
· Frokostplatte 1
Pamaskinke
Sild m. rejer
Græske frikadeller

Nyheder hos Lenes Smørrebrød

· Frokostplatte 2
Laks med rygeost
Kamsteg m. rødkål
Kylling m. feta salat

· Frokostplatte 4
Æg med rejer
Roastbeef m. remoulade
Skinke m. italiensk salat

· Frokostplatte 3
Røget Coulotte m. avokado æggesalat
Leverpostej m. bacon
Fiskefilet m. remoulade

Fiskesymfoni
Røget ørred, laks, æg og rejer 
med thousand Island dressing 
på ristet franskbrød

                                                 Pr. stk. 45,-

Pr.  platte  55,-Incl. rugbrød

Lindegade 23 · 6070 Christiansfeld · Tlf. 7456 1516
Åben: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30 - Lørdag 9.30-12.30

Derfor gi’r jeg 

20%
på alt i butikken
(Tilbuddet gælder fra 3/3 - 8/3)

- Kig ind og gør en god handel

- Smart tøj til piger i alle aldre
Gratis tasker til de første 100 kunder!

H
Det var kommunens 1.
viceborgmester, Jens
Christian Gjesing, der
havde fornøjelsen af at

holde festtalen ved den offici-
elle indvielse af Sønderjysk
Landbrugscenters udvidelse.
En udvidelse, som har bety-
det at man nu har samlet de
to afdelinger - Vojens og 
Løgumkloster - i det nye store
center i Vojens. Det glædede
naturligvis Gjesing, der er
formand for kommunens 
Erhvervs- og Kulturudvalg.

-Det er het fantastisk at se
udviklingen herude, og man
må rose den fremsynethed,
som lederne i de tidligere fire
sønderjyske landboforeninger
udviste ved at udtænke dette
center, sagde Gjesing og tog
lidt kegler med en vittighed
om, at jo færre landmænd der
er - jo mere rådgivning må de
have brug for. Ihvertfald er
mange specialister beskæftiget
i centeret, og et blik oppefra
afslører, at der faktisk kan
bygges endnu to fløje før byg-
ningen er helt harmonisk i sin
facon.

Gjesing kaldte landbrugs-
centeret for et moderne vi-
dencenter - en type intelligent
virksomhed, som kommunen
meget gerne ser placereret
indenfor bygrænsen, idet det
giver mange jobs hvor lønni-
veauet er højt nok til, at man
har råd til at betale skat.

Den lidt vovede tale fra
Gjesings side fik undervejs

telse hos mange af de tilstede-
værende, at kommunen godt
i mere konkrete forhold kan
være en træls med- eller mod-
spiller.

Kreative medarbejdere
De mange medarbejdere på
Sønderjysk Landbrugscenter
har op til receptionen haft 
alle muligheder for, at bevise
at de er så intelligente, som
talerne gjorde dem til. Og at
intelligens har mange ansig-
ter.

Personalet ønskede nemlig

med en hel masse små felter.
Hver medarbejder skulle så
dekorere netop sit felt med en
forudbestemt farve. Det kom
der et meget smukt og meget
dynamisk kunstværk ud af.
Alle de tanker som ligger bag
hvert eneste felt i mosaikken
er nemlig med til at give det
samlede billede en utrolig
energi. Og det understreger
hvor stærk man er når man
forener mange kompetencer
om at løse en fælles opgave.
Intet kunne ramme mere lige
på sømmet. Det er nemlig 

Sønderjysk Landbrugscenter i Vojens tog officielt sin nye fløj i
brug i fredags. Det blev fejret med kreative gaver.

Kunstneren Dorte Marcussen fortæller om nogle af de enkelte elementer i den store mosaik, som med-

arbejderne både har malet og skænket til det nye landbrugscenter.                     Foto: Peter Rasmussen

Det væltede også ind med mere almindelige gaver.

Festlig indvielse af en
stor udvidelse


