Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 49 2. december 2014 7. årgang

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

Kom og se vores store udvalg
i hjemmelavede produkter

Medbring denne annonce og få
10% rabat på pigmentering af bryn og
15% rabat ved øvrige behandlinger
i hele December måned

Smedeby Hudpleje

flere – spa

ved aut. kosmetolog/linergist
Jonna Vollertsen
Padborgvej 99 · 6340 Kruså
Telefon 23 41 16 78
www.smedebyhudpleje.dk

Køb

GAVEKORT
i flot indpakning

Pølser, Bacon,
Sylte, Surrib, Fedt,
Hamburgeryg og
meget mere

GRÅSTEN
PADBORG
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00 ∙ SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
AT BO
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Hver torsdag:

uledag

i og ud af huset.
Se hjemmeside for mere info!

(Min. 12 pers.)

Årets sidste Smørrebrødsfestival!
Sild, solæg, smørrebrød og lune retter.
Fredag den 19. december kl. 18.30

både børn og voksne

Spis alt hvad du kan

kr.

WWW.PROFILOPTIK.DK
OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16

DECEMBERTILBUD
HippoBas
Basic 15 kg
Fuldfoder i
pilleform til alle
typer heste

148,-

Børn under 12 år

kr.

Højsvej 1, Sundeved
6400 Sønderborg
Telefon 33 68 53 81

Kæde med
vedhæng
kr.

975,-

75,-

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

Ørestik

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

95

8 karat med syn. cubic zirconia

kr.

Traditionel Julefrokost

kl. 9.00–13.00

54

99,kr. 178,-

Grønlangkål med tilbehør.

GULDSMYKKER

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

kr.

965,-

Ring

kr.

1175,-

Sönnichsen
Ure & Smykker
Nygade 11 • Gråsten • tlf. 61 38 86 34 • mail: satosi@bbsyd.dk
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Nakkefilet eller
hamburgerryg
Kg pris 35,90

Pr ½ kg

GRÅSTEN · PADBORG 1795
Gammeldags oksegrydesteg
Uden ben. af oksebovklump Kg-pris 69,90

Minutsteaks med
eller uden peber

Svinelever i skiver

Pr ½ kg

Pr ½ kg

34

95

14

95

Pr ½ kg

55,-

Ovnklar Svinekam
Kg-pris 39,90

Frisklavet Gl. dags
Julemedister
Pr ½ kg

e – spa

19

95
Syltepakke

Pr ½

24
SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-18, søndag kl. 8-17

95

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

Pr ½ kg

15

95

3

Kartoffelspegepølse
fra Als

Ris a la mande med
kirsebærsauce

180 g

1 hel

15,-

59,-

Friskafskåret ost fra
ullerslev mejeri - med
og uden kommen 45+

Delikatessens
Fiskefileter

4 stk

32,Delikatessens
Leverpostej

Pr ½ kg

37

50

1 stor

20,-

Kildegården friskhakket
oksekød

2 kg

100,Tilbuddende gælder fra tirsdag den 2. december til og med lørdag den 6. december 2014 eller så længe lager haves. Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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re – spa

Kohberg

29 skiver

12

95

GRÅSTEN · PADBORG
Coop kartofler i glas
700/460 g

Fyrfadslys

Fedtkager

30 stk/ 6 timer

Herregårds rødkål
720 g

1 pk

1 glas

14

95

1 ps

11,BAGEREN

1 stk

16

10,-

95

GRÅSTEN

BAGEREN
Ella brød

5-kornsbrød

Pr stk

15,UGENS BRØD HVER MANDAG
TIL TORSDAG

24,Pr stk

Kom ned og se det spændende udvalg

SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-18, søndag kl. 8-17

PADBORG
Klejner

Pr stk

5,-

DEMO FREDAG
Kagemarked
flere forskellige slags

Pr stk

10,SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8-19
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Graasten, karry- eller
italiensk salat

Karolines tomat-eller
karrysuppe

300 g

Luksus tarteletter

1 pakke

10,-

1 stk

10,-

Mou hønse- eller oksekødsuppe

1000 ml

20,-

DYBFROST

Ostemarked
VALG
T
I
FR

Kløben

1000 g

10,-

1 stk

15

95

1 stk

20,Fuglesang hvidtøl
Maks 30 stk pr kunde

6 stk

12

95
+pant
Tilbuddende gælder fra tirsdag den 2. december til og med lørdag den 6. december 2014 eller så længe lager haves. Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten - Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com - Mandag - fredag kl. 10-14

Uddeling af julehjælp

Gudstjenester og Aktiviteter

Gråsten-Adsbøl og Kværs
Menighedsråd uddeler hvert år
julehjælp, til de familier, der har behov.
Som nogle kirkegængere måske har
bemærket, bekendtgøres det ofte fra
prædikestolen, at alt der måtte komme
i kirkebøsserne, går til julehjælp til
sognets trængende.
I vore Menighedsråd er det vigtigt
at tilgodese børnene. Derfor består
julehjælpen af en kasse fra Super
Brugsen med julemad, saft og
sodavand, samt et gavekort pr barn til
Gråsten Boghandel.
Har du og din familie brug for vores
hjælp, da send en ansøgning til
kirkekontoret i Gråsten senest den 15.
december. Ansøgningerne behandles
fortroligt.
Gråsten-Adsbøl og Kværs Menighedsråd

Søndag den 7. kl. 09.30

Onsdag den 24. kl. 15.00

Gudstjeneste i Kværs kirke

Slotskirke

Tysk menighed: Gudstjeneste i Gråsten

(2. søndag i Advent)

Onsdag den 24. kl. 16.00

Gudstjeneste i Kværs Kirke

Søndag den 7. kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 24. kl. 16.30

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 10. kl. 19.30

De 7 læsninger i Kværs Kirke

Torsdag den 25. kl. 9.30

Gudstjeneste i Adsbøl Kirke (Juledag)

Søndag den 14. kl. 9.30

Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Torsdag den 25. kl. 9.30

Gudstjeneste i Kværs Kirke

(3. søndag i Advent)

Torsdag den 25. kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 14. kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Fredag den 26. kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 14. kl. 11.00

Gudstjeneste i Kværs Kirke (læs på siden)

Søndag den 21. kl. 19.30

De 9 Læsninger i Adsbøl Kirke

Søndag den 28. kl. 09.30

Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

(2. Juledag)

(4. søndag i Advent)

Søndag den 28. kl. 11.00

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 24. kl. 13.30

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 31. kl. 15.00

Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Onsdag den 24. kl. 14.30

Gudstjeneste i Kværs Kirke

Onsdag den 31. kl. 15.30

Gudstjeneste i Kværs Kirke

Onsdag den 24. kl. 15.00

Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Onsdag den 31. kl. 16.30

Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

De 7 læsninger i Kværs kirke
Onsdag den 10. december kl. 19.30
inviterer Kværs menighedsråd til de 7
læsninger i Kværs kirke.
Ved denne meget hyggelige og
stemningsfulde optakt til julen medvirker
igen i år Kværs familiekor under ledelse
af Ann Nissen og med ledsagelse på
klaver af Bente Paarup. Programmet
består af en blanding af danske
og udenlandske salmer/julesange
som koret synger flerstemmig og
fællessang.
Alle er hjertelig
velkomne

Grandækning
Personalet ved kirkegårdene, var efter endt grandækning, rundt
for at gennemgå, alle kirkegårdene i torsdags. Der drøftes livligt
tips og idéer, når hele flokken udveksler erfaringer. I modsætning

Adventsfest i Præstegården

Festugen

Søndag den 14.december inviterer
Kværs menighedsråd til Gudstjeneste
i Kværs kirke kl. 11.00. Efterfølgende
er der en let frokost og hygge med
fortælling, sang og pakkeleg i vores fine
præstegård.
Prisen for frokosten er 50 kr. inkl. 1
snaps/øl/vand.
Medbring en pakke til 20 kr.
Drikkevarer kan købes.
Sidste tilmelding 10. december til
Anna Friedrichsen 21939335 eller
Carmen Christensen
51219202

Ugen derpå kan korrådet med glæde konstatere, at vores festuge
gik over al forventning.
Ugen startede med Festgudstjeneste med fuld kirke. Og sikke en
fornøjelse at synge til ledsagelse af både kor, orgel og trompet.
Dennis Bang Fick fra Løgumkloster var ved orglet og Henrik
Rønnow fra Slesvigs Musikkorps spillede trompet. Koret blev
ledet af Rut Boyschau.
Tirsdag var det Mussorgsky´s Udstillingsbilleder. Musikken, som
er skrevet til billeder, skaber også egne billeder hos hver især.
Og de fire musikere bidrog til med hver deres instrument at
understrege stemningen i musikken. Ensemblet, som var samlet
til lejligheden var Henriette Hoppe, håndklokker, Otto Andersen,
cello , Kirsten Dahlgaard, tværfløjte og Rut Boyschau, orgel.
Torsdag var det Slotkorets jubilæumskoncert under ledelse af Rut
Boyschau. Koret var især begejstret for at blive akkompagneret
af 3 af Danmarks dygtigste jazzmusikere, som også virkede

Alle er velkomne
Kirkekontoret
Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170
Fax 7465 2866
Mandag - fredag kl. 10-14
kirkekontoret@besked.com

Sognepræst
Niels Refskou
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 2165 0120
Træffes ikke mandag
nkr@km.dk

Sognepræst
Jan Unold
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
Træffes bedst kl. 11-12.
ju@km.dk

Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten
Tlf. 2032 1789
hnl@km.dk

Graver i Kværs
Torben Buhrkall, tlf. 2369 6242
graveren@mail.dk
Graver i Adsbøl
Leo Sørensen
Tlf. 2127 9378
adsboelkirke@live.dk
Menighedsrådsformænd:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf: 7465 4040
hebl@privat.dk

til de sidste par år, kunne grandækningen i år foretages uden
afbrydelser af storme. Arbejdet var dermed færdigt inden første
søndag i Advent.

som solister. Stor applaus til Hans Esbjerg på klaver, Kristian
Jørgensen på jazzviolin og Jes Jefsen på kontrabas. Deres
musikalitet smittede koret, og deres energi nåede ud til alle
tilhørere.
Lørdag blev festugen afsluttet med ”Händel og Haugen”. Billeder
af Danmarks bedst kendte kirkekunstner blev vist til uddrag af
Händels Messias på orgel og trompet. Dorte Zielke spillede på
fem forskellige trompeter, og Søren Johannsen fik virkelig brugt
alle registre på det 50 år gamle orgel. Alle sanser var ude hos
tilhørerne.
Inspireret af festugen vil koret gerne fortsætte i den ånd og
invitere til at deltage i et projekt i foråret. Vi skal synge nye
og gamle salmer og sange samtidig med, at der bliver vist
fotografier fra lokalområdet af Søren Gülck . Mere om projektet
kan læses i starten af det nye år: Alle kan synge – kom og vær
med!

Kværs
Anna Friedrichsen
Avntoftvej 9, Kværs, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 9135 annajuhl@privat.dk
Kirkebil
Ønsker du at komme til
gudstjeneste, men ikke har
transportmulighed, så ring efter
kirkebilen. Der skal ringes lørdag
inden kl. 18.00, for at deltage i en
søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon: 7010 7800

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten, Adsbøl og Kværs i forening.
Du finder den på denne
plads og i dette format
i avisen ca. en gang om
måneden. De øvrige uger
udgives den i mindre format,
tilpasset mængden af nyheder.

Yderligere information:
graastenadsboelkirker.dk
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Storkøb

Køb 10 pakker

Indeholder
1 x Guldsardel
1 x Sønderjysk
Spegepølse
1 x Nøddepate
8 stk. Kålpølser

og få en Pålægspakke fra Højer Pølser
med til en værdi a 150,Alt svinekød er
frilandsgris
Julemedister
2000 g

Antal pk..

Hakket Svinekød 8-14 %
2500 g

Antal pk..

Hk. Svine og Oksekød 8-14 %
2000 g

Antal pk.

Hakket Oksekød 3-7 %
1600 g

Antal pk.

Hakket Oksekød 8-14 %
2000 g

Antal pk.

Svinemørbrad
2 stk.

Antal pk..

Ovnklar Svinekam
m/svær u/Ben 2000 g

Antal pk..

Ribbenssteg
2500 g

Antal pk.

Rullesteg med svesker
2000 g

Antal pk.

Rullesteg med persille
2000 g

Antal pk.

Nakkefilet
2000 g

Antal pk.

Nakkesteg med svær
2000 g

Antal pk.

Svinekoteletter
2000 g

Antal pk.

kun kr.

Nakkekoteletter
2000 g

Antal pk.

kun kr.

Skinkeschnitzler
1800 g

Antal pk.

kun kr.

Skinketern
1800 g

Antal pk..

kun kr.

Flæsk i Skiver
2000 g

Antal pk..

kun kr.

Kalkunbryst
1600 g

Antal pk.

kun kr.

Kyllingebryst
1600 g

Antal pk..

kun kr.

Benløse Fugle
1000 g

Antal pk.

kun kr.

Minutsteaks
1000 g

Antal pk.

kun kr.

Gullash
1000 g

Antal pk.

kun kr.

Roastbeef
1000 g

Antal pk.

kun kr.

Medaljon
1000 g

Antal pk..

kun kr.

Gammeldags Oksesteg
2200 g

Antal pk..

100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,-

Bestilling senest søndag den 7. december - afleveres ved slagteren i Eurospar

Afhentes onsdag den 10. december

Navn:.........................................................................................................................................................................

Afhentes torsdag den 11. december

Adr.: ...........................................................................................................................................................................

Afhentes fredag den 12. december

Tlf.: .............................................................................................................................................................................

Afhentning kan ske fra kl. 10.00

kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

150,-

ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE ÅBEN 8.00-20.00
Nygade 10-12, 6300 Gråsten · tlf. 74 65 10 19 – Slagter direkte tlf. 74 65 08 75
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Optimér din sundhed, træning og velvære
med en velfungerende rygsøjle

GRATIS

Chiropraktik Zentrum
Dansk
screening
autoriseret
Wassersleben
kiropraktor
af din ryg
v/ Hanne Futtrup
Ring og hør nærmere på +49-461-77 49 244
Wassersleben 33, D-24955 Harrislee

1. afkørsel ved Kruså grænse

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

Fodpleje

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

Saengjan
Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen, Gråsten

Kig ind. Jeg masserer også
uden tidsbestilling eller aftal tid
på telefon 2247 0268
300 kr pr. time

Åbningstider:

Julemanden blev vækket på Gråsten Slot.

Foto Jimmy Christensen

Børnene hilste på julemanden
Af Søren Gülck

Traditionen tro blev
julemanden vækket
på Gråsten Slot af
hundredvis af børn
og voksne. Og så gik
det ellers i bidende
kulde med fakler ned til
Torvet, hvor det store,
flotte juletræ skulle
tændes.

Mange af børnene var
overraskede over at møde
julemanden, og flere var en
smule overvældede, da de

stod ansigt til ansigt med
den venlige gamle hvidskæggede mand.
Gråsten

Handelsstandsforening
uddelte godteposer til alle
børnene, og slikket blev
hurtigt spistr. 

Mandag - fredag fra kl. 10-19
Lørdag fra kl. 10-17

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

RING 74 65 17 48

Omkring 500 glade børn og
voksne var mødt op på
Torvet for at hilse på
julemanden og se juletræet
blive tændt.


Foto Søren Gülck

Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook
Ansvarshavende
redaktør

Fotograf

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef
Søren Gülck

Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Tlf. 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

sg@graastenavis.dk

jc@graastenavis.dk

Kontor:
Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13‑15
Fredag kl. 13-15 eller efter aftale
Grafisk
tilrettelæggelse
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

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

Grafisk
tilrettelæggelse
Bogholder

Tlf. 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

bogholder@graastenavis.dk

Jette Nørlund Pedersen
Telefon 51 51 94 13
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Løbesæt, women + men

Midlayer i svedtransporterende og hurtigtørrende
Dry Plus kvalitet. Normalpris 400,-. Vinterløbetights
i 100% polyester. Normalpris 450,-. Løbevest med
vindtæt front og bagstykke i stretch. Normalpris 450,-.
Handsker, pandebånd og hue i svedtransporterende og
hurtigtørrende Dry Plus kvalitet.
Normalpris handsker 150,-, hue
og pandebånd
Normalpris 100,- pr. stk.

T
E
U
D
U
ENDN
B
L
I
T ET
T
D
U
O
GNDN BU399
95
D
E
L
I
T
T
SPAR 450,OD
G
Midlayer + vinterløbetights

Midlayer
+ tights

39995

T
E
U
N
95
D
U
END T TIL
B
599
D
GO

Damestr. 36-46. Herrestr. S-2XL
Midlayer + vinterløbetights + løbevest
Damestr. 36-46. Herrestr. S-2xl

SPAR
450,-

SPAR

Midlayer + vinterløbetights + løbevest
+ løbehandsker, pandebånd og hue

Damestr. 36-46. Herrestr. S-2xl.
Hovedbeklædning
One size.

TAG 3 BETAL FOR 2
DEN BILLIGSTE ER GRATIS

40%

Handball Special
Women + men

Sports bra, women

Sports BH til lav- og middel intensiv
træning i svedtransporterende og
hurtigtørrende Dry Plus.
Damestr. 34/36-42/44.

149

95

Slidstærk indendørseller fritidssko.
Str. 36-46½.
Normalpris 600,-

Sports Hipster, women

Sports-hipster i svedtransporterende
og hurtigtørrende Dry Plus.
Damestr. 34/36-42/44.

9995

50%

Sports
Box Tank
women

Sportstop i svedtransporterende
og hurtigtørrende
Dry Plus.
Damestr.
34/36-42/44.

19995

49995

Rohleder Sport
Nygade 14, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 21

SPAR 700,-

49995 95
499

79995

Spar 880,-

SPAR
200,-

399

95

34

TRÆNIN

Geo Tranning Set
Junior + men
Juniorstr. 6-14 år.
Herretr. S-L.

JUNIOR

34995

3

HERRE

39995349
Junior

Du kan bytte din vare over hele landet inden for 30 dage. Pengene udbetales mod forevisning
af bon, indenfor 8 dage. Returretten gælder fra den dato, der er påført byttemærket eller
bonen. Ved gaver er datoen på byttemærket altid den dato, du skal give din gave.
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Et lykkeligt og sundt samliv i 50 år
Margrethe og Werner Møller
i Kværs fejrer på fredag
guldbryllup.

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Margrethe og Werner
Møller fra Kværs kan
fredag den 5. december
fejre, at det netop er 50
år siden, at de lod sig
vie til hinanden af sognefogeden i Rinkenæs.
I dag, 50 år senere, nyder
de hinanden, livet og
tankerne om alt det, de
sammen har opnået.
Da de i 1964 blev gift,
boede de sammen i
Sandager, og flyttede senere
til Tørsbøl før de i 1974
sammen med deres 2 børn
slog sig ned i Kværs.
Her har parret siden
boet, og i 1998 købte
de huset på Nørretoft,
hvor de i dag nyder deres
pensionisttilværelse.
I 2011 lod Werner Møller
sig nemlig pensionere fra et
langt arbejdsliv med både
landbrug, fabriksarbejde
og 40 år som vejmand
hos Gråsten og senere
Sønderborg Kommune.



var to store oplevelse for
Werner Møller, og i dag
bærer han med glæde begge
dele på tøjet.

Dronningens fortjenstmedalje
For sidstnævnte hverv
modtog han i 2011
Dronningens fortjenstmedalje i sølv for 40 års tro
tjeneste i den offentlige

sektor, og i den forbindelse var han i audiens på
Amalienborg.
Også hos fagforbundet 3F
er han blevet hædret for et
langt engagement, og et 50
års jubilæum som medlem

2 lags undervognsbehandling

• Inklusiv alle plastikdele som udtages under
behandlingen, + alle hulrum, døre, motorhjælm,
bagsmæk og sveller.
• Vi bruger specialværktøj til alt arbejde med bilens
forsegling.
• Når bilen er færdigbehandlet får du som kunde en
CD med billeder af hele processen, så du kan se
præcis hvor vi har behandlet bilen.

Hos AudioNova kan du få
høreapparater fra kr. 0,helt uden egenbetaling.

• 2 års garanti og certifikat herpå.
STORE BILER
Dkr.

2.499,-

P.G.A. TILFREDSE KUNDER
FORLÆNGER VI TILBUDDET

1.999,(Op til mellemstore biler)

Øvrige services
·
·
·
·

Efterbehandling efter 2 år fås med rabat. Spørg efter pris.

GRATIS

i forbundet blev fejret med
en gratis tur til København,
et jubilæumsarrangement
og overrækkelsen af en flot
50 års nål.
At modtage både medaljen og senere 50 års nålen,

Ring 74 65 00 47
og få en tid – vi har
ingen venteliste.

VINTERTJEK AF BILEN!

Reparation af alle bilmærker · Klargøring til syn · Pladearbejde · Dækservice
Olieskift · Batteriservice · Autolakering · Motortest · Bremse- og koblingsservice
Eftersyn af nye og brugte biler · Forsikringsskader · Udskiftning af forrude
Service af airconditionanlæg · Totalrengøring ud- og indvendig

0,-

HØREAPPARATER
FRA KR.

*

*Efter off. tilskud

KUN 10 MIN. FRA PADBORG GRÆNSE – 5 MIN. FRA FÖRDE PARK
Heideland-Ost 32
24976 Handewitt

Telefon:

ÅBENT MANDAG - FREDAG 8.00 - 17.00

Tæt forhold til familien
For Margrethe Møller har
tilværelsen været akkurat
lige så engageret og trofast,
om end den har udspillet
sig på en lidt anderledes
måde.
Da parret bliv gift, sagde
hun nemlig sit job op, og
indtrådte i stedet i rollen
som kone og mor. At være
hjemmegående har hun
været godt tilfreds med, og
at passe guldbrudeparrets
to børn, har været hende en
stor glæde.
Werner og Margrethe
Møller har satset stort på
familielivet, og i løbet af

God hørelse
til alle

RUSTBESKYTTELSE

Dkr.

Foto Jimmy Christensen

årene har de opbygget et
tæt familiært bånd.
For 13 år siden mistede de
deres datter i kampen mod
kæft, og selvom det var en
stor tragedie i familien, har
de bevaret de tætte forhold
til den nære familie.
I dag bruger de derfor meget tid sammen med deres
søn og børnebørn, og de
gør et stort stykke arbejde
for at holde traditionerne i
hævd.
Parret er meget taknemmelige for tilværelsen og er
tilfredse med alt det, de har
opnået. De nyder sammen
livet, er glade for deres
fritid og frihed, og de tager
tingene, som de kommer.
Den store dag, de på
fredag kan fejre, markerer
således 50 års tro samliv, et
godt liv og en sund tilgang
til tilværelsen.
Med en fest på Kværs
Kro lørdag middag fejrer
de således sammen med
familie, venner og gamle
kollegaer at de har haft det
godt sammen, og at de i
fremtiden forhåbentligt vil
have mange gode år. 

+49-461 -79 98 03 38
+49-172 -18 90 00 3

www.asdautomobile.de
info@asdautomobile.de
HOS OS KAN DU BETALE MED VISA

Brown /Grey: Pantone 405 c

Gråsten · Bomhusvej 1 · 74 65 00
47
Pantone CMYK version
Brown/Grey:
c 3/ m
19/ 86
y 30/ k 70
Sønderborg · Jernbanegade 38 · 88 88
63
(v./ Fahrendorff Optik)
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Vi åbner den sidste låge i julekalenderen

÷24%
350 mennesker overværede julekomedien på Rinkenæs Skole.

Foto Søren Gülck

6. klasses opførelse af årets
julekomedie ”Go’hejsa det
spøger på Vinterborg Slot”.
- Vi er meget overvældet
over så stor deltagelse, men
vi er samtidig glade for, at
forældre og bedsteforældre
viser så stor interesse for
deres børn og deres skole,

siger skoleleder Ulla
Brommann.
Trods det talstærke fremmøde i hallen, kunne man
næsten høre en knappenål
falde til gulvet under forestillingen, der naturligvis
bød på masser af nisser, der
var i drillehumør. 

350 til fest på
Rinkenæs Skole
Af Søren Gülck

Rinkenæs Skole fejrede
skolens 69 års fødselsdag med en festlig
julefest, som samlede
300 børn, forældre og
lærere.
Aftenens højdepunkt var

HUSK

Åbent
Søndag
10 - 15

PÅ ALLE VARER
O G S Å U D VA L G T E I L S E J A C O B S E N
G UM M IS TØ VL ER

Personlig vejledning og service

K VA L I T E T
B E TA L E R S I G
Åbningstider
M a n – f r e 10 . 0 0 – 17. 3 0
Lørdag
10 . 0 0 – 13 . 00

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

JULEGAVEIDEER

KABELSTRIK ELLER BØRSTET
BOMULDSSKJORTE
NORMALPRIS 600,FRIT VALG

ULDJAKKE
ELLER FUNKTIONSJAKKE
SPAR 25%

ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER
Mandag
- torsdag .......... 9.30 - 17.30
ÅBNINGSTIDER

Fredag
...........................
9.30--17.30
18.00
Mandag
- Torsdag
...... 9.30
Mandag
- torsdag
..........
Lørdag
...........................
9.00
16.00
Fredag
....................... 9.30 - 18.00
Fredag
...........................
Søndag
........................
10.00
15.00
Lørdag
....................... 9.00 - 14.00
Lørdag
...........................
16.00
Søndag
..................... 10.00 - 15.00
Søndag
........................

NORMALPRIS 1.500,NU
KUN KR.

400,SPAR 33%

1.125,Gråsten
Gråsten

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

12

Hyggeligt julemarked i Sdr. Hostrup Jægersoldat

Der var fin julestemning hos
Havekompagniet i Sdr.
Hostrup, som forleden holdt
et flot julearrangement for
hele familien.


Foto Søren Gülck

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 samler
på glade
kunder

Vi har Danmarks billigste priser
på redskabsrum
Bestil her og nu
og få

Ved Gråsten Ældreklubs seneste møde fortalte Torben
Madsen, Karup, om sin
uddannelse og træning som
jægersoldat.
Over for de 94 tilhørere
fortalte han, at det er en
utrolig krævende uddannelse, ikke kun fysisk, men
også psykisk.

Jægerne skal også kunne
tænke klart i en presset
situation.
Han fortalte desuden
om sin tid som livrist ved
Dronning Ingrids Hof.
Hans arbejde bestod mest
i, at han havde ansvar for
det kongelige sølvtøj. 

Udvidede åbningstider
Op mod jul og nytår holder vi ekstraordinært åbent
mandag den 22. december og
mandag den 29. december

TILBUD

200 kr.
150 kr.
120 kr.

Damer
Herrer
Børn

ÅBNINGSTIDER
Mandag-Fredag
Lørdag

9:30 - 17:00
9:30 - 14:00

Nygade 5 ∙ 6300 Gråsten ∙ Tlf. 7365 0090 ∙ www.nana-hairstyle.dk

FRISK FISK
Johns fisk på Gråsten havn
har åben dagligt fra kl. 9.30 til kl. 12.30
til og med den 22. december

10% rabat

Bestem selv opsætning
nu eller foråret 2015

Der holdes lukket fra 23. december 2014
til 4. januar 2015 begge dage inkl.
Telefon 2097 9648

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

På gensyn Johns Fisk
Gråsten Havn

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, udflugter 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
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Julemenu
Forret

PRIS PR. PERSON
KUN

Laksecarpaccio med hjemmebagt brød.
Dertil et glas vin Pinot Grigio

KR.

Hovedret
Stegt unghane bryst fyldt med Mangorelish.
Hasselnøddesauce, grøntsager og Rosmarinkartofler.
Dertil et glas italiensk rødvin primitivo.

Dessert

PRIS PR. PERSON
KUN
KR.

149,-

Hovedret
Féodora Pizza

Dessert
Regnbue is

MENU UDEN
DRIKKEVARER KUN

249,-

Min 2 personer

Pizzamenu
Bruschetta

Min 2 personer

KR.

Appelsinkage med hindbær sorbet.
Efterfølgende en kop kaffe med en cognac

Forret

375,-

Åbningstider
Mandag
LUKKET
Tirsdag til fredag
17.00 – 21.00
Lørdag og søndag
12.00 - 21.00
Vi holder ferielukket
fra den 22. december
til og med
den 1. januar 2015

Vi siger tak for et fantastisk år på havnen i Gråsten, og ønsker
alle vores gæster og kunder glædelig jul og et godt Nytår

Selskaber op til 50 personer
Konfirmation, begravelse, bryllup, barnedåb o.s.v.

Toldbodgade 10, Gråsten
Telefon 7344 1000 • www.CaFeodora.dk
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Anders Agger var et trækplaster i Gråsten.

Foto Jimmy Christensen

450 hørte Anders Agger
Af Gunnar Hattesen

Med sin venlige
fremtoning, sin behagelige stemme og sin
fortællerglæde, tog
TV-journalist Anders
Agger kegler, da han
overfor 450 mennesker
i Ahlmannsparken
fortalte om sine
tv-udsendelser.
Anders Agger har
lavet en perlerække

af tv-udsendelser,
der tiltrækker seere i
hundredtusindvis.
Tilhørerne hørte om
"Annemad" sammen
med Anne Hjernøe, "Bag
om Kongefamilien" og
"Sømand og juristen" fra
Anker Fjord Hospice i
Hvide Sande. Anders Agger
har skabt sin helt egen
niche i en tv-dokumentargenre, hvor udgangspunktet er, at han holder af
menneskene.

Anders Agger er uddannet
journalist fra Danmarks
Journalisthøjskole. Han
startede på Ringkøbing
Amts Dagblad og DR
Midt- og Vest, inden
han forlod Holstebro og
blev ansat på TV-Avisen.
I dag er han tilknyttet
Dokumentargruppen i DR.
Foredraget var arrangeret af Gråsten
Handelsstandsforening. 

BUTIK TIL LEJE
Nygade 5, den 1. juni 2015
Leje 4750,-

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986 - 7465 2451

Henry Bjerg overlader roret til Jakob Petersen i Gråsten Håndværkerforening.


Foto Søren Gülck

Ny formand for
håndværkere
Af Gunnar Hattesen

Gråsten
Håndværkerforening
har på sin generalforsamling på Den Gamle
Kro valgt murermester
Jakob Petersen som ny
formand.
Han afløser Henry Bjerg,
som efter fem år som
frontfigur ikke ønskede

genvalg, men han fortsætter
i bestyrelsen.
Under Henry Bjergs ledelse er medlemstallet blevet
tredoblet, foreningen har
fået stor synlighed og man
har overtaget Varelotteriet
for Sønderborg Kommune.
Nyvalgt til bestyrelsen
blev el-installatør Hans
Jørgen Paulsen, som afløser
snedkermester Morten
Anker Hansen, Avnbøl.
Malermester Verner

Bentzen, Egernsund, blev
genvalgt.
Martin Bred blev genvalgt
som suppleant, mens Bent
Christensen blev nyvalgt.
Som intern revisor blev
Bent Brüning genvalgt,
mens Jørgen Mathiesen og
Knud Jensen blev genvalgt
som eksterne revisorer.
Thorkild Jensen blev genvalgt som revisor-suppleant.
Der deltog 18 medlemmer
i generalforsamlingen. 

Lad juletræsturen gå til
Skovhuse 7, Kær på Als
JULETR ÆER
Fældede og fæld selv
Vi spidser og netter

JUL I LADEN

byder på gratis småkager
og varme drikke
Vores kunsthåndværkere
har man spændende
gaveidéer

Åbent hver fredag kl. 14 - 16
Lørdag og søndag samt den 22. og 23. december
kl. 10 -16 eller efter aftale

www.skovhusegront.com

HUSK
Vi modtager
Dankort
Telefon 30491319
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Susanne fra Butik M har en klar vision for livet
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Det lå egentlig ikke i
kortene, at 53-årige
Susanne Lundgaard
Nielsen fra Egernsund
skulle drive tøjforretning, men i de seneste
7 år, har hun været
indehaver af Butik M,
der ligger på Borggade
i Gråsten.

de familier og børn, som
hun arbejdede med.
Det var for Susanne
Lundgaard Nielsen vigtigt
at være tro mod sig selv
og at beskæftige sig med
noget, hun kunne have det
godt med, så hun åbnede
Butik M, hvor hun selv
kunne tage beslutningerne

og tilrettelægge hverdagen.
Bag den betragtning ligger
en vision om at udvikle sig
konstruktivt, tage initiativ
og ansvar, for middelmådighed er noget, som
hun ikke bryder sig om.
Derfor er det også vigtigt
for Susanne, at hendes 3
ansatte i butikken får lov

at udvikle sig, tage ansvar
for opgaverne og initiativ
til nye tiltag og vigtigst af
alt er den gensidige tillid til
hinanden.
I de 7 år, som hun har
drevet butikken, har
disse ting også netop været
karakteristisk for hendes
forretning: Butikken har

flyttet placering 3 gange,
sortimentet har ændret sig,
og mange ting er prøvet af.
I dag er Butik M en tøjforretning for kvinder, hvor
der både kan købes tøj, tilbehør, tasker og sko, og så
driver Susanne Lundgaard
Nielsen for tiden også et
lagerslag i Gråsten.

Hun er nemlig oprindeligt
uddannet pædagog og har
i 17 år arbejdet inden for
skolevæsnet, hvor hun har
samarbejde med kommuner om blandt andet undersøgelser af forældreevner.
Dét hverv forlod hun, fordi
hun ikke længere kunne
stå inden for den måde,
hvorpå man, på grund af
samfundets stigmatisering,
kategoriserede en gruppe
mennesker, og så var
hendes oplevelse, at man i
stedet for at finde de gode
egenskaber, fokuserede på
de dårlige egenskaber hos

Fremtiden
For fremtiden ønsker hun,
at butikken vil udvikle sig
på en konstruktiv måde,
og at kundegrundlaget vil
være intakt. For sig selv er
hendes vision at være et
godt menneske, at tænke
og give plads til andre, og
så vil hun gerne passe godt
på sig selv. Derfor dyrker
hun gerne motion, og så
er hendes store interesse at
læse bøger. Hun forestiller
sig således også, at hun om
10 år selv skriver bøger, for
idéer har hun allerede nu
nok af. Måske rejser hun i
udlandet, måske læser hun
fag på universitetet. Dette
er endnu uvist. Det eneste
hun helt sikkert ved er, at
hun vil lave noget, som hun
holder af. 

Butiksindehaver Susanne
Lundgaard Nielsen foran
Butik M i Gråsten.


Tv-pakker fra

Opret tv og
FiberBredbånd på dagen

SPAR
1.650 kr.
Mød os i SuperBrugsen Gråsten

Få rådgivning
og gode tilbud
Vi står klar til at hjælpe dig og bestiller du StofaTv og FiberBredbånd på dagen, får du 2 måneder til 0 kr. og besøg af en tekniker,
der klarer installationen for dig. Spar mindst 1.650 kr.*
Mød os fredag d. 5. december fra 11.00 - 19.00
i SuperBrugsen i Gråsten,
Ulsnæs 10, Gråsten
Venlig hilsen
SE og Stofa

*

Tilbuddet gælder kun ved bestilling til eventen. Gælder udvalgte områder i Sydjylland. Kræver udstyr og tilslutning til fibernettet. Gælder
kun Stofa Fibernet. CPE-boks kræves. Prisen forudsætter Betalingsservice. Ingen binding. Opsiges med en måneds varsel. Pris v. Betalingsservice, BS gebyr kr. 5,82. Prisen forudsætter Stofa tv-pakke. Normalpris (uden tv-pakkerabat) 20/20 Mbit: 244 kr./md. Vi etablerer
fiberen til nærmeste husmur, dog max 30 m. fra skel. Er det nødvendigt at trække kabler inde i huset, sørger Stofa for det ved op til to tv.

Foto Jimmy Christensen

FiberBredbånd
fra 20/20 Mbit

219
kr./md.*

Prisen forudsætter Stofa Tv.
Normalpris uden tv-rabat
244 kr./md.

189
kr./md.*

Tv-boks er ikke
nødvendig

BESTIL PÅ DAGEN OG FÅ
Oprettelse 0 kr.
Installation 0 kr.
Første 2 mdr. 0 kr.
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Mads Friis kommenterede
Masterplanen på mødet på
Gråstenm Landbrugsskole.


Spydspids for Gråstenområdet
Af Søren Gülck

Interessen for at høre om
indholdet i Masterplanen
for Gråsten-området var
stor, da Gråsten Forum
inviterede til orienteringsmøde på Gråsten
Landbrugsskole.

Over for 56 tilhørere gennemgik de to penneførere,
Peter Norman og Karsten
Gram, indholdet i den
omfattende Masterplan.
Masterplanen er udarbejdet med baggrund i
en række fællesmøder,
hvor alle med interesse for

området har haft mulighed
for at komme med indlæg.
Masterplanen skal være
redskab til fortsat udvikling
af området.
Masterplanen er på 46
sider, og ifølge den er der

Kaffe
Tingleff
Guld

fire væsentlige kærneområder, som der skal arbejdes
med.
Trumfkort
Det gælder bosætning,
turisme, opgradering af
Ahlmannsparken til et nyt
kultur- og multihus og en

større branding og synliggørelse af Gråsten, som har
meget at byde på.
Masterplanen peger
på naturen, historien,
sønderjyske retter og specialiteter, Gråsten Slot og
Kongehuset, kysterne,
Danmarks Nationalæble,

Foto Søren Gülck

Flensborg Fjord, sommerhusområderne og et
velfungerende feriecenter
som trumfkort.
Området har også en række elementer, der trækker i
den negative retning. Det
drejer sig om en stigende
gennemsnitsalder, lukkede
skoler, Gigthospital som
flytter, tomme butikker,
manglende turistkontor,
lokalemangel og ledige
byggegrunde.
Masterplaner bliver om
kort tid præsenteret for
Sønderborg Byråd, og bliver tilgængelig på Gråsten
Forums hjemmeside.
- Hvis Masterplanen skal
føres ud i livet, skal ildsjæle
som brænder for Gråstenområdet til at trække i
arbejdstøjet, lød det fra
Karsten Gram og Peter
Norman. 

Oma

Pålækker

Stege / bagel

500g

500 G

4 STK.

10,-

99,Flydende
Omo
vask

20,-

9,-

Norsk laks røget
eller gravad

100 G

20,pr. pakke

Vine til
julebordet

6 FLASKER

240,spar 239,70

PLUS ET HAV AF ANDRE GODE TILBUD
KONGEVEJ 26 • GRÅSTEN
TELEFON 74 65 19 11

www.wernerclausen.dk
email: werner_clausen@bbsyd.dk

Husk vi bringer
varer ud gratis

LAGERSALG
Outlet

Husk
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OP TIL
STR. 52

BORGGADE 8 VED BUTIK M

Tag forskud på juleaften

FÅ FLERE GAVER
FOR PENGENE
S PA R O P T I L

70%

Kirsten Hjortlund er i den kommende weekend til stede på Benniksgaard Hotel i Rinkenæs.


Foto Søren Gülck

Udstilling på
Benniksgaard
Af Søren Gülck

Maleren Kirsten Hjortlund
er mest til åbne vidder,
hvor der er højt til himlen,
vinden suser i græsset og
fuglene flyver frit over

lyngklædte bakker og rislende vand.
Det er derude, hun finder
inspiration til den kunst,
som hun har gjort til sin
levevej.
For tiden udstiller Kirsten

Hjortlund 40 landskabsmalerier på Benniksgaard
Hotel i Rinkenæs.
- Jeg er særdeles glad
for, at kunne udstille på
Benniksgaard Hotel, siger
Kirsten Hjortlund, som
tidligere har udstillet i
Skagen. Mange af sine
malerier sælger hun på det
skandinaviske marked. 

L Ø B E N D E N Y E VA R E R

R A BAT TEN FR ATR Æ K K ES VED K ASSEN
ÅBNINGSTIDER
O N S D A G 11 . 0 0 – 1 6 . 0 0
T O R S D A G 1 3 . 0 0 – 1 7. 3 0
Vi tager ikke varerne retur,
bytter ikke og vi pakker ikke ind
Personlig vejledning og service

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

JULEGAVE IDEER
Super gode lyskilder her i den mørke tid
Xeccon
Lygtesæt
Spiker 1210
Bontrager Ion

Xeccon
Spiker 1206
1200 lumens
kr.

1600 lumens

799,-

kr.

kr.

1149,-

329,-

Inkl. lygteholder
til hjelmen

Vind- og vandtæt vinterbeklædning
Gripgrab hjelmhue

Gripgrab Arctic

med vindtæt front

skoovertræk

kr.

199,-

kr.

Gripgrab
vinterhandske

399,-

kr.

Hele december har vi gode
rabatter på udvalgte cykler
f.eks:

Centurion Genesis 7g
før 5699,spar 1000,-

Trek Lexa
dameracer 18g

Mbk Octane
plus 7g

før 5799,-

før 6999,-

før 5499,-

spar 1000,-

spar 1000,-

spar 800,-

4799,-

nu kr.

5999,-

nu kr.

4699,-

nu kr.

Kildemoes Logic
limited 7g

nu kr.

599,-

4699,ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten
telefon 7465 1031 · www.fribikeshop.dk

AGU
Vintersæt
før 1499,nu kr.

999,-

Din lokale håndværker
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

REPARATION OG SERVICE AF:




HULMURSISOLERE

• Lavere energiforbrug
lavere varmeregning
• Sundere bolig og
bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

ALLE BILTYPER OG BILMODELLER.
ALLE TYPER AF TRAILERE.
ALLE TYPER AF HAVE- OG
PARKMASKINER.

MURERFORRETNING A/S

Bygningskonstruktør
Møllevej 6, Felsted - 6200 Aabenraa
TLF. Murermester
29 44 48 12 - lars@johanning.dk
Bygningskonstruktør
35 83 28 23
og aut.CVRkloakmester
Murermester
og aut. kloakmester

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.
Et godt sted at spare

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2

EK el -service

Hvis din bil Nybygning
Nybygning
• Tilbygning ••Tagarbejde
• Badeværelser
Bygningskonstruktør,
murermester
• Tilbygning
Tagarbejde
• Badeværelser
Belægning
•
Reparationer
og
aut.
kloakmester
Belægning • Reparationer
kunne vælge
Vi gennemfører opgaverne

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

aut. el-installatør

Vi gennemfører opgaverne
med seriøsitet og præcision

Reparation og service
af alle bilmærker

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Kioskvarer og gaveartikler
Annonce.indd
mv.

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

bejde · Termoruder
de

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Annonce.indd 1

Gisselmann

www.ek-el.dk

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

med seriøsitet og præcision

1

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

28-01-2010 08

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

Bent Christensen
TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Tømrer- & snedkerforretning ApS

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

✔ Fugearbejde
✔ Termoruder

kommer også i Padborg og Tinglev

✔ Forsikringsskader
✔ Vinduer og døre

Troels Petersen
2092 3397

Tlf. 74 65 09 16

Allan Clausen
2989 5161

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

Industrivej 15, 6310 Broager
Mobil: 29 16 61 03
mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk
Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

Gråsten Foto
Bryllup og portræt
fotografering

tlf. 2323 7337

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

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

mobil nr.: 2533 2182
e-mail: macjoy@bbsyd.dk

håndværk gennem 185 år

WWW.KARLDPETERSEN.DK

www.el-teknik.dk
VINDUER OG DØRE
Træ/alu, træ, alu, plast

✔ El-installation
✔ Belysning
✔ Industriservice
✔ EDB-installation
✔ Sikringsanlæg

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

TOTALENTREPRISER
André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

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

MORTENANKER
ANKER PETERSEN
PETERSEN HANS
HANS CHRISTENSEN
CHRISTENSEN
MORTEN
Tømrermester
& bygningskonTømrermester
&
struktør BTH BTH
bygningskonstruktør
MOBIL
MOBIL 20
20 27
27 98
98 99
99

Bygningssnedker
Bygningssnedker
MOBIL 26
26 80
80 30
30 17
17

28-01

Julefrokost for dagplejebørn
Af Gunnar Hattesen

samarbejdsvillig og er ved
julefrokosten behjælpelige
med lokaler, opstilling af
stole og borde.

Dagplejebørnene klippede
og klistrede, fik pyntet
juletræet og nød en dejlig
børne-julefrokost bestilt hos
Super Brugsen.
Ovenpå en god middagslur kom forældre og
julemanden, og der blev
danset om det pyntede træ
og delt juleposer ud. 

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?
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 indbringe. Lav provision ved udlejning.
Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43
E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

100412

Förde-Schule dannede
rammen om en hyggelig

julefrokost for dagplejere
og deres børn i Alnor og
Rinkenæs.
Skolen er altid meget
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Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.

Børnene havde en hyggelig
julefrokost. Foto Inge Bock

De kan indløses hos byens handlende.

HUSET’S FRISØR
GR ÅSTEN
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

Jernbanegade 7 Gråsten

B
Møllegade 71
Sønderborg
7442 1314

Ester

Karina

Inge

Onlinebooking
www.husetsfrisør.dk

Løn
Moms
Bogføring
Vandværksregnskab

ÅBNINGSTIDER
Mandag, tirsdag, torsdag
kl. 9.00-17.30
Onsdag kl. 9.00-20.00

Jernbanegade 7, Gråsten ∙ Tlf. 64 68 24 74 / 74 65 11 10

IBC International Business College
HG Erhvervsuddannelserne

Kom i gang med din
HG allerede i januar
- din direkte vej til karriere

HG: En 2-årig grundlæggende erhvervsuddannelse, hvor du lærer om salg, markedsføring økonomi og it – og du får praktisk viden om internationale forhold. Bagefter er
du klar til en elevplads på kontor, i butik eller inden for handel.
Ansøgningsfrist: 7. januar 2015 | Studiestart: 12. januar 2015
HG Student - på kun 14 uger: Er du student (STX’er, HTX’er eller HF’er) og vil du gerne
have en karriere inden for butik, handel eller kontor? Så er HG Student noget for dig. Med
fagene erhvervsøkonomi, salg & service og IT får du en hurtig vej til en praktikplads.
Ansøgningsfrist: 12. januar 2015 | Studiestart: 19. januar 2015
HG Voksen: En 1-årig uddannelse der specielt er rettet mod voksne
elever med forskellige forudsætninger og erfaringer.
Ansøgningsfrist: 7. januar 2015 | Studiestart: 12. januar 2015

Få mere at vide, ring til studiesekretær
Hanne Petersen, tlf. 7224 1622.
- et bedre sted at lære
IBC . Dr. Margrethes Vej 6-12 . 6200 Aabenraa . +45 72 24 16 00 . www.ibc.dk

Fredag kl 9.00-18.00
Lørdag lige uger kl. 8.00-12.00
Lørdag ulige uger lukket
Make up artist

WWW.KVAERS-KRO.DK
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Bestil julefrokosten ud af huset nu!

TILLYKKE

Fra kr.

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:

................................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

109,50 pr. kuvert

Min. 12 kuverter

Tlf. 7465 9206 · www.godjulefrokost.dk

Børnene ventede spændt på
julemanden i Ulsnæs-Centret

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.

Julen begyndte søndag for
alvor i Ulsnæs-Centret, da
børnene fandt julemanden.
De spændte børn havde
nemlig fået til opgave at
finde den rare hvidskæggede
mand.
Dagens højdepunkt var
uddeling af godteposer til de
mange søde børn.

..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk eller
afleveres i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

Hjertelig tak
for venlig opmærksomhed ved min
100 års fødselsdag



TILLYKKE

Kristian Sibbesen
Broager

Kære Pulle, mor,
svigermor og farmor

Privat dagpleje tilbydes
i Rinkenæs

Stort tillykke med de 50 år
den 5. december

af pædagog
og godkendt
børnepasser
Anita Meilandt

Vi håber du får en dejlig dag.

JULEKONCERT
Christoffer Brodersen
Trioen Treklang i Rinkenæs Korskirke

Onsdag den 17. december kl. 19.30
Kom og oplev en stemningsfuld Julekoncert med
Trioen Treklang, der består af
Christoffer Brodersen (sang & guitar),
Susanne Vibæk (sang & trompet) og
Anders Haaber (klaver & kor)
Billetter á 75 kr. i Gråsten
Boghandel.
(billetpris ved indgangen 100 kr.)
Dørene åbnes kl. 18.30



Vi ses i julehumør
Rinkenæs Menighedsråd
Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

Foto Jimmy Christensen

Knus Paul, Michael,
Morten, Malene,
Steen og Kasper

Et godt alternativ
til den kommunale pasningsordning

Det lille Teater, Gråsten

Se mere på www. anitasprivatedagpleje.dk
eller ring på 20 86 36 80

Familiejuleforestilling

”Nissernes
Julebal”

KIRKENS KORSHÆR

Forfatter: Gitte Asmussen
Instrueret: Kristina Asmussen

genbrugsbutik

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

Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Billetter Voksne/børn kr. 30,00

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

Til forestillingerne kan der købes
kaffe/ kakao og æbleskiver
Billetbestilling www. lilleteater.dk eller tlf. 7465 3767

Afhentning og udbringning efter aftale

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 7. december kl. 11.00 ved Niels Refskou

EGERNSUND KIRKE

KLIPLEV KIRKE

VARNÆS KIRKE

Søndag den 7. december kl. 10.30
ved Charlotte Rørdam Kristensen. Luciaoptog

Søndag den 7. december kl. 16.00 ved Oliver Karst

ADSBØL KIRKE

Søndag den 7. december kl. 11.00 ved Maya Ravn,
Efterfølgende julebasar, der samler ind til
julemærkehjemmet Kollund. Der serveres kaffe og kage.

BROAGER KIRKE

KVÆRS KIRKE

NYBØL KIRKE

Søndag den 7. december kl. 9.30 ved Niels Refskoud

Søndag den 7. december
Henviser til Ullerup kl. 19.00

Søndag den 7. december kl. 19.00
De ni læsninger ved Kingo

RINKENÆS KIRKE

VESTER SOTTRUP KIRKE

Sonntag, 7. december. Ingen gudstjeneste

Søndag den 7. december. Ingen gudstjeneste
Søndag den 7. december kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

FELSTED KIRKE

Søndag den 7. december kl. 19.00
ved Oliver Karst. Julemusikgudstjeneste

Søndag den 7. december kl. 10.30
Rinkenæs korskirke (Marianne Østergård)

Søndag den 7. december kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE
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Fredslyset ankom til Gråsten Rekordmange
spillede skat
Fredslyset fra Betlehem
ankom forleden til
Gråsten. Og herfra blev
flammen fordelt ud i
Sønderjylland. 

Per Thorsted fra Gråsten
Gildet sammen med Pia
Born, Nordborg Gildet,
Berit Mowinckel fra Bredeå
Gildet, Gerdi Preingal,
Nordborg, Inga Christensen,
Bredeå og Helen
Christensen, Nordborg.


Gråsten Skatklub samlede
ikke færre end 53 spillere til
skatspil i Ahlmannsparken.
Det er ny rekord.
Aftenens vinder blev Hans
Jørgen Clausen, Egernsund,
med 2405 point.
På 2. pladsen kom Frede
Jørgensen, Gråsten, med
2373 point, mens 3. pladsen gik til Jonni Johannsen,
Kollund, med 2296 point.
Orla Rodenberg, Padborg,
tog 4. pladsen med 2206

point, men 5. pladsen
gik til Klaus G. Petersen,
Broager, med 2187 point.
6. pladsen blev besat af
Jørgen Lorenzen, Stubbæk,
med 2148 point, mens
Ervin Erichs, Holbøl, tog 7.
pladsen med 2124 point.
På 8. pladsen kom
Gerd Sørensen, Gråsten,
med 2027 point, mens
9. pladsen gik til Torben
Ries, Padborg, med 1987
point. 

Foto Søren Gülck

Hjertelig tak
For al opmærksomhed ved
Dres Grubes
begravelse
Stort tak til alle for alle blomster og kranse
og trøstende ord
Anne Marie og familien

Alt i begravelsesbinderi

Gratis levering til omegnskirker
Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

Gråsten
Bedemandsforretning
Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

Der blev danset lystigt rundt om juletræet i Kværs.

Foto Søren Gülck

Julehygge i Kværs
Af Søren Gülck

Hen ved 200 børn og
voksne hyggede sig søndag
eftermiddag i Kværs Hallen

med julefortælling, dans
om juletræet og besøg af
julemanden.
Sognepræst Jan Unold og
kirkesanger Susanne Holst

fortalte om den drilske
julemus i osten, som stak
hovedet frem for at drille
præsten.
Efter den gode fortælling

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

Gitte J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Nordborg
Storegade 39
Tlf. 7445 1145

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

www.als-begravelse.dk

blev der danset om
juletræet, sunget kendte
julesange og efter lang ventetid kom julemanden for
at sprede juleglæde ud over
børnene. 

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard
Dødsfald i udlandet - dødsfald på andet sygehus - hvad så?

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
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Livet set gennem en kameralinse
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Mandag den 8. december er det 60 år siden,
fotograf Søren Gülck
kom til verden i Valby
ved København.
I dag bor han i Gråsten,
har boet i det sønderjyske
i 37 år og har en enorm
kærlighed til landsdelen,
den smukke natur og den
spændende historie.
Fascinationen af den sønderjyske landsdel startede
allerede, da Søren Gülck
som barn i skolernes sommerferie blev sendt på ferie
på en gård ved Haderslev.
Så da han i 1977 blev tilbudt et job i Padborg, tøvede han ikke med at flytte
familien til Sønderjylland.
Selvom Søren Gülck
oprindeligt er uddannet
finmekaniker og har
arbejdet som reservedelsekspedient, blev livet i det
sønderjyske meget anderledes. I en lang årrække
arbejde han i Sønderborg

Et kendt ansigt. Søren
Gülck, fylder mandag den 8.
december 60 år.


Foto Jimmy Christensen

Andelsboligforening og var
i 2 år også halinspektør i
Høruphav før han i 1990
blev ansat som slotsbetjent
på Gråsten Slot.
Jobbet var der noget
magisk over, og de 9 år,
som Søren Gülck tilbragte
på slottet, er noget han ofte
tænker tilbage på med stor
glæde.
Dronning Ingrid
Allerede i barndommen
påbegyndte Søren Gülck
sig sit livs store hobby. Da
han var 8 år begyndte han
at fotografere, og efterhånden som årene er gået, er
han blevet mere og mere
erfaren. Under sin tid på
slottet fotograferede han
ofte slotshaven gennem alle
4 fantastiske årstider.
Dronning Ingrid, som

gerne ville se, hvordan
hendes smukke have så ud,
når hun ikke selv var der,
bad om at se fotografierne
og udtrykte stor begejstring
for det, hun så.
Søren Gülck blev således

klar over, at han ville og var
dygtig nok til at beskæftige
sig med sin hobby på fuld
tid.
I 1999 blev Søren
Gülck ansat på det daværende Gråsten og Omegns
Folkeblad, hvor han kunne
kombinere sin hobby med
arbejdet, og med Dronning
Ingrids opmuntrende
kommentarer i erindring,
besluttede han sig for at
blive professionel fotograf.
Siden har han været med
til at udarbejde mere 1.000
ugeaviser i Gråsten området

og er i dag ansat på Gråsten
Avis.
Afvekslende hverdag
I jobbet føler Søren Gülck
sig godt tilpas, fordi 2 dage
for ham er ikke ens, og han
trives godt med at arbejde
i en afvekslende hverdag,
hvor alt kan ændres på et
øjeblik. Jobbet på en avis er
desuden også et godt supplement til Sørens Gülcks
store interesse for lokalområdet, og historien, nutiden
og fremtidens muligheder
fascinerer ham. Derfor er

han også et engageret bestyrelsesmedlem af Gråsten
Forum, hvor han kan være
med til at præge byens
udvikling, og så er han
medlem af Gråsten-Adsbøl
Sogns Menighedsråd.
I sin fritid sætter Søren
Gülck en stor ære i at færdes i naturen, og omgivelserne ser han bedst gennem
kameraets linse.
Igennem fotografierne
udtrykker han sig, og hans
sjæl er at finde i alle hans
motiver. Med mere end
50 års erfaring inden for
kunsten, ser han verden
gennem en kameralinse,
han tænker fotografisk, og
han har øje for de unikke
detaljer.
Naturen er, hvad der
gengives mest på Søren
Gülcks motiver, og selvom
han lader sig fascinere af
verdens store naturopleveler, trives han bedst i
Danmark. Her værner han
om de traditionelle værdier
og kan lide de nære ting.
Om 5 år bliver Søren
Gülck folkepensionist,
og han ser frem til store
nye oplevelser, ,men også
hygge og samvær med sin
kone, Bente,2 børn og 4
børnebørn.
Først skal han dog passere
den runde dag, som i første
omgang fejres i hjemmet
i Gråsten, medens en fest
venter engang i det nye
år. 

Socialdemokraterne i
Broager Gråsten Sundeved
inviterer til

Glögg og Æbleskiver i Ulsnæscenteret
lørdag den 6. december kl. 10 - 12

Bubber i Ulsnæs-Centret

Kom og oplev Bubber på Torvet i Ulsnæs-Centret
fredag den 5. december kl. 14.30
Bubber er Danmarks skøreste auktionarius, når han leder
bortauktioneringen af forskellige spændende gaver.
Der er mulighed for at gøre et godt kup og
hjælpe med at gøre hverdagen lettere for børn
indlagt på landets kræftafdelinger.
GRÅSTEN HANDELSSTANDSFORENING

Vi ses under udhænget på lægehuset, lige
overfor indgangen til Super Brugsen.
Mød bl.a. Skatteministeren og nogle af
dine lokale ildsjæle, som prøver at gøre
en forskel for netop dit nærområde.
Kom og tal med os, vi vil gerne dialogen
og er altid åbne for nye input!
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Stort lottospil
Onsdag den 3. december kl. 19.00
i Ahlmannsparken

Dørene åbnes kl. 17.30
Til fordel for julebelysningen i Gråsten centrum og Ulsnæs-Centret.

Ute Jordan udstiller sine ting.

Ute Jordan udstiller
juleinspiration
For to år siden udstillede Ute Jordan sine ting
på Gråsten Bibliotek, og
det var en stor succes.

Nu har hun fået lyst til igen
at vise, hvad man kan lave
ud af genbrugsmaterialer.
Det er lidt hendes hjertebarn, og hun vil gerne vise,

Søndag den 7. december fra kl. 11.00-16.00
Med hyggelige boder
Oplev hotellet, lokaler og de
mange hyggelige værelser
På hotellet finder du boder
med strik, billeder, juleting,
dekorationer mm.

Lørdag den 6. december kl.12.30

Bettina Hellemann Munch

59,-

som solist

Hun akkompagneres af den berømte japanske pianist

pr pers.

Michi Komoto

Sønderjysk Kaffebord a la
Benniksgaard fra kl. 14-16
kr.

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

Gløgg og æbleskiver
fra kl. 12 – 16
kr.

DER ER
K ÆMPE
CHANCER
FOR
GEVINST

hvordan man med få midler kan skabe noget meget
smukt, her op til jul.
Udstillingen er åbent frem
til 20. december. 

Åbent Hus

Få denne dag et tilbud på fest
og selskaber og meget mere

Gråsten Handelsstandsforening

129,-

pr pers.
Bordbestilling nødvendig

Kl. 13.00
vin auktion

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.

Restauranten har tilbud på lette
frokostretter fra kl. 11-14
Kom og få nogle gode tips
fra vores blomsterdekoratør

w

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,
kaffe og småkager.
Pris kr. 495,-

Sejrsvej 101, Rinkenæs · 6300 Gråsten
www.benniksgaardhotel.dk · info@benniksgaardhotel.dk · tlf. 74 65 09 49

Tilmelding til LOF Syd tlf. 7342 1010
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Broager

Børnene nærmest løb julemanden i møde i Broager.

Foto Søren Gülck

Interessen var stor for at komme på bustur til Dresden.

Foto Flemming Æbelø

Juletræet blev tændt Bustur til Dresden
i Broager
Af Frede Weber Andresen

Af Søren Gülck

Der blev i den grad råbt
højt efter julemanden
i Broager, inden han

dukkede op med sin
kane, som var fyldt med
lækkerier.
Selv om det var bidende
koldt, blev der danset
rundt om byens juletræ for

ellers er det ikke rigtig jul i
Broager.
Broager frivillige
Brandværnsorkester sørgrede for den musikalske
underholdning. 

Der er stor interesse for
at deltage i Ældre Sagen i
Broagers bustur til Dresden
og Prag. På et ”rejsemøde”
blev der booket 54 pladser.

Busturen er tilrettelagt af
Niels Graversen, Gråsten,
som på mødet forklarede,
at Dresden er et meget
eftertragtet turistmål.
Der bliver afrejse den
3. maj, og man kan

komme på venteliste ved at
ringe til Mona Rathje tlf.
7444 2346. 

Fodbold
STORT 2. JULEDAG’S STÆVNE
I EGERNSUND HALLEN

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.
A- Rækken

Alle kan deltage – dog max. 6 spillere

B- Rækken

Max. 2 Aktive fodboldspillere over 14 år. Hvis i vil vinde.

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.

En ny Rækken

+ 45 Rækken

Amatør-Rækken
og Kro-Rækken

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

Alle Hold max. 6 spillere
Dame/pige spillere medregnes ikke som turnerings/aktive spillere.
Deltagergebyr: kr. 250.00 (betales ved stævnet inden første kamp.)
Tilmeldingsfrist: Søndag den 7. december 2014
Tilmelding til:
Asmus Carstens Tlf. 7444 2225, Mobil 2149 1288, asmusfrem@stofanet.dk
Tommy Clausen Tlf. 7444 1974 tommy@egernsund.dk
Tilmeldingstalon til Julecup 2014

Julen nærmer sig med raske skridt
Bestil dit fjerkræ 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

Ønsker at deltage i
Rækken
Holdets navn: (med Blokbogstaver)
Spilleplan sendes til:

Udfyldt talon sendes /afleveres hos: Salon Teddy –Sundgade 61 6320 Egernsund

SKODSBØL GÅRDBUTIK
Skodsbølvej 71, Skodsbøl, 6310 Broager
Telefon 7444 1589
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Hamburgerryg

Riberhus
ost
Ca. 1050 gr

Pr ½ kg

5995

95
17

Herregårds
rødkål

Sildefilet
FROSNE

Spar
6,90

KALENDER TILBUD

TORSDAG DEN 4. DECEMBER
Berliner
fra bageren
½ pr is

720 gr

2 pk

95
9

00
25

4 stk

FREDAG DEN 5. DECEMBER
Løgumkloster brød
hel eller skiver

9,95

Max 4 pr. kunde

Blandet fars
5-12%

1000 gr

1000

LØRDAG DEN 6. DECEMBER
Tingleff kaffe
4x500 gr

3 kg

Faxe kondi, Pepsi,
Nikoline eller Egekilde

00
100
Karoline tomat
eller karry suppe

150 cl

1000

1 ltr

+ emb

Blå eller guld
Cirkel kaffe

00
20

500 gr

00
29
Hatting brød
IANTER

00
12
SuperBrugsen Broager

15,00

Pr stk

Mou hønse eller
oksekødsuppe

FLERE VAR

Broager

Spar
37,00

Maks. 8 pk. pr. kunde

Spar
99,80

100,00

SØNDAG DEN 7. DECEMBER
SLAGTERENS HJEMMELAVET
Spegepølser

Pr stk

30,00
MANDAG DEN 8. DECEMBER
Slagterens
Julemedister
2 kg

50,00

TIRSDAG DEN 9. DECEMBER
Coop sild

Coop 800 gr kødboller eller
1000 gr kød og melboller
Frit valg
L 18,95
SPAR OP TI

Kun

00
20

pr glas

½ pr is

300/600

13,95
ONSDAG DEN 10. DECEMBER
1 kg sukker
Max 4 ps pr kunde

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 6. december 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

4,95
tlf. 73441500
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Der var stort rykind af gæsterne ved receptionen hos Broager Bilsyn.

Foto Søren Gülck

Broager Bilsyn får
mere albuerum
Af Søren Gülck

Gæster strømmede til i
stort tal, da indehaver
af Broager Bilsyn,
Christian Jørgensen,
slog dørene op til
sin nye synshal på
Smedevej i Broager.

Christian Jørgensen har i
en årrække lejet sig ind på
Ramsherred i Broager, men
valgte i efteråret at købe sit
eget værksted på Smedevej.
Hovedparten af indretningen af synshallen har
Christian Jørgensen selv
stået for. Ved receptionen

var gæsterne imponeret
over det færdige resultat.
Christian Jørgensen yder
et højt serviceniveau, og
det har vundet ham stor
anerkendelse hos kunderne.
Trafikstyrelsen tildelte ham
tidligere på året en elite
smiley. 

Karen Margrethe og Kristian Sibbesen på 100-års dagen i Skelde.

Kristian Sibbesen fejrede
sin 100 års fødselsdag
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Kristian Sibbesen fra
Broager fejrede onsdag
den 26. november 2014
sin 100 års fødselsdag.
Den store dag blev fejret
hos Frk. Jensen i Skelde, og

Adventskoncert
MED ALSSUNDORKESTRET OG
BROAGER EGNSKOR

Alssundorkestret og Broager Egnskor vil traditionen tro byde på
musikalske oplevelser i tiden op til jul.
Koncerten finder sted

ONSDAG DEN 10. DECEMBER
KL. 19.30 I BROAGER KIRKE

Der spilles og synges værker af berømte komponister.
Herudover er der julesange og fællessalmer.
Koret dirigeres af sangerinden Bettina Hellemann Munch, som
samtidig vil optræde som solist med ”Ave Maria” af Franz Schubert
samt ”I Know That My Redeemer Liveth” af G.F. Händel.
Alssundorkestret dirigeres af Ib Nielsen.
Der er gratis adgang og vi glæder os til at se jer.

Foto Jimmy Christensen

familiemedlemmer, venner
og bekendte var inviteret til
åbent hus mellem klokken
15.00 og 17.00.
Et langt liv blev fejret med
dejlig mad, gode sange og
hyggeligt samvær i vante
omgivelser på Broagerland.
Kristian Sibbesen blev den

Egernsund

Juletræsfest for byens børn
Lørdag den 13. december kl. 14.00
Billetter til godteposer kan købes hos
Rathjes Bageri
Sidste dag for salg er torsdag den 11. december.
Vi opfordrer alle byens børn til at møde frem med
nissehuen i Aulaen på Egernsund Ny Skole
Skovgade 13, Egernsund
Mød op og kom i julestemning
sammen med julemanden.
Musik og underholdning Luciaoptog og tombola
Salg af gløgg og æbleskiver
Glædelig jul og vel mødt ønsker
Egernsund Borgerforening
Egernsund Kultur- og Idrætsforening
Handel & Håndværk
Egernsund Pensionistforening

26. november 1914 født på
slægtsgården i Gammelgab,
og nu 100 år senere bor
han stadig i eget hus sammen med sin hustru Karen
Margrethe på 93 år.
Broagerland
Børn og børnebørn bor
også på egnen, så at
festen skulle afholdes på
Broagerland var et helt
naturlig valg. Hjemstavnen
har stor betydning for
hele familien, men især
for 100 års fødselsaren
er Broagerland af ganske
særlig betydning: Det bakkede landskab har dannet
ramme om et 100 år langt
og godt liv. 

25-års
jubilæum

Kirsten K. Petersen,
Farverløkke 18, Broager,
kunne 1. december fejre 25års jubilæum som pædagog
ved Aflastningshjemmet
Rendbjerg ved
Egernsund. 

Dødsfald
Verner Madsen, Egernsund,
er død, 86 år. 
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Velkommen i Broager

Kristoffer S. Sjursen
Privatkunderådgiver
T 7418 3826

Alfred Hansen
Privatkunderådgiver
T 7418 3804

Trine J. Beck
Privatkunderådgiver
T 7418 3812

Det er ikke så svært at skifte bank

Vi hjælper dig med det hele - uden ekstra omkostninger!
Økonomi er penge - men det er også mange andre ting. Den personlige kontakt med dit
pengeinstitut og kemien med din personlige rådgiver betyder også rigtig meget.
Personlig rådgivning sætter vi i højsædet og gør vores bedste for at gøre det så letforståeligt,
så alle forstår det. Vi rådgiver derfor også kun om produkter, som vi selv forstår og står inde
for.
Du er måske kunde i et andet pengeinstitut og tænker, at det er forbundet med bøvl
at skifte bank. Vi har i Broager udviklet et koncept, hvor vi skifter det hele for dig på
én dag, - når du er blevet overbevist om, at vi passer til dig og din økonomi.
Vi sidder klar til at hjælpe dig på alle hverdage, men er det nemmere for dig at få
rådgivning på andre tidspunkter end inden for de almindelige åbningstider, kan du
altid aftale det med din rådgiver, når du er kunde i Broager Sparekasse.
Velkommen i Broager Sparekasse
Rasmus S. Jepsen
Filialdirektør
T 7418 3842

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

Storegade 27
6310 Broager
Tlf 7418 3838
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160 til lottospil til fordel for De Gamles Jul

Sædvanen tro holdt De Gamles Jul lottospil i Broager. Og de 160 glade mennesker fik en hyggelig eftermiddag. Skatteminister Benny Engelbrecht (S) havde fået til opgave at kontrollere
kortene.					

Foto Jimmy Christensen

Mistede
200 smagte sig
herredømmet gennem smagsprøver
En bilist kom forleden for
langt ud i midterrabatten
på Brovej ved Egernsund.
Han mistede herredømmet
over bilen, der kørte galt.

Bilisten kom lettere til
skade. Der var ikke andre
trafikanter involveret i
uheldet. 

Egernsund Gåsespil
Mandag den 8. december kl. 19.00
på Egernsund Ny Skole

Af Gunnar Hattesen

Torsdag aften smagte
200 kvinder og mænd
sig gennem et væld
af smagsprøver
i SuperBrugsen i
Broager.

At der var noget særligt
i gærde, var tydeligt
at se allerede ude på

parkeringspladsen. Bil efter
bil kom og parkerede foran
byens store dagligvarebutik.

Uddeler Bent Moldt
havde sammen med sit personale inviteret på smagsprøver. Det var en aften,
hvor butikken fra ende til
anden var linet op med små
boder, hvor alskens lækkerier blev serveret. 

Vi spiller om
Gæs, kalkuner, ænder m. m.

EGERNSUND
Kultur & Idrætsforening

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør
ÅBNINGSTIDER

Kør ad Mølmark

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
1,5 km udenfor
LØRDAG KL. 9.00-13.00
Broager
www.kimscykelservice.dk
Jeg henter og bringer
Skeldevej 17,

6310 Broager

Telefon 7444 9409

Julekoncert

Folk småsnakkede, grinte og
hyggede sig alt i mens de
smagte på smagsprøver.


Foto Jimmy Christensen

Broager Apotek i farezone
Af Gunnar Hattesen

SR-regeringen har
fremlagt udkast til en ny

apotekerlov, som skaber
usikkerhed om fremtiden
for Broager Apotek.
Apoteker Ralf Ernst siger,

i Egernsund Kirke

Torsdag den 11. december kl. 19.00
Rinkenæs frivillige
Brandværnsorkester spiller
et mangfoldigt program.
Fra klassisk musik til
populære julemelodier.
Fri entré.

Åbningstider
Mandag & tirsdag - Lukket
Onsdag - søndag - 12-17
Sct. Pauli 28 - 6310 Broager
Telefon 74 44 24 25
Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

at uanset udfaldet af det
nuværende lovforslag, vil
han gøre alt hvad der står
i sin magt for at sikre,
at der stadig vil være en
afdeling af Gråsten Apotek
i Broager.
En konsekvens af lovforslaget er, at det såkaldte
”filialtilskud” bortfalder,
da filialen ligger ca. 7 km.
fra nærmeste receptekspederende enhed i Gråsten.
Regeringen har foreslået en
ny 10 km-grænse , så nu er
Broager Apotek pludselig
kommet i ”farezonen”

for at miste sit tilskud på
500.000 kroner.
- Hvis regeringens forslag
går igennem, bliver jeg
desværre nødt til at ændre
afdelingen i Broager fra
filial til apoteksudsalg, som
er en mindre omkostningstung enhed. Det betyder,
at recepter kan indleveres
og afhentes i Broager,
men bliver ekspederet på
Gråsten Apotek, forklarer
Ralf Ernst.
Ralf Ernst forventer en
afgørelse i marts 2015. 
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home Broager præsenterer...
Hvad med at bo lige ved en af Danmarks smukkeste golfbaner!!

Smuk villa med den bedste beliggenhed

NY PRIS

NY PRIS

Gråsten | Nederbyvej, Rinkenæs
Villa i skønne omgivelser med udsigt til
golfbanen opført i 1827 med pudset facade og sort eternittag. Villaen fremstår i
pæn stand med mulighed for at sætte ens
eget præg. God beliggenhed tæt på golfbanen!!!
Sag: 703-00532 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Stor villa - opvarmning PILLEFYR

Gråsten | Skovvej
Utrolig smuk og totalt moderniseret villa
fra 1930 med vandskuret facade og sortglaseret tegltag. Beliggende på meget
attraktiv beliggenhed i Gråsten tæt ved
skolen, skoven og slotssøen. Derudover
kort afstand til daginstitutioner og indkøb.

Kontantpris
595.000
Udb.:
30.000
Brutto/Netto
3.683/3.546
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
3.299/3.390

KfdnC
112

628 1827

5

1

Sag: 703-00544 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Energi

Velbeliggende villa i et plan

Kontantpris
2.100.000
Udb.:
105.000
Brutto/Netto
10.574/9.342
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
9.508/8.990

KfdnC
165

498 1930

6

2

Energi

Villa med rolig beliggenhed

Gråsten | Tørsbølgade, Tørsbøl

Gråsten | Vårhøj, Rinkenæs

Gråsten | Bækbjerg, Rinkenæs

Her er ejendommen til familien der
ønsker meget plads. Villaen ligger på
en fantastisk skøn stor grund, som
hovedsaglig er udlagt i græs og en stor
grusbelagt indkørsel/gårdsplads. Villaen
er meget velholdt inde som ude og
rummer både en flot traditionel bolig og
tilstødende lokaler.

Klassisk 1 plansvilla fra 1963 opført med
gule mursten og eternittag. Villaen
er beliggende i Rinkenæs, som er en
hyggelig landsby med egen skole,
børnehave, golfbane og super flot natur
omkring hele byen.
Villaen fremstår i regulær og pæn stand
med gode opholdsrum, 3 værelser og
flot badeværelse.

Klassisk 70’er villa med god beliggenhed på Bækbjerg i Rinkenæs. Villaen
er opført i 1978 og rummer i alt 125
m2 bolig. Villaen er derfor god til den
mindre familie eller parret, som ønsker
en overkommelig bolig. Rinkenæs er
omgivet af flot natur med vand og skov
indenfor kort afstand.

Sag: 703-4423

Sag: 703-00383 Telefon: 74 44 16 98

Sag: 703-00492 Telefon: 74 44 16 98

Se mere på home.dk

Se mere på home.dk

Se mere på home.dk

Kontantpris
595.000
Udb.:
30.000
Brutto/Netto:
4.598/4.727
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
4.278/4.614

Kontantpris
495.000
Udb.:
25.000
Brutto/Netto:
3.449/3.501
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
3.151/3.379

Kontantpris
795.000
Udb.:
40.000
Brutto/Netto:
5.027/5.000
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
4.637/4.877

KfdnC

KfdnC

KfdnC

Telefon: 74 44 16 98

380 2887 1924

7

3

Energi

130

1229 1963

4

1

Energi

125

836 1978

4

1

Energi

Broager

v/ Merete Lund Brock & Henning Brock
Ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk
home.dk/broager
Tlf. 74441698
home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Sundeved

Ulla og Mogens Dinsen var friske på et par smagsprøver, som blev serveret af butiksassistent
Mette Bertram og souschef Torben Hummel.
Foto Søren Gülck

Smagsprøver i Brugsen
Af Søren Gülck

De 150 børn blev meget glade, da julemanden kom til Ullerup.

Foto Søren Gülck

For kunderne var der tilbud
på stribe torsdag aften hos
Dagli Brugsen i Vester
Sottrup.

Hver time blev der lukket
op for nye tilbud, så mange
mennesker tog en aftentur
forbi dagligvarebutikken,
hvor der var penge at spare
og masser af smagsprøver.

Julemanden kom med
Sognepræst siger
brandbil
farvel til Nybøl
Af Søren Gülck

Det var 150 utålmodige
børn, som lørdag ventede på julemanden hos
Land & Fritid i Ullerup.

Traditionen tro ankom
julemanden i brandbil,
som var udlånt af Ullerup
Frivillige Brandværn.
Julemandens sæk var ekstra stor for aldrig før havde

så mange børn taget imod
julemanden.
Inden for i de lune haller bød hobbyudstillere
og lokale forretninger på
smagsprøver på mange af
julens lækkerier. 

Vi hjælper dig på vej med

Aktuelle nyheder til
det køreglade folk
El-scootere
fra Easy GO
priser fra
kr. 9.995,-

El-cykler
fra Elvira Madigan

Af Gunnar Hattesen

Efter seks års præstegerning i Nybøl Sogn
har sognepræst Henrik
Nygaard Andersen
valgt at søge nye
udfordringer.

Han har fået en stilling
som sognepræst i Gjesing
Sogn i Esbjerg, og derfor
stopper han i sit nuværende
job til Helligtrekonger den
4. januar 2015.
I sit nye sogn kommer
han til at arbejde i en

Salg af juletræer

Kom og find et flot juletræ hos
Nis Jørgen Loff
Basåvej 5
i Vester Sottrup

VESTER SOTTRUP
Lejlighed 1. sal. Ca. 90 kvm til leje. Indflytningsklar
Kr. 4600,- inkl. el, vand og varme

Nye Hotte 2014
scootermodeller
fra PGO

Rollatorer

HENVENDELSE TIL TLF. 7468 0206
Pyntegrønt og juletræer (fæld selv)
Normannsgran
Lørdage og søndage i december 10-16
eller efter aftale tlf. 20289446

Julemanden er på besøg

Pris 1 kr
pr cm
Kig ind, mærk
og føl forskellen

Vi ønsker alle vore kunder en glæde jul og godt Nytår
Vi holder ferielukket fra den 22. december til den 20. januar 2015

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

Åbningstider mandag - fredag 8.00 - 16.30
Lundsgårdsvej 18, Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Mobil 40 21 86 24
www.rittertrim.dk

Familien Helt
Bojskovvej 8, Ullerup Mark
6400 Sønderborg

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

Også bestyrelsen var trukket i arbejdstøjet for at få en
snak med kunderne. 

moderne bykirke, og han
får også sin gang på Esbjerg
Sygehus. Der er præsteindsættelse i det nye sogn den
25. januar.
Arbejdet med at finde ny
sognepræst begynder efter
årsskiftet med et opslag til
embedet. Da Nybøl Sogn
sidste gang søgte en ny sognepræst, gik der et halvt år
med at få stillingen besat. 

Messe
hagel
Sottrup Kirke indviede 1.
søndag i advent en ny, lilla
messehagel.
Under festgudstjenesten
læste to damer fra sykredsen gudstjenestens tekster,
og juniorkonfirmanderne
sang.
Midt i gudstjenesten blev
sognepræst Vibeke von
Oldenburg iklædt den nye
messehagel.
Messehagelen er syet i
patchwork af 18 damer
i Sottrup Sogn i løbet af
foråret og sommeren. Den
består af 290 små firkanter
syet sammen i hånden. Et
billede af et af kirkens kalkmalerier er syet ovenpå.
Den lilla messehagel
bruges under altergangen i
adventstiden og fastetiden.
De 18 damer er nu gået i
gang med at sy en rød messehagel, som forhåbentlig
bliver færdig til pinse. 

Hørt i byen
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Lys på korskirken

Deadlines omkring
jul & Nytår

33-årige Laila Helt, Sønderborg, overtager ved
årsskiftet butikken ”Brudekjoler Gråsten”, som
de seneste 10 år er blevet
drevet af Irma Andersen.

Kære annoncør, i forbindelse med jul og
nytår udkommer aviserne ret så forskelligt
fra normalen pga. helligdagene.

DEADLINES FOR UGE 51

Avisen udkommer Tirsdag den 16. december /
onsdag den 17. december. Som normalt.

Nanna Hairstyle flytter
1. juni ind i nye lokaler
på Borggade 4 i Gråsten.

DEADLINES FOR UGE 52

Avisen udkommer mandag den 22. december /
tirsdag den 23. december.

Sønderhus Ferieboliger
rykker 1. februar ind i
nogle større lokaler i den
tidligere børnetøjsbutik
”Betina” i Borggade.

Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 16. december kl. 12
Reproklare annoncer:

Fredag den 19. december kl. 12
Annoncen SKAL være bestilt senest
Tirsdag den 16. december kl. 12

Det er en stolt formand
for Støtteforeningen for
Kværs Idrætsfriskole,
Hans Lenger, som har
opgjort overskuddet fra
Smokie-koncerten til
144.000 kroner.

DEADLINES FOR UGE 1

Avisen udkommer mandag den 29. december /
tirsdag den 30. december 2014

Bemærk! UDSALGSSTART I GRÅSTEN
Annoncer der skal udarbejdes:

Onsdag den 17. december kl. 12

Hos Nybøl Smedeog Maskinværksted
på Skolevænget er
Michael Nansen fortid i
bestyrelsen.
Dalsmark Plejecenter i
Rinkenæs er blandt de
berørte steder, som har
fået leveret madprodukter fra det nu lukkede
fødevarefirma Nordic
Ingrediens.
Trommeslager og sanger
Mikas Emil Søndergaard Eskesen (28), der
stammer fra Rinkenæs,
er netop blevet far for
anden gang. Denne gang
har han samen med kæresten Maibritt fået en
lille søn. Parret har i forvejen datteren Kaya.
Sæsonens sidste plantning af gråstenæbletræer
fandt sted søndag. Med
Kaj Henry Nielsen i
spidsen blev de sidste 45
af i alt 600 træer plantet.
Kværs får i 2015 en
cykelsti, da arbejdet
påbegyndes på den seks
kilometer lange cykelsti
fra Kværs til Gråsten
ad Buskmosevej, der
samtidig udvides, fordi
det er en meget smal vej,
hvor der køres rimelig
stærkt. 

Reproklare annoncer:

Tirsdag den 23. december kl. 12
Annoncen SKAL være bestilt senest
fredag den 19. december kl. 12

Der kom i weekenden lys på Rinkenæs Korskirke.

920 stemmer
Den lokale idrætsleder
og ildsjæl, Hans Lenger,
Kværs, er med i kapløbet
om at blive en af de 10, der
bliver præsenteret for den

jury, der skal udvælge tre
finalister til Nordeas Gør
det muligt-pris 2014.
Han opnåede 3. flest
stemmer med 920 klik. 

Foto Gunnar Jepsen

Nissehue Rabat
ALLE kunder der kommer iført nissehue
i hele december måned får 10% rabat på
deres køb. Men, det gælder altså ikke kun
lige at trække
nissehuen på lige inden betaling - den skal
sidde på hovedet under hele besøget i

s
n
e
g
uhopping

Julebuffet

s

ud af huset

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.

lade
Fiskefi let m/remou
kr. 15,00
og citron
kr. 8,0 0
Surrib
kr. 8,0 0
ål
idk
Hv
kr. 12 ,00
k
æs
Æblefl
kr. 12 ,00
Frugtsalat
kr. 18,00
Røget lak s

Andesteg med
rød kå l
Mørbradbøf
Ost (3slags)
Brød og smør
Sylte
Medister pølse
Ribbensteg

kr.24,00
kr. 18,00
kr.24,00
kr. 15,00
kr. 12 ,00
kr. 15,00
kr.15,00

Pr. kuvert kr.

10950

MIN. 12
PERSONER

Julebuffet
inkl. brød og smør kun kr.

11900

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

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06

tip

10%
rAbAt

r
Alle der besøge
by
pApirmuseets
får
iført nissehue,

-10%

d 23. dec.
gælder til og me

Kreativ Julehygge
2. dec. kl. 14-17: Heidi. Swingstar
5. dec. kl. 14-17: Helle. Gran
5. dec. kl. 14-17: Hanne. Engle
7. dec. kl. 13-16: Ann Christin. Swingstar
9. dec. kl. 14-17: Heidi. Gaveæsker
12. dec. kl. 14-17: Hanne. Gran
Kursus incl. materialer og en kop kaffe, te,
cacao eller gløgg kr. 50,Vi ses på:
Bomhusvej 3,
6300 Gråsten
www.karenmarieklip.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag:
Lørdag:
Søndag:
Helligdage: lukket

10.00 - 17.30
10.00 - 16.00
11.00 - 16.00

32

ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

NYBØL LANGBALLE 56

B��A�E� SOLS���N�EN 11

Attraktiv fritliggende andelsbolig
Lys og meget attraktiv andelbolig i Nybøl.
Andelsboligen er opført i 2008 og
fremstår i yderst pæn og moderne stand
med et samlet og velindrettet boligareal
på 106 m2., hvortil kommer integreret
carport og redskabsrum. Boligen
indeholder bl.a. et utrolig dejligt
fællesrum hvor der er et dejligt køkken i
årben forbindelse til stuen.

ANDELSBEVIS
Mdl. boligafgift
Mdl. forbrugsafgift a conto

NYHED

NY ��IS

300.000
4.300
A
625

B
C

Sagsnr. 950
Bolig m2
Stue/vær

106
1/3

D
2007
E

Opført

F

B��A�E� NE�S�E� 4

G

E�E�NS�ND BENE����ES�E� 106

A
B

A

C

�oderniseret b���s i Broager
D
�ndflytningsklart byhus i Broager, perfekt til den mindre familie eller som et solidt
E
begynderhus. �uset er over de seneste år blevet moderniseret med nyt tag, tagrender,
F
lofter i hele stueplan, køkken, fjernvarme installeret samt stor lækker træterrasse.
��N�AN�/��B.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

���.000/45.000
4.749/4.564
2.561/2.629

G

Sagsnr. �1�
Bolig/�ld. m2
Stue/vær

72/45
1/2

Grund m2
Opført

94�
1956

Vel�oldt �ar�el��s i Egerns�nd
�nflytningsklart og velholdt hus i �gendsund med et boligareal på 162 kvm. Boligen er
A
løbende blevet renoveret og morderinseret siden 200�, med bl.a. nyt badeværelse fra
B
201�, køkken�alrum med udgang til træterrasse, samt stue med brændeovn.
��N�AN�/��B.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

�.�00.000/55.000
6.07�/5.�70
3.19�/3.325

C

Sagsnr. 57�
Bolig m2
Stue/vær

162
1/4

Grund m2
Opført

D
706

1972
E

B

De�lig villa i to �lan

C

�er får du et dejligt hus med en central beliggenhed i Broager by, hvor du via sti
D
systemer har kort afstand til gode indkøbsmuligheder. �uset fremstår velholdt med en
E
fuld udnyttet og anvendelige kælder på 10� kvm.
��N�AN�/��B.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

�.���.000/60.000
6.304/5.920
3.2�6/3.245

F

Sagsnr. 7�4
Bolig/�ld. m2 107/107
Stue/vær
1/3

Grund m2
Opført

G
746

1965

F
G

E�E�NS�ND L�GMA��E� 23

NYBØL ���S�E��NGE� 9

A
B
A

C

Villa �ed en de�lig �dsigt
�uset ligger med en dejlig udsigt til fjorden og med få skridt til stranden og vandet.
�gernsund er en hyggelig by med bl.a. børnehave og bager og er beliggende tæt på
naturskønne områder og vandet. �erudover er der kort afstand til �råsten og Broager
med gode indkøbsmuligheder og skole. �ndvidere er der fra �gernsund ikke langt
til handelsbyen �ønderborg og motorvejen. �er får du et solidt hus med en dejlig
beliggenhed i �gernsund nær �lensborg fjord.

��N�AN�/��B.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

�LLE��� BA��ENSB�O 5

B��A�E� NE�S B�E�G 39

E�E�NS�ND �EGL�A��EN 4

�valitets fa�ilievilla �ed �dsigt til �lensborg ��ord
�elindrettet familievilla hvor man har lagt vægt på en funktionel udnyttelse af husets
A
areal, det gode materialevalg, samt at man fra alle huset primære opholdsrum har udsigt
B
til åbne marker og �lensborg �jord.

�ar�onisk fa�ilievilla i Egerns�nd
A
�er får du en hyggelig familievilla som er beliggende i et dejligt og børnevenligt kvarter.
B
�illaen er siden 2008 blevet renoveret, hvorfor den i dag fremstår i god stand med en
C
harmonisk indretning, hvor alle kan trives i gode rammer.

�.���.000/65.000
B
6.�3�/6.351

C

3.507/3.399

D

E

Sagsnr. �76
Bolig/�ld. m2 1�5/25
Stue/vær
2/3

Grund m2
Opført

F

67�
1�70
G

�odt stort ��s �ed ��lig�ed for ekstra le�lig�ed�klinik
�er får du et hus med mange kvm. som giver dig mulighed for at skabe et godt hjem for
hele familien. Nybøl byder på et godt lokalsamfund, hvor der i byen findes en
velfungerende skole samt børnehave, indkøbsmuligheder og bager. �uset er bygget som
tofamilieshus, hvor dette er bevaret, hvilket giver mulighed for bolig til 2 familier, klinik�
kontor eller andet i det højre side af huset er med egen indgang. �øber skal dog søge
tilladelse ved kommune til ændring til evt. liberalt erhverv i ejendommen. �t godt og solidt
hus med som giver mulighed for mange spændene udnyttelses muligheder.

��N�AN�/��B.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

���.000/45.000
D
4.�49/4.959

E

2.634/3.003

F

G

Sagsnr. �21
Bolig m2
Stue/vær

264
1/6

Grund m2
Opført

996
1972

A

Vel�oldt �ar�el��s �ed garage
B
�olidt og velindrettet parcelhus beliggende i byen �llerup, som blandt andet byder på et
C
godt lokalt sammenhold. �t hus med mange gode muligheder, både til dig der skal købe
D
hus for første gang eller til dig hvis hus er blevet for stort.
��N�AN�/��B.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

���.000/35.000
3.947/4.159
2.135/2.557

E

Sagsnr. 2�1
m2

Bolig
Stue/vær

125
1/3

Grund
Opført

m2

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

www.estate.dk

1969
G

��N�AN�/��B.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

�.3��.000/120.000
11.459/10.�27
5.202/5.303

C

Sagsnr. 947
m2

Bolig
Stue/vær

162
1/5

Grund
Opført

m2

D
912

2006
E

��N�AN�/��B.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

�.���.000/65.000
6.525/6.026
3.131/3.02�

G

Trainee

Nicole Møller

6300@estate.dk

D

Sagsnr. �14
m2

Bolig
Stue/vær

149
1/4

Grund
Opført

m2

E
7��

1979
F

G

F

Vivi Westergaard Bossen

7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

F
7�9

Ejendomsmægler, MDE

Kjeld Faaborg
Ejendomsmægler og Valuar, MDE

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

Bov

Uge 49 2. december 2014 7. årgang

BRILLELEJE
Lej f.eks. 3 par briller

99,pr. måned

Alle briller i butikken er med i lejeordningen.
Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md.
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

KONTAKTLINSER

79,Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

FAHRENDORFF
OPTIK

Pr. måned inkl.
- Gratis kontrol
- Gratis prøvetid
- Gratis udmåling
Jernbanegade 38 Sønderborg
(over for Schmidts delikatesse)
Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

www.essen-in-flensburg.dk /.de

Nyhed: Græsk Buffet
Lige overfor “Calle” i Harrislee

Torsdag og søndag

- middag og aften

GRÆSK TAVERNA
GRILL-HOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN
Grönfahrtweg 13· D 24955 Harrislee · + 49 461 78918
Åbent: alle dage fra kl. 11.30 - 22.00

Det var provst Kirsten Sønderby, som indsatte sognepræst
Kevin Ocksen Asmussen.
Foto Jimmy Christensen

Kevin Asmussen vender
hjem til Bov Sogn
Af Gunnar Hattesen

Søndag var der
indsættelse af sognepræst Kevin Ocksen
Asmussen i Kollund og
Bov kirker.
I Bov var kirken fyldt,
og det blev en dejlig
eftermiddag.
Provst i Aabenraa Stift,
Kirsten Sønderby, stod for
indsættelsen af den nye
sognepræst.
- Du vender hjem. Du
er døbt, konfirmeret og
gift i Bov Kirke, og du var
i praktik hos sognepræst
Paul Møller, nævnte

Fakta
Kevin Ocksen Asmussen blev søndag indsat som sognepræst i Bov Sogn. Han er vokset op i Søndermosekvarteret i Padborg, og hans kone, Margrethe, stammer
fra Frøslev. Ægteparret har fem børn, og vender nu
tilbage til det sogn, hvor de er døbt, konfirmeret og gift.
Kirsten Sønderby i sin
indsættelsestale.
- Du kommer ikke hjem,
som den du var, men som
den du er, sagde provsten,
som opfordrede menigheden til at gå til præsten i
glæde og i sorg.
Efter indsættelsesgudstjenesten var der kaffebord
på Bov Kro, hvor over 100
mennesker var med og
fyldte den store sal.

KliPlev
NATursTeN
KliPlev
NATursTeN
entreprenør &
vognmandsfirma
entreprenør &
& vognmandsfirma
vognmandsfirma
entreprenør

v/
v/August
August Hansen
Hansen
v/
August
Hansen
Alt
i ilevering
afafsten,
skærver,
grus,
Alt
levering
sten,
skærver,
grus, sand,
sand, stenmel
stenmel m.m.
m.m.
Alt i levering
af sten, skærver,
grus,
sand,
stenmel
m.m.
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og vandløbssikring
vandløbssikring m.m.
m.m.
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og
vandløbssikring
m.m.

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a
8a
Bjerndrupvej
8a
6200
6200Aabenraa
Aabenraa
6200
Aabenraa

74
74 68
68 76
76 14
14
74
68
76
14
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEEN
& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Den nye sognepræst Kevin Ocksen Asmussen blev indsat i en
fyldt Bov Kirke.
Foto Jimmy Christensen

Buffet

Voksen

14,50€

Hver aften alle ugens dage Børn t.o.m 10 år
fra kl. 17.30 - 21.30
7,00 €
Husk bordreservation
VI HAR ÅBENT 25. og 26. december
kl. 11.30-14.30 og 17.30-21.30
Lige ved
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 - 0-461 71628 Zur Krone

Formand for menighedsrådet, Marius Nørgaard,
glædede sig over at byde
Kevin Asmussen hjem til
sognet efter syv år som
præst i Kværs og Løjt.
Han lovede, at menighedsrådet velvilligt ville
kigge på nye tiltag.
Kollegaen Malene H.
Lundqvist udtrykte håb
om, at præstefamiliens ville

falde godt til i præstegården
i Kollund.
- Folk er søde og imødekomne, pointerede Malene
Lundqvist, som tilføjede,
at mange havde været glade
for, at menighedsrådet
havde valgt en mandlig
præst. I velkomstgave gav
hun ham rosen fra Jeriko.
Fra menighedsrådet overrakte Arne Bondo en økse
og en huggeblok, så familien kan hugge brænde.
- Vi vil springe ind i noget
nyt, og håber, det bliver
godt. Jeg ved, det bliver
godt, sagde Kevin Ocksen
Asmussen, som håbede på
støtte og overbærenhed fra
menigheden. 

Torsdag åbner
REMA1000
i Kruså
Se de gode tilbud
i avisen
Meget mere discount!
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BOV OG HOLBØL
BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 7. december kl. 11.00
ved Malene Højen Lundqvist

KOLLUND KIRKE
Søndag den 7. december kl. 9.30
ved Malene Højen Lundqvist

SOGNE

HOLBØL
KIRKE

HOLBØL KIRKE
Søndag den 7. december kl. 19.00
Sangaften ved Hanne Christensen

Genvalg i Torvecenter
På generalforsamlingen
i Padborg Torvecenter

BOV & HOL BØL SOGN E

Julekoncert

Torve Gudstjeneste

Grødgudstjeneste

Fredag den 5. december
kl 17.00 i Kollund kirke

Julekoncert

Søndag den 7. december
kl 19.00
i Holbøl kirke

Sognepræst Kevin Ocksen
Asmussen flyttede fredag
sammen med sin kone,

Margrethe, og deres
fem børn ind i Kollund
Præstegård. 

Musikgudstjeneste
Søndag den 14. december
kl 19.30 i Bov kirke
med Lucia-optog,
gløgg og æbleskiver

Køb Årets Julegave

Minikonﬁrmanderne opfører
krybbespil der serveres risengrød
Pris kr. 20,- voksne og kr. 5,- børn

aktiviteter i Torvecenter
mangler man ofte frivllig
arbejdskraft, og foreninger
er velkomne til at byde ind
og få penge for det.

Flyttet ind

Tirsdag den 2. december Lørdag den 13. december kl. 11.00 på Torvet
kl. 19.30
i Bov Kirke
Med Padborg sangkor og
Padborg jernbaneorkester

blev Bitten Haase og
Palle Hansen genvalgt til
bestyrelsen.
Dirigent var Herbert
Johansen.
I forbindelse med

Støttekoncert
Lørdag den 28. Februar
kl.19.30 i Kollund kirke

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Advokater: Birgit Thomsen
Jernbanegade 18 · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

til fordel for julehjælpen i Bov sogn. Billetter kan
købes på Bov kirkekontor fra dags dato, pris kr. 75,-

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

Julekoncert med
Padborg Sangkor

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15

Åben
præstegård

Aktivitetsfolder

Tirsdag den 9. december
kl. 9.30 i Holbøl

Aktivitetsfolder forår 2015 kan
hentes på Bov kirkekontor.

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

www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Rie Rabøl Jørgensen

Svend Hedegaard

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

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

2/12

Det sker i Julen 2014
til opslagstavlen

Julekoncert
kl. 19.30 i Bov Kirke
med Padborg sangkor og
Padborg jernbaneorkester

5/12

7/12
9/12

Grødgudstjeneste
kl. 17.00 i Kollund kirke

Minikonﬁrmanderne opfører krybbespil der
serveres risengrød.
Pris kr. 20,- voksne og kr. 5,- børn

Julekoncert
kl. 19.00 i Holbøl kirke
med Padborg Sangkor

Åben præstegård
kl. 9.30 i Holbøl kirke
13/12 Torv Gudstjeneste kl 11.00
14/12 Musikgudstjeneste
kl. 19.30 i Bov kirke
med Lucia-optog, gløgg og æbleskiver

15/12 Koncert
kl. 19.00 i Bov kirke
med Aabenraa Musikskole

21/12 Musikgudstjeneste
kl. 19.00 i Kollund kirke
24/12 Gudstjeneste i Bov
kl. 12.45, kl. 14.00,
kl. 15.15 og kl. 16.30
24/12 Gudstjeneste Kollund
kl. 14.30 og kl. 16.00
24/12 Gudstjeneste i Holbøl
Kl. 14.30 og kl. 16.00

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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





WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

Kollundhus Dit forsamlingshus

25/12 Gudstjeneste i Bov,
Kollund og Holbøl
Alle tre steder er det kl 10.00

BOV & HOL BØL SO GN E

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller www.kollundhus.dk
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Købmand
Kim
Nicolajsen

Alle ugens dage 8-21
Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
17.95
pr. stk.

Smagfuld

DANSK
SVINEKØD

Meget mere discount!

Serveringsforslag

JULEMEDISTER

Smagfuld dansk
julemedister
10 -14%. 500 g

10.20.00 pr. kg

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
27.95
pr. stk.

Smagfuld

DANSK
SALMONELLAFRI
KYLLING

Serveringsforslag

KYLLINGEBRYSTFILET
TILSAT 9% VAND

20.-

Smagfuld dansk salmonellafri
kyllingebrystfilet
Tilsat 9%
vand. 450 g

44.44 pr. kg

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
16.50
pr. stk.

Kærgården
Original
200 g

7.-

Torsdag
4. december
kl. 800 åbner
REMA1000’s
nye butik
Harkærvej 3,
Kruså
Det skal fejres
med masser af
aktiviteter og
smagsprøver til
børn og voksne
i butikken.
TORSDAG


Roser til de første
200 kunder kl. 800
og kl. 16 00



Vindmøller til
børnene
Smagsprøver på:
Kohberg boller
BKI kaffe
Lillebror ostehaps
Rødvin
Smagfuld
dansk julemedister

35.00 pr. kg

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
32.95
pr. stk.




Appelsiner
Kl. I, udenlandske
2 kg

7.3.50 pr. kg

18.BKI Extra
400 g

45.00 pr. kg

Harkærvej 3 • Kruså





Gælder fra torsdag 4. december til og med lørdag 6. december

Torsdag 4. december
kl. 800 byder købmand
Kim Nicolajsen
velkommen til
åbningsfest
i den nye
REMA1000

4

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
14.75
pr. stk.

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
6.60
pr. stk.

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
op til 17.95
pr. stk.

Matilde
kakaoskummetmælk
1 liter

5.-

Kohberg yoghurteller rugbrødsboller
8 stk./470-500 g

20.-

Pålækker
flere varianter eller
baconpostej
90-200 g

61.73 pr. kg

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
59.95
pr. stk.

5.-

Harboe sodavand
Almindelig 2 LITER
eller light
Flere
varianter
Ex. pant

2.50 pr. ltr.

Toms Guldbarre
pålægschokolade
Mørk eller lys
108 g

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
34.95
pr. stk.

Bologna is
Flere varianter. 750 ml

Max. 100.00 pr. kg

20.26.67 pr. ltr.

Harkærvej 3 • Kruså

8.74.07 pr. kg

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
8.50
pr. stk.

REMA 1000
hvedemel. 2 kg

Gælder fra torsdag 4. december til og med lørdag 6. december

Max. 45.75 pr. kg

9.Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
13.95
pr. stk.

35.-

Kronekilde ost
Mellemlagret 45+
765 1035 g

Max. 10.64 pr. kg

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
14.95
pr. stk.

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
29.95
pr. stk.

Lillebror
ostehaps
18x18 g

5.-

5.2.50 pr. kg

5

Stor julestjerne
4 - 6 grenet
Pr. stk.

10.-

Meget mere discount!

Alle ugens dage 8-21
Santa Rita Héroes
Rosé

Ved køb af
mere end
18 flasker
pr. dag
er prisen
49.00
pr. flaske

75 cl. Chile,13.5%

Chardonnay eller Riesling
75 cl. Chile,14 %

Cabernet Sauvignon
eller Merlot

35.75 cl. Chile,14 %
Frit valg

46.67 pr. liter

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
95.00
pr. stk.

Frugtrig spansk rødvin med en
intens rød kirsebærfarve med
violette nuancer. Den friske smag
domineres af modne bær som
hindbær og solbær, 12.5%

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
op til 37.95
pr. stk.

Majano Sauvignon Blanc

69.- 18.Frisk og behagelig spansk hvidvin,
12%. Frit valg

3 LITER

Neutral vask
940 ml
1275 g
12-15
vaske

23.00 pr. liter

Toiletpapir
eller
køkkenruller
3-lags
6 ruller/606 g
eller 3 ruller/
546 g

10.-

Gælder fra torsdag 4. december til og med lørdag 6. december

Majano Tempranillo

19.15 pr. liter./14.12 pr. kg/max.1.50 pr. vask

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
14.00
pr. stk.

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
18.95
pr. stk.

Elida shampoo eller
balsam. Flere
varianter. 200 ml

Max. 18.31 pr. kg

6.30.00 pr. ltr.

Harkærvej 3 • Kruså
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

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

Stenhuggeri

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

Stenhugger Peter Ehlert
Møllevej 14, Holbøl • 6340 Kruså • tlf. 30 66 50 06
Besøg vores hjemmeside www.ehlert-stone.dk

Weekendåbent
efter aftale

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.

Kære Cecilie

Valdemarshus havde en vellykket dag, hvor mange mennesker kiggede forbi.

Rigtig hjertelig tillykke
med din 10 års fødselsdag
på søndag.

Foto Jimmy Christensen

250 besøgte Valdemarshus

Vi håber du får en rigtig dejlig dag,
og vi glæder os til at fejre dig.

Af Mogens Thrane

Mange fødselsdagsknus,
morfar og mormor

Valdemarshus

Omkring 250 mennesker
lagde i løbet af lørdagen
vejen forbi Valdemarshus i
Padborg.

Visionsmøde

Juletræet og salen var pyntet op til jul. Der blev solgt
juledekorationer, nisser og
mange kreative ting, som
var fremstillet af brugerne.
Der var rift om de

hjemmebagte „Goe raj“ og
julesmåkager.
Salget gik rigtig godt og
der var god julestemning,
som blev endnu bedre, da

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

MADPLAN
Onsdag den 10. december kl. 14:00

TORSDAG

Stroganoff med kartofler

FREDAG

Kyllingfilet med flødekartofler

Povl Kylling Petersen, formand for
Social og Sundhedsudvalget.

MANDAG

Frikadeller med rødkål

Michael Metzsch Afdelingschef

TIRSDAG

Kotelet med grøntsager, sovs
og kartofler

ONSDAG

Boller i karry med ris og kartofler

TORSDAG

Grønlangkål med hamburgerryg
og kålpølser

” Visioner for Valdemarshus, en del af
frivillighedsområdet ”
Fra Aabenraa Kommmune deltager

Inga Hedegård Områdeleder
Valdemarshus - fælles visioner og fremtidig udvikling.

Afsluttende debat

Alle er velkommen

Lunt og lækkert

45,Se også vores lækre

Hjemmelavede
retter til
mikrobølgeovnen
1 stk 39,95
2 stk 70,00

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11

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

Indbrud
Ved et indbrud i en
villa på Fjordvejen i
Kollund blev der stjålet
sølvtøj, ure, smykker, gps,
kamera og kontanter.
Gerningsmanden kom ind
i villaen ved at afliste en
rude. 

Møbler og dødsboer
afhentes gratis
Blå Kors Genbrug
Okslundvej 3,
6330 Padborg
Tlf. 3091 3028
Åbent man, ons og tors 10-17
Tirs og fre 13-17, 1. lør i md. 10-14

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

6330 Padborg

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk

julemanden kiggede forbi
til glæde for børnene.
Husorkesteret spillede
julemelodier, og der var god
julestemning. 

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE 8.00-19.00

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 Grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk
Graphos Grafisk
Industrial Produktion Industrial Produktion
www.graphos.dk
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Conchi García
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@
bovavis@graphos.dk
graphos.dk

Reporter
Pernille Kjeldtoft
Hansen
Telefon 30 45 29 94
ph@bovavis.dk
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Julehygge på Frøslev Kro

LÆDERVARER
Rejse/Weekend
tasker
før op til kr. 899,nu kr.

400,-

Kun i denne uge

Diverse
dametasker
før op til kr. 449,-

Selv om der er juletravlhed på Frøslev Kro, var der alligevel lørdag plads til et velbesøgt
julemarked.
Foto Jimmy Christensen

nu kr.

Aktiv foreningsmand
Formand for Bov IF
Svømmeafdeling, Jan
Christensen, Padborg,
fylder torsdag den 4. december 50 år.
Jan Christensen har
gennem årene påtaget sig

adskillige formandsposter i
det lokale foreningsliv.
Han har været formand
for fodboldafdelingen i Bov
IF og skolebestyrelsen på
Bov Skole.

200,-

FRIT VALG

Han spiller stadig fodbold
på Bov IF's veteranhold.
Arbejdsmæssigt er han
selvstændig elektriker i firmaet Herluf Jørgensen A/S
i Padborg. 

Gellett

l
i
t
k
s
a
v
l
i
b
ift og

e
c
i
r
p
r
fai
Oliesk

Gellett er i Torvecenteret
i december
Vi ses Torvegade 16,
Padborg (overfor Bibbe)

Nu laver vi også
dine dæk og
bremser til
FAIR PRICE

januar kl. 9.00
.
5
n
e
d
n
e
ig
r
e
4. januar. Åbn
0
.0
5
1
l.
k
r
e
b
n 23. decem
Julelukket fra de

Vi har også LongLife olie til din bil
Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift
Olieskift
Priser fra:

15w-40
Priser fra:
10w-40
15w-40
5w-40
10w-40

4-cylinder
benzinmotor
4-cylinder
benzinmotor

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

200,329,200,399,329,-

med filter
med filter

4-cylinder
dieselmotor
4-cylinder
dieselmotor

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

225,354,225,424,354,-

424,5w-40 Kr. 399,-Alle priserKr.
er inkl. max
4 liter olie.
g
Ingen tidsbestillin

Alle priser er inkl. max 4 liter olie.

Bilvask
Bilvask
39,39,55,-

Kruså Servicecenter
Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78
Åbningstider

til fair price
til fair price

Børstevask og tørring.

Børstevask
og tørring.
Børstevask,
tørring,
spuling af undervogn.

69,-Børstevask,
spuling
af undervogn,
skum forvask,
55,Børstevask,
tørring,
spuling af undervogn.
varm voks, ekstra grundig vask og tørring.
69,-Børstevask, spuling af undervogn, skum forvask,
99,- varm
Børstevask,
spulinggrundig
af undervogn,
forvask,
voks, ekstra
vask ogskum
tørring.
varm voks, ekstra grundig vask, tørring og
lakforsegling.spuling af undervogn, skum forvask,
99,- Børstevask,
varm voks, ekstra grundig vask, tørring og
lakforsegling.

Man. - fre.
09.00 - 17.00
Værkstedet
holder lukket
alle lørdage i
december

Altid fair price!
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Topkarakter
Skæbnedag for Kruså Turistbureau
til Holbøl-pige
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

De ansatte i ’Turist
i Rødekro, samt SFO'en
foreningen for
"Stjernen" i Padborg.
Aabenraa og Grænse
Nanna Ihle er oprindeligt landets’ kontorer i
uddannet inden for lingeri, Kruså og Aabenraa er
men da hendes hjerte altid
uvidende om, hvordan
har banket for børn, er hun
fremtiden for turismen
nu kommet på den rette
i Aabenraa Kommune
hylde.
Hun starter 1. januar 2015 ser ud, og hvilken betydning en kommende
i børnehaven "Solsikken" i
budgetlægning vil få for
Rødekro.
deres arbejde.
I de seneste fem år har

Af Gunnar Hattesen

Der sidder et kvikt hoved på 25-årige Nanna
Louise Ihle, der er født
og opvokset i Holbøl.
Hun har netop afsluttet
sin uddannelse som pædagogisk assistent med lutter
12-taler.
Under uddannelsen
har hun været i praktik i
børnehaven "Solsikken"

hun boet i Aabenraa
sammen med sin kæreste
Casper. 

I byrådet diskuterer man
nemlig lige nu, om det
årlige bidrag til turismeudvikling i kommunen

på 1,66 millioner kroner i
stedet for at gå til Turist
foreningen for Aabenraa og
Grænselandet udelukkende

45 års jubilæum
5
4
B
JU IlæUM
Års

JUBI PRIS

PÅ Alle
tæPPerester

- 45%
løBer

VærelsestæPPe

ass. størrelser

Før op til

699,- NU

JUBI PRIS

45.-

89,-

Normalpris pr. m2

JUBIPrIs ... NU pr. m2

SLUTSPURT

JUBI PRIS

145.-

UldtæPPe

væG-tiL-væG tæPPer

væG-tiL-væG tæPPer

145.Løse tæpper,

træGuLve
Normalpris
pr. m2 258,pr. M kun

træGuLve

tæPPer spar 50,sparvæG-tiL-væG
50,vinyl
og
tæpperester

gArdINAFdelINgeN

lINNed

træGuLve

pr. M2 kun

MÅtter

og

spar 50,-

ask lokE
3-stavs hvidpigmenteret lamelparket

ask lokE
3-stavs hvidpigmenteret lamelparket

Konstrueret på fyr-/grantræskerne og egnet til det danske klima. Konstrueret på fyr-/grantræskerne og egnet til det danske klima.
Stærk gulvlak og vokset i alle samlinger. 13 mm tykt. Limfrit kliksystem.
Stærk gulvlak og vokset i alle samlinger. 13 mm tykt. Limfrit kliksystem.
30 års garanti. Vejl. pr. m2 299,30 års garanti. Vejl. pr. m2 299,-

Alt
træGuLve
vinyL
træGuLve
vinyL
Polyester 50 X 80 cm.
seNgepr. M kun JUB
I119,
PR-IS
399,-Normalpris
119,399,lINNed
træGuLve
119,pr. M kun
JUBI PRIS
JUBIPrIs
...
Se deN Nye gULVafdeLiNg
Se deN Nye gULVafdeLiNg

pr. M2 kun

2

pr. M2 kun

pr. M2 kun

spar 351,-

spar 40,-

– kig ind.. stærkE tilbud pÅ
– kig ind.. ogMangEandrE

129,--4,5%
129,2399,249,-MÅtter 45 B-I men
PRIS lad digEg
ikke
blænde
- JUBIPrIs
men÷20%
lad dig ikkeJUblænde
Eg hvid long
hvid
long
.
plank
laminat
plank
laminat
450.UDSALG
pr. M kun
JUBIPrIs
pr. M2 kun

Str. op til 230 X 330 cm.

væG tæPPer
Før op til

pr. M2 kun

spar 351,-

spar 40,-

2

NU!!
er
- LUk SoLeN
iNd
NU!! er det forår - LUk
SoLeN
iNd
-det forår
i garaNt
PadBorg
spar
70,
spar
70,

i garaNt PadBorg

...

spar 50,- KUN PÅ LAGERVARER

Sisseck
Boligudstyr

Sisseck
Boligudstyr

Porten til Europa
Turistkontoret i Kruså
fungerer på mange måder
som et velkomstcenter til
Danmark, hvor mange
turister, der krydser den
danske grænse, kigger
indenfor for at indhente
helt basale oplysninger om
landet.
Mange søger ligeledes
inspiration til ture i det
sønderjyske, endagsoplevelser eller kulturelle
begivenheder i form af køb
af billetter, og med kontorets placering 500 meter
fra den dansk-tyske grænse
fungerer bureauet som port
til Europa.
Dermed krydser mange af
turistforeningens opgaver
grænsen, og medarbejderne
servicerer både gæster, der
rejser syd og nord på.

Selvom der for turistkontoret langt fra er de samme
opgaver som tidligere, og
selvom mere og mere i
dag foregår på internettet,
mener de ansatte, at deres
service og fysiske betjening
er uundværlig.
Hvis Turistforeningen for
Aabenraa og Grænselandet
i fremtiden må undvære det
årlige tilskud på 1,66 millioner kroner, vil det betyde,
kontorerne må lukke, og at
de 2 ansatte i Kruså og 5 i
Aabenraa må finde anden
beskæftigelse.
De foreslår i stedet, at
man deler summen mellem
dem selv og Destination
Sønderjylland, men det
synes byrådet umiddelbart
er umuligt.
På fredag den 5. december
er der indkaldt til ekstraordinært byrådsmåde, og der
er det planen, at man skal
tage stilling til, hvad der
skal ske i sagen.
Således må de ansatte i ’Turistforeningen for
Aabenraa og Grænselandet’
fortsat vente i uvished, og
det er naturligvis noget, der
for dem er rigtig svært. 

ogMangEandrE stærkE ogMangEandrE
tilbud pÅ stærkE tilbud pÅ
trægulVE,
tæppEr, klinkEr,249,
laMinat,trægulVE, tæppEr, klinkEr,Bov
laMinat,Menighedsråd
÷30%
UDSALG
Vinyl ogngModErnE solafskærMni
ng
Vinyl og ModErnE solafskærMni
BAdeMÅtter
Bov
pr. M2 kun

249,-

JUBIPrIs ... NU249,
pr. m2

Lamel-, rulle- og
plisségardiner



JUBI PRIS

Berber el. fladvævet
Bredde 400 cm.

2

Luna Collection

AFPAssede
tæPPer

FeJres Med
gode
tIlBUd

skal gå til ’Destination
Sønderjylland’.
Hvis det sker, kan ’Turist
foreningen for Aabenraa
og Grænselandet’ ikke
længere drive de to bemandede bureauer i Kruså og i
Aabenraa.
- Dét vil være super ærgerligt’ lyder det fra de ansatte.

Vi kommer
i dit hjem
HELT GRATIS
og giver professionel
rådgivning til
husets nye
ÅBNINGSTIDER:
solgardiner.



MANDAG -Vi
FREDAG
har

kansas skakVinyl ask plank robust

rustikke planker med fasede kanter.
Praktisk og rengøringsvenlig vinyl.
Stærk hvidpigmenteret matlak.
Bredde 300 og 400 cm.
Limfrit kliksystem. Vejl. pr. m2 750,Vejl. pr. m2 159,-

normalpris
Tilbuddene gælder uge 49normalpris2
249,- pr. m
249,- pr. m2

eller
så længe lager
haves.
KLinKer
GarDiner
Vi kommer
i dit hjem

Frasorterede

ask plank robust

rustikke planker med fasede kanter.
Stærk hvidpigmenteret matlak.
Limfrit kliksystem. Vejl. pr. m2 750,-

KLinKer

kansas skakVinyl

Praktisk og rengøringsvenlig vinyl.
Bredde 300 og 400 cm.
Vejl. pr. m2 159,-

...

FrIt
VAlg
GarDiner

spar

pr. M2 kun

399,-

alle
Vi har alle
LØRDAG 9.30
-12.30
løsninger
indenforfv. Limed grey OAk
løsninger indenfor

Solgardiner
Solgardiner
pr. M kun
træGuLve

399,20%
er det
forår
- LUkApS
SoLeN iNd
Sisseck
Boligudstyr
spar
70,-

Luna collection
normalpris
vinyL
399,- pr. m2

2

399,-

normalpris
399,- pr. m2

Sisseck
Boligudstyr
119,-

g ardinEr og sol a fskærMning

produceret gummibagside.
FåsVejl.
i grå.pr.
Bredde
400 cm. Vejl. pr. m2 199,Dansk produceret gummibagside. Fås i grå. Bredde 400 cm. Vejl. pr. Dansk
m2 199,Str. 40 x 80 cm.
m2 469,-

på gardinlængder
fra luna collection

v/ Claus Sisseck
Nørregade 37-39 ∙ 6330 Padborg
fv. Limed grey
Tlf.OAk
74 67Luna
19collection
54 ∙ Fax 74 67 52 06

2
EgEm
Cantana
plain
jubiXl klinkE
MEtEor Xl klinkE
MEtEor
lunaPr.
CollECtion
m2
Pr.
Dansk
produceret tæppe
i Cantana
fibre med porcella10 års boliggaranti
mod
gennemfarvet porcellaDansk produceret tæppe i Cantana
gennemGlaseret
gennemfarvet
sparBegr
20%gennemhele kollektionen
af
2 fibre med 10 års boliggaranti mod
t parti Glaseret
nupåænse
kun
nu
kunog pletter.
slid, falmning
Permanent
antistatisk
og antismudsbehandlet.
nato klinke ipr.
XL-format.
Slidgr. 5.
slid, falmning og pletter. Permanent antistatisk og antismudsbehandlet.
nato
klinke i XL-format.
Slidgr.
fra Luna collection.
pr.
M5. kungardinlængder
M kun

EgE Cantana plain jubi

spar

pr. M2 kun

2

g ardinEr og sol a fskærMning

luna CollECtion

sparBegr
20% på
hele kollektionen af
ænse
t parti
gardinlængder fra Luna collection.

Str. 40 x 80 cm. Vejl. pr. m2 469,-

Stort
udvalg
i tæpper, trægulve,
linoleum,
ogog
SolafSkærmning.
vi udfører alt i gulv- og gardinmontering.
Stort udvalg i tæpper, trægulve, linoleum,
vinyl
og SolafSkærmning.
vi udfører
altvinyl
i gulvgardinmontering.

spar 351,-

spar 40,-

Vi synger julen ind
ask lokE
3-stavs hvidpigmenteret lamelparket

Vinyl og ModErnE solafskærMning
Konstrueret på fyr-/grantræskerne og egnet til det danske klima.
Stærk gulvlak og vokset i alle samlinger. 13 mm tykt. Limfrit kliksystem.
30 års garanti. Vejl. pr. m2 299,-

Fredag den 19. december kl. 14.00
træGuLve i Kirkeladen
vinyL i Bov
Musikken leveres af
pr. M kun
M kun
Marius
Nørgaard og Chr.pr.Cosmus
Præst Hanne Christensen vil læse op.

129,- trægulVE, tæppEr, klinkEr, laMinat,
2

199,199,-20%
NU!!
Wicanders
gulv
væG-ti
Llad
-væGtæPPer
akustik
gulv
væG-tiWicanders
L-væGtæPPer
træGuLve
- menakustik
dig
ikke blænde

HELT GRATIS
Begrænset parti
Begrænset parti
ogTilbudddene
giver professionelgælder til og med lørdag den 16. august
2
rådgivning
påPr.
gardinlængder
m2 nu kunspar 70,Pr. mtil
nulokE
kunspar 70,ask
fra luna collection
husets nye
3-stavs hvidpigmenteret lamelparket
solgardiner.
Konstrueret på fyr-/grantræskerne og egnet til det danske klima.
gulvlak og vokset i alle samlinger. 13 mm tykt. Limfrit kliksystem.
9.30 - 17.30 Stærk
30 års garanti. Vejl. pr. m2 299,-

inviterer til

2

2

399,-

119,-

spar 351,-

spar 40,-

I pausen får vi kaffe /te og kage.
Pris kr. 40,- pr person.
Se deN Nye gULVafdeLiNg

i garaNt PadBorg
Tilmelding til

træGuLve
Eg
hvid long
Alle er velkommen
plank
pr.M2 kun laminat pr.M2 kun

Else Lund Jessen tlf. 74 67 88 37

ask plank robust

kansas skakVinyl

rustikke planker med fasede kanter.
Stærk hvidpigmenteret matlak.
Limfrit kliksystem. Vejl. pr. m2 750,-

Praktisk og rengøringsvenlig vinyl.
Bredde 300 og 400 cm.
Vejl. pr. m2 159,-

normalpris
249,- pr. m2
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Classic
Volume

Før optil kr. 537,Blonde
Moisture

NU FRA

199,-

for kr. 1399,NU

950,÷20%

på alle produkter
også gaveæsker
Deltagerne hyggede sig ved sammenkomsten i Kelstrup Plantage.

Nissetræf i Kelstrup
Af Volker Schade

Naturvejleder Mik Haar
havde inviteret voksne
og børn til at følge ham
på skovens stier.
På gåturen blev der

samlet alt muligt op for
at kreere juledekorationer.
Efterfølgende samledes nissefolket i skolens hyggelige
lokale, hvor der var åbent
ildsted og deltagerne blev
budt på gløgg.
Der blev puslet med

juledekorationer og der
spredte sig en hyggelig
julestemning.
Holbøl og Omegns
Borgerforening gav en hånd
med ved arrangementet. 

Jernbanegade 18 · 6330 Padborg Tlf. 74 67 23 28

ER DU UDE EFTER JULEGAVER?

Kom ind og få en god tøjoplevelse hos os…

Mange modeller
som foto

Kæmpe udvalg
Tunika
som foto

kr.599,95

kr.699,95

Bukser
som foto

kr. 499,95

Spændende
nyheder
som foto
Bukser

stort udvalg
som foto

kr. 899,95
Lang Vest

kr.1199,95

Torvegade 11 • 6330 Padborg
Tlf.: 74 67 28 27 • www.bibbe.dk

Man-fre 9.30-17.30 • Lørdag 9.30-13.00

kr.499,95

Bathtime
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Gaver og sutter blev
byttet til godteposer
Af Anita Andersen

425 børn var lørdag
formiddag i fællesskab med til at
vække julemanden på
Oldemorstoft i Padborg.
Den nissehue beklædte
Sønderjyske Garde spillede
til vækning og dannede
fortrop på gåturen sammen med julemanden over
til Padborg Torvecenter,
hvor der blev uddelt gratis
godteposer til børnene, som
gav sutter, gaver, ønskesedler og flotte tegninger til
julemanden.
- Vi er rigtigt glade for
den store opbakning

og samarbejdet med
Oldemorstoft, Den
Sønderjyske Garde og
Grænsetropperne, fortæller
uddeler Peter D Madsen fra
torvecentrets julegruppe.
Julemanden fik assistance
fra et stærkt nissehold fra
Grænsetropperne Padborg,
som hjalp til med at uddele
godteposer til byens børn.
Der var etableret to uddelingsrækker for at sikre,
at ventetiden i kulden ikke
blev alt for lang.
Hvis der er børn, som
ikke fik afleveret deres
ønskeseddel til julemanden kan de sende den til
ham fra julehytten, der
står på midterstykket

TOTALRENOVERET HUS
PÅ SØNDERBORGVEJ 35, 6340 KRUSÅ, UDLEJES
Alt er nyrenoveret. stor stue, 3 værelser, 2 badeværelser,
pillefyr, garage, værksted og stor have.
kr. 6500,- pr. måned + forbrug.
Indflytning den 1. december eller 1. januar 2015

KONTAKT CHRISTIAN DUUS 4078 6546

ud for blomsterbutikken
Klokkeblomsten og Fru
Sauterne. Julehytten har
en brevsprække, hvori
børnene kan lægge deres
ønskeseddel eller tegning til
julemanden.
Ved siden af julehytten
hænger de sutter, som julemanden fik overrakt af de
børn, der op til lørdagens
vækning havde besluttet,
at nu ville de være store og
ikke længere bruge sut.
Julemanden går rundt i
Padborg Torvecenter lørdag
og søndag den 13. og 14.
december og 20.og 21. december, hvor man kan få en
gratis køretur i hestevogn,
købe honning produkter
eller vinde præmier og købe
ringriddere hos Lions Club,
der har deres telt stående
på parkeringspladsen hos
SuperBrugsen. 
Julemanden blev vækket på
Oledorstoft.

Foto Jimmy Christensen

Julemanden ved hytten med postsprække. Ved siden af ham ligger de fine gaver, tegninger og
sutter han fik overrakt da han var blevet vækket.
Foto Jimmy Christensen

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Vi gør det nemt
Møllehjul
Onsdag-søndag

59,Lækre
gavekurve
fra 150,-

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

Vi tager forbehold for billed- og trykfejl, udsolgte varer samt leveringssvigt. www.okplus.dk

- hakkebøf m/ pommes frites,
ristet løg og brun sovs

=

Altid ægte ædelsten - Priser fra 199,www.christinawatches.dk

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure
Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
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Gælder i Flensborg & Süderlügum i perioden 01.12.2014 - 21.12.2014

WWW.KANONTILBUD.COM
...vi er billigere!

BOMBAST
ISK
BILLIGT!
NESTLÉ QUALITY STREET
Chocolates & Toffees

2,9 kg

KANON
TILBUD

Så længe
det er på
lager

Julebryg 5,6%

24 x 0,33 ltr

129

BEAUVAIS

AALBORG

TORRES

herregårds rødkål

Jule Akvavit 2014 47%

Coronas Tempranillo, Viña Esmeralda

950 g

0,7 ltr

3 x 0,75 ltr

99

74

99

99

119

9

COCA-COLA, FANTA, SPRITE
forsk. slags

3 x 24 x 0,33 ltr

99

99

3

kasser

99

149

Süderlügum

Apenrader Straße 41-45, Flensburg
Tlf. +49 461 8070 1121 • Fax +49 461 8070 1129
Man. - fre.: 8.00 - 20.00 • Lør.: 8.00 - 18.00

Hauptstraße 50, Süderlügum
Tlf. +49 4663 188 033 • Fax +49 4663 188 034
Man. - Lør.: 7.00 - 21.00 • Søn.: 11.00 - 20.00

Der tages forbehold for trykfejl & ikke leverede varer. Nærmere info på www.kanontilbud.com
eller på facebook: facebook.com/nielsensdiscount

GRATIS-KUPON
Ved aflevering af denne kupon og din mailadresse, modtager du en gratis flaske vin ved dit næste indkøb hos os.
Kupon gælder til og med 21. december '14. Kun en kupon pr. person/dag.

E-mail:

BOVA17_14

Flensburg

koncept og grafik: reklame-werft.de

TUBORG

99

12

Bov

Din lokale håndværker

Kort på bordet

DIN VVSMAND Kruså ApS
ALT INDENFOR VVS & GASSERVICE
•
•
•
•
•

Skrænten 22
6340 Kruså

GÜNTHER BRED

El-installationer
Reparationer
Industriservice
IHC/wireless
Tyverisikring

•
•
•
•

Varmepumpeservice
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer
Energirådgivning
Norman Rudbeck

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

gbred22@gmail.com
cvr 637333016
74 44 93 15
29 16 12 54

Alt malerarbejde udføres

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers
nødservice

Padborg Skatklub holdt
forleden klubaften, hvor 1.
runde blev vundet af Jes P.
Hansen, Gejlå, med 1202
point, mens A.C. Petersen,
Padborg, tog 2. pladsen
med 945 point og Vagn
Christiansen, Aabenraa,
besatte 3. pladsen med 788
point.

2. runde blev vundet
af Hans Bonde, Bov,
med 1028 point. På 2.
pladsen kom Hans Jepsen,
Bov, med 925 point og
på 3. pladsen kom Karl
Christiansen, Tinglev, med
890 point. 

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

v/ malermester

Per Møller Ihle
Begravelsesforretningen
Begravelsesforretningen
Kirsten & rejner
Kirsten
& Madsen
rejner
ved Kirsten
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Respekt
DANSKE
MALERMESTRE
• Ydmyghed
• Ydmyghed
• Ansvarlighed
• Ansvarlighed
Du kan ringe alle
Du kan
ringe alle
døgnets timer
døgnets
tlf. 74timer
67 20 22
tlf. 74 67 røDekro
20 22
paDborg

H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

Alt indenfor havearbejde

v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

Private Virksomheder Landbrug
Indenfor beskæring, fældning af træer, bålsted, anlægsarbejder, fliser,
belægning og græsklipning, gravearbejde, stubfræsning.
Hærvejen 73, 6230 rødekro
Frøslevvej 38, 6330 padborg

RING OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK MED

aabenraa
Skibbroen
28, 6200 aabenraa
post@kirstenogrejner.dk
- www.kirstenogrejner.dk
røDekro
Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg
Frøslevvej 38, 6330 padborg

Anlægsgartner Uwe Asmussen

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

ELEK TRISKE ARTIK LER

AUT. INSTALL ATØR

Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså ∙ Telefon 7460 8186 eller 2429 0631
uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

Monika Petersen
TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22
hhjensen-el@hhjensen-el.dk

Malermester

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså
Tlf.: 28 18 80 77
mpmaler6340@gmail.com

ALT I SALG
E/
SERVIC

Malermester

Ring og få et uforpligtende tilbud

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

NYHED

Køb dine søm og
Klammer loKalt

PH 3½-3 Pendel

Din lokale forhandler af søm og klammer
Danmarks største udvalg af emballage-klammer og kartonlukkere

Aut. el-installatør

Semu Luftværktøj

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså
Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

Nørregårdsvej 7 ∙ 2610 Rødovre
Telefon 40 77 80 67

Lunddal
www.el-teknik.dk

✔ El-installation

✔ EDB-installation

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

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

Porte og automatik
● Private ● Erhverv

Et nyt og unikt port-, hegn- og lågekoncept fra det tyske firma, Norport.
Høj kvalitet, både når det gælder
design og funktionalitet.
Vi er specialister
i tryghed

Alter
Kirchenweg
83
Gejlåvej
12 · 6340 Kruså
D
24983
Handewitt
.
Tlf. +45 74670050 Mobil. +45 21914455
Gejlåvej
12 ∙ 6340 Kruså
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

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

Vil du have
lokale butikker
i morgen, så
brug dem i dag
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Leder af Bowlingcentret,
Dan Andresen , og halinspektør Stig Rosenbeck
mærker, at holdsporten igen
er på vej frem.

Foto Jimmy Christensen

Grænsehallerne tilbyder
noget for enhver smag
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

I Grænsehallerne i
Kruså finder der hver
dag alverdens aktiviteter sted.
Både Lyreskovskolen,
Ældre Sagen i Bov og
områdets idrætsforeninger
benytter sig flittigt af

Grænsehallernes faciliteter,
og de er alle med til at
skabe vækst for hallerne,
der ellers før har haft det
svært.
For tiden har man nok
at se til. Grænsehallernes
forskellige faciliteter er stort
set hele tiden belagt, og
udover Lyreskovskolen, der
hver dag bruger hallerne

fra kl 8:00 om morgenen
til kl. 15:00 om eftermiddagen, er mange af Bovs i
alt 11 foreninger hver dag
at finde hos Grænsehallerne
i Kruså.
De 3 haller lejes især ud til
fodbold, håndbold og badminton fra både Bov IF og
Holbøl FIF, medens multisalen og gymnastiksalen

ofte bruges til Ældre Sagens
gymnastik hold, danseskole
eller dartskydning.
På bowlingcentrets 8
baner træner både Ældre
Sagen, et junior- og et
seniorhold fra Bov IF i
løbet af mandag og onsdag, og i motionscentret
træner private motionister.
I cafeteriet afholdes der
fester og andre selskaber,
og så leveres der også mad
til private arrangementer
i bowlingcentret. Dertil
kommer de arrangementer,
som Grænsehallerne af og
til selv arrangerer.
Med de mange forskellige
slags aktiviteter der finder
sted i huset, er der behov
for meget personale, så 7
fuldtidsansatte og 10-15
løs-ansatte gør i køkkenet,
på kontoret, i hallerne,
omklædningsrum og på

Interessant foredrag om 1864
Det var en veloplagt overinspektør ved Museet på
Sønderborg Slot Carsten
Porskrog Rasmussen, som
forleden holdt foredrag om
krigen i 1864 på Holbøl
Landbohjem.
Mødet samlede 40 deltagere, og var tilrettelagt af
Historisk Forening for Bov
og Holbøl Sogne.


Foto Jimmy Christensen

fællesarealer deres bedste
for, at alt kører som det
skal.
Halinspektør Stig
Rosenbeck og ansvarlig
for bowlingcentret Dan
Andresen fra Kollund, som
har været ansat i henholdsvis 23 og 17 år, er nogle af
dem, der har deres daglige
gang i Grænsehallerne.
På trods af deres skæve
arbejdstider, elsker de to
mænd deres job.
I 99 % af den tid, som de
tilbringer i Grænsehallerne,
møder de nemlig glade
og veloplagte mennesker,
der hver især brænder for
deres interesser, og de er
alle sammen med til at
drive værket, ikke bare for
de to ansatte, men også
for Grænsehallerne som
helhed.
Sportsudøverne i foreningerne, de ældre i Ældre
Sagen og børnene i skolen,
medvirker nemlig alle til, at
Grænsehallernes hjul kan
løbe rundt.
Fint ud af krisen
Gennem leje af faciliteterne

tjener Grænsehallerne nemlig deres penge, og selvom
de får støtte af kommunen
for sportsudøvere op til 25
år, skal der meget til, for
at dække en omsætning
på 6 millioner kroner
årligt. Som det ser ud nu,
leverer Grænsehallerne dog
oveskud, og det er tegn på,
at faciliteterne lejes ud, som
de skal.
Stig Rosenbeck fortæller, at Grænsehallerne er
kommet fint over krisen,
og at flere og flere atter
melder sig til aktiviteter i
foreningerne.
Holdsporten er igen på vej
frem, efter at fitnesscentre
ellers har tiltrukket mange
sportsudøvere til individuel
træning, og generelt oplever
Stig Rosenbeck og Dan
Andresen, at børn og unge
holder godt fast i deres
fritidsaktiviteter.
Dét er både til glæde
for foreningerne, Stig
Rosenbeck, Dan Andresen,
Grænsehallerne som helhed
og så selvfølgelig sportsudøverne selv. 

Deadlines omkring
jul & Nytår
Kære annoncør, i forbindelse med jul og
nytår udkommer aviserne ret så forskelligt
fra normalen pga. helligdagene.

DEADLINES FOR UGE 51

Avisen udkommer tirsdag den 16. december /
onsdag den 17. december. Som normalt.

DEADLINES FOR UGE 52

Avisen udkommer mandag den 22. december /
tirsdag den 23. december.
Annoncer der skal udarbejdes:

Tirsdag den 16. december kl. 12
Reproklare annoncer:

Fredag den 19. december kl. 12

Uden
kørekort
En 21-årig mand fra
Padborg blev natten til
fredag standset i sin bil på
Nørregade i Padborg af en
patruljevogn. Det viste sig,
at fyren var frakendt retten
til at føre bil, og det blev
han sigtet for. 

JUL

Årets julefrokost starter ved

kr. 125,00 pr. kuvert
Hos os kan man afholder fester både med og uden bowling
Ring og hør nærmere
Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 74
E-mail gransebowling@gransehallerne.dk
Følg os på Facebook under www.facebook.com/gransebowling

Annoncen SKAL være bestilt senest
Tirsdag den 16. december kl. 12

DEADLINES FOR UGE 1

Avisen udkommer mandag den 29. december /
tirsdag den 30. december 2014
Annoncer der skal udarbejdes:

Onsdag den 17. december kl. 12
Reproklare annoncer:

Tirsdag den 23. december kl. 12
Annoncen SKAL være bestilt senest
fredag den 19. december kl. 12
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Hvad ønsker du dig til jul?

Pia Clausen, Kruså
I år ønsker jeg et hvidt riflet
stel fra Royal Copenhagen,
Global knive, nogle flotte
smykker og noget nyt tøj
kunne jo også være dejligt.
Det kan man altid bruge.

Line Mortensen, Bov
Jeg ønsker mig nogle makeup produkter, noget
lækkert tøj, og så kunne
det være rigtigt rart med en
hvid og guld iPhone 6.

Ulla Johannsen, Kruså
Jeg ønsker mig et weekendophold med wellness, noget
nyt tøj, og så har jeg faktisk
allerede fået min første
julegave. Det er en Texas
fejemaskine. Så er jeg klar,
når sneen kommer.

Elvira Nielsen, Padborg
Jeg ønsker mig en iPhone
5S, og så ønsker jeg mig tøj
og make-up - og penge,
så jeg kan spare op, hvis
jeg nu ikke får den telefon,
som jeg ønsker mig.

www.essen-in-flensburg.de / .dk
Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon 0461 24520

GRIECHISCHE TAVERNA
Holm 9 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 27840

Af Pernille Kjeldtoft Hansen
Foto Jimmy Christensen

Karin Feidenhansl, Kollund
I år ønsker jeg mig en parfume fra Chanel, jeg ønsker
mig smykker og så ønsker
jeg mig en Kubus lysestage.
Den er bare så flot.

Mette Jepsen, Kollund
I julegave ønsker jeg mig
penge, en computer,
make-up, noget lækkert og
moderne tøj, bare sådan
lidt pigeting, og så ønsker
jeg mig en iPhone.

JULETRÆER OG
PYNTEGRØNT

direkte fra
Skovgården

Mulighed for “fæld selv”
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon 0461 78918

Den hyggelige kro tæt ved grænsen
Vestergade 3 • 6330 Padborg
Tlf. 7467 3204 • www.froslev-kro.dk • info@froslev-kro.dk

Lundtoft

Åben: Man. - fred. 14-17
weekend 10-17
Bjarne Tange · Savværksvej 4,
6340 Kruså · Tlf.: 74 67 06 61

Arv til Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn
Af Gunnar Hattesen

Lokalhistorisk Forening
for Kliplev Sogn har
modtaget en arv på
25.000 kroner fra
tidligere bestyrelsesmedlem Nis Brodersen,
Søgård, der afgik ved
døden i februar måned
2013.
I forbindelse med en sammenkomst i Straagaards
Smedie overrakte slægtninge efter Nis Brodersen,
Svend Aage Petersen,
Rødekro og Birthe

Mathiesen, Vilsbæk, det
store beløb til foreningens
kasserer.
Nis Brodersen var meget
lokalhistorisk interesseret
og sad i foreningens bestyrelse fra 1996 til 2008.

Både Lokalhistorisk
Forening og Lokalhistorisk
Arkiv i Kliplev stod Jens

Brodersens hjerte nær, og
ud over forskellige ting
til arkivet og egnsmuseet

har han også tidligere påtænkt foreningen med en
pengegave.

Foreningens bestyrelse
udtrykte en stor tak til familien for gaven. 

Kloakrotten.

Svend Aage Petersen overrækker en check på 25.000
kr. til kasserer Merete Jensen,
medens Kaj Lassen, Grethe
Petersen og Birthe Mathiesen
ser på.
alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl
6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Nedbrydning og Entreprenør
Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Indbrud

Tlf. 7468 8628
mobil 6092 5500
Gråstenvej 38 • Felsted
www.genbrugstoemmerhandel.dk

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Ved et indbrud i et hus på
Smedevænget i Kliplev blev

der stjålet en computer.
Gerningsmanden brød ind
i huset ved at bryde en terrassedør op. 

Dødsfald
Gunnar Nielsen,
Bjerndrup, er død, 85 år. 
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Julemarked i Kliplev
FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

Kærgården
Original eller
fedtreduceret, 200 g
Pr. kg 41,67
ved køb af 3 pakker
Julen nærmer sig, og Kliplev
bød fredag og lørdag på det
traditionsrige julemarked.

Foto Jimmy Christensen

3 PAKKER

MAX 6 PAKKER
PR KUNDE PR DAG

25.-

Merrild kaffe
Mellem- eller
mørkristet
500 g
Pr kg 70,00

PR POSE

Borgmester deltog i
70-års jubilæumsfest
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Da der tirsdag den 18.
november blev afholdt
70-års jubilæumsfest
for Pensionist
foreningen FelstedBovrup-Varnæs, deltog
Aabenraa Kommunes
borgmester Thomas
Andresen (V).
Han var inviteret til arrangementet af foreningens bestyrelse og så arrangementet
som en god mulighed for at
mødes med en del af kommunens ældre borgere. Som
borgmester skal Thomas
Andresen nemlig holde trit
med, hvad der sker overalt
i kommunen og blandt alle
generationer i kommunen,
og ved arrangementer
som disse kan han således
samtidigt forsøge at

imødekomme og være
nærværende overfor kommunens borgere, og møde
dem der, hvor de befinder
sig, så han kan få et indblik
i de ønsker, behov og
udfordringer, som borgerne
møder i deres hverdag.
Thomas Andresen var
stolt over, at kunne deltage
i denne festdag som borgmester i Åbenrå kommune.
For bare et år tilbage sad
han nemlig som borgmesterkandidat i selvsamme
lokaler og afventede resultaterne fra kommunalvalget.
Dermed var det for ham en
stor glæde at han nu et år
kunne vende tilbage som
borgmester.
Mindedes gamle dage
Efter forretten var spist færdig holdt Thomas Andresen
på traditionel sønderjysk

dialekt en tale til ære for
Pensionistforeningen
Felsted-Bovrup-Varnæs og
området omkring dem.
Som barn af området,
og som tidligere elev på
Felsted Centralskole,
kunne han fortælle gode
historier og sjove anekdoter
fra gamle dage. Samtidigt
hyldede han byen, området, naturen, kulturen
og mentaliteten, og han
opfordrede alle til fortsat
at gøre noget for friheden,
demokratiet og det åbne
sind, som er kendetegnende
for området.
Med et trefoldigt leve som
afslutning gik borgmesterens tale rent ind, og med
humor, anekdoter, alvor og
eftertænksomhed var talen
et underholdende indslag
på denne festlige dag. 

35.Den Lune Bager
Stort franskbrød
Formbrød eller birkes
franskbrød
PR STK

10.FRIT VALG

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET
DIN MEDICIN I SPAR FELSTED
ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00

Tilbudene gælder fra onsdag den 3. december til fredag den 5. december
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

ALNOR GYVELVEJ 8

�R�ST�N B�YGGEN 17

Parcelhus beliggende i Alnor

I Alnor med gåafstand til Flensborg Fjord
er dette fine parcelhus beliggende. Huset
fremstår med gule facadesten og
indeholder nogle fine
indretningsløsninger med loft til kip.
Boligen er beliggende i Alnor, hvor man
udover kort afstand til fjorden også har
kort afstand til Gråsten med gode
indkøbsmuligheder, skole, naturskønne
områder og meget mere.

NYHED

A
C

2.387/2.562

D

E

Sagsnr. 962
Bolig m2
Stue/vær

�elhold� andelsbolig �ed �r�s�en ha�n
Her får du en velholdt andelsbolig beliggende ved Gråsten havn, hvorfra man kan n�de
A
udsigten til vandet. Fra boligen er der kort afstand til bl.a. indkøbsmuligheder, natur�
B
skønne områder og m.m. Boligen har et veludn�ttet boligareal men mange gode detajler.

695.000/35.000
B
4.163/4.137

KONTANT/UDB.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

115
1/3

Grund m2
Opført

AN��LS����S
�dl. �olig�fgift
�dl. for�rug��fgift � �onto

F
755

1964
G

�95.000
5.153
655

C

Sagsnr. 925
Bolig m2
Stue/vær

90
1/3

D

Et�ge
Opført

1. t�
2001
E

F

�R�ST�N G��D��VEN 13

G

R�NK�N�S B���EG��DEN 3
�illa eller � �a�ilieshus

�et perfekte hus til to familier eller hvis
teenagerne skal have deres egen afdeling.
Huset er beliggende for enden af lukket
villavej i �inken�s b�, som tilb�der både
skole, børnehave samt fritidsaktiviteter.
�illige er der kun ca � kilometer til
indkøbscenter. Huset har over de seneste
år fået installeret n�t tr�pillef�r, hvilket
giver en billig og god opvarmning.

N� PR�S

A
B

�e�lig �ri�liggende andelsbolig
�entralt beliggende i Gråsten b� s�lges denne velindrette andelsbolig, som er opført
A
som et selvst�ndigt hus med egen have og carport. Fra boligen har du gå afstand til
B
bl.a. gode indkøbsmuligheder og meget mere. Boligen står klar til din indfl�tning.
AN��LS����S
�dl. �olig�fgift
�dl. for�rug��fgift � �onto

��0.000
6.048
933

C

Sagsnr. 815
Bolig m2
Stue/vær

112
1/2

D
2005
E

Opført

KONTANT/UDB.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

�50.000/40.000
C
4.318/4.323

D

2.388/2.616

E
F

Sagsnr. 819
Bolig m2
Stue/vær

141
1/4

Grund m2
Opført

G

972
1965

F
G

R�NK�N�S B���EG��DEN 17

Reno�ere� �acelhus i Rin�en�s
Her får du et parcelhus lige til at fl�tte ind i. �ette gulstenshus er opført i ���� og
fremstår i dag, i flot renoveret stand med bl.a. n�ere vinduer og døre og køkken fra ����.
Huset er beliggende i �inken�s b� som b�der på naturskønne områder ved Flensborg
fjord og skov, Benniksgård Golfbane, god og velfungerende skole og børnehave samt
mange fritidsfaciliteter. �inken�s ligger kun få kilometer fra Gråsten som bl.a. har gode
indkøbsmuligheder. �t godt og velholdt hus med en god boligindretning, der indb�der til
både børnefamilier og par.

R�NK�N�S VOLSB�LLE 1

KONTANT/UDB.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

�.��0.000/60.000
6.397/6.055

A

3.318/3.335
B

C

Sagsnr. 734
Bolig/�ld.
Stue/vær

m2

124/57
1/4

Grund
Opført

m2

D
1.000
1972
E

S��n lande�endo� �ed ca. ��5 ha. �ord �il
Her får du virkelig en dejlig landejendom med god udenom plads til den pladskr�vende.
�jendommen er de sidste par år blevet renoveret med bl.a. n�t køkken, n�e badev�relser,
n�e gulve, n�e lofter, gulvvarme i hele stueetagen samt en fantastisk skøn tr�terrasse.
�jendommen er beliggende i landlige omgivelser med udsigt ud over marker og kun få
kilometer til �inken�s b� hvor du finder skole, børnehave, bager og Flensborg Fjord. �er
findes gode indkøbsmuligheder i Gråsten ellers kan man tage en tur over den dansk�t�ske
gr�nse.

KONTANT/UDB.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

�.�95.000/115.000
A
11.689/10.171

B

5.746/4.912

C

D

Sagsnr. 722
m2

Bolig
Stue/vær

176
1/4

Grund
Opført

m2

R�NK�N�S LYS��J 22

G

�O�R�P BOV�U� ����EVEJ 16

A

A

B

�elb�gge� �arcelhus �ra �00�
Her får du et dejligt parcelhus, med en attraktiv beliggenhed i børnevenligt villakvarter i
A
�inken�s. Huset er opført i gode materialer, hvorfor den fremstår moderne og klar til
indfl�tning. Herunder kan n�vnes minimal spildplads ved indretning, gulvvarme i hele B
huset, lavenergivinduer, god skabsplads samt dejlig nem have.
C
KONTANT/UDB.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

�.�95.000/75.000
7.504/7.232

3.657/3.822

Sagsnr. 762
m2

Bolig
Stue/vær

133
1/4

Grund
Opført

m2

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

www.estate.dk

2004
E

�e�lig� �illa �ed an�endelig ��lder �� �� ���.
C
Her får du et dejligt hus som er beliggende i et roligt og børnevenligt kvarter i �inken�s.
D
�t godt og solidt hus med en anvendelig k�lder på �� kvm. I �inken�s finder du skole,
E
børnehave og meget mere.
KONTANT/UDB.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

995.000/50.000
5.585/5.482
2.980/3.181

F

Sagsnr. 904
Bolig/�ld.
Stue/vær

m2

142/82
1/3

Grund
Opført

m2

G

1.090
1970

B

Rolig� beliggende �arcelhus
C
I Bovrup s�lges dette p�ne parcelhus, med en dejlig beliggenhed i roligt og børnevenligt
D
kvarter. Bovrup er en aktiv b� hvor der findes indkøbsmuligheder, børnehave samt er der
E
kun et kvarters kørsel til Aabenraa, Gråsten og �ønderborg.
KONTANT/UDB.
Brt./Nt.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

��5.000/40.000
4.178/3.990
2.171/2.212

F
G

Vivi Westergaard Bossen
Trainee

7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

D
879

Nicole Møller

6300@estate.dk

1900
F

G

F

R�NK�N�S �VEDE����EN 39

E
15.009

Ejendomsmægler, MDE

Kjeld Faaborg
Ejendomsmægler og Valuar, MDE

F

Sagsnr. 694
m2

Bolig
Stue/vær

122
1/3

Grund
Opført

m2

G

901
1980

