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Program

Formandens ord
Det er med stor glæde at
kunne byde jer alle velkommen til Høtte 2019.
Vi håber at I vil tage godt
i mod vores program, der
både byder på nyt og gammelt.
Vi glæder os til at fejre 50
års jubilæum med jer, vi
kan ikke Høtte uden jer
Mange Høtte hilsner
Tina Rosenkilde-Hansen
Formand
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Formand 	Tina Rosenkilde
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Martin Larsen
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Oldin Design
Tryk Mohrdieck
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VELværelset
Fodpleje, voks og velvære
v/lægeeksamineret fodplejer

Heidi Veien
Irisvej 4, 6500 Vojens, Tlf. 51 789 400
Online booking på www.velvaerelset.dk

www.raadhuscafe.com
Tlf.

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
Da

nske

re
Fo d p l e j e

Smagsoplevelser
for hele familien

Vi ønsker

Mød os på FACEBOOK
eller vor hjemmeside: soenderjyske.dk
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Gurli Gris vender tilbage til Høtte
Som et af de sidste indslag og optrædener på
årets Høtte, er der søndag klokken 14.30 igen i
år stort show med Gurli & Gustav Gris.

i år og forventer, at der vil komme mindst ligeså
mange tilskuere og håber, at sidste års omtale af
showet vil gøre flere interesserede.

Sidste år tiltrak showet flere hundrede tilskuere,
både børn og unge, samt deres forældre og bedsteforældre.
Høtteudvalget havde hørt, at der ville komme mange til showet, men blev alligevel overraskede over hvor mange der troppede op.
Derfor har udvalget booket Gurli og Gustav igen

Der vil undervejs i showet som styres af en
konferencier og foregår i børnehøjde, være
mulighed for at børnene kan vinde små Gurli &
Gustav Gris bamser.
Efter showet er der mulighed for en Meet &
Greet fotosession, få et fankort, tegning samt
fotografering på Høttepladsen.

AB JENSEN MASKINFABRIK
BLIVER TIL ABJ METAL
Der er gang i udviklingen og din lokale leverandør af pladedele skifter
navn og logo pr. 1/9. Værdierne tilbage fra 1957 er stadig de samme og
det samme gælder holdet der står klar til at hjælpe med opgaverne.

Vi tilbyder bl.a.: skæring, kantpresning, svejsning, bearbejdning og overfladebehandling af forskellige metaller.

SE MERE PÅ ABJ.DK ELLER
RING PÅ TLF. 74541608

Høtte 50 år
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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

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

www.tryksag.com
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Høtten er en vigtig del af Vojens’ DNA
Der ligger et kolossalt stykke frivilligt arbejde bag Vojens Høtte.
Men det er også vigtigt, for Vojens vil ikke være det samme uden!

Hvis man kigger lidt tilbage i tiden,
så kunne Vojens’ byfest tiltrække
sig tusindvis af deltagere til mange
af sine aktiviteter.
Mange tænker stadig tilbage på de
legendariske Lars Lilholt koncerter
og 60’er Rock, hvor der var imellem
1500 og 2000 mennesker i det store
telt. Også Pigefrokosten har haft helt
op til næsten 1000 deltagere.
Tilbage i 1980’erne og 1990’erne
var hele Vojens plastret til med butikker,
som blev drevet af ihærdige iværksættere. Det var før internettet
og før de massive fyringer på Brdr. Gram
og slagteriet. Så der var mange skuldre
til at bære.
I dag er antallet et helt andet, og langt
fra alle butikker bestemmer selv, hvad
de vil støtte op om. Det er ikke en situation som Vojens står alene med, tværtimod. Men det gør byfestens liv usikkert.
Nu er der nemlig slet ikke det samme
antal skuldre til at løfte opgaven. Og der

er lagt ekstra pres på arrangørforeningen
VBI samt de frivillige bag festen.
Heldigvis er det sportsfolk, som sidder i
Vojens BIs ledelse og sportsfolk er vant
til at kæmpe.
Så derfor har Vojens stadig sin byfest heldigvis.
Høtten er vigtig for Vojens. På samme
måde som Vojens Ishockey Klub er det
- og speedwaycenteret er. Det er en del
af vores DNA, og det er det, som gør det

særligt at bo i Vojens. Uden Høtte, ishockey og speedway bliver Vojens mere ‘lige
gyldig’, mere farveløs og mere trist.
Høtte er så vigtig en del af vores
dna, at vi må kæmpe for den. Årets
Høtte er nummer 50 i rækken, så der
er rødder meget langt nede i vores
sønderjyske muld. Om festen også
har styrken til at overleve må fremtiden
vise. Lad os kæmpe for det!

 Fest og farver 1994.
Foto:
www.vojensbilleder.dk /
Lokalhistorisk Forening
for Vojens og Omegn
Friske piger fra 1972 
Foto:
www.vojensbilleder.dk /
Udlånt af Danske Bank

Vikinger var der mange af da Høtten var ung.

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

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

Foto:
www.vojensbilleder.dk /
Udlånt af Danske Bank

 Fotokollage fra den
absolutte Høtte-fødsel.
Billederne er fra 1970.
Foto:
www.vojensbilleder.dk /
Lokalhistorisk Forening
for Vojens og Omegn.

Høtte 50 år
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Tlf.: 70 22 61 60 . www.soeberg.dk

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
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Samarbejdspartner Stinna fra Mevino
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VÆRKSTED � BILSALG � BILUDLEJNING

Trekanten Vojens 7454 2475
www.auto-gaarden.dk
Åbent alle hverdage 7.30 - 17.00
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TEMA

MEXICO

VERDENS SJOVESTE

PIGE

FROKOST

FREDAG DEN 23. AUGUST
TELTET OG BAREN ÅBNER KL 17.00 TIL BORD DÆKNING

FESTEN
STARTER
KL 18.00

PRIS
KR. 100,-

+ GEBYR

Det lokale islæt er vigtig for billigemballage
I Bevtoft ligger billigemballage, som sælger
papemballage i alle mulige størrelser og former
- Vi startede tilbage i 2007, hvor jeg benyttede
min garage i Vojens, hvor vi havde et lagerhotel, dog blev pladsen hurtig for lille og derfor kiggede vi efter nye lokaler. Dem fandt vi
i Bevtoft, hvor vi stadig har firmaet, fortæller
indehaver Hans Poulsen.
Han og hans kompagnon Jens Friis Felber
startede i første omgang som lagerhotel for
webshops, men fandt hurtigt ud af at de manglede emballage til at sende de mange pakker
i, så de blev efter et par år forhandlere af emballagen også.

• Vi forhandler
ALLE standardprodukter
• Mere end 1600 varenumre
indenfor emballage
og kontorartikler
• Ingen faste sortimenter.
Køb KUN det du har brug for
• ALTING er ALTID på lager
• Dag til dag levering
• Bestil DIREKTE på hjemmesiden
www.billigEmballage.dk
hurtigt og nemt.
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- I starten havde vi heller ikke nogen aftaler om
fragtpriser, så jeg kørte forbi posthuset med
mange pakker i løbet af en uge, det gjorde jeg
indtil der var belæg for at lave en god aftale,
fortæller Hans Poulsen.
Foruden i dag at sælge emballage til mange
kunder overalt i Danmark, har firmaet stadig
enkelte webshops de er lagerhotel for og har
senest udvidet sortimentet med kontorartikler.
Firmaet der har i alt seks ansatte.
- Vi vælger at bakke op om Vojens Høtte, for
at støtte op om det lokale
liv og den by vi bor og er
i. Vi føler en forpligtelse
til at hjælpe med, at understøtte alle de frivillige,
som bruger mange timer
på at få Høtte op at stå og
Fri s Fe b r
afviklet, fortæller Hans
Poulsen og afslutter:
- Det er vigtigt for os at
der sker noget i den by
vi lever i og Høtte er en af
årets vigtige begivenheder i Vojens.

a s pou
s

Udlejning af
entreprenørmaskiner
- lifte samt have- parkmaskiner

Kontakt os for et godt tilbud eller tjek flexlej.dk

FLEXLEJAps

M AT E R I E L U D L E J N I N G
Flexlej ApS Norgesvej 51D 6100 Haderslev T. 26 27 94 34

EL
Går du med salgstanker
så kontakt danbolig Haderslev
på tlf. 74 52 00 42
eller på haderslev@danbolig.dk

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

STEN´S

Byggeforretning APS
Tømrer - snedker - Totalentreprenør

Mobil

40 11 67 90

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

www.beierholm.dk

Email: mail@stensbyggeforretning.dk

Høtte 50 år
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HØTTE
Citytrail
Søndag den 18. august 2018 kl. 11:00

1
5
mile km
Start
og slut på
Høtte
pladsen

Hovedsponsor:
H ØT TE

Tilmelding
på:
hoette.dk

Børn max 12 år
Voksne
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kr. 50,kr. 100,-
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HØTT E

H ØTTE

Bæredygtigt byggeri

Tlf. 26 21 67 45 - www.astoemrer.dk
AS Tømrer holder julefrokosten til Høtte
Hvert år op til Høtte er der gang i værkstedet hos AS
Tømrer på Jernhytvej, her samles hele firmaet om at udvikle og lave delene til temaet under turen igennem byen.
- Vi bruger mange mandetimer på at udveksle ideer og planlægge optoget, vi holder
faktisk mange møder inden vi vælger hvad
vi skal have af tema, fortæller indehaver
Anders Sørensen.
Firmaet bruger den efterfølgende optogsfest, som den årige julefrokost, det er vigtigt for at kulturen i virksomheden at holde
nogle personalearrangementer, forklarer
Anders og nævner desuden at der også
i løbet af året er andre fællesture og arrangementer.
Ved årets Høtte har AS Tømrer også købt
navnesponsoratet til det ene af de to telte,
det vil blive pyntet op i samme tema, som
firmaet vil have i optoget.
Anders Sørensen fortæller videre om hvad
firmaet får ud af at gå med optoget:

- Vi får masser af omtale og det er en kanon
oplevelse at gå igennem byen og mærke
den glæde og varme fra de mange mennesker langs ruten.
At folk lægger mærke til firmaet kan Anders Sørensen fortælle meget klart, for
nogle år siden var temaet Andeby og der
var et skilt med hvor der stod “Vi mangler
(h)ænder, ny (m)and. Det skilt gav mange
likes og hits på de sociale medier og der
var en tømrer som søgte stillingen, han er
stadig ansat i firmaet i dag.
Selve optogsfesten betegner Anders som
en god og hyggelig fest, hvor der bare skal
bestilles billetter til deltagerne og så er der
sørget for maden, derfor håber han at flere
virksomheder i år vil deltage i festen, for at
gøre den bedre.

Høtte 50 år
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og hyggelig Høtte
Vi ønsker alle
en rigtig god og hyggelig Høtte

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

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

HOLD FESTEN I
FLOTTE LOKaLEr
T Æ T PÅ S K O V O G S Ø

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

 73 540 110

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

D S I / T ø r n i ng M ø l l e
T ø r n i n g 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.
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v. Birgit Nielsen, Østergade 28, 6500 Vojens

BLIV KLAR TIL

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

Høtte 50 år
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DAVIDSEN ER HELE
DANMARKS BYGGECENTER
Vil du have stærke priser
– uden at gå på kompromis med kvaliteten?
Så er Davidsens Tømmerhandel et besøg værd.
Vi byder dig velkommen med et smil og glæder os til
at rådgive og vejlede dig i dit næste byggeprojekt.
Vores byggemarkeder og trælaster er fyldt med
spændende produkter din bolig og have.
Du kan samle dit indkøb et sted
– vi har det hele.

EN SØNDERJYSK
FAMILIEVIRKSOMHED
GENNEM SNART 75 ÅR

Davidsen
støtter
Høtten

Davidsens Tømmerhandel A/S er
en 100% danskejet handelsvirksomhed
indenfor trælast og byggemarked.
På vores webshop davidsenshop.dk
kan du bestille døgnet rundt.
www.davidsen.as

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
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Få et ufor

pligte

nde tilbud
Kontakt Pia
Christense
n
mobil: 2517
65
e-mail: pia 58 eller
@piasmale
rforretning
.dk

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

Høtte 50 år
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Et lille
tilbageblik
på Høtte...

flyttilhaderslev.dk
@haderslevkommune

#haderslev

#medhjerteogvilje

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

Omhyggelig rådgivning
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
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DIT LOKALE BUSSELSKAB
Vojens Taxa & Servicetrafik ApS

Tlf.: 7454 2870

Vojens afd.

Jimmi Jepsen

Haderslev afd.

John Olsen

Høtte 50 år
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Byggeriget i Jegerup
er en nyere virksomhed
med mange år på bagen
Hos Byggeriget i Jegerup er der godt gang i forretningen, firmaet som laver
alt fra mindre opgaver, op til store hovedentrepriser inden for tømrer, murer og
kloak.
- Vi siger at ingen opgaver er for små og ingen er store for os, fortæller den ene
af de to indehavere Kaj Bundgaard.
Han drev indtil 2013 Kaj Bundgaard Tømrer- og bygningsservice, hvor Kaj på
en tur faldt i snak med Torben Larsen, som drev Henning Krogh Entreprenørog byggeforretning.
Snakken endte med at de to, begyndte at låne folk og materiel af hinanden.
Derfor faldt snakken naturligt på om de en dag skulle slå de to firmaer sammen.
- Jeg sagde en dag til Torben at skulle det være, skulle det være inden jeg blev
for gråhåret, griner Kaj Bundgaard.
I dag beskæftiger Byggeriget 18-20 folk, hvoraf to har kunne fejre 40 års jubilæum. Firmaet har til huse på Gammel Stadsvej 5 i Jegerup, med egne værksteder, lager og en stor vognpark.
Byggeriets formål har hele tiden været klokkeklart, at levere ydelser på et højt
håndværksmæssigt niveau til kunderne, dette sker igennem veluddannede
medarbejdere. Som ikke blot udfører arbejdet men også vil tilbyde kunderne
den rigtige løsning også hvis de opdager ting der skal repareres undervejs.
- Vi vælger at støtte Høtten, for at bakke op om det lokale kulturliv, fortæller
Torben Larsen.

Byggeriget.dk

Gl. Stadsvej 5, 6500 Vojens - mail: info@byggeriget.dk -tlf: 74 54 13 21
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Her kan De trygt henvende Dem
døgnet rundt og få personlig hjælp
og vejledning, når det drejer sig om
begravelse eller bisættelse.
Vi kommer også gerne i Deres hjem!

Vestergade 46 · 6500 Vojens · www.grethe-boisen.dk

Tlf. 74 54 29 12

Høtte 50 år
GRETHE BOISENS
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Høtte fylder 50 år
Det fortaber sig i historiens tåger, hvornår festen kun varede en dag var den gang i den. ForudVojens-borgerne første gang gik i optog en optog og tivoli var der konkurrencer mellem de
forskellige fag.
gennem byen og efterfølgende festede.
I tiden op til 1957 udviklede Fagenes Fest sig, men
trods dette blev det Sct. Georgs Gilderne i Vojens,
Men én ting står fast: I begyndelsen hed det Fagenes der mere og mere overtog festen indtil 1969.
Fest og den fandt sted hvert år indtil 1957.
I 1969 var der en gruppe ildsjæle, der satte gang i
Det var den daværende Handels-og Industriforen- Høtte-festen. Det hele udsprang af pengemangel i
ing, der stod for Fagenes Fest.
VBI.
Der var også optog gennem byen – ikke nær så stort
som nu, men det var der. Festen varede kun én dag
og festlighederne foregik på Brdr. Grams arealer.
Der er ingen tvivl om, at Fagenes Fest mest var for
byens håndværkere og industriarbejdere, men det
har jo ændret sig fuldstændigt siden. Og festen har
også flyttet sig rent fysisk; nemlig til den nuværende
Høtteplads på Over Jerstalvej.
Dengang var det muligt at samle mange menneRådhuscentret 2 · 6500 Vojens
sker til Fagenes Fest. Vojens var en helt anden by i
Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.dk
1950’erne. Det hele hang mere sammen, og selv om

:

Velkommen til en verden af sport

bs

Drews
: svømmehal : sportshaller : skøjtehal : camping
Spray

tan

Hudpleje

frugtsyre / slib
Sugaring
voks
behandling

Vi gor V jens mere laekker

w men
Hudpleje til kvinder og mænd

Dyssebakken 159
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advokat

6500 Vojens 51 88 10 91 www.wo-men.dk

Mød os på...

HØTTE 2016

, som altid i uge 34, byder ind til Sønderjyllands Sjoveste
sker.

6

este

69,OPI
Neglelak

Fodboldklubben klarede sig godt og spillede i jyllandsserien, men udgifterne til blandt andet transport rundt til kampe kostede mange penge.
Siden 1969 har VBI været arrangør af årets byfest i
Vojens; nemlig VOJENS HØTTE.
VOJENS HØTTE har naturligvis udviklet sig
gennem de mange siden starten i 1969, men det er
stadig frivillige og ulønnede ildsjæle, som planlægger og gennemfører VOJENS HØTTE.
Ordet HØTTE et sønderjysk ord for en rigtig sjov
og til tider ganske frigjort og lystig fest. Sådan har
sønderjyder især brugt ordet om de gemytlige og ret
så uforpligtende sammenkomster. At ordet så i sin
oprindelige form kommer af det mere alvorlige: højtid er vel efterhånden gledet ud og glemt.
Begrebet VOJENS HØTTE siges at være opstået på
HØTTEPROGRAM
et tidspunkt, hvor en
mand har været med2016:
i Fagenes
Fest, kommer til atHØTTE
sige deKOMITÉ:
rammende ord omkring
løjerne ved disse Erik
fester,
som ærligt
betragtet nok
Andersen,
Ove Kliver,
kunne forekommeLeif
noget
løsslupne
engang imellem.
Petersen,
Tina Rosenkilde,
Hvem manden varFrank
videsNielsen,
ikke med
bestemthed,
men
Torben Nielsen og
VBI’s daværende formand Jes Aage Nissen er inde i
Peter Østergaard.
billedet, og hævdes at have karakteriseret programLAYOUT
OGværre
GRAFIK:
Tove Erbs
met ved Fagenes Fest
som ”et
høtte”.

Set
på

TV

ROSENGREEN
BLOMSTER

Vestergade 29
6500 Vojens
Tlf.:

3212-3215

4782@interflora.dk
Rådhuscentret 2 · 6500 Voje
mhede2103@gmail.com

Tlf.: 74 54 24 84 · E-mail: 609@edc.

Byens bedste mægler

TRYK: Trykkeriet.net

VOJENS HØTTE afvikles hvert år!
- altid i uge 34. HJEMMESIDE: Poul Veien

Rådhuscenteret 2 ● 6500 Vojens ● 74 54 24 84
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25

PR GRAM
SØNDAG
den 18. august

Høtte City Trail

1,00 mile eller 5,00 km.

Kl. 11:00 - 12:00 Opvarmning 10:30-10:45
Overgårdsvej 5, 6500 Vojens

Kr. 50,- max 12 år
Kr. 100,- voksne

Se priser og tilmelding på Hoette.dk Det er muligt at købe pølser, øl og vand før under og efter løbet Parkering ved Rådhuscenteret

TORSDAG

FREDAG

den 22. august

10:00 - 11:00 Gratis tivoli

Herning Tivolipark for
kommunens yngste til og
med 0. klasse

18:00 - 20:00 Salg fra Høttevogn

lige inden optoget
+ salg af lodder gennem byen

den 23. august

14:00 - 18:00 Høtte Cup ved VBI
17:00
17:00

18:00 - 20:00 Høtte-Optog

gennem byen. Deltagere fra
hele Haderslev kommune
er velkomne. Handel, håndværk, industri og foreninger.

19:00

Tivolipark åbner

Fredagsbar/Jubilæumsfest

med tapas og vinsmagning
Pris 275,- kr., købes på Hoette.dk,
Masser af succes og Silver Horse
spiller -og senere på aftenen
levende musik ved Tom Donovan

Optogsfest Billetpris
kr. 150,- inkl. mad.
Billetter købes på Hoette.dk
Vojens Brass Band
/ DJ Silver Horse

20:15

Udtrækning af præmier

18:00 - 01:00 Broager Sparekasse-telt
Pigefrokost
Tema: Mexico. Live
musik ved Båndsalat og DJ Mitu
Pigefrokost kr. 100,-

Vinderen skal være tilstede i
teltet

19:00 - 01:00 Vojens Speedway
Center Pølsetelt åbent

Politisk debat

- i Vojens Speedway
Center-Pølsetelt:
Venstre,
Socialdemokratiet, Liberal Alliance,
Det Konservative Folkeparti,
Dansk Folkeparti, SF, Kristen
Demokraterne

18:00 - 02:00 AS Tømrer-telt

19:00 - 01:00 Broager Sparekasse-telt

19:00 - 01:00 Åbent telt - Høttekroen

Vojens Speedway
Center-Pølsetelt åbner

17:00 - 18:00 Borddækning/Happy Hour
i Broager Sparekassen-teltet
- se priser på skiltene i teltet

19:00

Herning Tivolipark åbner

2019

HØTTE
18. - 25. august 2018

LØRDAG

SØNDAG

den 24. august

RÅDHUSCENTERET:

08:00 - 13:00 Rådhuscentret
Kræmmermarked

Sponsoreret af
Broager Sparekasse
Stadeplads købes på hoette.dk

9:00

Kaffe & rundstykker

9:00 - 12:00

Skak-turnering

9:30 - 13:00

Pølser, vand & fadøl

11:00

den 25. august

09:00 - 10:00 Morgenmad

for de Sønderjyske Raflere

10:00

Med rafleturnering Morten
og vennerne styrer løjerne

11:00 - 17:00 Åbent telt
13:00 - 15:00 VBI-Høtte-turnering
Fodboldturnering for de
yngste på oppustelige
baner på Høttepladsen

- kan købes

Årets Vojens-borger

Øvrige aktiviteter
ses på hjemmesiden

HØTTEPLADSEN:

13:00 - 02:00 Åbent AS Tømrer telt

13.30

Helstegt Pattegris
til de første 300 gæster,
pris: 50,- kr. købes i teltet
på dagen

14:00

Broager Sparekassen-telt
Høtte Banko; Banko-plader,
kaffe, kage, øl og sodavand kan
købes i teltet. 6 plader kr. 70,+ Amerikansk Lotteri

Vojens
SpeedwayCenter

Pølseteltet åbent for alle

13:30 - 17:00 Tivolipark

Turpas kr. 200,Kør så tosset du vil i alle
forlystelser i dette tidsrum

Retro-Lørdag 5 bands + DJ

13:00

De Sønderjyske
Kroers årlige festdag

14:30

17:00

Gurli & Gustav Gris

Meet & Greet/Fotosession
Uddeling af fankort, tegning
samt fotografering

Tak for i år

Vi ses i 2020

13:30 - 18:00 Herning Tivolipark turpas
200,- kr. - kør så tosset du
vil i alle forlystelser i dette
tidsrum

15:00 - 17:00 Kortfilm OFF Road

Kortfilm i hyggelig camping stemning

16:00 - 16:45 Gadeteater

Kif Kif Sisters
Jame Side Up fra Canada

21:00 - 02:30 Høttefest 2019

ved Crazy Daisy i Broager
Sparekassen-telt, billetter
købes på billetto.dk

Til de første 300 gæster

Helstegt pattegris
inkl. 1 øl

Kr.

50,-

Fitness Form

ønsker det bedste
for deres medlemmer

Hos Fitness Form i Rådhuscentret er der dagligt
godt gang i maskinerne.
Siden centret i januar flyttede fra Vestergade til den
nuværende placering, er
antallet af maskiner blevet
øget. Dette til stor glæde
for medlemmerne som
ikke behøver stå og vente,
for at komme videre med
træningen.
Fitnesscentret tilbyder foruden gode træningsfaciliteter i et plan også
holdtræninger, samt
hjælpe til både per
sonlige træningsprogrammer og kostplaner.
- Hvis vi kort skal beskrive
vores center, så er vi et
center med en rigtig
god stemning og atmosfære hvor der er
plads til alle forskelligheder.
Vi har en masse medlemmer som både er unge,
ældre, store og små, hvor
alle får den samme gode
behandling, fortæller indehaver Morten Søberg,
som ejer Fitness Form
sammen med Daniel Waheed.
De fortæller begge at det
er vigtigt, at de som lokale borgere med et fitnesscenter i byen er helt
naturligt at støtte og bakke om Vojens Høtte.
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Rådhuscenteret 3
Vojens

Byens største
fitness center

20 68 66 69

Kais’ gulvmontering
Ring eller kig
forbi efter aftale.
Salg & montering af:

•
•
•
•

Tæpper
Vinyler
Gulve
Tilbehør

GRATIS!
Opmåling, service,
tilbud og rådgivning

Fjordagervej 20, port 7A - Haderslev
Høtte 50 år
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Tingvejen 27, 6500 Vojens, Tlf.: 24 25 22 53
info@kart-racing-vojens.dk, www.kart-racing-vojens.dk

Høtte løbet
2018

BANKSKIFTE ?
Det er let.
Spørg os, vi ordner
det hele for dig
Skovgårdsvej 2 - Hammelev - 6500 Vojens

24 63 74 39

E-mail: johan@jqmontage.dk
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Høtte

Nordea, Vojens
11, 6500 Vojens
5Vestergade
0 år
Tlf. 5546 6691

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.

5
9

3

10
4
11

-FWFSJOHNFEUSVDLLSBO
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

7PHONBOETĕSNBFU

5MG'BY
PSESF!KFQTFOGSFETIPMNEL
5JOHWFKFO'7PKFOT
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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

Høtte 50 år
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Alt det du
kender…
- nu bare i

XL
Teamet fra byVIGSØE foran den endeløse
facade. Anja Dau, Lene Lassen, Louise
Kræmer og Rikke Vigsøe Stockmann. I
boblen ses salonens nye elev, Caroline
Westergaard Iversen.
Foto: Peter Rasmussen

Pladsen har længe været trang hos frisørerne
ved byVIGSØE i RådhusCentret i Vojens. Det
ændrer sig når salonen vokser fra 70 til 200 m2
Forandringerne er til at få øje på i RådhusCentret. Blomsterbutikken ’Liljekonval’ er flyttet ned midt i byen. Til gengæld
er der nu sorte skilte med byVIGSØEs rød/hvide logo på
helt fra Rådhus Pizza til hjørnet ved den tidligere Fakta butik.
”Der er mange, som spørger om vi har vokseværk. Og om
hvad de kan forvente sig af den nye salon. Svaret er helt
enkelt: Nøjagtig det samme som før,” understreger Rikke
Vigsøe Stockmann, som er chefen for det hele.
Frisørsalonen har det helt simple koncept, at en tur til
frisøren skal være en god oplevelse. God kvalitet, hyggelige
omgivelser, tid og interesse.
”Vi har det fantastisk med vore kunder. Vi nyder hver eneste
dag og mærker en kolossal opbakning. Sådan skal det blive
ved med at være. Vi har bare alt for lidt plads, ikke mindst
nu hvor vi får en elev og altså bliver én mere,” forklarer hun.

Der vil dog være mange forbedringer, som både frisører og
kunder kan glæde sig til. Ikke mindst mændene:
”Vi får et ’mandehjørne’ med to fede ’barbershop stole’. Her
kan vi klippe både hår og skæg og det er da ikke utænkeligt
at vi også kan servere en kold øl på en varm fredag. Desuden kommer vi til at føre en fantastisk herre-produktserie,”
fortæller Rikke, som blandt andet også glæder sig til helt
nye lamper i salonen. Så bliver det ikke så varmt på hede
sommerdage.

Det skal fejres

Traditionen tro er der, hos byVIGSØE, tilbud og konkurrencer i
forbindelse med Vojens Høtte. Denne gang både konkurrencer og
såkaldte ’give aways’ – følg med i den lokale avis. Også åbningen
af den nye salon, som officielt finder sted mandag den 29. juli, er
fyldt med fest og farver – og gode tilbud. Blandt andet kan man
købe tre produkter fra det store udvalg, og kun betale for de to.
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ft under vingerne
Tænk på KIA, næste gang
i budgettet
du tænker privatleasing

kia.com
kia.com

1.6 CRDI MHEV VISION DCT
Udbetaling

7.495 kr.

1.0 T-GDI 120 HK VISION

N 4-SEDER

Udbetaling

4.995 kr.

9.973 kr.

Månedlig ydelse

3.995 kr.

Månedlig ydelse

2.895 kr.

PAR

00 kr.

Forbrug: EU-norm 25,6 km/l
ISK NWDBREMSE•AIRCONDITION•
ved blandet kwrsel. CO2: 89 g/km
ELGE•APPLE CARPLAY
SPORTAGE 1.6 CRDI MHEV VISION DCT
DU FÅR BL.A.• DCT-GEARKASSE • TOUCH SKÆRM MED NAVIGATION OG BAKKAMERA • FARTPILOT
CEED 1.0 T-GDI 120 HK VISION

DU FÅR BL.A.• BAKKAMERA • BLUETOOTH & APPLE CARPLAY • KLIMAANLÆG • 7” AUDIO
DISPLAY fornuftig
Forfwrende

styr. 7 drs fabriksgaranti dog maks. km 150.000.
ninger 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 32Haderslev · Tlf.: 73 54 13 32
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
kl. 11.00
- 16.00
Åbningstider: Salgsafdeling:
Mandag - fredag
fra kl. 7.30
Åbningstider:
- 17.30 -• Lørdag
Salgsafdeling:
- søndag
fra
kl. 11.00
-• fredag
- 16.00
fra
kl. 7.30fra
- 17.30
• Lørdag
- søndag fra kl. 11.00 - 16.00
www.fjord-frandsen.dk
www.fjord-frandsen.dk www.fjord-frandsen.dk www.fjord-frandsen.dk

Modellerne er vist med ekstraudstyr. Ceed-forbrug ved blandet kørsel: (WLTP) 16,9 km/l - 135 g/km CO2
. Sportage-forbrug ved blandet kørsel: (WLTP) 16,7 Km/l - 157 g/km CO2
. Privatleasingpriser
er baseret på fast rente, inkl. moms, service- og reparationsaftale. Positiv kreditgodkendelse kræves. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Ceed: engangsydelse fra 4.995,- /
Samlet pris for 36 måneder fra 109.215,-/15.000 km. Sportage: engangsydelse 7.495,- / Samlet pris for 36 måneder fra 151.315,-/15.000 km. Der tages forbehold for fejl og renteændringer.

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

Høtte 50 år
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SKIFTE ?

et er let.
Dansk Skilte Inventar
os, vi ordner
ønsker alle en go’
og festlig Høtte ...
ele for dig
Solbakken 22 - Vojens - Tlf. 7454 3200 - www.dsi.nu

dea, Vojens
e 11, 6500 Vojens
5546 6691
aard@nordea.dk
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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

Høtte 50 år
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Høtte 2018

VI OPTIMERER DIT BYGGERI

Steffen Bjerg 2145 2945 · Per J. Martensen 4077 6044 · sb@sbtoemrer.dk · www.sbtømrer.dk
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HØTTE PRIS


Klip annoncen ud og gem - for at få tilbuddet

395,- pr. dg.
17 meter kr. 495,- pr. dg.

11 meter kr.

DK●TRL

APS



Tilbuddet gælder
indtil 1. oktober 2019

Leje af trailerlift



91 15 11 89
Høtte 50 år
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Udvalget af
aktiviteter er kolossalt
Ganske som vi kender det,
så rummer Vojens Høtte
også denne gang et overflødighedshorn af spændende og sjove aktiviteter.

kan kaste sig ud i, uanset hvad mindst Kronprinsen har gjort
man er til. Sådan er Høtten populær: Milen. Denne åbning
anno 2019 bestemt.
finder sted søndag den 18. august fra klokken 11.00.
Hvis man er til aktiviteter, hvor Også fredag er der fysiske akder kommer sved på panden, tiviteter på ‘tapetet’. ‘VBI Høtte
Af Peter Rasmussen
så får festen den helt rigtige åb- Cup’ hedder en fodboldturnerning med det som i gamle dage ing, som spilles i Vojens FritidVojens Høtte er hele Vojens by- hed ‘Høtteløbet’. Nu hedder det scenter på 5 mands baner. Der
fest. Og derfor skal festen da ‘Citytrail’ og man kan vælge er en flot pokal og en stak ølbilogså rumme en masse sjove imellem en 5 kilometer runde letter på højkant. Turneringen
og spændende ting, som man og den distance, som ikke spilles fra klokken 14.00.
Også de allermindste kan spille
Høtte turnering. Det foregår
dog søndag på en oppustelig
fodboldbane. Det er fra klokken 13.00.

støer

Høen
Gør du?
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Nu skal det jo ikke være så
sundt det hele. Fest skal der
også være en masse af, og der
er gang i alle telte fra torsdag
til søndag. Pigernes store aften
er fredag, hvor temaet for årets
pigefrokost er ‘Mexico’.
Fest og glade dage er der
naturligvis også overalt på
Tivolipladsen, hvor Herning
Tivolipark er til Høtte for 29. år
i træk.

Herning Tivolipark ApS

vi ses
til
Høtte
ÅbningSTider
Torsdag den 22. august
10:00 - 11:00
grATiS Tivoli med Herning Tivolipark for
kommunens yngste til og med 0. klasse

Torsdag den 22. august
Åbner kl. 19:00
Fredag den 23. august
Åbner kl. 19:00
lørdag den 24. august
13:30 - 18:00
Turpas 200,-

Søndag den 25. august
13:30 - 17:00
Turpas 200,-

Høtte 50 år
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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

istian Hartmann
42
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Vi er vokset op med Vojens Høtte
For langt de fleste borgere i Vojens har Høtten altid været en del af byens liv
Af Peter Rasmussen
For mange mennesker, som har deres opvækst - eller blot deres dagligdag - i Vojens, har Høtten altid været
en del af byens liv. Hvis man har en
lidt ældre fødselsattest, kan man
måske endda huske da Høtten blev
født. For os andre skal der et besøg i
arkiverne til.
Lokalhistorisk Forening for Vojens og
Omegn har styr på Vojens’ historie, også
når det gælder Sønderjyllands Sjoveste
Byfest, som Høtten bliver kaldt. Og et
kig på den fantastiske webside www.
vojensbilleder.dk byder på en masse
skønne vidnesbyrd om en svunden tid.

på scenen i Vojens. Som konferencier havde Høtte komiteen hentet den
nye gulddreng i dansk underholdning,
Casper Christensen, som lagde Danmark ned med sit show, ‘Husk lige tandbørsten’.
Det blev kun til få Høtte Rock’er.
Risikoen var flor stor, vurderede man i
Vojens BI. Så man blev ved det sikre
- Sønderjyllands Sjoveste Byfest, som
Høtten blev kendt som.
I de senere år har der været lidt tvivl
om Høttens fremtid. Det er blevet svært

Da Høtten blev født var det som en
afløser for ‘Fagenes Fest’ - en byfest,
som var bygget op omkring byens håndværkere og landmænd. En fest, som
havde et optog, hvor man på kreativ vis
gjorde reklame for sig selv og sit fag.
Med byens store fodboldklub som
tovholder, fik stationsbyen en ny fest
og det blev i vikingernes tegn. Festen
fik en viking som logo og ‘en af de helt
store aktiviteter i festen var de såkaldte ‘gudespil’ - et friluftspil, som hentede
sine handlinger i vikingetiden.
Navnet, Høtte, betyder fest og gang i
den. Man kan sige: “Der er en vældig
høtte” - altså der er rigtig meget gang
i den.
Igennem en masse år voksede Høtten
og mange af de begivenheder, som
skulle blive de store traditioner kom til.
I begyndelsen var der gudespil, siden
kom ‘Visevershuset’ og en lokal revy/
cabaret til. Og Høtten fik sin pigefrokost
- en aktivitet, som flere gange har placeret Vojens Høtte i Guiness Book of
Records.
Midt i 1990’erne tog folkene bag Vojens
Høtte en dyb indånding og lancerede
en musikfestival, Høtte Rock.
Stedet var Vojens Speedwaycenter
og ved den første Høtterock var hovednavnet Dr. Hook og blandt andre
navne kan nævnes Shu-bi-dua. Også
kæmpenavnet Aqua skulle havde været

og dyrt at afholde en byfest, og det er
meningen at byfesten skal være en
støtteaktivitet for fodboldklubben - ikke
modsat.
I år fejrer vi Høtte nummer 50. Høtten
har været en del af vores liv i et halvt
århundrede. Om det kommer til at være
lige sådan i fremtiden, må tiden vise.
Husk at du kan se en masse sjove
og festlige billeder fra alle årenes
Høtte-fester på:
www.vojensbilleder.dk

Skomager Peter Knust bruger Holger
Nielsens lastbil da han skulle deltage
i optoget ved Fagenes Fest.

Foto:
www.vojensbilleder.dk / Lokalhistorisk
Forening for Vojens Området.

Da Vojens fik sin Høtte, fik byen
også sine Gudespil. Her i 1971.

Foto: www.vojensbilleder.dk,
udlånt af Danske Bank

Festligt Høtte-øjeblik fra 1972.

Foto: www.vojensbilleder.dk
/ Lokalhistorisk Forening
for Vojens og Omegn
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Kebabhouse
Vojens
Vestergade 30,
6500 Vojens

BANKSKIFTE ?
Åbent:
Man-lør: 12.00-21.30
Søn: 13.00-21.30

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

flyttilhaderslev.dk
@haderslevkommune

#haderslev

#medhjerteogvilje

ByVigsøe
Inden byVIGSØØEs nye elev,
Caroline Westergaard Iversen, kunne trække i arbejdstøjet
skulle studenterhuen lige sikres.
Med den blå hue på hovedet blev
der også tid til en lille fejring med
de nye kolleger, Lene Lassen,
Rikke Vigsøe Stockmarr, Anja
Dau og Louise Kræmer.

Nordea, Vojens
Vestergade 11, 6500 Vojens
Se vores efterårsprogram på www.banehuset.dk
Tlf. 5546 6691
Mail: j.aagaard@nordea.dk
Privatfoto
Støtter Høtten

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

Telefon: 74 54 77 70
Mail: kim@vojensflytteforretning.dk

v/Jørn Thomsen
Hans Grams Gade 5 . Vojens
Høtte 50 år
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HØTTE
Rafling

Kroernes festlige udflugtsdag

Høtterafling • 7’er & Løgn
Søndag den 25. 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

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.

Bad og badeværelse re
ba
er meget mere end .
us
br
vask, toilet og
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.

En stor indsats!
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.

VOGNMANDSFIRMAET
Flemming Paulsen

Bag dette står Vojens Walkieklub med formand Oskar
Bennetzen i spidsen, 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.

Høtte 50 år

47

VI SES TIL
HØTTE!
VI SES TIL
HØTTE!

Per Petersen
29 12 30 95

Henrik Køhler
74 18 38 63

Marc Christensen
74 18 38 49

Lilian Vollstedt
74 18 38 54

Ole Andersen
74 18 38 71

OG FRA AUGUST I
RÅDHUSCENTRET
Storegade 27
6310 Broager
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Kastanie Allé 8
6400 Sønderborg

Høtte 50 år

Rådhuscentret 43
6500 Vojens

Skrænten 5
6200 Aabenraa

VBI Høtte Cup

Vojens Bl inviterer til VBI FirmaCup
fredag d. 23. 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.16. august.
Holdene må ikke have drikkevare med på banen udover vand.

Vi i VBI ønsker alle en god Høtte
ære
Der vil v
t købe
a
t
g
i
l
u
m

ND
A
V
G
O
ØL
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

retssager – virksomhedsoverdragelser – ejendomshandler
testamenter – ægtepagter – samejeoverenskomster
erhvervsrådgivning – skødeberigtigelse – selskabsstiftelse
anpartshaveroverenskomster – privatrådgivning – lejeret
erhvervslejekontrakter – inkasso – færdselsforseelser
konfliktløsning og mægling – gældsbreve

– strafferet

særlovsovertrædelser – konkursbobehandling – panteret
rekonstruktioner – forvaltningsret – dødsbobehandling
vejlov – miljørådgivning – gældssanering – ansættelsesret
GDPR – skatterådgivning – finansieringsret – familieret
persondataret – fremtidsfuldmagter – udmatrikuleringer
injuriesager – køberrådgivning – foreningsrådgivning

Kom og mød os lørdag den 24.
august kl. 11.00 i Rådhuscentret

entrepriseret – transportret – ejendomsadministration
udlændingeret – fejl og mangler ved fast ejendom
bestyrelsesarbejde – købelov – varemærkeregistrering

– Måske er der også noget vi
kommunalret – ekspropriationer
– kommisionsaftaler
kan gøre for dig.

virksomhedsomstrukturering – virksomhedspant – bankret
kautioner – fondslov- og rådgivning – konkurrenceret

udstykningsret – markedsføringsret – ejendomsforbehold
aftaleret – generalfuldmagter – og meget meget mere.
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Husk det er os der servicere og
reparere din bil uanset mærke

René Andersen, indehaver og sælger
Har vi ikke den bil du søger, skaffer
vi den naturligvis. Kig ud og
få en go’bilsnak med mig...

Christian Ravn, værkstedschef
Nyt liv ved Andersen Automobiler A/S.
Vi reparerer alle bilmærker - bare til
Sønderjyske priser.
Ring til Christian og få din bil
fixet allerede i dag.
Mere end forventet...

Andersen Automobiler A/S

GOD HØTTE

andersenbil.dk ● 74 54 20 05
Høtte 50 år
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