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På Møgeltønder UIFs generalforsamling, 
juni 2021, blev Henrik Nissen kåret 
som “Årets MUIF’er 2020”

Her gengives formandens ord til Henrik:

Han er en rigtig ildsjæl. Han startede 
med at være træner for vores U6/U7 
hold i 2010 og efter nogle år valgte han 
at give holdet videre og startede med et 
nyt U6 hold i 2012, som han stadig er 
træner for.
    Hvis man spørger Henrik om han vil 
give en hånd med, hvis der skal startes 
et nyt hold op eller hjælpe med en træ-
ning, er han altid klar til at hjælpe, man 
får aldrig et nej fra ham, hvis det har 
noget med fodbold og gøre.
    Han hjælper også til, når vi har Mø-
geltønder CUP. Ligeledes hjælper han 
også til når der sættes net i målene.
    Henrik Nissen er en altmuligmand, 
han vil gøre alt for at klubben/fodbolden 
kan fortsætte.
    Alle vores fodboldspiller kender Hen-
rik Nissen, de ved at de altid kan komme 
til ham, hvis der er noget. Han er vellidt 
både af vores spillere og forældre.
                                Henrik spiller også 
                                på vores veteran 
                                hold. Vi skal stadig 
                                den dag i dag høre 
                                om hans saksespark-
                                mål, som han lavede 
for mange år siden. Det er de færreste, 
der har set målet, men alle der spiller 
på veteranholdet har hørt om det. Med 
Henriks egne ord, så var målet på højde 
med Zlatans saksesparksmål mod Tysk-
land, fra midt på banen.

    Stor tak til Henrik Nissen for den 
store indsats, han har gjort for forenin-
gen igennem de sidste mange og forhå-
bentligt mange år endnu.

Årets MUIF’er 2020

Henrik Nissen og Bent Clausen
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Årets hold 2020/21

Bagerst fra venstre: Træner Sandie B. Mamsen, Silje Uhd Skriver, Therese Kristen-
sen, Hans Mamsen, Mathias Dyhre Snitgaard, Anna Neuberg Kling, Marie Elise 
Mamsen og Lærke Jannsen. Forrest fra højre: Træner Mark Bjørnskov, Julie Bjørn-
skov, Frederik Andersen, Caroline Haagensen, Karoline Sønniksen, Frederique van 
Pagée, Malthe Lander Christensen, hjælpetræner Mia Ruhlmann Karkov, Emilie 
Dyhre Snitgaard og Caroline Mamsen.
Siddende foran: - holdets humørspredere Nadia Bjørnskov og Anne Helene Mamsen.

Årets hold blev gymnastikafde-
lingens spring/rytmemix hold på 
18 springgymnaster fra 3.-7. kl. 
    De fortjener at blive aner-
kendt for det store træningsar-
bejde de gjorde frem i mod forårs-
opvisningen, hvor Corona satte 
en stopper for opvisningerne to 
dage før prøven skulle stå. 
    De har i marts-juni atter været 
i gang med nye serier og nyt 
show, som blev præsenteret ved 
gymnastikopvisningen i juni. 
    Stort tillykke til springgymna-
sterne og deres trænere.
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Træningstiderne for Møgeltønder UIF’s hold under TM Tønder
Håndbold i sæsonen 2021/2022, er som følgende.

U5 trille/trolle: Træning: Tirsdag kl. 16.30-17.30 i Tønderhal 2
Årg. 2016 el. senere  Træningsstart 21. september.

U6 og U7 Mix: Træning: Onsdag kl. 16.30-17.30 i Tønderhal 3
Årg. 2014/15  Træningsstart 15. september.
 Trænere: Jacob Bols, tlf. 6168 7934
  Ivonne Bodin, tlf. 2037 3298

U8 og U9 piger/drenge: Træning: Onsdag kl. 16.30-18.00 i Tønderhal 1+4
Årg. 2012/13:  Træningsstart 16. september.
 Træner: ????????

U11 Piger: Træning: Mandag kl. 18.00-19.30 i Tønderhal 1 
Årg. 2010/11  Onsdag kl. 17.30-19.00 i Tønderhal 3
  Træningsstart 6. september.
 Træner: Allan Olsen, tlf. 2898 7181

U11 Drenge: Træning: Mandag kl. 16.30-18.00 i Tønderhal 1 
Årg. 2010/11  Onsdag kl. 17.30-19.00 i Tønderhal 2
  Træningsstart 6. september.
 Træner: Ole Dalsgaard, tlf. 3028 9558

U13 Piger: Træning: Tirsdag kl. 18.00-19.30 i Tønderhal 4 
Årg. 2008/09  Fredag kl. 18.00-20.00 i Tønderhal 1
  Træningsstart 16. august.
 Træner: Anders Okholm, tlf. 4257 0717

U13 Drenge: Træning: Mandag kl. 18.30-20.00 i Tønderhal 2 
Årg. 2008/09  Onsdag kl. 18.00-19.30 i Tønderhal 1
  Træningsstart 15. august.
 Trænere: Jan Møller, tlf. 2138 9962
  Morten Mose, tlf. 2490 1626

U15 Piger: Træning: Tirsdag kl. 19.30-21.00 i Tønderhal 1 
Årg. 2006/07  Torsdag kl. 18.30-20.00 i Tønderhal 2
  Træningsstart 10. august.
 Træner: Finn Runge, tlf. 2598 7184

U15 Drenge: Træning: Tirsdag kl. 18.00-19.30 i Tønderhal 1 
Årg. 2006/07  Torsdag kl. 16.30-18.00 i Tønderhal 1
  Træningsstart 10. august.
 Trænere: Marianne Egebjerg, tlf. 5094 1196
  Bent Clausen, tlf. 2144 0666

Møgeltønder UIF har i alle rækker holdfællesskab med TSF Håndbold, 
TM Tønder Håndbold Ungdom

Håndbold i Møgeltønder UIF
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Floorballudvalget ser frem til en mere 
stabil sæson med start den 9. september.
Vi vil - som nævnt i beretningen på Mø-
geltønder UIF-generalforsamling - i den 
kommende sæson koncentrere os om 
floorball (indendørs hockey) for voksne. 
Fra 16 år og opefter. Det for at skabe et 
solidt grundlag for afdelingens beståen. 
Dette kan så være basis for at udvide ak-
tiviteten til også at omfatte børn og unge.
    Træningen vil fortsat ligge om torsda-
gen. Tidspunkt og sted vil blive meddelt 
på Facebook

Floorball - Sæson 2021-2022
    Træningen vil forsat blive ledet af Jan 
Thomasen.

Vi ser frem til at se såvel ”gamle” som 
nye spillere. Vi vil gerne skabe en afdel-
ing hvor motion, fællesskab og ansvar for 
hinanden, går op i en højere enhed. 
    Der vil være mulighed for at tilmelde 
hold til diverse stævner.
    Kontakt gerne et af udvalgsmedlem-
merne for mere information.

På udvalgets vegne
Stig Andersen

“Møgeltønder UIF”
udgives af Møgeltønder Ungdoms- og Idrætsforening

Bladet udkommer 3 gange om året (marts, august og december)

Redaktion:
 Bent Clausen Lone Sørensen Erik Varst
 bent.clausen@wkragh.dk  lone2149@skoletdr.dk               erikvarst6270@gmail.com

Indlæg til bladet sendes til ovennævnte. Deadline til december-nummeret er den 1. nov.

19. sept. 
kl. 10-16

Hobby/loppe garagesalg i Møgeltønder
Søndag den 19. september kl. 10-16
Har du en hobby, hvor dine sager hober sig op, har du ryddet op eller trænger 
til det… har du noget liggende, som andre måske kan få glæde af?
Så byder muligheden sig nu får at sælge ud, samtidig med at deltage i en 
festlig/hyggelig dag i Møgeltønder. 
Du (evt. familie og venner) laver en bod i din have, garage eller indkørsel 
og tilmelder dig begivenheden (bindende). 
Der udarbejdes et kort over byen, hvoraf det fremgår hvor der kan 
handles, så alle der får lyst, kan slå vejen forbi hos dig og de 
andre tilmeldte. 
Bindende tilmelding skal senest ske den 29. august til:
Kathrin Gehrt på tlf: 60 95 58 79 eller
Karin Gøgsig på tlf: 22 53 38 37 
Arrangør: Møgeltønder borgerforening Tranen
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Endelig kan vi igen 
åbne op for 

fredags-
svømning...
Vi starter op fredag den 10. september 
kl. 18.00-19.30 uden restriktioner og 
med alle 3 bassiner åbne. Igen har vi 1. 
fredag i hver måned Peters gård åben 
med stor fælles sauna og udendørs spa. 
Ud over dette er det store bassin opdelt 
så der er plads til både svømning og leg. 
Vandrutsjebanen er tændt en times tid 
og saunaerne i omklædning er også til 
rådighed. 
    Kontingent på 175,- pr. person betales 
for 30 gange svømning i perioden 10. 
september til fredag 29. april 2022 på 
hjemmesiden: moegeltoender.infoland.dk

    Der vil igen afholdes svømmemærke-
dage for børnene... Mere om dette kom-
mer senere.
    For at vi fortsat kan holde kontingen-
tet nede ville det være en stor hjælp hvis 
du evt. vil tage livredderprøven. Man 
skal blot være 16 år og fylde 17 inden 
årets udgang. Kontakt svømmeudvalget. 
    Bedst af alt er, at vi igen må mødes!

Vi glæder os til at se Jer!

Venlig hilsen Svømmeudvalget

SUPER NYT fra svømning
Svømmestart

fredag

den 10. september

kl. 18.00-19.30

ONSDAG

den 27. oktober

kl. 15.00

Du ved sikkert at...
...Sandkuglen i Møgeltønder er et skønt naturområde, som egner 
sig til en gåtur, bålhygge, en fisketur eller blot en stille stund?
Men ved du også at det er sandkulens brugere der selv skal 
varetage pasning af området? 
Så, hvis området skal forblive fremkommeligt og et skønt sted i byen, 
er der brug for din hjælp.
Der indkaldes 2 x årligt til arbejdsdag, hvor der beskæres og ryddes op. 
Derudover klippes hækplanter og stier fri i løbet af sommeren, så det er 
muligt at færdes rundt om sandkulen.
Sæt derfor kryds i kalenderen til næste arbejdsdag 
onsdag den 27. oktober 2021 kl. 15.00 
(eller når du har mulighed for at dukke op).
Medbring: waders, trillebør, grensaks, alm. sav, motorsav m.m.
Mød op og vær med til at bevare dette smukke sted!
På Tranens og arbejdsgruppens vegne.
Har du spørgsmål eller andet vedr. Sandkulen kontakt:
Jens Nissen, tlf. 40 14 85 96 eller Kathrin Gehrt, tlf. 60 95 58 79



Aktivitetskalender for Møgeltønder 2021
Dato Arrangement Arrangør/Sted

  2. september Sensommerfest Møgeltønder Seniorer

  2. september Thomas Warberg Stand-Up-Show Møgeltønder UIF

  4. september Møgeltønder CUP Møgeltønder UIF

19. september Hobby/loppe garagesalg Hele byen

30. september Bankospil Møgeltønder Seniorer

  4. oktober Planlægningsmøde hos Jens Nissen Tranen
 for alle foreninger i byen. Formål: At samle aktivitetsliste

15. oktober Ålespisning Møgeltønder Seniorer

27. oktober Arbejdsdag i Sandkulen Borgerforeningen Tranen

28. oktober Førstehjælps undervisning Møgeltønder Seniorer

13. november Koncertaften Møgeltønderhus

21. november Julebanko Møgeltønderhus /Tranen

25. november Julemarked i Kiel Møgeltønder Seniorer

28. november Julelys og -træ tændes i Slotsgade Tranen
 m/fællesspisning

  2. december Adventsforberedelse Møgeltønder Seniorer

  4. december Julefrokost Mona / Møgeltønderhus

  9. december Julefrokost Møgeltønder Seniorer

Lavet i samarbejde med byens foreninger.
Se mere på http://moegeltoender.infoland.dk / i kalenderen og kommende aktiviteter.
Der tages forbehold for aflysninger og programændringer.
Se opslag på Facebook og ved Min Købmand.

Vi er stadig i gang  med sommerferien 
og håber at I nyder den.

Vi håber vi kan starte i september 
som vi plejer og alt bliver normal igen.

Vi spiller tirsdag og torsdag.

Start tirsdag den 14. september:
kl. 18.30-19.30  -  kl. 19.30-20.30 samt
kl. 20.30-21.30
Torsdag spiller vi fra kl. 18.00-19.00
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Badminton i Møgeltønder UIF
Vi spiller til sidst i april.

Husk at melde Jer til 
over nettet.

Har I problemer så 
kontakt mig
på tlf. 2174 8362

Hilsen badmintonudvalget
Mona Sørensen
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    Elsker du at vende på hovedet? Har 
du lyst til at stå på hænder, slå flik-flak, 
lave saltoer og en masse vejrmøller? Så er 
dette hold noget for dig. 
    Vi vil i årets løb arbejde med kroppens 
og dens bevægelsesmuligheder indenfor 
gymnastikkens verden. Dvs. vi vil udfor-
dre børnenes evner indenfor:

• Springgymnastik – vi vil øve forskellige 
 spring med børnene alt efter deres 
 niveau 

• Seriegymnastik – vi vil lære små korte 
 serier 

• Sanglege og regellege – vi vil lege hver 
 gang vi træner 

• Motorik og bevægelse – motorikken vil 
 blive udfordret gennem bevægelseslege 

• Sidst men ikke mindst skal vi have det 
 SJOVT ...

Træner: Christina Jannsen

Spring/rytmemix 3.-7. klasse
3.-6. klasse er et mixhold, som træner 
fredag fra kl. 16.15-17.45. Vi har fokus på 
udvikling af børnenes individuelle spring-
evner. Vi vil lære serier, som vi kan vise 
frem til bl.a. forårsopvisning i Løgum-
kloster. 
    Da vi er et opvisningshold, 
vil der være lidt udgifter til 
en fin dragt, hvorfor sæson-
prisen er 450 kr. 
    Håber at se og gense masser 
af friske rytme/springpiger/
drenge.

Vel mødt!

Springhilsner fra 
Mark Bjørnskov og Sandie Mamsen 

Gymnastik i Møgeltønder UIF
Sæson 2021/2022

Mor/Far/barn – 0-3 år (Vuggestue/
dagpleje)
Leg med dit barn - udvid horisonten til 
motorik og hyggeligt samvær, hvor barnet 
er i centrum.
    Så alle friske piger og drenge, ta’ en 
voksen i hånden, for nu skal der leges, 
hoppes, kravles, springes, danses og 
grines. Mor/Far/barn gymnastik handler 
om, at børn og voksne rører sig sammen 
og har det sjovt. Vi laver gymnastik både 
på gulv og i redskaber. Vi synger, laver 
rim og remser. Børnene bliver udfordret 
og overskrider deres egne grænser.
    Krav at den voksne deltager aktivt 
sammen med barnet, og det er ikke et 
krav, at barnet kan gå, for at kunne være 
med på holdet. 
Træner: Charlotte Gubi 

RÆS og FRÆS - Børnehavebørn
Er du til RÆS og FRÆS… og har en lille 
krudtugle gemt i maven. 
    Kan du lige fart, fantasi og udfordre din 
krop, så er RÆS og FRÆS netop holdet 
for dig. 
    På vores hold skal vi ved hjælp af fanta-
sien, lege, springe til musik og tumle alle 
de gymnastiske færdigheder ind. Vi skal 
udfordre kroppen ved hjælp af skægge og 
finurlige redskabsbaner, så ved at trille, 
hoppe, kravle/krybe styrker motorikken. 
    Det bliver en spændende sæson med 
masse af RÆS og FRÆS. Så kom og vær 
med til, at have det sjovt med gymnastik-
ken. 
Trænere: Christina Früstük Hansen og 
Betina Mensel Møller

Spirrevipperne – 0-2 klasse
Spirrevipperne er et spring-gymnastik
hold for piger og drenge i 0.-2. kl. 



... det skifter lidt. 

- Træning af ryg og mave liggende på 
  gulvet 

- Udstrækning 

- Hver anden gang afspænding og hver 
  anden gang danses et par folkedanse for 
  at vedligeholde koordinationsevnen. 

Man er altid velkommen til at møde op og 
få et par prøvegange. 

Træner: Hanne Boldt

Gymnastik i Møgeltønder UIF
Senior Damer
Hvis du er 60+ og har lyst til at gøre lidt 
ved fysikken, står jeg med et tilbud hver 
mandag kl. 16.15-17.15. Timerne er byg-
get op om følgende skabelon:

- Et kort opvarmningsprogram, hvor hele 
  kroppen bliver rørt igennem. 

- Lettere styrketræning af de store mus-
  kelgrupper.  

- En smule konditionstræning, eller balan-
  cetræning eller en lille leg af en slags ...

Møgeltønder UIF 9

 Hold Dag Træner

 Senior Damer Mandag kl. 16.15-17.15 Hanne Boldt

 Ræs & Fræs  Tirsdag kl. 16.30-17.15 Christina Früstük Hansen
 (Børnehave)  Betina Mensel Møller

 Spirrevipper  Onsdag kl. 17.00-18.00 Christina Jannsen
 (0.-2. klasse)

 Mor/Far/Barn Torsdag kl. 16.15-17.00 Charlotte Gubi
 (0-3 år)

 Rytme og springmix Fredag kl. 16.15-17.45 Sandie Mamsen / Mark Bjørnskov 
 (3.-7. klasse)

Opstart
Alle hold starter op i uge 37, og træner på følgende dage:

Gymnastikopvisning
Vi afslutter sæson med en hjemmeopvisning

søndag den 27. marts 2022 kl. 13.00
Vi glæder os rigtigt meget til en spændende og aktiv sæson!

Venlig hilsen gymnastikudvalget:
Wiebke, Sandie & Christina 

Møgeltønders hjemmeside:
www.moegeltoender.infoland.dk
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    I år arbejdes der på at få endnu mere 
vild natur, blomster og dyr til at være på 
legepladsen.
    Familier er velkomne til at benytte 
vores arealer efter lukketid og i week-
enderne. Husk at passe på vores ting. 
Se mere på 
aula.dot.dk/moegeltoender-boernehus 
Venlig hilsen 
Henrik Nielsen
Daglig pædagogisk leder 
Møgeltønder Børnehus / Børn & Skole

Naturbørnehave
Møgeltønder Børnehus arbejder på at 
blive en naturbørnehave.
    Vi anser naturen for at være en sanse-
oplevelse. Den skal smages, høres, føles 
og duftes. Naturen er til for at benyttes, 
men den skal samtidig beskyttes. Det 
kræver at man kommer ud i den, og det 
skal helst ske fra barnsben af.
    Vi har et fantastisk udeområde og et 
dejligt hus som hver dag giver børnene 
muligheder for udfordringer og oplevel-
ser i og omkring naturen sammen med 
andre børn og voksne.
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Møgeltønder Forsamlingshus

tilbyder følgende:
Udlejning af lokaler op til 110 pers.
- til fest, møder, kulturelle arrangementer, 
underholdning og kaffebord.
Lille sal til 35 personer.
Formand: Christian Clausen
Tlf. 74 73 81 87 / 20 49 14 87
mail: hccl@mail.dk

Kan også opdækkes med runde borde til 
8 personer.
Gode parkeringsforhold.
Gode toiletforhold 
- også for handicappede.
Helt moderne køkkenfaciliteter.
“Huset” kan lejes med eller uden køkken-
personale.
Totalløsning:
“Huset” tilbyder at arrangere Deres fest, 
fra A til Z - ring til Mona.

Forhør om priser/praktiske spørgsmål - 
henvendelse til:
Mona Frederiksen
29 41 89 49
e-mail: monaogmichael@hotmail.com



Førstehjælper i Region Syddanmark & Trygfonden
Du kan melde dig som førstehjælper, hvis du bor i Region Syddanmark. Førstehjælperne kan 
vælge at indgå i et beredskab, hvor regionens AMK Vagtcentral kan sende dem ud til situa-
tioner, hvor der er brug for hurtig hjælp.

Region Syddanmark har en aftale med Dansk Folkehjælp frem til maj 2020 
- og derefter med Trygfonden
Region Syddanmark har indtil maj 2020 en aftale med Dansk Folkehjælp. Du kan tilmelde dig 
ordningen ”Danmark Redder Liv” på Dansk Folkehjælps hjemmeside.
    Fra maj 2020 er det Trygfonden, der administrerer de syddanske frivillige til 
hjertestop under deres hjerteløber-ordning. Du kan allerede tilmelde dig som 
hjerteløber i dag, men vil først bliver kaldt ud fra maj 2020. 
    Hvis du er tilmeldt Dansk Folkehjælps ordning Danmark Redder Liv, så skal 
du selv tilmelde dig til Trygfondens ordning for at blive sendt ud fra maj 2020.

Førstehjælperne bliver sendt ud til fire forskellige situationer
Førstehjælperne bliver uddannet i at yde førstehjælp, og derefter kan de via telefonen blive 
kaldt ud til:
 • Patienter med hjertestop, hvor genoplivning er relevant
 • Bevidstløse patienter hvor den sundhedsfaglige visitator er i alvorlig tvivl om, der er vejr-
  trækning, om der er fremmedlegemer i luftvejen eller i tilfælde af svært påvirket vejr-  
  trækning
 • Allergisk chok (anafylaksi)
 • Hævelse i luftvejen med svært påvirket vejrtrækning (udløst af allergi, insektstik m.m.)

Læs mere om førstehjælperne
Hvis du har flere spørgsmål, kan du få svar på de mest almindelige på Region Syddanmark 
FAQ-side

Tilmeld dig ordningerne
Du kan tilmelde dig ordningen ”Danmark Redder Liv” på Dansk Folkehjælps hjemmeside 
(eksternt link).
    Du kan tilmelde dig til ordningen “Hjerteløber” ved at downloade Trygfondens app. Hvis du 
har en iPhone, kan du hente den i Apples Appstore (eksternt link). Hvis du har en Android-
telefon kan du hente den via Google Play (eksternt link).

Hvem støtter projektet Møgeltønder Redder Liv 
Det gør Pensionistforeningen, Forsamlingshuset, Møgeltønder UIF, Borgerforeningen Tranen

Der bliver afholdt et 2 timers kursus 
den 17. november 2021 kl. 19.00 i Møgeltønderhus

Brand & Redning Sønderjylland står for undervisningen med lokale undervisere.
Forsamlingshuset er vært ved kaffe + kage.

  Derfor er tilmeldingen nødvendig.  Max. 16 på holdet - først til mølle. 

Vær med til, at gøre en forskel. 

Det bliver måske dig næste gang, der får brug for hjælp!

Tilmelding til pensionistforeningens formand, Poul E. Henriksen, tlf. 2330 1684

På vegne af foreningerne, Poul Erik Henriksen

Møgeltønder UIF12



Hold:  Start: Dag:             Klokken:

U6              For at komme i gang mangler vi en træner! Kontakt venligst Gitte, 60 49 51 61

U7  11. august Onsdag 17.00-18.00     
Trænere: Linda Knudsen, 26 77 80 30 og Nicole

U8  10. august Tirsdag 16.30-17.30     
Trænere: Thea Paulsen-Nissen, 28 72 25 67 og Charlotte Gubi, 52 19 54 84

U9/U10 Drenge 11. august Onsdag 16.30-18.00     
Trænere: Marco Hansen, 29 83 53 13 og Martin Laugesen, 29 27 80 18

U11/U12 Drenge 09. august       Mandag/torsdag 17.00-18.30     
Trænere: Per M. Frandsen, 20 43 78 88 og Henrik Petersen, 40 47 70 04

U11/U12 Piger      09. august       Mandag/torsdag 17.00-18.30    
Træner: Steen Mamsen, 28 96 47 24

U14/U15 Drenge      10. august       Tirsdag/torsdag 16.30-18.00   
Trænere: Henrik Nissen, 28 74 51 28 og Gitte Petersen, 60 49 51 61 samt Alvin Jensen

U15 Piger MUIF/TSF  
Angående opstart og træningstider: Kontakt Espen Reedtz, 20 96 24 54 

Veteraner  Hele året Søndag 10.00-12.00      
Holdleder: Lasse Hattens, 53 34 81 67 og Alvin Jensen, 51 34 67 86

60+  Sommertid Onsdag 18.30-20.00   
Leder: Jens Kjær, 40 29 21 52

Hvis der er nogen der går med tanker om at blive fodboldtræner eller -dommer, kan man kontakte Gitte 
på tlf. 60 49 51 61 - eller vil man spille fodbold i klubben, kan man møde op eller kontakte trænerne.
Vi byder alle vore medlemmer, samt nye, velkommen til efterårs-sæsonen 2021!
U6 = årgang 2016 U9   = årgang 2013 U12 = årgang 2010 U15 = årgang 2007
U7 = årgang 2015 U10 = årgang 2012  U13 = årgang 2009 U16 = årgang 2006
U8 = årgang 2014 U11 = årgang 2011 U14 = årgang 2008 U17 = årgang 2005

F   DBOLD Efterår
2021
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Bestyrelsen i Møgeltønder UIF

Formand:
Christina Nielsen
Bønderbyvej 19
6270 Tønder
Tlf. 73 83 53 17
dyhre24@hotmail.com

Medlem:
Wiebke Jannsen
Kannikhusvej 6, Bønderby
6270 Tønder
Tlf. 20 13 54 68
frankogwiebke@hotmail.dk

Gymnastik

Håndbold
Lone C. R. Madsen
Holger Danskesvej 5
Møgeltønder
6270 Tønder
Tlf. 20 10 41 59
lonmad@icloud.com

Bent Clausen
Holger Danskesvej 9
Møgeltønder
6270 Tønder
Tlf. 21 44 06 66
bent.clausen@wkragh.dk

Lars Carstensen
Elmegårdsvej 19
Møgeltønder
6270 Tønder
Tlf. 24 48 80 66
broder@12v.dk

John Madsen
Holger Danskesvej 5
Møgeltønder
6270 Tønder
Tlf. 23 73 10 15
joma@ecco.com

Dorte Sørensen
Sønderbyvej 14
Møgeltønder
6270 Tønder
Tlf. 20 14 85 96
dorteogjens@mail.dk

Formand:
Bent Clausen
Holger Danskesvej 9
Møgeltønder
6270 Tønder
21 44 06 66
bent.clausen@wkragh.dk

Næstformand:
Bestyrelsesmedlem:
Stig Andersen
Erik Lassensvej 8
Gallehus
6270 Tønder
61 91 22 92
laredostig@hotmail.com

Lone Sørensen
Elmegårdsvej 11
Møgeltønder
6270 Tønder
22 26 43 35
lone.2149@skoletdr.dk

1. suppleant:
Nina Hansen
Elmegårdsvej 19
Møgeltønder
6270 Tønder
60 60 23 55
nina_hp@hotmail.com

2. suppleant:
Sandie Mamsen
Toghale 1
Møgeltønder
6270 Tønder
61 60 28 51
sandieskov@hotmail.com

Foreningsblad Økonomi

Koncert

Klubhus

Sct. Hans
Fastelavn

Kasserer:
Anette Iversen
Nørrefoldvej 29
Møgeltønder
6270 Tønder
74 73 80 00
30 54 67 99
ai@enjoyresorts.dk

Sekretær:
Per Frandsen
Jens Jessensvej 14
Møgeltønder
6270 Tønder
20 43 78 88
pfhd16@gmail.com

Medlem:
Sandie Mamsen
Toghale 1
Møgeltønder
6270 Tønder
Tlf. 61 60 28 51

Deadline til december-nummeret: 1. november
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Fodbold
Henrik Varst
Bakkevej 5
Løgumgårde
6240 Løgumkloster
53 79 19 72
hvarst@outlook.dk

Nadja Lorenzen
Spikergade 28, 1.th.
6270 Tønder
53 34 09 94
nasalo@outlook.dk

Gitte G. Petersen
Herredvej 1
Møgeltønder
6270 Tønder
60 49 51 61
ggpetersen@live.dk

Badminton
Mona Sørensen
Slotsgaden 26, Møgeltønder
6270 Tønder
21 74 83 62
mascotmglt@gmail.com

Ove Hansen
Guldhornsvej 16, Gallehus
6270 Tønder
24 44 34 15
ove.hansen1@skolekom.dk

Villy Sørensen
Slotsgaden 26, Møgeltønder
6270 Tønder
74 73 83 62

Floorball
Jan Thomasen 
Mågen 59
6270 Tønder
Tlf. 20 44 70 89
Jan.thomasen@gmail.com

Jan Schultz Petersen
Søndergade 2
6270 Tønder
Tlf. 28 61 27 18
Janjon1@stofanet.dk

Arthur W. Petersen
Sønderbyvej 1A
6270 Tønder
Tlf. 51 76 53 49
Pilegaarden_arthur@outlook.dk

Stig Andersen
Erik Lassensvej 8, Gallehus
6270 Tønder
Tlf. 61 91 22 92
laredostig@hotmail.com

Motionscenter
Anette Iversen
Nørrefoldvej 29
6270 Tønder
Tlf. 30 54 67 99
 
Heidi Jürgensen
Møllevej 29
6270 Tønder
Tlf. 26 39 50 10
 
Betina Bossen Mathiesen
Bønderbyvej 1
6270 Tønder
Tlf. 26 35 72 22

Mia Munch Frandsen
Jens Jessensvej 14
6270 Tønder
Tlf. 60602842
 
Anne Boyschau Nielsen
Nørrefoldvej 37
6270 Tønder
Tlf. 40458074
 
Jan Andersen
Fruensgårdvej 7
6270 Tønder
Tlf. 22 18 91 58

Svømning
Lars Jürgensen
Elmegårdsvej 11
Møgeltønder
6270 Tønder
61 77 84 05
taube@jubii.dk

Lars Carstensen
Elmegårdsvej 19
Møgeltønder
6270 Tønder
24 48 80 66

Pernille Hell Duus
Elmegårdsvej 17
Møgeltønder
6270 Tønder
20 82 60 90

Mona Thimsen
Møllevej 62
Møgeltønder
6270 Tønder

Martin Dau Carstensen
Kogsvej 17
6270 Tønder
30 91 49 96

Mette J. Olesen
Møllevej 58
Møgeltønder
6270 Tønder
27 62 10 98

Villy Sørensen
Slotsgaden 26
Møgeltønder
6270 Tønder
74 73 83 62



Altid første weekend 

i september

info: 
Per Frandsen - 20 43 78 88

moegeltoendercup@gmail.com

MØGELTØNDER

CUP
Lørdag 4. sept. 2021
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34.

Tilmelding til CUP: 
www.staevner.dk

Møgeltønder UIF16



Torsdag den 2. september 2021
i Multisalen ved Møgeltønder Skole

Gratis arrangement for medlemmer af Møgeltønder UIF, min. 15 år
(tilmeldt svømning sæson 2019/20 - andre idrætsgrene sæson 2020/21)

Billetterne skal afhentes personligt i klubhuset 
den 23. august kl. 17.00-19.00 eller den 24. august kl. 19.00-21.00.

Program: Kl. 17.30 Dørene åbnes - Kl. 18.45 Opvarmning ved Oliver Ljunggren
Kl. 19.30 Thomas Warberg

Oliver Ljunggren &

THOMAS WARBERG
STAND-UP-SHOW

Møgeltønder UIF 17



Billetpris: kr. 100 eller kr. 175 inkl. spisning  / Billetter købes på: bit.ly/mogeltonder

Sanger- og sangskriverne Kasper Buch og Nigel Ray Beck er efterhånden kendt for deres 
dobbeltkoncerter hvor de tager publikum med på en musikalsk og historierig rejse med 
hver deres sange og historiefortællinger.
    Kasper Buch som selv er bosat i Møgeltønder er netop aktuel i både lokalradio og på 
DR P4 hvor hans seneste single ‘Point This Ship’ af- og til bliver afspillet landet over i det 
landsdækkende program ‘P4 Play’.
    Kasper Buch har turneret det meste af Danmark rundt samt Færøerne, nu ligger han 
vej forbi lokalområdet og giver byen en forsmag på hans sange og historiefortællinger.

Arr. Møgeltønder Forsamlingshus

Koncertaften
med Kasper Buch & Nigel Ray Beck

i Møgeltønderhus
Lørdag den 13. november 2021 kl. 20.00

Møgeltønder UIF18



MØGELTØNDER

MOTIONS

CENTER
 Møllevej 25a

Åben hver dag fra kl. 05.00 til kl. 22.00

På følgende tidspunkter vil der stå en 
instruktør klar, som kan hjælpe dig med 
at få lagt et træningsprogram:

Tirsdag kl. 09.30 til kl. 11.00
 (kan ændres fra uge til uge)
 kl. 19.00 til kl. 20.00
Torsdag kl. 09.30 til kl. 11.00
 (kan ændres fra uge til uge)

Ønsker man at få lagt et træningspro-
gram på et andet tidspunkt, så kan man 
kontakte Heidi på tlf. 26 39 50 10.

Vi tilbyder også holdtræning, vi har 
følgende hold:
HIIT
Mandag fra kl. 18.00 til kl. 19.00
Yoga
Tirsdag fra kl. 17.00 til kl. 18.00
Body Pump
Torsdag fra kl. 19.00 til kl. 20.00

HUSK - hvis holdet er fyldt, så tilmeld 
dig alligevel, da du så vil komme på en 
venteliste. Hvis der så kommer en ledig 
plads, vil du straks få besked på din 
mail.

Priser:

Fitness inkl. holdtræning 
    kr. 150 pr. måned        18 år - 65 år

Fitness inkl. holdtræning 
    kr. 100 pr. måned  7. klasse - 18 år 
    og over 65 år

Der vil være et éngangsbeløb på
kr. 50,00 til en nøglebrik til døren, så 
man kan komme ind i centeret mellem 
kl. 5.00 og kl. 22.00 - alle ugens dage.

Tilmelding samt køb af nøglebrik til 
Møgeltønder Motionscenter skal ske på 
https://moegeltoender.infoland.dk/  under 
Møgeltønder UIF.
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MOTIONSCENTER
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Møgeltønder UIF20

VALG TIL
Tønder Kommunes Folkeoplysningsudvalg

Januar 2022
Møgeltønder UIF har i de seneste valgperioder været med i udvalget, som 
repræsentant for idrætten i hele Tønder Kommune.
Der vælges også medlemmer fra flg. Grupper:
Uniformerede korps (spejdere), politiske samt religiøse 
foreninger
Idébestemt børne- og ungdomsarbejde samt handicap-
foreninger
Voksenundervisning
3 kommunalbestyrelsesmedlemmer
Valgperioden er 4 år og følger kommunalvalget.
Det er nu tid til at få nye kræfter i udvalget. 
Jeg har i de seneste 2 valgperioder været medlem 
af udvalget. 
Som medlem får man en bred viden om, hvor mangfoldige 
de frivillige aktiviteter i Tønder Kommune er.

Opstillingsmøde og gennemførelse af valg foregår i januar 
2022 - en enkelt aften i et af idrætscentrene. 
Her kan interesserede stille op, når man er medlem af en 
idrætsforening. Der vælges 5 repræsentanter for idrætten 
og disse skal hver have en personlig suppleant.

Der afholdes 7 - 9 møder om året.

Udvalget arbejder – inden for Folkeoplysningslovens rammer 
– bl.a. med:
• Fordeling af diverse tilskud
• Godkendelse af nye folkeoplysende foreninger
• Medinddrages i udformningen af kommunens politik for:
 Kultur, Fritid og Landdistrikter
• Udpeger modtagere af Tønder kommunes træner-, leder- og forenings-
 priser.

Hvis dette har din interesse, er du velkommen til at henvende dig til bestyrel-
sen i Møgeltønder UIF

Stig Andersen
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Vi giver 30 % ekstra 
i sponsorstøtte
Vi ved, at mange klubber og foreninger er udfordret i den her 
særlige coronatid. Sammen med vores forhandlere giver vi nu 
30 % ekstra på næste afregning, så din forening lidt hurtigere 
kan få fyldt klubkassen op. For vi ved, at hver en krone tæller.

Se mere på ok.dk/30ekstra 

30 % ekstra
i klubkassen

Usædvanlige tider kræver usædvanligt gode nyheder! OK og OK’s forhandlere 
giver Møgeltønder UIF 30% ekstra i sponsorstøtte. Tak til alle, der støtter med 
benzinkortet eller OK’s app! Hver en krone tæller i foreningskassen i øjeblikket.

Vi giver 30 % ekstra 
i sponsorstøtte
Vi ved, at mange klubber og foreninger er udfordret i den her 
særlige coronatid. Sammen med vores forhandlere giver vi nu 
30 % ekstra på næste afregning, så din forening lidt hurtigere 
kan få fyldt klubkassen op. For vi ved, at hver en krone tæller.

Se mere på ok.dk/30ekstra 

30 % ekstra
i klubkassen

Vi giver 30 % ekstra 
i sponsorstøtte
Vi ved, at mange klubber og foreninger er udfordret i den her 
særlige coronatid. Sammen med vores forhandlere giver vi nu 
30 % ekstra på næste afregning, så din forening lidt hurtigere 
kan få fyldt klubkassen op. For vi ved, at hver en krone tæller.

Se mere på ok.dk/30ekstra 

30 % ekstra
i klubkassen
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