Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 52 22. december 2014 7. årgang

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

Ovnklar svinekam
med svær uden ben

Kirsebær sauce
og Coop piskefløde

GULV- & GARDINBUSSEN
Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

LUKKET den 21. december - 1. januar begge dage inkl.

pa
Ta’ flere – spa95

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

Tæpper

Trægulve

Fliser

pr 1/2 kg
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GRÅSTEN
PADBORG
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

BRUG FOR
NYE BRILLER?

Alle vore gæster ønskes
en glædelig jul og et godt
og lykkebringende nytår!

Frit valg

Maks. 3 stk
piskefløde pr.
kunde pr. dag

4

75

Åbningstider for juledagene og nytåret
23.12 - 26.12 Lukket

Der er mulighed
27.12 - 30.12 Åbent fra for overnatning
i juledagene.
kl. 11.30
Dog serveres der
ikke morgenmad
31.12 - 08.01 Lukket

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Der er altiD en anleDning...

Manicure
med Gellak

NYHED

RESORTS

Januar
månedstilbud

200,-

Normalpris kr. 349,Der er GRATis WiFi
enjoy marina
fiskenæs
RESORTS

Vi ønsker vore kunder og
samarbejdspartnere en

enjoy-resorts.dk || info-mf@enjoyrestorts.dk

Tlf. 73 65 00 33

og

Norman Rudbeck

Vi har lukket fra den 20. december
til og med den 4. januar
Vi ses i det nye år og er klar igen fra den 5. januar

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

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

Vagttelefon: 40 82 49 39

fiskenæs

TØMRER OG SNEDKERFIRMA

Alt indenfor vinduer og
døre i træ, alu og plast
Renovering og ombygning
samt bådaptering m.m.
Benny Terp Nederbyvej 15 6300 Gråsten
Mobil 28777359
bennyterp@sport.dk

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

Glædelig jul
Godt nytår

FRIBYG
FRIBYG

MåNEDsTilbuD JANuAR
enjoy marina

Neglelak der holder
3 uger. Gelen forstærker
dine negle og er samtidig
meget plejende.

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

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

krusaa-el@mail.dk www.krusaa-el.dk

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Jeg løser dine PC problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

Jeg klargør også din
nye PC og flytter data
NYHED! Video-overvågning
på PC, tablet og smartphone
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Og det skete i de dage

Juleevangeliet - Lukas, kapitel 2 vers 1-20

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten. Åbningstider mandag - fredag kl. 10-14
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com

Gudstjenester og Aktiviteter
Onsdag den 24. kl. 13.30 ....................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Onsdag den 24. kl. 14.30 ....................Gudstjeneste i Kværs Kirke
Onsdag den 24. kl. 15.00 ....................Gudstjeneste i Adsbøl Kirke
Onsdag den 24. kl. 15.00 ....................Tysk menighed: Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Onsdag den 24. kl. 16.00 ....................Gudstjeneste i Kværs Kirke
Onsdag den 24. kl. 16.30 ....................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Torsdag den 25. kl. 9.30 ......................Gudstjeneste i Adsbøl Kirke (Juledag)
Torsdag den 25. kl. 9.30 ......................Gudstjeneste i Kværs Kirke

Og det skete i de dage, at der udgik
en befaling fra kejser Augustus om at
holde folketælling i hele verden. Det var
den første folketælling, mens Kvirinius
var statholder i Syrien. Og alle drog
hen for at lade sig indskrive, hver til
sin by. Også Josef drog op fra byen
Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids
by, som hedder Betlehem, fordi han
var af Davids hus og slægt, for at lade
sig indskrive sammen med Maria, sin
forlovede, som ventede et barn.
Og mens de var dér, kom tiden, da hun
skulle føde; og hun fødte sin søn, den
førstefødte, og svøbte ham og lagde
ham i en krybbe, for der var ikke plads
til dem i herberget. I den samme egn
var der hyrder, som lå ude på marken

Fredag den 26. kl. 11.00......................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke (2. Juledag)
Søndag den 28. kl. 09.30 ....................Gudstjeneste i Adsbøl Kirke
Søndag den 28. kl. 11.00 ....................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Onsdag den 31. kl. 15.00 ....................Gudstjeneste i Adsbøl Kirke
Onsdag den 31. kl. 15.30 ....................Gudstjeneste i Kværs Kirke
Onsdag den 31. kl. 16.30 ....................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Julemåned, julebagning, julehygge, juleaften, julemad, julemand, julegaver, julefred.
Bagsiden af december, er dem som ikke
har råd, overskud eller mulighed for at
være en del af alle de nævnte begreber
som startede med jul.
Alle de splittede familier, hvor børn skal
være på tur hos den ene forældre, eller
slet ingen steder.
Alle de ensomme og enlige, hvor al omtale
af jul, får dem til at krympe sig.

Alle de forventninger, som ikke kan indfries, fordi der ikke er råd.
I al vores juletravlhed, så husk: del ud af
dit overskud og din næstekærlighed.
Vi kan alle, med ganske få handlinger,
gøre en forskel for nogen.
Glædelig jul!
Helle Blindbæk
Formand
Gråsten – Adsbøl
Menighedsråd

Og da englene havde forladt dem og
var vendt tilbage til himlen, sagde
hyrderne til hinanden: ”Lad os gå ind
til Betlehem og se det, som er sket,
og som Herren har forkyndt os.”
De skyndte sig derhen og fandt Maria
og Josef sammen med barnet, som lå
i krybben. Da de havde set det, fortalte
de, hvad der var blevet sagt til dem om
dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte
dem; men Maria gemte alle disse ord i sit
hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede
Gud for alt, hvad de havde hørt og set,
sådan som det var blevet sagt til dem.

Torsdag den 25. kl. 11.00 ....................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Glædelig jul

og holdt nattevagt over deres hjord. Da
stod Herrens engel for dem, og Herrens
herlighed strålede om dem, og de blev
grebet af stor frygt. Men englen sagde til
dem: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en
stor glæde, som skal være for hele folket:
I dag er der født jer en frelser i Davids
by; han er Kristus, Herren. Og dette er
tegnet, I får: I skal finde et barn, som er
svøbt og ligger i en krybbe.” Og med ét
var der sammen med englen en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Julen er over os, rundt om os og i os.
Modstand er nytteløst, intet kan befri os.
Dog er der et, der hjælper en smule, simpelthen selv, at begynde at juble.
Piet Hein

OBS: Kirkekontoret er lukket fra den 24 december til den 2 januar.
Du kan læse om kirken, sognet og aktiviteterne på vores hjemmeside eller Facebook

I Rinkenæs vil man ære Halfdan Rasmussen
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Den 29. januar 2015
kunne den danske digter Halfdan Rasmusen
være blevet 100 år
gammel.
Den store danske digters
runde dag har man i
Rinkenæs valgt at gøre
lidt ekstra ud af, for som
mange nok ved, har netop
han forfattet børnesangen
”Rapanden Rasmus fra
Rinkenæs Sogn”.
De få, men meget kendte
linjer, som mange børn
og nok endnu flere voksne
altid synger med på, når
de lægger vejen forbi
Rinkenæs, har haft stor
betydning for den sønderjyske by.
Versene er blevet selve
symbolet på lokalsamfundet i og omkring
Rinkenæs, og for mange
er byen ensbetydende med
den glade sang, som alle
børn kender.

når den er færdig, kommer
den til at stå på hjørnet
af Vårhøj og Sejrsvej i
Rinkenæs, så alle der passerer igennem byen, straks
får øje på den.
Alt i alt løber projektet
op i 35.000-40.000 kr.
så Ulla Larsen skal nu i
gang med at søge fonde og
firmadonationer, der vil
give et bidrag til Rinkenæs
nye varetegn, men firmaer i
både Rinkenæs og Gråsten
er også velkomne til at give
en donation, hvis de har
interesse for projektet.

Ulla Larsen er primus motor
i projektet om at sætte en
mindesten for digteren
Halfdan Rasmussen, der
gjorde Rinkenæs kendt på
Danmarkskortet.

Foto Jimmy Christensen

Æresborger i Rinkenæs
Derfor blev Halfdan
Rasmussen også for mange
år siden gjort til æresmedlem i Rinkenæs Familie- og
Borgerforening, og ifølge en
af medlemmerne, 73-årige
Ulla Larsen betyder det, at
han er æresborger i byen.
Derfor mener hun, at den
store runde dag bør fejres,
og dét skal ske med manér.
Rinkenæs får en
flot mindesten
Ulla Larsen har derfor i
samarbejde med sin mand,
Leif Larsen, igangsat en idé
og med tilladelse fra kommunen og i tæt samarbejde
med byens foreninger, skolen, kirken og efterskolen,
går hun nu i gang med,
at samle penge sammen

til en stor sten, som skal
minde byen om Halfdan
Rasmussen - den store digter, der med sine gode lyriske evner fik sat Rinkenæs
på Danmarkskortet.

Den store sten er 160 cm
høj og 90 cm bred, i den
skal Haldfan Rasmussens
vers omkring Rinkenæs
hugges, og så skal Bente
Becks farverige og

flotte billede af Rapanden
Rasmus pryde stenen
foroven.
Den flotte mindesten bliver hugget hos Stenhugger
Peter Ehlert i Holbøl, og

Stor fest
Mindestenen bliver afsløret
om eftermiddagen torsdag
den 29. januar 2015, og
hele byen vil blive inviteret
til fest med sjov og hyggeligt samvær for både børn
og voksne.
De praktiske detaljer er
endnu ikke helt på plads,
men Ulla Larsen håber og
tror på, at projektet med
mindestenen vil lykkes, og
at festdagen bliver en stor
succes. 
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GRÅSTEN
PADBORG

Personalet i SuperBrugsen Gråsten

Personalet i SuperBrugsen Padborg

Vi ønsker vores kunder

Glædelig Jul
Personalet i SuperBrugserne
Gråsten & Padborg
– spa

Ta’ flere – spa

Ta’ flere – spa

SuperBrugsen Gråsten | Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Padborg | Telefon 74 67 31 36
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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

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

Fodpleje

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

Egon Jessen har sidste arbejdsdag i Sydbank i Gråsten tirsdag den 30. december.


46 gode år i Sydbank

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Af Gunnar Hattesen

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

RING 74 65 17 48

Kunderådgiver Egon
Jessen har valgt at gå
på pension tirsdag den
30. december efter
46½ år i Sydbank.
Egon Jessen, der er 64 år,
begyndte som elev 16.
juli 1968 i Gråsten Bank.
Siden har han arbejdet i
fondsafdelingen i Sydbank i

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

Aabenraa, arbejdet syv år i
Sydbank i Kruså, virket syv
år i Sydbank i Padborg og
i de seneste 19 år har han
været i Gråsten.
Han har i løbet af årene
haft forskellige funktioner
i banken, men har siden
1995 fungeret som kunderådgiver, og han har
altid haft god kontakt med
kunderne og har på grund
af sit gode humør og sin

store hjælpsomhed været et
populært ansigt i hverdagen
for mange kunder.
- Det har været 46½ gode
år i Sydbank, hvor jeg har
haft fornøjelsen af at arbejde sammen med en masse
rare mennesker, fortæller
Egon Jessen om sine mange
år i bankenken.
- Det bliver vemodigt at
sige farvel til kolleger og
kunder, men forude venter

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

Foto Søren Gülck

en spændende tilværelse,
hvor jeg får mere tid til at
dyrke mine fritidsinteresser,
tilføjer Egon Jessen, som
planlægger at læse og rejse
og cykle lidt mere for at
holde kondien i form.
Privat bor han i
Sønderborg, har to børn,
som bor i Odense og har
en mor på 92 år, som bor i
eget hus i Kollund. 

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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GLÆDELIG JUL

SLAGTEREN TILBYDER

Ribbensteg

Fersk Fransk Berberi
Andebryst

Nakkesteg med svær

Fersk Anton Berberi
Andebryst steg

300 GR

Begrænset parti

Begrænset parti

95

95

8-12 % fedt

Ris à là mande med
Kirsebærsovs

¼ And med kartofler,
brune kartofler, sovs
og rødkål

25.- 59
300 GR

1000 GR

Karolines Køkken
Creme fine

95

Delikatessen Tilbyder

Hakket Kalv og Svinekød

45.-

24

16

½ KG

½ KG

129.- 49
1300 GR

HUSK

Hakket Grønkål
og Hvidkål
fra Als

BLOMSTERAFDELINGEN TILBYDER
Røde Afskårne Tulipaner

PR BAKKE

95

Karolines Piskefløde

Flydende Becel

38%

7 % eller 15 %
Frit valg

DER
LANGT UN
½ PRIS

5.1 STYK KUN

59.20 STYK

ÅBNINGSTIDER
OMKRING JUL
Onsdag den 24. december åbent kl. 8-16
ALLE ØVRIGE JULE DAGE ÅBENT KL. 8-20

10.500 GR KUN

3

½ LTR KUN

95

Rød Merrild
Kaffe

35.500 GR KUN

MAX. 5 POSER
PR. KUNDE PR. DAG

MAX. 5 STYK
PR. KUNDE PR. DAG

JULEGAVE IDE.

Julekurve Laves
i forskellige
størrelser
Gavekort udstedes

Tilbuddene gælder fra mandag den 22. december til og med fredag den 26. december 2014 eller så længe lager haves Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20
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Håndboldtalent har
rødder i Gråsten
Både på håndboldbanen, på studiet og
på jobbet er 24-årige
Christin Thaysen en
ambitiøs pige.

Sønderjyske, og efter flere
år med håndbold på lavere i
plan i serie 2, var det noget
af et spring pludselig at
være en del af et hold, der
spiller elite håndbold i
kvindernes 1. division.

udfolde sit talent, men da
hun kom i 3.g på gymnasiet i Sønderborg, valgte hun
at fokuserer på skolen og
lektierne, og vendte derfor
hjem til sin hjemmeklub
HK Egene i Gråsten.

Til sommer bliver hun
færdig med sit studie som
socialrådgiver i Aabenraa,
når hun har fri kører hun
til Gråsten, hvor hun passer
sit arbejde på Den Gamle
Kro, før hun starter sin
mørkegrå Fiat 500 og atter
vender næsen mod sit hjem
i Sønderborg.
Af og til arbejder hun
også hos hjemmeplejen i
Sønderborg, og så træner
hun oven i købet håndbold
4 gange i ugen plus en
kampdag med Sønderjyskes
håndbold damer i
Aabenraa.
I sommers begyndte
Christin Thaysen nemlig som 2. målmand i

Passion for håndbold
ligger til familien
Christin Thaysen var ganske lille, da hun første gang
stiftede bekendtskab med
sportsgrenen, der skulle få
stor betydning for resten
af livet, og da hun var 4
år begyndte forældrenes
passion for håndbolden at
smitte af på hende.
Lige siden har hun haft
en bold i hånden, og fra 12
års alderen har hun trænet
hårdt og seriøst for at
blive en dygtig og succesrig
målvogter.
I teenageårene spillede
Christin Thaysen både i
Bov IF og i Sønderborg,
hvor hun kunne få lov at

Eliteholdet
Her spillede hun så indtil
i sommers, hvor hun
besluttede sig for at stoppe
træningen og droppe
håndbolden, fordi hun ikke
længere fik den udfordring,
hun søgte.
Heldigvis foreslog en veninde fra Sønderjyske truppen hende at tage til prøvetræning i Sønderjyske, der
manglede en 2. målmand,
og efter blot én enkelt træning, blev Christin Thaysen
optaget på eliteholdet.
Nu træner hun hårdt for
at forbedre sig, så hun fortsat kan blive på holdet, og
måske endda blive en fast
del af startopstillingerne,

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

HK Egene var rugekasse for
Christin Thaysen, der spiller
på Sønderjyskes elitehold.
I fritiden serverer hun på
Den Gamle Kro.

Foto Jimmy Christensen

men hun ved også, at der
er et stykke vej igen, før
hun igen når op på sit
topniveau.
Indtil videre tager hun én
sæson af gangen, men hun

Vi takker for et fantastisk år i Gråsten
og ønsker alle
en glædelig jul og godt Nytår

Musik og Sportsbar

Karina og Stefan
Sönnichsen

Åbningstider jul og nytår 2014
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Mandag den
Tirsdag den
Onsdag den

ÅBNINGSTIDER
Lørdag den 27. december
kl. 9.30 - 14.00
Mandag den 29. december
kl. 9.30 - 17.30
Tirsdag den 30. december
kl. 9.30 - 17.30
Fredag den 2. januar
og Lørdag den 3. januar 2015
Lukket

På gensyn Mandag den 5. januar 2015

Sönnichsen
Ure & Smykker

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

ved, at hun vil forsætte med
at dyrke håndbold.
Sportsgrenen kan hun
ikke undvære, hun har passion for at udvikle sig, hun
er en holdspiller og så kan
hun lide at se resultater.

Dét er en tankegang,
der ikke bare går igen på
håndboldbanen, men også
på skolebænken og på
arbejdspladsen.
Når hun er færdig som
socialrådgiver, ved hun, at
hun vil læse videre i psykologiens verden.
At beskæftige sig med og
opholde sig blandt andre
mennesker er tydeligvis
noget hun holder meget af,
så at påtage sig et trænerjob,
er bestemt ikke utænkeligt.
Det bliver forhåbentligt i
sin hjemmeklub HK Egene
Gråsten, om ikke andet så
i området, for dét er hun
sikker på, at hun ikke rejser
fra. 

Torsdag den
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Mandag den
Tirsdag den
Onsdag den
NYTÅRSNAT
Torsdag den
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Onsdag den

19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12

Kl. 10.30 - 04.45 LIVE MUSIK KL. 23.30
Kl. 10.30 - 04.45
Kl. 10.30 - 19.00 LIVE MUSIK KL. 14.00
Kl. 10.30 - 23.00
Kl. 10.30 - 04.45 LIVE MUSIK KL. 15.00 / 21.30
Kl. 10.30 - 15.00
Kl. 22.00 - 03.00
25/12 Kl. 12.00 - 04.45 LIVE MUSIK KL. 23.00
26/12 Kl. 10.30 - 04.45
27/12 Kl. 10.30 - 04.45 LIVE MUSIK KL. 23.00
28/12 Kl. 10.30 - 18.00
29/12 Kl. 14.15 - 22.00
30/12 Kl. 10.30 - 22.00
31/12 Kl. 10.30 - 16.00 LUKKET FEST FRA 17.45 - 00.05
Kl. 00.05 - ???
01/01 Kl. 10.30 - 18.00
02/01 Kl. 10.30 - 04.45
03/01 Kl. 10.30 - 04.45
04/01 - Tirsdag den 06/01 LUKKET
07/01 Kl. 10.30 - 22.00

Vi ønsker alle vores kunder
en glædelig jul og et godt nytår
Husk at besøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

www.centerpubgraasten.dk
Center Pub

Ulsnæscentret

tlf. 74 65 33 65

• Ekstra kraftig kvalitet • 672 x 380 x 373 mm
95
Pris pr. stk.........................

49
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Trælast

Byggemarked

Hverdage: 7:00-17:30

Hverdage: 7:00-17:30

BYGMA GRÅSTEN ØNSKER ALLE
EN GOD JUL SAMT ET GODT NYTÅR
SUPER SORTIMENT

SIKKER BRUG AF
FYRVÆRKERI

61 SKUD

169

Se mere side 7

95

96 dele

29995

ZAR BATTERI
Se vores åbningstider på www.bygma.dk. Priserne gælder fra lørdag den
20. december til og med tirsdag den 23. december 2014, så længe lager haves

98 dele

9995

6 STK

6995

JUNIOR HITS
SORTIMENT

71 dele

6995

STJERNESKUD RAKET
FLYTTEKASSE ”PROFESSIONEL”

NY TÅR

• Ekstra kraftig kvalitet • 672 x 380 x 373 mm
95
Pris pr. stk.........................

49

3

95

100 stk

98 dele
HEKSEHYL

9995

JUNIOR GUF SORTIMENT

995

ADMIRAL BATTERI

STJERNEKASTERE

JUNIOR HITS SORTIMENT

• Stor fyrværkeripose, der med sin store
variation, giver glæde til en lang aften

3 STK

49

95

49 skud

STJERNESKUD RAKET

17995

8 STK

12995

76 dele

149

FONTÆNER

569

BRONZE SORTIMENT

AMALIENBORG
VIFTEBATTERI

95

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag den 23. december................. kl. 7.00 - 17.30
Onsdag den 24. december ................ Lukket
Torsdag den 25. december ................ Lukket
Fredag den 26. december ................. Lukket
Lørdag den 27. decmber .................... kl. 9.00 - 12.00
Søndag den 28. december ................ Lukket

Mandag den 29 . december ............... kl. 7.00 - 17.30
Tirsdag den 30 . december................ kl. 7.00 - 17.30
Onsdag den 31 . december ............... kl. 7.00 - 12.00
Torsdag den 1. januar ........................ Lukket
Fredag den 2. januar.......................... kl. 7.00 - 17.30

Intet salg af fyrværkeri til personer under 18 år

2995
VILDBASSER
I RØR

SPAR 60,-

50 skud

95

49 STK

110 skud

69995
TRÆKASSE BATTERI

Frit valg

1995
BESKYTTELSESBRILLER
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Julestemning i Papirmuseets
By – hele året rundt
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Papirmuseets By i
Gråsten er ikke kun et
hus gjort af papir.
Også kreativitet, idéer og
eksperimenter er en del af
Papirmuseets fundament.
Det er også egenskaber,
der er vigtige at besidde,
hvis man som Karen-Marie
Fabricius i næsten 30 år,
skal kunne leve af, at producere papirklip.
Karen-Marie Fabricius er
uddannet designer og grafiker, eller tegner, som det
dengang hed, og så har hun
altid haft en stor interesse
for papir og papirklip.
Ideerne strømmer ud af et
kreativt sind, så for KarenMarie Fabricius handler
det i højere grad om at begrænse sig og sorterer idéer
fra, end det handler om, at
kunne forny sig.

www.kjems.dk
www.kjems.dk

Vi holder
24.12.2014
holderlukket
lukket
24.12.10 –– 04.01.2015
02.01.11
(begge
incl.)
(beggedage
dage incl.)

partnere og for etningsforbindelser
en glædelig jul og et godt nytår.

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

N U I B O RG E

701057
101205

Vi ønsker alle vore klienter, samarbejdspartnere
partnereogogforretningsforbindelser
forretningsforbindelser
en glædelig jul og et godt nytår.
en glædelig jul og et godt nytår.

N

21 ansatte
Heldigvis har hun 21
ansatte, som hun kan dele
sine tanker med, og som
kan hjælpe hende med

701057
101205

Vi holder lukket 24.12.10 – 02.01.11
(begge dage incl.) FRISØR
HUSET’S
Jernbanegade 7 Gråsten
Karina

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

Vi ønsker alle
vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Ester
Inge

ÅBNINGSTIDER

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

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

Jernbanegade 7, Gråsten ∙ Tlf. 64 68 24 74 / 74 65 11 10
Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

Make up artist

Karen-Marie Fabricius har i over 30 år været drivkraften bag Papirmuseets By i Gråsten.

Foto Jimmy Christensen
at vælge de helt rigtige
designs.
For mere end 30 år siden
vandt hun en designkonkurrence, hvor hun fik penge til at virkeliggøre en af
sine egne idéer, og det blev
startskuddet til ”KarenMarie Klip” og det, vi i dag
kender som Papirmuseets
By. Karen-Marie Fabricius
har altid haft lyst til at vise
alle de ting, der kan laves
i papir, og så havde hun
samtidig lyst til at lave en
anderledes butik, der ville
vække opsigt, og være en
attraktion og oplevelse i sig
selv.
Det mål, må man for
alvor sige, at den kreative
tegner har opnået, og det er
en realitet, at Papirmuseets
By tiltrækker turister, og at
kunder fra både Danmark
og Tyskland kommer til
Gråsten for at handle papir.
Også Karen-Marie Klips

GR ÅSTEN
LEJLIGHEDER TIL LEJE

Udlejning af
720 Attraktive boliger
beliggende
Alnor, Avnbøl, Blans, Gråsten,
Kværs, Nybøl, Rinkenæs,
Ullerup, Vester Sottrup
Informationer kan findes på:
www.graasten-bolig.dk
Tlf. 74 65 30 10

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

webshop vokser, og eksport
til Tyskland er et stort aktiv
for Karen-Marie Fabricius.
Julen varer ikke
bare en måned
I løbet af de senere år, er
julen for alvor blevet en
interesse for Papirmuseets
By og Karen-Marie Klip.
I butikken har man hele
året rundt en Julevej, hvor
de nyeste trends inden for
julepynt vises frem.
Al julepynten er designet
og produceret af de ansatte
i Gråsten, og Karen Marie
Fabricius har konstant ideer
til nye nisser, stjerner, engle
og juletræer.
Allerede nu arbejder man
på næste års juleprojekt,
og de første nisser til en ny
julebog, er allerede sat sammen og klar til fremvisning
på en julemesse i Frankfurt
til januar.
Det er især teknikken
quilling, man beskæftiger
sig med i Papirmuseets By,
hvor mange forskellige papirstimler rulles, og sættes
sammen til en færdig figur,
og engle, juletræer, julenisser, stjerner og fugle lavet
på teknikken, er for alvor
noget der tiltrækker sig stor
opmærksomhed.
Størstedelen af det julepynt, man finder i butikkens Julevej er også quillet,
og selvom man ud fra
teknikken kan fremstille

alskens avanceret julepynt,
er der også start-pakker til
juleelskere, hvis fingerfærdighed ikke ligger blandt
de fineste.
Testet af gråstenere
Generelt er mange af de
klip, som man sælger i
Papirmuseets By nemlig
testet af forskellige papirentusiaster i Gråsten, så man
sikrer sig, at det ikke bliver
for svært for kunderne at
samle de mange forskellige
papirstrimler til den færdige pynt.
Ellers udsendes alle pakker også med en udførlig
brugsanvisning, og så
kan man på internettet se
videoer af Karen-Marie
Fabricius, der samler de
forskellige klip, som sælges
i butikken.
Dermed forsøger KarenMarie Fabricius og resten
af teamet på Papirmuseets
By at ramme en bred kundegruppe, hvad enten de er
på udkig efter invitationer,
juleudsmykning eller pynt
til festlige lejligheder, og dét
tiltrækker mange kunder.
Så hvis du stadig mangler
at komme i den helt rigtige
julestemning, eller hvis du
har et ønske om, at du i år
vil lave dit eget julepynt,
så bør du lægge vejen forbi
Papirmuseets By, der holder
jul hele året rundt. 
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Fjernvarmen fastholder
de lave priser i 2015
Taksterne for 2015 er netop blevet
godkendt af bestyrelsen, og her er noget
at glæde sig over i den kolde tid.
Den meget lave pris fortsætter i 2015 med
uændrede takster i forhold til 2014.
Gråsten Fjernvarme ligger i dag blandt de
30 billigste fjernvarmeværker i Danmark,
ud af i alt 452 fjernvarmeværker.*
Bestyrelsen og de ansatte på Gråsten
Fjernvarme ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår.
* Kilde: Energitilsynet

Telefon: 7465 1229
email: info@graasten-fjernvarme.dk

Din lokale håndværker
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE

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

REPARATION OG SERVICE AF:




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

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

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

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Hvis din bil
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Nybygning
• Tilbygning ••Tagarbejde
• Badeværelser
Bygningskonstruktør,
murermester
• Tilbygning
Tagarbejde
• Badeværelser
kunne vælge Nybygning
Belægning
•
Reparationer
og
aut.
kloakmester
Belægning • Reparationer

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

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Reparation og service
af alle bilmærker

aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Vi gennemfører opgaverne

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

Kioskvarer og gaveartikler
mv.
Annonce.indd 1

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

Gisselmann

Annonce.indd 1

Mølmark 13 · 6310 Broager
www.ek-el.dk

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

28-01-2010 08

GAS SERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND VARME –
ENERGIRÅDGIVNING
Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker
Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Egernsund Malerforretning

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

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

Gråsten Foto

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Bryllup og portræt
fotografering

tlf. 2323 7337
E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
✔ Fugearbejde ✔ Forsikringsskader
✔ Termoruder

✔ Vinduer og døre

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

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

Tak fordi du handler lokalt

Industrivej 15, 6310 Broager
Mobil: 29 16 61 03
mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.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

Fastholder lave varmepriser i Gråsten
Af Søren Gülck

Fjernvarmebrugerne
i Gråsten kan glæde
sig over, at man også
i 2015 kan bibeholde
den næsten rekordlave
fjernvarmepris.

Gråsten Fjernvarme er
dermed blandt den billigste sjettedel sammenlignet med landets øvrige
fjernvarmeværker.
Flere nye

fjernvarmekunder er
kommet til i det forgangne år. Det gælder
Mågevejskvarteret og
mange beboere i Alnor.
Hos Gråsten Fjernvarme

glæder man sig over, at
flere større erhvervskunder
i den kommende tid bliver
tilkoblet fjernvarmenettet.
- Gråsten Salater er allerede blevet tilkoblet og

snart følger Danfoss og
Ulsnæs-Centeret efter, nævner direktør Peter Mikael
Kjer Stærdahl.
- Vi har hidtil været yderst
forsigtig i vores beregninger
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på det antal år, som det
tager at nedskrive virksomhedernes investeringer. Nye
beregninger viser imidlertid, at anlægsinvesteringerne allerede vil kunne
være afskrevet i løbet af tre
år, siger Peter Mikael Kjer
Stærdahl, som glæder sig
over, at de besparelser, som
man har stillet nye kunder i
udsigt, bliver opfyldt.
- Derfor håber jeg, at
vi næste år kan komme
i dialog med endnu flere
erhvervskunder, siger
direktør Peter Mikael Kjer
Stærdahl.
Kommer til Egernsund
Problematikken omkring
etablering af fjervarme i
Egernsund er løst. Borgerne
i teglværksbyen kan derfor
se frem til at få tilbudt
billig fjernvarme allerede i
2015.
Prisen på fjernvarmen
bliver den samme i Gråsten
og Egernsund. 

For tiden graves der på
højtryk for at for indlagt
fjernvarme til Danfoss i
Gråsten. Foto Søren Gülck

JULEHJÆLPEN 2014
Røde Kors Gråsten oplevede i 2014 igen en markant
stigning i antallet af familier som søgte julehjælp.
Hjælpen i 2014 bestod af en ’Købmandspakke’ til en værdi af
DKK 800,00, plus et gavekort på DKK 250,00 pr. barn under 18
i familien til brug i Gråsten Bog og Ide, Ulsnæscentret.
25 familier med tilsammen i alt 47 børn fik på den
måde glæde af Røde Kors julehjælpen i 2014.
Julehjælpen blev i 2014 sponsoreret af
- Rema 1000 Kæden med ’Købmandspakker’
- Foreningen for Kørestolebrugere og gangbesværede
i Gråsten (KGGO) med varer doneret af kunder på
indkøb hos Euro Spar og Super Brugsen, Gråsten
- Lions Club, Broager-Gråsten

Lone Haslund er ny kunderådgiver i Sydbank i Gråsten.

Foto Søren Gülck

Nyt job i Sydbank i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Sydbank har ansat
48-årige Lone Haslund
som ny kunderådgiver i
bankens Gråsten-filial.
Lone Haslund er født og
opvokset i Hedensted nord
for Vejle, men flyttede med

sine forældre til Nordborg,
da hun var 7 år.
Elevtiden begyndte i
Handelsbanken, og hun
har siden været forbi
Danske Bank, Realkredit
Danmark og Nordea, hvor
hun har betjent kunder i
Broager og Sønderborg.
Lone Haslund holder

meget af at passe hus og
have og familie, og privat
har hun boet de seneste
seks år i Gråsten sammen
med sin mand, Torben
Haslund, som arbejder på
Flyvestation Skrydstrup.
Parret har en søn på 4½
år. 

Ideen med ’Glædelig Jul’ pakker til ensomme, som ikke på
anden vis har familie eller andre pårørende, som kommer forbi
med en opmærksomhed til julen, blev fortsat i 2014.
Her blev det til 20 personer som på denne måde blev opmærksomme
på, at nogen også havde tænkt på dem til julen.
Som noget nyt fik Plejehjemmet Dalsmark i Rinkenæs og
Gråsten Plejecenter i Gråsten også overrakt en stor ’Julekurv’
til juledagene til de ældre der fra Røde Kors, Gråsten.
Også disse initiativer var sponsoreret af ovennævnte.
Røde Kors i Gråsten forventer, at der også fremover vil
være mange ansøgere til julehjælp, og ensomme og andre,
som vi ønsker at uddele ’Glædelig Jul’ pakker til.
Vi vil i bestyrelsen for Røde Kors, Gråsten, derfor udover at sige
1000 tak for samarbejdet og støtten fra sponsorerne i 2014, også
hilse det meget velkommen om endnu flere virksomheder og
organisationer vil deltage i at sponsorere hjælpen fremover.
Bestyrelsen for Røde Kors, ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår
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Årsskrift

TILLYKKE
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

Foreningen Gråsten
Elever, som rummer
tidligere elever på Gråsten
Landbrugsskole, har udgivet et fint årsskrift på 130
sider.

Skriftet fortæller blandt
om årets gang på den 90 år
gamle landbrugsskole.
Nogle af de meste læste
sider er nyt fra gamle
elever. 

24 timers
computerspil

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

JULEGAVE
IDÉ

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

Kære mormor

FOREDRAG MED HJERNEFORSKER

PETER LUND MADSEN

Hip, hip, hurra - tillykke med
din 60 års fødselsdag.

Onsdag den 18. marts kl. 19.00
i Ahlmannsparken i Gråsten

Tak for din kærlighed og
omsorgog for alle timerne på
fodboldbaner rundt omkring.

Peter Lund Madsen leverer et spændende
foredrag om hjernen og omstillingsparatheden.
Foredraget tager udgangspunkt i:

Knus fra Emil,
Lukas, Oscar
og Sigurd

42 unge hyggede sig forleden med at spille computerspil 24
timer i træk i Kværs Forsamlingshus. Foto Jimmy Christensen

- Hvorfor kan hjernen ikke lide forandringer?
- Hvorfor er forandringer så altafgørende nødvendige?

Kære dejlige mor

- Hvad gør vi?

Tillykke med den runde dag.

Køb billet kr. 150,hos Gråsten Boghandel,
Matas, Profil Optik,
Rådhuskiosken eller
Tinsoldaten

Tusind tak fordi du
altid er der for os.
Glæder os til at fejre dig.
Knus
Berit og Tonia.

Stort tillykke
med din 60 års fødselsdag
den 27. december
Til verdens mest
omsorgsfulde, sødeste
og varmeste kone
Elsker dig

Gråsten Handelsstandsforening og LOF Syd

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

FELSTED KIRKE

Onsdag den 24. december kl. 13.30 og kl. 16.30
ved Niels Refskou kl. 15.00 Tysk gudstjeneste
Torsdag den 25. december kl. 11.00 ved Jan Unold
Fredag den 26. december kl. 11.00 ved Niels Refskou
Søndag de 28. december kl. 11.00 ved ?

Onsdag den 24. december kl. 14.30
og kl. 16.00 ved Oliver Karst
Torsdag den 25. december kl. 10.00 ved Oliver Karst
Fredag den 26. december kl 10.00 ved Oliver Karst
Søndag den 28. december kl. 10.00 ved Oliver Karst

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

Onsdag den 24. december kl. 15.00 ved Niels Refskou
Torsdag den 25. december kl. 9.30 ved Jan Unold
Søndag den 28. december kl. 9.30 ved?

BROAGER KIRKE

Onsdag den 24. december kl. 14.00 og
kl. 15.30 ved Stefan Klit Søndergaard
Torsdag den 25. december kl 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard
Fredag den 26. december kl. 10.30
ved Maria Gitz Christiansen
Søndag den 28. december kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Onsdag den 24. december kl. 14.00
og kl. 15.30 ved Maya Ravn
Torsdag den 25. december kl. 14.00 ved Maya Ravn
Fredag den 26. og Søndag den 28.
december. Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE

Onsdag den 24. december kl. 14.30
og kl. 16.00 ved jan unold
Torsdag den 25. december kl. 9.30 ved Niels Refskou

RINKENÆS KIRKE

Onsdag den 24. december kl. 14.30
Rinkenæs gl. kirke og kl. 16.00
Korskirken ved Marianne Østergård
Torsdag den 25. december kl. 10.30
Korskirken ved Marianne Østergård

Fredag den 26. december kl 10.30
Rinkenæs gl. kirke ved Marianne Østergård
Søndag den 28. december Kirkebil til
gudstjeneste i Sottrup kirke 10.30

VARNÆS KIRKE

KLIPLEV KIRKE

Onsdag den 24. december kl. 16.00 ved Povl Callesen
Torsdag den 25. december kl. 10.00 ved Povl Callesen
Fredag den 26. December kl 10.00 ved Povl Callesen
Søndag den 28. December kl. xx ved Povl Callesen

NYBØL KIRKE

Onsdag den 24. december kl. 14.00
og kl. 16.00 ved Anders Kingo
Torsdag den 25. december kl. 10.00 ved Anders Kingo
Fredag den 26. december kl 10.00
der henvises til Nybøl
Søndag den 28. december kl. 10.00 ved Anders Kingo

Onsdag den 24. december kl. 11.30
Tysk gudstjeneste ved Kirstin Kristoffersen
og kl. 14.30 og kl. 16.00 julegudstjeneste
ved Charlotte Rørdam Kristensen
Søndag den 28. december kl. 10.30
ved Charlotte Rørdam Kristensen
Onsdag den 24. december. Ikke oplyst

VESTER SOTTRUP KIRKE

Onsdag den 24. december kl. 14.30 og kl.
16.00 ved Vibeke von Oldenburg
Torsdag den 25. december kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg
Søndag den 28. december kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE

Mittwoch, 24.Dezember Christvesper in der
Schlosskirche Gravenstein 15.00 Uhr
Donnerstag, 25.Dezember Weihnachtsgottesdienst
in Holebüll 14.00 Uhr
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Inspiration til julen

Weekendåbent
efter aftale

En række kvinder var forleden på besøg i Gråsten blomster for
at få inspiration til juledekorationer.Foto Jimmy Christensen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Christa Nissens
bisættelse.

Tak for besøg og blomster.
En særlig tak til hjemmeplejen der altid
var der for Christa / vores mor.
Jørgen Nissen og Familie

Tak
for opmærksomheden ved

Jørgen Andersons
bisættelse

En særlig tak til Vesterdalen for den sidste tid
Familien

Alt i begravelsesbinderi

Elevrødder fra 7. klasse på Rinkenæs Skoles indvier tårnet.

Tårn indviet i Rinkenæs
Af Ulla K. Brommann

Rinkenæs Skole har
fået 90.000 kroner til
en ny netpyramide.
Det var elevrådsformand
Sofie fra 6.klasse og
næstformand, Rigmor fra

Dødsfald
Anne Helene Hansen,
Gråsten, er død, 82 år. 

5.klasse, som i efteråret på
vegne af Rinkenæs Skole
var med til at forhandle om
elevmillionen, som stillet
til rådighed af Sønderborg
Kommune.
De gjorde et fantastisk
arbejde og kom altså hjem
med 90.000 kr., som
er blevet investeret i en
netpyramide.
Netpyramiden er 5 meter
høj, så skolens elever rigtig
kan komme op i de højere
luftlag.

Ved indvielsen var det
selvfølgelig først de dygtige
elevrødder som tog en tur
op til toppen, og derefter
var det så resten af skolens
elever, der tog en kravletur.
Udover at bruge tårnet
i pauserne, vil tårnet
også kunne anvendes i
undervisningen.
Man kan for eksempel
hænge dagens staveord op
i toppen, eleverne skal så
kravle op og læse et ord,

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.

Gitte J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Nordborg
Storegade 39
Tlf. 7445 1145

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

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard
Min sidste vilje - vi hjælper med at nedskrive dine ønsker, gratis

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Et smukt minde og et sidste farvel...

Guderup
Bakken 23
Tlf. 7445 8011

ned igen og skrive det og så
op igen.
Bevægelse er godt for
indlæringen, både mens
man lærer, og når man
lige skal have et break i
undervisningen.
Rinkenæs Skole har efterhånden fået etableret gode
legemuligheder på det store
udendørsområde, så man
ikke kan lade være med at
bevæge sig. 

Gratis levering til omegnskirker

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

www.als-begravelse.dk
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Jule- og Nytårshilsner
Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

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

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Glædelig Jul & Godt Nytår

Vi ønsker alle
vore kunder
glædelig jul
& godt nytår
Nygade 17 | DK-6300 Gråsten
CVR.: 33577591 | Tlf. 6960 8000
info@ipnordic.dk | www.ipnordic.dk

Vi ønsker alle
en glædelig Jul
og et godt Nytår

Andr. Petersen & Søn
PLANETVEJ 2 · 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 24 16 · BILTLF. 40 19 24 16 · FAX 74 65 24 18

Ønsker alle
en Glædelig Jul samt et
Godt Nytår

BIKE SA
Vi er kun et klik fra dig!
Besøg os på butikm.dk

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

GLÆDELIG JUL
& GODT NYTÅR

Vi ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår
Borggade 4, 6300 Gråsten Tlf. 40 28 40 51

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Ringgade 15 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 90 00

ønsker alle en
glædelig Jul og
et godt Nytår
Garn 28/08/13
og stofbutikken
store udvalg
10:19 Sidemed
1

DIT SERVICE. GRÅSTEN

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

GRÅSTEN • Torvet 3 • 70 11 10 70 • www.dinhs.dk

Glædelig jul
og godt nytår

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65
www.centerpubgraasten.dk

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår
ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten
telefon 7465 1031
www.fribikeshop.dk

Ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår

ipnordic

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Vi ønsker alle
en glædelig Jul
og et Godt Nytår
GRÅSTEN BOGHANDEL
Ulsnæscentret
Sundsnæs 11 6300 Gråsten
Tlf. 74654422 · E-mail: 4890@dogpost.dk

Dit værksted og servicebutik på vejen

www.el-teknik.dk

✔ Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

Bomhusvej 19 · 6300 · Gråsten www.graastenfitness.dk
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Gråstens flotteste
julebelysning
Af Søren Gülck

Bilister i hobetal har i julemåneden været ved at dreje
hoved ad led, når de passerer Vivian og Paul Petersens
flotte hus på Kongevej 11 i
Gråsten.
Et overflødighedshorn af
lyskæder og figurer lader
ingen være i tvivl om, at det
snart er jul.
Idéen til julebelysningen
har de fået hos deres ældste
søn, som bor i Australien.
- Flere af kæderne og

figurerne har vi haft med
hjem fra vores rejser til
Australien, fortæller Paul
Petersen, som sidste år
måtte droppe det meste af
julebelysningen på grund af
et par heftige storme.
Den flotte julelysning
koster omkring 1500 kroner ekstra på elregningen i
december. 
Julebelysningen på Kongevej
11 i Gråsten er inspireret fra
Australen.


Foto Søren Gülck

Jule- og Nytårshilsner
Vi ønsker alle
en glædelig Jul
og et godt Nytår
Kværsgade 18 . Kværs . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 90 71 . Fax: 74 65 90 75
kontor@unghanen.dk www.unghanen.dk

Vi ønsker alle
en glædelig jul og
et godt nytår

Gråsten Maskinservice
Ulsnæs 33B · 6300 Gråsten · Tlf.: 73 65 19 12
post@graasten-maskinservice.dk

Godt Nytår

Vi ønsker alle vore kunder glædelig jul & godt nytår

Godt Nytår

GLÆDELIG JUL
&
GODT NYTÅR
HERREFRISØR GERT ØSTERGAARD JENSEN
Nygade 3 6300 Gråsten Tlf. 7465 0498

Vi ønsker alle
en Glædelig Jul
og et Godt Nytår
PLANETVEJ 1-3 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 74 65 21 20 · FAX 74 65 25 98
E-MAIL: KNUD.ERIK@HEISSEL.DK · WWW.HEISSEL.DK

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Fiskenæsvej 2 ∙ 6300 Gråsten ∙ Telefon 73 65 00 33
info-mf@enjoyresorts.dk ∙ www.enjoy-resorts.dk

Vi ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår
Jørgen Petersen
Maskinforretning

Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

Vi ønsker alle
en glædelig Jul
og et godt Nytår
KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tlf.74650316

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tlf.74650316

Vi ønsker alle
en glædelig jul og
et godt nytår

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

v/Ole Lorenzen
Søndertoft 27, Kværs · 6300 Gråsten
74 65 92 44 / 22 31 60 89 · K-A-V@mail.dk

Glædelig Jul & Godt Nytår
Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten

OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16 ∙ W W W.PROFILOP TIK.DK
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Børn var til julefrokost på kroen
Af Jimmy Christensen

Dagplejen Gråsten Øst
var atter i år til julefrokost på Den Gamle Kro.
Det var fem dagplejere og én
gæstedagplejer og 15 glade
børn, som var afsted.
Der var først sang og dans
om juletræet, før de små
endelig kunne tage plads ved
det lange veldækkede bord,
hvor der var dækket op med
lækker julemad.
De velopdragne børn fik
også besøg af julemanden, før
de fik en god middagslur. 

Dagplejebørnene hyggede sig med en julefrokost på Den Gamle Kro. Foto Jimmy Christensen

Der blev sunget og danset om juletræet.

Foto Jimmy Christensen

Jule- og Nytårshilsner
Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Ønsker alle
en Glædelig Jul samt
et Godt Nytår
Rønhaveplads 19 · 6400 Sønderborg · Tlf. 87 99 55 85 VINDUESPOLERING

TEICHERT’S

Kværs Kro ønsker alle
en glædelig Jul
og et godt Nytår
Kværsgade 9-11, Kværs
6300 Gråsten

Rengøring & Service
VOGNMAND & ENTREPRENØR
Vi ønsker alle vore kunder
Niels Jessen eftf.
v/ Manfred Teichert
glædelig jul & godt nytår
Vi ønsker alle vore kunder
Lassensvej 8, Alnor
glædelig jul & godt nytår6300 Gråsten

TEICHERT’S

Mobil 51 22 VINDUESPOLERING
55 06
Rengøring & Service
mteichert@mail.dk
Egenæs 11, 6300 Gråsten • Claus: 20 19 81 58 • Kjeld: 20 19 81 59
www.nielsjessens.dk

Vi ønsker alle vore medlemmer
en glædelig Jul og et godt Nytår

v/
v/Manfred
Manfred Teichert
Teichert
Lassensvej
8, Alnor
Alnor ∙ 6300 Gråsten
Lassensvej 8,
Mobil 51 22 55 06 ∙ mteichert@mail.dk

6300 Gråsten

Mobil 51 22 55 06
mteichert@mail.dk

Glædelig Jul
& Godt Nytår
Quorps Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår
Torvet 9, 6300 Gråsten Tlf. 74 65 27 55

Glædelig jul
& godt nytår

Åbningstider:

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

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

Glædelig Jul &
Godt Nytår

Møllegade 3, DK-6330 Padborg, Tlf. 74 37 60 90

Ønsker alle
en Glædelig Jul
samt et Godt Nytår
BYENS LÅSESERVICE
Tømrermester Peter Veng

Slotsgade 7, 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 65 30 31

www.tojeksperten.dk

Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf.: 28 12 49 19
www.låseservicesønderborg.dk

Broager

Trængsel ved julebasar
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Af Søren Gülck

Broager Plejecenter holdt
forleden julebasar.
Beboere og brugere af
dagcentret har i et halvt
fremstillet pynt og små
gaver til julen. Den sidste
tid er dog brugt til at bage
småkager efter gode gamle
sønderjyske opskrifter. 
Lokale foreninger har dystet om donationsmønter. Her ses Vivi Meeder og Malene Jæger
Hansen fra Broager Pigespejder, Ove Petersen, Broager Brandværnsorkester, Lisa Nielsen fra
Broagerland Rideklub og uddeler Bent Moldt. 
Foto Jimmy Christensen

Både julepynt og småkagerne
blev forleden sat til salg på
Broager Plejecenter.

Foto Søren Gülck

Skataften i Skelde
Skelde Gymnastikforening
har afholdt præmieskat
med 19 deltagere.
Der var præmie til de fem
bedste.
Aftenens vinder blev Jens
Lorentzen, Broager, med

2430 point, mens Aage
Hansen, Sønderborg, besatte 2. pladsen med 2172
point.
På 3. pladsen kom Viggo
Hansen, Skelde, med 2132
point, mens 4. pladsen gik

til Jens Møller, Skelde, med
1775 point.
Tage B. Jørgensen,
Broager, tog 5. pladsen med
1612 point. 

Broager-foreninger får
penge til gode formål
Af Gunnar Hattesen

SuperBrugsen i Broager
har atter givet en donation til tre foreninger.
Det er dagligvarebutikkens
kunder, der ved at lægge
en brik i én af de tre søjler,
der står ved udgangen af
SuperBrugsen bestemmer,
hvilke af de tre ansøgere,
der skal have deres støtte.

SuperBrugsen i Broager
har gennem et par år kørt
med et projekt med uddeling af donationer til lokale
foreninger.
I alt 5.000 kroner fra
SuperBrugsen i Broager
er rullet ind på tre lokale
foreningers konti.
Broager Pigespejser fik
2.083, Broager, Broager
Brandværnsorkester
fik 1.583 kroner, mens

Broagerland Rideklub fik
1.334 kroner.
SuperBrugsen i Broager
vil gerne engagere sig i det
lokale miljø, dagligvarebutikken er en naturlig del af.
- Derfor har vi udvalgt de
tre projekter, som vi støtter
med 5.000
kroner, fortæller uddeler
Bent Moldt. 

Vi ønsker alle en GLÆDELIG JUL og et rigtigt GODT NYTÅR
Tilbudene gælder fra lørdag den 27. til onsdag den 31. december 2014
Kohberg hotdogbrød
Hjemmelavede
Excellent
eller burgerboller
Kålpølser
dessert is
SL AGTEREN

FRIT VALG

S

10 stk

00
45
Taffel
Chips

900 ml

00
20

COOP Morgenbrød
eller Flûtes
FRIT VALG

200 g

1200

1000

SuperBrugsen Broager

Broager
COOP Wienerpølser
8 stk

00
20

00
10

Sønderjydsk
Grønkål

COOP
Piskefløde

G
K U N S Ø N DA B E R
M
E
C
E
D
.
8
D EN 2

500 g

00
10

Maks. 3 pk. pr. kunde

AG
K U N M A ND BER
M
E
C
E
D
.
9
2
D EN

½ liter

00
5

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra lørdag den 27. til
onsdag den 31. december 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Maks. 3 pr. kunde

tlf. 73441500
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Nyt Medborgerhus
Af Gunnar Hattesen

Om et år udløbet
Sønderborg Kommunes
kontrakt om leje af
Degnegården. En stribe
foreninger i Broager
står derfor uden
mødested.
Det er baggrunden for, at
der forleden blev nedsat en
projektgruppe, der arbejder
for at få etableret et medborgerhus i Broager.
Ifølge koordinator for
projektgruppen Erik Krogh
fra Broagerlands Venstre
er initiativet nu så langt
fremme, at man kan danne

sig et billede af de lokaliteter, der er til rådighed i det
gamle rådhus i Broager.
- Rådhusbygningen er
stadig i god stand, selv om
den nu har stået tom i et år,
fortæller Erik Krogh.
Projektgruppen har efter
de første møder vurderet,
at medborgerhusprojektet
kun kan lykkes, såfremt
at aktiviteterne fra Degne
gården, Annasminde og
ikke mindst Biblioteket
samles i det nye hus.
- Når de tre aktivitetssteder samles under et
tag, vil der kunne skabes
en sund drift i det nye

Spændende sviptur til

Stockholm

En stribe foreninger på
Broagerlang er repræsenteret
i projektgruppen, som
arbejder på et nyt medborgerhus i det gamle rådhus.

Foto Jimmy Christensen

medborgerhus, mener Erik
Krogh.
Næste fase i gruppens
arbejde bliver, at udarbejde
et udkast til indretningen
af det gamle rådhus, så de
kommende brugere at medborgerhuset får de bedst
mulige pladsvilkår.
- Selvfølgelig skal vi tage
hensyn til den indretning
og lokaleopdeling, der er i

det gamle rådhus. Ved at
kunne ”genbruge” en del
af de nuværende lokaler,
kan der i etablerings- og

Dødsfald Gør klar til
egnsspil i 2016
Jens R. Kerdil, Broager, er
død, 48 år. 

og Helsinki

Mandag den 18. maj - torsdag den 21. maj 2015
Efter opsamling kl. 8.00 i Ahlmannsparken i
Gråsten kører vi med passende pauser til Nykøping,
hvor vi forventer at være sidst på dagen.
Tirsdag den 19. maj kører vi videre til Stockholm, hvor vi
skal opleve nogle af Stockholms seværdigheder. Der vil også
blive tid til at gå på egen hånd og måske spise lidt frokost.

Deutsche Kindergärten
Sonderburg (DKS)
DKS ist der Zusammenschluss der Deutschen Kindergärten
Sonderburg mit 4 Abteilungen: Arnkilstrasse, Broacker,
Gravenstein und Ringreiterweg. Wir nehmen Kinder
im Alter von 0-6 Jahren auf. (www.kiga.dk)

Kl. 17.00 sejler vi med Silja-Line ud igennem Stockholm´s
smukke skærgård med kurs mod Helsinki.

sucht ab 01.03.15

Silja Line’s færger er helt fantastiske. Der er mulighed for at
nyde en lille ting på en af de mange små listige steder, shoppe
i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.

(Primär für die Abteilung: Broacker)
1 Pädagogen/Erzieher in
Festanstellung (30 Stunden)

Om aftenen er der arrangeret en overdådig buffet med øl,
vin og vand - bagefter er der rig mulighed for at more sig.

und

Onsdag den 20. maj får vi skibets store morgenbord inden vi
lægger til kaj i Helsinki - lige midt i byen. Her får vi en byrundtur,
hvor vi skal se nogle af seværdighederne i Helsinki. Vi skal bl.a. se
Sibelius Parken og Fjellkirken, som er smukt bygget ind i fjeldet.
Der bliver også lidt tid på egen hånd, eks. vis til et besøg i
strøggaderne i Helsinki. Kl. 17,00 sejler vi mod Stockholm.
Om aftenen er der igen kæmpebuffet ombord på Silja Line.

Pädagogische Assistenten
oder Helfer/in (30 Stunden) als
Schwangerschaftsvertretung

Torsdag den 21. maj skal vi nyde indsejlingen til Stockholm, en
flere timer lang tur ind gennem skærgården, inden vi kl. 9.30 atter
lægger til kaj i Stockholm og bussen kører mod Helsingborg og
videre over Sjælland til vi er tilbage i Gråsten sidst på aftenen.

•
•
•
•
•
•
•

Prisen for turen er kr. 2995,- pr. person i dobbeltværelse
– enkeltværelsestillæg kr. 300,-

•
•

Tillæg for udvendig kahyt 300,- kr. pr. person
Prisen inkluderer:
3 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på
Silja Line’s færger (samme kahyt hver vej), 1 x middag,
2 x buffet m/øl, vin og vand på Silja Line, egen bus
under hele turen, alle udflugter, rejselederbistand
Tilmelding til telefon
2116 0683

møde nr. 3 anden uge i
januar.
Erik Krogh forventer, at
der ligger en projektbeskrivelse klar 1. marts 2015. 

ombygningsfasen spares
penge, fortæller Erik
Krogh.
Projektgruppen holder nu
juleferie, men starter med

•
•

På generalforsamlingen i
Cathrinesmindes Venner
blev formanden Elisabeth
Alrøe genvalgt.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er sekretær
Curt Buch-Hansen, kasserer Joachim Hagenau,
og menige bestyrelsesmedlemmer er Birgitte Hell,
Christian Frederiksen, Finn
Wogensen og Knud Bille.
Suppleanter er Carsten
Hauerberg og Nanna
Gellert. Ved møderne deltager suppleanterne altid.
Der er nedsat et udvalg

til at tage sig af egnsspillet 2016, der allerede er i
gang med at blive skrevet
af forfatter Jacob Clausen,
Haderslev.
Udover 2 fra bestyrelsen
er det også Erik Breum,
Hans Christensen og Mona
Nielsen, der gennem mange
år har hjulpet.
- Men vi efterlyser en person, der kender til teaterarbejde og som vil være
med til at have kontakt til
instruktør og skuespillerne.
når vi går i gang næste
efterår, nævner formanden
Elisabeth Alrø.
Interesserede kan melde
sig på 22153172 hvis man
er villig til at hjælpe med
egnsspil 2016. 

WIR ERWARTEN, DASS DU:
Erfahrungen im Fachbereich hast
Deine Kompetenzen gerne zur Verfügung stellst
Freude an der Arbeit mit Kindern (0-3 Jahren) hast
Positiv auf die Menschen zugehst
Robust und flexibel bist, dich fortbilden möchtest
Neue Ideen hast und sie im Team umsetzt
Fertigkeiten und Freude an den Digitalen Medien
hast, und diese mit Kindern umsetzen kannst
Die deutsche und dänische Sprache beherrscht
Der europäischen Entwicklung
Positives abgewinnen kannst
WIR BIETEN:
Eine entwicklungsorientierte Einrichtung
Ein Team, dass auf Dialog, Anerkennung, Kooperation,
Engagement und Eigenverantwortung wert legt
Weitere Informationen erhältst du bei : Elke
Sievertsen +45 74 44 12 83 oder Florian Born, Leiter
der DKS (dagtilbudsleder) +45 27 90 04 86
Wir werden ein erweitertes Führungszeugnis
(børneattest) einholen.

BovAvis
Lohn- und Arbeitsbedingungen nach geltendem Tarifrecht.
Bewerbungen werden nur digital entgegengenommen
bis zum Montag 12. Januar 12.00 Uhr an
fbor@sonderborg.dk + esir@sonderborg.dk
Bewerbungsgespräche finden am Mittwoch 21. Januar
2015 statt, du wirst per Mail benachrichtigt

Nytårskoncert
i Egernsund Kirke

Søndag den 4. januar kl. 15.00
med

TRIO KLEZMER
Fejende flot harmonika,
sprudlende sang
og inciterende violin i
medrivende jødisk folkemusik,
højstemt og livfuldt.
Entré kr. 50,-

Reception
En række prominente
lokale personer deltog forleden i afskedsreceptionen
for direktør for det tyske
centralbibliotek i Aabenraa,
Nis-Edwin List-Petersen,
som efter 15 år på posten
gik på pension,
Blandt de lokale deltagere var tidligere formand
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Aktivt år

for Bund Deutscher
Nordsleswiger, Hans
Heinrich Hansen, Egern
sund, fhv. borgmester Jørn
Lehmann, Broager, og
fhv. politimester Michael
Mørup Hansen. 

Formand for Cathrines
mindes Venner, Elisabeth
Alrøe, kunne på generalforsamlingen forleden se
tilbage på et aktivt år.
Der var nedsat to udvalg,
der har haft meget at se til i
årets løb: dels styringsgruppen for egnsspillet ”Skudt i
grus”, skrevet af Kaj Nissen

Tlf

og med Niels Damkjær
som instruktør – ligesom
de også var det ved egnsspillet i 2014.
I styringsgruppen – også
kaldet økonomiudvalget
– sad Mona Nielsen, Erik
Breum, Hans Christensen,
Tage Nielsen og fra bestyrelsen Joachim Hagenau

og Elisabeth Alrøe. Også
Knud Bille og Finn
Wogensen samt Torben
Westergaard, Martin
Wrang og Steen Jørgensen
fra teglværket var med, når
der var opgaver, hvor der
var brug for deres hjælp.
Det andet udvalg, der
arbejdede med et større
projekt, var rejseudvalget:
Christian Frederiksen,

Joachim Hagenau, Birgitte
Hell og Curt Buch-Hansen
tog sig af den store opgave,
det var at få planlagt tur til
Berlin, som 45 medlemmer
deltog i.
Elisabeth Alrøe glædede sig over, at egnsspillet
”Skudt i grus”, var ret godt
besøgt. 

. 74 48 50 57

900 m2

Jule- og Nytårshilsner
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 47

egerNSuND
MaSkiNFabrik

Hydraulik
Smede
Montage
CNC
Drejning
Fræsning

Tlf. 74 48 50 47

Jeg ønsker alle
eMe
en glædelig Jul og
Auto Nytår
etStenderup
godt
Havnevej 3
6320 egernsund

Tlf. 74 48 50 57

Tlf.: 74 44 27 54
Fax: 74 44 20 14

Peter Christensen og
Sønner ApS

Tlf. 74 48 50 57

Glædelig Jul & Godt Nytår

VOGNMANDSFORRETNING

ønsker alle en
glædelig jul samt
et lykkebringende
nytår

Skodsbølvej 90

Tlf. 74 44 16 57

v/Brian Petersen
Stenderup 40 • 6400 Sønderborg

Tlf. 74 46 90 91
Fax 74 46 90 95

Udlejning af containere

Salonen er lukket fra d. 24.12.
til og med d. 5.1.15

Teddy’s Salon
LARS THIESEN
Mejerivej 7, Nybøl, 6400 Sønderborg
Telefon 74 46 74 89

Sundsgade
6, Egernsund
Sønderborg's

Teddy’s Salon

Broager Lokalbestyrelse

Tømrer & Snedkermester
v/ Joachim Bundgård Nielsen

Sundgade 6
egernsund

Tlf.: 60187200

74 44 23 43

Vestergade 11
6310 Broager

Hermann Johannsen eftf.

Glædelig Jul og Godt Nytår

jan Teichert ApS

Hermann Johannsen eftf.

jan
Teichert
ApS
Murer
og aut. kloakmester
Murer og aut. kloakmester

Mejerivej
• 6310
Broager
Mejerivej
9 •96310
Broager

Tlf: 74485575/74442009 · www.snedkerstaugaard.dk

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 640028Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Glædelig Jul
og Godt Nytår

I Va N
I Va
K INR K E
I RGKaEaGRaDa R D

Tlf.
74
4444
1313
Tlf.
74
48
r Broager
god
byfest
og48
ringridning

Brovej Brovej
44 · 632044
egernsund
· 6320 egernsund
Tlf. 40 33
05 40
37 33
· Tlf.
74· 44
05 74
37 44 05 37
Tlf.
05 37
Tlf.

r Broager
godBroager
byfest∙ og
ringridning
Mejerivej
9 ∙ 6310
Telefon
74 44 13 48

tøMRERtøMRER& SNEDKERfoRREtNING
& SNEDKERfoRREtNING
aPS
aPS

Glædelig Jul & Godt Nytår

r Broager god byfest og ringridning
ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår

Glædelig Jul & Godt Nytår
Skolevænget 22, Nybøl 6400 Sønderborg
M: 23 46 15 71

Aut. El-installatør ∙Møllegade 55 ∙ 6310 Broager ∙Tlf. 74 44 15 95

KORT FORTALT - KORT TIL ALT

Jeg ønsker alle
en Glædelig Jul
et Godt Nytår

MIDTALS TRAFIKSKOLE

GLÆDELIG
JUL
HarHar
du noget
du noget
du skal
du skal
ha’ ha’
klinket?
klinket?
& GODT NYTÅR
Kim’s Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Storegade 23, 6310 Broager · Tlf. 2025 3585

Vi holder ferie

Skeldevej 17, 6310 Broager ∙ Telefon 7444 9409
www.kimscykelservice.dk

Salon Dorte

Glædelig Jul
og Godt nytår
RATHJE’S
DRIVE IN
BAGER I
Sundsgade 79 6320 Egernsund Tlf. 74 44 27 92

fra den 20. - 27. juli
Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Møllegade 56 · 6310 Broager

Vi ønsker alle
en glædelig jul og
et godt nytår

Tlf. 20 28 94 70

Farverløkke 13 ∙ 6310 Broager ∙ Telefon 7444 1115

DAME & HERRE FRISØR

FROMMS AUTOSERVICE

APS

Glædelig Jul
& Godt Nytår
Vi ønsker
et godt løb
SNEDKERFIRMA
v/Bjarne Nielsen

BROAGER

37
Ønsker alle en glædelig Jul
og et godt Nytår

Brovej 90
6310 Broager

TLF. 7444 1985
FAX 7444 1962

pfauto@post.tele.dk

37
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Jule- og Nytårshilsner
Vi ønsker alle
en glædelig jul og
et godt nytår

Glædelig Jul & Godt Nytår

Tømrer- & snedkerforretning ApS

Glædelig Jul
& Godt Nytår
BLOMSTERBLOMSTER
OG GAVEARTIKLER
& GAVEARTIKLER
Storegade
18
.
6310
.Tlf.
4444
2929
0000
Storegade 18 . 6210 Broager . 74
Tlf. 74

Blikkenslager

BROAGER AUTOVÆRKSTED

Paul Jürgensen eftf.

Vi ønsker alle
Danmarks første
en glædelig jul og
Vi
ønsker
alle
en
glædelig
jul
all-inclusive
tv-pakker! et godt nytår
samt et lykkebringede nytår

Vi ønsker alle
en glædelig jul og
et godt nytår

GLÆDELIG JUL
Hydraulik
Smede

Hydraulik
&
Smede
Montage
C
N
C
EK el -service
Drejning
Fræsning
egerNSuND
399,,- Montage 578,299,&
GODT
NYTÅR
MaSkiNFabrik
CNC
28 kanaler

72 kanaler

*

*

88 kanaler

pr. md.

pr. md.

pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Min. pris 1. år
3.588,-

*

Min. pris 1. år
6.936,-

egerNSuND
MaSkiNFabrik

BROAGER

NEJSVEJ 18 • 6310 BROAGER

& LYD SERVICE APS

Hydraulik

Glædelig Jul &
Godt Nytår
Din Sundhedspartner
Skeldevej 17, 6310 Broager

(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager)

www.din-sundhedspartner.dk

VOGNMANDSFORRETNING

og et godt Nytår
Skodsbølvej 90

Tlf. 74 44 16 57

v/Brian Petersen
Stenderup 40 • 6400 Sønderborg

Tlf. 74 46 90 91
Fax 74 46 90 95

Udlejning af containere

Egernsund Malerforretning

v/Verner Bentzen - Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09
36 - Biltelefon 3074 6946
Sønderborg's
Tømrer & Snedkermester
v/ Joachim Bundgård Nielsen

Sundgade 6
egernsund

Tlf.: 60187200

74 44 23 43

Vestergade 11
6310 Broager

EgErnsUnD & KVærs
El-sErVIcE
Tlf. 74 48 90 30

www.frankthomsenaps.dk

Tlf: 74485575/74442009 · www.snedkerstaugaard.dk

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 640028Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Teglværksv
Teglværks

Gør det muligt
Broager Afdeling
Storegade 6
nordea.dk

Iøjnefaldende farverig
ej 3, 6400 Sdbg
Fl.landev

DYBBØl
52 69 - 21 22 01 30
Tlf. 74 48MASkInSTATIOn
Vi ønsker
alle
v/JenS kRISTIAn
JenSen

ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår
Gør det muligt

Broager Afdeling
Storegade 6
nordea.dk

beSouled

Sct. Pauli 28 • 6310 Broager • Tel. 4079 1647 el. 7444 2425

eMe

Peter Christensen og
Sønner ApS

El-installatør H.J.Paulsen D
ønsker alle
en
EgErnsUnD
KVærs
nyvej 5 · 6320&Egernsund
glædelig jul samt
El-sErVIcE
Telefon
74 44 25 80
El-installatør H.J.Paulsen
et
lykkebringende
El-installatør H.J.Paulsen Dre
Nyvej 5 · 6320 Egernsund
Telefon
74 65 93 11 Dre
nytår
Telefon 74 44 25 80
STATIOn
DYBBØl MASkIn
Telefon
74 44 25 80
n JenSen
v/JenS kRISTIA
Telefon
74 65 93 11

beSouled

eMe

ANTIK • NOSTALGI

Find os på

GLÆDELIG JUL
OG GODT NYTÅR

KØB og SALG

Åben dagligt 10.00 - 18.00. November-marts lukket mandag og tirsdag

Tlf.: 74 44 27 54
Fax: 74 44 20 14

LARS THIESEN
Mejerivej 7, Nybøl, 6400 Sønderborg
Telefon 74 46 74 89

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

Glædelig Jul & Godt
KØB og Nytår
SALG

Åben dagligt
10.00
- 18.00.
November-marts
lukketel.mandag
og tirsdag
Sct. Pauli
28 • 6310
Broager
• Tel. 4079 1647
7444 2425

Drejning
Fræsning

Havnevej 3
6320 egernsund

Teddy’s Salon

Mølmark 13 · 6310 Broager
www.ek-el.dk

Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Tlf.: 22 94 94 09

Smede
Montage
CNC

en glædelig jul og
en glædelig
et godtJul
nytår

Jane Gottlieb Steen Gottlieb

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

ANTIK • NOSTALGI

Vi ønsker
Jeg ønsker
alle alle
egerNSuND
MaSkiNFabrik

Stenderup Auto

VI ØNSKER ALLE
EN GLÆDELIG JUL
SAMT ET GODT NYTÅR

Noble
House
HavNoble
nevej 3 Tlf.: 74 4House
27 54
6320 egernsund Fax: 74 4 20 14

Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60
www.byggefirmaet-keld-ebbesen.dk

Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.dk

aut. el-installatør

6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Glædelig Jul & Godt Nytår

Tlf. 74 44 27 96

eMe

www.carstensmaskinvaerksted.dk
Tlf. 24 23 86 24

Keld
ebbesens Eftf. ApS

Egernsund
- kører for Dem
SØNDERBORG BILLED

GRASTEN RADIO

ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår

Byggefirmaet

Brodersens TAXI

Hydraulik
Drejning
Smede
Montage Fræsning
SKOLEGADE 2 CNC
6300 GRÅSTEN
TLF.: 74 65 24 Drejning
26
MOBIL: 40 27 26 39
Fræsning

*F
Forudsætter
orudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakk
tv-pakke
e fr
fra
a Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-bo
HDTV-box
x samt par
parabol
abol uden beregning,

BILSYN I BROAGER
V/ Christian Jørgensen
Ramsherred 3 ∙ 6310 Broager
www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk

www.broager-auto.dk
Industrivej 1 · 6310 Broager·
Tlf. 74 44 27 97
HDTV-box
broagerauto@bbsyd.dk
medfølger!
HDTV-kanaler i alle tv-pakk
tv-pakker
er
BUM!

HDTV-box Dyntvej 49 • 6310 Parabol
Broager
Standard
installation
Ingen
k
kortafgift
ortafgift
•
Tlf. 74 44 12 44 22 25
42 44

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

Industrivej 15, 6310 Broager
Tlf. 73 65 15 15, Mobil: 29 16 61 03 · mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Glædelig Jul
& Godt Nytår

I alle Canal Digital’s tv-pakker får du:

Tv-abonnement
Tv-abonnement til 4 rum

Bent Christensen

Storegade 15, Broager
74 44 0035

Tlf. 74 48 50 47
Fl.landevejFr.
3,Petersen
6400
Sdbg
en
glædelig
jul og
Maskinfabrik
af 1978
2 . Denmark
Tlf. 74 48 52 Smøl
69 -. 21
22 01
30
DK-6310
Broager
900
m
Tlf. 74 48 50 47

et godt nytår

Tlf.
74 48 50 47
Fr.
Petersen
Fr.bad-udstilling
PetersenMaskinfabrik
Maskinfabrikaf
af1978
1978
Tlf. 74 48Tl
5
Tlf. 74 48 50 57
Tlf.
74
44
16
18
Int.+
45
74
44
16
18
Tlf.
74
48
Tlf.
50
74
47
48
Tlf. 74
74 44
18 28
Int.+
45 7445
4474
16 18
Telefax
441616
Int.+
44 16Tlf.28
74 48Tlf.
50 74
47 48
Telefax
Telefax74
7444
4416
1628
28Int.+
Int.+45
4574
7444
4416
1628
28

IHLE

Tlf. 74 48 50 47

Tlf. 74
44..16
18 Int.+
45..Denmark
74
44 16 18
Smøl
DK-6310
Broager
Smøl
DK-6310
Broager
Denmark

Grafisk Produktion

Tlf. 74 48 50 47
74

Storegade 23 · DK-6310 Broager · Telefon 74 44 11 00 · ihle@ihle.dk · www.ihle.dk

Tlf.
Tlf.
Tlf.74
7448
4850
5047
47

Sundeved

Ung mesterbokser fra Blans
For 3 år siden fik den
nu 13-årige Mathias
Nissen Hansen fra
Blans en plads på
Julemærkehjemmet
Fjordmark i Kollund,
fordi han kæmpede
med overvægt.

3 gange i ugen træner den
unge fighter i bokseklubben i Felsted, og den store
indsats er bevis på, at han
inderligt brænder for sin
sport.
Den hårde træning har
betalt dig, for i dag har
Mathias Nissen udviklet
sin helt egen boksestil, han
vinder frem i ringen, og

han udgør et unikt talent
for sin alder.
Men med en kampvægt
på 83 kilo og en højde på
187 cm som 13-årig skiller

Vil være professionel
Det er i virkeligheden ikke
kun en sundere livsstil,
Mathias Nissen Hansen for
3 år siden fik med sig hjem
fra Julemærkehjemmet. En
bedre selvtillid og en større
bevidsthed om sit eget
værd har gjort, at Mathias
Nissen har kunnet udvikle
sig så bragende, som han
har gjort. Med en enorm
fighterånd har han kæmpet
sig op, forbedret sig selv og

På sit 12 ugers ophold på
Julemærkehjemmet tabte
han sig 12 kilo, fik en god
indsigt i en sund livsstil, og
han lærte om kostvaner og
motion.
Da han kom hjem blev
han klar over, at han
havde brug for noget at
gå op i, så han kunne
vedligeholde det flotte
resultat, han havde opnået
på Julemærkehjemmet.
Træner seks gange i ugen
Mathias Nissen Hansen
startede derfor til boksning
i Felsted Bokseklub, og i
dag 2 ½ år senere træner
han 6 gange i ugen af
mindst 2 timers varighed.

Mathias Nissen Hansen,
Blans, er på rekordtid blevet
en af Danmarks bedste
boksere.

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

Foto Jimmy Christensen

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE
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ÅBNINGSTIDER
Lørdag 27.12. kl. 9-12
Mandag 29.12. kl. 8-18 (demo-aften kl. 17)
Tirsdag 30.12. kl. 8-17
Onsdag 31.12. kl. 9-12

B
Ø

ED

Nytårsfyrværkeri
ER
LG
Ø
F

han sig markant ud fra sine
jævnaldrende.
Derfor har det i lang
tid været svært at finde
modstandere til det unge
boksetalent, og i klubben

-97

skabt sine egne drømme. At
træne hårdt er fortsat den
fremtidige plan, og at blive
professionel bokser er, hvad
Mathias Nissen drømmer
om og kæmper for.
Han er en individuel træner, presser sig selv godt, og
arbejder bedst alene, men i
bokseklubben i Felsted har
han en fantastisk hjælp, og
i sin far, der hjælper ham
i sporten, finder han en
enorm støtte.
Med den rette indstilling fortsætter Mathias
Nissen Hansen derud af,
kæmper sig fremad og
udvikler sig. Opholdet på
Julemærkehjemmet og den
mentalitet han tog med sig
derfra, har banet vejen for
det unge talent, og det har
gjort ham til en enestående
mesterbokser. 

VI ER EN DEL AF LIVET PÅ LANDET

BØRNEPAKKER
95
FRA

99

4 STK.

249

95

PR. STK. 6995

ZINK 905
BATTERIPAKKE I
Et flot batterisortiment med tre mellemstore
batterier samt flot fontæne.

775

kendt
4500 God

Land & Fritid • Højsvej 1, Ullerup • 6400 Sønderborg • tlf 3368 5385

De populære raketter Zink 905 fra den tyske fabrik ZINK Feuerwerk
er nu igen tilgængelige på det danske marked. Fire forskellige
udgaver: Silberweide, Brokat-Blau, Leuchtkäfer og Blinker.
Zink- raketterne er af en utrolig høj kvalitet.

Tilbuddene gælder fra lørdag d. 20. dec. til tirsdag d. 31. dec. Alle priser er inkl. moms i DKK.
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

i Felsted har man gjort et
enormt stykke arbejde, for
at finde en modstander,
der matcher både alder og
størrelse.
Dét er endelig lykkedes,
og i sine første rigtige
kampe af betydning, har
Mathias Nissen klaret sig
flot.
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Nøffelskoven skal tyndes ud
Af Gunnar Hattesen

Nøffelskoven ved Nybøl
trænger til at blive
beskåret efter at den
har groet i otte år.
Det mener skovfoged
Martin Reimers, - Uanset
hvor sjov den er med amfishelter, udskårne dyr og
snoede stier, er den ikke
en rigtig skov endnu. Der
mangler noget meget vigtigt nemlig alder, variation
og dødt ved. Det er hvad
mange af de dyr og planter
som hører hjemme i en
gammel skov mangler i
Nøffelskoven.
Alderen kan vi ikke gøre
noget ved ud over at have
tålmodighed, fortæller
skovfoged Martin Reimers.
- Men variation og dødt

Den vilde skov er et af
målene for Nøffelskovens
udvikling.

ved kan vi hjælpe skoven
med nu og derfor er det
blevet tid til at skovtune
Nøffelskoven, som vil ske
ved at tynde skoven på en
speciel måde og skabe døde
træer, der får lov at blive
stående.
Ifølge Martin Reimers
vil skovtuningen også
gøre skoven mere spændende for de mange

gæster, der dagligt bruger
Nøffelskoven.

Årsskrift for Sundeved
er på gaden
Af Gunnar Hattesen

Lokalhistorisk Forening
for Sundeved har
udgivet et fint årsskrift
for 2014. Bogen er med
sine 90 sider klar til
mange mørke vinterafteners læsning.

Mest fremtrædende er
en artikel om Ingeborg
Christine Michelsen, der i
forrige århundrede drev en
gård i Avnbøl. Gårdens senere ejer, Svend Jørgensen,
skriver om hendes usædvanlige historie.
Hun mistede sin bror i

1. Verdenskrig og overtog
med bankens hjælp gården
fra forældrene, der var ved
at gå bankerot.
Hun slog sig også på at
rulle tøj og duge i kompagniskab med nabokonen,
som hun senere købte ud.
Hun blev kendt under

- Skoven er nemlig ved at
vokse ind i en kedelig alder,

navnet "Æ Rollkuun", og
var en kvinde, der i perioder var til fest og farver og
andre gange var depressiv.
Hun var rap i replikken,
når hun følte sig trådt på,
men også gavmild over for
sine omgivelser.
Årsskriftet indeholder
syv artikler. Der er blandt
andet en artikel om, hvordan det lykkedes Christian
Paulsen fra Fuglsang at
undgå at blive indkaldt

Jule- og Nytårshilsner

Vi ønsker alle
et godt nytår
Stenderup Auto, Stenderup 40, 6400 Sønderborg
Telefon 74 46 90 91 Fax: 74 46 90 95
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185 år
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plast

til fronten under 1.
Verdenskrig. Den 29-årige
gårdbestyrer blev vagtmand
for russiske krigsfanger og
senere sendt rundt som
gratis arbejdskraft hos tyske
storbønder. Artiklen er
skrevet af Gunnar Solvang.
Der er også en beretning
om hjulmageren fra
Avnbøl, som i 1941 blev
udnævnt til ridder af
Dannebrog.
Asta Flyvholm Kjær
bidrager med en lille fortælling på sønderjysk om "Æ
skreerres ishuus" i Blans, og

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

Lundsgårdsvej 18, Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Mobil 40 21 86 24
www.rittertrim.dk

skovstykkerne der tyndes
hårdt, vil efter nogle år
blive tættere i bunden, fordi
nogle af stubbene vil skyde
nye skud og træerne bevare
grenene næsten til jorden.
Nogle af træerne vil givet
vis udvikle sig til herlige
klatretræer for børnene.
Denne måde at behandle
en nyplantet skov på har
Naturstyrelsen udviklet
specielt til Nøffelskoven,
så det bliver spændende
at følge skovens udvikling
de kommende år, fortæller
skovfoged Martin Reimers,
som tilføjer, at alt træ, der
bliver skåret ned, efterlades
i skoven til gavn og glæde
for fugle, pindsvin, insekter
og svampe og at skoven
kommer til at se lidt mere
rodet og vild ud, men
at stierne og skovvejen
naturligvis holdes fri for de
fældede træer. 

de oplevelser i sin barndom,
hun har haft omkring der.
Der er også en artikel
om Olav Bonefeld, Øster
Snogbæk, som ud over at
være landmand blandt andet var samler af og ekspert
i Tranebar-mønter.
Redaktionen består af
Carl Peter Møller, Avnbøl,
Christine Kristiansen,
Nybøl, og Folker Svane,
Kobberholm.
Årsskriftet kan købes
i Gråsten Boghandel og
koster 100 kroner. 

Nyuddannet

pædagogisk assistent fra
Social- og Sundhedsskolen
Syd. 

Dødsfald Dødsfald
Margrethe Sofie Kjær,
Vester Sottrup, er død, 89
år. 

Vi ønsker alle en
glædelig Jul &
et Godt Nytår

Peter Christiansen, Avnbøl,
er død, 62 år. 

Vi ønsker alle en
Jul & et Godt Nytår

WWW.KARLDPETERSEN.DK
WWW.KARLDPETERSEN.DK
glædelig

Træ/alu, træ, alu, plast

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

CMY

21.58
21.58

VINDUER OG DØRE

Y

Træer fældes
Hver bevoksning i skoven
vil blive behandlet på to
måder. Mange træer vil
blive fældet i den ene halvdel af hvert træartsstykke,
mens den anden halvdel får
lov at stå urørt.
Desuden vil nogle træer
blive ringet, det vil sige få
barken skåret af i en smal
stribe for neden, så de dør,
men bliver stående som
ruintræer til gavn for spætter og biller.
- De dele af

Julie Hansen, Nybøl,
er blevet uddannet

Stenderup

ROP.pdf
KARLDPETERSEN_avis_ann_medCROP.pdf
1
17/02/13
1
17/02/13

Stangskovs-alderen, hvor
den kommer til at ligne en
tændstikskov. Hvor alle
grene for neden på træerne
skygges ihjel, vinden suser
under trækronerne og det
tydeligt ses, hvordan træerne står på rad og række
som soldater, siger Martin
Reimers.

21.58

BØRGE NØRGAARD APS

MORTEN
MORTEN
ANKER PETERSEN
HANS
ANKER
CHRISTENSEN
PETERSEN
HANS CHRISTENSEN
Tømrer & Snedkerforretning
Tømrermester
Tømrermester
& bygningskonBygningssnedker
& bygningskonBækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg Bygningssnedker
struktør BTH
struktør
MOBIL 26 80 30 17
BTH
MOBIL 26 80 30 17
TELEFON:
74 46 15 29 MOBIL: 40 20 15 29
MOBIL 20 27 98 MOBIL
99
20 27 98
99

WWW
.KARLDPETERSEN.DK
Stødagervej 8 ∙ 6400 Sønderborg ∙ Tlf. 74 43 40 50 ∙ www.ssph.dk
www.bnisolering.dk
E-mail: mail@bnisolering.dk
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Hørt i byen

Gråsten Avis ønsker alle læsere og
annoncører en glædelig Jul
og et godt og lykkebringende Nytår

21 personer har tilmeldt
sig til juleaften i Fælleshuset på Bryggen for
enlige borgere bosat
i den gamle Gråsten
Kommune. Der er plads
til 45 personer i lokalet.

Gråsten Handelsstandsforening holder generalforsamling tirsdag den
27. januar på Marina
Fiskenæs.

De 61 medarbejdere på
ipnordic fik i firmajulegave fem gavekort til
InterSport, MR, Conni,
Røde Kors og Rasmussen Sko.
Sønderjyske mobilkunder kan se frem til bedre
mobildækning på deres
hjemmeadresse. Det gælder kunder i Hokkerup,
Bjergskov og Nybøl.
Gråsten og omegns Havekreds arrangerer 12.16. juni 2015 en bustur
til Sverige. Besøget rummer besøg blandt andet
besøg Göteborg, hvor de
skal se en have og besøge
Volvo-fabrikkerne. 

Skytteholdet i Ældre
Sagen i Gråsten har
holde sæsonafslutning.
Afslutningsskydningen blev
gjort betydeligt sværere end
normalt, da det var antallet
af ”9”ere der var afgørende.
Flest ”9’ere” i hyggeklasse
1 fik Christian Jensen med
14 stk.
Hos hyggeklasse 2 vandt
Børge Langendorff med 10
stk.
I klassen Regelmenteret

var det Bent Norlander,
som med 17 stk. løb med
sejren. 

Christian Jensen, Bent
Norlander og Børge
Langendorff vandt præmier
ved afslutningsskydningen.

Konfirmations Inspiration!

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”

N·MARI
RE

S
E´

Kun syv landsbyer i
Danmark har oplevet en
vækst i befolkningstallet
fra 2007 til 2014. Blandt
vækst-landsbyerne er
Rinkenæs, Sogn, som
har fået 88 flere indbyggere i de 7 år. Befolkningstallet er steget fra
2.445 til 2.533.

Af Gunnar Hattesen

KA

For proteinproducenten
BHJ i Gråsten har en
energi-optimering betydet, at virksomheden har
øget produktionen med
20 procent og samtidig
reduceret energiforbruget med over en million
kilowatt-timer. Det svarer til varmeforbruget i
80 parcelhuse.

Skydning i
Ældre Sagen

DIY

Cu
t´n fold

Quorp Busser

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
mail@quorpsbusser.dk

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Vi holder konfirmationsinspiration- med workshops og
demo d. 3. og 4. jan. 2015.
Prøv f.eks. at lave en open rose, at klippe en sej kuvert
og folde flotte servietter.

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

De 142 mennesker, som
oplevede julekoncerten
i Rinkenæs Korskirke
med Christoffer Brodersen, havde en forrygende
aften.

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.
De kan indløses hos byens handlende.

Åbningstider:
Mandag - fredag: 10.00 - 17.30
Lørdag:
10.00 - 16.00
Søndag:
11.00 - 16.00
www.karenmarieklip.dk Helligdage: lukket
Vi ses på:
Bomhusvej 3,
6300 Gråsten
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God jul og godt nytår
ElleniFolketinget.dk

ELLEN TRANE NØRBY
Et blik på kalenderen viser det tydeligt, julen nærmer sig og 2014 er ved at rinde ud. Jeg vil
gerne sige tak for samarbejdet til både det lokale erhvervsliv, foreninger og politiske medog modspillere i året der er gået. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet om at gøre
vores område til et endnu bedre sted at leve, bo, arbejde og drive virksomhed.
God jul og godt nytår.

BovAvis
BovAvis
BovAvis

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

700 elever til julegudstjeneste i Bov

Ved juletræet står Cecilie Søndergård og Mette-Marie
Rasmussen, som begge går i 4 A på Lyreskovskolen.

Foto Søren Gülck
Af Gunnar Hattesen

De 700 skoleelever på
Lyreskovskolen var fyr
og flamme fredag.

Bov Kirke var fyldt med juleglade elever.

Alt malerarbejde
udføres

rg

Foto Søren Gülck

Foran dem ventede en lang
juleferie med gaver og god
mad og familiehygge.

Traditionen tro var
eleverne i Bov Kirke inden
juleferien, hvor den lokale
sognepræst Malene Højen
Lundvist holdt julegudstjeneste. Og hele tre gange
holdt hun juleprædiken,
før alle elever havde hørt
juleevangeliet. 

Begravelsesforretningen
Begravelsesforretningen
Kirsten & rejner
Kirsten
& Madsen
rejner
ved Kirsten
ved Kirsten Madsen

d
hed
d

e alle
alle
mer
r 22
2
ro

Uge 52 22. december 2014 7. årgang

Alt haveavearbejde udføres
for Private Virksomheder Landbrug
Beskæring – træfældning og stubfræsning.
Fliseanlæg – belægning etc. Fjernelse af
haveaffald. Blomster, planter, træer, hæk

Hærvejen 73, 6230 rødekro
Frøslevvej 38, 6330 padborg

a
Skibbroen
28, 6200 aabenraa
enogrejner.dk
- www.kirstenogrejner.dk
Hærvejen 73, 6230 rødekro
Frøslevvej 38, 6330 padborg

v/ malermester
ogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

SUVO

RING 7460 8186 eller 2429 0631

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså
uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

Buffet

Voksen

14,50€
Børn

t.o.m 10 år

7,00 €
Alle ugens dage
fra kl. 17.30 - 21.30 Husk bordreservation
Lukket den 22. - 24. december
HUSK Åbent 1. og 2. juledag
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

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

ruStBeSkyttelSe

Din sikkerhed mod rust i bilen.
lideligt
reelt og på
Vi rkønsker
håndvæ

glædelig jul
vore kunder
og godt nytår

Egevej 24 · 6200 Aabenraa · Tlf. 73 62 24 24
www.biludenrust.dk

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

Kørekort til bil & motorcykel

Møllegade 2A, 6330 Padborg
John tlf. 28 44 00 59 / Lene tlf. 40 58 61 11
www.kocks.dk
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BOV OG HOLBØL
BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

SOGNE

HOLBØL
KIRKE

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

BOV & HOL BØL SO GN E

BOV KIRKE
Onsdag den 24. december kl. 12.45
ved Kevin Asmussen
kl. 14.00, kl. 15.15 og kl. 16.30
ved Malene Højen Lundqvist
Torsdag den 25. december kl. 10.00
ved Malene Højen Lundqvist
Søndag den 28. december
Kirkebil til Holbøl

HelligtrekongerGudstjeneste
Søndag den 4. januar
kl. 11.00 i Bovkirke

KOLLUND KIRKE
Onsdag den 24. december kl. 14.30
og kl. 16.00 ved Kevin Asmussen
Torsdag den 25. december kl. 10.00
ved Kevin Asmussen
Fredag den 26. december kl 10.00
ved Malene Højen Lundqvist
Søndag den 28. december
Kirkebil Til Holbøl

HOLBØL KIRKE
Onsdag den 24. december kl. 14.30
og kl. 16.00 ved Hanne Christensen
Torsdag den 25. december kl. 10.00
ved Hanne Christensen
Fredag den 26. december
Kirkebil Til Kollund
Søndag den 28. december kl. 10.00
ved Hanne Christensen

Bagefter er der kirkefrokost i kirkeladen.
kr. 50,- pr. deltager i frokosten.
Tilmelding
kirkekontoret eller www.bovsogn.dk

Workshop

Tirsdag den 13. januar kl. 19.00
i konﬁrmandstuen padborgvej 40a
Prøv kræfter med Invitationer, takkekort, bordkort,
lys og bordpynt til konﬁrmander, vielse og dåb
Thore Bruun Jensen Præsentere temaer,
farver, nemme tekniker og materialer,
og du får selv lov til at arbejde.

Køb Årets gave

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

Luciapigerne gik i optog på Birkelund Plejecenter i Kollund.

Luciapiger kastede
glans over Birkelund

Billetter kan købes
på Bov kirkekontor
pris kr. 75.-

Af Jimmy Christensen

Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes graver tillige
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494
Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker

Flot så det ud, da 23 piger fra Grænseegnens
Friskole i Holbøl gik
i Luciaoptoget på
Birkelund i Kollund,
hvor der var samlet 30
gæste i cafeen.

Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke

Det sker i Julen 2014

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

Gudstjeneste i Bov
kl. 12.45, kl. 14.00,
kl. 15.15, kl. 16.30
Gudstjeneste Kollund
kl. 14.30 og kl. 16.00

24/12

Gudstjeneste i Holbøl
Kl. 14.30 og kl. 16.00

25/12

Gudstjeneste i Bov,
Kollund og Holbøl

tlf. 74 67 35 15

Rettelse Dødsfald

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

Svend Hedegaard

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Alle tre steder er det kl 10.00

26/12

Gudstjeneste i Kollund
kl. 10.00

28/12

Gudstjeneste i Holbøl
kl. 10.00

31/12

Gudstjeneste i Kollund
kl. 15.00

1/1

Gudstjeneste
i Holbøl kl. 16.00
B OV & HOL B Ø L S O G N E

v/ Kirsten Pedersen Madsen





24/12

Efter rundturen tog luciapigerne opstilling i cafeén,

hvor de sang for gæsterne.
I alt deltog 45 skoleelever,
og 22 af dem var enten
hjælpere eller spillede med i
orkesteret, som ledsagerede
pigerne i deres sang. 

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

24/12

Luciapigerne gik først
rundt på gangene, så
beboere, som ikke havde
mulighed for at komme i
cafeen, kunne opleve det
smukke syn.
Julestemningen i cafeén var
helt i top, da pigerne sang.

Foto Jimmy Christensen

Foto Jimmy Christensen

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

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

I artiklen om julebelysningen i Kruså (uge 51) burde
der korrekt stå, at i Søglimt
32 bor Karin Jessen og
Flemming Callesen. 

Svend Erik Vandkrog
Sørensen, Padborg, er død,
92 år. 

Kollundhus Dit forsamlingshus

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller www.kollundhus.dk
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Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
op til 47.95
pr. stk.

Rød Merrild,
mørk eller
koffeinfri
400-500 g

30.Max. 75.00 pr. stk.

Meget mere
discount!
Købmand Kim Nicolajsen

Onsdag 24. dec. 8-15 • Torsdag 25. dec.10-18 • Fredag 26. dec. 10-18
Lørdag 27. dec. - tirsdag 30. dec. 8-21
Onsdag 31. dec. 8-15 • 1. januar LUKKET
Smagfuld
DANSK
SALMONELLAFRI
KYLLING

HEL KYLLING
Nettovægt i g:

Pakkedato:

DK
733
EF
Sidste anvendelsesdato:

DB

Smagfuld

1211
9894

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
48.90
pr. kg

Serveringsforslag

DANSK
SVINEKØD

Serveringsforslag

JULEMEDISTER

1350 G
Smagfuld
Dansk
salmonellafri
kylling

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
45.00
pr. stk.

15.- 10.- 30.-

Pr. ½ kg

Partivare. 30.00 pr. kg

Smagfuld
dansk
julemedister
10 -14%. 500 g

20.00 pr. kg

22.22 pr. kg

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
19.95
pr. stk.

Ved køb af
mere end
6 stk.
pr. dag
er prisen
24.95
pr. stk.

Danske
champignon
250 g

5.20.00 pr. kg

Modena - ægte italiensk pizza
Flere varianter
Dybfrost
370425 g

Skrabeæg
Str. M-L
10 stk.

Gælder til og med fredag 26. december

Delika
røget
bacon

5.- 12.- 10.-

Klementiner
Kl. I,
spanske
1 kg

Max. 32.43 pr. kg

Harkærvej 3 • Kruså

1.00 pr. stk.

4

Sang julen ind med salmebogen

Tillykke

Af Jimmy Christensen

 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. vedlagt evt. i check
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 14.

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

Der mødte 68 glade og
muntre mennesker op i
Kirkeladen i Bov fredag
eftermiddag for at synge
julen ind.
Det var flere end arrangørerne havde regnet med,
så der måtte sættes ekstra
stole ind.
Sangbogen kom frem og
så begyndte den store forsamling at synge julen ind.
Sognepræst Hanne
Christensen, Holbøl, medvirkede og ind i mellem
sangene blev der serveret
kaffe og julekager. 

Udlært
Marck R. Wortmann,
MAN Truck & Bus
Danmark A/S i Padborg,
er blevet udlært lastvognsmekaniker fra Syddansk
Erhvervsskole i Vejle. 

Der blev sunget, lyttet til
julens budskab og spist
julekager i Kirkeladen i Bov.

Foto Jimmy Christensen

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

MADPLAN
TIRSDAG

Svensk pølseret

ONSDAG

Delikatessen LUKKET

TORSDAG

Delikatessen LUKKET

FREDAG

Delikatessen LUKKET

MANDAG

Millionbøf med kartoffelmos

TIRSDAG

Lunt og lækkert

45,Se også vores lækre

Stroganoff med kartofle

Skataften i Holbøl

Hjemmelavede
retter til
mikrobølgeovnen Der deltog 25 personer,
da der blev spillet skat
1 stk 39,95
2 stk 70,00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

på Holbøl Landbohjem.
På 1. pladsen kom Peter

Schrøder, Sønderborg,
og på de følgende
pladser kom Hans Chr.
Dall, Bovrup, Gunnar
Schmidt, Uge, Svend Aage

Thielsen, Holbøl, og Orla
Rodenberg, Padborg.
Første skataften i det
nye år er torsdag den 15.
januar. 

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE 8.00-19.00

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

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

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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NESTLÉ QUALITY STREET
Chocolates & Toffees

2,9 kg

99

129

Classic, Pilsner

3 x 24 x 0,33 ltr

3

kasser

BEAUVAIS

HOLGER DANSKE

TORRES

herregårds rødkål

Guld Akvavit 40%, Akvavit 38%

Coronas Tempranillo, Viña Esmeralda

950 g

0,7 ltr

3 x 0,75 ltr

99

124

99

99

9

49

COCA-COLA, FANTA, SPRITE
forsk. slags

3 x 24 x 0,33 ltr

3

kasser

99

149
Flensburg

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

3

flasker

99

99

koncept og grafik: reklame-werft.de

SLOTS 4,6%

6

NYT

FITNESSCENTER
SLÅR DØRENE OP

LØRDAG DEN 3/1
2015
KL. 9.00

ME D
BLIVER FEJRET
GODE TILBUD
R
KONKURRENCE

Arla Foods i Kruså
beskæftiger 199 medarbejdere
I 10 år har Tania Lassen
haft sin daglige gang
som pakkeoperatør.

Foto Jimmy Christensen

Til de
hurtige er
der en lækker
træningstaske
og du sparer
oprettelsesgebyr
på kr. 179,ved indmeldelse
den 3/1 - 2015

Industrivej 1 - Padborg ∙ Tlf: 27 57 49 19 ∙ www.fitnfun.dk

Den hyggelige kro tæt ved grænsen

FERIELUKKET
fra den 5. til
den 21. januar

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

råvarer, det er kun meget
lidt, der går til spilde, og
alt foretages med uhyre
nøjagtighed.

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

På det 30.000 m2 store
Arla Foods mejeri i
Kruså produceres hvert
år 25.000 tons hvid
salatost og mere
end 300 forskellige
slutprodukter.
Bag den enorme produktion står 199 medarbejdere,
der arbejder på treholdsskift 24 timer i døgnet, 365
dage om året.

JULE ÅBNINGSTIDER
Padborg
Torvecenter
I PADBORG
Weekend
julehygge
TORVECENTER
i det 33 m lange telt

Lørdag
har butikkerne
Lørdag
den åbent kl. 9:30-15:00
Søndag
har
butikkerne
20. decemberåbent kl. 10:00-15:00

9.30-15.00

Lørdag 21. december Weekend julehygge i teltet
Butikkerne har åbent kl. 09:30-15:00. Teltet åbner kl. 10:00

Søndag den

21. december

11.00-15.00

• Lions Club Bov har juletombola og sælger vafler, ringriddere, øl, vand,
glögg og kakao - kom og støt. Lions Club Bov uddeler hvert år penge,
der støtter projekter i vores lokalområde.
• Bov Ringridderforenings Venner sælger småkager, kaffe, te og kakao
• Tom sælger honning
• Julemanden er her og han tager gerne mod sutter og ønskesedler
• Hestevognskørsel
• Naturpleje sælger juletræer
• Bov Ringridnings Venner har tombola ved SuperBrugsen

Mandag den

22. december
Tirsdag den

23. december

9.30-17.30
9.30-17.30

Søndag 22. december Weekend julehygge i teltet
Årets
Butikkerne har åbent kl. 10:00-15:00.
Julemærkesmykke
Teltet åbner kl. 10:00

Prøv
m
to bolaen
hos Lions
Club!

sælges hos guldsmed
• Lions Club Bov har juletombola og sælger vafler,
Jan Jensen.
ringriddere, glögg, øl, vand og kakao - kom og støt.
Lions Club Bov uddeler hvert år penge,
For hvert solgt smykkes
der støtter projekter i vores lokalområde.
gives kr. 100,00 til
• Bov Ringridderforenings Venner sælger
Julemærkehjemmet
småkager, kaffe, te og kakao
Fjordmark i Kollund
• Tom sælger honning
• Julemanden er her og han tager gerne
Pris kr.
mod sutter
• Hestevognskørsel
”Årets
• Naturpleje sælger juletræer
mandelgave”
• Bov Ringridnings Venner har
Lodsedler á 50,00 kan købes i
tombola ved SuperBrugsen

495,00

Kom og
få en gratis
tur i hestevognen!

butikkerne i Torvecentret
- Vind gavekort på kr. 1.250.00
kr. 750.00 eller kr. 500,00 til Padborg
Torvecenter og Bov Kro.
Overskuddet går til indkøb af
julebelysning i Padborg Torvecenter.
Vinderne af Årets
mandelgave udtrækkes
fredag d. 3. januar
2014

Kom ind i teltet
og se juletræerne
med børnehavernes julepynt.

Med en sådan medarbejderstab kræves der af
lederne i virksomheden
struktur, orden og udvikling af holdbare systemer,
der gavner arbejdsmiljøet
og dermed er med til at
optimere og effektivisere
mejeriets produktion.
Hos Arla Foods tror man
nemlig på, at sund arbejdstrivsel resulterer i øget
effektivitet hos medarbejderne og dermed øget produktion for virksomheden.
Ved at engagere medarbejderne, lave måltavler
og arbejde for en sund
kommunikation forsøger
Arla Foods at skabe en
arbejdsplads, hvor man har
lyst til at være, og noget
tyder på, at det er en taktik,
der holder.
I løbet af de seneste år har
de nemlig haft nemmere
ved at holde på arbejdskraften, flere har søgt til, og de
faste medarbejdere udtrykker, at de kan lide at være
på mejeriet.
Trofast medarbejder
fra Kollund
34-årige Tania Lassen fra
Kollund, er en af mejeriets
trofaste medarbejdere.
I 10 år har hun haft sin
daglige gang som pakkeoperatør på mejeriets
pakkeri, og arbejdsformen
og stabilitet og tryghed i
arbejdet passer godt i dagligdagen og i familielivet.
For hende er Arla Foods

Produktionen foregår på
højteknologisk vis på
Arla Foods i Kruså.

Foto Jimmy Christensen

en virksomhed, der har
styr på tingene, og med
en medarbejdergruppe,
der gennem årene er
blevet langt mere stabil, er
arbejdsmiljøet sundt. Som
tingene ser ud nu, får Tania
Lassen al den udfordring
på jobbet, som hun har
brug for, så planer om at
skifte arbejdsplads, har hun
ingen af.
Hun er glad for at være
en del af teamet og den
fleksibilitet og imødekommenhed for individuelle
ønsker hun får her, er for
hende uvurderlig.
Intet går til spilde
Næst efter mennesker og
arbejdsmiljø, prioriterer
man hos Arla Food kunder
og kvalitet.
For at producere produktet i den bedste kvalitet
til en konkurrencedygtig
pris, gør Arla Foods meget
ud af, at forene natur og
teknologi.
Ved en rundtur på mejeriets 30.000 m2 vil man også
kunne se, at alt foregår på
højteknologisk vis.
Programmerede robotter,
maskiner og computere
klarer en stor del af arbejdet, og derved sikres, at alt
er yderst effektiviseret.
Der gøres i Kruså også
meget for at udnytte alle

59 lande
Dét er godt for virksomheden, men det er også godt
for miljøet, og der arbejdes
konstant på at optimere
og effektivisere, således at
miljøbelastningen mindskes, når der for eksempel
produceres såvel almindelig
hvid salatost som en ultra
filtreret salat ost til salg i 59
forskellige lande.
Netop sådanne ting er
noget af det, som lean
manager Peder Aagaard
Nielsen tager sig af.
Med en utrolig passion og
interesse og et stort kendskab til virksomheden og
branchen, består hans job i
at optimere virksomhedens
produktion og gøre virksomheden konkurrencedygtig på et internationalt
marked.
Blandt andet er hans job
at undersøge,, hvordan man
kan udvide sæsonen, så der
ikke kun sælges salatost om
sommeren, når danskerne,
tyskerne og englænderne
sidder på terrassen og nyder
en god salat.
Det kan man nemlig
sagtens mærke på mejeriet i
Kruså, og derfor er mange
af mejeriets ansatte sæsonarbejdere, der arbejder når
det er travlt fra uge 9 til
uge 35.
Igen i 2015 søger de nye
medarbejdere for højsæsonen, og de håber på at
kunne tiltrække lokalt og
trofast arbejdskraft. 
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Hvor skal du holde juleaften?

Ingrid Skøtte, Padborg
- Min mand og jeg skal
holde jul hos min datter i
Tarm. Vi bliver 9 personer,
som skal spise and. Jeg
ønsker mig fitnesstøj, løbestrømper og smykker.

Palle Hansen, Padborg
- Jeg skal holde jul i
Padborg. Vi bliver syv
personer, mig og min kone,
vore børn og min mor.
Vi skal spise and. Under
juletræet ønsker jeg mig
grillredskaber og et par
bløde pakker.
Vi skal naturligvis også
danse om juletræet.

Konstitueret leder
Den tidligere skoleleder af
Lyreskovskolen, Thomas
Kjær Nielsen, er fra 1. januar til den 31. marts 2015
blevet konstitueret leder af
Lagoniskolen i Vojens.

Thomas Kjær Nielsen er
45 år og bor i Kruså med
sin kone Marianne og deres
to børn. 

Fabian Holm Larsen, Bov
- Jeg skal fejre julen sammen med min mor og far,
og vi bliver syv personer,
som skal have kalkun. Jeg
ønsker en fjernstyret bil,
stor lastbil og Nerf pistoler.

Vera Madsen, Smedeby
- Vi skal holde jul hos vores
datter i Frøslev. Vi skal
have kalkun, og vi bliver 7
personer rundt om bordet.
Jeg ønsker mig en natkjole,
smykker og en taske.

Udlejes

Plads til 145 pers.
Booking:
k. M. nissen
Tlf. 7467 6690/6177 6690

www.faarhus.com

Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Henriette Kristensen, Bov
- Jeg skal holde jul hjemme
i Bov sammen med min
mor og far, bror og søster,
kusine og fætter og moster
og morfar og mormor. Vi
plejer at spise and. Jeg ønsker mig en billet til Jelling
Festivalen.

Britta Helth, Kollund
- Vi bliver 19 juleaften
hjemme hos mig i Kollund.
Det er hele min familie,
min mors børn, svigerbørn,
børnebørn og oldebørn. Vi
har holdt jul sammen i 33
år, og også 1. juledag er vi
samlet til julefrokost. Det
er min mor og søster, som
tilbereder maden. Vi skal
have kalkun.

NYMODERNISERET HUS UDLEJES
på Rønsdamvej 3 i Bov.
Stueetage 105 m2, kælder 75 m2, køkken/alrum,
soveværelse + 1 værelse
Ledig pr. 1.1.15 - ingen husdyr
Husleje 5700 + forbrug
Indskud 3 mdr. husleje

HENV. TLF. 22 75 60 61

Julen nærmer sig…
Vi ønsker alle vore kunder
en glædelig jul og godt nytår!
ÅRETS NYTÅRS
DESSERTKAGE 2014
hos Nielsens Bageri

Luksus Cheese Cake
m/friske bær
6 pers

90,-

NYTÅRSAFTEN = KRANSEKAGE
Køb den hos din lokale bager, så kan
du stole på kvaliteten! Stort udvalg i
butikken i dagene op til nytårsaften!
Eller kom ind allerede
nu og reserver netop
din festkage!

Alle
prisklasser…

Den 23. december holder vi åbent kl. 6.00-17.30
HUSK

Butikken holder lukket den 24. - 25. - 26. december.
Den 31. december holder vi åbent fra kl. 6.00 - 12.00

Åbningstider: Man. - fre.: kl. 06.00 - 17.30. Lør./Søn.: kl. 06.00 - 15.00 — Nørregade 40 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 33 34 | Følg os på

| www.nielsensbageri.dk
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Det var primært husets brugere og frivillige, der deltog i det hyggelige julearrangement.

Foto Jimmy Christensen

Luciapigerne fra Fårhus skabte julestemning omkring sig.


Foto Jimmy Christensen

140 var til juleafslutning på Valdemarshus
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

140 personer mødte
op på Valdemarshus
i Padborg for at
deltage i den årlige
juleafslutning.
Sammenkomsten markerede juleferiens begyndelse

og desuden, at det er sidste
arbejdsdag for de frivillige i
aktivitetshuset.
Det var Brugerrådet
for Valdemarshus,
der i samarbejde med
Pensionistforeningen ved
Grænsen stod bag arrangementet, og billetterne til
den hyggelige eftermiddag,

der kostede 50 kr. pr. person, var udsolgt allerede 14
dage før tid.
Det var primært alle
husets brugere og frivillige
hjælpere, der deltog i det
hyggelige julearrangement,
og 6 af damerne fra
Valdemarshus’ køkkenhold
havde bagt smørbagte

Vi ønsker alle vore
kunder en glædelig jul
samt et godt og
lykkebringende
nytår

småkager og ægte sønderjysk kløben, de havde lavet
gammeldags æblekage, og
så serverede de kaffe og te
til de mange gæster.
Præstens julehistorie
I løbet af eftermiddagen
blev der sunget julesange og
salmer, den nye sognepræst

Kevin Asmussen fortalte en
julehistorie, Husets Kor gav
koncert og Husets Orkester
akkompagnerede hele den
hyggelige eftermiddag.
Klokken 16:00 blev lyset
slukket, og ind i lokalet
trådte 11 søde Luciapiger
fra Fårhus, for at bringe

Juleskat i Padborg
Padborg Skatklub har
holdt juleskat.
Vinder blev Morten
Kristiansen, Padborg, med

1234 point, nr. 2 blev
A.C. Petersen, Padborg,
med 1071 point, nr. 3
blev Jan Petersen, Fårhus,

ÅBNINGSTIDER MELLEM JUL OG NYTÅR
Den 24. og 25. december
Den 26. til 30. december
Den 31. december
Den 1. januar

Lukket
kl. 10-21
kl. 10-14
kl. 11-21

Julehilsner fra alle i OK Plus Padborg

Vi ønsker vore kunder
en glædelig Jul
Tilbud

Husets Burger
eller Jumbo Burger .... kr.

49,Gyrosmix..................... kr. 50,Gyros Pita ................... kr. 40,-

Tilbuddet gælder fra d. 22.12. - 1.1.15

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

lyset frem og desuden skabe
julestemning omkring sig.
Dermed blev julen for
alvor skudt i gang, og de
frivillige på Valdemarshus
kunne efter er vellykket
arrangement gå hjem på juleferie, indtil Valdemarshus
igen åbner dørene i starten
af januar. 

Din lokale Grill ved Brita Schmidt
Sønderborgvej 8a 6340 Kruså

ved Shell

Bestil din mad på

74671910

med 1022 point, nr. 4 blev
Hans Bonde, Bov, med 977
point, nr. 5 blev Aage Juhl,
Padborg, med 950 point,
nr. 6 blev Hans Jepsen,
Bov, med 900 point og nr.
7. blev Vagn Christiansen,
Aabenraa, med 802 point.
½ års mester blev Karl
Christiansen, Tinglev, med
et gennemsnit på 1044
point pr. runde.
Medlemmerne mødes
igen onsdag d. 7. januar 2015 kl. 19:00 på
Valdemarshus. 

Sprit
bilist
En 41-årig mand havde
drukket for meget, da
han fredag aften kørte på
Padborgvej i Smedeby.
Han blev standset af
politiet og måtte afgive en
blodprøve. 
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Julehygge på Grænseegnens Friskole
Af Gunnar Hattesen

Julehyggen spredte
sig forleden på
Grænseegnens Friskole,
hvor der var julebasar.
En stribe kræmmere
mødte op med deres
spændende boder.
Desuden havde en flok
forældre forberedt aktive
juleboder. Man kunne

eksempelvis få Karls fantastiske æbleskiver, Birtes
glaserede æbler og kandiserede mandler, lave de flottest juletræer sammen med
Carsten og Christian, lave
engle hos Ane og juleappelsiner hos Marie for slet ikke
at forsyne sig med Johanna
og Julies lækre hjemmebag,
eller Mette, Jeanett og
Annes fiskesnitter, Birgits
lækre småkager eller Jettes

juletræsfesttraditionen.
Skønt at se så mange små
børn og ikke mindst kommende skolebørn – også
udefra, siger skoleleder
Anne Søndergaard.

marmelade. Alt i mens
84-årige Knud Andersen på
klaveret spillede julemusik.
Holbøl Frivillige
Brandværn havde deres
egen informationsstand.
Eftermiddagen sluttede af
med, at alle tog imod julemanden, som kom kørende
i en traktorkaret.
- Der var solgt 65 slikposer. Det fortæller at interessen er stor for at beholde

Der var stor opbakning til
julearrangementet på
Grænseegnens Friskole.

VINTER

FOF Bov

2015

Aftenskolen i hele Aabenraa kommune
Tlf. 74 72 39 39 • E-mail: bov@fof.dk
Telefontid:

Tilmeld dig på www.bov.fof.dk

FOF – KLOGERE – SUNDERE – GLADERE
FOREDRAG

Oplev Anders Agger fortælle om udsendelserne: Livscyklus, Tro, håb og IKEA, portrættet
af drengene på Herlufsholm Kostskole, Annemad sammen med Anne Hjernøe, Bag om
Kongefamilien som flue på Kongehusets vægge og Sømanden og juristen fra Anker Fjord
Hospice i Hvide Sande. Der kan tilkøbes buffet før foredraget til kr. 169

hold 151000 - Tid: torsdag den 29-1-15 kl. 19:30
Sted: Skærbæk Fritidscenter ..............................................Pris: 135 kr.

Birgitte & Steen Lindberg

Hvor sund ønsker du/vi at være i morgen? Næste år? Vil du lære om, hvordan du på en
sund og enkel måde kan booste din krop i forhold til din træning, energiniveau, almene
sundhed og forebyggelse af livsstilssygdomme?

hold 151011 - Tid: onsdag den 4-2-15 kl. 19:00
Sted: Borgerhuset I Tinglev..................................................Pris: Gratis
hold 151013 - Tid: onsdag den 4-3-15 kl. 19:00
Sted: Nygade Huset...............................................................Pris: Gratis

At være i verden som sensitiv

Bente Sønnichsen

Hør hvordan du oplever og skaber glæde og frihed i dit liv som særlig
sensitiv. Der fortælles om: hvad det vil sige at være sensitiv? - Lidt om
en spirituel forståelse af det sensitive - Typiske kvaliteter og udfordringer ved at være sensitiv.

hold 151020 - Tid: mandag den 2-2-15 kl. 19:00
Sted: Nygade Huset Aabenraa ............................................Pris: 100 kr.

”Skyggesider”

Birgitte Scheldt Nytrup

Foredraget handler om skyggesider. De sider af os selv, som ingen andre må se eller
vide noget om. Det kan være fråseri, vrede eller misundelse - der er mange, og hvert
menneske besidder ikke kun én, men flere skyggesider.

hold 151016 - Tid: torsdag den 19-2-15 kl. 19:00
Sted: Nygade Huset Aabenraa ..............................................Pris: 75 kr.

KOR OG MUSIK UNDERVISNING
Som nyt medlem kan du få kendskab til blæsemusik, uden først at skulle investere i
et instrument. Du kan også få den fornødne oplæring. Tilmelding sker ved at kontakte orkestrets formand: Eli T. Jensen tlf: 7467 1730, mobil 2970 7467 eller på mail:
tove-eli@youmail.dk

hold 151605 - Tid: onsdag den 7-1-15 kl. 19:30-21:50
Sted: DSB Remissen ................................Pris: 60 lektioner (24 gange)

Stig Möglich Rasmussen

Vær med fra starten!! Nu starter et nyt, spændende gospelkor for jer, der har trang til
sang og lever livet på, ved og i nærheden af grænsen. Idéen er at give sangglade mennesker en grænseløs mulighed for at mødes i livsbekræftende musikalsk udfoldelse.
Korleder Stig Möglich Rasmussen har arbejdet med gospelkor på alle niveauer i mere
end 25 år Du behøver ikke at ha’ en musikalsk baggrund eller kunne noder.

hold 151609 - Tid: onsdag den 21-1-15 kl. 19:00-21:45
Sted: Lyreskovskolen Øst, Kruså .... Pris: 39 lektioner (13 gange) 750 kr.

Sang- og stemmetræning

Ansgar Hüning

Individuel sang- og stemmetræning i lille gruppe ved operasanger Ansgar Hûning.
Sangteknik og træning i opbygning af intonation (støtte og musikalitet). Musical, klassisk og opera, skuespil og performance.

hold 151611 - Tid: tirsdag den 20-1-15 kl. 15:00
Sted: Lyreskovskolen Afd. Øst ....................... Pris: 10 gange 1.250 kr.

Klaver undervisning

Stig Möglich Rasmussen

hold 151642 - Tid: tirsdag den 6-1-15 kl. 11:35
hold 151643 - Tid: onsdag den 7-1-15 kl. 12:00
Sted: Byllerup-Bov Kristne FriskolePris: 18 gange 1.530 kr.

Guitar undervisning

Stig Möglich Rasmussen

hold 151644 - Tid: onsdag den 7-1-15 kl. 11:00
Sted: Byllerup-Bov Kristne Friskole ............... Pris: 18 gange 1.530 kr.

FØR- og EFTER FØDSEL - BABYSTIMULASTIK

Maleri - til dig med begrænsninger

Daisy Dahl

Et roligt og inspirerende malekursus i en lille gruppe, hvor der tages hensyn til den enkeltes ressourcer. Der vises teknikker fra gang til gang, men forløbet er frit, så der kan
males ud fra egne ideer. For begyndere og øvede.

hold 151140 - Tid: torsdag den 29-1-15 kl. 10:00-12:45
Sted: Aktivitetshuset I Padborg ... Pris: 15 lektioner (5 gange) 525 kr.
hold 151141 - Tid: torsdag den 12-3-15 kl. 10:00-12:45
Sted: Aktivitetshuset I Padborg ... Pris: 15 lektioner (5 gange) 525 kr.

Maleri

Daisy Dahl

Et malekursus for dig, som gerne vil have tid til fordybelse i maleriet. Der vises konkrete
ideer til malekunsten hver gang. For begyndere og øvede.

hold 151142 - Tid: torsdag den 29-1-15 kl. 13:15-16:00
Sted: Aktivitetshuset I Padborg... Pris: 30 lektioner (10 gange) 1.295 kr.

Design din nederdel

Aase-Lene Lysgaard Madsen

”Design din nederdel” henvender sig til dig, der elsker at designe og sy, der gerne vil
lære nye tilskærings og tilretningsteknikker, lære nye finish teknikker, der har brug for
mere viden til at komme i gang og til dig der trænger til inspiration til sæsonens nye
nederdel og gerne vil lære at konstruere et mønster helt for bunden.

hold 151163 - Tid: fredag den 20-2-15 kl. 16:00-21:05
Sted: Tinglev Skole .....................Pris: 26 lektioner (4 gange) 1.150 kr.

BEVÆGELSES HOLD
Rygtræning med fysioterapeut

Annethe C Jensen

Få din ryg gjort smidig og stærk med enkelte øvelser. For kvinder og mænd med og
uden rygproblemer. Hvis du ikke har rygproblemer, er det en god idé at forebygge med
træningen.

hold 151200 - Tid: tirsdag den 20-1-15 kl. 09:00-10:10
Sted: Bov Skole ............................Pris: 18 lektioner (12 gange) 650 kr.

Osteoporose - motion m/ fysioterapeut Annethe C Jensen

Træn din krop, selv om du har skøre knogler. Du er i
trygge hænder hos fysioterapeuten, der er autoriseret af sundhedsstyrelsen. Træningen tilrettelægges
individuelt, så du får mest muligt udbytte uden dine
skøre knogler lider overlast.

Bliv musiker i Padborg Jernbane Orkester Jens Egon Jørgensen

Grænse Gospelkoret

KLIP ANNONCEN UD OG GEM
KREATIVE HOLD

Anders Agger - Forundringer bliver til fjernsyn.

Er du sund nok i dag?

Tirsdag og torsdag
kl. 10.00-14.00.

hold 151205 - Tid: tirsdag den 20-1-15 kl. 12:00-13:10
Sted: Bov Skole ............................Pris: 18 lektioner (12 gange) 650 kr.

Hjerte motion med fysioterapeut

Annethe C Jensen

Hjertemotion har til formål at udvikle og vedligeholde de
hjertesunde livsændringer, som du er påbegyndt i regionen og kommunen. Kurset er for dig, der har - eller har
haft - et hjerte-kar problem, så du kan opretholde din
livslange rehabilitering. Det gøres bedst ved at fortsætte
den gode motion og livsstil, som du er blevet introduceret til, umiddelbart efter dit ophold
på hospitalet. Dette hold er i samarbejde med Hjerteforeningens Lokalkomite Aabenraa
www.hjerteforeningen.dk. Rabat til medlemmer!!

hold 151231 - Tid: tirsdag den 20-1-15 kl. 10:30-11:40
Sted: Bov Skole ............................Pris: 18 lektioner (12 gange) 650 kr.
hold 151233 - Tid: tirsdag den 13-1-15 kl. 13:00-14:10
Sted: Fjordskolen .........................Pris: 18 lektioner (12 gange) 650 kr.

Yoga i Bov

Annette Gotthardsen

Klassiske yogaøvelser for at forbedre balancen i krop og sind. Øvelserne styrker muskler, led og øger smidigheden. Der indgår strækøvelser, åndedrætsøvelser og der sluttes
af med afslapning. Alle kan være med.

hold 151242 - Tid: torsdag den 22-1-15 kl. 08:45-10:15
Sted: Bov Skole ........................... Pris: 20 lektioner (10 gange) 780 kr.

Yoga i Bov - hensyntagende

Annette Gotthardsen

hold 151243 - Tid: torsdag den 22-1-15 kl. 10:30-12:00
Sted: Bov Skole ........................... Pris: 20 lektioner (10 gange) 700 kr.

Graviditet - forebyggelse og forberedelse
Tove Styrk Grue & Psykomotorisk terapeut Heidi Thomsen

Her får du muligheden for at træne de muskler, der er belastede under din graviditet. Du
træner din balance og strækker de muskler, der er ømme. Jordemoderen og den psykomotorisk terapeut skiftes, så du er i gode, trygge og erfarne hænder.

hold 151270 - Tid: mandag den 19 -1-15 kl. 17:15 - 18:45
hold 151275 - Tid: mandag den 2 -3-15 kl. 17:15 - 18:45
hold 151280 - Tid: mandag den 20 -4-15 kl. 17:15 - 18:45
hold 151285 - Tid: mandag den 1 -6-15 kl. 17:15 - 18:45
hold 151290 - Tid: mandag den 17 -8-15 kl. 17:15 - 18:45
Sted: Nygade Huset....................... Pris: 10 lektioner (5 gange) 495 kr.
hold 151271 - Tid: mandag den 19 -1-15 kl. 17:15 - 18:45
hold 151276 - Tid: mandag den 2 -3-15 kl. 17:15 - 18:45
hold 151281 - Tid: mandag den 20 -4-15 kl. 17:15 - 18:45
hold 151286 - Tid: mandag den 1 -6-15 kl. 17:15 - 18:45
hold 151291 - Tid: mandag den 17 -8-15 kl. 17:15 - 18:45
Sted: Bov Skole ............................. Pris: 10 lektioner (5 gange) 495 kr.

Efter fødsel og babystimulastik

Heidi Thomsen

Bliv trænet op efter fødslen med en forkælelse af dig selv og din krop og lær at give
babystimulastik. Fokus på dig og dine behov, samtidig med at der er plads til din baby,
som vi også giver stimulation.

hold 151210 - Tid: mandag den 19 -1-15 kl. 13:00 - 14:30
hold 151215 - Tid: mandag den 2 -2-15 kl. 13:00 - 14:30
hold 151220 - Tid: mandag den 20 -4-15 kl. 13:00 - 14:30
hold 151225 - Tid: mandag den 1 -6-15 kl. 13:00 - 14:30
hold 151265 - Tid: mandag den 17 -8-15 kl. 13:00 - 14:30
Sted: Bov Skole ............................. Pris: 10 lektioner (5 gange) 495 kr.
hold 151211 - Tid: mandag den 19 -1-15 kl. 15:30 - 17:00
hold 151216 - Tid: mandag den 2 -2-15 kl. 15:30 - 17:00
hold 151221 - Tid: mandag den 20 -4-15 kl. 15:30 - 17:00
hold 151226 - Tid: mandag den 1 -6-15 kl. 15:30 - 17:00
hold 151266 - Tid: mandag den 17 -8-15 kl. 15:30 - 17:00
Sted: Nygade Huset .......................Pris: 10 lektioner (5 gange) 495 kr.

SPROG
Tysk i samtale - genopfriskning 1

Walter Paulsen

Her genopfrisker vi dine tyskkundskaber på et intensivt kursus. Underviseren er tosproget, så du få en god udtale undervisning.

hold 151315 - Tid: lørdag den 24-1-15 kl. 08:30-13:05
Sted: Lyreskovskolen Afd. Øst .... Pris: 15 lektioner (3 gange) 640 kr.

PERSONLIG UDVIKLING
”Elsk din sensitivtet”

Bente Sønnichsen

Lær hvordan du kommer i gang med at opleve og skabe glæde og frihed
i dit liv, som særlig sensitiv. Hvad vil det sige at være sensitiv? Overblik
over dine sensitive kvaliteter og hverdagens udfordringer. Forebyggelse
og håndtering af overstimulering.

hold 151431 - Tid: tirsdag den 17-2-15 kl. 18:30-21:15
Sted: Tinglev Skole ....................... Pris: 15 lektioner (5 gange) 725 kr.

Lær Access Bars® på bare 1 dag! Helle Maximilla, Mariane Zoi

Kunne du tænke dig at lære et fantastisk værktøj, der frigør dig for uhensigtsmæssige
tankemønstre og stress og skaber en indre følelse af ro og glæde? - Kan læres på 1 dag
og herefter bruges på familie, venner eller klienter. - Gavnlig for lavt selvværd, særligt
sensitive, søvnproblemer, ADHD, OCD, depression, angst, spiseforstyrrelse.

hold 151421 - Tid: søndag den 1-3-15 kl. 09:30-18:15
Sted: Aktivitetshuset I Padborg ................ Pris: 9,5 lektioner 1.800 kr.
hold 151422 - Tid: lørdag den 14-3-15 kl. 09:30-18:15
Sted: Nygade Huset ................................... Pris: 9,5 lektioner 1.800 kr.

Bor du ikke i Aabenraa Kommune er du alligevel velkommen til at deltage til den anførte pris. Du skal blot opgive fuldt cpr nr. ved tilmeldingen.
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Bov

Din lokale håndværker
Padborg Glarmesterforretning
B il

Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk
info@goglas.dk

Vognmand

le d
ra m
nin

74 67 03 00 eller 27 25 03 00

g

Åbningstider: mandag-fredag kl. 10 - 18

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers
nødservice

Tømrer-, Snedkerog Glarmesterarbejde
Tlf.
Fax
Mail

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg
Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk
Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen
Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

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

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

Padborg Maskinsnedkeri ApS

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S

i nd

Døgntelefon

Kloakservice
V

k
sen.d
k
jacob
net h- cobsen.d
n
e
k
ja
kj@
net hn
e
.k
www

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

ELEK TRISKE ARTIK LER

AUT. INSTALL ATØR

Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

Bred VVS ApS

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

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

Monika Petersen

Gulvafslibning

Malermester

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså
NYHED

PH 3½-3 Pendel

Oliering - lakering

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

Tlf.: 28 18 80 77
mpmaler6340@gmail.com

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Malermester

Aut. el-installatør
Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

CVR 34 22 35 72

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

Ring og få et uforpligtende tilbud

Nørregårdsvej 7 ∙ 2610 Rødovre
Telefon 40 77 80 67

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

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

Natur

	
  	
  

&	
  Ejendoms	
  service	
  ApS

ALT I SALG
E/
SERVIC

Anlægsgartner	
  

	
  

Nyanlæg	
  af	
  have	
  &	
  design	
  	
  
Vedligehold	
  af	
  have	
  	
  	
  
Hækkeklipning	
  	
  

	
  

Murer	
  

Opsætning	
  af	
  f liser	
  	
  
Ombygning	
  &	
  fugning	
  af	
  hus	
  	
  
Ejendomsservice	
  &	
  diverse	
  murerarbejde	
  	
  

	
  

	
  

Træfældning,	
  Beskæring	
  	
  
Topkapning	
  	
  

Udskiftning	
  af	
  døre	
  &	
  vinduer	
  	
  
Ombygning,	
  Renovering	
  

Tømrer	
  	
  

Træfældning	
  	
  

	
  

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

Klaus	
  Tranum	
  	
   	
  
Dennis	
  Lorenzen	
  	
  
Ejner	
  Tranum	
   	
  
	
  
	
  	
  

2047	
  5290	
  	
  
2758	
  8750	
  	
  
5050	
  8722	
  

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

Vil du have
lokale butikker
i morgen, så
brug dem i dag
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Gavekortet til jul

Forkæl en du holder af

kr.

210,-

Behandlingen varer
ca. 45 min og afsluttes
med afslappende
fodmassage

Jeg taler dansk

ÅBNINGS Mandag, onsdag, fredag 8.30-15.00
TIDER
Tirsdag-torsdag
8.30-17.30

Charlotte Priess
Lægeeksamineret fodplejer
med over 20 års erfaring
Telefon +49 461 940 28 700
Find mig på 1. sal i Citti Park
Langberger Weg 4
24941 Flensburg
www.kosmetik-cittipark.de

Emil Lehne, Tobias Müller, Bitten Petz, Christian Lauritzen og uddeler Peter Damgaard Madsen ved overrækkelsen af
checken til Julemærkehjemmet.
Foto Jimmy Christensen

Salg af redekasser gav flot check
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

89-årige Christian
Lauritzen fra Padborg
overrakte forleden
en check på 6.175
kr. til børnene på
Julemærkehjemmet
Fjordmark.
Det flotte beløb stammer ubeskåret fra salg af
redekasser, foderbrætter og
egernkasser, som Christian
Lauritzen selv har designet
og produceret.
Materialet til foderbrætterne er skænket
af Christian Lauritzens
familie, medens redekasserne er produceret af 90
% genbrugstræ fra Super
Brugsen i Padborg.
Ved køb af foderbrætter
og redekasser har kunderne
lagt det fulde beløb for
varen i en ’sparekasse’, og
fordi alle pengene ubeskåret
går til Julemærkehjemmet
Fjordmark, har man derfor
været velkommen til at
donere yderligere.
De 6.175 kr., som blev
overrakt til børnene på
Julemærkehjemmet er samlet ind i løbet af et halvt år.
Christian Lauritzen har i
løbet af de seneste 2 år solgt
foderbrætter og redkasser til
ære for Julemærkehjemmet,

og det har flere gange
resulteret i overrækkelser
af imponerende donationer
som denne.
Denne gang var det Emil
Lehné på 14 år og Tobias
Müller på 12 år, som
begge har været 5 uger på
Fjordmark, der sammen
med pædagog Bitten Petz
fik overrakt den flotte
check.

De havde denne dag
taget opstilling i Super
Brugsen i Padborg for at
sælge årets julemærker, som
hvert år sælges til fordel for
julemærkehjemmene.
Næste gang bliver
det to nye børn fra
Julemærkehjemmet, der får
overrakt en god sum penge,
for Christian Lauritzen
planlægger at fortsætte

Det danske
smil til
Flensborg-priser
Krone- brobehandlinger
Implantater
og Narkosebehandling

produktionen og salget af
foderbrætter og redekasser
længe endnu. 

Betaling med kort er ikke muligt

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

GRIECHISCHE TAVERNA
Holm 9 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon 0461 78918

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

Dr. Bent Borg • Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg
Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: info@rcfl.de • www.rcfl.de
Reisebüro im Citti Park

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20
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Jule- og Nytårshilsner

Bov Avis ønsker alle
læsere og annoncører
en glædelig Jul
og et godt og
lykkebringende Nytår

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

OK Servicecenter Padborg
Lejrvejen 12, Frøslev 6330 Padborg

Stubbæk Forsamlingshus & Selskabslokaler
- de perfekte rammer om din næste fest

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Vi ønsker alle
vore kunder
glædelig&julSelskabslokaler
Stubbæk Forsamlingshus
& godt
- de perfekte rammer
omnytår
din næste fest
Nygade 17 | DK-6300 Gråsten
CVR.: 33577591 | Tlf. 6960 8000
info@ipnordic.dk | www.ipnordic.dk

Erwins Autoruder A/S
Håndværkersvinget 12 - 6360 Tinglev - Tlf.: 74 64 41 89

re la ko lsba ks leS & s uStubbæk
hsg niForsamlingshus
lmasroF kæ&bSelskabslokaler
b u tS

Monika Petersen

ts ef etalle
s æ n nid mo
Vi ønsker
vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Malermester

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

Malermester

re mma- de
r eperfekte
tkef rrammer
ep ed om
- din næste fest

Vi ønsker alle
vore kunder
glædelig jul & godt nytår
Se mere på www.stubbaekforsamlingshus.dk

Tlf. 7461 3431 / 4060 6330

Synes godt
om

Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Mærkedag - Fødselsdag - Mindehøjtid - Julefrokost - Firmafest - Forretningsfest m.m.

● Private ● Erhverv

REVI
SION
SCEN
TRET

Vi ønsker alle
vore kunder
glædelig jul
& godt nytår
Møllegade 2B, st.
6330 Padborg
Tlf. 74 67 15 15
padborg@revisor.dk

Købmanden ønsker
alle kunder en glædelig
jul samt et godt nytår
Meget mere discount!
Harkærvej 3 • Kruså

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

SDS Padborg ∙ Industrivej 19 ∙ 6330 Padborg
Tlf. 76 15 32 00 ∙ www.sds.dk

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

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Vi ønsker alle vore kunder
specialister
glædeligVi erjul
godt nytår
i&
tryghed
Gejlåvej 12 · 6340 Kruså
Tlf. +45 74670050 . Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk

Købmand
Kim
Nicolajsen

Tlf.:
Tlf.: 29
49 29
0049
3400 34
reparerer
alle slags hårde hvidevarer
Jeg reparerer alle Jeg
slags
hårde hvidevarer
på telefon fra kl. 7.00
Træffes på telefonTræffes
fra kl. 7.00

Se mere
på13.20
www.stubbaekforsamlingshus.dk
Projekt1_Layout
1 03/02/11
Side 1

Tlf. 7461 3431 / 4060 6330

Synes godt
om

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Mærkedag - Fødselsdag - Mindehøjtid - Julefrokost - Firmafest - Forretningsfest m.m.

VI ØNSKER ALLESe mere på www.stubbaekforsamlingshus.dk
Padborg
Aabenraa
Sønderborg
Tlf. 7467 3070
Tlf. 7462 3470
Tlf. 7442 2300
VORE KUNDER Tlf. 7461 3431 / 4060
6330
GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR
Vi ønsker alle en
Synes godt
om

Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Mærkedag - Fødselsdag - Mindehøjtid - Julefrokost - Firmafest - Forretningsfest m.m.

glædelig Jul og
et godt Nytår
T O R V E G A D E 15 -19

6 3 3 0 PA D B O R G
tdog senyS
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kTd
gn6i7lm
E L.s
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F OhNs74
32a
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2 rofkeabbuts.w w w åp erem eS

0336 0604 / 1343 1647 .flT
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Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S
v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800 Per 3074 1909
Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged
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Jule- og Nytårshilsner
Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Møllegade 3, DK-6330 Padborg, Tlf. 74 37 60 90

Vi ønsker alle
vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Toldboden

Torvegade 6, 6330 Padborg, Tlf: 74 67 23 67

Vi ønsker alle
vore kunder
glædelig jul
& godt nytår

Tlf. 74 67 02 79

MAlERMEsTER

Kiel Kristensens Eftf.

Tlf. 74 67 02 
79

v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund

Fax 74 67 02 70
Mob. 40 45 20 61

 

Tlf. 74 67 86 06

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

DIT SERVICE. GRÅSTEN

28/08/13

10:19

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Padborg Park Catering | Flyvepladsen 10 | 6330 Padborg
info@basepoint.dk
mad@padborgpark.dk
| 4013 0699 | www.basepoint.dk
Haderslev · Vojens
· Rødekro · Bylderup|Bov
· Kolding

NGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 9.30-17.30 - LØRDAG KL. 9.30-13.00

VI ØNSKER ALLE
VORE KUNDER
GLÆDELIG JUL
& GODT NYTÅR
Semu Luftværktøj

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

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

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

Lunddal

Natur

&	
  Ejendoms	
  service	
  ApS

www.el-teknik.dk

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

VI ØNSKER ALLE VORE KUNDER
GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

✔ Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

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

VI ØNSKER ALLE VORE
KUNDER GLÆDELIG JUL
& GODT NYTÅR

Kelstrupgårdvej 1
6340 Kruså

Holbøl

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Vi ønsker alle
vore kunder
glædelig jul & godt nytår
2047 5290
2758 8750
5050 8722

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Side 1

Lysbjergvej 6 · Hammelev · 6500 Vojens · Tlf. 70 22 61 60

Klaus Tranum
Dennis Lorenzen
Ejner Tranum

Vi ønsker alle
vore kunder
glædelig jul &
godt nytår

Spølbækvej 4-6 | 6330 Padborg | Tlf. 74672790
www.harm-mammen.dk | post@harm-mammen.dk

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår
74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11

Vi ønsker alle
vore kunder glædelig
jul & godt nytårKloakrotten

74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11
Torvegade 11 • 6330 Padborg

www.LTnatur.dk

Tlf.: 74 67 28 27 • www.bibbe.dk

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net

Åbent: Man-fre 9.30-17.30 • Lørdag 9.30-13.00

Kloakrotten

14

Lundtoft

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

Åbningstider jul
og nytår 2014
Mandag den 22. december
Tirsdag den 23. december
Onsdag den 24. december
Torsdag den 25. december
Fredag den 26. december
til og med den 30. december
Onsdag den 31. december
Torsdag den 1. januar
Fredag den 2. januar

kl. 7.00-19.00
kl. 7.00-19.00
kl. 7.00-14.00
Lukket
kl. 7.00-19.00
kl. 7.00-14.00
Lukket
kl. 7.00-19.00
Sofie, Kristine, Tove Grevsen og familiens yngste barn Signe på 6 år.

Merrild
kaffe

Foto Søren Gülck

Nye kræfter i Felsted
Menighedsråd

Mellemristet
103
500 g

Af Søren Gülck

3 POSER

99.-

MAX 6 POSER
PR KUNDE PR DAG

PR. KG 66,00

Karolines
Piskefløde
38%

40-årige Tove Grevsen
fra Gl. Skovbøl er blevet
nyvalgt til menighedsrådet for Felsted
Kirke. Hun afløser Rita
Knudsen, Felsted, som
ikke ønskede genvalg.
Felsted Kirke har som en
af de få kirker i Danmark
valg til menighedsrådet
hvert 2. år mod normalt en
valgperiode på 4 år.

Når man i Felsted holder
valg hvert 2. år sker det
med henblik på af få yngre
kræfter ind i menighedsrådet. Tove Grevsen er menighedsrådets næstyngste
medlem.
Tove Grevsen kommer
jævnligt i Felsted Kirke,
hvor hendes næstældste
datter Kristine synger i
kirkens børnekor.
- Jeg kommer gerne i
kirken, dog mest til højtiderne og så naturligvis

til koncerter og andre
arrangementer, fortæller
Tove Grevsen, som håber
at medvirke til at åbne op
for, at også yngre kræfter vil
engagerer sig i folkekirkens
liv.
- Hvis vi fortsat vil have
en folkekirke, skal vi
gøre os umage med, at
folk får lyst til at komme
i kirken, lyder det fra
det nyvalgte medlem af
menighedsrådet. 

25-års jubilæum Dødsfald
500 ML

6

95

Preben Petersen, Varnæs
Søndergade 11, Varnæs,
kan den 15. januar

Edel Anna Cathrine
Zimmermann, Aabenraa,
tidligere Søgård, er død, 77
år. 

Dødsfald Dødsfald

PR. LTR. 13,90

Svend Thomsen, Varnæs, er
død, 72 år. 

Tilbuddene gælder kun mandag den 22.
og tirsdag 23. december

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET
DIN MEDICIN I SPAR FELSTED

fejre 25-års jubilæum hos
Danfoss. 

Petra Christine Frost,
Bovrup, er død, 81 år. 

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

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

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55

Maj Brit Midtgaard har det
som en fisk i vandet
På bare 7 år har den
garvede kunstner skabt sig
et navn i kunstneruniverset,
og hendes billeder har bragt
hende vidt omkring.

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

For Maj Brit Midtgaard
fra Varnæs er malerkunsten en leg med
farver – et univers af
kreativitet, eksperimenter, følelser, sanser
og ideer, som hun med
pensler stryger på
lærred og forvandler
til smukke motiver af
forskellig slags.

i vandet, hun elsker sin
kunst og er stolt af det, hun
laver. Selvom lærerne ikke
altid er enige i hendes kunst
fortsætter hun med at skille
sig ud fra normen.
Hun er begejstret for, at

BovAvis

Kreativitet og modernitet
Det er dog ikke alle steder,
den garvede kunstner
møder medgang, og hendes
undervisere på Kunstskolen
i Sønderborg synes af og
til, at det er kikset at male
heste.
Maj Brit Midtgaard
har det dog som en fisk

Har du noget du skal ha’ klink

Bliv rådgivet rundt i Sydjyllands største udvalg af fliser
uden at få andres smag presset ned over hovedet.
Det eneste pres vi lægger, er at kvaliteten skal matche
- så dit smil holder lige så længe, som den flise du væ

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Tlf. 7465 0316 · www.kfn

www.VildMedTe.dk

Maj Brit Midtgaard har
succes som kunstner i Varnæs.

Foto Jimmy Christensen

Torsdag den 1. Sep.

Ny	
  te	
  butik	
  i	
  Felsted
Over	
  100	
  slags	
  kvalitets	
  te	
  til	
  
internetpriser

Olaf Hein

Så er det igen tid til det store årlige
lottospil i Felsted Hallen i uge 35. Der
er som altid flere børnespil 

Vi	
  pakker	
  ind,	
  laver	
  gavekurve	
  og	
  
værtindepakker.	
  	
  Lige	
  nu	
  nyslynget	
  honning

VVS & blik

Kl. 17.00
Vi åbner, traditionen tro, dørene til
Felstedhallen til et kæmpe familielottospil.

Kig	
  forbi	
  butikken	
  og	
  bliv	
  inspireret.	
  

Østergade 38, felsted

Tlf.: 74 68 50 58

Jule- og Nytårshilsner
NYHED! NYHED!
NYHED!
Kl.
18.00 NYHED!
Lottospillet starter
Fuglereden

&

DAME

&

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytårtil rimelige priser.

HERRE FRISØR

Sdr. Landevej 20, Kliplev
Tlf. 7468 8628
mobil 6092 5500

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

tirsdag og lørdag lukket

www.a-asmussen.dk

Felsted El
Østergade 4, Felsted
6200 Aabenraa Tlf.
74 68 52 06

www.genbrugstoemmerhandel.dk

KliPlev NATursTeN

HERRE FRISØR

Åbnings- mandag, onsdag,
tider:
torsdag og fredag
08.30-15.00

Nedbrydning og Entreprenør
Andreas Nielsen

&

Østergade 30, Felsted
6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33

Dagplejer
gennem 10 årI pausen spilles der amerikansk lotteri.
Dagplejer
gennem 10 år Der kan købes kaffe, kage, vand og øl

Østergade
30, Felsted
Åbnings- mandag,
onsdag,
6200 Åbenrå
– Tlf. 74 68 62 33
tider:
torsdag
og fredag
08.30-15.00
bnings- mandag, onsdag,
der:
torsdag og fredag
tirsdag og lørdag lukket
08.30-15.00

tirsdag og lørdag lukket

DAME

www.fuglereden-felsted.dk

Østergade 30, Felsted
6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33

NYHED! NYHED!
Vi ønsker alle vore kunder
Fuglereden
glædelig
jul & godt nytår
PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED

Evija og Iver Daabeck ∙ Fennvej 2, Bovrup ∙ 6200 Aabenraa
Conni Gjerlevsen
Mobil 0045
2184 / 0045 2680 0184
Mobil2326
22310856
www.fuglereden-felsted.dk
daabeck@mail.dk
∙ daabeck-frilandsgartneri.dk

bl.a. ½ gris, havegrill, vin, værktøj
Mobil 22310856
Conni
Gjerlevsen
www.fuglereden-felsted.dk
o.m.a
Mobil 22310856

HERRE FRISØR

Hasselkær	
  31,	
  Felsted.	
  	
  Kontakt	
  for	
  åbningstider	
  
5180	
  7623	
  eller	
  kig	
  forbi.	
  Er	
  vi	
  hjemme	
  er	
  
butikken	
  åben.

RING OG HØR NÆRMERE

PRIVAT SMÅBØRNSPASNING
Fuglereden I FELSTED
Der
spilles
mange lækre præmier,
RING
OG
HØR om
NÆRMERE
PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED
sponsoreret
af lokale virksomheder,
RING
OG
HØR
NÆRMERE
Conni Gjerlevsen

DAME

motiver af heste, der males
i det lille atalier i Varnæs
og personlige motiver kan
sagtens bestilles hos Maj
Brit Midtgaard, blot ved at
kontakte hende. Anderledes
opgaver, der ikke nødvendigvis har med dyr at gøre,
tager hun med åbne arme
imod, for at være kreativ og
udfordre sig selv, er sådan
hun trives bedst. 

kunne bestemme over sin
egen kunst, og hun prøver
gerne nye motiver, teknikker og stilarter. Kreativitet
og modernitet er for Maj
Brit Midtgaard nøgleord,
men selvom hun holder
af at lege med farverne,
stilarterne og signalerne,
er hendes billeder altid i
harmoni og ro.
Det er dog ikke kun

beSouled

I et rum gjort af kreativitet,
motiver, sanser, følelser,
udtryk, historier, fantasier,
minder, tanker og interesse tilbringer Maj Brit
Midtgaard på trods af sit
job som social- og sundhedsassistent på fødegangen
i Aabenraa hver uge meget
tid.
I sit lille atelier på førstesalen på hobbylandbruget
i Varnæs udfolder hun sin
billedkunst, når hun ud fra
tilsendte fotos maler mange
malerier, der hos kunder fra
både Danmark, Norden og
Europa er til stor glæde.

Hestemaleren
Efterhånden som
årene er gået har Maj Brit
Midtgaard tilegnet sig kaldenavnet ’’Hestemaleren’’.
Specielt er hun nemlig
glad for at male heste, for
hvilke hun selv nærer stor
interesse, og så udstiller
hun desuden gerne på
hestemesser og til store
stævner.
På den måde får hun
skabt kontakt til mange
kunder, der har et ønske
om at få malet et unikaportræt af deres kæreste
dyr. Ud fra fotografier,
som kunder overrækker
hende, maler hun således
de motiver, som kunderne
efterspørger, men med
mange års erfaring i ryggen og et stort kenskab til
billedkunsten tilfører hun
motiverne sine egne særlige

præg og teknikker, som gør
billederne levende, udtryksfulde, unikke og fyldt med
følelser.
Netop de teknikker og
den uhyre præcision, med
hvilken Maj Brit Midtgaard
portrætterer dyrene, har i
hesteuniverset, som er en
hel verden for sig selv, gjort
hende internationalt kendt
og efterspurgt.

Bov
Bov
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Dagplejer
gennem 10 år

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

VINDUER & DØRE

Juelsbjerg 3 Felsted

6200 Aabenraa Telefon 7468 5123

Gråstenvej 15, Felsted, 6200 Aabenraa,

74 68 68 50

entreprenør & vognmandsfirma

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

Bjerndrupvej 8a
74 68 76 14
v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus,
sand, stenmel m.m.
6200 Aabenraa
www.kliplevnatursten.dk

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

BjerndrupvejVi
8aønsker
6200 Aabenraa
glædelig

alle vore kunder74 68 76 14
www.kliplevnatursten.dk
jul & godt
nytår

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Eskær 2, Tråsbøl, 6200 Aabenraa

TLF. 74 68 02 10

www.Byllemos-Automobiler.dk

HG-Auto ∙ Kausager 8, Varnæs ∙ 6200 Aabenraa
Telefon 74 68 05 04
www.hg-auto.dk
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Jule- og Nytårshilsner
Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Vi ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår
Peder Bendixen Hansen
Tlf. 29 24 76 07
Gråstenvej 30, Felsted
www.pbendixen.dk
6200 Aabenraa
mail: p.bendixen @live.dk

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Frank Sørensen
– DIN ANLÆGSGARTNER
Juelsbjerg 13, Felsted · 6200 Aabenraa
Telefon 74686153 · Fax 74686198
www.fs-aps.dk
Medlem af Danske Anlægsgartnere

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår
KARSTEN IWERSEN A/S
Kliplev 6200 Aabenraa
Tlf 74 68 74 55 Husqvarna
Kilplev Skov - Have & Park

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Fredslund VVS

®

Aut. Gas- & Vand & VVS Tekniker

v/ Carsten Fredslund Iwersen
Felsted · 6200 Aabenraa · Telefon + 45 2320 7231
mail@fredslundvvs · www.fredslundvvs.dk

Vi ønsker
alle
kunder
 Stort udvalg
i Granitvore
Egen import
fra Kina
 Ingen fordyrende mellemled.
 Vandsten
skulpturer.nytår
glædelig
jul &og godt
 Selvafhentning og levering af alt til have og anlæg

Kliplev
Auto- & Traktor
Service

Nørballe
Hestepension
Kontakt for yderligere oplysninger:
tlf. 74 68 51 15 eller besøg os på www.noerballehestepension.dk

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

S A LO N H E L E N
DAME- OG HERREFRISØR

Vi ønsker alle en rigtig
glædelig jul og godt nytår
Te l e f o n 74 6 8 0 0 8 6 ∙ w w w . s a l o n h e l e n . d k
Va r n æ s Ve s te r ve j 4 a , Va r n æ s ∙ 620 0 A a b e n r a a

Vi ønsker alle vore kunder
en glædelig jul og
et lykkebringende nytår
Østergade 4, Felsted · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 68 52 06

www.fuglereden-felsted.dk
Conni Gjerlevsen

Vi ønsker alle en glædelig
jul og et godt nytår
Dagplejer
gennem 10 år

v/ Verner Lund
Velkær 16, Gl. Skovbøl

Mobil 24 45 18 90

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

VOGNMANDSFORRETNING

Niels Lautrup Christiansen A/S
Lundsbjerg industrivej 41
6200 Aabenraa
Tlf: +45 74687158
Fax: +45 74688158

info@vognmand-nlc.dk
www.vognmand-nlc.dk

Vi ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår.
Birte og Nis Peter Knudsen
Drejbjerg 5B · Søgård

Fuglereden
Conni Gjerlevsen
PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED
Mobil 22310856
RING OG HØR NÆRMERE

Mobil 22310856
Dagplejer
www.fuglereden-felsted.dk
gennem 10 år

MURERFORRETNING
MURERFORRETNING A/S
A/S

Søgård Maskinstation & Entreprenør

DAME &Fuglereden
HERRE FRISØR
Østergade 30, Felsted
6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Møllevej 6, Felsted - 6200 Aabenraa
Møllevej 6, Felsted - 6200 Aabenraa
TLF. 29 44 48 12 - lars@johanning.dk
TLF. 29 44 48 12 - lars@johanning.dk
CVR 35 83 28 23
CVR 35 83 28 23

NYHED! NYHED!

PRIVAT SMÅBØRNSPASNING I FELSTED
NYHED!
RING
OG HØRNYHED!
NÆRMERE

Holder juleferie
fra den 22. december til og med 5. januar

 Anlægs – og vedligeholdelses arbejde udføres.
Martin & Mogens Kaehne
Felstedvej 22, 6300 Gråsten
Tlf. 74652855
www.ladegaardskov.dk

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår

Vi ønsker alle en rigtig
glædelig jul og godt nytår

Vi ønsker alle vore kunder
glædelig jul & godt nytår
FROST TRAKTOR
& MASKINSERVICE
Tornhøjvej 7, Tumbøl, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 51 57 ∙ Mob. 40 33 51 57

Tlf. 7468 8252 2029 9252

Vi ønsker
alle vore kunder
Svend
Aage’s
Eftf.
jul ApS
& godt nytår
v/ Janglædelig
Appel
Svend Aage’sVoEftf.
r maler
Gl.
Skolevej
19
v/ Jan
Appel
ApS
Varnæs
Gl. Skolevej
19, Varnæs ∙ 6200 Aabenraa
6200
Aabenraa
Mobil
23
39
1010
9090
Mobil 23 39

