HØTTE
Program
Arrangør Vojens Høtte 2018: VBI

2018
ÅRGANG 49

ALTID I UGE 34

Gode
OPLEVELSER
Glæd dig
- til at læse om alt hvad der sker i Høtten
SE OGSÅ DE FLOTTE ANNONCER
Det store Høtte program på midtersiderne
er lige til at tage ud og hænge op!
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Fra hele Høtte-udvalget skal lyde

EN KÆMPE STOR TAK

- til alle de frivillige hjælpere og sponsorer.
Uden jer vil Høtte-skibet slet ikke kunne sejle fra havn.
Tak Vojens for at støtte og tro på os!
Mange Høtte hilsner Høtteudvalget 2018

Tina Rosenkilde
Formand

Høtteudvalget

Hvem er hvem!
Formand
Næstformand
/sikkerhed
Sekretær
Sponsor ansvarlig
IT/hjemmeside
Kasser/økonomi
Revisor
Tekst
Billeder
Grafik & layout
Tryk Mohrdieck

Tina Rosenkilde
Peter Caspersen
Heidi Andersen
Jens Friis Felber
Poul Veien
Martin Larsen
Christian Stærk
ND Revision
Haderslevpuls
Haderslev Puls
Oldin Design
Tryk
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4
Vi leverer

Det begyndte i 1950’erne…

Vojens Høttes
PLADEDELE
TIL HELE INDUSTRIEN forrygende optog
- med afsæt i kvalitet til tiden

Laser- samt vandskæring,
buk og svejsning af metal emner
Kontakt os på 74 54 16 08
eller mail tilbud@abj.dk
Se mere på www.abj.dk

AB Jensen Maskinfabrik A/S

Mød os på FACEBOOK
eller vor hjemmeside: soenderjyske.dk

Tilbage i 1950’erne, hvor
det meste af Vojens var
gårde og marker, fandt
man på noget som hed
’Fagenes fest’.
Og i forbindelse med
denne fest kunne de
forskellige fag ’vise sig
frem’ i et optog.
Optoget bestod således
af en vogn med murere,
med tømrere, med landmænd osv. Alle havde pyntet vognene fint op – nogle
havde endda klædt sig ud.
Og det blev begyndelsen
på høttens berømte optog, som hvert år trækker
tusindvis af mennesker til
byen.
Nu består optoget ikke af
de få vogne. Det er kilometerlangt og hvert firma har

et stort indslag. Desuden
deltager foreninger, organisationer og mange andre i
optoget.
Ud over at være et festligt skue, som bliver gjort
ekstra festligt med flere
musikorkestre, så er året
optog også et kæmpe
hit hos byens yngste. De
mange deltagere i optoget
har nemlig en tradition med,
at kaste flødekarameller –
og andre godter – ud til de
mange publikummer.
Årets optog finder sted
torsdag den 23. august, og
det afgår fra Vojenshallerne
klokken 18.30.
/pr

?
5

Ønsker din klub, skole eller virksomhed
god service, mærkevare og de bedste priser
Total leverandør af:

• Sportsbeklædning
• Sportsudstyr
• Efterskolebeklædning
• Profilbeklædning
• Reklameartikler
• Firmagaver

Kontakt:

Michael Benkjer
30152956
eller

mb@sportogpromotion.dk

Leverandør til: Vojens Bold- & Idrætsklub, THV – Team Haderslev Vojens - Team Haderslev
/ Jegerup UIF - Hammelev SUF - Simmersted Friskole - Samt mange andre klubber, skoler og

KFUM - Vojens Ishockey Klub -Egefitness
virksomheder i hele DK...

VELKOMMEN TIL

EN VERDEN AF SPORT, ERHVERV & FRITID!
Såfremt du skal på
banen og svede eller
skal ud for at vise
virksomhedens navn
og image, så er Sportigan Sport & Promotion det rette sted.
Vi sætter en ære i at
løse store som små opgaver der tilfredsstiller
klubbens, institutionens
eller virksomhedens ønsker. Hos os arbejder vi
med alle de velkendte
brands indenfor sport,
erhvervsbeklædning
og
reklame-/gaveartikler. Skulle du ønske en

helt unik og individuel
løsning, så tilbyder vi
specialproduktion i Østeuropa og Fjernøsten.
Vi kender vores “hjemmebane” og vores produkter fuldt ud og vi
møder altid kunderne i
øjenhøjde. Altid med et
glimt i øjet og et smil
på læben og netop derfor tager vi også gerne
en udfordring på “udebane”.
Vi tror nemlig på egne
evner og ved at vores
kreative tilgang og solide
produktkendskab

gør, at vi er det absolut rette valg for virksomheder, klubber og
foreninger der ønsker
en stærk løsning.
Vi står gerne på hovedet
for dig og din klub, institution eller virksomhed “jeres succes er lig med
vores succes”

Kontakt Michael Benkjer
på 30152956 eller mb@
sportogpromotion.dk
så får du et gennemarbejdet og professionelt
oplæg retur.
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En naturlig del
af hverdagen

Vi ønsker alle
en god Høtte
Besøg
vores butik
Sønderbro 31
6100 Haderslev
Mandag - fredag 9 - 17

AAGE JØRGENSEN VVS A/S
Grundlagt 1946 i Vojens - Kvalitet i 3 generationer

www.aaj.dk

Vojens 74 54 14 12
Haderslev 74 52 66 40
Kolding 75 50 00 10

Vi skilter for dig!
u Prisgaranti

Vi vil altid være billigst!
DisplayLager matcher alle priser
÷ 2% ekstra i findeløn!

u Frit leveret

på online ordrer
over 800 kr. (ekskl. moms)

u Dag til dag levering
ved bestilling før kl.14
afsendes samme dag

u Kvalitetsprodukter

7.000 m2 varelager
med bl.a.100.000 stk.
snap-rammer og roll-ups

u Bedste kundeservice

på telefon 70209096
og garanti samt reklamationsret
på alle produkter

Vi glæder os til at høre fra dig!

DisplayLager

DK

Skilte og displays direkte fra lager
Havrepold 26 - 6200 Aabenraa
Telefon 7020 9096 - info@displaylager.dk
Web: DisplayLager.dk

SønderjyllandsStørsteSkiltefirma

Kære læser
Vojens Høtte 2018 står
for døren, og Vojens
Bold- og Idrætsklub er
som arrangør stolte af
endnu engang at byde
velkommen til en festlig
uge 34 i folkelighedens
tegn.

måder: Butiksdød, affolkning m.v.
Vojens Høtte uge 34 er
det store glade samlingspunkt i vores by,
her mødes Vojens og
omegns tidligere og nuværende borgere under
festlige omstændigheder og får delt historier
fra nær og fjern. Rigtig
mange mennesker benytter lejligheden til at
komme ”hjem” og hilse på
de venner, de alt for sjældent ellers får set. Ville
dette stadig ske, hvis vi
ikke havde Høtten? Jeg
tror det næppe.
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er en dejlig by, og det
skal den blive ved med at
være.

hvis vi som forening fortsat skal kunne arrangere
”Sønderjyllands Sjoveste
Byfest – Vojens Høtte”
2. Arrangementerne
Vojens Bold- og Idrætsk- på Høttepladsen er lub håber naturligvis, i
med til at skaffe midler også vil være med til at
til VBI. Midler der brug- tage ansvar og bakke
es til at drifte foreningen op om Vojens og vores
i det daglige. Det er der- forening.
for vigtigt, man husker at Slutteligt vil ønske jer alle
bakke op om netop disse en rigtig god Høtte. Vi
arrangementer, når man glæder os til at tage imod
deltager i Høtten.
jer på Høttepladsen.
At afvikle et arrangement På vegne af Vojens Boldaf Høttens størrelse er og Idrætsklub
ikke billigt og foreningens
medlemmer og øvrige
frivillige yder et kæmpe
arbejde før, under og efter afviklingen.

Vores Høtte-udvalg har
igen i år lagt sig i selen for
at skabe et alsidigt program, hvor der vil være
fornøjelige arrangementer for både store og små.
Når Vojens Bold- og
Idrætsklub (VBI) for 49.
gang arrangerer Vojens Høtte, så har det
naturligvis et formål eller
nok nærmere to:
Dette bevirker naturligvis,
at vi som en af byens
1. Socialt ansvar
store foreninger føler et Den økonomiske risiko,
Mindre byer som Vojens socialt ansvar for, at by- og det store arbejde skal
er udfordret på mange festen skal bestå. Vojens naturligvis bære frugt,

Ulrik Langmack Nielsen,
Formand

HEST
& RYTTER
- TRÆPILLER
HEST
& RYTTER
- TRÆPILLER
HUSHUS
& HAVE
- HOBBYDYR
- VILDT
- FRØ
& HAVE
- HOBBYDYR
- VILDT
- FRØ

Vedsted
MølleMølle
A/S A/S
Vedsted
Tøndervej
31,
6500
Vojens
Tøndervej 31, 6500
Vojens
Tlf.: 7454
5106
Tlf.: 7454 5106

VELværelset
Fodpleje, voks og velvære
v/lægeeksamineret fodplejer

Heidi Veien
Irisvej 4, 6500 Vojens, Tlf. 51 789 400
Online booking på www.velvaerelset.dk
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Fo d p l e j e
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Musik fra gamle dage

Retro lørdag får genvalg
Lørdag fra klokken
13.00 til 02.00 bliver
der musikalsk kræs
for nostalgikere på
Høttepladsen.
Her åbnes der op for
et gratis arrangement
med masser af musik
fra ”gamle dage”.

Out fra Skanderborg
sammen med de lokale
bands Masser af succes, hit wave, 4 seats,
QC20 og originalerne
på skift spille musik.

Mange har efterspurgt
et gratis arrangement
om lørdagen på Høttepladsen, derfor blev
der sidste år arrangereret Retro lørdag, et
arrangement som arrangørerne håber kan
blive en fast tradition de
kommende mange år.
Se opslag
I løbet af dagen vil Line andet sted i bladet.

RETRGEONNLEØMRTIDDERANGE
- Sønderjyllands
E - altid uge 34
Vojens HØTT

MUSIK

60
70
80
90

’erne

’erne

SjovesteByfest

BANDS:

Masser
s u c c e sa f
LineOu

t
Hit Wav
e

’erne

4 Seats

C20
Rådhuscentret 25, 6500QVojens
O r i59
Tlf.: 74 54 11 07 / 74
g i n12
a l e 16

’erne

Åbningstider:
HøtteLøMan. - fre.: 10 -17.30
rdaLør.:
g på10 - 13

Høttepla

.
70 2270
6122
6061
www.soeberg.dk
Tlf.: 70 22 61 Tlf.:
60 . Fax.:
66 . www.soeberg.dk

rne

dsen
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SAND OG STEN, TRANSPORT, CONTAINERSERVICE, LASTVOGNSVÆRKSTED
Så er det forår og vi tilbyder fra vores lagerplads
afhentning af granit, grus, sand og meget andet til haven.
Herunder et lille udsnit af vores varelager

sort granit

grå granit

hvide søsten
30-70 mm

gårdspladsgrus strandsand
8-16 mm
sandkassesand

Derudover har vi bl.a.: Harpet muldjord, fyldsand, stenmel, støbesand samt meget mere.

Ring for et tilbud og eventuel levering!
Åbningstider: Mandag - torsdag: 8 - 16. Fredag 8-15

VÆRKSTED � BILSALG � BILUDLEJNING

Trekanten Vojens 7454 2475
www.auto-gaarden.dk
Åbent alle hverdage 7.30 - 17.00
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Høtten er en fest

- i trykke og sikre rammer
Når Vojens Høtte åbner
op for årets fest, nummer 49 i rækken, er det
vigtigt at skabe en fest
i trygge rammer. Derfor
er pladsen opbygget
i tæt samarbejde med
og godkendt af politiet, Brand & Redning
Sønderjylland, Haderslev kommune og Region Syd.

Sikkerheden på pladsen består i både brandsikring, samaritter, kontrollører og patruljerende
politi. Udenfor selve pladsen er der også sikkerhed, i form af betonklodser ved indgangen og
ned ad Over Jerstalvej,
det sidste er for at sikre
gæsterne imod mulige
angreb med store biler i
høj fart.
Før Høtten er det Peter Betonklodserne har vognCaspersen der har an- mand Ole Bang Jensen
svaret for sikkerheden, fra Haderslev sørget for.
hvor han afholder møder med de relevante my- Vi gør alt hvad vi kan for at
ndigheder om sikker- afvikle en god Høtte i sikre
heden, mens det under rammer for alle, fortæller
selve festen er Pia Dall Peter Caspersen.
Petersen som har det Også under optoget er
overordnede ansvar.
der tænkt på sikker

heden, når der kører
store lastbiler igennem
og forbi de mange tilskuere, der vil være
brandmænd fra Vojens
Frivillige
brandværn,
som sikrer at man ikke

TRANSLATION

kommer i nærheden af
bilerne med risiko for at
blive ramt, fordi der skal
samles noget op på vejen.

ÜBERSETZUNG

Jane Stewart & Heike Rossoll
Tel: 51357017
www.targettext.dk

Bæredygtigt byggeri
Nybolig - Vojens - 7459 1021

Tlf. 26 21 67 45 - www.astoemrer.dk
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En stor indsats

STEN´S
Byggeforretning APS
Tømrer - snedker - Totalentreprenør

Mobil

40 11 67 90

Email: mail@stensbyggeforretning.dk

Mindre, mellem
eller stor virksomhed.
Hos os vil du altid
være nummer 1

De færreste gæster i forbindelse
med Vojens Høtte
tænker på det antal timer der bliver brugt, for at
holde pladsen ren
og i god form, så
festen bliver afviklet på bedste
vis.
Bag dette står Vojens
Walkieklub
med formand Oskar
Bennetzen i spid-

EL

REVISION • REGNSKAB • RÅDGIVNING • SKAT
Gåskærgade 32 | 6100 Haderslev | Tel. 74 52 18 12

www.beierholm.dk

sen, som siden 1975
har hjulpet med at
opstille pladsen før
festen begynder og
undervejs sørger de
for at der er vand i
hanerne, toiletterne
er rengjorte, at bespise de frivillige og
meget andet.
Klubben
sørger
også for at opbevare og vedligeholde
de vogne og andet
grej som benyttes
under Høtten.
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HØTTE
Motionslob
l

Søndag den 19. august 2018

Børneløb

2,25 4
km km

7
km

10
km
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Sønderjyl\andsSiovesteByfest

Hovedsponsor:
H ØT TE

Tilmelding
på:
HØTT E
hoette.dk
eller
run2u.dk

H ØTTE

NYT!

løbet afholdes
søndag i uge 33
i Vojens Bold- &
Idrætsklub
PRÆMIESPONSORER:

ARRANGØR:
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Gamle ’rotter’ bag

Ny Høtte tradition
Fortidens musikalske
sjæle, fra Vojens, er
genopstået på Vojens
Høtte.
Hvis man hører til den
lidt mere bedagede del
af byens borgere, vil
navne som Diskotek Silver Horse, ’Masser af
Succes’, Lineout og Hitwave vække gode minder. Minder om den tids
halballer og fester.
De fleste af 60’ernes,
70’ernes, 80’ernes og
90’ernes underholdere
har for længst lagt guitar,
trommer og pladespillere
på hylden. Men nu er de
lokket frem fra gemmerne
igen. Og ved I hvad? De
gamle kan endnu.
Det fik man understreget
på fineste vis, da Vojens
Høtte i fjor, inviterede
til retro koncert med de
gamle lokale navne. Det
blev en forrygende fest.
Så der var ikke den store
tvivl. Succesen skal
naturligvis gentages og
den ligner allerede en
tradition.
Retrofesten,
som arrangementet hed-

De var hver især hotte med deres musik i Vojens i ’gamle dage’.
Nu giver de den gas sammen under navnet ’Originalerne’.

der, finder sted lørdag og
teltet åbner allerede klokken 13.00. Herefter ven-

ter der en hel dag, hvor
man kan cruise ned af
mindernes gade. Det er

gratis at deltage i Retrofe
sten.
/pra

VISITKORT ● ANNONCER ● FOLDER ● BANNER ● BROCHURE ● EMBALLAGE ● LOGO ● PLAKATER

OLDIN DESIGN

Hovedgaden Vest 86 ● Over Jerstal ● 6500 Vojens ● oldindesign@info.dk ● 26 71 41 71
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HOLD FESTEN I
FLOTTE LOKaLEr
T Æ T PÅ S K O V O G S Ø

ROSENGREEN
BLOMSTER

Vestergade 29
6500 Vojens

OGSÅ ErHVErVSarraNGEMENTEr
Se priser på: www.toerning-moelle.dk

Tlf.:

3212-3215

D S I / T ø r n i ng M ø l l e
T ø r n i ng v e j 6 • 6 5 0 0 Vo j e n s
Kontakt os på:
p o s t @ t o e r n i ng - m o e l l e. d k
eller tlf. 74 50 74 50.

4782@interflora.dk
mhede2103@gmail.com

billigEmballage.dk
• Affaldssække

• Indpakningspapir

• Paprør og låg

• Bobleplast /boblefolie

• Kassefyld

• Postæsker

• Boblekuverter

• Konfektionskasser

• Prøvekuverter

• Bæreposer

• Kontorartikler

• Silkepapir

• Bølgepap

• Labels og etiketter

• Strækfilm

• Forsendelsesposer

• Lager og plukke kasser

• Strapping

• Følgeseddellommer

• Lynlåsposer

• Tape

• Gaveindpakning

• Papkasser

Emballage som alle andre, bare billigere...
Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
Tlf.: 74
54 24 84 · E-mail:
billigeemballage.dk
- Farvergården
2 - 6541609@edc.dk
Bevtoft - Tlf. 299 36 447 - info@billigemballage.dk

17

Vi ønsker alle
rigtig god
Vienønsker
alle
ogen
hyggelig
Høtte
DanTrafik
Sønderjylland
A/S
rigtig
god
8-20 personers busser
Tlf: 70 251 351
info@dantrafik.dk

og hyggelig Høtte
Vi ønsker alle
en rigtig god og hyggelig Høtte

Søndergade 25, 6500 Vojens, Tlf:74 59 16 60

BLIV KLAR TIL

Søndergade 25, 6500 Vojens, Tlf:74 59 16 60

HØTTE
Bestil din
frisørtid

Stort udvalg
i produkter
der
beskytter d
it hår
mod solen!

NU!!!
Salon
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - onsdag ...kl. 9.00 - 17.30
Torsdag ...................kl. 9.00 - 20.00
Fredag ....................kl. 9.00 - 18.00
Lørdag .............................. LUKKET

www.salon-haenel.dk

Dame- og herrefrisør
Østergade 24A, 6500 Vojens
Tlf. 74 54 10 61

GOLDWELL - DESIGN - MARIA NILA

Mød os på Facebook
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HØTTEPROGRAM 2016:
HØTTE KOMITÉ:
Erik Andersen, Ove Kliver,
Leif Petersen, Tina Rosenkilde,
Frank Nielsen, Torben Nielsen og
Peter Østergaard.
LAYOUT OG GRAFIK: Tove Erbs
TRYK: Trykkeriet.net
HJEMMESIDE: Poul Veien

ia’s Malerforretning
Pia’s malerforretning udfører alle former for maleropgaver udendørs og
indendørs for så vel private, foreninger og virksomheder, med alt lige fra:

- VINDUER & DØRE
- TAPET, VÆV OG FILT
- LAKERING
- NYBYGNING
- RENOVERING

Få et ufor

pligte

nde tilbud
Kontakt Pia
Christense
n
mobil: 2517
6558 eller
e-mail: pia
@piasmale
rforretning
.dk

Pia’s
Malerforretning
v/ Pia Christensen
6500 Vojens
Mobil 25 17 65 58
www.piasmalerforretning.dk

Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk

Velkommen til en verden af sport

: svømmehal : sportshaller : skøjtehal : camping
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Bare rolig,

du er stadig en

RIGTIG MAND

34,-

selvom
du bruger

creme

Normal tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Mød os på...

Nivea creme

www.raadhuscafe.com

150 ml

Tlf.

pr. liter 226,67

74 54 11 14

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens74 59 11 10
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk
Rådhuscentret 15A, 6500 Vojens

Vælg en bank, der
kan være dig til NYTTE
Tag beslutningen på
Vojens HØTTE!
Vælg Kreditbanken som din økonomiske samarbejdspartner

Smagsoplevelser
for hele familien

ÅBENT:
tirs.-fre. 10.30-20.00
lør.-søn. 16.00-20.00
man. lukket

 73 540 110

Kreditbanken står for:

Rådhuscentret 2 · 6500 Vojens
609@edc.dk

Omhyggelig rådgivning
Tlf.:
74 54 24 84 · E-mail:
> Tid til at lytte
> Holdbare løsninger
> Ordentlige produkter
> Gode priser
> Kasser med betjening
> Direkte telefonnummer til rådgiver
>

Malene Katborg
Kunderådgiver, Haderslev
7333 1611

Aastrupvej 13 · 6100 Haderslev · Tlf. 7333 1600 · e-mail: hds@kreditbanken.dk
H. P. Hanssens Gade 17 · 6200 Aabenraa · Tlf. 7333 1700 · e-mail: aab@kreditbanken.dk
Perlegade 40 · 6400 Sønderborg · Tlf. 7333 1800 · e-mail: sdbg@kreditbanken.dk
Storegade 21 · 6270 Tønder · Tlf. 7333 1900 · e-mail: tdr@kreditbanken.dk

v. Birgit Nielsen, Østergade 28, 6500 Vojens
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DIT LOKALE BUSSELSKAB
Vojens Taxa & Servicetrafik ApS

Tlf.: 7454 2870

Vojens afd.

Jimmi Jepsen

Haderslev afd.

John Olsen
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Skal din sag
i Højesteret?
- kig indenfor
til et uforpligtende
møde

DREWS
DREWS
ADVOKATFIRMA

ADVOKATFIRMA
Møderet for Højesteret

Advokat Gert Drews

Advokat Gert Drews

Advokat Gert Drews

Østergade 13, 1. - 6500 Vojens - Telefon 74 56 86 22 - gd@advokatdrews.dk

Østergade 13, 1. 6500 Vojens
Telefon 74 56 86 22
gd@advokatdrews.dk

Advokat Gert Drews

Advokat Gert Drews

erste
m
im

d

S

Mødere t for Højesteret

Østergade 13, 1. - 6500 Vojens - Telefon 74 56 86 22 - gd@advokatdrews.dk

tan

Sugaring
voks
behandling
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ha

ha
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Spray

inkl. frugtsyre
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Hudpleje

& Fri b ø

rn e

Fr i s

F ri s k

le

& F ri b ø r n e

Drews advokat

Vi gor V jens mere laekker

w men
Hudpleje til kvinder og mænd

Dyssebakken 159

6500 Vojens 51 88 10 91 www.wo-men.dk
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Har du
brug for mere
plads?
FAVORIT
Med Sydbank Favorit kan du vælge en boligpakke
med rabatter og fordele, der passer til dig, der vil
bygge om eller købe bolig.

Ring til os på 74 37 49 11 eller find dine
fordele på sydbank.dk/favorit
Sydbank Favorit er Sydbanks fordelsprogram, hvor du selv
vælger dine fordele og bliver belønnet for dine år som kunde.

Find os også på
de sociale medier

Storegade 5-7
6100 Haderslev
Tlf. 74 37 49 00
sydbank.dk

Gerner Sørensen
Privatrådgiver
Tlf. 74 37 49 11
gerner.soerensen@
sydbank.dk
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BANKSKIFTE ?
Tingvejen 27, 6500 Vojens, Tlf.: 24 25 22 53
info@kart-racing-vojens.dk, www.kart-racing-vojens.dk

Det er let.
VOJENS
Spørg os, vi ordner
det hele for dig

Skovgårdsvej 2 - Hammelev - 6500 Vojens

24 63 74 39

lT
HØ
E
Altid uge 34

Sønderjyl\andsSiovesteByfest

E-mail: johan@jqmontage.dk

Nordea, Vojens
Vestergade 11, 6500 Vojens
Tlf. 5546 6691
j.aagaard@nordea.dk
RådhuscentretMail:
25, 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 11 07 / 74 59 12 16
Åbningstider:
Man. - fre.: 10 -17.30
Lør.: 10 - 13
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De bedste ønsker til Høtte fra

Vognmanden i Vojens
Michael Jepsen er til
daglig indehaver af
vognmandsforretningen
Jepsen & Fredsholm på
Tingevejen i Vojens.

ministrative til også selv at
være at finde bag rattet på
landevejen.
For Michael Jepsen er det
vigtigt at støtte noget helt
lokalt som Vojens Høtte,
Selvom Michael er fra Vo- hvilket er det eneste han
jens startede firmaet for
omkring 20 år siden med
adresse i Nustrup, men for
11 år siden vendte han ”tilbage” til Vojens. For nogle
år siden lavede han sammen med sin onkel Hans
Fredsholm et fælles firma,
for både at styrke forretningen og samtidig et naturligt
generationsskifte.
Vognmandsforretningen
som i dag beskæftiger 30
medarbejdere, kører med
et bredt udvalg af gods,
mælk, korn og foderstof
samt meget andet. Michael Jepsen er selv som
han kalder det en form for
blæksprutte med et godt
mix af opgaver, lige fra ad-

generelt støtter.
”Der er mange frivillige som
lægger mange af fritimer til
Høtten, derfor mener jeg at
jeg som erhvervsdrivende
kan give et bidrag på anden
vis, noget jeg mener hele

byens erhervsliv bør gøre”,
fortæller Michael Jepsen.
Han er dog positiv for fremtiden for byfesten, efter nogle år med nedgang, håber
han at byfesten er tilbage
på rette vej.

8

%BONBSL3VOEU

7

6

2
1

Vi kører dagligt gods rundt i Danmark.
Lø blot røret og ring 74 53 13 53,
når du vil have dit gods afsted.
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Levering Leveringsdag
1-2-6
Onsdag og fredag
4
Mandag og onsdag
3-5-7-8 Mandag og torsdag
9-10-11 Tirsdag og torsdag
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Vojens Elektriker
- en sikker forbindelse

Vojens Elektriker

Dot’s Kælder
V/ Remi Nissen
Fabriksvej 8, 6500 Vojens
Døgnvagt: 40 54 37 05
www.vojenselektriker.dk
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Hygge i højsædet

Hos byVigsøe handler god kundeservice ikke ’bare’ om hår
Det er en flok smilende
kvinder, som møder Høttens udsendte i frisørsalonen i Rådhuscentret. Og
det er ikke noget særsyn,
bedyrer Rikke Vigsøe, som
har kunnet kalde sig chef
de seneste seks år.
”Jeg har egentlig aldrig haft
en drøm om at blive min
egen chef, men mulighederne bød sig – og så skal
man da slå til, fortæller
frisørmesteren, som ellers
havde nok at se til:

”Jeg kom direkte fra min barsel med vore tvillinger, men
heldigvis havde jeg jo allerede der verdens bedste medarbejdere,” fortæller hun. Og
hun er fuld af lovord for de tre
assistenter i salonen:
”Det var lidt underligt. Pludselig skulle jeg være chef
for mine kolleger, som samtidig er nogle af mine bedste
veninder. Det lykkedes heldigvis og vi er stadig de bedste
veninder. Vi glæder os til at
komme på arbejde hver dag

– og laver mange ting sammen i fritiden,” fortæller hun.
Den gode stemning passer
som fod i hose med det, som
Rikke og personalet gerne
vil. Det skal være hyggeligt
og rart at komme i salonen.
En salon, som byder på et
dejligt lounge område, hvor
man kan vente på at det bliver éns tur.
”Vi vil være en salon for alle.
Uanset hvem man er skal
man føle sig velkommen og
godt behandlet. Og man skal
mærke vores hyggelige stem-

ning,” slår Rikke Vigsøe fast.
Bakker gerne Høtten op
For byVIGSØE pigerne er det
helt naturligt at bakke op om
Vojens Høtte:
”Jeg er ’gammel’ Vojens-pige.
Jeg er vokset op med Vojens
Høtte og jeg synes at det ville
være skrækkeligt, hvis vi ikke
skulle have flere høtter.
For os i Vojens er uge 34 altid noget særligt, som mange
andre byer ikke har. Alle bør
bakke op om festen,” siger
Rikke Vigsøe.

Tilbud i Høtten

byVIGSØE er det man kalder ’Flagship Shop’ for den fantastiske hårprodukter fra Paul Mitchell. Og det kan kunderne for alvor få glæde af i Høtte-ugen. Her tilbyder byVIGSØE nemlig ’3 for 2’. Det vil sige at man kan købe tre
hårprodukter og kun betale for de to. Det er det billigste produkt, som bliver gratis.
I Høtte-ugen – uge 34 – er der også en konkurrence i salonen, hvor præmien er et fantastisk ’styling jern’ med
tilhørende varmebehandlingsspray.
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kia.com

Fd luft under vingerne
... og i budgettet
ATTRACTION 4-SEDER

Fra 119.973 kr.
SPAR

24.000 kr.
DU FDR BL.A. AUTOMATISK NWDBREMSE•AIRCONDITION•
BAKKAMERA•15” ALUFELGE•APPLE CARPLAY

Forbrug: EU-norm 25,6 km/l
ved blandet kwrsel. CO2: 89 g/km

Forfwrende fornuftig

Modellerne er vist med ekstraudstyr. 7 drs fabriksgaranti dog maks. km 150.000.
Priserne er inkl. leveringsomkostninger kr. 3.980,- ekskl. eventuelt farvetilleg.

Niels Bohrs
· 6100 Haderslev
Haderslev
Tlf.:·73
54Vej
13 32
Niels· Bohrs
254· 6100
· Tlf.:Vej
73 254· 6100
13 32Hadersle
Niels Bohrs
Vej Vej
2 · 26100
Tlf.:
73
13 32Haderslev
Niels Bohrs
Åbningstider: Salgsafdeling: Mandag - fredag fra kl. 7.30 - 17.30 • Søndag fra kl. 12.00 - 16.00
Åbningstider:
Salgsafdeling:
Mandag
fredag
fra
kl. 7.30Mandag
- 17.30
Lørdag
- søndag
Åbningstider: Salgsafdeling:
Mandag - fredag
fra kl. 7.30
Åbningstider:
- 17.30 -• Lørdag
Salgsafdeling:
- søndag
fra
kl. 11.00
-• fredag
- 16.00
fra
kl. 7.30
www.fjord-frandsen.dk
www.fjord-frandsen.dk www.fjord-frandsen.dk www.fjord-frandse

Vi leverer transport

- til konkurrencedygtige priser samt et højt serviceniveau
Vi tilbyder:

> Containerservice
> Kranløft og grabarbejde
> Maskintransport
> Sand, grus, granit, harpet muld og flis
> Indsamling til genbrug
> Jordsortering
> Nedbrydning
> Køreplader
> Affaldshåndtering

VOGNMANDSFIRMAET

Flemming Paulsen a/s

Røddingvej 1, 6500 Vojens - 74 54 38 11

Medlem af DTL - Danske Vognmænd - Sikker fragt og rettidig levering
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Høtteløbet

Sved på panden når Høtten begynder
Traditionen tro åbnes
årets Høtte fest med et
frisk motionsløb i de dejlige omgivelser omkring
Vojens Fritidscenter.
Vojens BI, der arrangerer
Vojens Høtte, rummer blandt
andet en løbeklub. Og det er

de dygtige folk herfra, der
tager sig af at starte byfesten
op på den sundeste og mest
festlige vis.
Høtteløbet, som har forskellige distancer, skydes i gang
søndag klokken 10.30, men
allerede fra klokken 9.00 er
der åbent på Stævneplad-

sen. Her kan man få sit startnummer udleveret og der er
fine muligheder for at varme
op.

løber kort. Alle er velkommen og alle får en dejlig tur
i den skønne natur omkring
Vojens Fritidscenter.

Høtteløbet er for både børn
og voksne, ligesom det er
for både de som kan lide at
løbe langt – og de som helst

Du kan læse alt om løbet –
og tilmelde dig – på hjemmesiden hoette.dk
/pr

støer

Høen
Gør du?
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TLF: 23 44 93 16

RÅDGIVNING
- med skarphed og kant

Regnskab · Revision · Finansiering · Skat · Moms · Løn · HR
Rekruttering · Strategi · Forsikring · Planteavl · Kvæg · Svin · Jura
Ejendomshandel · IT-service · Naturforvalting · Miljø · Byggeri
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I

V

BANKSKIFTE ?

Regnskab · Rådgivning · Skat · Revision
til den ambitiøse virksomhedsleder
7320 2313 · viacount.dk

Det er let.
Spørg os, vi ordner
det hele for dig

VI OPTIMERER DIT BYGGERI

Nordea, Vojens
Vestergade 11, 6500 Vojens
Tlf. 5546 6691
Mail: j.aagaard@nordea.dk
Steffen Bjerg 2145 2945 · Per J. Martensen 4077 6044 · sb@sbtoemrer.dk · www.sbtømrer.dk

35
Intet over – intet ved siden af

Verdens bedste pigefest

Der var en gang, hvor man
kunne læse om Høttens
pigefrokost i den årlige
udgave af Guiness Rekordbog. Pigefrokosten
var
nemlig
verdens
største.
Helt så vildt er det ikke længere, men kan man ikke
være verdens største, så
kan man da være verdens
bedste. Og det er Høttens
pigefrokost!
Det er her man fester med
sine venner – både dem
man ser til daglig, og dem
man bare ser denne ene
gang om året. Det er festen man vender hjem til,
når man har lagt Vojens og
Sønderjylland bag sig.
Årets tema på pigefrokosten
er ’Boogie’ og det skal nok
sætte gang i fantasien.
Årets pigefrokost skydes
i gang fredag den 24. august klokken 18.00 og varer
til 01.00. Underholdningen
står ’Båndsalat’ for. Billetter – dem kan du bestille på
hjemmesiden hoette.dk
/pr
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GO´HØTTE TIL ALLE !

HVORNÅR HAR DU SID
FÅET RENSET LUFTEN

Kom forbi dit Opel værksted og få
eftersyn af aircondition eller klimaan
AIRCON-EFTERSYN

STORT AIRCON-EFTERSY

995 KR. 1.295 KR.

INKL. UDSKIFTNING AF KØLEMIDDEL
OG KOMPRESSOROLIE.
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DEN NYE OPEL ZAFIRA.
Syv grunde til at købe
Opel Zafira:
En syv-sæders bil med
køreegenskaber som en
normal personbil
Alsidige opbevarings- og
sædemuligheder
Stilfuldt og eksklusivt design
Sofistikerede assistancesystemer
AFL LED-forlygter
Effektive motorer
Avancerede tilslutningsmuligheder, inklusiv OnStar

Autoriseret service og salg . Ribevej 43 . Skrydstrup . 6500 Vojens . Tlf. 74 54 20 05 . www.opelvojens.dk
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Mange Høttegæster kender Frank Skøtt
Nielsen! Han optrådte for første gang ved byfesten i 1987, hvor han spillede op til dans
med bandet Konexion, som han havde været
med til at stifte året før, siden har Frank og
bandet optrådt masser af gange til Vojens
Høtte.
Foruden at være kendt som musikeren, først bag trommerne og siden på keyboard har Frank også i cirka ti år
været med i bestyrelsen for Høtten, så Frank har med
egne øjne set hvordan mange byfester rundt om i landet
har problemer som høtten.
Selvom Frank er kendt for igennem 30 år at turnere landet
rundt med musik, har han i dag skåret ned på landevejen
og driver i dag firmaet solbadet.dk som sælger pools,
spa og tilbehør til vedligeholdelse af disse.
Frank og hans kone fik selv en pool fra firmaet, da hans
børn var mindre, for et par år siden manglede han noget
tilbehør til den. Dog var firmaets webside ikke længere
tilgængelig, så Frank kontaktede den daværende ejer,
som var gået på pension.
- Vi havde snakket om at jeg gerne ville overtage hans
forretning en dag, og det viste sig da også at alt lå klar til
mig, vi blev enige om prisen, forklarer Frank Skøtt Nielsen.
Derfor kunne han ikke takke nej til muligheden og i dag
driver han forretningen med lager fra privaten.

40 38 33 45 ● solbadet.dk
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Vi støtter
alle Høtten

Socialistisk Folkeparti
Odder Partiforening
Indkalder til Generalforsamling
Torsdag den 16. marts 2017 kl.19.00
på Odder Produktions skole
Dagsorden ifølge vedtægterne

i enighed og
fællesskab

Casper Hedegaard

n Hartmann

i

OPTOGSFEST
torsdag
VOJENS

HAltØlTE

Vi vi l ge rne gøre det lette re fo r je r
at de ltage i Høtteoptoget.
De rfo r ha r vi lavet en sam let pa k ke ti l je r:

id uge 34

Sønderjyl\and

sSiovesteByfe

st

SAM LET PAKKE:

• Vi sørge r fo r mad, så I kan koncentre re je r om optoget og festen
• Vi ha r gode prise r i ba ren
• M u l ig hed fo r ti l køb af øl bi l lette r med yde rl ige re bespa re lse r

150,-

Pris ialt
inkl. Høttemenu

TI LM ELDI NG PÅ VORES HJ EM M ESI DE:

w w w.hoette.d k

He r ha r I også mu l ig hed fo r at købe øl bi l lette r
(Bi l lette rne e r gy ld ige ti l a l le dage i Høtten.
Køb og pri nt bi l lette r på w w w.hoette.d k
Pri ntede bi l lette r ombyttes ti l
a rmbånd ved i ndgangen ti l te ltet.
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Et frisk pust

Tager pulsen på Vojens Høtte
De fleste tekster i dette
byfestprogram er forfattet
af folkene bag Haderslev
kommunes nye lille webavis, Haderslevspuls.dk
– en webavis, som så dagens lys tilbage i februar
måned.

med hverken dagblad eller
ugeaviser i vores område.
Men vi vil gerne være et
frisk pust, som måske engang imellem kan finde en
anden vinkel eller andre
kilder,” fortæller René Holm,
som driver virksomheden
Holmmedia.dk og altså er
”Vi har naturligvis ingen am- én af bagmændene bag den
bitioner om at konkurrere nye webavis.

Kom ind i vores udstilling
- for at få noget inspiration til nyt badeværelse

Hos Styding VVS har vi ekspertisen og
rutineret personale der nemt og sikkert
guider dig fra din drøm til virkelighed.
Kom ind eller ring og fortæl os om din drøm,
og dine ønsker til et nyt bad eller badeværelse – så skal vi vise dig hvad vi kan.
Med udgangspunkt i dine ønsker, og de
m2 der er til rådighed vælger vi i dialog
med dig den helt rigtige løsning.

e
Bad og badeværels re
ba
er meget mere end s.
vask, toilet og bru
Badeværelset er i dag også et sted man
kan og bør slappe af når
mulighederne byder sig.

... dit lokale bad- og energicenter
Åbningstider i Bad og Energiudstillingen:
mandag - torsdag....13.00 til 16.00
fredag...................... 8.00 til 13.00
Eller efter aftale.

”Vi vil meget gerne skrive om
alt, hvad der rør sig i vores
kommune. Og vi opfordrer
alle, som har gang i et eller
andet, om at informere os så
vi kan skrive om det. Bare
send et par ord – og gerne
et par billeder. Så skal vi nok
tage os af det journalistiske
og bringe det på vores webavis, samt på facebook,”
fortæller han.
”Vi kan også godt lide den
lokale debat,” supplerer kollega Peter Rasmussen, som
ligeledes er ophavsmand til
Haderslevspuls:
”Hvis du har lyst til at rejse
en lokaldebat, eller gerne vil
deltage i den debat, som allerede er i gang, så skal du
bare skrive til os. Det skaber
samhørighed og sammenhold, hvis mange – på en
ordentlig måde – siger hvad
de mener,” siger Peter Rasmussen.
Redaktionen på Haderslevspuls.dk er alle tidligere journalister på Budstikken da
den udkom i de sønderjyske
byer. Siden har de været en
del af Lokalavisen. Nu er de
klar til at skrive gode historier – og vise gode billeder
– fra Vojens Høtte.
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Telefon: 74 54 77 70
Mail: kim@vojensflytteforretning.dk

v/Jørn Thomsen
Hans Grams Gade 5 . Vojens

Skal der tryk
på så ring
74 62 21 42
... det naturlige valg

www.tryksag.com
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Kroernes festlige udflugtsdag

Høtterafling • 7’er & Løgn
Søndag den 26. august kl. 9.00 i teltet

Vi starter med morgenkaffe kl. 09.00
og kl. 10.00 går det løs med rafling.
Rafleturneringen ledes af Morten.
I baren er Iben og Pia + vennerne.
Flotte pokaler og store vandrepokaler.
Mellem alle deltagere trækkes der lod om Fuglsang øl.
Tilmeld dig her på kroen til serveringen og kom med på holdet.

VINDEREN
får frit leveret
sin vægt
i Fuglsang øl

VOJENS

lTE
HØ
Altid uge 34

Sønderjyl\andsSiovesteByfest
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Kebabhouse
Vojens
Vestergade 30,
6500 Vojens

BANKSK

VOGNMANDSFIRMAET
Flemming Paulsen
Åbent:
Man-lør: 12.00-21.30
Søn: 13.00-21.30

Det er
Spørg os,
det hele

Støtter Høtten

www.KL-auto.dk Facebook: K.L.Auto

Se vores efterårsprogram på www.banehuset.dk

Nordea,
Vestergade 11,
Tlf. 5546
Mail: j.aagaard
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VI ER KLAR TIL VOJENS!
Vores mål er, at borgerne i Vojens kommer til at se Broager Sparekasse som et
lokalt og nærværende pengeinstitut. Vores indstilling er, at hvis Vojens vil os, så
vil vi også Vojens. På sigt kan det betyde endnu mere engagement i Vojens og
lokalområdet” fortæller Lars Christensen.
Vores lidt utraditionelle setup betyder, at der ikke er faste ”åbningstider”. Man
laver blot sine aftaler med Per når det passer ind i kalenvderen. Kontakt Per, hvis
du vil have en gratis og uforpligtende gennemgang af din økonomi.
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Stadion Allé 7
6500 Vojens
Telefon 74 18 38 38

Storegade 27
6310 Broager
Telefon 74 18 38 38

Skrænten 5
6200 Aabenraa
Telefon 74 18 38 38

Kastanie Allé 8
6400 Sønderborg
Telefon 74 18 38 38
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VBI Høtte FirmaCup
Vojens Bl inviterer til VBI FirmaCup
fredag d. 24. august fra kl. 14:00 til ca kl. 18
Turneringen spilles på 5-mands baner, og et hold må bestå af 7
spillere incl. udskiftere. Vi spiller i puljer af 4 eller 5 hold, hvorefter der vil være et slutspil for at finde vinderen.
Prisen for et hold er kr. 500,- og med i prisen er 10 ølbilletter til Det
store telt. Billetterne kan ikke indløses i VBI, kun i Det store telt.
Vi spiller om æren og en flot pokal, dog vil vi opfordre til at stille med
spillere som arbejder i firmaet og ikke hente forstærkning udefra.
Omklædning vi være i VBI’s klubhus og efter turneringen og bad
vil VTS sørge for transport ned til Høttepladsen.
Kampprogram og nærmere info udsendes senest fredag d.17. august.

Vi i VBI ønsker alle en god Høtte
ære
Der vil v
t købe
muligt a

AND
V
G
O
L
Ø
ser
t grillpøl
sam
rne
ved bane

Tilmelding senest d. 10. august
til Ivan Olsen på 28 71 16 31
eller ivan.olsen.vbi@gmail.com
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Hos Berg Advokater er medarbejderne engagerede, og står klar til at hjælpe dig eller din virksomhed med enhver udfordring. Vi yder en grundig og effektiv juridisk faglig rådgivning i nær kontakt med vores klienter, og der er fokus på klientens interesse. Handlekraft, vilje og sund fornuft er nogle af vores vigtigste redskaber i arbejdet – uanset om det drejer
sig om en dine private forhold, ejendomskøb, samlivsaftaler, skilsmisse, ansættelse eller erhvervsrådgivning, herunder
konflikthåndtering, virksomhedskøb eller stiftelse af partnerselskaber, andre selskabsformer, et konkursbo, inkasso,
ophavsret, eller noget helt andet.
Berg Advokater har haft udgangspunkt i Vojens siden 1977 og vi har i dag kontorer i Vojens, Rødding og Haderslev. Vi
er syv advokater og otte sekretærer, der alle sammen brænder for at yde en professionel rådgivning, der er til at forstå.
Vi rådgiver både erhvervsvirksomheder, private klienter samt offentlige institutioner og organisationer om alle juridiske
spørgsmål og aspekter. Vores veluddannede sekretærer er desuden selvstændige sagsbehandlere.
Vi ser os som en naturlig del af livet i Vojens, og har altid støttet Vojens Høtte, fordi vi ved, at et aktivt foreningsliv skaber
en god by med en solid sammenhængskraft. Det er også derfor, at vi engagerer os i lokalsamfundet omkring Vojens og
støtter de lokale kræfter i byen.

Vi ses til Høtte 2018!
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Rådhuscentret 39 · 6500 Vojens · tlf. 74 54 02 62

Metal Kolding-Vejen-Vojens
Få faglig viden og hjælp til hele dit arbejdsliv
eller tilmeld dig et arrangement i dit nærområde.

Afdelingen i Vojens har kontor på Billundvej 3 (Ved Sønderjysk Landboforening)
Kontakt: Tlf. 7552 1599 eller kolding@danskmetal.dk

