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TID&STED
SØNDERBORG
6.10-7.45: Humlehøj-Hallen, svømmehallen: For alle, 14-16.45: For alle
7-17: Containerpladser Nørrekobbel 7 og Glansager
8-14: Syddansk Universitetsbibliotek, Alsion
8-22: Dybbøl Bibliotek:
Selvbetjening: 13-17: Med
betjening
8.45-19: Vølundsgade 8:
Kirkens Korshær: Kaffestue
9-14: Blæksprutter, Rylen 1
9-15: Sønderborghus
10-13 og 14-16.30: Det Tyske Bibliotek, Rønhaveplads. 10-12: Det tyske Museum
10-17: Turistbureau
10-17: Bibliotek, Kongevej
10-17: Ulkebøl Bibliotek
13: DHF-huset, Arnkilgade
26: Dansk Handicapforbund: Lottospil
13-16: Sønderborg Slot
18.30: Sønderborghus: Robert Burns Night
19.30: Alsion: Hærens Sergentskoles Nytårskoncert –
Slesvigske Musikkorps, Søren Pilmark og Malene Mortensen
19.45-20.15: Zanzibar: Sønderborg Danseklub: Danseaften for par
Ægteparret Christensen kan allerede nu se, at det kan betale sig at deltage i projektet. Hvor meget har de endnu ikke overblik over. Foto: Claus Thorsted

Kær-familie har fokus
på energibesparelse
»

MILJØ: Grethe og Kim Christensen er en af familier på Kær Halvø, der er gået med i projekt »Bæredygtigt Landsby«, der skal få folk i landdistrikterne til at investere i energirigtige tiltag.
Af Claus Rantzau Møller
Tlf. 7211 4125, cmj@jv.dk

KÆR: I går var omkring 25 kvinder og mænd med fokus på energirenovering og miljø mødt op i
Skyttehuset på Kær Halvø.
Det var tid til nytårskur i projektet Bæredygtige Landsbyer,
som området i 2012 blev en del
af sammen med Skelde-DyntGammelgab. En af dem, som var
mødt, var familien Christensen,
der bor i et hus på 107 kvadratmeter.
– Vi har allerede skiftet kældervinduerne og elpærer ud, hvor vi
kan. Og når frosten er væk, skal

vi have nyt tag med solceller på
huset, siger en begejstret Kim
Christensen.
Ægteparret har ligesom 40 ud
af 230 mulige husstande fået lavet en energirapport hos Zerobolig. Desuden har de deltaget i
et kursus med fokus på energibesparelse i egen bolig.
– Vi lærte selv at lave beregninger. Det var utroligt at se hvor
lidt, der skulle til for at spare
mange penge, siger Grethe.

Kører mere grønt
Parret har også været på kursus i
at køre »grønt«. Det gav dem en
række redskaber, der udløste en

Vi har allerede skiftet kældervinduerne og elpærer
ud, hvor vi kan. Og når frosten er væk, skal vi have nyt
tag med solceller på huset.

Grethe og Kim Christensen,
Kær Halvø

brændstofbesparelse på omkring
18 procent. Kursusdeltagerne
sparede i gennemsnit faktisk 35
procent. I år skal Grethe være

med på et kursus, hvor hun lærer
at lave mere bæredygtig mad.
– Vores motivation er at spare
penge, og så gør vi det for miljøets skyld. Vi har jo kun jorden til
låns, siger parret.
Det er Sønderborg Kommune,
som har igangsat projektet som
en del af visionen om at blive
Europas første CO2-neutrale område i 2029. De to landsbyer har
selv meldt sig til projektet.
– Det er flot, at Kær Halvø har
modet og viljen til at arbejde
med bæredygtighed på landsbyplan, siger Stephan Kleinschmidt
(Slesvigsk Parti), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

KINORAMA
15.45: Max Pinlig 3
16.00 og 18.00: Jagten
18.30: De urørlige
20.30: Django Unchained
20.45: Gangster Squad
LÆGEVAGTEN
Tlf. 7011 0707
SKADESTUEFUNKTION
Døgnåben, tlf. 7418 2323.
JORDEMODERVAGTEN
Tlf. 7418 2334/7418 2500
APOTEKERVAGTEN
Jernbane Apoteket, tlf.
7442 3502
OFFERRÅDGIVNING
Tlf. 2550 6690 kl. 16-22
KVINDEKRISECENTER
Døgnvagt, tlf. 7442 0528
BORGERSERVICE
Rådhustorvet 10: 10-13
POLITIET
Sønderborg tlf. 114

Mannequiner
på podiet
■ AUGUSTENBORG: I mor-

gen kl. 14 er der mannequinopvisning i Caroline Amaliegårdens cafeteria i Augustenborg. Medarbejdere fra
Kirkens Korshær viser tøj,
og der er mulighed for at
købe haute couturen. Der
kan under alle omstændigheder købes kaffe og kage
for 40 kr.. Arrangør er Augustenborg Ketting Pensionistforening. Tilmelding på
lk
tlf. 25219326.

Aftengudstjeneste
■ ADSBØL: Der er aften-

Der var æblegløgg med rom til de omkring 25 deltagere. Senere kom der
også hjemmelavet hvidkålssuppe på bordet.

Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget stod for nytårstalen til arrangementet.

gudstjeneste i Adsbøl kirke
på søndag kl. 19.30 ved pastor Jan Unold. Efterfølgende er der kirkekaffe i klublk
huset.

