891. Så vælger vi et 
hjerte i fællesskab med dig.

• 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 afl everes igen hos Ugeavisen Tønder, 1. sal eller på redaktionen, stueplan 
– senest mandag den 12. december kl. 12.00

•  Herefter er Tønder Kommune behjælpelig med at afl evere gaverne til børnene. 
Glæd et barn!
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JULEÅBNINGSTIDER I TØNDER
Butikkernes åbningstider

Hverdage ........................10.00 - 17.30
enkelte butikker kan have længere
åbningstider
Lørdage ..........................10.00 - 16.00
Søndage .........................11.00 - 16.00

Julehytternes åbningstider NOVEMBER

Tirsdag - fredag .............11.00 - 17.00
Lørdag ............................11.00 - 17.00
Søndag ...........................11.00 - 17.00

Julehytternes åbningstider DECEMBER

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

Forbehold og sikkerhed pga. Corona
Ændringer og evt. tilføjelser med kort varsel til programmet 
kan forekomme og vil også fremgå af Tønder Handelsstands-
forenings Facebook-side. Følg med på www.tonderhandel.dk 
og www.facebook.com/tonderby.

Der tages forbehold for trykfejl.

LØRDAG DEN 5. NOVEMBER
Kl. 10.00  Julebyen Tønder - Butikkerne åbner og jule-

konkurrencen starter 
Kl. 10-12  Julemændene leger med børnene ved Kvick-

ly - Julemænd kigger indenfor hos Richtsens 
Plejecenter og Leos Plejecenter

Kl. 11.00  Julehytterne åbner
Kl. 13.00   Juleoptoget går fra Kvickly op til Torvet i Tøn-

der by - masser af julemænd, julekoner, nisser 
og nissebørn. Esbjerg Postorkester i spidsen

Kl. 14.00  Julebyen Tønders 30. sæson åbnes offi  cielt 
på Torvet ved direktør Carsten Eriksen fra 
Tønder Handelsskole

Kl. 14.15  Juletræsfest og leg med julemændene.
Juletoget kører 

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

SØNDAG DEN 6. NOVEMBER
Kl. 11.00 Julebyen åbner
Fra ca. kl. 11.00   Julemænd og leg på Torvet og gågaden - 

Kom og giv julemanden din ønskeseddel
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 11.00 Juletoget kører
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

MANDAG DEN 7. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner

TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Ballonklovn på gågaden

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner

TORSDAG DEN 10. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 12-17 Glaskunsten - Glasworkshop 
Kl. 16.00  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By

FREDAG DEN 11. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 16.00  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By

LØRDAG DEN 12. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 10.30 Juletoget kører
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

SØNDAG DEN 13. NOVEMBER
Kl. 11.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 11.00 Juletoget kører
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

MANDAG DEN 14. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner

TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner

ONSDAG DEN 16. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner

TORSDAG DEN 17. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 12-17 Glaskunsten - Glasworkshop 
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen
Kl. 18.30  Julebanko i Tønderhallerne starter - kom i god 

tid - dørene åbnes kl. 17.00 - hele overskuddet 
går til Julebyen Tønder. Sponsorerede gaver fra 
byens butikker - mange fl otte præmier

FREDAG DEN 18. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

LØRDAG DEN 19. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 10.30 Juletoget kører
Kl. 13.00 Julemusik i gågaden - Tønder Brass Band
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen.

SØNDAG DEN 20. NOVEMBER
Kl. 11.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 11.00 Juletoget kører
Kl. 13-14 FDF Tønder Drum Band spiller på gågaden
Kl. 14.00  Julemanden vækkes på Torvet - Optog fra 

Vestergade op til Torvet i den gamle brandbil 
med Tønder Brass Band foran - Julemanden 
får nøglen overrakt af borgmester Jørgen 
Popp Petersen - derefter uddeles der godte-
poser til alle børn - Først til mølle-princippet

Kl. 16.00  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 
turistkontoret/Garn By Jacobsen.

MANDAG DEN 21. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

ONSDAG DEN 23. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

TORSDAG DEN 24. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

FREDAG DEN 25. NOVEMBER -
BLACK FRIDAY I TØNDER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen
BLACK FRIDAY - Butikkerne har stærke tilbud og åbent til 
kl. 21.00

LØRDAG DEN 26. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 10.30 Juletoget kører
Kl. 13.00 Julemusik i gågaden - Tønder Brass band
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

SØNDAG DEN 27. NOVEMBER
Kl. 11.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Juletoget kører
Kl. 13.00 Julemusik i gågaden - Tønder Brass band
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

MANDAG DEN 28. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

DET SKER IDET SKER IDET SKER IDET SKER IDET SKER IDET SKER IJulebyen
 ÅBEN HVER DAG – OGSÅ LØRDAGE OG SØNDAGE FRA LØRDAG DEN 5. NOVEMBER 

LØRDAG DEN 26. NOVEMBER FRA 
KL. 11 - 16
Jul ved Vadehavet
Vores Marsk inviterer til et juleevent på Højergård. 
Gratis for alle. Tilmelding på 
www.place2book.com/da/sw2/sales/9gdb3lehow

Forbehold for ændringer uden varsel samt trykfejl. Julehytternes sidste åbningsdag er 22. december 2022.

 DECEMBER

Julebyen
 LØRDAG DEN 5. NOVEMBER 

 december 2022.
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 DECEMBER

Julebyen
 LØRDAG DEN 5. NOVEMBER 

 december 2022.

 DECEMBER

ONSDAG DEN 30. NOVEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

TORSDAG DEN 1. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

FREDAG DEN 2. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af turistkon-

toret/Garn By Jacobsen

LØRDAG DEN 3. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 10.30 Juletoget kører
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 13.00 Julemusik i gågaden - Tønder Brass band
Kl. 13 - 14 FDF Tønder Drum Band spiller på gågaden
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen
Kl. 15.00 Julemanden på gaden

SØNDAG DEN 4. DECEMBER
Kl. 11.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 11.00 Juletoget kører
Kl. 13.00  Julemusik i gågaden - Tønder Brass band
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen
Kl. 15.00 Julemanden på gaden

MANDAG DEN 5. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

TIRSDAG DEN 6. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

ONSDAG DEN 7. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

TORSDAG DEN 8. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

FREDAG DEN 9. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

LØRDAG DEN 10. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 10.30 Juletoget kører
Kl. 13.00 Julemusik i gågaden - Tønder Brass band
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

SØNDAG DEN 11. DECEMBER
Kl. 11.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 11.00 Juletoget kører
Kl. 14.00  Veterantog Vest ankommer med juletoget på 

banegården i Tønder
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

MANDAG DEN 12. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

TIRSDAG DEN 13. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

ONSDAG DEN 14. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner

Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

TORSDAG DEN 15. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

FREDAG DEN 16. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

LØRDAG DEN 17. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 10.30 Juletoget kører
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

SØNDAG DEN 18. DECEMBER
Kl. 11.00 Butikkerne åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 11.00 Juletoget kører
Kl. 13.00 Julemusik i gågaden - Tønder Brass band
Kl. 14.00  Veterantog Vest ankommer med juletoget på 

banegården i Tønder
Kl. 14 + 16  Oplev Den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

MANDAG DEN 19. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

TIRSDAG DEN 20. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

ONSDAG DEN 21. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden

TORSDAG DEN 22. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 11.00 Julehytterne åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

turistkontoret/Garn By Jacobsen

FREDAG DEN 23. DECEMBER
Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

Kl. 10.00 Butikkerne i gågaden åbner
Kl. 15.00 Oplev julemanden på gågaden
Kl. 16.00  Oplev den Flyvende Julemand på taget af 

Vind bygavekort
for i alt 11.000 kr. 

Når du handler i vore medlemsbutikker, får du et 
”lodtrækningsbevis”, som du skal udfylde og afl evere i 

lodtrækningstønden på turistkontoret ved Torvet – senest 
d.18. december 2022 kl. 12.00. Så deltager du i lodtrækningen 

om bygavekort til en værdi af i alt kr. 11.000. 

Vinderne får direkte besked.TØNDERTØNDERTØNDERTØNDERTØNDERTØNDERTØNDERTØNDERTØNDERJulebyen
 LØRDAG DEN 5. NOVEMBER TIL OG MED FREDAG DEN 23. DECEMBER 2022

LUK JULEFREDEN IND -
FOR FAMILIER
Lørdag 3. december 2022 – 2 forestillinger
kl. 11.00 og kl. 16.00
Spillested: Hagges Musikpub
Billetter på www.tonderbilletten.dk

HALLØJ PÅ JULEMARKEDET - 
FOR FAMILIER
Lørdag 10. december 2022 - 2 forestillinger –
kl. 11.00 og kl. 16.00.
Spillested: Schweizerhalle Tønder Kulturhus,
Ribelandevej 39, 6270 Tønder
Billetter på www.tonderbilletten.dk

Mød Tønders egen julemand i gågaden
Fra mandag den 21. november til og med den 23. december.
Mandage-fredage fra .................... kl. 15.00
Lørdage fra ...................................  kl. 11.00  Søndage fra .................................... kl. 12.00
Oplev den fl yvende julemand fra Torvet 
Torsdage og fredage ...................... kl. 16.00  Lørdage og søndage .........kl. 14.00 og 16.00
Juletoget kører fra Torvet
Lørdage .........................................  kl. 10.30 Søndage .......................................... kl. 11.00

 december 2022.
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FRANK CLAUSEN HAR VÆRET TØNDERS 
HELT EGEN JULEMAND I 30 ÅR, OG DET 
KOMMER SELV BAG PÅ HAM, AT HAN 
HAR VÆRET I GANG SÅ LÆNGE.

SØNDERJYLLAND: Du kender ham på tøjet, 
skægget og lyden: Ho, ho, ho! Det er naturlig-
vis julemanden. En figur, der er kendt i hele 
verden, og som har sin egen forening i Dan-
mark, der samler hele landets julemænd. 
Men julemanden i Tønder har været den 
samme i 30 år, og han hedder Frank Clausen.
- Det er faktisk vanvittigt, for jeg kan slet ikke 
forstå, hvor tiden er blevet af, siger han.
Tro det eller lad være, for Frank Clausen de-
ler ikke kun pakker ud som julemand, det gør 
han også i sit job som postbud. Det var også i 
sit job som postbud, han blev introduceret for 
sin sidekarriere som julemand.
- Jeg overtog arbejdet som julemand fra min 
gamle kollega, der stoppede, da han havde 
25-års jubilæum. Det var stort dengang. Jeg 
husker, han forklarede, at han havde lavet 
en 25-års kontrakt til mig, hvor jeg så sagde: 
”Det kommer aldrig til at ske”, griner han.
- Men det gjorde det så alligevel.
Nu - 30 år senere - tænker Frank Clausen 
tilbage på en lang karriere med gode minder 
og erfaringer. Noget han især har fået af sit 
medlemskab i sin julemandsforening: Dansk 
Julemands Laug.

GÅET STÆRKT
Siden dengang i 1992, hvor Frank Clausen for 
første gang iklædte sig det ikoniske røde tøj, 
så har arbejdet som julemand bare gået som 
smurt.
- Det er fordi, jeg jo var heldig at komme 
ind, hvor julen virkelig tog fart i Tønder med 
lanceringen af julebyen Tønder, forklarer han 
og fortsætter:

- Dengang troede folk ikke, at julebyen blev 
til noget. Det var noget, man havde i Tysk-
land, men det er gået godt. Jeg blev også en 
del af Dansk Julemandslaug, som blev opret-
tet det år, jeg blev julemand. Så alt flaskede 
sig simpelthen. Det har været en spændende 
rejse.

Igennem julemandsforeningen har Frank 
Clausen også været i ti andre byer i Danmark 
for at glæde byens børn. Han har endda 
været til verdenskongres for julemænd.
- Man udveksler nogle erfaringer i at op-
træde og udklæde sig som julemænd. Det 
er jo ikke udklædningstøj, du kan købe nede 
i legetøjsforretningen, men rigtig tøj af god 
kvalitet, siger han.

DET VIGTIGSTE ER BØRNENE
Frank Clausens allerstørste opgave som 
julemand er at kunne underholde og tilgå 
børnene.
- De er jo vidt forskellige. Man skal møde 
dem på det plan, de er på. De kan være al-
dersmæssigt, det sociale eller religion, siger 
han og forklarer, at det ikke er alle familier, 
der holder jul, så det skal han også tænke 
over.
Gennem tiden har børnenes ønsker også 
ændret sig. Nu er gaverne knap så beskedne 
som tidligere. Børnene ønsker sig lidt dyrere 
gaver nu.
- Men børnene opfører sig godt og er søde, 
understreger Frank Clausen.

En episode, som han særligt husker er om et 
par tvillinger, den ene i klapvogn, den anden 
gående kom trillende i deres klapvogn. Frank 
Clausen gik hen til moderen og børnene, der 
hver især havde deres hue på med deres nav-
ne. Da de kom tæt på, sagde Frank Clausen 
så goddag og børnenes navne.
- Moderen blev helt stiv i ansigtet og kiggede 
undrende på mig, hvorefter hun nikkede til 
børnene, at julemanden kunne deres navne, 
fortæller Frank Clausen.
Da han gik videre fra moderen og tvillinger-
ne, fulgte moderen efter og spurgte Frank 
Clausen: ”Hvor kender du mine børns navne 
fra?”.
- Så forklarede jeg, at hun skulle kigge på 
deres hatte, hvor det så gik op for hende, 
fortæller Frank Clausen grinende.

HVAD NU?
Efter 30 år som Tønders julemand, er det 
næsten helt svært at finde rundt i, hvad han 
egentlig har fået ud af at klæde sig ud og 
sprede glæde i gadebilledet. Han opsumme-
re det meget kort:
- Jeg har fået en masse positive oplevelser. 
Det er det, jeg kan komme i tanke om, siger 
han.
Hvornår sidekarrieren stopper, ved han dog 
ikke. Han ved kun, at han er med i år.
- Jeg er heldigvis ved godt helbred endnu, jeg 
er lige rundet de 60 år, og jeg har det godt. 
Men jeg ved ikke om det er næste år eller om 
ti år, jeg stopper. Det kan jeg ikke give et svar 
på, siger han.

Tønders egen julemand har 30-års jubilæum: 

- JEG KAN SLET IKKE FORSTÅ,  
HVOR TIDEN ER BLEVET AF

Bag julemandskostumet gemmer Frank Clausen sig. Til daglig er hans postbud, hvor han deler pakker ud ligesom julemanden. Arkivfoto: 
Hans Chr. Gabelgaard.

Frank Clausen har tidligere besøgt familier 
og børneinstitutioner i løbet af julen, men det 
har han ikke tid til i år, så hvis du vil se ham, 
må du gå ned på gågaden i Tønder. Foto: 
André Thorup
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Husk vi har åbent alle ugens dage.

Fyldte hjemmelavedehonningkager

Glas · Porcelæn
og køkkenudstyr

www.hansiversen.dk

Vestergade 6
6270 Tønder
Tlf. 74 72 16 54

Hans Iversen & Søn iversen_h

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

SPAR -20% 
på Royal Copenhagen Stel

Tønder
Vestergade 41 . 6270 Tønder . Tlf. 74 72 78 78 . www.toejeksperten.dk
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Jefsen Storegade 5
6270 Tønder
Tlf. 74 72 23 41

DET ER I TØNDER
Julen begynder

Bytteservic
e

i 365 dage

Mandag-Fredag 10.00-17.30
Lørdag 10.00-16.00   Søndag 11.00-16.00

Julen begynder

TROPICAL

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

Nu er det
jul igen...

Julelysene 
spreder stadig hyggen i Tønders gader

DER ER I ÅR SKÅRET LIDT NED PÅ, HVOR 
LÆNGE JULELYSENE ER TÆNDT. MEN 
TØNDER HANDELSSTANDSFORENING 
FORSIKRER OM, AT DER ER DEN SAMME 
BELYSNING SOM SIDSTE ÅR. FOR DET 
BETYDER NOGET FOR STEMNINGEN.

TØNDER:: Der er blevet talt meget om ener-
gikrise, og om at der skal spares på strøm-
men denne vinter. Og det bliver der da også 
i julebyen i Tønder i år. Men bare rolig - den 
unikke julebelysning vil stadig stråle til jul 
og som altid tænde op for den helt særlige 
julestemning i byens gader og stræder.
- Vores motto er, at vi sørger for julebelys-
ning med ansvar. Det betyder, at lysene er 
tændt i lidt kortere tid og kun, når butikkerne 
er åbne. Men 95 procent af julebelysningen 
er stadig den samme som sidste år, og der 
er lige så hyggeligt og fi nt som altid, forsik-
rer Erik Petersen, der er midtbykoordinator 
i Tønder Handelsstandsforening og med 
omkring julebyen.

SEKS TIMER TÆNDT
Tønder Handelsstandsforening står for 
indkøb og arrangement af den julebelysning, 
der klæder facader, stræder og hænger over 
gågaden i juledagene i Tønder.
Julebelysningen er i år tændt fra 5. november 
til 23. december, seks timer om dagen. Som 
udgangspunkt er det fra klokken 14 til 20 i 
hverdage og i weekender indtil klokken 16. 
Men det kan blive justeret alt efter, hvornår 
det bliver mørkt. Uanset hvad, er det med de 
samme kæder, lamper og installationer som 
sidste år.
- Vi har nogle kroge og fæstninger, der er 
sat fast rundt omkring i byen til at hænge 
julebelysningen op i. Og dem skal vi selvføl-
gelig bruge og bruger også i år, konstaterer 
Erik Petersen.
Midtbykoordinatoren fra handelsstandsfor-
eningen er i det hele taget ikke i tvivl om, at 
belysningen betyder utrolig meget for, at der 
er den stemning, der er i julebyen i Tønder.
- Jeg kan se, at lyset betyder rigtig meget, og 
at det ligefrem drager folk, der er her. Og når 

jeg ser gæsterne fra Tyskland, kan jeg se, at 
de nyder lysene ekstra meget i Tønder, når de 
går rundt.

ØNSKER SIG SNE
Ifølge Erik Petersen kan corona-perioden 
have haft en betydning for, at folk nu er 
blevet bedre til at slappe af og give sig tid til 
at se og nyde det, som omgiver dem. Og så 
tror han, at det har noget at sige, også for de 
tyskere, der er i julebyen, at Tønder har den 

- Vi har hver eneste år et 
juleudvalg nede for at se på 

tyske julebyer og 
julemarkeder i byer som

Hamburg og Berlin. 
Det er spændende og 

inspirerende. Men vi er en 
mindre by og har derfor også 

nemmere ved at skabe en 
hyggelig stemning

 her i Tønder
Erik Petersen, midtbykoordinator, 
Tønder Handelsstandsforening

Selvom energikrisen kradser, kommer julelysene til at stråle i Tønder, som de plejer - bare i 
kortere tid. Arkivfoto: Karen Ahrenkiel

Lyset i Tønderblomsten Åkanden bliver også 
den del af julebelysningen, når det skifter til 
rødt lys i juletiden. Foto: Uwe Iversen
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Markedsgade 7, 6240 Løgumkloster
Tlf.: 74 74 33 10 · logumkloster@ojemaal.dk

Storegade 23, 6270 Tønder
Tlf.: 74 72 12 32 · tonder@ojemaal.dk

JULELYS I JULEBYEN 
Julelysene i julebyen Tønder er 
i år tændt fra 5. november og til 
23. december i seks timer hver 
dag. I hverdage bliver lysene 
tændt fra klokken 14 og i week-
ender tidligere.

Som altid vil der være julebe-
lysning på huse og facader og i 
gader og stræder.

Det er Tønder Handelsstands-
forening, der står for indkøb og 
opsætningen af julebelysningen.

Julelysene er tændt, når butikkerne er åbne, og det 
bliver mørkt i Tønder. Foto: Karen Ahrenkiel

størrelse og udseende, den har.
- Vi har hvert eneste år et juleudvalg nede 
for at se på tyske julebyer og julemarkeder i 
byer som Hamburg og Berlin. Det er spæn-
dende og inspirerende. Men vi er en mindre 
by og har derfor også nemmere ved at skabe 
en hyggelig stemning her i Tønder, siger han 
og tilføjer:
- Vores kombination af de gamle fl otte huse, 
små stræder og julebelysning i byen giver 
jo en helt unik og særlig julestemning, som 
måske er grunden til, at tyskerne også kan 
lide at være her.
Derfor er der også kun en ting, som midt-
bykoordinatoren kunne ønske sig mere i år, 
selvom han og handelsstandsforeningen ikke 
kan gøre noget ved det selv.
- Jeg hygger mig mest, når der falder noget 
sne. For så kommer der ligesom en dyne he-
nover det hele og giver et særligt spil i lyset. 
Jeg har faktisk oplevet det to-tre gange, og 
man har vel lov til at ønske sig alt.
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Ønsketræet er tilbage: 
OPFYLD ET JULEØNSKE  

OG GLÆD ET UDSAT BARN
MEDIEHUSET TØNDER SÆTTER IGEN I ÅR 
ET ØNSKETRÆ OP, SÅ LOKALE BORGERE 
KAN OPFYLDE ET ØNSKE FOR ET UDSAT 
BARN. OG I ÅR FÅR 100 UDSATTE BØRN 
MULIGHED FOR AT FÅ OPFYLDT ET 
ØNSKE.

Gaver kan være en stor glæde ved julen. Men 
nogle børn er ikke så heldige, at der står en 
gave med deres navn på under juletræet. En 
tid med energikrise, gør det ekstra svært for 
udsatte familier at finde penge til den dyre 
juletid. Derfor har Mediehuset Tønder for 
fjerde år i træk opstillet et ønsketræ, hvor 
borgerne kan hjælpe udsatte børn med at få 
opfyldt et juleønske.
Ønsketræet vil have sin sædvanlige plads i 
Mediehusets foyer, hvor der vil hænge røde 
julehjerter. På hvert julehjerte står der skre-
vet et ønske fra et barn fra en udsat familie i 
Tønder Kommune samt barnets alder og et 
nummer.
- I år hænger vi 100 julehjerter op på træet 
med juleønsker af børn fra udsatte familier. 
De lokale borgere, der har lyst til at hjælpe, 
kan komme forbi Mediehuset og tage et 

hjerte ned fra træet. Når de har købt den 
indpakkede gave, skal de aflevere gaven hos 
os i salgsafdelingen i Mediehuset, forkla-
rer Pia Sørensen, der står bag initiativet til 
ønsketræet.
Det er sammen med kollegaen, Dorit 
Hansen, at Pia Sørensen fik idéen til ønske-
træet. De juleønsker, der hænger på træerne 
er kommet op i samarbejde med Tønder 
Kommune, der også har fundet børnene 
fra de udsatte familier. Derfor er der også 
garanti for, at alle ønskerne bliver opfyldt og 
kommer til at glæde de børn, der har brug 
for en gave.

EN SVÆR TID
Det er alle lokale borgere, der kan komme 
forbi og hente et julehjerte for at opfylde et 
barns ønske. Sidste år blev ønskerne revet 
væk af gavmilde borgere, der gerne vil 
hjælpe til.
- Julehjerterne var væk efter 14 dage, og folk 
kom efterfølgende og spurgte, om der ikke 
var flere ønsker, siger Pia Sørensen, der er 
glad for den store tilslutning til ønsketræet.
Vi står i en særlig hård tid, hvor økonomien 

ikke kun trykker hos de allermest udsatte. 
Børnenes ønsker er ofte af et beskedent be-
løb, men de vækker stor glæde hos de børn, 
der får ønsket opfyldt.
- Jeg håber, at borgere kommer forbi og 
hjælper til, selvom vi står i en økonomisk 
svær tid. Energikrise og inflation er hård for 

os alle sammen, og særligt de, der i forvejen 
har få penge. Går det som de fire forrige år, 
så kommer det til at gå forrygende, så jeg 
håber, det gentager sig, siger Pia Sørensen.

Pia Sørensen (tv) og Dorit Hansen (th) er initiativtagere til ønsketræet. De glæder sig over, at der er så stor tilslutning fra de lokale borgere til at hjælpe kommunes udsatte børn med at få 
opfyldt deres juleønsker. Arkivfoto.

ØNSKETRÆET 
I år er der 100 hjerter med ønsker fra børn i udsatte familier. Ønskerne er 
indsamlet i samarbejde med Tønder Kommune, der står for kontakten til de 
udsatte familier.

Fra den 23. november kan man afhente julehjerter på træet i Mediehusets 
foyer på Lillegade 11 i Tønder. Er man forhindret i at hente et hjerte, kan man 
kontakte Pia Sørensen eller Dorit Hansen på mobil  2143 6891 eller 2557 
7299. Husk at det altid skal registreres af Mediehusets personale, når et 
ønske/hjerte tages fra træet.

Senest den 12. december skal de indpakkede gaver fra hjerterne på ønske-
træet være afleveret i Mediehuset.
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ZentralmarktZentralmarkt
SÜDERLÜGUMER

Westerstraße 1 · 25923 Süderlügum · ☎

Alt under et tag

+49 4663 493

Se flere tilbud på 
www.zentralmarkt.dk

NYE ÅBNINGSTIDER:
Mandag-lørdag ..............7.00-20.00
Søn- og helligdage ......11.00-19.00

Se flere tilbud på NYE ÅBNINGSTIDER:

Shop nu – udvalget er størst nu

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
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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

Se også stort udvalg på vores WEB på EUROSKO.DK


