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• El-installationer
• Reparationer
• Industriservice
• IHC/wireless
• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

Norman 
Rudbeck

Tlf. 40 82 49 39 info@krusaa-el.dk
www.krusaa-el.dk

enjoy marina
fiskenæsR E S O R T S

Der er altiD en anleDning...

enjoy-resorts.dk  ||  info-mf@enjoyrestorts.dk
Tlf. 73 65 00 33

Julegaver
Vælg mellem 
følgende 
gaveæsker:

I 3 little Wonders
I Herbal Day
I African Red Tea

Se alle julegavetilbuddene på
enjoy-resorts.dk/julegaver

enjoy marina
fiskenæsR E S O R T S

En gaveæske samt

50 min. 
Hot stone

849,-

En gaveæske samt

25 min. 
massage

649,-

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 
Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen 
Nyvej 5 · 6320 Egernsund 

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57Tlf. 74 48 50 47

Hver torsdag:
Grønlangkål med tilbehør.

Fredag den 5. december
serveres der Eisbein
med Sauerkraut m.m. 

Traditionel Julefrokost
i og ud af huset. 

Se hjemmeside for mere info!

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk ·www.1747.dk

HUSK AT

RESERVERE BORD!

kr. 99,-

kr. 145,-

kr. 178,-
(Min. 12 pers.)

GRÅSTEN
PADBORG

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00 ∙ SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

FÅ ET NYT SÆT KNIVE 
I SKUFFEN MED 
OP TIL 85% RABAT

Kun for medlemmer

S A M L E

M Æ R K E R
Saml mærker
på mobilen og få
  de første 
15 gratis

SPAR

Kun for medlemmer

S A M L E

M Æ R K E R
Saml mærker
på mobilen og få
  de første 
15 gratis

SPAR

Download app’en
Samlemærker

Kun for medlemmer

S A M L E

M Æ R K E R
Saml mærker
på mobilen og få
  de første 
15 gratis

SPAR

Eventyrlig  julepynt

Vind en gaveæske med en H.C. Andersen-bog, et bogmærke og et ophæng, 
samt en � ot julepakke fra Odense Marcipan til en samlet værdi på kr. 2.500,-

Udfyld et konkurrencekort hos Sönnichsen Ure og Smykker.

Hans Christian Andersen
by

STOR
 KONKURRENCE!

- se nedenfor...

Hans Christian Andersen
by

STOR
 KONKURRENCE!

- se nedenfor...

Hans Christian Andersen
by

STOR
 KONKURRENCE!

- se nedenfor...

Alt julepynt er reproduktion af 
originale H.C. Andersen papirklip, og 

fås i forsølvet og forgyldt udgave.

Priser fra kr. 125,-

Nygade 11  •  Gråsten  •  tlf. 61 38 86 34  •  mail: satosi@bbsyd.dk

Sönnichsen
Ure & Smykker

Højsvej 1, Sundeved
6400 Sønderborg

Telefon 33 68 53 81

HUSK at afhente godtebillet
i butikken senest
torsdag den 27. november

Kom og tag imod
julemanden kl. 10.30

JUL IGEN
Lørdag den 29. november kl. 9 - 13 i Ullerup

Nordmanns
gran

kr. 125,- 

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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GRÅSTEN · PADBORG

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-18, søndag kl. 8-17

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8-19

Hjemmelavet 
Leverpølse fi n 
eller grov2 stk Sildefi leter med 

hjemmelavet Karrysalat
Varmrøget laks

Husets sandwich

1 pk

2195

Pr 100 g

11,-
Pr stk

22,-

Gælder fra 
mandag

20,-

Frisklavede salaterTa’ flere – spa
PR 100 GR

1150Ta’ flere – spa
Kom og se vores 

store udvalg i pølser, 
frisklavede salater 

og gode oste
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Tilbuddende gælder fra tirsdag den 25. november til og med lørdag den 29. november 2014 eller så længe lager haves. Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Simremad

HUSK VI HAR ALTID 

FRISKHAKKET KØD 

HVER DAG!

45,-
1 stk/200 g

Gælder
KUN fredag

Hjemmelavede 
Kålpølser 
8 stk

Svinekoteletter på kartoffel eller 
grøntsagsbund tilsat lage
470-520 g. Kg-pris maks. 74,47. Frit valg

Rib-eye bøf
Af marmoreret 
oksefi let
Kg-pris 225,00

Stegeben, nøgleben 
eller svinehjerter
Kg-pris 24,00. Frit valg

Friskhakket oksekød
3-7% eller 8-12%

Hjemmelavet 
Julemedister

Ta’ flere – spa
Pølser, Bacon, 

Sylte, surrib, Fedt, 
Hamburgeryg og 

meget mere

1300 g

100,-
Pr ½ kg

12,-
Pr ½ kg

2495

470-520 g

35,-
1 pakke

5995

Kom og se vores store udvalg i 
hjemmelavede produkter
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GRÅSTEN · PADBORG

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-18, søndag kl. 8-17

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8-19

1 stk

15,-

1 stk

20,-

1 stk

35,-
1 stk

5,-

Sønderjysk 
grønkål

Klemmentiner 
med blade

Kohberg viking 
eller herkules
1450 g / 29 skiver

FranskbrødKløben

Vild med dans kage Berliner med svedske 
hindbær eller
creme

Æbleskiver Coronet
20 stk

Ta’ flere – spa
3 stk

25,-

Ta’ flere – spa
1 bakke

22,-

Ta’ flere – spa

1 stk

1295
1 ps

12,-

24,-
Pr stk

UGENS BRØD - 
HVER MANDAG 
TIL TORSDAG

Ciabattabrød

BAGEREN GRÅSTEN BAGEREN PADBORG

Kom ned og se det spændende udvalg
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Få en 
GRATIS
DVD med 
Jonatan Spangs 

“Bryllup” 
værdi 149,-

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 25. november til og med lørdag den 29. november 2014 eller så længe lager haves. Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Peter Larsen 
kaffe

Tingleff kaffe 
guld

Brunkager eller 
pebernødder
Karen Volf

Sæby makrelfi let Stryhn’s juleleverpostej Søde klementiner 
eller appelsiner

Ler
2 kg

Ta’ flere – spa
5 stk

100,-

Ta’ flere – spa
3 stk

90,-

1 ps

13,-

3 stk

18,-
500 g

20,-
900 g/1,5 kg

18,-

1 stk

495

Vi er i gavehumør 
og forærer 
1 mio. DVD’ere til vores kunder
fredag den 28. 11 og
lørdag den 29. 11

Maks 1 pr husstand
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Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten. Åbningstider mandag - fredag kl. 10-14
Tlf. 2080 7170  -  Fax 7465 2866  -  kirkekontoret@besked.com

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og Aktiviteter 

Søndag den 30. kl. 9.30 ........................................Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 30. kl. 9.30 ........................................Gudstjeneste i Kværs Kirke

Søndag den 30. kl. 11.00 ......................................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Du kan læse om kirken, sognet og aktiviteterne på vores hjemmeside eller Facebook

En varm tak
Så har vi igen oplevet dejlige 
overraskelser i Kværs Kirke.
I forbindelse med gudstjenesten 
Alle Helgendag den 2. november 
kom den unge violinist Jens Bendix 
Nielsen og spillede et fl ot præludi-
um for kirkegængere og personale. 
Til Stille gudstjenesten onsdag den 
12. november var det cellisten Christiane 
Duus Holm, der glædede os med et 
smukt stykke musik i samarbejde 
med vores organist Otto Andersen.
Der skal fra min side – og fra 

menighedsrådet – lyde en stor og varm 
tak til de unge mennesker og til Otto for 
de initiativer, som de glæder Kværs Kirke - 
og dermed os som kommer i kirken - med.
Det er aldrig godt at vide, hvornår Otto 
arrangerer sådanne overraskelser, men 
klø bare på alle musikinteresserede 
unge mennesker, der er mange som 
ser frem til at høre Jer, og med en 
dygtig lærer vil det kun gå godt.
Glæd Jer over de evner I har fået tildelt, så 
vil I glæde rigtig mange andre mennesker.

Med tak fra Hanne Slothuus

Menighedsrådet i Kværs
Kværs Menighedsråd har haft offentligt 
møde i sidste uge og også konstitueret sig 
for det kommende kirkeår, og det ser nu 
ud således:
 Formand Anna Juhl Friedrichsen
 Næstformand Lilian Frees Jensen

 Kirkeværge Helga Sieck Nehrkon
 Kontaktperson Hanna Slothuus
 Kasserer Carmen Jurewitsch Christensen

Vi glæder os til arbejdet i 2015 og takker 
for den opbakning, vi har fået ved vores 
arrangementer i 2014.

LUCIAOPTOG I GRÅSTEN SLOTSKIRKE OG ADSBØL KIRKE.
Så tager vi hul på adventens traditioner.
Søndag den 30. november vil kirkegæn-
gere i forbindelse med gudstjenesterne 
kunne opleve Luciaoptog.

Luciaoptoget består af kor Alferne og kor 
Egene fra Gråsten Skole, og kirkekoret fra 
Egernsund, og er under ledelse af organi-
sterne Rut Boyschau og Otto Andersen.

Første søndag i advent
Advent betyder komme
Advent er forberedelse og forventning til 
julen, som fejrer, at Jesus kom til verden. 
Mange adventstraditioner handler netop 
om at glæde sig og tælle ned til den store 
julefest. Adventstiden begynder med 
første søndag i advent, som ligger fjerde 
søndag før juledag. 

Mens vi venter
Et lys mere tændes hver søndag, indtil 
de fi re lys i adventskransen brænder 
og viser, at nu er det snart jul. Ligesom 
kalenderlys og kalendergaver handler 
adventskransen om at tælle ned til jul. 
Julekrybbe, Luciafest og levende lys 
hører også til adventstiden. De spreder 
julestemning og forbereder os på festen, 
som også handler om, at der blev tændt 
lys i mørket.

Advent i kirken
I kirken bliver der sunget adventssalmer 
og læst fra Bibelen om forventninger til 
Jesus. Mange kirker har taget traditioner 
som adventskrans og Luciaoptog til sig, 
og der arrangeres mange julekoncerter i 
december. Første søndag i advent er også 

en festdag, som markerer begyndelsen på 
et nyt kirkeår. 

Engang var advent en fastetid
Adventstidens farve er lilla, som 
symboliserer bod og forberedelse. Før i 
tiden fastede man som forberedelse til 
julen. Både sjæl og krop skulle beredes 
på at tage imod julens budskab. At 
undvære noget godt i en tid skulle styrke 
længslen efter, at festen begyndte og 
samle opmærksomheden om julens 
åndelige indhold.

WWW.PROFILOPTIK.DK
OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16

KØB DIN NYE BRILLE 
MED RABAT

RASKE DAGE

Gælder ved køb af komplet brille med udvalgte flerstyrkeglas.
Kan ikke kombineres med andre rabatter

SPAR

2500,-
PÅ KØB AF
KOMPLET 

BRILLE

1. - 2. OG 3. DECEMBER
3

 SPAR KR. 2500,-
PÅ KOMPLET BRILLE

Kupon gælder til og med mandag den 1. tirsdag den 2. og onsdag den 3. december

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN

Trofast kunde 
gennem 59 år
Af Søren Gülck

Inger Knudsen er 
Modesalon Peters mest 
trofaste kunde. Siden 
1955 har hun været 
kunde i den velestime-
rede salon.

Først hos fru Ludvigsen, 
der kort efter solgte sin sa-
lon til Lauritz Christensen.

Siden fortsatte jeg med 
Peter. Jeg har altid følt mig 
godt tilpas i salonen, også 
da Peter overtog salonen 
i 1967 efter sin far. For 
mig var det helt naturligt 

at blive. Jeg kunne ikke 
drømme om at skifte, selv 
om Peter stopper, siger 
Inger Knudsen, som synes, 
det er vemodigt, at han 
stopper.

- Som den trofaste kunde 
jeg er, fortsætter jeg hos 
Karina. Jeg glæder mig til 
at hilse på hende, men glæ-
der mig samtidigt over, at 
frisør Inge Lock fortsætter, 
da det er hende, der klipper 
mig, siger Inger Knudsen. 

Siden 1955 har Inger Knudsen været trofast kunde i frisørsalonen i Jernbanegade i Gråsten.
 Foto Søren Gülck 
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Æbler
Udenlandske kl. 1
2 kg 
Pr. kg 7,50

Æbler
Udenlandske kl. 1
2 kg 
Pr. kg 7,50

KÆMPE UDVALG I FERSK KØD

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 25. november til og med fredag den 28. november 2014 eller så længe lager haves Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

Delikatessen tilbyder

MAX. 5 BAKKER 
PR. KUNDE PR. DAG

Slagterens
Hakket Oksekød
8-12 % fedt
1000 gr.

Kalkun Underlår

RibbenstegSvinemørbrad 
FROST 

1 hel mør Oksefilet

Rullesteg med 
Svesker eller 
Persille

3 styk Håndmadder

1/2 KG

1995

1/2 KG

1495

CA. 600 GR

3995

8 STYK

5295

1/2 KG

995

10 STYK

14.-
FRIT VALG

9.-

400 GR

12.-

KUN

20.-

5 KG KUN

24995

DYBFROST

HUSK
Hakket grønkål / 
hvidkål fra ALS

Slagterens hjemmelavet
Pizza

1 Stor lun 
Leverpostej

Kålpølser fra
Højer Pølser

Skrabeæg Str. M/L

Oma Margarine
Stege eller Bage eller 
Flydende Stege & Bage 

500 g/500 ml
Pr. kg/ltr. 18,00

KUN

3995

PR 1/2 KG

2995
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v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten

Træffes bedst mellem kl. 8-9
Tlf. 74 65 09 26

Udebehandling foretages 
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Fodpleje

Ring og hør nærmere på +49-461-77 49 244

Chiropraktik Zentrum 
Wassersleben
v/ Hanne Futtrup

Wassersleben 33, D-24955 Harrislee 1. afkørsel ved Kruså grænse

Optimér din sundhed, træning og velvære
med en velfungerende rygsøjle

Dansk 
autoriseret 
kiropraktor

GRATIS
screening
af din ryg

Fodpleje
v/Helmuth Mortensen

Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

Akupunktur
& Zoneterapi

Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 

 Følg os på Facebook

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Tlf. 29 25 95 50

jc@graastenavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Susana Calderón

graasten-avis@graphos.dk

www.graasten avis.dk 
redaktion@graastenavis.dk 
annonce@graastenavis.dk

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Kontor: Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15 
 Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

RING 74 65 17 48

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

Den Kongelige Salon
Af Søren Gülck

Efter 48 år som frisør 
i Gråsten har 68-årige 
Peter Christensen valgt 
at sælge sin salon, 
Peters Modesalon.

Han er anden generation 
i frisørsalonen, som han 
overtog efter sin far, Lauritz 
Christensen, i 1967. 

Peter Christensen blev 
i 1962 uddannet fra den 
internationale frisørskole i 
Hamborg. På grund af sin 
fars sygdom, blev han i en 
alder af blot 22 år bestyrer 
af salonen. 

- Det var et stort pres, der 
blev lagt på mine skuldre 
i så ung en alder. Presset 
blev større, efter at min far, 
Lauritz Christensen, plud-
seligt døde i 1968 i en alder 
af kun 49 år, husker Peter 
Christensen, som egentlig 
slet ikke ville have været 
frisør, men drømte om at 
blive bilmekaniker.

Kongelige kunder
Siden 1956 har størstedelen 
af den kongelige familie 

været kunder i salonen i 
Jernbanegade, når de har 
været på sommeropholdene 
på Gråsten Slot.

- Min far fik indrettet 
en særskilt salon, og den 
står stadig intakt, som da 
den blev indrettet i 1956. 
Jeg var glad og stolt over, 
at kongefamilien fortsatte 
med at komme i salonen 
efter min fars død. Som 
ung frisør kunne man ikke 
få en større tillidserklæring, 
lyder det med glæde fra 
Peter Christensen. 

- Jeg følte, det var et stort 
ansvar, jeg fik. Jeg husker 
tydeligt, at jeg fik som-
merfugle i maven, når den 
kongelige familie kom til 
Gråsten. Gennem årene 
fik jeg et nært forhold til 
Dronning Ingrid. Vi kunne 
tale om det meste. Vi havde 
ligesom et lille frirum sam-
men i den lille salon. Jeg 
har aldrig følt, at jeg var no-
get særligt, fordi de konge-
lige kom i salonen. Derfor 
var det et bevidst valg, at 

jeg ikke søgte om at blive 
Kongelig Hofleverandør. 
Jeg ville gerne bevare jord-
forbindelsen, fortæller Peter 
Christensen, som imidler-
tid fik en krone i sit logo.

Kunder i tre generationer
- Blandt mine kunder er 
der adskillige familier, 
som jeg har klippet i tre 
generationer, siger Peter 
Christensen, som godt 
kunne have fortsat et par 
år endnu. Men da han 
blev kontaktet af Karina 
Hansen fra Husets Frisør i 
Rinkenæs om køb af salo-
nen, sagde han ja.

- Karina har præcis de 
kvaliteter, det drive og de 
visioner, som jeg værdsætter 
hos min efterfølger. Jeg er 
helt tryg ved at overdrage 
salonen og kunderne til 
Karina.

Livsværk
For Peter Christensen er det 
hele lidt uvirkeligt endnu, 
og han er klar over, at 

afskedsreceptionen lørdag 
den 6. december bliver 
følelsesladet for ham, fordi 
han må sige farvel til sit 
livsværk.

En enkelt person har be-
tydet særlig meget for mig: 
Det er Inge Lock, der har 
været ansat i salonen i 17 
år. På alle måder har Inge 
været en uvurderlig hjælp, 
der loyalt har bakket op, 
taget over og taget ansvar, 
når det har været nødven-
digt. Derfor er jeg glad 
for, at hun fortsætter, siger 
Peter Christensen, som ikke 
forventer at komme til at 
sidde stille som pensionist.

- Jeg læser meget og er 
lidt af en læsehest, når 
det gælder historie. Jeg vil 
gerne ind i en læsekreds 
igen, ud og nyde naturen 
på cykel, og så vil jeg dyrke 
min gamle passion - trom-
peten. Den store globetrot-
ter bliver jeg nok ikke, 
men jeg vil gerne opleve 
Europa, lyder det fra Peter 
Christensen, som sammen 
med sin kone, Ragna, ofte 
besøger datteren Lotte, som 
bor i London. 

En epoke er slut, når Peter 
Christensen for sidste gang 
sidder i den kongelige fri-
sørsalon flankeret af et kært 
minde om Dronning Ingrid 
og Dronning Margrethe.

 Foto Søren Gülck 
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GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

TØJEKSPERTEN BACH   ·   BREDGADE 37-39   ·   7400 HERNING   ·   TLF. 72 34 90 25 TØJEKSPERTEN.DK

BACH

Fratrækkes ved kassen

Åbent alle søndage op til jul

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag ...........................9.30 - 18.00
Lørdag ...........................9.00 - 16.00
Søndag ........................10.00 - 15.00

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag ........................... 9.30 - 18.00
Lørdag ........................... 9.00 - 16.00
Søndag ........................ 10.00 - 15.00

ÅBNINGSTIDER

Mandag - Torsdag ...... 9.30 - 17.30
Fredag .......................  9.30 - 18.00
Lørdag .......................  9.00 - 13.00
Søndag 10.00 - 15.00 
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Mors dag

B L O M S T E R    C H O K O L A D E    V I N    S P E C I A L I T E T E R

B e s t i l  f r a  v o r e s  b u t i k ,  i n t e r f l o r a . d k  e l l e r  v i a  m o b i l e n . 
V i  s e n d e r  o v e r  h e l e  l a n d e t .

Gråsten blomster
Sundsnæs 2  6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Åben
7-15

Er dit træværk klar til det nye klima? 
Få træbeskyttelse til en god pris

Kom ned i din lokale Flügger farver, og hør mere om Flügger® Wood Tex 
og det nye Extreme Weather Technology (EWT) system.

1198,-
10 liter fra

Klubpris:

Pris for ikke-medlemmer: 1410,-

455252

Rådhusgade 56 - 8300 Odder
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten

Er dit træværk klar til det nye klima? 
Få træbeskyttelse til en god pris

Kom ned i din lokale Flügger farver, og hør mere om Flügger® Wood Tex 
og det nye Extreme Weather Technology (EWT) system.

1198,-
10 liter fra

Klubpris:

Pris for ikke-medlemmer: 1410,-

455252

Rådhusgade 56 - 8300 Odder
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten

Er dit træværk klar til det nye klima? 
Få træbeskyttelse til en god pris

Kom ned i din lokale Flügger farver, og hør mere om Flügger® Wood Tex 
og det nye Extreme Weather Technology (EWT) system.

1198,-
10 liter fra

Klubpris:

Pris for ikke-medlemmer: 1410,-

455252

Rådhusgade 56 - 8300 Odder
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten

Afrens
Desinficerer 
og renser 
overfladen 
før maling

75,-
2,5 ltr. 

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

ÅBNINGSTIDER FOR BETJENING OG BETALING
MED DK KORT 
Mandag – fredag 15.00 – 17.00
Lørdag ............... 10.00 – 14.00
Søndag .............. 10.00 – 11.00

VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessen eftf.

Claus: 20 19 81 58 • Kjeld: 20 19 81 59 • Lager direkte: 28 26 16 51

• Grus

• Sand

• Skærver

• Stabil

• Muldjord

• Natursten

• Flis

• Spagnum

• Brugte og nye � iser 

• Belægningssten

ÅBENT FOR SELVBETJENING ALLE DAGE 

HELE DØGNET I � nder os her
Egenæs 11
6300 Gråsten

Mulighed for betjening 
på andre tider, ved 
telefonisk henvendelse

Besøg også vores hjemmeside på www.nielsjessens.dk

TRAILERSALG

Glas rummede 2267 
batterier
Af Søren Gülck

Det var Annette Hinst 
fra Vollerup, som blev 
den heldige vinder af et 
nyt ur fra Boccia.

Uret var udloddet af 
Sönnichsen Ure i Gråsten 
under arrangementet 
Kvinden i Centrum. Her 
kunne deltagerne gætte på, 
hvor mange små og store 

kviksølvsbatterier, der var i 
et glas.

Annette Hints gæt var 
2250 batterier, og det 
var blot 17 batterier fra 
de 2267, som glasset 
indeholdt. 

Annette Hinst får overrakt et Boccia ur af urmager Stefan Sönnichsen. Foto Søren Gülck  

Plakater
Både Venstre, Social demo
kraterne og Liberal Alliance 
har sat valgplakater op i 
forbindelse med valget til 
EuropaParlamentet søndag 
den 25. maj. 

SOLCENTER - SuNdSNæS 4 - GRåSTEN åBENT ALLE dAGE KL. 07- 22

TiRSdAG - SøNdAG

ÅBNINGSTIDER
Mandag LUKKET
Tirsdag til fredag 17.00 – 21.00
Lørdag og søndag 12.00 - 21.00

Selskaber op til 50 personer
Kon� rmation, begravelse, 
bryllup, barnedåb o.s.v.

Pizza
Ægte Italiensk pizza så fuglene synger

Toldbodgade 10, Gråsten Telefon 7344 1000

Novembermenu
Forret

Båndnudler med tigerrejer,
pesto og parmesanost

Hovedret
Filetto Toscana

Okse� let fyldt med parmaskinke,
persille, hvidløg

Dertil rosmarinkarto� er, grøntsager
og Napoli- kapers - sauce

Dessert
Créme Brúlee

PRIS PR. PERSON
KUN

KR. 349,-
Min 2 per.
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25% 
 RABAT PÅ ALLE IKKE NEDSATTE VARER

TORSDAG-FREDAG-LØRDAG OG SØNDAG

BLACK FRIDAY

HUMMEL GEO BASELAYER SET,
WOMEN + MEN

NORMALPRIS
600,-

29995

ROHLEDER SPORT
Nygade 14, 6300 Gråsten, Tlf. 74 65 21 21

Åbningstider
Torsdag kl.  9.30 - 17.30 | Fredag kl.  9.30 - 18.00
Lørdag kl.  9.30 - 13.00 | Søndag kl. 10.00 - 15.00

CHILLER SUIT,
JUNIOR

NORMALPRIS
700,-

39995

ETIREL FREJA, WOMEN 
ELLER ODEN PARKA, MEN

NORMALPRIS
1.800,-

79995
SPAR
300,-

SPAR
300,-

SPAR
1.000,-
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At drive kro kræver den rette indstilling 
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

Carsten Andresen og 
Silke Heiser har siden 
2008 sammen drevet 
Kværs Kro. I de 6 år de 
har holdt til i Kværs, har 
de serviceret mange 
forskellige gæster, og 
fået mange oplevelser 
med på vejen. 

Bag kroens gule mure i 
Kværs gemmer sig et hav af 
flotte festlokaler, hyggelige 
værelser, og et stort køkken, 
der i løbet af en weekend 
kan levere mad til mere 
end 1.000 gæster i og ud af 
huset. På Kværs Kro driver 
man et koncept, der alene 
koncentrerer sig omkring 
forudbestillinger i form 
af selskaber og levering af 
mad ud af huset, og dét er 
ifølge indehaverne Carsten 
Andresen og Silke Heiser 
en dejlig måde at arbejde 
på. 

Med et sådan koncept 
følger nogle arbejdstider, 
der skiller sig ud fra det 

gængse. For Silke Heiser 
og Carsten Andresen be-
tyder det, at de hver eneste 
weekend kan se frem til 
at arbejde fra morgen til 
aften både fredag, lørdag 
og søndag, medens de til 
gengæld kan slappe mere 
af i hverdagene, og holde 
deres ugentlige fridag her. 

Sådanne arbejdsforhold 
kræver meget af såvel 
indehavere som ansatte 
og frem for alt kræver det 
den rette indstilling, ikke 
blot for Carsten Andresen 
og Silke Heiser, men også 
fra deres familie, venner 
og nære relationer. For 
begge parter er det dog en 

indstilling, som de længe 
har været vant til; Carsten 
Andresen er søn af forældre 
med egen restaurant, og har 
derfor fra barnsben færde-
des i miljøet, medens Silke 
Heiser er uddannet inden 
for restaurations- og hotel-
branchen. De har derfor 
begge to stor erfaring med 

sig fra tidligere tilværelser, 
og gennem de 6 år, de nu 
har drevet kroen i Kværs, 
har de blot lært endnu mere 
om branchen. 

Gode faciliteter 
Kværs Kro fungerer som 
rammen om alle slags fester 
lige fra bryllupper, over 
fødselsdage til barnedåb, 
konfirmationer og bus-
selskaber. På én gang kan 
kroen huse op til 350 
gæster, der fordeles over 
den store sal, restauranten, 
den lille krostue, den 
hyggelige stjernesal og en 
mindre sal med bar. Det er 
især kroens gode faciliteter, 
som Carsten Andresen 
og Silke Heiser oplever, at 
deres gæster bliver tiltruk-
ket af, og så tiltrækkes de 

af den lave pris, der kan 
holdes nede, fordi al mad, 
der laves i køkkenet, er 
forudbestilt, og derfor ikke 
går til spilde, som på a’ la 
carte restauranter, hvor 
man ikke på forhånd ken-
derantallet af gæster eller 
gæsternes middagsønsker. 
Derudover oplever indeha-
verne, at de får meget ros 
for et venligt og smilende 
serveringspersonale, der 
fungerer som kroens ansigt 
ud til gæsterne. De tilfører 
stedet et godt og sprud-
lende humør og er et dejligt 
afbræk i hverdagen for de 4 
fastansatte på kroen. 

Alt i alt oplever Carsten 
Andresen og Silke Heiser, 
at deres gæster er glade og 
tilfredse for at komme på 
stedet, og mange vender 
forventningsfulde tilbage. 
Netop det, er noget af det, 
der gør indehaverne glade 
og stolte over at drive Kværs 
Kro og giver dem blod på 
tanden til at fortsætte i 
fremtiden og introducere 
nye tiltag og ideer. 

Carsten Andresen er glad for 
og stolt over at drive Kværs 
Kro.
 Foto Jimmy Christensen

LAND KØKKEN
Vejl. kr. 79999,-
Excl hårde hvidevarer og 
blandingsarmatur

SPAR 50000,- 

Afhentningspris

29999,-

SPAR 35000,- 

Afhentningspris

24999,-

Trælast
Hverdage: 7.00-17.30

Byggemarked
Hverdage: 7.00-17.30

NORDIC HVID
KØKKEN
Vejl. kr. 59999,-
Excl. hårde hvidevarer og 
blandingsarmatur

UDSTILLINGSKØKKNER SÆLGES I BYGMA GRÅSTEN 

HVOR LÆNGE
TØR DU VENTE?
Vi har igen reduceret prisen med

KR. 5000,-
mandag den 24. november
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Tilbuddene gælder kun i Imerco Gråsten søndag den 30. november. 
Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for  pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

Borggade 2  |  6300 Gråsten  |  imerco.dk

Nissepigerne
hos Imerco Gråsten er i gavehumør

søndag den 
30. november

de giver derfor

-20%
på alt i butikken*

Vi holder åbent 
kl. 10 - 15

Husk også, at vi holder åbent de andre 
adventssøndage fra kl. 11.00 til 15.00

*Tilbuddet gælder ikke i forvejen nedsatte varer, bestilte varer
Bellevue gavekort og Imerco gavekort

appetit på julen
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Direktøren og de 27 medarbejdere 
hos Toptryk Grafisk i Gråsten har god 
grund til at gnide sig i hænderne – 
ikke for at holde varmen, men over 
at virksomheden sparer over 150.000 
kr. på opvarmning. Vel at mærke år 
efter år.

Det gamle oliefyr er sendt på pen-
sion på anbefaling af R. Pedersen 
VVS og erstattet af fire store luft-
til-vand Vølund F2300 varmepumper, 
der omdanner den  energi, som er i 
luften omkring os, til  varmt vand i 
 radiatorerne.

Besparelsen på olieregningen gør, at 
investeringen på ca. 625.000 kr. er 
tjent hjem på lidt over tre år. Her-
efter er det penge direkte ned på 
bund linjen, og med en forventet 
levetid på an lægget på mindst tyve 
år er det en  ganske fornuftig inve-
stering, mener adm.  direktør Lasse 
Frausig.

Grøn luft
De fire varmepumper er projek-
te ret af Vølund Varmeteknik, som 
har mere end 35 års erfaring med 
varme pumper, og de er  installeret af 

R. Pedersen VVS i Gråsten. Varme-
pumperne står gemt af vejen på bag-
siden af virksomheden. Her suger de 
luft ind og omdanner luftens kalorier 
til varme i radia torerne. Princippet 
er det samme som i et køleskab – blot 
omvendt.

Beregninger viser, at de fire varme-
pumper sparer miljøet for et udslip 
på over 36 tons CO2 om året i forhold 
til opvarmning med olie.

- Det er en del af vores grønne pro-
fil. Vi er både Svanemærket- og FSC-
certi ficeret, ligesom vi nedbringer 
miljø- og CO2-belastningen på alle 
felter i vores produktion, forklarer 
adm. direktør Lasse Frausig.

Energi i generationer
Regnar Pedersen er tredje generation 
i VVS-firmaet, der kunne fejre 75-års 
jubilæum i 2011. 

- Det var min far, som for mange år 
siden installerede oliefyret hos Top-
tryk Grafisk. Derfor er jeg glad for, 
at jeg kunne hjælpe med en tids-
svarende og langt mere effektiv og 
grøn løsning. Oven i købet med en 

fantastisk  anlægs- og driftøkonomi. 
En rigtig win-win- situation.

R. Pedersen VVS hjalp desuden med 
at udforme en ansøgning, der sikrede 
Toptryk Grafisk et energitilskud på 
over 125.000 kr. 

Sparer 150.000 kr. ved at fyre med frisk luft
Hos Toptryk Grafisk i Gråsten er oliefyret erstattet med fire store Vølund varmepumper, der omdanner 
luftens energi til varme i radiatorerne – og samtidig skærer de 150.000 kr. af varmeregningen.

Varmepumper reducerer varme regningen 
med 150.000 kr. hos Toptryk Grafisk.

Her ses direktør Lasse Frausig (t.h.) 
og VVS-installatør Regnar Pedersen, hvor 

 varmerørene går ind i virksomheden.

GAS SERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE – VAND

VARME – ENERGIRÅDGIVNING

Regnar Pedersen
Autoriseret VVS-installatør

Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten

Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067

Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

GAS SERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE – VAND

VARME – ENERGIRÅDGIVNING

Regnar Pedersen
Autoriseret VVS-installatør

Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten

Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067

Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

Annonce

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.

Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg, 
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt 

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
mail@quorpsbusser.dk

70
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www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

Rykind på Gråsten 
Plejecenter 
Af Søren Gülck

Hen ved 250 men-
nesker kiggede forbi, 
da Gråsten Plejecenter 
holdt åbent hus. 

Arrangementet var sam-
tidig en minimesse med 
ældretilbud fra foreninger, 
organisationer og kommu-
nale ordninger.

Også fagre nye verden 
indenfor velfærdsteknologi 

blev præsenteret, bl.a. en 
spiserobot, der kan være en 
stor hjælp for personer med 
nedsat førlighed.

Gæsterne kunne få en 
snak med personale fra 
Gråsten Apotek, og hos 
Diabetesforeningen kunne 
man få målt sit blod-
sukker til lyden af live 
underholdningsmusik.

Et af de store trækpla-
stre var den 2½ meter 
lange Kejser Boa, der er en 

kvælerslager. Med lethed 
ville den kunne kvæle en 
voksen person.

Mange prøvede at føle 
på det vekselvarme dyr, 
som ikke lod sig anfægte af 
postyret. Nogle var endda 
så dristige at lægge den om 
halsen. 

Demenskoordinator Irene 
Holst prøvede at lægge kvæ-
lerslangen rundt om halsen.

 Foto Søren Gülck

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN
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Matas pakkekalender

Den skønne
klassiske
24 lækre gaver, der passer 
til alle tidens kvinder.
Et miks af lækker pleje,
� ot makeup og 
smart tibehør.

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten

kr. 599,-
Værdi

kr. 1.189,-

TØRT BRÆNDE
Savet og kløvet ask og bøg i 25 - 27 cm

KONTAKT 2178 7416

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86

FRATRÆKKES VED KASSEN.

GÆLDER IKKE TILBUDS- OG 
NEDSATTE VARER

BLACK DAYS

SPAR 

PÅ ALLE NÆVNTE 
MÆRKEVARER
I BUTIKKEN

20%

PÅ MÆRKERNE
WWW.MR.DK

FREDAG
FRA 9.30

LØRDAG
FRA 9.00

SØNDAG
10.00-15.00

Stort lottospil
Onsdag den 3. december kl. 19.00

i Ahlmannsparken
Til fordel for julebelysningen i 

Gråsten centrum og Ulsnæs-Centret.

Gråsten Handelsstandsforening 

DER ER 
KÆMPE 

CHANCER 
FOR 

GEVINST 

Rettelse
Ved en fejl kom vi til 
at gøre Hans Paulsen, 

Gråsten, fem år yngre. 
Hans Paulsen fyldte 14. 
november 80 år. 

Luciaoptog
Gråsten Ældreklub får ons-
dag den 3. december besøg 
af Rinkenæs Efterskole, 
hvor Lucia pigerne synger 
julen ind. 

Asta Flyvholm Kjær. 
Broager , fortæller historier. 

Anne Marie og Lisbeth 

har igen i år lavet pynt 
til bordene, så det bliver 
en dejlig stemningsfuld 
eftermiddag. 

Mødet holdes som sæd-
vanlig i Ahlmannsparkens 
cafeteria og begynder kl. 
14.45. til 16.30. 

Stor interesse for historie

Historisk Forening for Graasten By og Egn samlede 100 mennesker til det traditionsrige 
efterårsmøde i Ahlmannsparken. Her fortalte fhv. overlærer Jørgen Hansen, Vester Sottrup, 
om Nydambåden, som blev fundet i 1863. Båden stammer fra år 322 og blev nedsat i 
Nydam Sø af anglerne omkring år 350. Foto Jimmy Christensen
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Tove Hansen er en farverig dame 
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

68-årige Tove Hansen 
fra Rinkenæs har på 
trods af sin tilværelse 
som pensionist nok at 
se til.

Foruden at tage sig godt 
af familien, bruger hun 
gerne mange timer i sit 
glasværksted, og så har hun 
en passion for at rejse ud i 
verden, for at hjælpe andre 
mennesker i nød. Hun er 
netop hjemkommet fra en 
rejse til Nepal. 

Tove Hansen, der er 
gråstenerpige, er i sandhed 
en kvinde, der gennem livet 
har oplevet meget. Hun 
blev som ung uddannet læ-
rer og arbejdede senere i 27 
år på Flemming Efterskole 
i Midtjylland hvoraf hun i 
13 af årene sammen med 
sin mand var forstander. 

Valget af arbejdsområde 
vidner om, at Tove Hansen 
holder meget af at være 
omgivet af mennesker, og 

specielt har hun en stor 
passion for at hjælpe andre, 
der har det svært.

Derfor har hun sammen 
med sin mand Flemming 
igennem flere år rejst ud i 
verden, tilbragt måneder 
på fjerne egne, og tilbudt 
sin hjælp, hvor der har 
været behov for den. Både 
i Honduras, Tanzania 
og Guatemala har Tove 
Hansen hjulpet mennesker 
i nød. 

Livsnyder
Hjemme i Rinkenæs har 
den pensionerede lærerinde 
også nok at se til.

Tove Hansen er en rigtig 
livsnyder, betragter hver 
dag som værende en gave, 
og så lever hun i nuet, me-
dens hun kan og stadig har 
muligheden for det. 

Som mor og bedstemor 
trives Tove Hansen aller-
bedst, når hun er i selskab 
med familien, og parrets 4 
børnebørn er som udgangs-
punkt altid førsteprioritet.

Hun holder også meget af 
at bruge sin tid på fritids-
aktiviteter og hun fordyber 
sig gerne i de ting, der 
interesserer hende. Korsang 
i Slotskoret, hundetræning 
med hunden og børnekirke 
og arrangementer i kirken 

er blot nogle af de ting, 
som Tove Hansen fylder sin 
hverdag med.

Vigtigst af alt er dog 
hendes kundskaber inden 
for glaskunst, og i det 
lille værksted i hjemmet i 
Rinkenæs tilbringer hun 

ofte mange timer med at 
udvælge, forme og skabe 
nye motiver. Glas i alle 
regnbuens farver bliver 
brugt til små figurer, op-
hæng, lysestager, kranse,  
billeder og julepynt og de 
allerflotteste eller mest 

specielle værker bliver 
sommetider dele af hobby-
udstillinger rundt omkring 
i området.

Senest pryder hendes 
værker vinduerne hos 
Studie 66 i Gråsten, hvor 
hun sammen med 3 andre 
kunstnere udstiller forskel-
lige kreationer, der alle 
tager sit udgangspunkt i 
’Gråsten Æblet’. 

At lave glaskunst gør Tove 
Hansen udelukkende for 
sin egen hobbys skyld - det 
er en aktivitet, der fylder 
hendes hverdag med glæde 
og engagement, og så er 
aktiviteten et godt supple-
ment til et liv i farver. 

 Tove Hansen er lidt af et 
energibundt. Hendes 
store hobby er glaskunst.
 Foto Jimmy Christensen

Vi holder åbent mandag 
den 22. december

Nygade 9, Gråsten ·  Telefon 7465 0670  ·  www.salon-sanne.dk

Hår · Mode · Hudpleje

Vi har juleferie fra
den 24. december
til den 5. januar
Begge dage incl.

Køb 3 forskellige 
produkter

÷20%
i � ot gaveæske

Køb 2 forskellige 
produkter

÷10%
i � ot gaveæske

Luksus Oil
Argan-kokos-mandel oil

Kun kr. 198,-
i � ot gaveæske

Juletilbud KØB DIT JULETRÆ
I BYGMA GRÅSTEN

NORMANNSGRAN

19995
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Program
Lørdag den 29. november
9 - 13 Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker 

har andre åbningstider

Søndag den 30. november
10 - 15 Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker 

har andre åbningstider 
10 – 15 Gråsten Gardens venner Tombola
11 – 12 Nissen Lasse underholder børn og barnlige sjæle i Ulsnæscenteret
11.30 Nissen Lasse hjælper børnene med at fi nde julemanden, der gemmer 

sig et Hemmeligt sted i Ulsnæscenteret. 
DDS spejderne uddeler sammen med julemanden julegodter til alle 
børnene og glögg og småkager til de voksne

Fredag den 5. december
14 – 18.00 DDS spejderne sælger juletræer
14.30 Bubber besøger Ulsnæscenteret i Gråsten og bortauktionerer 

sponsorerede Gevinster. Overskuddet går til børnecancerfonden

Lørdag den 6. december
9 - 13 Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker 

har andre åbningstider 
9 – 13 DDS spejderne sælger juletræer

Søndag den 7. december 
10 – 15 Butikkerne har Lukket. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker 

har andre åbningstider 
10 – 15 DDS spejderne sælger juletræer

Lørdag den 13. december
9 - 13 Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker 

har andre åbningstider 
9 – 13 DDS spejderne sælger juletræer
xx Luciaoptog

Lørdag den 20. december
9 – 13  DDS spejderne sælger juletræer

Søndag 21. december
10 – 15 Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker 

har andre åbningstider 
10 – 15 DDS spejderne sælger juletræer
11 – 12.30 Vagns jazz spiller julejazz i Ulsnæscenteret
11 – 15 DDS spejderne uddeler glögg og småkager

i Ulsnæs Centret

Jul

Forretningerne ser 
frem til en hyggelig 

julehandel med 
vores kunder

Nygade 10-12, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1019

Delikatessen (Pernille) 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20

Min. 10 kuverter. Under 10 kuverter + 10,- kr. pr. kuvert.
Julemenúerne er excl. brød og smør. Pris pr. kuvert brød of smør 15,- kr.

Julefrokost

Navn  ........................................................Telefon.............................................
Antal ........................... Menu nr. ..............Afhentningsdato/tid ........................  

juleMenu 1
Hvide sild m/karrysalat
Laks m/reje/kaviar moussé
Roastbeef m/remoulade & ristet løg
Ribbensteg m/rødkål
Mørbradbøf á la creme på kartoffelbund
Surrib/sylte m/sennep og rødbeder
Leverpostej m/bacon & champignons
Ris á la mande m/kirsebærsauce eller
Brie m/frugt & mandeltærte

juleMenu 2
Hvide sild m/karrysalat
Røget laks m/reje/kaviarmoussè
Kyllingfilet a la creme på kartoffelbund
Roastbeef m/remoulade og ristet løg
Surrib/sylte m/rødbeder og sennep
Leverpostej m/bacon & champignons
Julemedister/frikadeller m/rødkål
Ris á la mande m/kirsebærsauce eller
Brie m/frugt & mandeltærte

PR. KUVERT

139.-
Min. 10 kuverter

PR. KUVERT

119.-
Min. 10 kuverter

fra EUROSPAR

Afsked med afholdte 
bankrådgivere
Af Gunnar Hattesen

Efter næsten 44 år i 
Danske Bank er tiden 
kommet for Benny 
Christensen, Gråsten, 
og Preben Kongsted, 
Hokkerup, hvor de 
private interesser skal 
plejes.

Danske Bank i Sønderborg 

siger om kort tid officielt 
farvel til de to afholdte 
bankrådgivere. Benny 
Christensen stopper 28. 
november og Preben 
Kongsted, Hokkerup, går 
på pension den 18. decem-
ber. Begge var i en årrække 
vellidte bankrådgivere i 
Danske Bank i Gråsten.

For Benny Christensen 
skal fremtiden bruges på 

udvidet service overfor fa-
milien, passe 30 fugle, være 
til rådighed som chauffør 
for Gråsten Plejecenter og 
klare reparationsopgaver for 
venner og bekendte. 

Preben Kongsted vil nyde 
den 3. alder med klassisk 
musik, operature, læse 
krimier og passe familien 
og den store have. 

Preben Kongsted, regionsdirektør Nis Peter Thyssen og Benny Christensen.
 Foto Jimmy Christensen



Din lokale håndværker

Gråsten Foto
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Industrivej 15, 6310 Broager 
Mobil: 29 16 61 03

mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

GAS SERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

TOTALENTREPRISER
Tilbygninger, ombygninger, arkitekt, 
ingeniør, tømrer, snedker, murer, 
El, VVS, maler...

TAGARBEJDE
Tegl, beton, eternit, stål, tagpap, 
efterisolering, veluxvinduer

VINDUER OG DØRE
Træ/alu, træ, alu, plast

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker
MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & bygningskon-

struktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

håndværk gennem 185 år WWW.KARLDPETERSEN.DK

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker

MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & 

bygningskonstruktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

DIT SERVICE. GRÅSTEN  28/08/13  10:19  Side 1

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.

Et godt sted at spare

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf.   74 65 40 60
Bil.   51 26 65 99

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50
Mølmark 13 · 6310 Broager

www.ek-el.dk

18

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

MURERFORRETNING A/S

Møl levej 6, Felsted - 6200 Aabenraa
TLF. 29 44 48 12 - lars@johanning.dk

CVR 35 83 28 23

Kirkegårdsvej 29 - 6300 Gråsten - Tlf.: 74 65 10 68 - www.gkv-auto.dk 

REPARATION OG SERVICE AF: 
 
 ALLE BILTYPER OG BILMODELLER. 
 ALLE TYPER AF TRAILERE. 
 ALLE TYPER AF HAVE- OG  
 PARKMASKINER. 

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

Tak fordi du handler lokalt
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OP TIL
STR. 52LAGERSALG

B O R G G A D E  8  V E D  B U T I K  M

L Ø B E N D E  N Y E  VA R E R

Husk

Outlet

Å B N I N G S T I D E R
O N S D A G  11 . 0 0  –  16 . 0 0
T O R S D A G  13 . 0 0  –  17. 3 0

v/ Susanne • Borggade 4
6300 Gråsten • 74 65 46 00

Personlig vejledning og service

Vi tager ikke varerne retur,
bytter ikke og vi pakker ikke ind

R A B A T T E N  F R A T R Æ K K E S  V E D  K A S S E N

S PA R  O P  T I L 

70%

JULEKLAR TØJ 
OG FODTØJ TIL 
FANTASIPRISER

Jernbanegade 7, Gråsten ∙ Telefon 64 68 24 74 ∙ online Booking  www.husetsfrisør.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag, tirsdag ,torsdag 

kl. 9.00-17.30
Onsdag kl. 9.00-20.00

Fredag kl 9.00-18.00
Lørdag lige uger kl. 8.00-12.00 

Lørdag ulige uger lukket

Make up artist

OVERTAGELSES - RECEPTION

Der kan 
deltages i en lille 

konkurrence

GENÅBNER ONSDAG DEN 3. DECEMBER

Lørdag den 6. december
kl. 11 - 15.00

takker frisørmester
Peter Christensen

af efter 52 år
Ved samme lejlighed er man velkommen 

til at byde HUSETS FRISØR Karina 
Hansen velkommen til Gråsten.

Det vil glæde både Karina og Peter 
at se gamle som nye kunder, venner, 

bekendte og forretningsforbindelser 
ved receptionen.

Der bydes naturligvis på lidt godt 
at spise og drikke denne dag.

Nissernes julebal

Af Gunnar Hattesen

Det Lille Teater i 
Ladegårdskov har fre-
dag den 12. december 
premiere på ”Nissernes 
julebal”, som er en 
dejlig nyskrevet 
julekomedie.

Kristina Asmussen er atter 
instruktør på teatrets jule-
stykke, som henvender sig 
til børn i alle aldre.

For tiden er Kristina 
Asmussen sammen med 
20 børn og voksne, i gang 
med at øve på ”Nissernes 
julebal”, der opføres fem 
gange i december 

Det er efterhånden blevet 

en fast tradition for mange 
børn og forældre i Gråsten 
og omegn, at starte julen 
med et besøg på Det lille 
Teater, fortæller teaterets 
formand Ole Gaul Nilum. 

Julekomedien handler 
om årets store julebal i 
Nisseland. Vægterne har 
travlt for ingen må drille 
Julemanden.

Magnusson og 
Bondenissen har begge to et 

ønske til Julemanden om, 
hvem de gerne vil have med 
til Juleballet. Nissepigen 
drømmer om at danse hele 
natten med Juleprinsen på 
det hvide rensdyr. Det er 
hun ikke ene om, for det 
gør Heksens hjælper og 
Julefeens hjælper også. 

Børn og voksne er ved at gøre 
klar til årets julekomedie.

Fakta
”Nissernes julebal” 
bliver opført på Det Lille 
Teater fredag den 12. 
december kl. 19.00, samt 
lørdag den 13. december 
og søndag den 14. 
december begge dage kl. 
14,00 og 16,00. 
Der kan efter forestillin-
gen købes kaffe/te/kakao 
og æbleskiver
Billetter koster 30 
kr. for voksne og 
børn og kan bestilles 
på www.lilleteater.dk 
eller tlf. 74 65 37 67
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt
  ........... kr vedlagt evt. i check

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
................................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen. 
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk eller 
afl everes i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 30. november kl. 11.00 ved Jan Unold 

ADSBØL KIRKE 
Søndag den 30. november kl. 9.30 ved Jan Unold 

BROAGER KIRKE
Søndag den 30. november kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard

FELSTED KIRKE
Søndag den 30. november. Ikke oplyst

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 30. november kl. 11.00 ved Maya Ravn

KVÆRS KIRKE
Søndag den 30 november kl. 9.30 ved Niels Refskou 

RINKENÆS KIRKE 
Søndag den 30. november kl. 10.30 

korskirke ved Marianne Østergård
Korskirken kl. 16.00 (tysk gudstjeneste)

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 30. november kl. 10.30 
ved Anne-Mette Damkjær Larsen

NYBØL KIRKE
Søndag den 30. november kl. 16.00 Gospelkor 

medvirker og efterfølgende er der julefrokost for alle 
i menighedshuset ved Henrik Nygaard Andersen

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 30. november kl. 10.30 

ved Vibeke von Oldenburg

VARNÆS KIRKE 
Søndag den 30. november kl. 10.00 ved Povl Callesen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 30. november kl. 10.00 ved Anders Kingo

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 30. November Familiengottesdienst 

in der Kreuzkirche Rinkenis, 16.00 Uhr

GUDSTJENESTER

Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs 
WWW.KVAERS-KRO.DK 

Bestil julefrokosten ud af huset nu!
Fra kr. 109,50 pr. kuvert

Tlf. 7465 9206 · www.godjulefrokost.dk

Min. 12 kuverter

Det lille Teater, Gråsten
Familiejuleforestilling

”Nissernes 
Julebal”

Forfatter: Gitte Asmussen
Instrueret: Kristina Asmussen

Fredag den 12. december kl. 19.00
Lørdag den 13. december kl. 14.00 og kl. 16.00
Søndag den 14. december kl. 14.00 og kl. 16.00

Billetter Voksne/børn kr. 30,00
Til forestillingerne kan der købes 

kaffe/ kakao og æbleskiver
Billetbestilling www. lilleteater.dk eller tlf. 7465 3767

JULEKONCERT
Rinkenæs Brandværnsorkester 

i Rinkenæs Korskirke 

Onsdag den 3. december kl. 19.30 
Kom i julestemning med 

brandværnsorkestret, som vil glæde 
os med et udpluk af Julens glade 

melodier. 

Fri entré 
Alle er velkomne 
Menighedsrådet

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

�

RØDE KORS GRÅSTEN
Butikken har 3. års fødselsdag mandag den 1. december.

Som afdeling har vi været i Gråsten i mere end 80 år.

Det fejres den 1. december med 
Glögg og æbleskiver fra kl. 12.00 

til alle vore kunder.
Se også vort store udvalg i fl ot, godt 

og fantastisk billigt vintertøj. 

Røde Kors i Gråsten støtter også i lokalsamfundet 
med bl.a. julehjælp og ferielejre for børn samt 

med initiativer for ensomme og ældre.

Stort tillykke
med din 70 års dag

Til verdens mest omtænksomme 
sødeste varmeste, kæreste, 

hjælpsomme smukkeste Kone, 
Mor, Mormor, Svigermor

Elsker dig
Børnebørnene

Faldne blev mindet
Af Mogens P.C. Jacobsen

Den 11. november præcis 
kl. 11.00 blev der nedlagt 
en mindekrans ved monu-
mentet på Gråsten Kirke-
gård for de soldater fra 
Gråsten Sogn, der deltog og 
faldt under 1. Verdenskrig.

Datoen og tidspunktet for 
den korte mindestund mar-
keres for at mindes afslut-
ningen på 1. Verdenskrig.

Det er tidligere kirke-
gårdsleder Henry Frost, 
som binder kransen og 
møder op for at lægge den 
ved monumentet.

For mange år siden 
lovede Henry Frost en af de 
hjemvendte deltagere i 1. 
verdenskrig Carl C. Biehl, 
at når han ikke længere 
kunne, da ville han sørge 
for, at dagen blev mindet.

Dette er trofast blevet 

gjort hvert år, og det kan 
undre, at der ikke er flere 
som møder op på denne 
mindeværdige dag.

Det er at håbe, at der også 
fremover vil være nogle som 
fortsætter traditionen med 
at mindes de sønderjyder, 
som for manges vedkom-
mende, kæmpede en kamp 
der ikke var deres. 

Fakta
Mindesmærket blev 1922 
opsat i Gråsten Slotspark 
nær nuværende låge mod 
Slotsbakken.
Efter kronprinsparret i 
1936 for moverdraget 
Gråsten slot som sommer-
residens, flyttes mindes-
mærket til trekanten ved 
daværende Havnegade nu 
Bocks Bjerg/Fredensgade.
1951 skifter mindesmær-
ket igen plads til Gråsten 
kirkegård der blev indviet 
1940, klokkestabel med 
nystøbt kirkeklokke blev 
indviet 1941.
På kirkeklokkens ene side 
kan læses. “Jeg gjordes 
i krig, Jeg vil ringe i 
fred, Jegt vil ringe den 
evige glæde ind”, - en 
meget passende indskrift 
også med tanke på 
sognets faldne i 1. og 2. 
verdenskrig.

Mindesmærket på Gråsten Kirkegård. Foto Mogens P. C. Jacobsen
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Weekendåbent 
efter aftale

Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl
Stenhugger Peter Ehlert
Møllevej 14, Holbøl • 6340 Kruså • tlf. 30 66 50 06
Besøg vores hjemmeside www.ehlert-stone.dkStenhuggeri

Gråsten 
Bedemandsforretning

Dødsfald i udlandet - dødsfald på andet sygehus - hvad så?

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi
Gratis levering til omegnskirker

   www.als-begravelse.dk

Et smukt minde og et sidste farvel...

Vi er som veluddannede bedemænd først og fremmest dedikeret til 
at yde en høj grad af kvalitet og personlig vejledning i vores arbejde. 
Kombineret med vores værdier og etik er det din garanti for et smukt 
og værdigt minde.

Guderup
Bakken 23
Tlf. 7445 8011

Nordborg
Storegade 39
Tlf. 7445 1145

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Gitte J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Bridge i Gråsten
Gråsten Bridgeklub har 
spillet en serie-holdturne-
ring i Ahlmannsparken.

Vindere blev:
A-rækken: Viviane 
Hansen, Karl P. Larsen, 
Jytte Mathiesen og Karen 
Holmstrøm, 35,92 point.
B-rækken: Karin 
Christensen, Steen 

Christensen, Helle 
Blindbæk og Ole Sejthen, 
40,13 point.
C-rækken: Anne V. 
Selberg, Arne Johansen, 
Bente Kragh og Birte 
Blindbæk, 44,88 point.
D-rækken: Bente Schmidt, 
Aage K. Jensen, Else 
Asmussen og Karin Grarup 
Jensen, 41,59 point. 

Smuk festkoncert i Gråsten 
Slotskirke 
Af Søren Gülck

Godt 100 gæster over-
værede torsdag aften en 
flot festkoncert i Gråsten 
Slotskirke i anledning af 
slotskorets 10-års jubilæum.

Koncerten bød på et bredt 
repertoire, som spændte 

over de genrer og temaer, 
som slotskoret har arbejdet 
med gennem årene.

Festkoncerten blev ak-
kompagneret af dirigent 
og organist Rut Boyschau 
med Hans Esbjerg på kla-
ver. Violinist var Kristian 

Jørgens, og på bas var Jens 
Jepsen.

Det var absolut et flot 
sammensat program med 
brudstykker fra filmmusik, 
gospel, jazz og traditionel 
kirkemusik.

Slotskoret ydede en frem-
ragende præstation, som 

høstede taktfast bifald fra 
publikum. 

Efter koncerten uddelte 
næstformand for Gråsten 
Menighedsråd, Claus 
Levinsen, diplomer til de 
18 kormedlemmer. 

Slotskorets 10-års jubilæum blev fejret med en smuk koncert i Gråsten Slotskirke. Foto Søren Gülck

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Inger Knudsens
bisættelse fra Rinkenæs Korskirke

Tak for blomster og kranse
En stor tak til Hjemmeplejen for god pleje

Familien

Blod prøve
En 64-årig mand fra 
Sjælland blev forleden 
stoppet i Gråsten. Politiet 

vurderede, at manden 
skulle tages med på statio-
nen til en blodprøve. 

Flot tredjeplads til 
Rinkenæs-elever
Af Iver Clausen

Ved landsdelsfinalen i årets 
skoleskydnings-konkur-
rence, som blev afviklet på 
Gråsten Skytteforenings 
baner, opnåede holdet fra 

Rinkenæs Skole en fornem 
3. plads blandt de 21 hold 
i finalen. De fik tilsam-
men 760 point, kun 3 
point fra nr. 2 og en plads 
i DM-finalen. Individuelt 
opnåede Rigmor Jacobsen 

en 9. plads med 193 point. 
De øvrige deltagere på 
holdet fra Rinkenæs var 
Line Laugesen 191 point, 
Mathilde Kristensen 189 
point og Oliver Schmidt 
med 187 point. 

Gråsten Skytteforening 
har haft 22 hold med i 
den indledende runde, og 
herfra gik 5 hold videre til 
landsdelsfinalen. Foruden 
Rinkenæs Skole kom hol-
dene fra Gråsten Friskole 
og Gråsten Skole. 
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B r o a g e r

Udlejning af
720 Attraktive boliger

beliggende

Alnor, Avnbøl, Blans, Gråsten, 
Kværs, Nybøl, Rinkenæs, 
Ullerup, Vester Sottrup

Informationer kan � ndes på:
www.graasten-bolig.dk

Tlf. 74 65 30 10

GRÅSTEN
LEJLIGHEDER TIL LEJE

Pr. 1. december.
Ca. 80 m2, nyistandsat med 
15 m2 terrasse plus 2 store 

depotrum.
Leje kr. 4550,-

Pr. 1. januar
Ca 140 m2, 1. sal midt i Gråsten 

med ca. 15 m2 terrasse.
Leje kr. 5650,-

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986 

ELLER 7465 2451

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43

E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen 
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende 
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan ind-
bringe. Lav provision ved udlejning.
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Lys på Korskirken 
Af Gunnar Hattesen

Rinkenæs Borger- og 
Familieforening 
og Rinkenæs 
Menighedsråd har et 
fælles projekt om at få 
sat lys på Korskirken 
op til jul.

Gravearbejdet er færdigt, 
og 50 meter kabel er gravet 

ned, og ført ind i kirkens 
kælder, hvor det nu venter 
på at blive tilsluttet.

Ruth og Ole Biermaum, 
Gunnar Jepsen, Peter 
Jespersen og Flemming 

Hansen deltog i nedgrav-
ningen af kablet. 

Der er også gravet huller 
og gjort klar til de 9 pro-
jektører, der fra 1. søndag 
i Advent, vil oplyse den 
smukke kirke fra 1932. 

En flok borgere i Rinkenæs 
har gravet kabler ned, 
så Korskirken kan få 
julebelysning.

Intet fredslys med DSB
Af Ulla Larsen

Atter i år står Sct. 
Georgs Gildet i Gråsten 
for at hente fredslyset, 
og uddele det til omeg-
nens gilder.

Gildebror i Gråsten Gildet, 
Per Thorsted Jensen, 
skulle have hentet lyset i 
Fredericia, men DSB har 
i år forbudt Sct. Georgs 
Gilderne at tage fredslyset 
med toget, skønt lyset står 
i en brandsikret spand, der 
er lukket til.

Planen er derfor lavet om 
til, at Per Thorsted tager 
sin bil og henter fredslyset 
i Vejle. Han kører så 

tilbage til Gråsten, hvor 
gildebrødre fra Nordborg, 
Sønderborg og Flensborg 
henter lyset i Spejderhuset 
i Konkel, hvor der vil være 
lidt gløgg, kaffe og æbleski-
ver, før de drager hjem til 
deres gilder med fredslyset.

Flensborg gildet sejler 
deres lys fra Gråsten Havn 

til Flensborg. Fredslyset 
kommer fra Betlehem, men 
bliver opbevaret i Roskilde 
Domkirke, hvorfra det 
bliver fordelt til alle interes-
serede gennem Sct. Georgs 
Gilderne i Danmark.

Fredslyset skal symboli-
sere fred på jorden. 

Fakta
Fredslyset kommer følgende steder:
29. november kl. 10.30 Mariasøstrene i Kollund modta-
ger det ved gudstjenesten
1. søndag i advent går KFUM spejderne ind i Rinkenæs 
Korskirke med Fredslyset, der brænder i kirken til jul.
9. december Luciaoptog på Gråsten Plejecenter
11. december Plejecenter Dalsmark 
13. december Julemærkehjemmet i Kollund

250 protest-underskrifter til borgmesteren 
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Seks repræsentan-
ter fra Egernsund 
mødte forleden op på 
borgmesterkontoret 
i Sønderborg for at 
overrække borgmester 
Erik Lauritzen (S) mere 
end 250 indsamlede 
protest-underskrifter. 

I Egernsund er borgerne 
nemlig utilfredse med, at 
man efter, at kommunens 
hjemmepleje Vest er flyttet 
ind i Egernsund Skole, 
ikke længere må bruge 
skolens aula til 7 årlige fæl-
lesspisninger i forbindelse 
med arrangementet ’Åben 
Skole’, hvor der hver gang 
i gennemsnit deltager 125 
personer. 

Repræsentanter for byens 
foreninger har derfor ind-
samlet underskrifter som 
protest mod kommunens 
beslutning, og underskrif-
terne er primært underskre-
vet af brugere af aulaen og 
borgere, der årligt deltager i 
fællesspisningerne. 

Utænkeligt på rådhuset
Medens borgerne i 

Egernsund foreslår, at 
hjemmeplejen på disse 
7 aftner rykker ud af 
aulaen og overlader den til 
lokalsamfundet, er dette 
en utænkelig løsning på 
rådhuset og hos hjemme-
plejen, og her foreslår man 
i stedet, at man ved ’Åben 
Skole arrangementerne’ 
i fremtiden må begrænse 
deltagerantallet til under 

100 personer, eller at ar-
rangementerne flyttes til 
Egernsund Hallen, hvor 
der endnu ikke findes 
køkkenfaciliteter. Til dét 
alternativ udarbejdes der 
stadig løsningsplaner. 

Skuffet
Det var Lejf Christensen 
fra Egernsund, der førte 
ordet på borgmesterens 
kontor i Sønderborg. I 
borgmesterens påhør for-
klarede han, hvordan bor-
gerne i Egernsund først og 
fremmest protesterer mod 
beslutningen, men også er 
utilfredse med og skuffede 

over, at de ikke er blevet 
hørt, og ej heller har fået 
en forklaring på det beslut-
tede, og med de ord, over-
rakte han til de kommunale 
beslutningstagere de mere 
end 250 underskrifter og 
desuden et påskøn om øget 
nærdemokrati. 

Borgmester Erik Lauritzen 
takkede for bidraget, men 
pegede på, at for kom-
munen handler det om en 
samlet helhedsløsning, og 
bag beslutningen ligger 
blandt andet en prioritering 
af arbejdspladser. 

Efter længere tids debat 
og diskussion mellem 
de to herrer, lovede Erik 
Lauritzen dog, at han igen 
ville bringe emnet til dis-
kussion i udvalget. 

For Lejf Christensen og 
de 5 øvrige repræsentanter 
var der efterfølgende kun 
tilbage at håbe på, at deres 
stemmer nu vil blive hørt, 
og at 25 års traditionsrig 
fællesspisning i Egernsund 
derfor kan fortsætte præcist 
som hidtil. 

Lejf Christensen afleverede 
flere end 250 protest-
underskrifter til borgmester 
Erik Lauritzen (S).
 Foto Jimmy Christensen
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MARKEDSFEST

SU

PER PRISER

KOM OG SPAR

SPAREGARANTI

MARKEDSFEST

KOM OG KØB

Hørup kartoffel 
Spegepølser

Skjern ost

Kalkun Gordon 
Bleu

Cremefi ne

Oksebov
Til Gl. daws oksesteg

Schulstad
Levebrød

Gås

Kalkuner

Gran

Landgangsbrød

Ler

Julestjerne
4-6 grene

Bøgo chokolade

Pr ½ kg

2495

Flere varianter

900

4,8 kg

19995

4 kg

12500

500 gr

1695

3000

2 kg

395

Kun

2500

200 gr

2995

Under 
½ pris

Under 
½ pris

Spar
30,00

Spar
18,85

Spar 
100,00

Spar
62,95

Lakseruller el. skinkeruller
Hjemmelavet Grønkål

Slagterens Hjemmelavet Kålpølser

Skovlyst øl snacks vin
fuglsang juleøl Spangsberg chokolade

2 kg

9995

30 stk

10000

4 fl 

2000

Pr stk

5000
Max 3 pr kunde

4,2 kg kr. 130� 

KUN 17-20

KUN 17-20

KUN 17-20

SMAG SKJERN OST, KISBÆK BRØD

MASSER AF SMAGSPRØVER 

FRA BAGEREN

SALG AF JULEDEKORATIONER 

OG BUI JULEKALENDER

Kærgården

Graasten 
salater

Slagterens hjemmelavet
Kålpølser
Kom ind og smag

200 gr

695
Max 3 pk. pr. kunde

Flere varianter

595
Max 4 pr. kunde

10 stk

4000

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med 
lørdag den 29. november 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

SMAG PÅ BUTIKKEN 
TORSDAG FRA 17-20
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Kirkeblad for Egernsund Sogn

GUDSTJENESTELISTE
DECEMBER I EGERNSUND KIRKE, EN MÅNED 
FULD AF MUSIK OG FORKYNDELSE:
1. søndag i advent: Salmegudstjeneste kl. 11.00 under temaet: 
Kom og syng julen ind! Denne gudstjeneste
vil være helliget vores smukke julesalmer, og vi vil synge så 
mange salmer som muligt. Men hvilken
julesalme er din ynglings salme? Så fi nd salmebogen frem, og 
kom i kirke og ønsk netop din ynglings salme. Sammen vil vi 
så synge julen ind. PS. Sangtalent påkræves ikke for at synge 
med på julens salmer, kun sangglæde og julestemning.
2. søndag i advent: Julebasargudstjeneste kl. 11.00. Igen i 
år vil vi samle ind til Julemærkehjemmet i Kollund, og igen 
i år har vi fået lokale handelsfolk til at støtte den gode sag 
med spændende gaver. Gaverne vil blive brugt i det årlige 
amerikanske lotteri, og overskuddet vil ubeskåret gå til 
Julemærkehjemmet. 
Vi begynder dagen med en hyggelig gudstjeneste i kirken, hvor 
vores korpiger vil synge for os. Bagefter bliver vi i kirken, og 
spiser knas og drikker kaffe, og afholder amerikansk lotteri. 
Så kom og vær med! Man ved jo aldrig hvad man vinder, og 
det støtter en fantastisk god sag.
Torsdag den 11. december kl. 19.00: Rinkenæs Frivillig 
Brandværnsorkester kommer og spiller en julekoncert i 
Egernsund kirke. Vi har målt op, og de kan være op til 30 
mand oppe ved alteret, men så står de også så tæt at de ikke 
kommer til at fryse. Men var der en der frøs, så giver vi en 
varm kop kaffe og lidt juleknas bagefter koncerten. 
3. søndag i advent: Luciagudstjeneste kl. 16.00. Egernsund 
pigekor, og korene Alferne og Egene fra Gråsten kommer 
og går Luciaoptog, og synger smukke sange for os. Og vi 
har skubbet gudstjenesten til det er helt mørkt udenfor, så vi 
rigtig kan nyde alle de smukke julelys. Kaffe og knas serveres 
bagefter i kirken.
4. søndag i advent: Stillegudstjeneste kl. 11.00. Kom og 
hvil ørene og lad stilheden sænke sig over krop og sjæl, i en 
gudstjeneste, hvor vi puster ud, og lader op til, at lige om lidt 
så er det jul. Der vil i denne gudstjeneste være musik, bøn og 
tid til at nyde stilheden.
Juleaften den 24. december: Juleaftensgudstjeneste klokken 
14 og 15.30. For at komme i julestemning 
vil Egernsunds Pigekor synge julesalmer en halv time 

før gudstjenesternes start. Vi har til dagen også fået 
fornøjelsen af at basunist Prof. Carsten Svanberg 
kommer og akkompagnerer musikken til gudstjenesten.

Første juledag den 25. december: 
Juledagsgudstjeneste klokken 14.00. Kom og pust ud 

efter det store julegilde. Læg larm og snak bag dig, og 
sæt dig i kirken, og lad roen sænke sig en times tid. 
Vi deler brødet og vinen og ønsker hinanden glædelig 

jul.
Nytårsaften den 31. december: Nytårsgudstjeneste 

klokken 14.00. 
Her vil vi sammen synge nytåret ind, og sige 

farvel og tak til 2014, og byde 2015 
velkommen med kransekage og 
champagne. 

ADRESSELISTE
Sognepræst: Maya Ravn
Strandvej 8, 6320 Egernsund
74 44 26 58 – 24 65 60 24
marav@km.dk
Træffes efter aftale alle
hverdage undtagen mandag
og fredag

Menighedsrådsformand: Margit Kristensen
Teglparken 42, 6320 Egernsund
74 44 24 46
mk@egernsund-kirke.dk
Organist: Otto Andersen
oa@egernsund-kirke.dk
74 43 57 28 - 20 62 13 72 (gerne sms)

Graver/ Kirketjener: Maja Wilkenskjeld
Kirkegårdskontoret, Kystvej 6c,
6320 Egernsund
74 44 98 38
kirkegaarden@egernsund-kirke.dk
Træffes bedst kl. 9.00-9.30 og 12.00-12.30.
Træffes alle hverdage undtagen mandag.
Hjemmeside: www.egernsund-kirke.dk

PRÆSTENS KLUMME
Glædelig jul alle sammen, og et 
velsignet og lykkebringende nytår.
Mit første hele år som præst i Egernsund er gået, 
og sikke et spændene år det har været. Min mand 
og jeg fl yttede endelig ind i præstegården den 
1. februar 2014, og vi fejrede at være på plads 
ved at holde åbent hus for sognet Skærtorsdag i 
påskeugen, og serverede kolde øl, nybagt rugbrød 
og spegepølse i konfi rmandstuen. Det var 
fænomenalt hyggeligt, og mange tak til alle jer, 
der kom og bød os velkommen i vores nye hjem.
I påskeugen afprøvede vores dygtige musikere 
også fl ere musikalske tilgange til påskens 
læsninger, og blandt andet blev hele Langfredags-
liturgien fortolket som et moderne musisk drama. 
Meget inspirerende, og bestemt ikke sidste gang 
vi gør det.
Men skal jeg nævne et højdepunkt i løbet af 
2014, vil det helt klart være: Alle de dejlige 
konfi rmander i alle aldre! Der har været 
guldkonfi rmander og diamantkonfi rmander. 
Der har været låne konfi rmander i Kliplev, som 
jeg morede mig meget med, at overraske på 
Kliplev Mærken, og spørge om de stadigvæk 
kunne Fadervor. Det kunne de! Der er skønne 
konfi rmander i Verster Sottrup. Og så er 
der sidst, men ikke mindst, Egernsunds helt 
egne konfi rmander, som hver tirsdag mødes i 
konfi rmandstuen til hjemmebag, saft og intensiv 
undervisning i Fadervor. Så mange dejlige 
konfi rmander!
I år, har også været første gang, hvor jeg er 
blevet bedt om at prædike til Gråsten Havnefest 
på en båd. Noget jeg med glæde sagde ja til, på 
trods af at jeg er alt andet end søstærk. Men den 
venlige kaptajn på båden fastgjorde tværbommen 
på skibet sådan, at jeg kunne klamre sig til 
den, mens jeg prædikede. Jeg var ham meget 

taknemmelig, og det blev en bevægende 
gudstjeneste, uden at jeg røg i vandet.
Vi fejrede også min mand Marlons 40 års 
fødselsdag. Ved den lejlighed skal der lyde en 
stor tak til jer alle der var med til at gøre dagen 
festlig, med hjælp, mad og musik, blomster og 
pyntning, grin, smil og besøg. I var alle sammen 
med til at gøre denne dag til noget gennemført 
vidunderligt. Tusind tak.
Jeg har også for første gang i mit liv været med 
til en sogneudfl ugt, og hvis jeg havde vidst, at 
det var så sjovt, så var jeg taget med noget før. 
Turen gik i år til Christiansfeld, for at se på 
Brødremenighedens huse, der er ved at blive 
smukt restaureret, og høre om deres fl otte kirke. 
Men der blev også tid til at gå i den lokale 
Genbrug, og til at købe honningkager. Jeg glæder 
mig allerede til næste år.
Succesen med Hubertus gudstjenesten blev 
gentaget i år, hvor Gråsten Jagthornblæsere 
igen kom og spillede og sang for os i kirken så 
englene sang med.
I kirken er der sket det nye, at vi har fået en 
ualmindelig dygtig ny kirkesanger, der hedder 
Mette Auning. Hun overtog Dittes plads, da Ditte 
tog til København for at læse til dyrlæge. Så 
velkommen til Mette, det er dejligt at have dig på 
holdet.

”Hit med salmen” boksen, står stadigvæk ude i 
våbenhuset, og venter på, at kirkegængere ønsker 
deres yndlingssalmer til at blive sunget i kirken. 
Men, der er ikke mange, der ønsker. Faktisk er 
det kun Egernsund Pigekor, der fl ittigt ønsker 
julesalmer, eller en ”Jesus rap”. Julesalmerne er 
nemme at opfylde, dem synger vi alle sammen i 
december måned. Men den ønskede ”Jesus rap”, 
er jeg mere i tvivl om hvorvidt er en god ide, da 
jeg ikke kan ”rappe”. Og hvad rimer egentlig på 
Jesus?
Fremover vil Egernund kirkeblad udkomme ca. 4 
gange årligt. Her vil vi informere om kommende 
aktiviteter i kirken, hvad der er nyt, samt udgive 
en gudstjenesteplan.
Til sidst så vil jeg igen ønske jer en glædelig jul 
og et velsignet nytår.
Jeg glæder mig til at se jer alle sammen i 2015.
Maya Ravn, sognepræst i Egernsund
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Broager Bilsyn
V/ Christian Jørgensen

Smedevej 8 ∙ 6310 Broager
www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk

Din lokale synshal og motorkontor

Book online på
www.bbsyn.dk

eller tlf 61 60 08 08

Det markeres
Fredag den 28. november fra kl. 13.00 med

ÅBNINGSRECEPTION
hvor alle er velkommen til at kigge ind.

Broager Bilsyn er � yttet til
Smedevej 8 i Broager

Vi byder på lidt godt at spise 
og drikke og glæder os til 
at vise vores nye lyse og 
kundevenlige synshal frem

Broager Bilsyn har åbent

Mandag - tirsdag kl. 8 - 16.00
Onsdag og fredag kl. 8 - 15.30
Torsdag kl. 8 - 16.30

• Her � nder du os
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www.kimscykelservice.dk Jeg henter og bringer

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

Køb dine hjule og adventsgaver
hos Kim’s Cykelservice! 

v/Kim Gottlieb

Lazer Cyclone cykelhjelme
fås i 4 forskellige
farver
før 399,-

Bkool vejledende
Udsalgspris
kr. 3999,-

ADVENTSGAVER
Da vi ikke har søndags åbent kan

adventsgaverne købes hele ugen op til advent

1 advent
Lækker regnjakke
fra Pakajak

til kr. 299,-

2 advent
Endura Windchill
en prisvindende
handske

til kr. 199,-

3 advent
Lygtesæt
fra Niterider,
lyser med 150 lumen

til kr. 349,-

4 advent
Vedligeholdelses sæt
fra carbon pro med diverse 
olier og rengøringsmidler

til kr. 199,-

den 1. december 24% rabat,
den 2. december 23% rabat,

den 3. gives der 22%
osv indtil den 24 december

så for hver dag vi kommer tættere på 
julen bliver rabatten 1 procent lavere

kr. 299,- kr. 3349,-
Hele december

Hele december

KALENDERLYS RABAT
Vi tæller ned til julen og derfor gives der

fra den 1. til den 24. december rabat
på alle 2014 modeller i butikken

Julebasar
i Egernsund Kirke

I forlængelse af gudstjenesten den

7. DECEMBER KL. 11.00
afholdes der lotteri med mange � otte præmier 

skænket af de handlende i lokalområdet.

Hele overskuddet går ubeskåret til 
Julemærkehjemmet i Kollund

Kom og få et par hyggelige 
timer i Egernsund og støt 

samtidig en god sag

Vi giver kaffe og sandwich 
og lækkerier til børnene

www.broagerkirke.dk

Sognecafe
Fredag den 28. november kl. 14.30 
Y Men’s Nationalt/International ved Erik Breum. 

Erik Breum er rådsmedlem i det internationale råd.

Entré inkl. kaffe: kr. 25,-

Velkommen i sognegården

Gravhøj indviet ved Skelde

Af Gunnar Hattesen

Gravhøjen ved 
Skelde Overballe blev 
genindviet.

Det skete takket være 
en bevilling til projektet 
Danmarks oldtid i 

landskabet fra A.P. Møller 
og Hustru Chastine 
McKinney Møllers Fond 
til almene formaal, hvor 
Kulturstyrelsen har fået 
mulighed for at forbedre 
formidlingen af en række 
væsentlige fortidsminder i 
Danmark. Blandt de 100 

udvalgte lokaliteter er grav-
højen ved Skelde Overballe 
blevet udpeget. 

Området er blevet 
soigneret af Sønderborg 
kommune, der er opsat nye 
skilte og hegn, ligesom det 
levende hegn henover grav-
højen er blevet savet ned, så 

selve gravhøjen fremtræder 
tydeligt.

Den nye formidling er ud-
ført i et samarbejde mellem 
Kulturstyrelsen, Museum 
Sønderjylland _ Arkæologi 
Haderslev og Sønderborg 
Kommune med velvillig 
bistand fra lodsejerne. 

Deltagerne fik fortalt om gravhøjens historie af museumsinspektør Per Ethelberg, Museum Sønderjylland, der i sin tid udgra-
vede højen. Foto Jimmy Christensen
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Få godter i sokken
Hæng din julestrømpe op i Broager Sparekasse
- så kvitterer julenissen med lidt til den søde tand!

Storegade 27
6310 Broager

Tlf 7418 3838

Til alle børn i Broager

Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 16:00 / torsdag: 10:00 - 17:00
Mulighed for rådgivning uden for åbningstid efter aftale

Hæng din julestrømpe op i Broager Sparekasse, Storegade 27, Broager senest den 5. december. Så kommer
julenissen forbi i løbet af december måned, og putter lidt godter i sokken.

Sokken kan tømmes i åbningstiden efter den 7. december og den 14. december 2014. Aktiviteten er kun gæl-
dende i filialen i Broager. Alle børn mellem 1 og 12 år kan deltage, aktiviteten kræver ikke kundeforhold i Broager 
Sparekasse. 
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Den 1. december 2014 har

Kirsten K. Petersen
Farverløkke 18, Broager

25 års jubilæum som pædagog på 
Afl astningshjemmet Rendbjerg i Egernsund.

25 års jubilæumSKODSBØL GÅRDBUTIK
Skodsbølvej 71, Skodsbøl, 6310 Broager
Telefon 7444 1589

Julen nærmer sig med raske skridt 
Be� il dit � erkræ i vores gårdbutik

- Frilands Kalkuner 4-12 kg  .......  64 kr pr kg

- Frilands Gæs 4-7 kg  ................  90 kr pr kg

- Land Ænder 2,8-4 kg  ..............  82 kr pr kg

- Muskus Ænder 3-4,5 kg  ..........  82 kr pr kg

ÅBNINGSTIDER
Fjerkræ til julen.

Åbent alle weekender
i november og december:

Lørdage og søndage kl. 10-17

Nu er det snart jul, og som tidligere år afholdes der 2. juledag 
indendørs fodbold i Egernsund Hallen.

Det er dagen, hvor alle mødes for at spille fodbold samtidig med, at man kan 
få en snak og en masse sjov med alle dem man kender. Der spille i mange 

forskellige rækker - så vil du/i spille fodbold, så er der også en række til jer.

Tilmelding til:
Asmus Carstens Tlf. 7444 2225, Mobil 2149 1288, asmusfrem@stofanet.dk

Tommy Clausen Tlf. 7444 1974 tommy@egernsund.dk

A- Rækken Alle kan deltage –dog max. 6 spillere

B- Rækken Max. 2 aktive fodboldspillere over 14 år

Familie-Rækken Max. 1 aktive fodboldspillere over 14 år. 
Der skal være et barn under 12 år og dame på bane 
hele kampen. Og de skal være i familie

Mor/Far/børn 
–Rækken

Mor - Far og Børne

Amatør-
Rækken og 
Kro-Rækken

Her kan alle drenge og herrer som ikke spillet turnerings-
fodbold de sidste 2 år, samt alle pige/damer, deltage

Dame/pige spillere medregnes ikke som turnerings/aktive spillere

Deltagergebyr: kr. 250.00 (betales ved stævnet inden første kamp.)

Tilmeldingsfrist:  Fredag den 5. december 2014

STORT
2. JULEDAGSTÆVNE I 
EGERNSUND HALLEN 

Asmus Carstens asmusfrem@stofanet.dk
Tommy Clausen tommy@egernsund.dk

Udfyldt talon sendes /a� everes hos: Salon Teddy –Sundgade 61, 6320 Egernsund

Tilmeldingstalon til Julecup 2014

Ønsker at deltage i
 Rækken

Holdets navn: (med Blokbogstaver)

Spilleplan sendes til:

Skov selv juletræer
eller afhent
afsavet juletræ
i plantagen ved Iller Strandvej
ved Cathrinesminde.
Følg skiltene til plantagen.

Hver lørdag og søndag i advent 
fra kl. 10.00-16.00

Første gang lørdag og søndag 
den 29. - 30. november

Du kan også bestille et juletræ, 
som jeg bringer ud til dig 
for et mindre beløb.

I år ønskes alle en glædelig jul af
Ole Hansen, Broager
Tlf. 4017 2496

Stort udvalg i 
prima juletræer 
op til 3 meter

KLIP UD

KLIP UD

Nye kræfter hos 
pensionister
Af Jimmy Christensen

Broager Pensionistforening 
fik to nye medlemmer af 
bestyrelsen. Nyvalgt blev 

Robert Jensen og Bente 
Nielsen. Ny kasserer blev 
Jenny Hansen, der afløser 
Hannelore Warnecke.

Efter generalforsamlingen 

var der lottospil, hvor 
der blev spillet om fine 
præmier. 

70 mennesker deltog i generalforsamlingen i Broager Pensionistforening.
 Foto Jimmy Christensen
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S u n d eve d

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Pyntegrønt og juletræer (fæld selv)

Normannsgran
Lørdage og søndage i december 10-16

eller efter aftale tlf. 20289446

Julemanden er på besøg

Familien Helt
Bovskovvej 8, Ullerup Mark

6400 Sønderborg

Udstiller
36-årige Jacob Tækker 
udstiller for tiden på 
Koldinghus.

Han er født i Sønderborg, 

men voksede op i Vester 
Sottrup.

Titlen på udstillingen er 
"Zimmerfrei", og de unge 
kunstnere fik til opgave at 
genopdage det gamle slot, 

som har været beboet af 
konger, adelige, lensmnænd 
og tjenestefolk.

Jacob Tækker har skabt 
værket "Planet Purgatory", 

som betyder skærsilden, til 
slottets fangekælder.

Udstillingen kan ses til 
den 30. november. 

Dødsfald
Else Lund, Broager, er død, 
72 år. 

Asta Flyvholm underholder på sønderjysk 
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Asta Flyvholm Kjær 
har en ganske særlig 
mission.

Hun brænder for at den 
sønderjyske dialekt skal 
bevares og ikke mindst 
bruges, så derfor holder 
hun jævnligt foredrag, hvor 
det eneste sprog der tales, 
er hendes kære, sønderjyske 
modersmål. 

Asta Flyvholm Kjær bor 
i Iller, hvor hun nyder sin 
tilværelse som efterlønner, 

og de fredelige og rolige 
omgivelser, som hersker i 
området, er for hende kil-
den til megen inspiration.

Hun holder meget af at 
fortælle historier og digter 
dem gerne selv, når hun 
sidder i sit arbejdsværelse og 
kigger ud af vinduet, hvor-
fra hun næsten kan skimte 
vandet. 

Med sine rødder solidt 
plantet i den sønderjyske 
muld har hun en ubeskrive-
lig kærlighed til hjemstav-
nen, mentaliteten og ikke 
mindst dialekten, og hun 
har gjort det til sin per-
sonlige mission at kæmpe 
hårdt for, at det sønderjyske 
modersmål skal bruges og 
bevares.

Derfor drager hun 
jævnligt ud til foredrag, 

hvor hun underholder med 
historiefortælling på søn-
derjysk, billedfremvisninger 
om Sønderjylland og den 
sønderjyske kultur, gamle 
anekdoter, sang og musik, 
hvorigennem publikum får 
chancen for at genopleve 
gamle minder. 

Gamle minder
Formålet med den un-
derholdning, som Asta 
Flyvholm tilbyder, er at 
skabe ’reminiscens’ hos 
lytterne, dermed sagt, at 

Asta Flyvholm gennem 
samtale med publikum 
håber på at få de påhørende 
til at huske, mindes og 
genkalde sig gode gamle 
minder. Generelt oplever 
hun nemlig, at publikum 
fornøjer sig meget med at 
dele og fortælle om deres 

egne historier, der kan sam-
menlignes med det Asta 
Flyvholm selv fortæller om, 
og på den måde skabes der 
dialog – på sønderjysk vel 
at mærke.

Dermed holdes der live i 
den sønderjyske kultur og 
den sønderjyske dialekt, og 

det videregives til nye gene-
rationer, der ikke på samme 
måde har fået dialekten ind 
med modermælken. 

Generelt oplever Asta 
Flyvholm, at publikum 
lyser op og engagerer sig 
når hun underholder, og 
mange snakker løs, deltager 
og hygger sig. Det er netop 
dét, som den garvede søn-
derjyde brænder for, og den 
positive respons, som hun 
opnår fra publikum, driver 
hende til at fortsætte sin 
store hobby. 

Dem der har lyst til at 
høre på noget godt sønder-
jysk snak, kan blive en del 
af Asta Flyvholms univers 
både på Facebook og på 
hendes egen hjemmeside - 
begge steder under navnet 
mojnasta.dk. 

Asta Flyvholm ser det som en 
livsopgave at bevare den 
sønderjyske dialekt.
 Foto Jimmy Christensen 

Bojskovskov har fået 
en hjertestarter
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

I Bojskovskov er man 
imponeret over et 
stærkt, engageret og 
velvilligt naboskab.

Det er nemlig lykkedes 
beboerne i 20 husstande 
at samle 3.000 kr. ind fra 
egen lomme som bidrag til 
en offentlig hjertestarter, 

der nu hænger på adressen 
Bojskovskov 16 i Bojskov-
skov og er tilgængelig 
for alle i nød, 24 timer i 
døgnet.

Hjertestarteren er stra-
tegisk godt placeret og 
hænger synligt fra vejen, så 
alle forbipasserende kan se 
den. 

Det er et samarbejde mel-
lem beboerne i Bojskov skov 

og Ullerup Frivillige 
Brand værn der har gjort 
det muligt at opsætte 
hjertestarteren, og områdets 
beboere er alle glade og 
stolte over, at projektet er 
lykkedes så godt.

Initiativtager
Det var Karin Jensen, som 
selv bor på adressen, hvor 
hjertestarteren nu hænger, 

der tog initiativet til hjer-
testarterprojektet, og i den 
forbindelse kontaktede hun 
brandkaptajn for Ullerup 
Frivillige Brand værn Jørn 
Mathiesen. De lavede en 
aftale om, at hvis blot man 
i området selv kunne ind-
samle 3.000 kr. og desuden 
stå for vedligeholdelsen 
af hjertestarteren, ville 
Ullerup Frivillige Brand-
værn med glæde betale 
resten. 

Blandt naboerne i 
Bojskov skov er man glade 

for, at man har fået en 
hjertestarter til området, for 
det kan ofte tage lang tid 
for udrykningskøretøjer at 
komme frem til området, 
og så er det svært at finde 
rundt, fordi vejnavne og 
husnumre har ændret sig 
efter tilkomsten af den nye 
motorvej.

Der er desuden langt til 
den nærmeste hjertestar-
tere, som findes i Ullerup 
eller Gråsten. 

Med den nye hjerte-
starter føler beboerne i 

Bojskov skov selv, at de nu 
kan gøre en forskel, og de 
vil indbyrdes lave en alar-
meringsliste, hvor personer 
med særlig ekspertise fra 
området kan tilkaldes, hvis 
uheldet skulle være ude.

Desuden tilbyder Avnbøl-
Ullerup Landsbylaug i 
starten af 2015 et kursus i 
brug af hjertestarteren, hvor 
alle kan deltage. 

Både Karin Jensen 
og brandkaptajn Jørn 
Mathiesen håber aldrig, at 
hjertestarteren vil komme 
i brug, men de er glade og 
stolte over at se, hvor hur-
tigt et sådan projekt kan 
lykkedes, når naboer står 
sammen, hjælper hinanden 
og bakker godt op om nye 
tiltag. 

Karin Jensen og brandkap-
tajn Jørn Mathiesen omgivet 
af beboere i Bojskovskov.

 Foto Jimmy Christensen
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Vester Sottrup Skolevej 18,
6400 Sønderborg ∙ Tlf.: 74 46 71 45

Åbent hver dag Mandag til Søndag 7.30 - 20.00

Vi har posthus, tips/Lotto, GLS Pakkeshop,
Medicin afhentning fra Broager Apotek, Ok Tank

VI SKYDER
JULEN I GANG

Torsdag den 27. november holder vi
åbent til kl 22.00

Twist
chokolade
145 g

Rødkål
1,5-2 kg

Kløben 
U. marcipan 

Fuglsang 
White 
Christmas

Sundeved 
vin

Vild med The

15.-

To � asker

95.-

Flere varianter

÷20%

Gratis smagsprøver
fra kl. 19-22

Gratis smagsprøver
fra kl. 19-22

Kl. 19 - 20 Kl. 20 - 21 Kl. 21 - 22

Vej selv slik
pr. 100 gr Kr. 3,95
Sdj. hakket grøn
og hvidkål 2 for Kr. 25,-
Kaffe
fra kaffehuset 400 gr Kr. 15,-

Timetilbud torsdag den 27. november

1995
6 stk.

2495

10.-

Kartoffelrugbrød Kr. 15,-
COOP
Bønner frost Kr. 10,-
Bøgø lilla
chokolade 200 gr Kr. 29,95

Mød repræsentanten fra OK / Coop Bank
og bestyrelsen i forretningen  fra kl. 19 - 22.00 

Højer kålpølser
8 stk. Kr. 37,95
Stort kagemarked
hos bageren Kr. 5,-
Bakkedal
250 gr Kr. 7,95

Gratis smagsprøver
fra kl. 19-22

Tilbuddene 
gælder kun 
denne dag
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Hørt i byen
Bente Damkjær rejste 
søndag på studietur til 
Bangladesh med Folke-
kirkens Nødhjælp. Der 
skal kigges på projekter, 
som finansieres af blandt 
andet Danmark.

Menighedsrådet i 
Gråsten-Adsbøl har 
konstitueret sig for det 
kommende år. Genvalgt 
blev formanden Helle 
Blindbæk, Claus Levin-
sen fortsætter som næst-
formand, Inga Petersen 
er igen kasserer og Mo-
gens Hansen har fortsat 
titel af kontaktperson til 
personalet.

De handlende i Grå-
sten bakkede godt op 
om årets julefrokost på 
Holbøl Landbohjem. 
Der deltog 56 festglade 
butiksansatte, og det var 
Susanne Vesperini og 
Donna Lena fra Salon 
Sanne, som var drivkræf-
terne bag arrangementet. 

 Fredag aften mødes 60 
mennesker fra Broager 
og omegn til julefrokost 
i Broagersalen. Det er 
Broager Kultur, der ar-
rangere julefrokosten, 
der bliver bakket op af 
såvel erhvervsfolk som 
private.

Broagersalen bliver 
omdannet til en lille 
skov med masser af ju-
letræer, god musik og 
god julemad. Sydjysk 
Sceneteknik står for 
underholdningen.

Gråsten Fjerkræ for-
venter at komme ud af 
2014 med et overskud på 
200.000 kr. Sidste år fik 
man et lidt ærgerligt un-
derskud på 3.000 kr.

 Gråsten Garden har 
fået seks nye gardister, 
og er nu oppe på 22 
medlemmer.

Broager Apotek står til 
en økonomisk lussing 
på 500.000 kr. ifølge et 
lovforslag fra SR-regerin-
gen, og det kan betyde, 
at apoteket må lukke. 

Julebuffet
ud af huset

Vi leverer overalt uden beregning, blot
De leverer den rengjort emballage
tilbage. Husk dep. kr. 350,- for embal-
lagen, som De får tilbage igen, når
emballagen returneres inden 5 dage.

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06

Pr. kuvert kr.

MIN. 12
PERSONER

Pr. kuvert kr.

MIN. 12
PERSONER

Marinerede sild med karrysalat. Dampet kold laks med
cocktaildressing. Tarteletter med høns i asparges.
Leverpostej med champignon og bacon. Frikadeller med rødkål.
Sønderjysk grønlangkål med hamburgerryg og kålpølse.
Ris a la mande med kirsebærsauce.

Andesteg med 
rødkål kr. 24,00

Mørbradbøf kr. 18,00

Ost (3slags) kr. 24,00

Brød og smør kr. 15,00

Sylte kr. 12,00

Medisterpølse kr. 15,00

Ribbensteg kr.15,00

Julebuffet
inkl. brød og smør kun kr. 11900

10950

Fiske� let m/remoulade 

og citron kr. 15,00

Surrib kr.  8,00

Hvidkål kr. 8,00

Æble� æsk kr. 12,00

Frugtsalat kr. 12,00

Røget laks kr. 18,00

FOREDRAG MED 
ANDERS AGGER
Onsdag den 26. november kl. 19.00 

i Ahlmannsparken i Gråsten
Mød DR-journalisten Anders 
Agger til foredrag og hør ham 
fortælle om sine bevægende 
TV-programmer. Du vil skiftevis 
grine og blive rørt, når han blandt 
andet fortæller om Herlufsholm 
Kostskole, Sømanden og 
Juristen og Kongehuset.

Publikum skiftevis griner, er 
musestille og bliver meget 
rørte, når Anders Agger 
med stor indlevelse, humor 
og selvironi fortælle om 
sine unikke oplevelser med 
at lave TV-reportage.

Gråsten 
Handelsstandsforening

Pris kr. 100,-
Billetter kan købes i Matas, 

Gråsten Boghandel, Tinsoldaten, 
Pro� l Optik samt Rådhuskiosken

ÆNDRET DATO

I KAN LIGE NÅ DET ! 
SIDSTE DAG ER TORSDAG D. 27. 

NOV.  KL. 10-16. 
KÆMPE BESPARELSER

Quilling Engle

Kreativ Julehygge

28. nov. kl. 14-17: Dorthe. Gran krans
30. nov. kl. 13-16: Belinda. 3D Engle
2.   dec. kl. 14-17: Heidi. Swingstar
5.   dec. kl. 14-17: Helle. Gran
5.   dec. kl. 14-17: Hanne. Engle
Kursus incl. materialer og en kop kaffe, 
te, cacao eller gløgg kr. 50,-

Ugens
shopping 

tip
Lær at lave de skønne 
Quilling Engle. 
D. 5. dec. kl. 14-17 
sidder Hanne og 
laver engle. Kom 
ind og Prøv.

Køb dem som Kit, 
stort eller lille. Eller 
køb dem færdiglavet 
af de dygtige kreative 
gæster.

LAGERSALG

Alle 
engle Kit

-10%
til og med 

1. dec

NU I BORGEN

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Fredag den 28. november
kl. 16 i Gråsten

Traditionen tro tændes juletræet på Torvet i Gråsten og er 
derved startskuddet til en spændende julemåned i Gråsten by.

Mød op i Gråsten Slotsgård
Fredag den 28. november kl. 16.00

og lad os � nde julemanden!
Derefter følges vi ad til Torvet, hvor 

Julemanden tænder lysene på det 
store juletræ på behørig vis. 

Alle er velkomne til at være med! 
Der uddeles slikposer til alle børn.

GråstenSpejderne DDS 
og FDF Gråsten står 

for arrangementet i 
samarbejde med Gråsten 

Handelsstandsforening

Vær med til at tænde 
BYENS JULETRÆ
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Sagsnr. 941KONTANT/UDB. 925.000/50.000
Brt./Nt. 4.785/4.457
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 2.359/2.315

Velholdt parcelhus beliggende centralt i Kværs
I Kværs ligger dette pæne hus med stor dobbelt carport. Huset er løbende blevet
vedligeholdt så det i dag fremstår i flot stand med et boligareal på 138 kvm. samt
rummelig udestue på 18 kvm.

Bolig m2 138
Stue/vær 1/4 Opført 1973

Grund m2 804

NYHED

KVÆRS KIRKETOFT 14

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 872

KONTANT/UDB. �.��5.000/70.000
Brt./Nt. 7.172/�.�52
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 3.�0�/3.495

�har�erende og indb�dende
villa
�å villave� ligger denne velholdte villa som
er opført i 1��3 og er løbende blevet
vedligeholdt� så huset i dag fremstår i
pæn stand med tegltag� røde facadesten
og opvarmes med naturgas. �n l�s og
indb�dende villa� med mange gode
detal�er. �illaen er beliggende i Kollund
med direkte adgang til skoven og med kig
til �lensborg ��ord.

Bolig/�ld. m2 107/�4
Stue/vær 1/2 Opført 1953

Grund m2 1.0�2

NYHED

KO���N� SKO�B�KKEN 14

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 538

KONTANT/UDB. �.�25.000/�0.000
Brt./Nt. �.048/5.�53
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 3.033/3.000

�oderniseret �a�iliebolig �ed
store værelser
Her sælges et flot parcelhus� der har
gennemgået en stor forvandling over de
sidste � år.�ælger har moderniseret huset
med bl.a. n�e vinduer� køkken�
badeværelse� tag og ikke mindst en flot
tilb�gning� så huset i dag fremstår med
de�lige værelser og stue. Huset er
attraktivt beliggende i b�en Kliplev� der
både b�der på skole� børnehave�
indkøbsmuligheder.

Bolig m2 159
Stue/vær 1/4 Opført 1972

Grund m2 702

N� �R�S

BEMÆRK STÆRKT NEDSAT

K�����V STEN��KKE 31

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 902KONTANT/UDB. �.595.000/80.000
Brt./Nt. 8.302/8.107
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 4.118/4.412

Velindrettet bolig �ed en attra�tiv beliggenhed nær �r�sten centru�
�derst centralt beliggende of velindrettet parcelhus i �råsten og med gode rummelige
værelser. �enne centrale beliggenhed bet�der� at du er i gåafstand til gode
indkøbsmuligheder� skole� børnehave� tog� og busstation samt naturskønne omgivelser.

Bolig m2 154
Stue/vær 1/3 Opført 2001

Grund m2 �41

�R�ST�N ����G�DE 4

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 859KONTANT/UDB. �.�95.000/70.000
Brt./Nt. 7.198/�.708
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 3.540/3.474

Ru��eligt parcelhus �ed isoleret garage p� �2 �2
�o med udsigt til marker og med kort afstand til skov samt søen. Her får du et de�ligt hus
med en stor dobbelt garage med el�port� værksted�hobb�rum samt en nem have. Huset
er beliggende i �øgård i gå afstand til �øgård friskole.

Bolig m2 1�9
Stue/vær 1/4 Opført 1979

Grund m2 1.057

S���R� S�G�RD RING�E� 33

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 719KONTANT/UDB. �95.000/25.000
Brt./Nt. 2.905/2.9�5
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 1.592/1.80�

�arcelhus �ed udsigt til �bne �ar�er
�arcelhus beliggende i �råsbøl b�� med flot udsigt over åbne marker og få meter til stor
legeplads. �ra huset har du ca. � km til �elsted hvor der blandt andet findes skole til �.
klasse� børnehave� indkøbsmuligheder og gode fritidsfaciliteter.

Bolig m2 125
Stue/vær 1/3 Opført 19�7

Grund m2 719

TR�S��� TR�SB�� B�G�DE 51

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 747KONTANT/UDB. �.995.000/100.000
Brt./Nt. 9.834/9.2�2
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 4.�70/4.�91

Velbeliggende e�erle�lighed �ed en s�u� udsigt
Indfl�tningsklar le�lighed med de�ligt l�sindfald og varierende udsigt til f�orden fra alle
vinduer. �e�ligheden fremstår velholdt� l�s og venlig med masser af skabsplads fra gulv til
loft� gulvbelægningen er bøgeparket og flotte italienske klinker.

Bolig m2 112
Stue/vær 1/2 Opført 2001

Grund m2 1.357

�R�ST�N BR�GGEN 17

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 942AN���S��V�S ���.���
�dl. �olig�fgift 2.�49
�dl. for�rug��fgift � �onto 1.247

�ritliggende andelsbolig �ed isoleret vær�sted
H�ggelig privat andelsbolig beliggende tæt ved skov og andre naturskønne områder.
�erudover er der via stis�stemer kort afstand til �råsten centrum� tog�busstation� skole�
børnehave samt gode indkøbsmuligheder. �oligen indeholder bl.a. en h�ggelig vinkelstue
med med de�ligt l�sindfald fra der store vinduesparti.

Bolig m2 10�
Stue/vær 1/2 Opført 1989

�R�ST�N D�RKOBBE� 34

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 934AN���S��V�S 250.000
�dl. �olig�fgift 4.2�8
�dl. for�rug��fgift � �onto 1.�03

��ggelig andelsbolig i �roager
I �roager finder du denne fritliggende andelsbolig som er en del af den velfungerende
andelsboligforening �ngmosen. �oligen er beliggende på en h�ørne grund  med en de�lig
have. I �roager finder du bl.a. flere dagligvarebutikker� bibliotek samt skole.

Bolig m2 95
Stue/vær 1/3 Opført 1998

Grund m2 15.302
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 7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten   6300@estate.dk  

www.estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  &  V A L U A R  M D E

Estate Kjeld Faaborg
Vivi Westergaard Bossen
Trainee

Nicole Møller
Ejendomsmægler, MDE

Kjeld Faaborg
Ejendomsmægler og Valuar, MDE

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A, 6330 Padborg

John tlf. 28 44 00 59 / Lene tlf. 40 58 61 11
www.kocks.dk

Holm 9 (ved siden af Karstadt) Flensburg · + 49 461  27840
www.essen-in-flensburg.dk

Südermarkt 9 · Flensburg · 0049 (0) 461 24520
www.essen-in-flensburg.dk 

Südermarkt 9 · Flensburg · 0049 (0) 461 24520
www.essen-in-flensburg.dk 

Nu bliver det brændende!

... og naturligvis vores
traditionelle

specialiteter fra

Steak
variationer
direkte fra

Lava-grillen

Balkan regionen

Sådan viker det!
Parkeringsbilleten fra PRS (Parkeringshuset Rote Strasse 15) bliver

ombyttet i restauranterne til en gratis parkeringsbillet

Spis i vor restauranter og benyt:
G R A T I S   P A R K E R I N G S B I L L E T

Vi har også lokaler til 30 og 50 personer -
Vi kommer gerne med menuforslag - 

fra vore grilltallerkner samt a la carte.

Vi har også lokaler til 30 og 50 personer -
Vi kommer gerne med menuforslag - 

fra vore grilltallerkner samt a la carte.

I  h jer tet  a f  F lensborg

Vores ugeplan!

fra kl. 12:00 til 15:00 €  8,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 12:00 til 15:00 €  12,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

fra kl. 12:00 til 15:00 €  8,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 12:00 til 15:00 €  12,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

fra kl. 12:00 til 15:00 €  8,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 12:00 til 15:00 €  12,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

fra kl. 12:00 til 15:00 €  8,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

fra kl. 12:00 til 15:00 €  12,90
fra kl. 17:30 til 23:00  €  12,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

Grönfahrtweg 13· D 24955 Harrislee · + 49 461 78918
Åbent: alle dage fra kl. 11.30 - 22.00

GRÆSK TAVERNA
GRILL-HOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

www.essen-in-�ensburg.dk /.de

Torsdag og søndag
- middag og aften

Nyhed: Græsk Bu�etNyhed: Græsk Bu�et
Lige overfor “Calle” i Harrislee

for Private Virksomheder Landbrug
Beskæring – træfældning og stubfræsning. 

Fliseanlæg – belægning etc. Fjernelse af 
haveaffald. Blomster, planter, træer, hæk

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

Du kan ringe alle 
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk
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Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen
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• Ydmyghed
• Ansvarlighed

Du kan ringe alle 
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22
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RING 7460 8186 eller 2429 0631

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

Alt haveavearbejde udføres
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BovAvisBovAvis
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OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg

Vi ønsker alle vores 
kunder en glædelig jul 
og et lykkebringende 
nytår

Åbningstider jul/nytår

23/12 ................... 6.00-21.00
24/12 ................... Lukket
25/12 ................... Lukket
26/12 ................... Lukket
27/12 ................... 6.00-21.00
28/12 ................... 6.00-21.00
29/12 ................... 6.00-21.00
30/12 ................... 6.00-21.00
31/12 ................... Lukket
1/1 ........................ Lukket
2/1 ........................ 6.00-21.00

Åbningstider | Man-søn 6.00-21.00 |

Til alle børn! Kom i          -butikken med en julestrømpe 
med dit navn på. Så vil julemanden komme om natten og 
fylde godter i strømperne de 4 søndage i advent.

Julegodterne kan afhentes følgende dage:

Søndag  den 30/11
Søndag  den 7/12
Søndag  den 14/12
Søndag den 21/12

PS: Strømpen skal afleveres i butikken senest 29/11, hvis 
den skal fyldes søndag den 30/11. Strømpen skal tømmes  
 hver søndag mellem kl. 10-20
            
             Hilsner fra Julemanden

Julemanden besøger         i Padborg



BOV KIRKE
Søndag den 30. november kl. 14.00 
Præsteindsættelse

KOLLUND KIRKE
Søndag den 30. november kl. 10.00 
Præsteindsættelse

HOLBØL KIRKE
Søndag den 30. november kl. 10.00 
ved Hanne Christensen

G U D S T J E N E S T E R

BOV OG HOLBØL

SOGNEBOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

2

Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15
www.rabol-jorgensen.dk

post@rabol-jorgensen.dk

Min sidste vilje - vi hjælper med at nedskrive dine ønsker, gratis

 
 

 
 

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller www.kollundhus.dk

Kollundhus Dit forsamlingshusv/ Kirsten Pedersen Madsen

Du kan ringe alle 
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

 Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker
 Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke

WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

BOV & HOLBØL SOGNE

Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træff es graver tillige 
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

�
Kirkekoncert

Tirsdag den 2. december 
kl 19.30 i Bov kirke

Julekoncert med Padborg sangkor 
og Padborg Jernbaneorkester

Kirkekoncert 
Søndag den 7. december
kl 19.00 i Holbøl kirke 

Julekoncert med Padborg Sangkor 

Julehjælp
I år kan der søges julehjælp ved Bov sogn,
Skriftlig begrundet ansøgning sendes eller 

afl everes på Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 
6330 Padborg, senest torsdag den 

27. november 2014 kl. 10.00 

Julemarked
Mød os på julemarked på Smedebykro

lørdag den 22. og søndag 23. november
Frøslevkro lørdag den 29. november

Årets Julegave
Støttekoncert Lørdag den 28. februar

kl. 19.30 i Kollund kirke
til fordel for julehjælpen i Bov sogn

Billetter kan købes på vores stand til julemarked 
på Frøslev Kro den. 29 november, eller på 
Bov kirkekontor fra dags dato, pris kr. 75,-

Julehygge på 
Valdemarshus
Af Gunnar Hattesen

Valdemarshus i 
Padborg holder åbent 
hus og julehygge lørdag 
den 29. november kl. 
10.00-15.00.

Juletræet er pyntet, og der 
er pyntet op med juleting i 
salen.

Tombolaet plejer at 
være et tilløbsstykke, og 
der er rigtig mange flotte 
gevinster.

Der vil være salg af 
juledekorationer, nisser 
og kreative ting, som er 
fremstillet af brugerne på 
Valdemarshus.

- Her er der mulig-
hed for at finde en 

julegave, fortæller forman-
den Mogens Thrane.

Husorkestret som består 
af tidligere professionelle 
musikere, underholder hele 
dagen og spiller hyggelig 
julemusik.

Der sælges kaffe, kage 
og „goe raj“, samt hjem-
melavede frikadeller og 
kartoffelsalat, pølser og 
kartoffelsalat og tærter..

Overskuddet går til 
det frivillige arbejde på 
Valdemarshus. 

Kort på bordet
På Padborg Skatklubs klub-
aften blev 1. runde vundet 
af Arthur Beuschau, 
Kollund, med 1049 point.

På 2. pladsen kom Karl 
Christiansen, Tinglev, 
med 1027 point, mens 
Aage Juhl, Padborg, tog 3. 
pladsen med 815 point. 4. 
pladsen gik til Hans Jepsen, 
Bov, med 790 point.

2. runde blev vundet af 
Hans Jepsen, Bov, med 
1393 point, mens 2. plad-
sen gik til Jes P.

Hansen, Gejlå, med 
1341 point. Sv. Å. Jessen, 
Aabenraa, tog 3. pladsen 
med 1252 point og A.C.

Petersen, Padborg, be-
satte 4. pladsen med 1032 
point. 

75 til hyggelig spisning

Sædvanen tro holdt Ældre Sagen i Bov forleden sit traditionsrige grønlangkålsspisning på 
Frøslev Kro. Stemningen var munter, snakken gik livligt og der blev spist rigeligt af grønlang-
kål, hamburgerryg og kålpølser. Foto Jimmy Christensen  

Aflysning
Filmaftenen torsdag den 
27. november i Holbøl 
Præstegård er aflyst. 

Dødsfald
Fhv. landmand Holger 
Sørensen, Hjulmagervej 
8, Bov, er død, 93 år. 
Sammen med sin hustru, 
Minna, kunne han fornylig 
fejre jernbryllup.

Holger Sørensen var født 
i Billund, og drev fra 1951 
til 1990 en landejendom i 
Hokkerup.

Det blev til 39 flittige 
år på gården, som blev 
udvidet med en stor svine-
stald og jord blev købt til. 
Gården blev i 1990 overta-
get af en søn, Jørn, og par-
ret flyttede til Kliplev, hvor 
de boede i 9 år, og for 15 år 
siden flyttede de til Bov. 

Dødsfald
Ernst W. Flade, Padborg, er 
død, 98 år. 
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Torsdag den4. december kl. 800

åbner købmand Kim Nicolajsen
REMA1000 butik nr. 259 i Danmark

Danmarks største udvalg af
dagligvarer til discountpris
Vi køber stort ind
REMA1000 er etableret i flere lande.Vores enorme indkøbsvolumen gør os i
stand til at købe store mængder til lave priser. Det kommer kunderne til gode.

Vi har de varer, du skal bruge
REMA1000 koncentrerer sig om de 2500 mest kendte og efterspurgte daglig-
varer. Udvalget er dobbelt så stort som i en traditionel discountbutik, men
alligevel har vi ingen unødvendige varer på lager.
Vi har en effektiv håndtering, så du og vi sparer penge.

Vi har lave priser hver dag
Hos REMA1000 har vi lave priser hver dag oghver uge!
Udover vores faste sortiment finder du ofte begrænsede mængder af partivarer,
som vi fordelagtigt har købt ind rundt omkring i verden.
Besøg os allerede nu på www.rema1000.dk

Nu åbner REMA1000
Harkærvej 3, Kruså

Meget mere discount!

Her finder du REMA1000:
Harkærvej 3, Kruså

Købmand
Kim Nicolajsen

Alle ugens dage

8-21
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. vedlagt evt. i check

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 14.

Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Tlf. 74 67 10 11

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

KIROPRAKTISK KLINIK

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 00 66

Vi gør det nemt
Åbningstider | Man-søn 6-21 | 
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Fransk hotdog

Morgenkomplet hver 
morgen fra 6-11

10,-
Onsdag-søndag

Stort
tillykke

Vores dejlige mor fylder 50 år
den 27. november.

Puha hvor bliver du gammel!
Så nu må vi se om du
kan holde til den store 

fest på lørdag 

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs

6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 

Johannsen
Telefon 21 19 02 80

isj@bovavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50
jc@bovavis.dk

Mediekonsulent
Sanne M. Damkjær
Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk 

Industrial Produktion
www.graphos.dk

Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 

Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Conchi García
graasten-avis@

graphos.dk

Reporter
Pernille Kjeldtoft 

Hansen
Telefon 30 45 29 94

ph@bovavis.dk

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
Oplag: 19.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

Åbningstider:
Tirsdag kl. 10-12
Onsdag kl. 13-15
Fredag kl. 13-15
eller efter aftale

60 år
Speditør Peter Nissen, 
Fjordvejen 71, Sønderhav, 
fylder onsdag den 26. no-
vember 60 år. 

I Padborg har man fået sin egen vin
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

Hos Super Brugsen i 
Padborg kan man købe 
en ganske særlig vin.

I samarbejde med Padborg 
Frivillig Brandværn har 
uddeler Peter D. Madsen 
nemlig produceret en 
Padborg vin med det 
eksotiske navn ’ Del Fuoco’ 
– det italienske ord for 
brandbil. 

Den italienske rødvin er 
udvalgt blandt 6 forskellige 
kandidater, og er lavet på 
en Bocca Primitivo drue fra 
Salento i det sydlige Italien, 

der sikrer vinen en kraftig 
og god smag. 

Normalvis koster vinen 
99 kr. for en flaske, men 
kan i Super Brugsen i 
Padborg købes for 55 kr.. 
For hver solgt flaske går 10 
kr. til Padborg Frivillige 
Brandværn, og med 300 
flasker, der allerede er solgt, 
kan uddeler Peter Madsen 
overrække 3.000 kr. til 
brandmændene. 

I første omgang er 
pengene sat ind på en 
konto i Super Brugsen, 
som Padborg Frivillig 
Brandværn kan bruge til 
indkøb til den årlige jule-
frokost, men Padborgvinen 
er allerede Super Brugsens 
bedst sælgende vin, så 
uddeler Peter Madsen er 
sikker på, at der endnu vil 

sælges mange flere. Den 
smager nemlig herligt, den 
er flot at give i gave, og 
så pynter den på bordet, 
med den flotte antikt 

udseende etikette, som 
en grafiker fra Padborg 
Frivillig Brandværn selv har 
designet.

Dermed er Padborgvinen 
et eksempel på et godt 
samarbejde mellem 
Super Brugsen i Padborg 
og Padborg Frivillig 
Brandværn, og resultatet 
kommer alle til gode. 

Uddeler Peter D. Madsen 
med den nye Padborgvin. 
 Foto Jimmy Christensen

Udlejes
Plads til 145 pers.

Booking:
k. M. nissen
Tlf. 7467 6690/6177 6690
www.faarhus.com

Al opmærksomhed frabedes
venligst ved vores diamantbryllup den 26. november.

Johanne og Hans Chr. Schmidt
Holbøl
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UDSALG

50%
PÅ ALT
I BUTIKKEN

Vinterstøvler, vinterovertøj, softshell, strik.
heldragter/flyverdragter, sko, løb og fitness mm.

Mærker:

rmny fo
usportsl

ig

priser
e

UDSALGETGÆLDER FRATORSDAGD. 27. NOVEMBER

UDSALGET

GÆLDER FRA

TORSDAG

D. 27. NOVEMBER

NY FORM Kruså
Flensborgvej 16

6340 Kruså
Tlf. 74 67 58 93

NY FORM Rømø
Lakolk Butikstorvet 10

6792 Rømø
Tlf. 74 75 54 82

NY FORM Süderlügum
Geweberstrasse 1

25923 Süderlügum, Tyskland
Tlf. +49 4663 18955515
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Gellett er i Torvecenteret
i november og december

Vi ses Torvegade 16, Padborg (overfor Bibbe)

i robust kvalitet

LÆDERVARER

i bedste kvalitet

i lækkert kalveskind

Gellett
En af de absolut bedste

Skalkuffert i stor 
størrelse

 før kr. 1999,-

nu kr. 1000,- 

Rejse / Weekend taske
før kr. 899,-

nu kr. 450,- 

Stor rummelig
dametaske

med god ruminddeling
før kr. 599,-

nu kr. 300,- 

Kombi taske
Meget fi n ruminddeling

før kr. 899,-

nu kr. 450,-

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure
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Kom ind 
og se vores 

store udvalg i 
smykker, ure 

og design

Landsdækkende bytteservice

Lørdag den 29. 
november kl. 10.00

skal julemanden 
vækkes på 

Oldemorstoft

PADBORG 
TORVECENTER

Efter julemandsvækningen 
går vi i samlet optog anført 
af julemanden og Den 

Sønderjyske garde til 
Torvecentret, hvor 

julemanden vil uddele

GRATIS 
GODTEPOSER.

Julemand, julemand
kom nu frem....

Julemanden skal 
vækkes i Padborg
Af Anita Andersen

Julemanden skal lørdag 
den 29. november kl. 
10.00 vækkes på loftet 
på Oldemorstoft. 

Det sker med musik og fæl-
lessang sammen med Den 
Sønderjyske Garde.

- Nu skal han op af 
halmen, så vi får en god jul 
med gode gaver i Padborg 

området, fortæller Bitten 
Haase, fra bestyrelsen i 
Padborg Torvecenter.

Når julemanden er blevet 
vækket, går julemanden, 
alle børnene og Den 
Sønderjyske Garde til et 
hemmeligt sted, hvor jule-
manden og hans hjælpere 
uddeler en gratis godtepose 
og man kan få en snak med 
ham om, hvad det er, man 

virkeligt virkelig ønsker sig 
til jul.

Der bliver der i år pakket 
ekstra mange juleposer, og 
spejderne hjælper med til 
opgaven.

Ønskeseddel og sutter 
til julemanden
Hvis man vil være helt sik-
ker på, at julemanden kan 
huske, hvad man ønsker 
sig, kan man aflevere sin 
ønskeseddel i postsprækken 
på julehytten, der står på 
tovets midterstykke eller i 
weekenderne 13, 14 og 20, 
21. december hvor jule-
manden går rundt i centret.  
Man må også gerne aflevere 
sine sutter, så hænger jule-
manden sutterne på træet 
ved posthytten. 

Sidste år var der 500 børn 
til at vække julemanden. 

 Arkivfoto
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„Jeg er simpelthen bare glad for at 
handle i den butik. Personalet er altid 
smilende og hjælpsom. Tak for det.“

„De har hvad man 
skal bruge og søde 

kassedamer.“

 En fantastisk brugs 
med personale går 

den ekstra mil.“

„Jeg synes at SuperBrugsen i Padborg har mange 
gode produkter, og specielt har vi en rigtig god og 

varieret delikatesse og en super god slagter.“

„Det er en superdejlig butik, kundevenlig, 
børnevenlig og rigtige mange gode billige 

varer og deres slagterafd. er helt i top.“

Tak til alle vore kunder
De har kåret os til at være blandt de 20 bedste SuperBrugser 

i Danmark, det er vi meget stolte over.

PADBORG



8

Læs mere på nst.dk eller udinaturen.dk

Julehygge på Kelstrup - 
og Skovlyst Naturskoler
søndag d. 30. november fra kl. 14-16
Kom med naturvejlederne ud i skoven og find grankogler, 
mos, bog, nødder og andet spændende” .  Efter skovturen er 
der julehygge på Naturskolerne, hvor man kan sidde og hygge 
sig med at lave sine juledekorationer. Der vil være mulighed 
for at købe gløgg, saft, æbleskiver og ler m.m.

Turene er gratis og alle interesserede skal blot møde op på:

Kelstrup Naturskole, Stokkebrovej 1b, 6340 Kruså eller 
Skovlyst Naturskole, Årup Skovvej 25, 6200 Aabenraa.

Husk praktisk tøj og fodtøj,  indsamlingskurv og selvfølge-
lig godt julehumør. 

-50%--50%50%50%50%
BLÅ KORS GENBRUG 

HOLDER UDSALG 

fra 1.-6. dec.

 Find os på Okslundvej 3, 6330 Padborg.

Vi har åbent man, ons og tors 10-17, tirs. og fre. 13-17, 

1. lør i md. kl 10-14.  

På alle varer i butikken giver vi

--50%50%50%50%--50%50%

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer til

Adventshygge
Onsdag den 3. december 2014 kl. 19.00

i Grænsehallernes Multisal
Præst Christa Hansen, Haderslev vil underholde os denne aften, 

og Sonja Anker vil sørge for den musikalske ledsagelse.
Der afholdes som sædvanlig amerikansk lotteri, 

og foreningen sørger for gevinsterne.
Pris for kaffe og kløben: kr. 60,-

Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften.

På bestyrelsens vegne
Giesela Paulsen

Valdemarshus’ 
Julehygge

Åbent Hus
Lørdag den 29. november

kl. 10.00 til ca. 15.00

Tombola med fl otte gevinster

Juledekorationer og mange 
kreative ting sælges

Der sælges kaffe/kage og lidt godt at spise

Kom og støt det frivillige arbejde på 
Valdemarshus og oplev dejlig julehygge

med julemelodier spillet af

Husorkesteret
Der sælges julesmåkager og „gode råd“

Brugerrådet
Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarsgade 11, Padborg
Den hyggelige kro tæt ved grænsen

Vestergade 3  •  6330 Padborg
Tlf. 7467 3204  •  www.froslev-kro.dk  •  info@froslev-kro.dk

Kim Nicolajsen glæder sig til 
åbningen af ny Rema1000
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

Kim Nicolajsen fra 
Bov glæder sig i disse 
dage til, at den nye 
Rema1000 butik i Kruså 
om halvanden uge slår 
dørene op for første 
gang.

Som franchisetager er 
han købmanden, der skal 
drive butikken, og desuden 
skal han være leder for 

6 fastansatte og yderli-
gere 14 ungarbejdere fra 
lokalområdet.

Som franchisetager skyder 
Kim Nicolajsen selv penge 
i butikkens varesortiment 
og inventar, medens det er 
Rema1000-kæden der ejer 
lokalerne.

Dermed står der for Kim 
Nicolajsen også meget på 
spil. Han er nemlig ikke 
bare ansat i butikken, men 
har også sine egne penge 

involveret i dagligvarebu-
tikken. Som selvstændig 
købmand brænder han 
derfor ekstra meget for, at 
butikken skal komme til 
køre optimalt, og så har 
han stor personlig interesse 
i projektet.

For Kim Nicolajsen er 
det nemlig en stor glæde, 
at være med til at starte 
butikken op fra bunden, 
og at være en del af hele 
processen har for ham 
været spændende. Han har 
været med da initiativet 
til bygningen af den nye 
butik blev taget, han var 
med da man mandag i uge 
39 påbegyndte det videre 
byggeri efter støbningen 
af den færdige sokkel, og 
han er med nu 9 uger efter, 
når inventar og vareartikler 
ankommer til butik-
ken, halvanden uge før 
åbningen. 

Store forventninger 
Som tidligere franchiseta-
ger i Rema1000 i Sønder-
borg gennem 3 år, har 
Kim Nicolajsen et hjerte, 
der banker for Rema1000-
konceptet, og med mere 
end 25 års erfaring inde 
for branchen er han over-
bevidst om, at åbningen af 
den nye Rema1000 butik 
vil blive en succes.

Som lokal borger ved 
han også, at der i området 
er behov for en daglig-
vareforretning, og med 
butikkens gode placering 
tæt ved en trafikeret vej 
er kundepotentialet stort. 
Med alt dette in mente har 
købmanden store forvent-
ninger til åbningen af den 
nye butik. Han er spændt 
og engageret, og han glæder 
sig til en forhåbentlig travl 
julehandel, men han ved 
også, at det er svært at 
forudse, hvordan det hele 
kommer til at gå. 

Med lækre smagsprøver 
og gode lokale tilbud håber 
han på at kunne tiltrække 
kunderne, og så glæder 
han sig til en fremtid, hvor 
butikken skal tilpasses 
den lokale efterspørgsel, 
hvor rammerne er store og 
hvor Kim Nicolajsen har 
mulighed for at sætte sit 
eget præg på forretningen. 
Kim Nicolajsen er over-
bevidst om, at de mange 
muligheder vil komme 
kunderne til gode, og 
med gode lokale tilbud, 
mulighed for sponsorater til 
lokalsamfundets foreninger 
og en god og nærværende 
kundeservice tror han på, 
at Rema1000 butikken i 
Kruså vil blive en integreret 
del af området. 

Kim Nicolajsen er klar til at tage imod kunderne 4. december. Foto Jimmy Christensen 
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Holbøl
Kelstrupgårdvej 1, 6340 Kruså · Tlf. 7460 8182

holder

OPEN BY NIGHT
Tirsdag den 2. december åbent til kl. 21.00

* Dog undtaget tobaksvarer, medicin, spil, blade, aviser, oplevelsespakker, 
bæreposer, frimærker, pakkelabels, brændstof, gas og pant, samt COOP.dk varer.

Kl. 19-21 giver vi 

20%*
på alle varer

i butikken

Bestyrelsen være til 
stede med masser af

Smagsprøver 
og

Gode tilbud

Gavekort
kr. 500,-
til LokalBrugsen

Holbøl

Betingelse for 
deltagelse: 

Du skal være til stede 
den 2. december 

kl. 20 når vinderen 
trækkes!

Der vil være

Lodtrækning
blandt de kasseboner der 
bliver lagt i postkassen 
fra den 25. november

og frem til
den 2. december.

HUSK Vi bringer varer ud!

Din lokale Grill ved Brita Schmidt 
Sønderborgvej 8a 6340 Kruså

Vi ses i ved Shell

Alt inden for Grillmenuer
Burgere
Kylling
Pølser

Prøv vore 
orginale 

Græske Gyros 
retter

Bestil din mad på

74671910ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 11.00 TIL 21

afholder foredrag

1864 –hvad var årsagen?
Overinspektør ved Museet på Sønderborg Slot

Carsten Porskrog Rasmussen
fortæller

Onsdag den 26. november kl. 19.30
på Holbøl Landbohjem

Foredrag og kaffe: Kr. 50,-

Alle er velkommen
Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne

Lørdag den 29. november kl. 14 - 17
på Rønshave Plejecenter

Salg af juledekorationer m.m.
Der vil også være tombola

og forskellige boder.
Der kan købes kaff e og æbleskiver.

Venlig hilsen
Vennekredsen

Julestue
Julestue

JULETRÆER OG 
PYNTEGRØNT

Mulighed for “fæld selv”

Åben: Man. - fred.  14-17 
weekend 10-17 

Bjarne Tange ·  Savværksvej 4,  
6340 Kruså · Tlf.: 74 67 06 61

direkte fra 
Skovgården

Kloakrotten.net

Juletræer skaber hygge
Af Anita Andersen

Langs midterstykker i 
Padborg Torvecenter bliver 
der opstillet juletræer og 
julebelysning.

Det bliver muligt, 
fordi butikkerne i Padborg 
Torvecenter i fjor solgte 
julelotterisedler til støtte for 
indkøb af julebelysning. 

Vi fik heldigvis et over-
skud ud af den lille event, 
fortæller Bitten Haase, 
indehaver af guldsmed 

Jan Jensen og medlem i 
julegruppen. 

John Jensen, indehaver 
af HH Jensen, Aut. El-
installatør, fik opgaven med 
at bruge pengene, så i år 
får kunderne glæde af både 
den sædvanlige julebelys-
ning og to juletræer med 
lyskæder. 

Det er uddeler Peter D 

Madsen fra SuperBrugsen 
og John Jensen, der 
begge er medlemmer 

i julegruppen, som i 
samarbejde opstiller 
juletræerne.  

Julelotteriseddel fra julen 
2013.

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon 0461  24520
Holm 9 · 24937 Flensburg

Telefon 0461  27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon 0461  78918

www.essen-in-�ensburg.de / .dk

GRIECHISCHE TAVERNA

Olieskift og bilvask til

fair price
Nu laver vi også 

dine dæk og 
bremser til 
FAIR PRICE

Kruså Servicecenter
Flensborgvej 4

Tlf. +45 74 67 03 78

Åbningstider
Man. - fre.

09.00 - 17.00

Altid fair price!

Dæk
Bremser

Reparationer Ingen 
tidsbestilling

Værkstedet holder lukket alle lørdage i december

Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift med � lter

fra 200,-

Bilvask til fair price

fra 39,-

RESERVE BEDSTE/ 
BARNEPIGE SØGES

Hjælp vores mor og far med at passe os. Vi er et par dejlige hold 
tvillinger på snart 3 år, som har brug for hjælp til at passe os 
fast 1 eftermiddag om ugen, når vi er syge og vores forældre 
skal arbejde over. Du/I skal have erfaring med at passe børn. 

Vi bor i Schaffl und, Tyskland som kun ligger 
15 min kørsel fra Padborg grænsen.

RING TIL VORES MOR PERNILLE +4551675631 SÅ 
VIL VI BLIVE GLADE. HILSEN ALBERTE OG NOAH
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Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rc� .de  •  www.rc� .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

• Shuttle til/fra Hamborg Lufthavn
Tur/retur fra € 39,-
Afhentning på hjemadressen

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Julemarked i Lübeck
Lørdag den 29. november

Oplevelsestur til Nordeuropas største og ældste julemarked 
i Lübeck. Julemarkedet er den perfekte lejlighed til at besøge den 
skønne middelalderby. Byens gamle middelaldergader i centrum 
er fyldt op med over 400 farverige juleboder med bl.a glühwein, 

honningkager, brændte mandler, juleudsmykning, glasgaver, 
julegodter og det verdenskendte Lübecker marcipan. Oplev de udsøgte 

indkøbsmuligheder, de skønne cafeer eller de hyggelge gågader. 

Pris: kr. 350,-
som inkluderer kaff e og rundstykke på henturen

OPSAMLINGSSTEDER
Nybøl Kirke Kl. 8.00
Broager Kirke Kl. 8.05
Egernsund ved elektrikeren Kl. 8.10
Ahlmannsparken Gråsten Kl. 8.20
Rinkenæs ved OK-tanken Kl. 8.25
Kruså Bankocenter Kl. 8.40
Bov Kirke Kl. 8.50
OK-tanken ved
 Omfartsvejen ved Padborg Kl. 9.00

Ca. 4 timers shopping i Lübeck. Vi er tilbage ved 19-tiden.

Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
Telefon 2116 0683

BovAvis

Stout landmand 
fylder 90 år
Af Gunnar Hattesen

Ernst Christiansen, 
Kollund Bjerg, fylder 
søndag den 30. novem-
ber 90 år.

Han er en velset, afholdt og 
respekteret mand, som har 
en stor lokalhistorisk viden 
at øse ud af.

Ernst Christiansen er født 
og opvokset på fødegården 

ofg er ud af en søskendeflok 
på 9.

Efter skolegang i Kollund 
Skole kom han ud at tjene 
på forskellige gårde, blandt 
andet hos Hans Moos i 
Undelev.

Han var også elev på 
Nordborg Slots Efterskole 
under den navnkundige 
Chr. Demuth.

Under 2. Verdenskrig 
var han aktiv i 
modstandsbevægelsen.

I 1954 overtog han føde-
gården, som han drev med 
flid og stor dygtighed. Han 
har altid været et ordens-
menneske i alt, hvad han 
udførte og drev i mange år 
et mønsterlandbrug med 
køer og svin. Han var i en 
periode formand for Bov 
Sogns Andelsmejeri og sad i 
en årrække i bestyrelsen for 
Kollundhus. I Sine unge år 
var han aktiv håndboldtræ-
ner. I 60 år var han aktiv i 
Hjemmeværnet.

Han var gift med Edith, 
der stammede fra Kværs. I 
ægteskabet opvoksede fire 
børn. Den ældste, Ernst 
Peter, døde for et par år 
siden. De øvrige børn er 
Leif i England, Margit 
i Ulkebøl og Viggo i 
Rødekro. 

Ernst Christiansen fylder 
90 år. 
 Foto Jimmy Christensen 

Billig benzin i Kruså
Borgerne i Kruså og 
omegn får en tidlig 
i julegave, når den 
nye Uno-X station på 
Harkærvej ved REMA 
1000 åbner torsdag den 
4. december kl. 10.

Stationen åbner samme 
dag som REMA 1000, og 
fra kl. 10-17 vil stationen 
have ekstra gode priser på 
brændstof. 

Regionschef i Uno-X 
Paulo Nielsen lover bespa-
relser på brændstoffet, så 
det kan mærkes: 

- Hvis du fylder tanken, 
bliver der nok råd til en 
ekstra julegave, siger han, 
og fortsætter: 

- Vi fejrer åbningen af 
vores nye station og opgra-
deringen af stationen på 
Aabenraavej ved at sætte 
prisen godt ned på de tre 
stationer i Kruså og Lyren. 
Det er kulminationen på et 
større projekt, hvor vi har 
overtaget stationerne efter 
Lorenz Nielsen og fået dem 
i egen drift og gennemført 

byggeprojekter, der samlet 
løber op i 3 mio. kr. Vi ser 
en stor fremtid for grænse-
området og vores stationer, 
siger Paulo Nielsen, der 
glæder sig til at præsentere 
Kruså-borgerne for den nye 
minimalistiske station – 
den blot tredje af sin slags i 
Danmark. 

Julemanden kommer også
I samarbejde med REMA 
1000 sørger Uno-X for ju-
lehyggen på åbningsdagen, 
og kæden har inviteret ju-
lemanden, der medbringer 
marcipanbrød og hjem-
mebag fra den lokale bager. 
På stationen kan alle få en 

nissehue og julegodter, og 
Uno-X vil være til stede og 
fortælle om muligheden 
for at få et benzinkort. Pga. 
de attraktive priser og den 
samtidige åbning af REMA 
1000 forventer Uno-X en 
del trafik omkring den nye 
station. 

- Vi har adviseret Politiet 
og fortalt dem om vores 
arrangement, men jeg for-
venter ikke trafikprop eller 
lignende. Vi ser bare frem 
til en hyggelig dag i julens 
tegn og til at byde alle 
velkommen til vores nye og 
indbydende stationer, siger 
Paulo Nielsen. 

 Foto Jimmy Christensen



11

Slip for besværet med selv at 
skulle samle et redskabsrum

Vi leverer og monterer redskabsrummet for dig.
Vi kommer fra morgenstunden og sætter dit nye AU Redskabsrum op.

Når vi går hjem er dit nye AU Redskabsrum klar.
Næste dag kan du selv begynde at bruge og 

indrette dit nye AU Redskabsrum.

Vi har Danmarks billigste priser
på redskabsrum

Vi samler 
på glade 
kunder

Bestil her og nu

og få 10% rabat

Bestem selv opsætning
nu eller foråret 2015

AU Redskabsrum
Flere forskellige størrelser

20 m2 m/enkelt dør kr. 19.995,-
13 m2 m/enkelt dør kr. 14.995,-
6,7 m2 m/enkelt dør kr. 9.995,-

Inkl. levering og montering

For tilbud kontakt AU-Service på
benny@au-service.dk / 71999031

Det danske
smil til
Flensborg-priser

Krone- brobehandlinger
Implantater

og Narkosebehandling

Dr. Bent Borg • Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Stort hjerte for 
Holbøls børn
Af Susanne M. Damkjær

Når leder af børneha-
ven Svalen i Holbøl, 
Connie Jensen, torsdag 
d. 27. november runder 
det skarpe hjørne, og 
bliver 50 år, kan hun se 
tilbage på et dejligt liv 
med masser af børn og 
unge mennesker.

Sammen med sin mand 
Torben har hun Jonas på 
24, Lea på 21 og Line på 18 
år, der alle bor hjemme.

Men ikke nok med det, så 
har hun også haft det meste 
af Holbøls børn, unge og 
efterhånden også forældre 
til små børn gennem 
hænderne.

Hun har nemlig været 
ansat i børnehaven Svalen 
i 26 år, så det er ikke så få 
børn, der har haft glæde af 
Connie Jensens sprudlende 
humør og herlige latter. 
Hos hende får alle lige 
meget opmærksomhed, 
også når hun efter mange 
år møder dem ude i byen.

 For nogle år siden blev 
hun leder af Svalen, og 
har dermed fået flere 

administrative opgaver, 
men allerhelst vil hun være 
sammen med børnene. 

Når hun efter mange år 
møder nogle af ’sine børn’ 
ude i byen, glæder hun 
sig over, at de kan huske 
hende, og får en hyggelig 
snak med dem, og pjatter 
med dem. Hjemme på 
Havremarken er huset altid 
fyldt med unge mennesker.

Og Connie Jensen kører 
da også gerne de unge 
mennesker videre til fest i 
Aabenraa eller andre steder. 
Hun elsker dyr, og i hjem-
met er der både hunde, 
katte og en skildpadde.

I 2009 blev Connie 
udnævnt til Årets Ildsjæl i 
Holbøl for sit store engage-
ment i forbindelse med, at 
Aabenraa Kommune ville 
lukke Holbøl Skole. Hun 
har også siddet mange år i 
bestyrelsen for Holbøl F.I.F. 
og har trænet fodbold.

Hun er en dygtig dilet-
tantspiller. Hun elsker at 
spille teater, og har gjort det 
i mange år i Holbøl. Og så 
er hun begyndt at spille på 
guitar og går til spinning 
i Holbøl Foreningsfitness, 

og så løber hun næsten hver 
morgen.

Vilsbækhuset kommer 
til at danne rammen om 
hendes 50 års fødselsdag, 
som fejres med familien og 
gode venner. 

Omgivet af børn fra Svalen i 
Holbøl er Connie Jensen 
parat til at runde et skarpt 
hjørne. 
 Foto Jimmy Christensen



H.S. Gardiner & Tæpper 
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv. 

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg

✔ Tyverialarmer

www.el-teknik.dk

Tværgade 2-4  6330 Padborg    Tlf. 74 67 18 88

DIT SERVICE. GRÅSTEN  28/08/13  10:19  Side 1

Lunddal

Din lokale håndværker BovAvis

Alt indenfor hårde hvidevArer 
Salg-Service-reparationer Såvel store som småt 

eli hjort-Pedersen Egelund 5, Kollund, 6340 Kruså
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

ALT I 

SERVICE/SALG

AUT. INSTALLATØR ELEKTRISKE ARTIKLER

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22

hhjensen-el@hhjensen-el.dk

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Alt malerarbejde udføres

v/ malermester

Per Møller Ihle

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Nørregårdsvej 7 ∙ 2610 Rødovre
Telefon 40 77 80 67

Aut. el-installatør

Mail info@bindzus-el.dk
www.bindzus-el.dk

PH 3½-3 Pendel
NYHED

Vil du have 
lokale butikker 
i morgen, så 

brug dem i dag

Bovvej 27 · 6330 Padborg · Tlf: 74 67 30 38
Mail: cs@cs-autotransport.dk

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers 
nødservice

Tømrer-, Snedker-
og Glarmesterarbejde

Tlf. 74 67 14 93
Fax 74 67 45 75
Mail pms@p-ma.dk

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

	  

Natur	  	  

&	  Ejendoms	  service	  ApS	  

Murer	  
Opsætning	  af	  fliser	  	  
Ombygning	  &	  fugning	  af	  hus	  	  
Ejendomsservice	  &	  diverse	  murerarbejde	  	  
	  

Tømrer	  	  
Udskiftning	  af	  døre	  &	  vinduer	  	  
Ombygning,	  Renovering	  
	  

Anlægsgartner	  	  
Nyanlæg	  af	  have	  &	  design	  	  
Vedligehold	  af	  have	  	  	  
Hækkeklipning	  	  
	  

Træfældning	  	  
Træfældning,	  Beskæring	  	  
Topkapning	  	  

Klaus	  Tranum	  	   	   2047	  5290	  	  
Dennis	  Lorenzen	  	   2758	  8750	  	  
Ejner	  Tranum	   	   5050	  8722	  
	   	  	  

Åbningstider: mandag-fredag kl. 10 - 18

Døgntelefon

Padborg Glarmesterforretning
Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk

info@goglas.dk

74 67 03 00 eller 27 25 03 00

Billedindram
ning

Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

Nørrevej 45c · Kollund · 6340 Kruså
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Gejlåvej 12 ∙ 6340 Kruså
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

Gejlåvej 12 · 6340 Kruså
Tlf. +45 74670050 . Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk

● Private ● Erhverv
Et nyt og unikt port-, hegn- og låge-
koncept fra det tyske firma, Norport. 

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

12
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KONKURRENCEBETINGELSER
Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget.

Svar skal være Gråsten & Bov Avis i hænde senest den 
1. december, enten pr. mail eller post.

Mail: konkurrence@bovavis.dk
Gråsten & Bov Avis ∙ Slotsgade 1,1 ∙ 6300 Gråsten

Vinderen udtrækkes den 2. december og kontaktes direkte. Vinderen skal have mulighed for at være 
tilstede ved overrækkelsen på den nye UNO-X station på Harkærvej i Kruså den 4. december 
Foto af vinderen kommer i Bov Avis i uge 50
Medarbejdere og familie hos UNO X, Rema 1000, Help PR samt Gråsten/Bov Avis kan ikke deltage i konkurrencen

HVILKET TIDSPUNKT ÅBNER DEN NYE 
UNO-X STATION I KRUSÅ OFFICIELT?

Harkærvej 3,
6340 Kruså

SVAR  ........................................................................................................

Navn  .....................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................

Postnr. og by  ........................................................................................................

E-mail:  .........................................................tlf: ....................................................

Ved
Rema 
1000

Vind en måneds 
gratis benzin
hos Uno-X

til en værdi af 

kr. 2500,-

Julekoncert på 
F akkelgården

Lørdag den 6. december kl.12.30

Pris kr. 495,-

Tilmelding til LOF Syd tlf. 7342 1010

Der venter publikum en stor musikalsk oplevelse, når der er julekoncert 
på Fakkelgården i Kollund med den internationalt anerkendte sopran

Bettina Hellemann Munch
som solist

Hun akkompagneres af den berømte japanske pianist

Michi Komoto
Ved julekoncerten vil Bettina Hellemann Munch 
ryste posen af kendte operaer og opretter og give 
publikum en helt unik og enestående musikalsk 
oplevelse. Hun opfører højdepunkter fra operaer 
som Figaros Bryllup og La Boheme samt kendte 

operetter af Franz Lehar og Robert Stolz.

Desuden synger hun Ave Maria af Schubert, 
O holy Night af Adolp Adam og Panis 
Angelicus af Cesar Franck, så publikum 
kommer i den helt rette julestemning.

Der serveres en frokostanretning,
kaff e og småkager.

Håndbold er en sej sport
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

For Bov IF’s U10 piger 
er håndbold meget 
mere end bare et spil.

For dem handler sporten 
nemlig også om at have 
det sjovt sammen. At spille 
sammen og at gå til kamp 
synes pigerne er sjovt, og så 
synes de det er fedt at dyrke 
en holdsport. 

Selvom de alle rent 
teknisk befinder sig på for-
skelligt niveau, og selvom 
nogen har dyrket sporten 
længere end andre, klarer 
de sig godt på banen.

Deres trænere Marie 
Louise Jensen fra Smedeby 
og Laura Nissen fra 
Flensborg kan også allerede 
se fremskridt i pigernes spil, 
og de fortæller, at pigerne 
klarer sig godt til kamp. 

Kristine Karschulin på 10 
år bor i Holbøl og går til 
dagligt på Grænseegnens 
Friskole, men i sin fritid 
spiller hun 2 gange i ugen 
håndbold i Grænsehallerne 

i Kruså. I de 2 sæsoner hun 
har været en del at hånd-
boldholdet, har hun fået 
masser af venner, og hun 
har trænet hårdt for at blive 
bedre til spillet.

Ligesom de andre piger 
synes hun, at håndbold 
er en sjov sport, og hun 
er ligesom sine holdkam-
merater enig i, at selvom 
skoledagen dagligt varer til 
mellem klokken 14.00 og 
15.00, så skal fritiden bru-
ges på håndboldbanen. 

For træner Marie Louise 
Jensen er det dejligt at 

høre, men hun ved også, at 
de unge piger hurtigt kan 
skifte mening.

Hun oplever nemlig, at 
håndbold er en nedadgå-
ende sport, og at interessen 
for at dyrke sporten er 
faldende.

Det tyder dog ikke på, at 
pigerne på U10 holdet fra 
Bov IF lige foreløbigt mi-
ster interessen, og indtil vi-
dere holder de alle godt fast 
i deres håndboldveninder, 
som de mødes med til træ-
ningen i Grænsehallerne. 

Pigerne synes det er fedt at spille håndbold. 
 Foto Jimmy Christensen
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Igen i år er det en fornøjelse at kunne byde 
velkommen til juletidens julehyggeligste jule-
marked ved Strågårds Smedje

FREDAG D. 28. Nov.  Kl. 16 - 23
LØRDAG D. 29. Nov. Kl. 10 - 17

Igen i år er det en fornøjelse at kunne byde 
velkommen til juletidens julehyggeligste jule-
marked ved Strågårds Smedje

FREDAG D. 28. Nov.  Kl. 16 - 23
LØRDAG D. 29. Nov. Kl. 10 - 17

Lokalhistorisk Arkiv
Straagaards Smedje

Lokalhistorisk Arkiv
Straagaards Smedje

PROGRAM
FREDAG D. 28. NOVEMBER 

kl. 16.00  Julemarkedet åbner
  Der serveres julebryg, julepunch, sodavand, Julemarkeds  
  menu og andre lækkerier. 
  Der er opvarmet i teltet og ”Mig og Rasmus” spiller op til et   
  par hyggelige timer!

LØRDAG D. 29. NOVEMBER

kl. 10.00 Julemarkedet åbner. 
  Strågårds Smedje og Lokalhistorisk Arkiv har åbent, og der   
  er mulighed for at opleve Vandreudstillingen 
  ”Sønderjylland i Krig” om slaget ved Dybbøl i 1864
  
Kl. 13.30 Præsenterer Lokalhistorisk Forening Årsskri�et for 2014

Kl. 14.00 Præsenteres årets Kliplev Julebryg - med smagsprøver

Kl. 14.30  Finale i Kliplevs Movember indsamling og kåring af   
  Kliplevs Flotteste ovesrkæg
  
I SMEDJEN ER DER JULESTUE, ILD I ESSEN OG PYNTET OP.
”MIG & RASMUS” UNDERHOLDER I TELTET
HELE DAGEN KAN DU KØBE JULEPYNT, JULEDEKORATIONER, 
KRANSE, KIRKEGÅRDSPYNT & JULETRÆER.
DER SERVERES JULEØL, SODAVAND, JULEPUNCH, JULEGODTER, 
JULEMENU, KAFFE OG THE, VAFLER TIL BØRNENE

Kliplev Forsamlingsgaard
afholder

Stort julelottospil
Søndag den 7. december

kl. 19.00
Der er også i år mange � ne 
præmier på højkant

Vel mødt til
en hyggelig aften

HUS TIL LEJE MELLEM SØGAARD OG KLIPLEV
Stuelejlighed 150 m2, i landlige omgivelser. Stue, køkken,

2 badeværelser, bryggers, soveværelse + 2 værelser,
garage og udhus, med god udenomsplads.

Husleje 4400,00 kr./md.+ forbrug. Depositum: 3 mdr. husleje

HENVENDELSE EFTER KL. 17.00 TLF. 74 68 82 52

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Tlf. 7468 8628
mobil 6092 5500

www.genbrugstoemmerhandel.dk

Nedbrydning og Entreprenør

ÆG SÆLGES
Så er der igen opstarts æg
i en periode

Æggene sælges fra
Blansvej 22
i Bovrup

TELEFON 4045 5808

Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

Ny blomsterbutik hos Spar

Af Gunnar Hattesen

Spar i Felsted har fået sin 
egen blomsterafdeling. Det 
er Jonna Lind, Ullerup, 
som har åbnet ”Jonnas 
Blomster”.

Blomsterafdelingen bug-
ner allerede med julerier.

Alskens julepynt, advents-
kranse og juledekorationer 
kan man finde. Man kan 
også finde blomster og 
kranse til kirkegården, hvor 
familien gerne vil lægge en 
julehilsen på en grav. 

Butikschef Peter Jensen byder 
velkommen til Jonna Lind i 
Spar i Felsted. 
 Foto Jimmy Christensen
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Juletræsfest i Felstedhallen
Søndag den 30. november 2014

fra kl. 13.30 til 17.00

PROGRAM
Julepyntskonkurrence for børn

Alle børn opfordres til at medbrin-
ge 1 stk. hjemmelavet julepynt og 
deltage i vores 
julepyntskonkurrence. 
Julemanden har lovet at finde 
vinderen
HUSK der skal være både for- og 
efternavn på julepynten.

Besøg af julemanden
kl. ca 15.00

Julemanden kommer på besøg. 
Vi hygger sammen med ham, og 
der vil være mulighed for aktiv 
leg. Herefter synger og danser 
alle om juletræet sammen med 
julemanden - musikken leveres 
af HANSI. Så vil julemanden og 
hans hjælpere udddele slikposer 
til børnene.

Der kan købes billetter til arrangementet for 20,- (incl. slikpose til 1 barn)

                     Poserne sponseres delvist af:    Felsted 
Overskud af arrangementet går til fremtidige arrangementer for børn og unge i Felsted

Billetter købes i Spar Felsted.
Vi takker alle vore annoncører, der gennem deres tegning af annoncer 

herpå siden gør dette arrangement muligt:

TREND

v./ Lene

man. 12-20    tirs. 9-17
ons LUKKET   tor. 9-17
fre.      9-18     lør. 8-12

Østergade 1          Tlf.: 74685100

HAIR

VI STØTTER JULEARRANGEMENTET I FELSTED HALLEN OG ØNSKER 
ALLE VORE KUNDER EN GLÆDELIG JUL.

 Felsted      tlf.: 74685109
Åben alle dage: 7 - 19 Felsted Tlf.: 74685134

Stor butik
- og billig benzin

Tlf.: 74685123
Et godt valg

Din Citroén og Peugeot specialist
Eskær 2, Tråsbøl, 6200 Åbenrå

Tlf.: 7468 0210
www.byllemos-automobiler.dk

13.30
Åbnes dørene. Der sælges kaffe/
the, gløgg, øl og vand, samt kage og 
æbleskiver til rimelige priser.

14.15
Kirken rykker ud:
Sognepræst Oliver Karst fortæller og 
læser højt af juleevangeliet for både 
børn og voksne, og ledsages af børn 
fra indskolingen, der vil synge nogle 
af julens sange.
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Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

Skovbøl El-Service
v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Gråstenvej 38 • Felsted
Tlf.: 7468 6066
www.felsted-radio.dk

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra onsdag den 26. november til fredag den 28. november

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

MAX 5 STK
PR KUNDE PR DAG

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET
DIN MEDICIN I SPAR FELSTED

Beauvais 
Herregårds 
rødkål
720 g
Pr kg 13,89

PR SPAND

10.- 
Den Lune Bager

3 berlinere

15.- 

Kom og afl ever din Julesok,
så vil der være en overraskelse 

i den hver søndag i advent

Til byens 
børn

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

Blomster
Kom og oplev vores nye 
fl otte afdeling. Her fi nder 
du bla potteplanter, 
juledekorationer og 
fl otte buketter.

Pensionistforening 
fejrede 70 års jubilæum
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

Pensionistforeningen 
Felsted-Bovrup-Varnæs 
markerede forleden 
sit 70 års jubilæum 
med en fest i Felsted 
Forsamlingslokaler. 

Det var foreningens besty-
relse, der havde budt ind til 
det festlige arrangement, og 
for blot 125 kr. kunne de 
deltagende nyde en lækker 
3-retters menu, taler, sang 
og underholdning fra Arne 
Smalbro’s Trio. 

Hele 81 personer deltog i 
arrangementet, og udover 
Pensionistforeningens 
medlemmer deltog også 
Aabenraas borgmester 
Thomas Andresen og 

formand for Kreds 
Sønderjylland Jytte Jensen. 

Formand for pensionist-
foreningen Tage Mikkelsen 
var glad og stolt over det 
store fremmøde og den 
gode opbakning, og han 
havde store forventninger 
til, at de sammen ville få 
nogle festlige og hyggelige 
timer. 

Tingene har ændret sig 
I løbet af de 70 år, som 
Pensionistforeningen 
Felsted-Bovrup-Varnæs 
har eksisteret, er Tage 
Mikkelsen blot den sjette 
formand. I dag er han for-
mand for 285 medlemmer, 
der hvert år kun betaler 50 
kr. i medlemskontingent.

Selvom prisen er billig, 

kan han dog se, at med-
lemstallet falder.

I løbet af de 70 år, som 
foreningen har eksisteret, 
har mange ting ændret sig. 
I dag vil seniorer ikke gerne 
erkende, at de er pensioni-
ster og det betyder, at færre 
og færre melder sig ind i 
pensionistforeningerne. 
Selvom medlemstallet 
daler, har man det dog 
i Pensionistforeningen 
Felsted-Bovrup-Varnæs 
godt med hinanden, og 
man håber blot på, at for-
eningen vil fortsætte mange 
år endnu, og for dens 
medlemmer er de jævnlige 
aktiviteter en dejlig afveks-
ling i hverdagen. 

Formand for Pensionistforeningen Felsted-Bovrup-Varnæs Tage Mikkelsen og borgmester 
Thomas Andresen (V). Foto Jimmy Christensen

Borgmester Thomas Andresen (V) holdt festtalen.  Foto Jimmy Christensen


