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Sønderborg
Jernbanegade 46
Tlf. 7442 2300

Aabenraa
Søndergade 6
Tlf. 7462 3470

Padborg
Torvegade 4
Tlf. 7467 3070

Flensborg
Große Straße 8
Tlf.+49 461/17617

Süderlügum
Hauptstraße 30
Tlf. +49 4663/189990

Nu har vi også
HØRECENTER
i vores butikker i:
Ribe/Høm
Ved køb af et høreapparat får 
du 1 sæt flerstyrkeglas + stel GRATIS.
Go' hørelse behøver ikke at koste noget.
Kom ind i vores butik og hør noget om de
gode høreapparater du kan få helt uden tilbetaling.
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Auto-Zentrum Dawartz GmbH & Co. KG

Schleswiger Chaussee 38 · 25813 Husum

Telefon 0 48 41 / 7 28 60 · www.auto-dawartz.de

VOLVO PKW + 
VOLVO PENTA
Vertragshändler und 

Vertragswerkstatt

Foto: Lone Scheibel: Vennekredsen på Leo´s Plejecenter har af-
holdt den årlige sommerudflugt til Kværs Kro. Efter en dejlig
middag gik turen i de 2 busser hjemover via Gråsten, Rinkenæs,
Kollund og Kruså, hvor en pragtfuld natur kunne nydes. Vel an-
kommet i Tønder igen blev der serveret kaffe og lagkage, en dej-
lig dag for de mange deltagere. /ep

Udflugt til Kværs Kro

Udstilles på Tønder
Kulturhus

I juni måned udstiller Epilepsi-
foreningen et kunstværk af
Jens Galschiøt, som skal sæt-
te fokus på epilepsi. Kunst-
værket er udstillet i indgangen
til Tønder Kulturhus.
Kunstværket består bl.a. af

elektrisk lys, som reagerer på
lyde.
- Værket hedder »Brain-

storm« og skal vise noget om
de nerver, der bliver påvirket,
når man har epilepsi, forklarer
Jens Galschiøt.
Gennem årene har kunstne-

ren - med mediernes store be-
vågenhed - stået bag adskilli-
ge happenings og politiske
aktioner, hvor hans kunstvær-
ker er blevet symbolske bud-
bringere. /pfl

Skulptur på gæstevisit

Jens Galschiøt`s skulptur »Brainstorm« kan lige nu ses på Tøn-
der Kulturhus

Den 23. februar blev
der afholdt stiften-
de generalforsam-
ling i Børns Voksen-
venner, Tønder.

Foreningen konstituerede sig
som følger:

Fmd. Ole Østvig Nissen,
Toftlund, tlf: 74 83 35 93,
mail: onissen@hotmail.com

Sekretær og kasserer
Irene Feddersen, Tønder,
tlf 74 72 59 21, mail: irene-
feddersen@jubii.dk

Øvrige bestyrelsesmedlem-
mer: Preben Hansen, Tønder.
Ulla Nielsen, Skærbæk.
Johan Kristensen, Skærbæk.

Der har været rigtig god in-
teresse i forbindelse med op-
starten, godt støttet af Tønder
Kommune.

Målgruppen er normale
børn, der mangler voksenkon-
takt!

Bliv voksenven
i Tønder Kommune

Kravene til at blive voksen-
ven er: Ren straffeattest, ren
børneattest samt at voksen-
vennen er blevet »godkendt«
af bestyrelsen.

Bestyrelsen er på kursus,
og man forventer at de første
barn/voksenvens kontakter
kan etableres i efteråret.

Sidder du og ønsker at bli-
ve Voksenven, kan du kontak-
te ovennævnte.

Det samme gælder familier
der har et barn, der har behov
for voksenkontakt (IKKE pas-
ning), så er du velkommen til
at henvende dig.

For yderligere oplysninger
se www.voksenven.dk

/ep

Plantagevej 38 · 6270 Tønder
Tlf. 73 92 21 21 · www.kvickly.dk

Har Du tid?
Beboerne på Digegården i
Højer har et ønske om at
komme ud og opleve byen,
havnen og naturen i Højer.
Beboerne ønsker ikke at
blive kørt rundt i bil, men i
et mere roligt tempo, såle-
des at man kan få alle de-
taljerne med på turen eller
måske hilse på gamle ven-
ner man møder.
Dette ønske forsøger Dige-
gårdens Venner at opfylde,
derfor søges frivillige hjæl-
pere som skubber til en
kørestolstur, medhjælper
til en cykeltur eller ledsa-
ger til en gåtur.
En service om frisk luft
uden for Digegården.
Digegårdens venner afhol-
der derfor informationsmø-
de for interesserede ons-
dag den 23. juni kl. 19.00
på Digegården. /ep


