
Medborgerforeningen for Søgård og omegnen inviterer til: 

Dilettant 2019 

 ”KLUDDER I CLAIRVOYANCEN”  
Stykket opføres i gymnastiksalen på Søgård Friskole 

Fredag den 29. marts 2019 kl. 19.00 
Lørdag den 30. marts 2019 kl. 19.30 (fællesspisning kl. 18.00) 

Læs nærmere info inde i bladet 

Har du mistet din hund, bilnøgler, et tal eller et  
familiemedlem, så kom og oplev clairvoyance på nært hold. 
Madame Gürlí kan med sikkerhed skabe kontakt mellem 

Dem og alt det De søger både her og  hinsides.  
Madame Gürlí tilbyder ALT! 



HUSK generalforsamlingen for  
Medborgerforeningen for Søgård & omegn finder i år sted: 

TIRSDAG DEN 19. MARTS 2019 

Årets generalforsamling har følgende højdepunkter: 
 Kl. 18.00 Fællesspisning 

 Kl. 19.00 Foredrag/indlæg 

 Kl. 20.00 Generalforsamling 

Invitationen og dagsorden  
omdeles i postkassen og annonceres på www.soegaardby.dk 



Praktisk info: 
 
FREDAGSFORESTILLINGEN:  
 
Fredag den 29. marts 2019 kl. 19.00 med kaffe og kage efter 
forestillingen. 
 
Pris:   voksne: kr. 75,-   børn: kr. 40,- 
 
Ingen tilmelding nødvendig. Der betales kontant eller via 
MobilePay ved kassen på aftenen. 
 
LØRDAGSFORESTILLINGEN:  
 
Lørdag den 30. marts 2019 kl. 19.30 - med fællesspisning kl. 18.00 
 
Pris for spisning, forestilling og dans:  150 kr. 
 
Pris kun forestilling og dans:                       75 kr. 
 
Lørdagens menu kreeres af Conny & Co. 
 
Efter forestillingen er der musik og dans til kl. 01.00 
 
Husk: tilmelding til spisning ifm. lørdagsforestillingen senest 
mandag den 25. marts 2019 
Tilmelding til Conny Nielsen på co.ni@privat.dk eller  
sms/tlf. 2084 3578.  
Der betales kontant eller via MobilePay ved kassen på aftenen. 
 
Forestillingerne foregår i Gymnastiksalen på Søgård Friskole | 
Søgård Ringvej 1 | Søgård | 6200 Aabenraa 







Den personlige kontakt 
er vigtig. Også for os.
Med 11 filialer og fire erhvervscentre dækker vi 
dit lokalområde bredt. Som kunde hos os får du din 
egen personlige rådgiver. En der kender dig, én der 
kender lokalområdet, og de muligheder det 
rummer. Dét mener vi er vigtigt.

Tag en snak med os - hvem ved, måske vi kan gøre 
det bedre. Lige nu kvitterer vi med en lækker gave, 
når du har holdt et møde med os.

LÆS MERE PÅ
WWW.TIDTILNYBANK.DK

Har du lyst til at være kunde i Frøs Sparekasse? 
Vi er altid værd at spørge.



GF Grænsen
dit lokale forsikringsselskab

i Kollund, Tønder 
og Sønderborg

Vi kender området, fordi vi selv bor her, og vi lægger vægt 
på god rådgivning. På den måde får du netop de forsikringer, 
som du har behov for. 

Kom forbi eller ring på 74 67 86 54.

GF Grænsen ∙ www.gfgraensen.dk 
Molevej 2, Kollund ∙ 6340 Kruså
Kogade 6 ∙ 6270 Tønder
Kærvej 69 A ∙ 6400 Sønderborg

GF Grænsen tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab 
omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.



 

 

Fredslund VVS 
Aut. Gas- & Vand & VVS tekniker 

 
 

v/ Carsten Fredslund Iwersen 
Søgård | 6200 Aabenraa   
Telefon: +45 2320 7231 
mail@fredslundvvs.dk 
www.fredslundvvs.dk 



Vognmandsforretning
Tlf: 74 64 72 72





BovAvis

Bovvej 27 │ 6330 Padborg │Tlf: 74 67 30 38 │ Mail: cs@cs-autotransport Bovvej 27 | 6330 Padborg | Tlf: 74 67 30 38 Mail: cs@cs-autotransport.dk | www.csautoaps.dk | 

CS Auto i Padborg er medlem 
af  værkstedskæden 
Bosch Car Service

Udlært ved Skoda 
og uddannet autotekniker

Udlært ved Mitsubishi 
og uddannet autotekniker

Udlært ved Ford og Skal 
igang som autotekniker

Lærling på 3. år

Kom ind og få diagnosticeret din bil hos

Bosch Car Service

Vi servicerer alle bilmærker, og overholder 
alle bilfabrikanters normer og servicekrav, 

hvorved fabriksgarantien opretholdes

Søren Momme

Christian Schleussner

Søren Lorenzen

Mads Grangaard Dean Busack

Udlært ved VW og Audi, 
automekaniker og indehaver



 
  

  

  

 









Dilettant 2019 

Efter endnu en god lang vinter, hvor dilettantholdet har øvet ihærdigt, opføres  
farcen ”Kludder i clairvoyancen” af Knud Erik Meyer Ipsen. I alt 2 forestillinger.  
Instruktionen klares ved fælles hjælp, og alle medvirkende gør deres  
bedste, for at levere en morsom og mindeværdig teaterforestilling. 
 
Benyt lejligheden til at invitere naboen, gode venner eller andre med til en af 
Dilettantforestillingerne, og få en hyggelig aften. 
Dilettantforestillingen/borgerforeningen og dette blad, nyder godt af støtte fra 
vores mange gode sponsorer, og der skal herfra lyde en stor tak til jer alle og tillige 
en opfordring til alle vore læsere, om at benytte netop disse sponsorer! 

 
KLUDDER I CLAIRVOYANCEN 

Farce af Knud Erik Meyer Ibsen 
– Og der går virkelig kludder i clairvoyancen. 
Ægteparret Gurli og Carl Ewald har svært ved at få solgt deres varer, bl.a. et stort  
parti kassettebånd med ”Irmgardschen – Die kleine Skärenbränner Stimme aus 
Tirol”, og sløve Japanske knive fra Bangladesh. 
Bliver varerne ikke solgt, må de gå fra hus og hjem.  
Katastrofen truer, men byens velinformerede postbud forstår at tænke kreativt:  
Gurli skal optræde som clairvoyant i byens forsamlingshus! 
Annonce bliver indrykket i lokalavisen, og postbud Titter går i gang med at 
arrangere alt muligt, som hun selv på et tidspunkt har svært ved at finde rundt i.  
Tingene udvikler sig, hvor alt der kan gå galt – går galt! 
Kom og grin med til et virkelig morsomt stykke, og oplev vores dejlige og dygtige 
dilettanter, som har øvet flittigt den halve vinter. 
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Dilettanterne i Søgård opfører: 
 
”KLUDDER I CLAIRVOYANCEN”  
- FARCE AF KNUD ERIK MEYER IBSEN 
 
Medvirkende: 
 
Karl Evald - optimistisk handelsmand og direktør  Lars Nielsen 
 
Gurli - hans naive kone   Mette Petersen Fogt 
 
 
Titter - byens postbud og omvandrende sladder avis Stinne Nielsen 
 
 
Gregersen - pantefoged, men ikke betjent  Per Kobberø 
 
 
Fru Bartholumæussen - ældre tunghør dame, der leder  Bettina Davids 
efter sin kat      
 
 
Walther - excentrisk herre   Tommy Iversen 
 
 
Fru Gustaffson - sagesløs dame, som bare vil til banko Helle Ehm 
 
 
Charles - fru Gustaffsons søn   Hanne Loges 
 
 
Sufflør     Ria Ritter Sabat 
     
 
Instruktør     Fælles hjælp 
 
 
Presse og kommunikationschefer   Helle og Hanne 
 
 
Scene, sminke, rekvisitter   Fælles hjælp  
 



Den perfekte
ramme om
familiens liv

Søgård Byg A/S • Flensborg Landevej 22, Søgård • 6200 Aabenraa • Telefon 7468 8317

www.soegaardbyg.dk

Jeg bygger drømmehuse til krævende 
huskøbere sammen med mine 40 
dygtige fagfolk. Sammen kan vi 
skabe en unik kvalitetsbolig, hvor 
hele familien trives fra første dag. 
Klik ind og hent inspiration til 
jeres drømmehus eller ring og 
aftal et møde.

Med venlig hilsen

Bygmester Kjeld Hansen
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www.bornehusetsoegaarden.dk 

 

 

 

 

Børnehuset Søgården, hellere i dag end i morgen – For dit barns skyld! ☺ 
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Råd til hele livet
Kom ind i sparekassen – helt uforpligtende. 
Sammen kan vi kigge på jeres økonomi og de mange fordele der er ved at 
være kunde i Den Jyske Sparekasse. Hos os kan du få hjælp til at skabe den 
tilværelse, du ønsker. 

Hvad er din drøm?

Kontakt Carsten, Gitte, Hanne eller Mia direkte på

73 64 32 00  /  tinglev@djs.dk

Hovedgaden 47 · 6360 Tinglev · djs.dk

BOOK  
et møde online 

---------------------

DJS.DK/TINGLEV
 

Carsten V. Hansen
Dir. tlf: 73 64 32 02
cah@djs.dk

Mia Jordt Venø
Dir. tlf: 73 64 32 03
mbj@djs.dk

Hanne Jensen
Dir. tlf: 73 64 32 07
hje@djs.dk

Gitte L. Christiansen
Dir. tlf: 73 64 32 04 
gil@djs.dk



Derfor har vi de bedste muligheder for at 

sælge din bolig!
Butikker i både Aabenraa og Rødekro 
Vi dækker hele Aabenraa Kommune og er fl est mæglere. Vi har 
altid tid til netop din bolig.  

EDC – største mæglerkæde
EDC sælger mere end hver 5. bolig i Danmark, og har den mest 
besøgte boligside. 

Landsdækkende køberkartotek
Vi har samlet alle boligsøgende i ét køberkartotek.  Måske har vi 
allerede køberen til din bolig!

Åbent hus med tilmelding 
Vi kan afholde fl est mulige fremvisninger, hvilket øger muligheden 
for et salg. Samtidig er det til mindst muligt besvær for dig.

EDC Effekt – opnå størst synlighed 
Sælg hurtigere online med EDC Effekt. Guldvinder ved Danish 
Digital Awards 2018 – navnet forpligter!

Poul Erik Bech Rådhusgade 6
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 64 64

Hærvejen 49
6230 Rødekro
Tlf. 74 66 11 11Vi gør en forskel for dig og dit salg

Rikke Bang-Moritz
Ejd.mægler, MDE

Jonas M. Kortegaard
Ejd.mægler,
købermægler, MDE

Brian Marcussen
Afd.leder, partner,
ejd.mægler, valuar,
købermægler, MDE

Rødekro

Sarah Schmiegelow
Ejd.mægler,
købermægler, MDE

Mette B. Thorsen
Salgskoordinator

Sabina A. Horshauge
Ejd.mægler,
købermægler, MDE

Thomas Hansen
Ejd.mægler,
købermægler, MDE

Ulf Rogge
Afd.leder, ejd.mægler, 
købermægler, MDE

Aabenraa

Midhat Unkic
Salgstrainee

Rune Lassen
Adm. trainee

Start med et gratis Salgstjek

pebvurdering.dk GO

Vi fi nder købere
fra hele Danmark

2 LOKALEBUTIKKER

Vi står klar til at hjælpe dig 
Går du i salgstanker, så tag en snak med os. Vi tilbyder gerne en 
gratis og uforpligtende vurdering af din bolig.







Aktiv onsdag til Søgård Byfest 2019
ONSDAG DEN 14. AUGUST 2019 kl. 18.30 afholdes der på vanlig vis 
en gå- eller løbetur langs Hjertestien rundt om Søgård skov og sø. 

Efter motionsturen, er det kl. 20.00 lykkedes os at lave 
en aftale med læge Charlotte Bøving fra Varde, som 
du sikkert kender fra TV programmerne ”Lægen flytter 
ind” og ”Din psykopat”. 

Mød den kontante, ærlige og direkte læge fra DR pro-
grammerne “Lægen flytter ind”. Trods kontantheden, 
er deltagerne fra programmerne alle taknemmelige … 
Hun gjorde forskellen der fik dem til at ændre deres 
liv … ! 

Charlotte vil fortælle sjove anekdoter fra programmerne – som er blevet 
de mest sete DR programmer nogensinde. Alle har en mening om pro-
grammerne – som i den grad viser, hvor lidt der skal til for at sende “hel-
bredet på ret køl” … Og på bare 6 uger viser hun deltagerne og alle seerne, 
hvor lidt der skal til, hvis man bare gør “lidt” hver dag … 

Charlotte vil på en sjov og underholdende måde give vise ord med på vejen 
mod en sundere og mere aktiv livsstil – og hvorfor det er så vigtigt … Som 
hun siger; Vi vil alle gerne være her “lidt længere” … En sætning der i den 
grad er blevet højaktuel for Charlotte, som i september 2016 fik stillet en 
kræftdiagnose … Og som hun siger ; Tid er det eneste vi ikke kan købe”…!

Afslutningsvis vil Charlotte runde af med lidt fra hendes 
bog ”Jeg lever med en udløbsdato” som lægger op til 
eftertænksomhed. 

Deltagelse i dette foredraget koster kr. 100,00 per person. 
Tilmelding sker efter ”først-til-mølle princippet” per tlf./
sms/ e-mail til Brian Diemer-Marcussen, tlf. 4046 3040 
eller e-mail: brian.marcussen@stofanet.dk 
Mødestedet er sportspladsen ved Søgård Friskole |  
Søgård Ringvej 1 | 6200 Aabenraa | www.soegaardby.dk


