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Tirsdag den 26. april 2016

Nu holder skoven åbent hus
SØNDERBORG: Naturstyrelsen og Naturskolerne i
Sønderborg Kommune
inviterer hele familien i
Sønderskoven.
Naturstyrelsens medarbejdere og Egetofte Naturskolens frivillige står klar
med en bred vifte af aktiviteter i og omkring Egetofte
Naturskole.
Indendørs bliver der bl.a.
mulighed for at komme
tæt på den store samling af
udstoppede dyr. Ved vand-

hullet i Naturskolens
smukke have kan man
fange smådyr og studere
dyrelivet med feltudstyr,
og man sejler med små
både, som man selv har
bygget. Der kan saves og
snittes, bygges hoteller til
insekter og flagermus.
Der er også tænkt på den
yngste generation, der laves
kreative ting af naturmaterialer.
Det er søndag den 1. maj
fra klokken 11 til 15, der er

Skovens Dag og åbent hus
på Egetofte Naturskole.
Bigården summer af
aktivitet ligesom resten af
området ved Naturskolen.
Ude i skoven kan man høre
om Projekt Livstræer og
være med til at frede og
bevare nogle af naturens
særlig værdifulde træer.
Skal sulten stilles, er man
meget velkommen til at
tage madpakke og drikkelse med.
exp Skoven summer af liv den 1. maj.Privatfoto.

HypnoseVærkstedet

Privatskolen als
søger 2 lærere
pr. 1. August 2016
Brænder du for at være lærer og klasselærer
Trives du med udfordringer
Vil du være med til at udvikle og præge vores skole
Kan du svare ja til ovenstående, så søger vi dig som lærer til at
undervise i følgende fag: Dansk, engelsk, kristendom og idræt,
samt tilhørende klasselærerfunktion. Vi har brug for både en
lærer i indskolingen og en i udskolingen.
Privatskolen Als er kendetegnet ved 314 dygtige og velopdragne
elever som er undervisningsparate

v/Helen Klynder & Jan Holm, Cert. Hypnotisører, Hypnoterapeuter,
Familieterapeuter, Specialundervisere & PD i Psykologi
ADHD, allergi, angst, afvænning, blodtryk, blokeringer,
depression, eksamensangst, fobier, frygt, flyskræk,
følelsesmæssige lidelser, hidsighed, hjemve,
hovedpine, indlærings-problemer, jalousi, kedafdethed,
konfliktskyhed, modløshed, mobning, nattetisseri,
nervøsitet, præstationsangst, smerter, sorg, stress,
taleproblemer, temperament, tics, pupertetskrise,
rygestop, selvværd, sportspræstationer, søvn,
usikkerhed, uro, uvaner, vægt og meget mere...

Nørrevej 6, Kollund, 8340 Kruså
Telefon: 7467 8290 Mobil: 2191 8290
Web: www.hypnosevaerkstedet.dk Email: hygnose@dmfv.dk

Campist / Par
søges til hjælp på campingplads
Vi søger hjælp til renholdelse af vores servicebygninger,
klargøring af hytter og evt. vedligeholdelse af grønne områder m.m.

Dygtige kollegaer med stort engagement og høj faglighed

Arbejdet foregår fortrinsvis i
weekender og ferier.

Gode arbejdsforhold, hvor der ikke forventes fuld tilstedeværelsestid

Ring og hør nærmere på tlf. 74424749

Vi er en ”boglig” skole, hvor alle elever og forældre bakker op
om: skolens aktiviteter, den daglige under-visning, elevernes
lektier og skolens mange arrangementer. Samtidig er vi en skole i
stor udvikling, hvor vi arbejder med alle facetter i undervisningen.

Naldmose Strand Camping
Naldmose 12, 6440 Augustenborg
Mail: info@naldmose.dk

Vi vægter fagligheden højt, men ved, at det bygger på gode
sociale kompetencer.
Vi er en traditionsbunden skole med gode faste traditioner over
skoleåret, og det er vi rigtig stolte af.
Privatskolen Als er centralt beliggende i Sønderborg. Skolen har
de 314 elever fordelt i et spor fra 0. klasse til 6. klasse og to
spor fra 7. kl. til 9. kl. Derudover har vi én 10. klasse. Vi lægger
vægt på et tæt og forplig-tende samarbejde med elever og forældre, således at: trivsel, sociale kompetencer og høj faglighed
udfordres og udvikles.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•

en velfungerende skole
arbejdsomme elever
dygtig, engageret og loyal personalegruppe
en skole, der har et positivt image
en aktiv skole med kort kommunikationsvej

LAGERHJÆLP SØGES
1 dag om ugen / mandagen
Vi har ekstra travlt om mandagen og søger derfor en
stabil og robust medarbejder med godt humør til at
hjælpe os.
Arbejdet vil primært bestå i at pakke pakker til vore
kunder i Danmark og Sverige.
Efterlønnere og pensionister er også velkomne til at søge.
Send en kort ansøgning til direktør Willy Lorenzen
– helst via email.

Unge fejrer Europas
fred og sammenhold
HYLDEST: 9. maj fejrer Europæisk Ungdom Syddanmark EUs bedrifter.
Af Pia Skaarup Larsen
psl@ugeavisen.dk

pæiske institutioner dannet
rammerne for multilaterale
beslutninger på basis af
samarbejde imellem de
I skyggen af Anden
europæiske nationer. Selve
Verdenskrig var den
kernen i det europæiske
største opgave at genopbygge et Europa som projekt har altid været at
forhindre konflikter ved at
var efterladt i ruiner.
skabe tolerance.
Krigen havde efterladt
Den 9. maj vil Europæmere end 30 millioner
isk Ungdom Syddanmark
mennesker døde. Den 9.
invitere alle til at fejre og
maj præsenterede den daværende udenrigsminister i mindes EU’s bedrifter.
Frankrig, Robert Schuman, Begivenheden starter kl. 16
ved Sønderborg Rådhus og
Schumann Erklæringen,
som søsatte hans idé om en fortsætter på Ungdomsny form for politisk samar- caféen. Det bliver et brag
bejde i Europa, som skulle af en fest, med både mad
"gøre krig ikke blot utæn- og drikke, politiske diskussioner og festlig stemkeligt, men også direkte
ning.
umulig".
Lige siden har de euro-

Der blev trampet
i pedalerne
SØNDERBORG: Der var cykelløb i Nyborg forleden
søndag, og her deltog Sønderborg Cykle Klub.
Her blev blandt andet
kørt i H40-klassen, og
Tom Bøttger Frømling
forsøgte sig med at køre i
udbrud kort efter starten af
det 102 kilometer lange
løb.
Han blev dig trods hjælp
fra to konkurrenter hentet
Afslappende
Helkropsmassage
Skulder, ryg, ben og fødder
Pris 300 kr.
Tlf. 52815300 (tidsbestillling)
Mandag-søndag 09.00-21.00
6320 Egernsund

ind igen af feltet, og så
forsøgte Karsten Andersen
sig med endnu et udbrud,
dog uden held.
Tom Bøttger Frømling
gav sig ikke uden videre,
og han kom med i et udbrud, hvor der blev samarbejdet indtil få kilometer
før mål, hvor det blev alles
kamp mod alle. Resultatet
blev, at Tom Bøttger
Frømling kom gennem
opløbssvinget som tredje
og sidste rytter, der skulle
køre om sejren. Spurten
vandt Tom Bøttger Frømling ifølge en pressemedde/caa
lelse sikkert.

Vi søger 2 uddannede lærere, som
•
•
•
•
•
•

vil klasselærerrollen i indskoling eller udskolingen
er pædagogisk og fagligt velfunderet
er struktureret, systematisk og procesorienteret
sætter ambitiøse mål for sig selv og eleverne
er anerkendende og værdsættende
kan lytte og er god til at kommunikere

Tiltrædelse: den 1. august 2016 eller efter nærmere aftale.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem
Finansministeriet og LC.
Vi ønsker din ansøgning senest: 9. Maj 2016 kl 12.00,
samtaler gennemføres i uge 20 og 21.
Ansøgning, CV og relevante bilag som PDF- eller Word-il sendes til
skolens sekretær Alice Damgård på e-mail: kontakt@privatskolen-als.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Finn
Boiskau Hansen på telefon 74430550 eller souschef Pia Grünfeld.
Du kan inde flere oplysninger på skolens hjemmeside

www.privatskolen-als.dk

Fynsgade 12-14 • 6400 Sønderborg • wl@tridan.dk

Kirkesanger
ved Ulkebøl kirke søges
Stillingen som kirkesanger ved Ulkebøl Kirke bliver ledig
per 1. august 2016. Stillingen er honorarlønnet og er normeret til 403
timer årligt, svarende til 7,5 time pr. uge.

KØR BUS ELLER LASTBIL
KUN 3.240 kr.*
KØR VOGNTOG
KUN 2.160 kr.*
KØR TAXI & LIMOUSINE
KUN 2.700 kr.*

Kirkesangeren medvirker ved gudstjenester/højmesser samt andre
kirkelige handlinger, i nært samarbejde med kirkens organist og
kirkekor.
Det vil være en fordel, såfremt ansøger har erfaring med korledelse
samt kan spille på klaver.
Ansøgning sendes til:

Ulkebøl Menighedsråd
Kirkevej 11
6400 Sønderborg
Mrk. Ansøgning

Eller mail på adressen: formand@ulkeboelkirke.dk
Ansøgningsfris 15. maj 2016
For oplysninger om stillingen henvises til kirkens organist Pia Jeanette
Nielsen på mail: organist@ulkeboelkirke.dk eller telefon 2146 8646

BLIV CHAUFFØR
* AMU-mål 47854 Godstransport med lastbil, 30 dage, 40531 Personbefordring med
bus, 30 dage, 45114 Kørsel med vogntog,
kategori C/E, 20 dage og 46927 Personbefordring med taxi, 25 dage er underlagt den
til enhver tid gældende AMU-lovgivning. Prisen er betinget af, at kursisten er i arbejde,
og ikke har en videregående uddannelse,
der har været brugt i erhvervsmæssig sammenhæng de sidste 5 år. For målgruppe,
minimumsantal og yderligere information - se
dekra.dk.
DEKRA AMU Center Sydjylland A/S, 6600
Vejen. DEKRA AMU Center Fyn ApS, 5210
Odense NV.

Undervisning i Odense, Vejen, Vejle,
Esbjerg eller Rødekro, på dag- eller
aftenhold. Ingen ventetid.

Ring nu - telefon 75 55 77 66.

