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- se mere inde i
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Musik

Hygge
Fest

Revy

Lotto

- og meget andet......
- kort sagt 4 gode dage at hygge sig i!!
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Velkommen til Felsted Ugen 2018
Så er vi klar til at kunne præsentere jer for dette års program til Felsted Ugen.
Og vi glæder os!
Igen i år har vi nemlig haft travlt og gjort os umage for at lave et underholdende,
spændende og varieret program, der kan tilgodese hele familien – unge og ældre.
Der vil både være noget nyt og noget af det, vi ikke kan undvære i Felsted Ugen.
Der kan nævnes fodboldturnering, lottospil, musik og dans, kagekonkurrence, børnedisko
og meget meget mere. Så tag hinanden under armen og kom til årets hyggeligste byfest.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle.
Vi ses på festpladsen i uge 35.
Bestyrelsen

Christian Møller Jan Andersen Àrni Geir Helgason Hansi Karlsson
Rikke Bach
Søs Kaspersen Bent Arnesen Kevin Birch
Udenfor bestyrelse: Alice Helstram(Kasserer)
Udenfor bestyrelse: Per Andersen (Webmaster)

Design og layout af tryksager: Hansi Karlsson XLMedia.dk
Program 2018.indd 2

25/07/2018 07.54

KPMulti-Service.dk
v/Kennet Petersen

Vi kan tilbyde alt indenfor:
Vinduespolering
Rengøring
Haveservice
Brolægning
Algebehandling
Facade rens
Tagrende rens
Vicevært opgaver
Snerydning og saltning

Til både private og erhverv…

Ring og få et uforpligtende tilbud.

TLF. 31149750 eller Mail@kpmulti-service.dk
Undelevvej 22, Lundtoft. 6200 Åbenrå Cvr. 30747607
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Torsdag den 30. aug.

Kl. 9.00-12.00 OL i sang og bevægelse

- for dagplejere og børnehaver i Felsted
Igen i år byder vi velkommen til de kommunale og private dagplejere og småbørnsgrupperne fra Bakkehuset og Waldkindergarten. Der laves forskellige OL aktiviteter i sang og bevægelse, teltet pyntes med deres
hjemmelavede pynt og det hele afsluttes med frokost i teltet.

Stort lottospil
Kl. 17.00 åbnes dørene
Lottospillet starter kl. 18.00, så der er god tid til at
få købt plader og komme på plads.Vi sælger også
lodder til amerikansk lotteri, der udtrækkes i pausen.
Igen i år spilles der om ﬁne gevinster skænket af
forskellige virksomheder, bl.a. 2 x ½ gris fra Claus
Hissel. Som altid vil der være børnespil. Der kan
købes øl, vand, kaffe og kage til rimelige priser, så
støt op om Felsted ugens gode formål og lad egne
mad- og drikkevarer blive hjemme.
Der er mulighed
for køb af grillpølser i pausen.

Program 2018.indd 4

25/07/2018 07.54

De faste boder på pladsen
Fredag fra kl. 17.00 – senest 02.00
Festtelt
Grillvognen
Is og slik bod v/KFUM Spejderne
Tombola
Skydetelt
Legeland til børnene (åbent 16.00 - 22.00)
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Lørdag fra kl. 11.00 – 16.00
Festtelt, dog morgenkaffe fra kl. 9.00 - 11.00
Grillvognen
Is og slik bod v/KFUM Spejderne
Tombola
Skydetelt
Legeland til børnene (åbent 9.30 til 16.00)

HOUR
HAPPY and
gv
på øl o 11-13
ra
f
i teltet

Søndag fra kl. 12.00 – 17.00
Festtelt
Grillvognen
Is og slik bod v/KFUM Spejderne
Tombola
Skydetelt
Legeland til børnene (åbent 12.00 til 16.30)
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NYHED-NYHED-NYHED-NYHED
Sjov for både børn og voksne!!
Kom og prøv High-Jumper og
udforder dig selv.
Voksne

Prøv en tur på Rodeo tyren - den
ultiamive balance øvelse.
Voksne

35,- pr. tur

35,- pr. tur

Børn

25,- pr. tur

Børn

25,- pr. tur

Prøv en tur i sving karrusellen

20,- pr. tur

Grav efter GULD og
vind en bamse

20,- pr. tur

MODELBILLEDER -forlystelserne på pladsen kan afvige fra billederne.

KÆMPE LEGELAND

fra www.vesthop.dk

Armbånd til hoppeland
købes i tombola på pladsen
Kr. 30,- pr. dag
Eller kr. 75,- for alle 3 dage.
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Fredag den 31. aug.

Ta´den lokale fagmand med på råd

Østergade 4, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf.: 7468 52 06
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AABENRAA LÅSETEKNIK
Nygade 14, 6200 Aabenraa
Tlf. 7462 4344 Fax 7462 4243
• Døgnservice
• Fremstilling af låse i patenterede
nøglesystemer
• Salg og Service
• Reparationer på eget værksted Bilnøgler –
dørpumper
• Autoriseret Ruko-Service
• Pengeskabe

Kl. 17.00 Felsted March

Gå med på Felstedmarchen igen i år. Det foregår fredag d. 31/8. Start fra P-pladsen foran
hallen mellem kl. 17 og 17.30, så I kan være klar til Grisefesten kl. 19.
Vælg mellem 3 km ruten og 6 km ruten ad Hjertestien. Gå enten selv eller gerne sammen
et lille hold. Der er nogle sjove opgaver undervejs, med mulighed for at vinde spændende
præmier.
Det koster 20 kr at deltage, og for det får du også en værdikupon til en pølse på pladsen.
Vi ses!

17.00 Indvielse af den nye bålhytte på sportspladsen i Felsted

Borgmester Thomas Andresen er blevet inviteret til at klippe snoren over og tænde bål i
bålhytten. Bagefter er der mulighed for at lave snobrød og skumﬁduser.
Støtteforeningen sælger medlemskort og støttebeviser, og udlodder gevinster blandt de
som har købt. Vinderne offentliggøres i det store telt kl.20.00

Kl. 17.30-21.00 Sodavands diskotek i hallen
Med Disco lys og lyd der rykker
Entré 25,- Kr.
(0-8. klasse – under 7 år kun iflg. med en voksen)
Der vil være mulighed for at købe sodavand, slik m.m.
Åben Hal og Felsted Ugen.

Kl. 22.00-02.00 “Pose-fest”

NYHED

Kæmpe “Pose-fest” for unge fra 15 til 17 år.
De unge medbringer egne drikkevarer, som afleveres i garderoben og administreres af
voksne. Se mere andetsteds i programmet
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Vi støtter Felsted ugen!
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Årets hyggeligste
grisefest
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I teltet på pladsen afvikles det årlige Grisespisning:

FREDAG D. 31. aug. fra kl. 19.15
(der er adgang til teltet fra kl. 18.00)

Den musikalske underholdning leveres i år af JAK Sound, der spiller
musik for alle aldre. Der serveres som de andre år:

Helstegt pattegris med tilbehør

Der er sponseret 3 grise fra henholdsvis: Claus Hissel, Lars Jørgesen
og Jan og Randi Jørgensen - så der er mad nok til alle. Kom og vær
med til en hyggelig aften i familiens tegn.
Fra kl ca. 22 til senest 24.00
skruer vi op for musikken og giver
den

MAX GAS!!!!

JAK Sound
Diskoteksmusik for alle
aldre
fr

SH

sørger for danserytmerne lige fra
de gode gamle evergreens til de
allernyeste HITS.Så kom og vær
med til at fyre en fest af.....
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Padborg Afdeling:
Plantagevej 8a
6330 Padborg
T: +45 7460 8000
F: +45 7400 8024
E-mail: lb@lbbilsyn.dk
Last- og personbiler

shop.dk

- Nemt og hurtigt - altid gode priser
Køb online på www.davidsenshop.dk
Billigere
bilvask
fra:

49,-

Vaskemaskine
med ekstra
bredde og højde
2,70 mtr. x 2,70 mtr.
Gratis
støvsugning og
bilpleje produkter
på puslepladsen
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Altid gode dæk priser
- ring for at høre pris
på din størrelse.

Q8 autoværksted

Østergade 41, Felsted
6200 Åbenrå
Tlf.: 74685134
25/07/2018 07.54

Lørdag den 1. sept.
Kl. 9.00 Fælles morgenmad på festpladsen

Kaffe og rundstykker 10,- pr. person alle bidrag derudover er MEGET velkomne.
Vi sælger spiritus til favorable priser.
”Ha
på ppy Ho
øl o
ur”
g
f ra vand
1113

Kl. 9.45 Firma-/Gade-/Familie-fodbold på boldbanen

Holdet består af 7 mand og max 3 udskiftningsspillere.
Der spilles med tennissko – UDEN KNOPPER - overholdes dette ikke, udelukkes spilleren.
Ved mere end 5 tilmeldte hold pr. pulje, er der præmie til nr. 1 og 2 –
ellers kun til nr. 1.
Der er mulighed for tilmelding i 2 puljer:
Pulje A: Der må max være 3 aktive klubspillere over 18 år på banen ad gangen, og der skal
være min. 1 kvindelig spiller på banen hele tiden. Kvindelige spillere tæller ikke som aktive
og mål scoret af kvindelige spillere tæller dobbelt. Kan man ikke ﬁnde en kvindelig spiller, kan
holdet deltage med en mand mindre på banen.
Pulje B: Min. 3 børn under 15 år på banen hele tiden, mål scoret af kvindelige
spillere samt børn under 15 år tæller dobbelt.
Tilmelding til: Kim Lassen på email: kim@felsted-if.dk senest 27. August.
Deltagergebyr 100 kr. pr. hold, som betales inden start.

Lyngholm ApS
Aut. kloakmester og entreprenør
Gråsten

V/ Søren Lyngholm Larsen

@

+45 25 34 60 97
info@lyngholmkloak.dk
www. lyngholmkloak.dk
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Hold din næste fest på Kløver Es
Hos Hotel Kløver Es kan du byde dine gæster velkommen i nyrenoverede, lyse lokaler
med god atmosfære. Ved selskaber kan vi tilbyde: Den store sal med plads til omkring
170 personer Den lille sal med plads til omkring 50 personer Overvejer du at holde din

næste fest hos os, foreslår vi at du ringer og
aftaler tid for besigtigelse af lokalerne og
evt. en gennemgang af hvordan du havde
tænkt dig at festlighederne skulle afholdes.
Vi er selvfølgeligt behjælpelige med udvalg
og sammensætning af menuen, borddæk-

ningen og hvad der ellers skal til. Fra begge
sale er der adgang til gode toiletfaciliteter
samt handicaptoilet. Vær sikker på en god
oplevelse – ring allerede nu og aftal tid på
tlf. 74 66 91 40.

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at ringe eller skrive

MENUFORSLAG

BRYLLUPSMENU
Velkomst med snacks
3 retters menu efter aftale
Natmad
Øl/vand/vin ad libitum I 7 timer
Samt drinks til dansen
Pr. kuvert fra ..........

600,-

MENU UD AF HUSET
Vælg i mellem
FORRET:
Tarteletter
med høns i asparges
Valgfri suppe
Rejecocktail
med hjemmebagt brød

HOVEDRET:
Buffet med 3 slags kød
2 saucer – 2 slags kartoﬂer
4 blandede salater
Samt ﬂute og dressing

DESSERT:
Kløver Es islagkage

250,-

kr. pr. pers.
Min 12 kuverter.

værelser - restaurant
selskaber op til 170 pers.
konference - mødelokaler
og mad ud af huset
Hellevad - 74 66 91 40
www.kloever-es.dk
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Lørdag den 1. sept.
11.00-16.00 Helikopter rundﬂyvning fra 350 ,-

Snyd ikke dig selv for den store oplvelse det er, at få en tur i en helikopter. Se din
ejendom og byen ovenfra. Flyvninger gennemføres af sikkerheds
hensyn ikke i dårligt vejr. Hold øje med eventuelle opslag på pladsen.

Se Felsted fra oven

s

ge
er
od
på

e

Spænding i maven, og nydelse for øjet.
På 5 minutter kan I nå ca. 25 km rundt i luftlinie, så du vil kunne nå at se en del.
Ønsker du længere tid kan du også købe en tur på 10 min.
Priserne er de laveste i DK fra. 350 kr. bestil online på:
Der kan forudbestilles via online booking på www.helicompany.dk min. 24 timer før ﬂyvningen.
Der åbnes for booking 30 dage inden ﬂyvningen.
Helikopteren er af mærket R44, som bl. a kendetegnes ved
driftssikkerhed og vinduesplads til alle. Der kan flyve 3 gæster med pr. tur.
Vi glæder os til at flyve med jer.
Venlig hilsen
Gry
Ejer HeliCompany

s.
ler
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Slyngsten udlejning
Lokal maskinudlejning

www.slyngstenudlejning.dk

Det er jo ham fra J.C Transport.
Han transporter alt lige fra biler
campingvogne og andre
småting, samt afhenter skrot.
Så har du brug for hjælp så ring
til Jan på Tlf.: 23655455 og få et
Afhentning af skrot, alt efter mængde og
godt tilbud.
type, gives en fair pris.
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Lørdag den 1. sept.
Kl. 10-12 Åben en øl med en minigraver

Prøv kræfter med at åbne en øl med en minigraver, pris 25,- der er præmie til de 3 bedste
tider.

Kl. 11-13 Børnehaven Bakkehuset

“Er du til sjov, leg og hygge, så kom og få en hyggelig formiddag med Bakkehuset. Bakkehuset kommer lørdag med et Børne- Science- tema, der handler om natur og teknik.”

Kl. 12.00 Ringridning

(For ryttere bosiddende i Gl. Lundtoft kommune samt ryttere der tidligere har deltaget,
uanset nuværende bopæl)
Senest tilmelding d. 29. august til: Marianne Greve på tlf.: 29461888

Landbrug beliggende i Sdr. Hostrup nær Aabenraa.
Driver planteavl, pasnings aftaler samt maskinstations
opgaver. Kontakt os hvis vi kan gøre noget for dig.
Sprøjtning af div. afgrøder inkl. Majs med 24m trailersprøjte med
sektionsluk via GPS.
Pløjning med en 5 furet Kuhn risteplov.
Såning med 4m Amazone rotorsæt m. skiveskær.
Mejetærskning med 30 fods rotor maskine.

Se mere på Facebook: Mariagergård Agro

Program 2018.indd 15

25/07/2018 07.54

LINEDANCE
Vi danser – Vi griner – Vi hygger os
Sæsonstart
Tirsdag d. 04.09.18 kl. 18.30
Fjordskolens gymnastiksal
Posekærvej 8, Aabenraa
og

Onsdag d. 05.09.18 kl. 18.30
Felsted hallen
Sønderborgvej 129, Felsted.
September måned er gratis prøve måned.
Linedance er sjov motion for mænd, kvinder og børn og kræver kun et
par indendørs sko som er gode at danse i.

Se mere på WWW.luckyboots.dk
Eller kontakt formand Marianne G Greve mgreve@mail.tele.dk 29 46 18 88
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TEMA FEST
2019
LØRDAG DEN
23. FEBRUAR
HUSK

Du kan købe billetter i baren til
næste års tema fest.
Skynd dig der bliver ”RUN” på - det bliver STORT
- det bliver VILDT
- det bliver SJOVT
- det vil du ikke gå glip af........
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Lørdag den 1. sept.
Udendørs YOGA

Charlotte Träger kommer og viser noget fra sit YOGA program.

Kl. 13.00 Lucky Boots Linedance Opvisning
Lucky Boots laver opvisning på pladsen

Kl. 13.30 Fodboldkamp

Opvisnings kamp mellem FIF og et endnu ikke fastsat hold fra puljen.

Kl . 14.00 Generalprøve Årets Revy 2018

Entre 50 ,- kr. inkl. kaffe m. kage.

Til børnene er der en slikpose og en slush ice med i entré prisen.

Henrik Christensen
Juelsbjerg 3
Felsted
6200 Aabenraa
Program 2018.indd 19

Tlf. 74 68 51 23
Mobil 40 34 54 20
a-asmussen@mail.dk
www.a-asmussen.dk
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Speciale i Audi, VW, Skoda og Seat

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

ANSVAR
S
E
R
O
V
DIN BIL
ÅBNINGSTIDER:
Værksted: Mandag til torsdag kl. 7.30-16.30
Fredag kl. 7.30-15.00 - Lørdag og søndag lukket
Salg: Efter aftale

Dit

For

Uanset dit bilmærke, vil du dog hos Tyson Motor altid få en af landsdelens
bedste service. Vi har originalt testudstyr til bl.a. Audi, VW, Seat og Skoda,
som sikrer dig de mest pålidelige testresultater, og dermed også de mest
korrekte reperationer.

Jeg
Fel

Vi udfører endvidere service på alle biltyper, samt motorreperationer, forsikringsskader og generel problemløsning, og benytter kun 1. klasses reservedele.

Jeg
nød

32
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”POSEFEST”
NYT

Vi vil så gerne give vore unge en festlig aften, så derfor lancerer vi i år vores
”POSEFEST” koncept.
Det foregår sådan at de unge medbringer en pose hjemmefra med de drikkevarer de må drikke, denne afleveres i garderoben ved ankomst til hallen og de
unge kan så i løbet af aftenenen hente det de skal bruge.
Det kræver en underskrift fra hjemmet at deltage og er for alle mellem
15 og 17 år.
Der kræves billed ID ved indgang for at bekræfte alderen (pas, knallertkørekort el. lign).
Der er KUN adgang med nedenstående tilmeldings blanket, som også kan
downloades på: www.felstedugen.dk.
Der vil blive foretaget stikprøve opkald ved indgangen.
TILMELDINGSBLANKET POSEFEST 2018
Dit navn: ___________________________________________________
Forældre Navn: _______________________________ Tlf.: ______________________
Jeg bekræfter med min underksrift at mit barn må deltage i POSEFEST 2018 i
Felsted Hallen, mit barn medbringer antal: _____ genstande.
Jeg er indforstået med at jeg bærer ansvaret for mit barn og vil kunne blive kontaktet hvis
nødvendigt.
Underskrift: ______________________________________
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Ikke bare en bil
- men en livsstil

HADERSLEV
- så ved man det bliver en god dag

Gammel Christiansfeldvej 76, 6100 Haderslev
Tlf.: 74 52 41 00

Det er ikke så svært at skifte bank
Vi hjælper dig med det hele - uden ekstra omkostninger!

Hos os er den ordentlige, personlige rådgivning en helt naturlig del af hverdagen,
og du er altid velkommen til at ringe til din rådgiver, hvis du
har spørgsmål til din økonomi. Helt tæt på dig.
Er du endnu ikke kunde er du velkommen til at ringe
til Nicole på 74 18 38 33 eller sende en mail på
nbm@broagersparekasse.dk for at høre mere om,
hvad vi kan hjælpe dig med.

Skrænten 5
6200 Aabenraa
T 74 18 38 38
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BLIV BRANDMAND I
BOVRUP-VARNÆS

BOVRUP VARNÆS
FRIVILLIGE BRANDVÆRN

www.blivbrandmandnu.dk
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DIT LOKALE
- Værksted med speciale i Citroën og Pegeuot
- Diesel og hybrid center
- Rudecenter
- Skadecenter, samarbejder med alle forsikrings selskaber
- Certiﬁcerede autoteknik center
Alle vore mekanikere er certiﬁcerede autoteknikere

KUNDEN I FOKUS
PETER BYLLEMOS
Eskær 2, Tråsbøl, 6200 Aabenraa, Tlf. +45 74 68 02 10
www.byllemos-automobiler.dk
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FELSTED REVY 2018

Det bliver
"pisse skægt"........

PRE
Lørd MIERE
ag
mad aften til
kurv
efest

FELSTED REVYEN 2018
Lørdag d. 1 september er der igen mulighed for at få rørt lattermusklerne,
når FELSTED REVYEN 2018 løber over scenen.
Holdet er sat, spillet er igang og det bliver “pisse godt”......
Mon Basse og Nullergøj lægger vejen forbi,......
Skal vi byen rundt......
Måske vi skal lidt på “Jagt”........
Ka man blive millionær af det......
Få svar på det og meget mere følg os eventuelt på Facebook:
“Felsted Revyen”
og vær beredt....
VI SES TIL
FELSTED REVYEN 2018!

Der serveres igen i år dejlig kold Odense fad på pladsen
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Fredslund VVS

®

Dæk til alle formål

Aut. Gas- & Vand & VVS Tekniker

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

Langbroparken 1, Ullerup
Tlf.: 74461204 www.ovethi.dk

Gråstenvej 15, 6200 Aabenraa

74 68 68 50

Byens bedste pizza.
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Søndag den 2. sept.

Kl. 12.00 Felsted marked på pladsen

Stort kræmmermarked for alle. Kom og sælg eller byt dine brugte ting og sager.
Der må ikke sælges is, pølser, sodavand eller lignende.
Af veterinære hensyn må der ikke sælges levende dyr på pladsen.
En plads på Felsted markedet koster 50 kr. og I skal selv medbringe alt til opstilling af boden.
ADGANG TIDLIGST FRA KL 11.00
Tilmelding til Àrni på gribban@visir.is eller mobil 51416735 senest:
lørdag den 1. september.

Kl. 13.00 Gospel gudstjeneste i teltet

Vi gentager succesen fra sidste år og holder en gospel gudstjeneste. En gospel gudstjeneste
er en anderledes form for gudstjeneste, det er fest og farver, det er nærvær og intensitet, det
er stilhed og eftertanke og så er det masser af energi. De befriende glade tekster og livlige
rytmer gør, at man ikke kan andet end at blive i godt humør, når man hører gospel musik.

Kl. 14.30 Kagekonkurrence

Konkurrencen er i år opdelt i 2 grupper.
Børnekagekonkurrencen er for børn op til 8. klasse og for de voksne hvor der ingen alder er
på. Kom med en lækker kage, lagkage, Kringel eller småkager. Der vurderes i 3 kategorier:
smag, udseende/håndværk og kreativitet Kagerne skal afleveres i teltet på festpladsen
senest kl. 13.30. Efter konkurrencen tilfalder kagerne vores store kagebord, spis hvad du kan
for 25 kr.
Tilmelding til: Søs Kaspersen Tlf. 24268040 eller pr. mail soskaspersen@live.dk senest
30. august. Vi håber rigtig mange vil støtte op, så vi kan få et rigtig «Sønderjysk» kagebord
med mange flotte og velsmagende kager.
Særskilt
kage konkurrence for
børn op til 8. klasse
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HEGNSKLIPNING
Kim´s Hegnsklipper

Tlf.: 40 11 50 90

www.salonhelen.dk

v/ Kim Jørgensen
Bøgholmvej 8, Felsted
6200 Aabenraa

Maskiner

Kværs - Dk-6300 Gråsten - Tlf. nr. +45 7465 9246 - Fax +45 7465 9146
www.ktmaskiner.dk - info@ktmaskiner.dk
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Søndag den 2. sept.
Kl. 15.00 PLAY BACK SHOW
Kom og vis hvad du kan – vi har scenen og udstyr, du skal blot medbringe dig selv
og den sang du vil mime til.
I år er der mulighed for at stille op i to aldersgrupper:
Børn: 8 til 16 år
Voksne: 17 til ??? år
Ved tilmelding oplyser du hvilken sang.
Tilmelding til Jan Andersen på mail: ja134@smc.dk senest søndag den 26/8-18.

Serviceeftersyn
Klargøring til syn
Bremser & sikkerhed
Støddæmpere & fjedre
Test & fejlfinding
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Stenslag & ruder
Dækopbevaring
Aircondition
Olieskift
Bilbatterier

Udstødning
Styretøj
Sporing
Batterier
Dæk & fælge

SDS PADBORG

Industrivej 19 · 6330 Padborg
Tlf. 7615 3200 · www.sds.dk

000547 16

SDS PADBORG
SERVICERER HELE BILEN
TIL FAST LAVPRIS!
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Felsted Kirke

Kommende datoer i 2018:
20. juli
17. aug
14. sept
12. okt
9. nov
Hver gang kl. 15:30 - 18:00

Da Oliver Karst har
opsagt sit embede i
Felsted kirke, er vi
uden fast præst de
næste måneder.
Menighedsrådet
forventer ansættelse
af ny præst i
sensommeren. Indtil
da aﬂøser Mai-Britt
Josephsen Knudsen
fra Varnæs Kirke.
Kirken kan fortsat
kontaktes på
Tlf nr. 74 68 53 07

“Mød Felsted kirke til Gospelgudstjenesten i
teltet på sportpladsen søndag d. 2.
september kl. 13:00.”
Det sker i Felsted kirke

• Musikgudstjeneste med

kirkens kor og korene fra
Varnæs og Høje Kolstrup
kirke.
10. juni kl. 10.00 i
kirken.

• Gospelgudstjeneste i teltet
Hold øje med hvad
der sker i din kirke på:
www.felstedkirke.dk
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ved sportspladsen i
forbindelse med
Felstedugen.
Søndag d. 2.
september kl. 13:00

• Særlig gudstjeneste i

kirken for de 4-6 årige
dåbsbørn med
efterfølgende frokost på
Damms Gård. Kom og
vær med til at fejre
dåbsjubilarerne på denne
dag.
28. oktober kl. 10.00 i
kirken.
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DIN
LEVERANDØR TIL
LANDBRUG, HAVE OG
PARK SAMT
PRIVATE

Maskincenter Felsted A/S
Juelsbjerg 2, Felsted - 6200 Aabenraa
Tlf. 74685502 - Fax. 74685793

www.maskincenter-felsted.dk

Danmarks Frie Forhandlere
SLANK UDEN BANK

Motionshold:
Tirsdag og Torsdag 17.30 -18.30 Søndag 10.00 - 11.30
Kamphold: Tirsdag og Torsdag 17.00 - 18.30 Søndag 10.00 -11.30
i Felsted hallen

Mail: felsted6200bokseklub@gmail.com
Tlf.:29858605

Program 2018.indd 33

25/07/2018 07.56

Grøn pleje af
by og natur
– nu er vi lige
om hjørnet

Vores erfaring med grøn pleje kommer dig til gode
Med de bedste og mest effektive løsninger varetager vi grøn pleje hos bl.a.
boligselskaber, ejendomsselskaber, virksomheder, stat og kommuner.
Du bliver mødt af veluddannede medarbejdere med nyeste viden på området.
Vi lægger vægt på langvarige aftaler, hvor vi sætter en ære i høj kundetilfredshed. Selvom vi er landsdækkende, er vi lokalt til stede. Du finder os lige om
hjørnet:
HedeDanmark a/s
Juelsbjerg 13, Felsted
6200 Aabenraa
Nikolaj Hansen, driftsleder
M: 30 17 99 78
E: nikh@hededanmark.dk

Ring
30 17 99 78
for tilbud på
grøn pleje

www.hededanmark.dk/groenservice
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Søndag den 2. sept
Kl. 11.00-16.00 Helikopter rundﬂyvning fra 350,Kl. 16.30 Omskydning for børn, damer og herrer

NB. De, der skal deltage i omskydningen, skal være til stede præcis ellers
foretages konkurrencen uden deres tilstedeværelse.
Der er præmie til de 2 bedst placerede indenfor hver kategori.

16.30-17.00 Har du vundet bilen??

Kom og se om den nøgle du har købt passer til hængelåsen og om bilen er din.

Pladsen lukker kl. 17.00 og Felsted Ugen 2018 slutter!
Vi siger tusind tak for i år
- og på gensyn i 2019
Bestyrelsen
Vi rydder op!

Søndag fra 17-20 skal pladsen ryddes op - skal du ha´ “spritten ud af kroppen”, er der rig
mulighed for at forbrænde, sammen med os på oprydningsholdet. Vi håber at se rigtig
mange af Jer, til gengæld gi´r vi kl 20 - en pølse og en øl / vand, som tak for hjælpen.
Tak til sponsorer og hjælpere ved Felstedugen 2018

Ellegårdvej 11 • 6400 Sønderborg
Tlf. 20 22 76 70 • 21374660 • hwww.byensbilpleje.com
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Felsted
Autoværksted
v/Claus Peter Godt

Juelsbjerg 1, Felsted
6200 Aabenraa

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

Vi ønsker alle vore kunder en god Felsted uge 2016

Åbent hver dag
7-19
FELSTED

Østergade
2, Felsted,
6200under
Aabenraa,
Tlf: 7468 5109
Vi støtter
børnene
byfesten

FLEMMING
PEDERSEN

Anlægsgartner ApS
LAGER OG KONTOR:

Snur-Om 3, Hjordkær
6230 Rødekro
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HJORDKÆR
VARNÆS
Tlf. 74 68 02 78
Fax 74 68 12 78
fpgartner@mail.tele.dk
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