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Velkommen til Felsted Ugen 2019
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

Udenfor bestyrelse:  Alice Helstram(Kasserer)

Àrni Geir Helgason
Søs Kaspersen Er det dig....??Rikke BachJan Andersen

Kevin BirchHansi Karlsson

Design og layout af tryksager: Hansi Karlsson XLMedia.dk

 Christian Møller

Denne plads 
kan blive din....

Havetrolden
Anlægsgartner

Kreative haveanlæg, vedligeholdelse, brolægning, træfældning og andre tryllerier.

Tlf. 40 89 07 57

Mail: havetrolden@yahoo.dk      Web: Havetrolden.dk
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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 fi ne 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.

Stort lottospilStort 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 fi ne 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.

Torsdag den 29. aug.

 Kl. 9.30-12.00 Sanglege i høsten
- 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 aktiviteter og synges sange, teltet pyntes med deres 
hjemmelavede pynt og det hele afsluttes med frokost i teltet. 



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 17.00 - 22.00)

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)

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)

HAPPY HOUR

på øl og vand

i teltet fra 11-13

Armbånd til hoppeland

købes i tombola på pladsen 

Kr. 30,- pr. dag

Eller kr. 75.- for alle 3 dage



N Y H E D - N Y H E D - N Y H E D - N Y H E D
Sjov for både børn og voksne!!

N Y H E D - N Y H E D - N Y H E D - N Y H E D
Sjov for både børn og voksne!!

N Y H E D - N Y H E D - N Y H E D - N Y H E DN Y H E D - N Y H E D - N Y H E D - N Y H E D

Grav efter GULD og 
vind en bamse

20,- pr. tur

Prøv en tur i sving karrusellen
eller med toget.
20,- pr. tur

Prøv en tur i toget
20,- pr. tur

MODELBILLEDER -forlystelserne på pladsen kan afvige fra billederne.

KÆMPE LEGELAND
fra JP Udlejning

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

KÆMPE LEGELAND
fra JP Udlejning

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



Fredag den 30. aug.

Ta´den lokale fagmand med på råd

Østergade 4, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf.: 7468 52 06 

Døgnservice:

7020 2445

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

N Y H E D - N Y H E D - N Y H E D - N Y H E D

Kl. 17.00 Felsted March
Gå med på Felstedmarchen igen i år. Det foregår fredag d. 30/8. 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!

Kl. 18.00-21.30 Sodavands diskotek i pigernes gymnastiksal
Med Disco lys og lyd der rykker.
Entré  25,-  Kr.
(0-9. klasse – under 7 år kun ifl g. med en voksen)
Der vil være mulighed for at købe sodavand, slik m.m.
Et samarbejde mellem Åben Hal og Felsted Ugen.

Kl. 19.00-21.30 Ungdomshuset
Ungdomshuset holder åben for de kommende 7. klasser og op til 18 år.



Conni Gjerlevsen
Mobil 22310856
fuglereden@live.dk
www.fuglereden-felsted.dk

Fuglereden
Connis private pasningsordning i  Felsted

Vi støtter Felsted ugen!

Køb din taller-
ken i GRILL vognen og Spis 

hvad du kan for: 85,-I teltet på pladsen afvikles det årlige Grisespisning:

FREDAG D. 30. 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 Jørgensen 
og  Jan og Randi Jørgensen - så der er mad nok til alle. Kom og vær 
med til en hyggelig aften i familiens tegn.

Årets hyggeligste 
grisefest

Fra kl ca. 22 til senest 24.00 
skruer vi op for musikken og giver 

den 

MAX GAS!!!!

JAK Sound
Diskoteksmusik for alle 

aldre

sørger for danserytmerne lige fra 
de gode gamle evergreens til de 
allernyeste HITS.Så kom og vær 
med til at fyre en fest af.....

fra 22 -24:
SHOTS:KUN10,-
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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
Køb online på www.davidsenshop.dk

- Nemt og hurtigt - altid gode priser

Q8 autoværksted
Østergade 41, Felsted

6200 Åbenrå
Tlf.: 74685134

Altid gode dæk priser 
- ring for at  høre pris 
på din størrelse.

Billigere 
bilvask
fra: 49,-

Vaskemaskine 
med ekstra 

bredde og højde
2,70 mtr. x 2,70 mtr.

Gratis 
støvsugning og 
bilpleje produkter 
på puslepladsen

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. 

Kl. 9.45 Firma-/Gade-/Familie-fodbold på boldbanen
Der spilles med tennissko – UDEN KNOPPER - overholdes dette ikke, udelukkes spilleren.
Der er ningen begrænsing på holdets størrelse (udskiftningsspillere). Én spiller kan IKKE 
deltage i begge turneringer.
Der er præmie til det vindende hold i hver turnering.

Lille bane turnering ( spilles på 5 mands bane):
Der må max være 5 spillere på banen af gangen, heraf max en herrespiller fra 16 år. 
Når kvindelige spillere og børn under 16 år scorer mål, tæller disse dobbelt. Et aktivt 
turnerings hold kan ikke deltage i denne turnering.

Store bane turnering (spilles på 7 mands bane):
Der må max være 7 spillere på banen af gangen, heraf max 4 herrespillere fra 16 år. 
Når kvindelige spillere og børn under 16 år scorer mål, tæller disse dobbelt. Kan et hold ikke 
fi nde tilstrækkelige deltagere som ikke er herrespillere fra 16 år, kan holdet vælge at spille 
med en spiller mindre på banen ( dog stadig max 4 herrespillere fra 16 år på banen).

Tilmelding til: Kim Lassen på email: kim@felsted-if.dk senest 26. August.
Deltagergebyr 100 kr. pr. hold, som betales inden start. 



Padborg Afdeling: 
Plantagevej 8a 
6330 Padborg 
T: +45 7460 8000 
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Last- og personbiler

shop.dk
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- Nemt og hurtigt - altid gode priser
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Lørdag den 31. aug.

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. 

Kl. 9.45 Firma-/Gade-/Familie-fodbold på boldbanen
Der spilles med tennissko – UDEN KNOPPER - overholdes dette ikke, udelukkes spilleren.
Der er ningen begrænsing på holdets størrelse (udskiftningsspillere). Én spiller kan IKKE 
deltage i begge turneringer.
Der er præmie til det vindende hold i hver turnering.

Lille bane turnering ( spilles på 5 mands bane):
Der må max være 5 spillere på banen af gangen, heraf max en herrespiller fra 16 år. 
Når kvindelige spillere og børn under 16 år scorer mål, tæller disse dobbelt. Et aktivt 
turnerings hold kan ikke deltage i denne turnering.

Store bane turnering (spilles på 7 mands bane): 
Der må max være 7 spillere på banen af gangen, heraf max 4 herrespillere fra 16 år. 
Når kvindelige spillere og børn under 16 år scorer mål, tæller disse dobbelt. Kan et hold ikke 
finde tilstrækkelige deltagere som ikke er herrespillere fra 16 år, kan holdet vælge at spille 
med en spiller mindre på banen ( dog stadig max 4 herrespillere fra 16 år på banen).
 

Tilmelding til: Kim Lassen på email:  kim@felsted-if.dk senest 26. August.
Deltagergebyr 100 kr. pr. hold, som betales inden start. 

OBS!!! Nye regler for gade- firmafodbold fra i år

”Happy Hour”
på øl og vandfra11-13



Lørdag den 31. aug.

Kl. 12.00 - 13.30 
Festlig aktivitet i bålhytten på sportspladsen i Felsted

Støtteforeningen for børn og unge Felsted og omegn tænder op i bålhytten og griller 
skumfi duser. Det lokale brandværn kommer forbi med brandbilen, hvor der vil være 
noget for både børn og voksne. 
Støtteforeningen sælger medlemskort og støttebeviser, og udlodder gevinster blandt 
de som har købt. 
Vinderne offentliggøres kl. 13.30



Vi er bare så glade og taknemmelige

Vi er blevet valgt til ”Årets Felstedborger”, det er vi bare SÅ taknemmelige for. 
Dette ville ikke have været muligt uden Jeres opbakning til det vi går og laver, så 
en stor tak til alle Jer der hvert år støtter op om vores allesammens byfest.

Det ville heller ikke være muligt uden alle de frivillige hænder der hvert år bidrager 
med det de kan, her tænker vi på foreninger, klubber og privatpersoner, der giver 
en hånd med. Men HUSK, der er altid plads til DIG også, så hvis du tænker du har 
en time eller to du kunne investere i vores fælles projekt, er du mere end velkom-
men.

Det kan være alt fra: fl aghejsning, klargøring af bar, oprydning og meget andet, så 
tænker du det kunne være dig, så tag endelig fat i en fra bestyrelsen.

Endnu engang tusind tak for den fi ne titel

Bestyrelsen for Felsted Ugens Venner



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 

godt tilbud. Afhentning af skrot, alt efter mængde og  
type, gives en fair pris. 



Lørdag den 31. aug.

Kl. 11-13 Børnehaven Bakkehuset
Børnehaven Bakkehuset er på pladsen og laver sjove aktiviteter, under temaerne “science” 
og “sangglad børnehave”

Kl. 12.00 Ringridning
(For ryttere bosiddende i Gl. Lundtoft kommune,
samt ryttere der tidligere har deltaget, 
uanset nuværende bopæl)
Senest tilmelding d. 28. august til: Marianne Greve på tlf.: 29461888

Kl. 11-13 Børnehaven Bakkehuset
Børnehaven Bakkehuset er på pladsen og laver sjove aktiviteter, under temaerne “science” 
og “sangglad børnehave”



LINEDANCE  

Vi danser – Vi griner – Vi hygger os 

 

Sæsonstart 

Tirsdag d. 03.09.19 kl. 18.30  
Ensted Hallens Multisal 

Stubbæk Skolegade 10, Stubbæk  
og 

Onsdag d. 04.09.19 kl. 18.00  
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 



LINEDANCE  

Vi danser – Vi griner – Vi hygger os 

 

Sæsonstart 

Tirsdag d. 03.09.19 kl. 18.30  
Ensted Hallens Multisal 

Stubbæk Skolegade 10, Stubbæk  
og 

Onsdag d. 04.09.19 kl. 18.00  
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 

Felsted Foderbutik
Gråstenvej 20 - Felsted - 6200 Aabenraa

Tlf.: 74 65 32 22 Mobil: 22604020
Åbningstider

Mandag: 15 -19
eller efter aftale

HUSK
Handler du hos os, donerer vi 5% af vores omsætning 
til: Felsted Ugens Venner, Kræftens bekæmpelse eller 
Dyrenes Beskyttelse efter dit valg.

- Hunde- og kattefoder
- Hundetegn og dyreartikler
- Kattegrus
- Anju shampoo til dyr
- Kornfri vildtfugleblanding   Så slipper du for spild på jorden

- Tamfugle- og hønsefoder
-  Gnaverfoder
- Gødning og mosfjerner til haven

og meget andet, kom forbi og kig 
og få en snak.

RABATKUPON
Afl ever denne kupon i butikken og få:

20%
RABAT

Gælder til den 31.10.2019.

Vi har naturigvis osse 

gode kvalitets

Aloe Vera

produkter til dig selv og 

din sundhed

Mød os til kræmmermarked søndag 
den 1.9. på pladsen og få lavet et 

lovpligigt hundetegn til 30,-

Kom forbi og se hvad vi 
kan tilbyde dig af miljørigtige rengøringsmidler



Fodboldkamp - spilletidspunkt slåes op på info tavlen på pladsen.
Opvisnings kamp mellem FIF og et endnu ikke fastsat hold fra puljen.

Kl. 15.15 Lucky Boots Linedance Opvisning.
Lucky Boots laver opvisning på pladsen

- der bliver ”RUN” på 
- det bliver STORT
- det bliver VILDT
- det bliver SJOVT
- det vil du ikke gå glip af........

- var du der i 2019???
så glæd dig til 2020 - det bliver 

SÅ FEDT......

LLLØØØRRRDDDAAAAAAAGGGGGG  DDDEENNN
2299.. FFEEBBRRUUAAARR

TTTEEMMMAAAAAAA FFFEEESSSSTTTT
2200002220000

Kl . 14.00 Generalprøve Årets Revy 2019



Fodboldkamp - spilletidspunkt slåes op på info tavlen på pladsen.
Opvisnings kamp mellem FIF og et endnu ikke fastsat hold fra puljen.

Kl. 15.15 Lucky Boots Linedance Opvisning.
Lucky Boots laver opvisning på pladsen

- der bliver ”RUN” på 
- det bliver STORT
- det bliver VILDT
- det bliver SJOVT
- det vil du ikke gå glip af........

- var du der i 2019???
så glæd dig til 2020 - det bliver 

SÅ FEDT......

LØRDAG  DEN 
29. FEBRUAR 

TEMA FEST 
2020

Lørdag den 31. aug.

Kl . 14.00 Generalprøve Årets Revy 2019

Henrik Christensen
Juelsbjerg 3
Felsted
6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 51 23
Mobil 40 34 54 20
a-asmussen@mail.dk
www.a-asmussen.dk

Entre 50 ,- kr. inkl. kaffe m. kage.
Til børnene er der en slikpose og en slush ice med i entré prisen.



Vi vil gerne afholde 
Jeres fest
Om du skal holde barnedåb, bryllup, 
konfirmation, fødselsdag eller noget helt 
andet, så vil vi gerne hjælpe jer.

Vi har tre lokaler, så I kan få et 
selskabslokale, der passer til det antal 
gæster, som I har inviteret.

Vikan lavedetmeste, såvi er sikre på, 
at vi i fællesskab sagtens kan finde 
frem til lige præcisdenmenu, Iønsker 
til jeres fest.

Kløver Es
ser fremtilatbyde jer 
velkommen i vores 
hyggelige
omgivelser.

ARRANGEMENTER 
FORÅR/SOMMER

30.maj: Tarteletfest
05. juni:  Fars dag
09. juni:   Pinsebrunch
27. Juni:  Pandekageaften
25. Juli:   Spareribs
29. Aug:  Smørrebrødsaften
13. sep:   Bonderøvsgourmet
29. sep:    Fællesspisning

Se mere info
på voreshjemmeside

RESTAURANTEN HAR ÅBENT 
MAN-LØR KL. 17-20

”



Vi vil gerne afholde 
Jeres fest 
Om du skal holde barnedåb, bryllup, 
konfirmation, fødselsdag eller noget helt 
andet, så vil vi gerne hjælpe jer. 

Vi har tre lokaler, så I kan få et 
selskabslokale, der passer til det antal 
gæster, som I har inviteret. 

Vi kan lave det meste, så vi er sikre på, 
at vi i fællesskab sagtens kan finde 
frem til lige præcis den menu, I ønsker 
til jeres fest. 
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Se mere info 
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Kom og bliv spejder i Felsted Gruppe 
Har du lyst til at komme og se hvor vi bor, og til at prøve 

noget af det vi laver, så mød op i Spejderhytten på 
Tornhøjvej 18 i Tumbøl 

Vi starter op efter sommerferien fra den 19. august. 
 

Familiespejder - Børn fra 3 til 6 år med familie. 
Start søndag d. 25. august kl. 9.30-11.30 
Efterfølgende sidste søndag i måneden.  
 
Bæver    0. + 1. klasse onsdag kl. 16.30 – 18.00 
 
Ulve         2. - 4. klasse onsdag kl. 18.15 – 19.45 
 
Spejder/Senior 5. – 8. klasse mandag kl. 17.30 – 19.00 
 
Spejder: 
Vi holder møder året rundt, bortset fra den sidste del af december.  
Du må prøve 4 gange inden du skal meldes ind. 
Det koster 600 kr. for et helt år. 
Ved spørgsmål kontakt Claus på tlf. nr. +4551234179 
 
 

  
 

 
 
 

 
Se mere på 

www.felsted-spejder.dk 



Skrænten 5
6200 Aabenraa
T 74 18 38 38

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.

Nu har du chancen for at vinde en bil, alt du skal, er at købe en 
nøgle i baren i teltet på pladsen, så har du mulighed for at vinde 
en nysynet bil.

Bilen leveres UDEN plader, men nysynet, der ydes ingen teknisk 
garanti ud over at bilen er synet og kan indregistreres.

Nøglerne sælges fra fredag i Felsted Ugen og kan 
afprøves i låsen

Søndag den 1. september mellem kl 16.30 og 17.00

Bilen sponseres af:

Pris
 pr. n

øgle: 

100,-

Køb din nøgle i teltbaren på pladsen

VIND EN BIL
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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

Den store madkurvefest
LØRDAG den 31. aug. kl 18.30 - 02.00

SÅ ER 

DER BAL

Dørene åbnes kl 18.00

6FEET - leverer forrygende dansemusik.
En af Sønderjyllands mest populære danseorkstre, leverer 
glad danse musik og er klar til at holde en fest med os denne 
aften. I pauserne spiller DJ SOLBERG, så vi holder gang i 
festen hele aftenen.

KÆMPE BUFFET

Leveret af

Billetter kan købes ved Spar fra mandag d. 5. august til 
søndag d. 25. august, der betales ved afhentning til følgende 
priser:

Billetter uden buffet kr. 100 pr. person 
Billetter med buffet kr. 200 pr. person

Kom og se
Revy premieren.

Ingen pladsreservation, men der er plads til alle.

Egne drikkevarer må IKKE medbringes - ingen udskænkning af alkohol til 
unge under 18 år.

Fra kl. 22.30 vil der være salg af ringriderpølser i teltet foran hallen.
Festen slutter kl. 02.00.

Under Felsted Ugen kan der købes billetter uden buffet i festteltet.

Fra kl. 21.30 åbnes dørene for alle entré 50,-

Drinksbar
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DIT LOKALE:
 Værksted med speciale i Citroën og Peugeot

 Reparation af alle bilmærker

 Alle vore mekanikere er certificerede autoteknikere

 Diesel og hybridcenter

 Rudecenter

 Skadecenter, samarbejder med alle forsikringsselskaber

 1 års Gratis vejhjælp, hvis din bil har været til service hos 
os

 Op til 3 års garanti på reservedele

KOM FORBI NÆSTE GANG BILEN 
SKAL TIL SERVICE!

BYLLEMOS AUTOMOBILER
Eskær 2, Tråsbøl, 6200 Aabenraa, Tlf. +45 74 68 02 10

www.byllemos-automobiler.dk
www.carpeople-traasboel.dk
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FELSTED REVY 2019

FELSTED REVYEN 2019

Lørdag d. 31. august er der igen mulighed for at få rørt lattermusklerne, 
når FELSTED REVYEN 2019 løber over scenen.

Holdet er sat, spillet er igang og vi er på sporet af noget helt nyt......

“Har vi fokus nok på vores lokale håndværkere og deres ve og vel....
Er det på tide med et “Felsex”.....?????

Kan verden og poliik set i børnehøjde være sjovt.....????
Hvordan går det med præsten.....?????

Er der nogen der skal ha noget mæ fra æ købmand...?????”

Få svar på det og meget mere følg os eventuelt på Facebook:

 Felsted Revyen
og vær beredt....

VI SES 

PREMIERELørdag a� en til madkurvefest

Der serveres igen i år dejlig kold Odense fad på pladsen



v/ Carsten Fredslund Iwersen
Felsted 6200 Aabenraa · Telefon + 45 2320 7231

mail@fredslundvvs · www.fredslundvvs.dk

Fredslund VVS®

Aut. Gas- & Vand & VVS Tekniker

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

Dæk til alle formål

Gråstenvej 15, 6200 Aabenraa

74 68 68 50
Byens bedste pizza.

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. 
Pladserne er tydeligt markerede og nummererede og numre udleveres fra kl 10.
ADGANG TIDLIGST FRA KL 11.00
Tilmelding til Àrni på gribban@visir.is eller mobil 51416735 senest:
lørdag den 31. august.

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.



@

Lyngholm ApS
Aut. kloakmester og entreprenør

V/ Søren Lyngholm Larsen

+45 25 34 60 97
info@lyngholmkloak.dk
www. lyngholmkloak.dk

Gråsten

Søndag den 1. 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. 
Pladserne er tydeligt markerede og nummererede og numre udleveres fra kl 10.
ADGANG TIDLIGST FRA KL 11.00
Tilmelding til Àrni på gribban@visir.is eller mobil 51416735 senest:
lørdag den 31. august.

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.

Ellegårdvej 11 • 6400 Sønderborg
Tlf. 20 22 76 70 • 21374660 • hwww.byensbilpleje.com



Maskiner 
Kværs - Dk-6300 Gråsten - Tlf. nr. +45 7465 9246 - Fax +45 7465 9146 

www.ktmaskiner.dk - info@ktmaskiner.dk 

www.salonhelen.dk

HEGNSKLIPNING
Kim´s Hegnsklipper

v/ Kim Jørgensen
Bøgholmvej 8, Felsted
6200 Aabenraa

Tlf.:  40 11 50 90



Særskilt 
kage konkurrence for
børn op til 8. klasse

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 afl everes 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 29. august. Vi håber rigtig mange vil støtte op, 
så vi kan få et rigtig «Sønderjysk» kagebord med mange fl otte og velsmagende 
kager.

Søndag den 1. sept.

SDS PADBORG
SERVICERER HELE BILEN
TIL FAST LAVPRIS!

Udstødning
Styretøj
Sporing
Batterier
Dæk & fælge

Serviceeftersyn
Klargøring til syn
Bremser & sikkerhed
Støddæmpere & fjedre
Test & fejlfinding

Stenslag & ruder
Dækopbevaring
Aircondition
Olieskift
Bilbatterier

SDS PADBORG
Industrivej 19 · 6330 Padborg
Tlf. 7615 3200 · www.sds.dk 0

0
0

5
4

7
 1

6



Mød Felsted kirke til Gospelgudstjeneste i teltet på
sportspladsen søndag d. 1. September kl. 13:00.

Felsted kirke 

Kommende datoer i 
2019: 

19. juli 

16. aug 

13. sept 

11. okt 

8. nov 

Hver gang kl. 15:30 - 
18:00 

Sognecaféen mødes 
fast en torsdag om 
måneden til sang og 
højtlæsning i 
sognehuset. Der 
serveres kaffe og kage.      
Hver gang kl. 14.00 - 
16.00. Kommende 
datoer: 

22. August 

19. September 

24. Oktober 

21. November

HØSTGUDSTJENESTE 
- med efterfølgende 

frokost. 

Søndag d. 15. 
September kl. 11.00 

DÅBSGUDSTJENESTE  
- for alle børn. 

Søndag d. 27.   
Oktober kl. 13.00 

MØD KATHARINA VON 
BORA 

I Felsted kirke. 

Katharina vil fortælle 
om sit liv som 

bortløbne nonne, 
forretningskvinde og 

Luthers hustru. 

Tirsdag d. 29.  
Oktober Kl. 19.00
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DIN 
LEVERANDØR TIL 

LANDBRUG, HAVE OG 
PARK SAMT 

PRIVATE

SLANK UDEN BANK

Motionshold: Tirsdag 19.30-20.30 - Torsdag: 17.30-18.30
Kamphold: Tirsdag: 19.30-21.00 - Torsdag: 17.00-18.30.

i Felsted hallen

Mail: felsted6200bokseklub@gmail.com
Tlf.:29858605



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 kundetilfreds-
hed. 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

Kl. 12.00 “Tømmermænds” - møde
Du har mulighed for at starte dagen med et “reperations sæt” :

1 øl, 1 solæg og et shot for KUN 50,-

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 2019 slutter!  
Vi siger tusind tak for i år

 - og på gensyn til 40 års jubilæum i 2020
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 2019
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Felsted
AutoværkstedAutoværksted
                                       v/Claus Peter Godt

Juelsbjerg 1, Felsted
6200 Aabenraa

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

www.felstedauto.dk

FELSTED
Østergade 2, Felsted, 6200  Aabenraa, Tlf: 7468 5109

Åbent hver dag
7-19

Vi ønsker alle vore kunder en god Felsted uge 

LAGER OG KONTOR:
Snur-Om 3, Hjordkær
6230 Rødekro

Tlf.  74 68 02 78
Fax 74 68 12 78
fpgartner@mail.tele.dk

FLEMMING
PEDERSEN
Anlægsgartner ApS

HJORDKÆR
VARNÆS

Vi støtter børnene under byfesten










