Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 40 29. september 2015 7. årgang

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

Mortens aften 2015
Tirsdag den 10. november og
onsdag den 11. november serveres der

DELIKATESSEN TILBYDER
10 stk. ass.
Højtbelagte
snitter

SPAR

kr. 238,-

50,-

kr. 119,-

Inkl. forret: kr. 268,- Børn under 12 år kr. 134,-

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

GULV- & GARDINBUSSEN
Kun

110,-

OBS – KUN MOD G
FORUDBESTILLIN

And med hjemmelavet rødkål, hvide og sukkerbrunede kartofler,
½ æble med gelé, svesker, sauce, waldorfsalat, surt og sødt.
Stort dessertbuffet: ris á la mande med kirsebærsauce,
hjemmelavet is, fromage, frugtsalat, kage m.m.
Hovedret og dessert
Børn under 12 år

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

Sisseck boligudstyr ApS
SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7-20, Lørdag-søndag kl. 7-18

Oplever du mistrivsel i
parforholdet, hos dit barn
eller i din familie?
•
•
•
•

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Gardiner

Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

Jeg klargør også din
nye PC og flytter data
NYHED! Video-overvågning
på PC, tablet og smartphone

Coaching/personlig udvikling
Familievejledning/terapi
Individuel terapi
Børn i mistrivsel

Bente Lauritzen

Coach/psykoterapeut, familievejleder
MPF (medlem af psykoterapeutforeningen)

.

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen
WWW.PROFILOPTIK.DK
OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tæpper

Trægulve

Fliser

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

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

Blanskov 15, 6400 Sønderborg ∙ mail: rod-i-livet@hotmail.com
∙ Tlf. 2684 9957 ∙ www.rod-i-livet.dk

VI KAN GØRE
EN FORSKEL

Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54

Åbningstider: Alle dage 7-19

Nyvej 5 · 6320 Egernsund

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

DER ER ALTID EN ANLEDNING TIL AT TAGE AFSTED

OKTOBER
MÅNEDSTILBUD
Klassisk ansigtsbehandling
til ham eller
hende 50 min.
Tilbud kr.

475,Normalpris 550,-

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

MENU TO GO
Lækker menu til 2
personer bestående af:
TORSDAG,
FREDAG OG
LØRDAG

GRÅSTEN · PADBORG
FRUGT/GRØNT TILBYDER
10 stk. Tomater eller
2 stk. Agurker

Kun kr.

Tomater 10 stk

200,-

SLAGTEREN TILBYDER
2 kg. Hjemmelavet
Medister

Agurker 2 stk

10.-,

12.-,

2 Lækre bøffer,
vælg mellem flere varianter
Salat til 2 personer,
vælg mellem flere varianter
Kartofler til 2 personer
flere varianter
Diverse tilbehør efter frit valg
Brød
1/1 flaske vin

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Kun

69.-,

DELIKATESSEN TILBYDER
Tatar pølse fra Als

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Roser 10 stk.
Kun

15.-,

40 cm.

5
SPAR 14,9

EK ST R A
FREDAGS

SuperBrugsen Gråsten

RVER

Pr bdt

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

FLERE FA

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

15.-,

Løs vægt slik
Pr 100 g

PA DB OR G

Banan, drømme eller
chokoladekage

40,-

6

95

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7-20, Lørdag-søndag kl. 7-18

Pr stk

GÆLDER ONSDAG,
TORSDAG OG FREDAG

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage 7-19

Telefon 74 67 31 36
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SLAGTEREN TILBYDER
Koteletter, snitzler, skinke
tern eller Skinkestrimler

SLAGTEREN TILBYDER
Gullasch, stroganoff eller
Benløse fugle

1600 gr

900 gr

FRIT VAL

FRIT VAL

G

Pr pk

89,-

Pr pk

89,-

X-tra Kakaomælk

DELIKATESSEN TILBYDER
2 stk. Stjerneskud med
stegt fisk + røget laks inkl.
1 fl. Rød eller hvidvin

Ta" 5 liter

100,-

Ta" 1 stk

35.-,
X-tra mælk
Let, mini, eller
skummetmælk

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

4.-,
Spier Vintage
Sydafrika, 75 cl.

R
FLERE VA

Lørdags
tilbud
Fredags
tilbud

kl. 1

G

Fredags
tilbud

Torsdags
tilbud

Danske majs

I A N T ER

Pr flæske

50.-,

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Biotex
Flydende, pulver
eller kapsler
TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

X-tra smør
250 gr
3 stk

Lørdags
tilbud
Pr pk

6

95

Søndags
tilbud

65.-,

3 stk

10,-

Maks 9 liter pr kunde

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden 29. september til og med 4. oktober 2015 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

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

Gudstjenester og Aktiviteter

Konfirmander til gudstjenester

Torsdag den 1. oktober kl. 19.00........... Foredrag med Erik Lindsø

Igen går vi en dejlig tid i møde, hvor de bagerste rækker i kirken er fyldt op af kommende
konfirmander!
Konfirmandundervisningen er startet for alle 7 klasser i pastoratet.
Det er en hyggelige tanke, at de unge mennesker – med uro i kroppen – bliver dem, der skal
bære ansvaret videre; blandt andet for vore kirker
Kære kommende konfirmander:
•
Det ville være rart, at I kommer når Gudstjenesten starter
•
Der er en salmebog til ALLE kirkegængere – I behøver derfor ikke tage jeres Ipad’s med
hjemmefra
•
En gudstjeneste slutter, når den slutter – ikke nødvendigvis på et bestemt tidspunkt. Der
kan nemlig forekomme barnedåb eller andet under
gudstjenesten.
•
Der er altid 2 gudstjenester I kan vælge imellem;
enten kl 9.30 eller kl 11.00
•
Jeres nye tennissko med lys i sålen, lyser også efter
gudstjenesten – I behøver altså ikke vise dem til alle
fra klassen under gudstjenesten
I de ”gode gamle dage” trådte man ind i de voksnes
rækker, når man var konfirmeret. Nyd derfor jeres
skoletid, konfirmandundervisning og Gudstjenesterne
sammen med os andre
Helle Blindbæk
Formand
Gråsten- Adsbøl Menighedsråd

Søndag den 4. oktober kl. 9.30 ........... Gudstjeneste i Kværs Kirke
Søndag den 4. oktober kl. 11.00 ........... Gudstjeneste i Slotskirken
Torsdag den 8. oktober kl. 18.30........... Fællesspisning i Kværs Præstegård
Lørdag den 10. oktober kl. 16.00 .......... Korkoncert
Onsdag den 7. oktober kl. 19.30 ........... Stillegudstjeneste i Adsbøl
Søndag den 11. oktober kl. 9.30 ........... Gudstjeneste i Adsbøl Kirke
Søndag den 11. oktober kl. 11.00 ......... Gudstjeneste i Slotskirken
Søndag den 18. oktober kl. 9.30 ........... Gudstjeneste i Kværs Kirke
Søndag den 18. oktober kl. 11.00 ......... Gudstjeneste i Slotskirken
Søndag den 18. oktober kl. 14.00 ......... Koncert i Kværs Kirke
Torsdag den 22. oktober kl. 17.00......... Salme-marathon i Adsbøl
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00......... Menighedsrådsmøde i Kværs
Lørdag den 24. oktober kl. 16.00 .......... Koncert med DR’s Pigekor og
Sønderjysk Pigekor
Søndag den 25. oktober kl. 9.30 ........... Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 25. oktober kl. 11.00 ......... Gudstjeneste i Slotskirke
Onsdag den 28. oktober kl. 19.00 ......... Menighedsrådsmøde Gråsten - Adsbøl

Fællesspisning på Præstegården

HUSK
Foredraget med Erik Lindsø den 1 oktober kl 19.00 foregår på Gigthospitalet!

Indbydelse til minikonfirmandundervisning efterår 2015
Alle i 3. klasse og 4. klasse kan
deltage, også selv om man ikke er
døbt. Det er ikke noget krav, at man
senere hen vil lade sig konfirmere.
Undervisningen foregår om onsdagen
fra kl. 15.15 i Gråsten præstegård.
Kære forældre til børn i 3. og 4. klasse, Første gang kommer vi ned på
Gråsten skole og henter. Børn fra
der tilhører Gråsten, Adsbøl eller
Æblegård Friskole tager selv bussen,
Kværs kirke.
medens friskolebørnene fra Kværs
tilbydes afhentning. Undervisningen
Vi vil hermed gerne indbyde
slutter kl. 16.45.
jeres barn til at deltage i miniSognepræst Jan Unold og kirkesanger
konfirmandundervisning i Gråsten
Margrethe Hansen forestår
præstegård (Slotsbakken 1). Forløbet
undervisningen.
kan opfattes som en optakt til den
Undervisningen begynder onsdag den
traditionelle konfirmandundervisning
21. oktober.
som børnene eventuelt senere vil
Tilmelding helst inden 9. oktober til
deltage i.
Kirkekontoret i Gråsten
Undervisningen er frivillig at deltage i,
Tlf. 25 73 71 70 (man.-fre. 10.00-13.00)
og er først og fremmest ment som et
uformelt forsøg på at give barnet et
eller pr. mail: frh@km.dk
positivt og fortroligt forhold til kirken
Vi håber meget, at I og jeres børn har
og kristendommen. Vi vil derfor lægge lyst til at tage imod tilbuddet!
vægt på oplevelse frem for traditionel
undervisning, så børnene forhåbentligt Med venlig hilsen
oplever, at kirken kan være et
Jan Unold, sognepræst
spændende sted at være.
tlf. 74651270 og mail: ju@km.dk
Kirkekontoret
Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170
Fax 7465 2866
Mandag - fredag kl. 10-14
kirkekontoret@besked.com

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

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

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

Torsdag den 8.oktober 2015 Kl. 18.30
inviterer Kværs menighedsråd til
fællesspisning på Kværs præstegård.
Der serveres en gang veltillavet hverdagsmad
samt kaffe og kage.
Drikkevarer kan købes.
Prisen for arrangementet er kr. 40,Skoleleder på Kværs Idrætsfriskole Louise
Jeffers Jacobsen kommer og fortæller om

skolen nu og planerne
for fremtiden.
Invitationen gælder alle,
ung og gammel, og det
plejer at være en rigtig
hyggelig aften J.
Tilmelding
senest den 4.oktober til
Anna Friedrichsen 21 93 93 35
eller Carmen Christensen 51219202

Høstgudstjeneste

og skov. Børn fra Kværs
Idræts Friskole, har tegnet
tegninger om høsten, som
Høstgudstjenesten er en
er ophængt i kirken. Før
festgudstjeneste, hvor
gudstjenesten har mange
vi takker for høsten og
deltagere også høstofre med
naturens gaver, og hvor vi
til kirken. Vi her haft mange
deler vores høst og udbytte
utrolige dejlige ting ved
med andre, som ikke har så
tidlige høstgudstjenester,
meget. Her i Kværs sogn
som eksempler kan nævnes;
går vores høstoffer og årets
persille, gulerødder, nødder,
andre kollekter til julehjælp
rødbeder, brombærsnaps,
i Gråsten-Adsbøl-Kværs
dørranker, diverse marmelade
pastorat.
samt meget andet.
Høstgudstjenesten her
Hvad sker der så med alle
i Kværs, er en rigtig
disse gaver ??
festgudstjeneste. Personalet
Her hos os holder vi auktion!
har pyntet kirken med halm,
flotte buketter og dekorationer Det foregår ved, at præsten
Jan Unold er auktionarius, og
af materialer fra have, mark

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

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

afvikler slagets gang.
De enkelte gaver sættes
på auktion og sælges til
højestbydende. Det foregår
under smil og latter, og har
indtil nu været en rigtig positiv
oplevelse, hvor tanken bagom at hjælpe andre- kan
gøre selv et bundt gulerødder
rigtig spændende at få fat
i. Som nævnt går pengene
fra auktionen til julehjælp i
pastoratet.
Vi håber, at rigtig mangebørn som voksne –har lyst
til at deltage i denne festlige
gudstjeneste, hvor salmerne
er høst-og efterårssalmer,
Kværs Menighedsråd

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

Yderligere information:
graastenadsboelkirker.dk
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STORKØB - STORKØB

KØB
10
PAKKER
og få 3 stk. svinemørbrad til en værdi
á 150,- med i købet
Alt svinekød er
frilandsgris
Medister
2000 g

Antal pk..

Hakket Svinekød 8-14 %
2500 g

Antal pk..

Hakket Oksekød 3-7 % & fedt
1300 g

Antal pk.

Hakket Oksekød 8-14 % & fedt
1500 g

Antal pk.

Ovnklar Svinekam
2000 g

Antal pk..

Ribbenssteg
2500 g

Antal pk.

Nakkefilet
2000 g

Antal pk..

Rullesteg med svesker
2000 g

Antal pk.

Rullesteg med persille
2000 g

Antal pk.

Nakkekoteletter
2000 g

Antal pk.

Svinekoteletter
1800 g

Antal pk.

Skinkeschnitzler
1800 g

Antal pk.

Flæsk i Skiver
2000 g

Antal pk..

Skaftkoteletter
1800 g

Antal pk.

kun kr.

Kyllingebryst
1600 g

Antal pk..

kun kr.

Kalkunbryst
1600 g

Antal pk.

kun kr.

Kalkun Cordon Bleu
FROST, 4000 g

Antal pk.

kun kr.

Gullash
800 g

Antal pk.

kun kr.

Minutsteaks
800 g

Antal pk.

kun kr.

Benløse Fugle
800 g 8 styk

Antal pk.

kun kr.

Wienerschnitzler
(Dansk kalv) 600 g

Antal pk.

kun kr.

Entrecotes
700 g

Antal pk.

kun kr.

Gammeldags Oksesteg
2000-2200 g

Antal pk..

kun kr.

Hel Oksefilet
3000-4000 g

Antal pk..

kun kr.

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

kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

120,kun kr.

150,kun kr.

299,-

Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer
Bestilling senest søndag den 4. oktober. Afleveres ved slagteren i SPAR
Navn:.........................................................................................................................................................................
Adr.: ...........................................................................................................................................................................
Tlf.: .............................................................................................................................................................................

GRÅSTEN

Afhentes torsdag den 8. oktober
Afhentes fredag den 9. oktober
Afhentning kan ske fra kl. 12,00

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20
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inkl. gratis synsprøve
Køb 1 få 2
KOMPLETPRIS + EKSTRA SOLBRILLER

www.optik-hallmann.dk

To briller med
glidende overgang
*enkeltstyrke

fra DKK 800.inkl. super antirefleks og hærdning
alle stel op til DKK 1000.-

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

1500.*

fra DKK

Hver dag er en god dag for
Jimmy Christensen
Jimmy Christensen drager i
felten med kamera og
kommer hjem med nyheder
og indtryk formidlet gennem
billeder til gavn og glæde for
læserne.

Fodpleje



Foto Søren Gülck

KLINIK

ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten
Træffes bedst mellem kl. 8-9

Tlf. 74 65 09 26
Udebehandling
foretages

Jeg udsteder
gavekort
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Fodpleje

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

RING 74 65 17 48

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Af Gunnar Hattesen

Pressefotograf Jimmy
Christensen fylder fredag den 2. oktober 70
år, og dagen markerer
samtidig, at han lukker
kapitlet som fotograf på
Gråsten Avis/Bov Avis.
Han kan med sindsro sige,
at han aldrig har været
ked af at gå på arbejde i en
branche, hvor arbejdsdagene ofte er uforudsigelige.
I hans verden er hver dag

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

en god dag, og han forstår
at fokusere på det positive.
"I min verden findes der
ikke kedelige opgaver.
Der findes kun kedelige
fotografer", siger Jimmy
Christensen med et smil.
Han har rundt regnet kørt
30.000 kilometer i avisens
tjeneste om året, og han
holder allermest af hverdagens opgaver og mødet
med såkaldt almindelige
mennesker.
"Jeg vil helst besøge et
guldbrudepar, en børnehave

eller en byfest", siger Jimmy
Christensen, som har blik
for, hvad der sker i Gråsten,
Padborg, Kliplev, Sundeved
og Broager. Områdets ve
og vel ligger ham meget på
sinde.
"Jeg synes selv, jeg kan
tale med alle, og det
betyder meget for mig at
holde en behagelig tone
og at få folk til at føle sig
godt tilpas", siger Jimmy
Christensen.
Han er bevidst om, at det
for mange mennesker er en

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

begivenhed at få besøg af
avisen. Derfor opfører han
sig altid ordentligt.
Han møder altid på arbejde i godt humør, og han
er let at omgås og passer sit
arbejde ordentligt.
Det var nu slet ikke fotograf, der stod øverst på hans
ønskeseddel, da han forlod
folkeskolen. Han har arbejdet ved landbruget, montør,
drevet systue i Tørsbøl med
18 ansatte og kørte i 22 år
som eksportchauffør.
Han får ugentligt stanget
opgaver ud, og han tager
årligt omkring 50.000 billeder, men kun de bedste
kommer i avisen. Han
hører også til de fotografer,
som hvert år bliver inviteret
op på Gråsten Slot for at
tage billeder af den kongelige familie.
Der er afskedsreception
for Jimmy Christensen
fredag den 2. oktober kl.
14.00-16.00 på Den Gamle
Kro. 

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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FØDSELSDAG
BISON FUNKTIONSJAKKE
FØR 2.500,- NU KUN 1.250,-

BISON STRIK CARDIGAN ELLER SKJORTE
FØR 600,- NU KUN 400,Disse kanonstærke tilbud gælder fra torsdag den 1. oktober og til og
med lørdag den 3. oktober, så længe lager haves

MOU KØD OG MELBOLLER

MOU SUPPER
Okse eller
Hønsekød

Kr.
1,00
pr. pakke
går til Støt
Brysterne

MAX. 5 POSER
PR. KUNDE PR. DAG

SPAR
50%
BJØRN BORG
2 PACK FØR 350,- NU KUN 245,-

.30
.00
.00
.00

SPAR
33%
LINDBERGH GRANDAD
FØR 300,- PR. STK. NU 2 STK. 300,-

TØJEKSPERTEN.DK

· TLF. 74 65 30 31

TØJEKSPERTEN.DK

SPAR
KR. 105,HUZAR VINDJAKKE
FØR 800,- NU KUN 500,-

.30
.00
.00
.00

· TLF. 74 65 30 31

1000 GR

25.-

Kr.
1,00
pr. pakke
går til Støt
Brysterne

1 LTR
EDELS FROSNE GRØNT SAGER
Ærter og Gulerødder, Bønner,
Ærter, Karotter. Broccoli
Blanding, Blomkåls blanding,
Majs blanding. 750-1000 gr.

SPAR
50%

DAGMARTÆRTE
Kr.
1,00
pr. pakke
går til Støt
Brysterne

MORGAN VINDJAKKE
FØR 1.000,- NU KUN 700,-

TØJEKSPERTEN.DK

TØJEKSPERTEN.DK

MAX. 5 POSER PR.
KUNDE PR. DAG

FRIT VALG

SPAR
KR. 300,-

SPAR
KR. 300,-

ONSDAG ÅBENT TIL 20.00
HVOR VI GIVER 20 % PÅ ALLE IKKE NEDSATTE VARER

10.-

Kr.
1,00
pr. pakke
går til Støt
Brysterne

5.FRANSKBRØD
med eller uden
birkes

600 GR

15.-

1 NYBAGT

600 GR

RTE
. 9.30 - 17.30
,. 9.30 - 18.00
ORTE
. 9.00 - 16.00
10.00
0,- - 15.00
65 30 31

PAR
50,-

HUZAR TIGHTS
FØR PR. PAKKE 150,- Gråsten
NU 3 PK. 200,HUZAR TIGHTS
FØR PR. PAKKE 150,- NU 3 PK. 200,TØJEKSPERTEN.DK

12.-

WRANGLER JEANS
FØR Slotsgade
700,- NU 400,7• 6300 Gråsten
WRANGLER
JEANS
Tlf.: 74
65 30 31
• www.toejeksperten.dk
FØR 700,- NU 400,-

TØJEKSPERTEN.DK

GRÅSTEN

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
ÅBNINGSTIDER
Mandag - tirsdag kl. 9.30 - 17.30 / Onsdag kl. 9.30 - 20.00
Torsdag kl. 9.30 - 17.30 / Fredag kl. 9.30 - 18.00 / Lørdag kl.9.30 - 13.00

SPAR
250,HUZAR TIGHTS

Kr.
1,00
pr. pakke
går til Støt
Brysterne

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20

SPAR
300,-
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Kongelig køkkenhave i Gråsten
udvikles til ny sønderjysk attraktion

Planerne for Det Kongelige
Slotsgartneri blev forleden
præsenteret for lokale ildsjæle.
Bendt Olesen fra Gråsten
Forum bød velkommen. Til
venstre landskabsarkitekt
Tanguy Lavoilette.

Af Henriette Pilegaard

Forleden blev planerne for Det Kongelige
Slotsgartneri præsenteret for lokale
ildjæle, som inddrages
i at udvikle og drive Det
Kongelige Slotsgartneri.
Planerne kan ses ved
Gråsten Æblefestival.
I snart et par år har
Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme sammen
med Sønderborg Kommune
og lokale aktører arbejdet på
et projekt, hvor slotsgartneriet i Gråsten udvikles til et
oplevelses- og aktivitetssted
for borgere og turister.
Allerede i dag er slotshaven åben for gæster, men
ikke køkkenhaven. Her skal
der være et åbent gartneri
med café og butik og en ny
værkstedbygning. Det skal
samtidig indgå i Gråsten
Æblefestival og være et

Foto Søren Gülck



kulturelt mødested og trækplaster i hele regionen.
Kommunens socialpsykiatriske værested
og beskæftigelsestilbud
Væksthuset bliver inddraget
i driften af slotsgartneriet
i samarbejde med havens
gartnere, ligesom gartneriet
vil komme til at spille en
rolle i undervisning om
natur og sundhed i kommunens skoler.
Den lokale medvirken i Det Kongelige
Slotsgartneri er afgørende.
Borgergruppen Gråsten
Forum har deltaget i udviklingen at projektet, og
forleden blev det fremlagt
for ildsjæle fra området

på et møde på Fiskbæk
Naturskole i Gråsten med
repræsentanter for blandt
andet kolonihaveforeninger,
naboer til slottet, frivillige
guider i Gråsten Slotshave,
havekreds og rosenkreds,
biavlerforeninger, historisk
forening, Flensborg Fjords
Kunst- og Kulturforening,
Kulturlandsbyen 6300 og
Gråsten Æblefestival.
Have overvejet nedlagt
Landskabsarkitekt Tanguy
Lavoilette fra Styrelsen for
Slotte og Kulturejendomme
fortalte:
”Vi har stået ved et punkt,
hvor vi overvejede, om vi
skulle fortsætte med at

dyrke køkkenhaven. Det er
jo nemmere at købe grøntsagerne. Men kontinuitet
har værdi, og haven her har
en fantastisk historie. Vi
kan lave en flot have, men
vi har brug for hjælp og for
midler. Nu har vi vendt
udfordringen til en mulighed. Lad os prøve”, sagde
Tanguy Lavoilette.
Både de fysiske rammer
og aktiviteter skal udvikles.
Der vil være fokus på urtehaven og ikke mindst gråstenæblet, der stammer fra
Gråsten Slotshave og i 2005
blev kåret af til Danmarks
nationalæble. Dermed
vil Gråsten Æblefestival

komme til at spille en central rolle.
Ved dette års Gråsten
Æblefestival i uge 42
præsenteres planerne for
slotsgartneriet torsdag,
fredag og lørdag på Torvet i
Gråsten, og ved et foredrag
30. september på Gråsten
Landbrugsskole om gartnerfamilien Voetmann, som
udviklede gråstenæblet
Hoffet begejstret
I sommer er kongefamilien
blevet præsenteret for planerne, som ifølge Tanguy
Lavoilette vakte begejstring:
”De glæder sig”.
Ligeledes glæder planerne både den tidligere

kulturminister, Marianne
Jelved, og ikke mindst den
nuværende, Bertel Haarder
(V), der som dreng var
elev på Gråsten Folke- og
Realskole tæt på slottet.
Fonde skal søges
Det er Kulturministeriet
og Sønderborg Kommune,
der har indgået partnerskab
om realisering af projektet.
Der er samtidig dialog med
Naturstyrelsen, ligesom
Destination Sønderjylland
er tilknyttet.
Etableringen ventes at koste ca. 40 mio. kr., og som
næste skridt skal planerne
skal præsenteres for fonde.
Sønderborg Kommune
arbejder i dette efterårs budgetlægning med anlægsudgifter på ca. fem mio. kr. til
forbedring af infrastrukturen – parkeringsforhold og
en tunnel under Felstedvej.
Ellers vurderer kommunen
umiddelbart, at udgifterne
til driften kan holdes inden
for den nuværende ramme
gennem skoleprojektet
og det socialpsykiatriske
projekt. 

Total ophørsudsalg

KAFFE
TINGLEFF
GULD
500g

÷20%

Kom ind og gør en god handel
ALT I FROST

÷40%

ALLE
KOLONIVARERE

÷20%

TÁ 4 POSER

130,par ti
Begrænset

Rabatten
fratrækkes
ved kassen
Tilbuddet gælder ikke mejerivarer, tobak, aviser,
ugeblade, spil, Tips & Lotto

KONGEVEJ 26 • GRÅSTEN
TELEFON 74 65 19 11

SPIRITUS TIL STÆRKT
NEDSATTE PRISER

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

Husk vi bringer
varer ud gratis

KÆMPE
TØJKUP
E
G
A
D
E
I
R
F
MOMS

9

Onsdag 9.30-17.30 Fredag 9.30-18.00
Torsdag 9.30-17.30 Lørdag 9.00-13.00

På alle habitter
Jakker
Vindjakker
Skindjakker
Gælder ikke tilbuds- og nedsatte varer
Fratrækkes ved kassen

200 par jeans
Normalpris pr. par 999,-

Nu 1 par
Ta' 2 par for

kr. 599,kr. 1000,-

SPAR
MOMSEN

Kaiser

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

10

Benyt muligheden
for at skifte til

Fjernvarme
Udskiftning
fra gas til fjernvarme
kr.

15.000,eksl. klimastyring

Komplet
fjernvarmeløsning
med beholder
kr.

25.000,-

Kemi-show i UlsnæsCentret
Af Gunnar Hattesen

De handlende i UlsnæsCentret præsenterer
et spektakulært kemishow, hvor studerende
fra Aarhus Universitet
viser, at der er masser
af kemi og naturvidenskab i dagligdagen.
Det sker fredag den 2.

HUSK
raget
æ
Håndv rkerfrad

Nyt bilværksted i
Rinkenæs
Af Søren Gülck

Bred VVS A/S

04 72
99
CVRCVR
34 24
222135

Kruså · Gråsten · Holbøl · Als · Aabenraa
Skrænten
22 · 6340
Kruså
· Tlf. 74 67· 15
12 · Kruså
vvs@bred.dk
Nørrevej
45c
· Kollund
6340

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Morsø P50

Vejl. pris 20.950,messepris kr. 17.595,-

Morsø P51

kemi også er, så mød op i
Ulsnæs-Centret på fredag.
Det bliver en underholdende og lærerig oplevelse,
som giver noget at tænke
over for alle aldre.
Det varer én time og er
for hele familien.
Der er gratis adgang, og
man behøver ikke at tilmelde sig på forhånd. 

inkl. klimastyring

Eksl. fjernvarmestik

BRÆNDEOVNE

oktober kl. 16.00-17.00 på
Ulsnæs Torvet.
Kemishowet består af en
række imponerende eksperimenter med overraskende
anvendelse af de kemikalier,
vi bruger i hverdagen.
Det er spækket med røg,
damp, farver og også en
eksplosion eller to.
Så hvis du er nysgerrig
efter at finde ud af, hvad

Besøg os på

BOLIG MAD
DESIGN MESSEN

Den 10. - 11. oktober
i Augustenborg Hallerne

Rakan Berawi Kalo
åbner et nyt bilværksted i de lokaler, hvor
Sejersbæk Biler tidligere havde til huse.
Han stammer fra
Kurdistan i Irak, og har
været ansat som mekaniker

Ghita Nørby
Ghita Nørby og Lars
Hannibal kommer torsdag

Vejl. pris 18.995,messepris kr. 15.995,-

i Sønderborg, men nu
har valgt at åbne eget
bilværksted på Sejersvej 2 i
Rinkenæs.
Værkstedet tilbyder alle
former for reparation,
service og vedligeholdelse
af biler samt køb og salg af
brugtbiler.
Værkstedet lægger sig i
den billige ende med priser

den 1. oktober kl. 19.30 på
besøg i Gråsten Slotskirke.

på 320 kr. pr. time plus
moms.
Det samme gælder brugtbilspriserne, der typisk
vil ligge mellem 10.00050.000 kroner.
Værkstedet har åbent
dagligt mellem kl.
8.00-16.00. 

Ghita Nørby læser bl.a.
eventyret af H.C.
Andersen "Den lille pige
med svovlstikkerne". 

Morsø P30

Vejl. pris 16.995,messepris kr. 14.595,-

Morsø P31

Demensdag

Vejl. pris 14.995,messepris kr. 11.995,-

Morsø 6148

Vejl. pris 10.995,messepris kr. 7.995,-

Morsø 6143

Vejl. pris 11.995,messepris kr. 9.995,-

Morsø S 10-40

Vejl. pris 13.495,messepris kr. 10.995,-

Morsø S 6643

Vejl. pris 15.995,messepris kr. 13.995,-

Thermorossi 1000

Vejl. pris kr. 14.995,messepris kr. 12.995,-

Thermorossi 1500

Vejl. pris kr. 19.995,messepris kr. 17.995,-

Stålskorsten komplet

den 16. november 2015
kl. 13-17.
Ældrerådet ønsker at udbrede kendskabet til demens og
arrangerer derfor en demensdag på Sandbjerg Slot.
13.00

Rolf Bang Olsen, tidl. overlæge fra
Middelfart Sygehus taler jordnært om ”Mennesket bag demensen”.

15.00

Kaffe og kage (gratis, dog kræves tilmelding)

15.45

Per-Bjørn Grove taler om at være pårørende til en demensramt

17.00

Tak for i dag

4,5 meter

Morsø 1442
Vejl. pris 8.995,messepris kr.

PILLEOVNE

på Sandbjerg Slot

5.995,-

kr.

6700,-

plus tagtrin plus montage

TRAPPENS
HJEMMESERVICE

& SKORSTENSMONTØR
v/ Andreas Friis, Bomhusvej 28 - Trappen · 6300 Gråsten
Mobil: 21 72 66 40 · Mail: dres_trappen@mail.dk

Der kan maksimalt deltage 140 personer.
Tilmelding kan ske senest den 4. november på demensdag@sonderborg.dk
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GRÅSTEN
holder

Forbrugeraften
Torsdag den 1. oktober fra 18.00-20.00
Lokale leverandører og SuperBrugsen personale står klar med masser
af smagsprøver på lokale varer og andre specialiteter.
Mød f.eks.

Hviids Biavl

20% rabat på alt i butikken
i tidsrummet kl. 18.00 - 20.00

(gælder dog ikke tobak, blade, tips/lotto, spiritus samt håndkøbsmedicin)
Super Brugsen Gråsten · Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 7365 2600
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Købmandsepoke er slut i Gråsten
Werner Clausen overtog
købmandsforretningen efter
sin far for 37 år siden. Når
han lukker, er en epoke slut i
Gråsten.

Af Søren Gülck

Efter 58 år som købmænd tager Gitte og
Werner Clausen afsked
med den veldrevne og
kendte købmandsbutik
på Kongevej i Gråsten.
Mange faste kunder og
bilister har dagligt holdt
ind for at gøre dagens indkøb eller prøve lykken med
et af de mange spil, som er
et af Werner Clausens store
specialer
”Naturligvis er det bedrøveligt, at vi må lukke. Men
sygdom har gjort, at vi har
valgt at lukke senest pr. 31.
oktober. Vi havde håbet på
til det sidste, at en eller flere
ville overtage forretningen,
der har en stor kundekreds.
Vi håber endnu, men den
31. oktober er det endegyldigt slut og ejendommen
er sat til salg”, fortæller
Werner Clausen.
Kongelig kunde
Gitte og Werner Clausen



Foto Søren Gülck

der holdt meget af at
komme i køkkenet”, husker
Werner Clausen.

har gennem alle årene
holdt fast i de gamle købmandstraditioner bl.a.
med daglig udbringning af
varer. Netop den service
har mange trofaste kunder
været utroligt glad for.
En af de kunder, der

ú

igennem 25 år fik leveret
varer, var Dronning Ingrids
Hof.
”Dronning Ingrid boede
i perioder på slottet i flere
måneder ad gangen, så ofte
havde vi flere daglige ture
til slottet med friske vare,

når slottet var beboet. Vi
havde vores daglige gang
i slotskøkkenet, hvor køkkenpersonalet tog imod,
når vi enten i bil eller med
budcykel leverede varer. Et
par gange var vi heldige at
hilse på Dronning Ingrid,

Byggede på åben mark
Købmandsbutikken blev
bygget i 1957 af Werner
Clausens far, der også hed
Verner Clausen, men med
enkelt V.
”Min far byggede dengang på næsten åbne marker langt ude for byen. Vi

MADE IN

SPAR
VANVITTIGE

57%

VISION Continentalseng
med skuffe

160/180 x 200cm inkl. bensæt
40 el. 60mm topmadras m. latex el. visco
Medium eller fast 5-zonet pocket
Dess sort eller grå
Vejl. op til 16.999,-

VISION Boxmadras

140x200 cm excl. bensæt
40 mm topmadras m/latex el. visco
Medium el. fast 5-zone pocket
Dess. sort eller grå
Vejl. 10.397,-

NU KUN

ú

NU KUN
FRA 9.999,-

SPAR
OP TIL

4.444,-

40%

HUSK VI FINANSIERER DIT MØBELKØB MED

var en moderne købmand,
og opbyggede hurtig en
stabil kundekreds. Jeg kom
i lærer hos min far som
ganske ung. Men da læretiden var omme, blev jeg
ansat i Favør og Superland
i Sønderborg. Det var godt
med lidt inspiration og erfaring fra en lidt større by”,
mindes Werner Clausen,
som i 1978 overtog
købmandsforretningen.
”Min far blev alvorligt
syg. Jeg tog hjem til
Gråsten for at drive forretningen videre sammen
med min kone Gitte. Vi
fik udbygget forretningen
og den blev til et mindre
supermarked, og vi så lyst
på fremtiden. Men mange
ting ændrede sig siden.
Konkurrencen blev hårdere
og som lille købmand var
det med at holde tungen
lige i munden. Men nu er
det slut. Vi drejer nøglen
for sidste gang og slutter
dermed en 58 år lang
epoke som købmænd på
Kongevej”, lyder det vemodigt fra Werner Clausen. 

ú
SPAR
OP TIL

inkl.
trådløs
fjernbetjening

44%

VISION Elevationsseng

inkl. trådløs fjernbetjening
140x200 cm excl. bensæt
40 el. 60 mm topmadras m/latex el. visco
Medium eller fast 5-zonet pocket
Dess sort eller grå
Vejl. op til 18.028,-

NU KUN
FRA 9.999,-

0% I RENTE ...fordi din bolig fortjener det bedste!

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 10.00 – 17.30
Lørdag 10.00 – 14.00
Åbent hver søndag 10.00 - 14.00
SØNDERJYLLANDS ABSOLUT STØRSTE SENGESTUDIE

Løvfaldsfest
i Ulsnæs-Centret
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Fredag den 2. oktober og lørdag den 3. oktober
Fredag den 2. oktober
kl. 16 – 17

STORT STAND-UP-KEMI SHOW
Et stort og flot kemishow, der bruger hverdagens
kemikalier på en overraskende og spektakulær måde i
imponerende eksperimenter. Showet er spækket med røg,
damp, farver og en eksplosion eller to. Uanset baggrund
og alder er kemishowet en oplevelse man husker.

Gratis entré

Lørdag den 3. oktober
kl. 9 – 17

kl. 9 – 14

STORT KRÆMMER- OG LOPPEMARKED i Ulsnæs-Centret.

Bestil stadeplads (pris kr. 100,-) ved Mona Thomsen på 20 66 62 37.
Kom og gør en god handel.

LOPPEMARKED FOR BØRN i Ulsnæs-Centret.

Bestil plads ved Mona Thomsen på 20 66 62 37.
Kom og gør en god handel



kl. 10 -

Salg af grillpølser, øl, vand og popcorn ved Centerpubben

kl. 10 – 13

Kom og mød Gråsten Frivillige Brandværn

kl. 10.30

Koncert ved Sønderjysk Concert Band

kl. 11.15

Gråsten Karateklub Shin Kyokushinkai optræder i Ulsnæs-Centret

kl. 12.00

Koncert ved Sønderjysk Concert Band

14

N U I B O RG E

Benniksgaard Golflub
vandt match

N

Af Ib Funder-Nielsen

FÅ SAFT AF DINE ÆBLER
Vi kværner og presser dine
æbler til en dejlig saft. Kom
forbi med æblerne
den 2. - 3. og 4. oktober fra kl. 10-15
på Fjordvejen 99A i Rønshoved
Husk emballage

Benniksgaard Golfklubs
senior afdeling har
afviklet en venskabsmatch mod Åbenrå Golf
Klubs seniorer.

godt af hjemmebanen, for
samtlige vindere kom fra
Benniksgaard Golfklub.
Der blev desuden spillet
”Yellow Ball”, hvor vinderholdet - der lavede 23 point
- bestod af Yvonne Jensen

ÅGK, Christa Nør BGK,
Andreas Thomsen, GBK og
Ole Markussen ÅGK.
Arrangementet blev
afsluttet med fællesspisning
og præmieuddeling i golf
restauranten. 

A-rækken:
Nr 1 Andreas Thomsen BG 33 point
Nr. 2 Vibeke Johnsen BG 33 point.
B-rækken:
Nr 1 Tom Kristensen BG 32 point
Nr. 2 Preben Pedersen
ÅGK 32 point.
C-rækken:
Nr 1 Christa Nør - BG
28 point
Nr. 2 Lars Engraf ÅGK
27 point.

Der blev spillet i 4 rækker
og selv om spillerne fra
Benniksgaard var i mindretal, så nød de åbenbart

D-rækken:
Nr 1 Peder Jørgensen
Jensen BG 32 point
Nr. 2 Ivan Meisner ÅGK.

Yderligere oplysninger
på tlf. 29 64 20 52

Der var godt humør blandt
golfspillerne

Medens vi venter på Godot
www.kjems.dk
kjems@kjems.dk
74 65 11 40
Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

701057 806059

Af Gunnar Hattesen

NY MODEL

205 S1 med tip
Ladmål:
Totalvægt:
Nyttelast:
Hjulstr.:

205×122×35 cm.
500 eller 750 kg.
380 eller 630 kg.
13”

LÆGERNE I GRÅSTEN

INFLUENZA
VACCINATION

4.695,SPAR 300,-

Den populære S-Serie,
nu med tip...

Torsdag den 1. oktober 2015

260×130×35 cm.
1000 kg.
810 kg.
13”

205 S1
Ladmål:
Totalvægt:
Nyttelast:
Hjulstr.:

205×122×35 cm.
500 eller 750 kg.
380 eller 630 kg.
13”

Alle personer over 65 år samt førtidspensionister og
personer med visse kroniske lidelser tilbydes gratis
influenzavaccination

8.995,SPAR 1.000,-

Ny model med bremse, til
stærk introduktionspris...

4.395,SPAR 400,-

Danmarks mest
populære trailer...

JØRGEN PETERSEN MASKINFORRETNING
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 74

Priser er inklusiv moms. Forbehold for fejl og ændringer.

Ladmål:
Totalvægt:
Nyttelast:
Hjulstr.:

er, de ved ikke, hvorfor de
venter på ham, og vi ved
ikke, hvor længe de har
ventet. Det eneste de ved
er, at de ikke kan komme
ud af stedet, før Godot har
vist sig.
Ventetiden fordriver de
med filosoferen, sang og
leg. Så bliver de uvenner, så
bliver de venner – og så går
tiden med det.
Den monotone ventetid
bliver afbrudt, da Pozzo og
Lucky, en hidsig godsejer

og hans hjælpeløse slave,
kommer forbi – og så går
tiden med det. Men vi
venter stadig.
En dreng kommer forbi.
Han lover Vladimir, at
Godot kommer i morgen.
Vi venter.
Billetter der koster: voksne
kr. 60,00 børn kr. 30,00
kan bestilles på
www.lilleteater.dk eller
tlf. 7465 3767. 

varetager i samarbejde med
Ældresagen og Sønderborg Kommune

NY MODEL
1013 S2

Det Lille Teater i
Gråsten genopfører
“Medens vi venter
på Godot”. Det sker
fredag den 9. oktober,
søndag den 11. oktober
og mandag den 12.
oktober - alle tre dage
kl. 19.30.

Forestillingen er skrevet af
den kendte forfatter Samuel
Beckett og instrueret af
Anne Marie Brodersen.
Stykket starter ved en
landevej, hvor der står et
træ.
Der møder publikum de
to vagabonder, Vladimir
(Didi) og Esdragon (Gogo),
og de venter på Godot.
De ved ikke, hvem Godot

(Personer under 65 år, der ønsker influenzavaccination
opfordres til at henvende sig til egen læge)

Kl. 9.00 – 12.00

Kl. 13.00 – 15.00

Ahlmannsparken
Ahlefeldvej 4, Gråsten

Dalsmark Plejecenter
Dalsmark 5, Rinkenæs

LÆGERNE
Iversen, Ellegaard & Hermann,
(Lægerne Ulsnæs 4)

Herre-, dame- og børneklip
til kundevenlige priser

120,Dameklip ................... kr. 180,Børneklip ................... kr. 100,Herreklip .................... kr.

Ingen tidsbestilling
ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30
Lørdag kl. 9.00 - 13.00

Mortensen, Bauer & Fröhlich, (Ulsnæs 8)
Annemette Als
P.S. HUSK SYGESIKRINGSBEVIS
ÆLDRESAGEN ER VIA SPONSOR VÆRT MED
KAFFE OG KAGE EFTER VACCINATIONEN

Torvet 7 ∙ 6300 Gråsten
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NYT

Efter 3½ år på havnen i Gråsten
er det tid til nytænkning
Fra fredag den 2. oktober

Tirsdag - torsdag kl. 18. - 20.00
BUFFET TIL
KR. 99,BØRN OP TIL 12 ÅR

KR.

59,-

Pizza / pasta* spareribs med tilbehør salatbar

Fredag og Lørdag kl. 18 - 21.00
3 RETTES BUFFET A LÁ CHEF PRIS KR. 199, - PR. PERSON
BØRN OP TIL 12 ÅR KR.

99,-

Kvalitet behøver ikke koste formuer
Lad jer overraske over hvad kokken finder på.
Det vil være noget for alle smagsløg til unge og ældre.
Hver weekend byder på noget forskelligt, med
vægt på hjemmelavede retter og selvfølgelig
friske råvare at bedste kvalitet.

Mortens Aften
Tirsdag d. 10. November kl. 18.00 - 21.00

Forret

Græskarsuppe med Andeconfit,
og hjemmebagt brød

Hovedret

3 RETTERS
BUFFET
KR.

299,-

Andesteg fyldt med svesker og æbler. Dertil
hjemmelavet rødkålssalat, waldorfsalat.
Hvide og sukkerbrunede kartofler, sauce,
asier, tyttebær og hjemmelavet agurkesalat.

Dessert

Hjemmelavet romfromage
og Daimis

BØRN OP TIL
Husk at reservere bord
12 ÅR
KR.

159,-

-først til mølle!

Vi har plads til selskaber op til 60 personer, når det gælder
fødselsdag, jubilæer, konfirmationer og receptioner.

Ønsker i at holde

Julefrokost
- Giv os venligst et ring
Vi sammensætter julemenuen
efter eget ønske.
Vi holder ferie fra den 21. december
til den 7. januar 2016
Begge dage inkl.

Køkkenets åbningstider
Mandag LUKKET
Tirsdag til fredag kl. 17.00 – 21.00
Lørdag og søndag kl. 12.00 - 21.00

Toldbodgade 10, Gråsten
Telefon 7344 1000 • www.CaFeodora.dk
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Marinehjemmeværnets patruljebåd lagde lørdag aften til kaj i Gråsten Havn.

Foto Søren Gülck

Patruljebåd lagde til kaj i Gråsten
Af Søren Gülck

Marinehjemmeværnets patruljebåd MHV 910, der er

hjemmehørerne i Aabenraa,
lagde lørdag aften til kaj i
Gråsten Havn.
MHV 910 er en del af

SAR beredskabet, og kan
på blot en halv time mønstre fuld besætning og være
på vandet.

HUSET’S FRISØR
Jernbanegade 7 Gråsten

Karina

Ester

Inge
Pernille
Michelle

Onlinebooking
www.husetsfrisør.dk
Fredag kl. 9.00-18.00
Hver lørdag kl. 8.00-12.00

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

NYT I GRÅSTEN
Auto reparation og
vedligeholdelse
til kundevenlige priser
Køb og Salg af brugte biler
Åbningstider dagligt
kl. 8 - 16.00

Det er dog ikke ren øvelse
det hele, for når MHV 910
er på vandet, holder den et
vågent øje med skibstrafikken og ulovligheder på

vandet, der kunne have
politiet interesse. 

Lørdag den 10. oktober fra kl. 10.30-12.00

Mød forfatter
Pernille Juul
hvor hun signerer
sin nye bog

249,-

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

Skib med besætning
var på øvelse i det sydlige
Lillebælt, hvor der trænes
i udlægning af flydespærringer og sejlads med
gummibåde.

Make up artist

LØRDAGSTILBUD
på tidligere
udgivelser
Vent på mig Marie
Når solen står højst

Timepris

320,-

kr.
plus moms

Nederbyvej 2,6300 Gråsten ∙ Tlf. 40 95 02 30
info@universalauto.dk ∙ www.universalauto.dk

19995

kr.
pr. bind
Normalpris 249,-

GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten
Tlf. 74654422 · E-mail: 4890@bogpost.dk
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Ny kunstnergrupper
stiftet
Af Gunnar Hattesen

Fem billedkunstnere
fra Aabenraa Kommune
og fem fra Sønderborg
Kommune har dannet
en ny kunstnergruppe,
som hedder “Puls”.
"Vores første

fælles udstilling foregår på
BaneGården, Kunst- og
Kulturcenter i Aabenraa.
Man skal igennem et “nåleøje” for at blive antaget
der", fortæller Christa
Conradsen, Kværs, som er
blandt udstillerne.
Blandt de udstillere fra
Sønderborg er der flere

navne fra lokalområdet.
Det drejer sig udover
Christa Conradsen, Kværs,
om Karin Jensen,
Egernsund, og Nina
Tholander, Skodsbøl.
"Vi kalder vores udstilling
“Strømme”. Dermed vil vi
udtrykke bevægelse, der
foregår altid i alting – selv
om tingene tilsyneladende
ligger i ro", siger Christa
Conradsen. 

DOBBELT
SÅ STOR MILLIONCHANCE

som i de store ugentlige danske spil

…og du kan vinde op til 3 mio. kroner!

21. september til 7. oktober
er det tid til fornyelse
eller køb af nye lodder

Christa Conradsen er blandt
udstillerne på BaneGården.

GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten
Tlf. 74654422 · E-mail: 4890@bogpost.dk

LUNE PRISER GIVER DIG VARMEN
TILBUDDENE GÆLDER FR A ONSDAG DEN 30.SEPTEMBER
TIL OG MED L ØRDAG DEN 3. OKTOBER

÷20%
PÅ ALLE VARER
I BUTIKKEN UDEN
UNDTAGELSER

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

Personlig vejledning og service

K VA L I T E T B E TA L E R S I G
ÅBNINGSTIDER
M A N – TO RS

10 . 0 0

– 17. 3 0

FREDAG

10 . 0 0

– 17. 3 0

L Ø RDAG

10 . 0 0

– 13 . 0 0
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Gråsten
- en bid bedre!

Ekspedient / delikatesse
til gårdbutik søges
Vi mangler en kreativ medarbejder
til vores nye gårdbutik i Kværs.
Vi forventer, at du har:
• Flere års erfaring indenfor delikatessefaget
• Styr på egenkontrol
• Flair for udregning af priser
• Kundetække og er præsentabel
• Gode tysk sprogkundskaber
• Kreative evner og kan præsentere varerne flot
• Hygiejnebevis
Tiltrædelse hurtigst muligt og senest d. 26. okt.
Det er en 37 timers stilling. Lørdagsarbejde må påregnes.
Ansøgning sendes til:
telesalg@unghanen.dk med relevante papirer og foto.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Birgitte på
tlf.: 74 65 90 71
Gråsten Fjerkræ • Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten
Vi har specialiseret os i fjerkræ og producerer kød af særlig høj kvalitet.
Vi er placeret i Kværs ved Gråsten i Sønderborg kommune.
Se mere på: unghanen.dk

Mere velfærd • Mere kvalitet • Mere smag

gårdbutik og kantine - avis.indd 1

25-09-2015

HAVEARBEJDE
Alt forefalden havearbejde og fræsning
af køkkenhaver mv. udføres

Derudover tilbydes vedligeholdelse og
renholdelse af fortove og indkørsler

Islænder heste i Gråsten
Af Søren Gülck

Godt 200 mennesker overværede en
flot opvisning med
12:41:48
islænder heste på
Ringriderpladsen i
Gråsten.

Quorps Busser
Tilbyder kørsel med busser fra 19 til 51 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg.
Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.
“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”
Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: +45 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk
mail@quorpsbusser.dk

roligt gemyt, og har man
først stiftet bekendtskab
med racen, er man solgt.
Det var Bibber Sidenius
fra Gråsten også. Hun

har tidligere reddet dansk
varmblod. Hun har nu
fem islænder heste, som
hun rider på i Gråsten
skovene. 

Det var et flot syn at se
opvisningen med islænder
hestene på Ringriderpladsen.


Foto Søren Gülck

LEJLIGHED
I ALNOR
Henvendelse tlf. 23 26 21 84

De islandske heste er kendt
for deres specielle gangart
”tølt”, men de behersker
også andre gangarter.
Hestene har et særdeles

1 sal, 63 m2, med udsigt
over fjorden.
Udlejes til enlig lejer.
Leje kr. 3.000,- + forbrug.
Ingen husdyr

HENVENDELSE
TLF. 7465 0590

HUS UDLEJES

Mindre hus på 100 kvm. med garage udlejes
i Skodsbøl klar til udlejning.
Huset er med synlige bjælker og brændeovn.

Tak fordi du
handler lokalt

Husleje kr. 4000,- plus forbrug
Depositum 3 mdr. leje

HENVENDELSE 7468 8252 EFTER KL. 17.00
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

LEJLIGHED
UDLEJES
3 værelses lejlighed centralt
beliggende i Gråsten
på 75 m. 2 sal.
Udlejes til rolig lejer uden
børn og husdyr.
Pris 3200,- + forbrug.

TLF. 7465 2653
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OKTOBER FESTT

n
e
t
s
LØRDAG & SØNDAG 3-4. OKT. 10-16 i Grå
Skovby SM733 skænk
ekskl. sokkel

DANSK
PRODUCERET

NU

SPAR

SPAR 1.000,-

23%

TI L

INTROPRIS
SM48 spisebordsstol

på SM24 spisebord

2.299,-

NU

SPAR 600,-

DANSK
PRODUCERET

SM24 spisebord
SM48 STOL
NY MODEL

INVITATION TIL

OKTOBER
FEST

VI SÆ
L
HOTDOGER
G’S

6.999,-

FÅS KUN HOS
MØBLÉR

NU

12.999,INTROPRIS
Moon gulvlampe

8.999,-

NU

INTROPRIS
Dione lænestol i stof

2.775,-

NU

SPAR 924,-

SPAR 1.000,-

med festlige nyheder
og super skarpe tilbud!

og ser
OKTOB verer
ER FE
FADØL ST

SPAR 4.000,-

INTROPRIS
Smile sofa 3 pers.

NU

10 KR
-

4.199,-

SPAR 800,-

Stone sofabord

4.499,-

LØRDAG & SØNDAG
10.00-16.00

INTROPRIS
Densy tæppe

Praline
skammel

Wilton gulvpude

999,-

1.999,-

NU

5.999,-

SPAR 2.000,-

NYHED

Ucreate hjørnesofa

NU

18.999,-

SPAR 8.196,-

SPAR

30%
på Ucreate serien
i Soleda læder

www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15
Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

Din lokale håndværker
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Lokalt og til den rigtige pris

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

REPARATION OG SERVICE AF:
•
•
•

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk
Planetvej
2 • 6300 Gråsten

Alle biltyper og bilmodeller.
Alle typer af trailere.
Alle typer af have- og
parkmaskiner.

Bygningskonstruktør, murermester

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

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

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

HULMURSISOLERE
Annonce.indd 1

28-01

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

EK el -service
aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

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

BØRGE NØRGAARD APS

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

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

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

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

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

DIT SERVICE. GRÅSTEN

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

28/08/13

10:19

Side 1

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

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

Skovbøl El-Service

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

Hvis din bil
kunne vælge

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Reparation og service
af alle bilmærker

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.

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

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

Egernsund Malerforretning

Gisselmann

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

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
100412

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

håndværk gennem 185 år

E-mail: mail@bnisolering.dk

v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

mobil nr.: 2533 2182

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

MOBIL: 40 35 55 29

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

WWW.KARLDPETERSEN.DK

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

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

TOTALENTREPRISER
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

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

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70
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Stor interesse for
kunstudstilling

MeetingPointEurope© søger

Projektleder og
højskoleforstander
til at lede etableringen af ny højskole i Gråsten
En gruppe investorer og borgere arbejder på i 2016 at starte en ny international
højskole i Gråsten-området. Nu skal ideen ﬂyttes fra tanker til handlinger

Ideen!

•

Højskolen skal have denne proﬁl:
Internationalt indhold og struktur

•

Kapacitet til at skabe og udvikle nye antielitære og
demokratiske ideer til gavn for alle europæiske borgere

•

Sætte politisk og kulturel dagsorden i Danmark og internationalt

•

Netværk til danske og europæiske institutioner på de humanistiske og
samfundsvidenskabelige områder -f.eks. indenfor idehistorie, historie,
samfund, kultur, uddannelse, forskning, medier, kunst og design,

•

Progressive, bæredygtige og åbne aktiviteter bl.a. inden for deleøkonomi

•

Nytænkning indenfor turisme

•

Udvikle ﬂeksible muligheder for udveksling individuelt
og i fællesskaber mellem europæiske borgere

•

Økologisk og bæredygtigt miljø af international karakter
Højskolen skal fra start sigte kvalitativt højt og tiltrække kursister og
højskoleelever nationalt og internationalt. Det indgår i etableringsgruppens
tanker at supplere højskolen med en efterskole på samme idegrundlag.

Interesseret?
Der var en lind strøm af gæster i løbet af ugen, som kiggede inden for i Kværs Præstegård for at
se en udstilling med ,lokale kunstnere.
Foto Jimmy Christensen

Tilbud til dig som har deltaget i
faldforebyggelsesskolen og som har lyst
til mere udfordrende træning

Faldforebyggelsesskolen 2
indeholder træning x 1 ugentlig af en times
varighed, fordelt over 8 gange intenstræning.
Kriterier for deltagelse er at du:
•
•
•
•
•

Har gennemført faldforebyggelsesskole 1.
Selv kan komme frem og tilbage
Du må gerne anvende hjælpemidler
Du skal helst deltage på alle træningsdage
Du skal være motiveret og indstillet på
at deltage i gruppetræning.
Der vil være praktiske øvelser i træningsrummet,
ude i naturen og i vores udendørsredskaber.
Balancetræning indgår i træningen hver gang.
Hvornår: Hver tirsdag med opstart
den 20. oktober kl. 13.30-14.30 og 8 uger
frem, sidste gang er den 8. december 2015
Hvor: Gråsten Plejecenter,
Kystvej 1, 6300 Gråsten
Påklædning: Tøj man kan bevæge
sig i og fastsiddende sko
Tilmelding: Lena Steenholdt
tlf.: 27 90 03 02 eller
mail: lstl@sonderborg.dk
Kurset er gratis
Med venlig hilsen

Kan du matche de høje krav, som etableringsgruppen stiller? Har du ideer, der kan
supplere den ønskede proﬁl? Kan du realisere ideerne og sikre en start i fuld fart?
Så skriv til MeetingPointEurope på meetingpointeurope@greenmail.dk
MeetingPointEurope© er et digitalt netværk, der løser konsulentopgaver for
etableringsgruppen. Virksomheden garanterer diskretion for alle interesserede.

Villa, Volvo & Vovhund,
men hvad med energi og
glæde i parholdet
ved

JOAN ØRTING
Tirsdag den 6. oktober
kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole,
Fiskbækvej 15, Gråsten
Mange mennesker har en drøm om at leve lykkeligt
til deres dages ende med en partner.
Men det er de færreste, der er klar over, hvad det kræver – og endnu
færre er villige til at yde det, der skal til. Ingen kommer sovende
til et godt parforhold. Der skal tages ansvar for egen livsglæde og
kommunikeres positivt og åbent om lyst, fantasier, behov og længsler.
Hvad gør vi, når vi har fundet den rette partner, købt et dejligt hus, og fået nogle
søde børn - men erotikken, passionen og intimiteten er forsvundet? Hvordan
finder vi lysten til sex og til hinanden midt i travlheden og hverdagens rutiner?
Joan Ørting kommer i dette foredrag ind på, hvordan vi prioriterer parforholdet,
så den gnist, der var der engang, kan genoplives. Hun fortæller om forskellen
på mænd og kvinder, og hvad der til for at de føler sig set og respekteret.
Hun vil med masser af humor og energi, komme med redskaber til at tale
bedre sammen, elske bedre og have det sjovere sammen – resten af livet.

Pris kr. 150,Billetter kan købes hos
Gråsten Boghandel,
Husets Frisør og Matas
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Stort loppemarked Indbrud Indbrud
for børn

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 indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

hvor børn sælger legetøj, tegneserier og spil

Lørdag den 3. oktober kl. 9-14
i Ulsnæs Centret

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

Ved et indbrud hos Gråsten
Vandværk blev en container
brudt op ved at bruge en
vinkelsliber.
Der er stjålet en del
værktøj. 

Sidste tilmelding den 2. oktober
på Mona Thomsen tlf.: 20 66 62 37

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

Hjertelig tak
Tak til naboerne for ranke om døren og alle flag på Galgebakken

Tøm loftet og pulterkammeret og kom til
kræmmer- og loppemarked. Det sker i forbindelse
med Løvfaldsfesten i Ulsnæs Centret

Marga og Anders Christensen
Galgebakken 10
Nybøl

Standleje kr. 100,-

for opmærksomheden ved vort diamantbryllup

Onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Annelise Arnstrup

fortæller om Th it Jensen
Fri entré
Alle er velkomne
Rinkenæs Menighedsråd

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

Lørdag den 3. oktober kl. 9-17
Sidste tilmelding den 2. oktober til
Mona Thomsen på tlf.: 20 66 62 37

Store danskere
Leder af Kaj Munks Præstegård i
Vedersø Lisbeth Lunde Lauridsen
fortæller om

Digterpræsten
Kaj Munk
Søndag den 4. oktober
kl. 19.00
på Den Gamle Kro i Gråsten

Entre kr. 100,som dækker foredrag, sang og kaff ebord

om Th it Jensen
Vi mødes i Multisalen på Dalsmark Plejehjem

Kæmpe kræmmer
- og loppemarked

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

“Aldrig, aldrig, aldrig spørge om det
nytter, bare om det er sandt”, sagt af
Kaj Munk, som var et kompromisløst
menneske, der stod fast på sin tro - kristendommen,
kongetroen og troen på menneskets ukrænkelighed.
En fascinerende historie om den svagelige dreng fra
Lolland, der bliver til digterpræsten, naturelskeren
og samfundsrevseren - kendt langt ud over landets
grænser. Skønt Kaj Munk fungerede som præst i et af
Danmarks mindste sogne, gik han op mod nazismen

FOREDRAG

Det er gratis at deltage

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

Der blev natten til søndag
knust en rude i en villa på
Toftvej på Ulsnæs. Tyven
har været rundt i hele
huset, men der er tilsyneladende ikke blevet stjålet
noget. 

Det lille Teater, Gråsten
1972-2015

43 år med teater

Genopsætning af

”Medens vi
venter på Godot”
Af: Beckett
Instruktør: Anne Marie Brodersen
Fredag den 9. oktober kl. 19.30
Søndag den 11. oktober kl. 19.30
Mandag den 12. oktober kl. 19.30

Røde Kors

Billetter: voksne 60kr. / børn 30kr.

inviterer på kaffe/the og rundstykker

DELTAG I
LANDSINDSAMLINGEN

Billetbestilling på www.lilleteater.dk
eller tlf. 74 65 37 67

Søndag den 4. oktober 2015

Vennekredsen på Gråsten Plejecenter

Vær med til at gøre en forskel
Det tager kun 2 -3 timer
Behovet for humanitær hjælp i verden er
større end nogensinde tidligere
Vi mødes på Nygade 16, Gråsten kl. 10.00.
Indgang fra Centerparkeringen. Og starter
med en kop kaffe eller the og lidt brød.
Du kan blot møde op eller på forhånd melde dig til hos:
Anne-Mette Rathsach, 29770392,
e-mail: anne.mette.rathsack@oﬁr.dk
Grethe Bangsgaard, 26379131, e-mail: Alnor@mail.tele.dk
Lissy Andersen, 29801573,
e-mail: ﬂemminglissy@hotmail.com.

Loppemarked
Lørdag den 3. og søndag den 4. oktober
kl. 10.00 til 14.00
Aase og Finn holder garagesalg på Ahlmannsvej 4
Vejen overfor Plejecenter 3 indkørslen
Nipsting. Brugsting. Porcelæn. Bestik. Tøj
Kom og gør en god handel

Bemærk! Butikken vil også være åben
søndag den 4. oktober kl. 10.00 – 13.00

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 4. oktober kl. 11.00
ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE

Søndag den 4. oktober
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE

Søndag den 4. oktober kl. 10.30
ved Tina Iversen

GUDSTJENESTER

EGERNSUND KIRKE

NYBØL KIRKE

Søndag den 4. oktober kl. 11.00
ved Maja Ravn.
Efterfølgende kirkekaffe i sakristiet

Søndag den 4. oktober kl. 10.30
ved Marie Hammer

KVÆRS KIRKE

Søndag den 4. oktober kl. 9.00
Korskirken ved Vibeke von Oldenburg

Søndag den 4. oktober kl. 9.30
ved Jan Unold

RINKENÆS KIRKE

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 4. oktober kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

Søndag den 4. oktober kl. 9.00
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Kein Gottesdienst
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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

Weekendåbent
efter aftale

Guldkonfirmation i Gråsten

Hvad er det værd?
På Rinkenæs Skole kan
man onsdag den 30. september kl. 15.00-17.00 få
bedømt, hvad er det værds.
Det er Sverre Nielsen fra
Petersens Antikvitetshandel
i Aabenraa, der kommer
og vurdere de ejendele, folk

kommer med og er interesseret i at få vurderet.
Frimærker vurderes
ikke. Det koster 50 kr.
at få vurderet, og det er
Rinkenæs Aftenskole, som
er arrangør. 

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

Alt i begravelsesbinderi

Gratis levering til omegnskirker
Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Stig Bach Hansen, Hans Genschow, Anne Marie Sørensen, Jørn Jessen, Helge Hansen, Ellen Andersen, Bent Christensen,
Finn Christensen, Robert Genschow, Flemming Mathiesen, Kirsten Willemann, Bodil Kästner, Anna Olsen, Hans Peter
Henningsen, Britta Skøtt, Jesper Andersen, Birgit Zeuten, Eigil Jensen, Flemming Led Nielsen, Bente Madsen, Finn
Maschoreck, Helen Alsing, Helen Mathiesen, Jutta Hockerup Byrsing, Johan Lund, Inge Merete Wittmarck og Erling
Sørensen. Sognepræst Niels Refskou medvirkede ved guldkonfirmationen.
Foto Søren Gülck

Af Søren Gülck

Søndag var der guldkonfirmation i Gråsten
Slotskirke for konfirmander, som blev konfirmeret i efteråret 1965.

Det var et stort hold
for 50 år siden, og fem af
dem var desværre døde.
Derudover var der flere,
som det ikke havde været
muligt at finde frem til.
For mange var

gensynsglæden stor, og for
andre var det lidt svært
at sætte ansigt på dem,
man blev konfirmeret med
dengang.
Efter gudstjenesten var
der hyggeligt samvær på

Den Gamle kro i Gråsten,
hvor snakken gik lystigt
rundt ved bordene. 

Eksamineret bedemand

Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid
- Vi hjælper med alle praktiske
og uvante opgaver og hjælper
med at søge begravelseshjælp.
- I samarbejde med en Clairvoyant
tilbyder vi en afsked med afdøde
der giver afklaring og ro i sindet.
Bedemand Alice Tørøk

Gråsten og Adsbøl · Kontakt 7178 7622

”At opfylde ønskerne for de nærmeste
er vores vigtigste opgave”.
– Gitte og Steen Kristensen

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Tak fordi du handler lokalt

Bedemand Alice Tørøk

En smuk
afsked...

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Tlf. 74 45 80 11
Tlf. 74 44 95 29
Tlf. 74 45 11 45

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk
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Broager

Fjernvarme går i land i Egernsund
Af Søren Gülck

Netop i disse dage går
fjernvarmen i land i
Egernsund. Inden vinteren sætter ind, har alle
tilsluttede varmeforbrugere i Egernsund fået
miljørigtig fjernvarme i
radiatorerne.

det samlede energiforbrug
stammer fra solenergi.
Strækningen fra Gråsten
til Egernsund er på 235

meter. Boringen i havbunden er sket uden de store
gener. ”Vi har undgået at
ramme større sten, men til

gengæld ramte vi ind i en
del jernskrot, som skabte
mindre forsinkelser”, siger
Peter Mikael Stærdahl,

der er direktør i Gråsten
Fjernvarme.
Fjernvarmerørene ligger
i en dybde af 18-20 meter.
På Egernsundsiden kobles
de på en nyopført pumpestation, som bliver placeret
på Brillevej.
Største kunde
Den tidligere Egernsund
Skole bliver den største enkeltaftager af fjernvarme.

Etableringen af den
dobbelte undersøiske
forsyningsledning er et af
Gråsten Fjernvarmes største
projekter, siden opførslen
af det CO 2 neutrale
varmeværk, hvor 25 % af

Der bliver nedlagt fjernvarmerør fra Gråsten til
Egernsund.


Foto Søren Gülck

”Fra starten er en tredjedel
af de mulige varmeforbrugere i Egernsund tilkoblet,
og vi forventer, at der i de
kommende måneder kommer flere til”, siger direktør
Peter Mikael Stærdahl.
”Vi kan desværre ikke
arbejde hurtigere, end vi
gør. Vi kan kun grave få
steder ad gangen af hensyn
til borgerne og fordi udrykningskøretøjer skal kunne
komme frem. Så snart vi
er færdige de nuværende
steder, fortsætter vi nye steder”, forklarer Peter Mikael
Stærdahl, som er glad for
den positive modtagelse,
som der er til fjernvarme i
Egernsund. 

Mange unge besøgte
Adventure Efterskolen

Mathilde Sandvig Høi og Clara Solll Hansen synes det er sjovt at gå til håndbold i BUI.


Foto Mette Lyngholm Larsen

Piger går til håndbold
Af Mette Lyngholm Larsen

De to gode veninder, Clara
Soll Hansen og Mathilde
Sandvig Høi, som begge
er 6 år, er begyndt at gå til
håndbold i BUI.

Deres første træningsdag
var rigtig sjov, og de nød
træningen.
”Jeg blev først interesseret
på grund af min søster”,
forklarer Mathilde Sandvig
Høi.

En stor tak til
borgerne i Broager

En stor tak for den store støtte I har vist,
ved vores salg af passive medlemskort.
Med venlig hilsen
Broager Frivillige Brandværn

Hendes søster har gået
til håndbold i nogen tid,
og det var der interessen sprang frem for
lillesøsteren.
Det var første gang
Mathilde og Clara var til
træning, men som det ser
ud, vil de gerne fortsætte.
”Jeg vil ikke være
professionel. Jeg vil bare
holde det som hobby”, siger
Mathilde, og Clara er enig
med hende. 

Dødsfald
Finn Petersen, Egernsund,
er død, 60 år. 

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

Nygifte
Lisa Andersen, datter af
Edel og Günther Andersen,
og Torben Dynnweber, søn
af Anne Marie og Hans

Nicolai Hansen har lært at windsurfe på Adventure Efterskolen.
Af Mette Lyngholm Larsen

Søndagssolen glimtede
i de mange bilruder,
der i lange køer kørte
gennem Skelde for
at besøge Adventure
Efterskole.
Det var Efterskolernes Dag
over hele landet, og det
viste sig, at blive en af de
bedste nogensinde. Der var
mange unge, der mødte
op i Skelde, da Adventure

Georg Dynnweber, blev
lørdag gift i Broager Kirke.
Bryllupsfesten blev holdt på
Ballebro Færgekro. 

Efterskolen åbnede dørene
for forældre og måske kommende elever.
På denne sol berigede dag
blev de fremmødte vist
rundt af elever og lærere
på skolen. Blandt rundviserne var 15-årige Nicolai
Hansen, som oprinder
fra Broager. Han fortalte
om, hvordan den linje han
er på, fungerer. Han er
på aqua linjen, hvor han
windsurfer.
Med forskellige stationer

Indbrud
Ved et indbrud hos et
tømrer- og snedkerfirma på
Nejsvej i Broager blev der
stjålet nøglerne til en Ford

Foto Mette Lyngholm Larsen

kunne de besøgende se,
hvilke ting de forskellige
linjer på skolen foretager
sig, og høre fra eleverne
selv, hvad de synes om det.
I løbet af dagen kom
der både folk fra Viborg,
København, Aarhus og fra
lokalområdet.
Godt og vel 30 % af eleverne er fra lokalområdet,
resten er spredt ud over
Danmark. 

Transit, som de kørte af
sted i.
Den hvide firmabil
har nummerpladerne
DG 89 046. 
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Frisk hakket

Tingleff kaffe guld

Blandet fars

Broager

8-12%

Vildmose kartofler
1 ½ kg
SPAR
60,80

Porrer
Hvidkål

3 pk a 500 gr

FRIT VALG

3 kg

00
100

95
89

Stryhn's Fransk
Leverpostej

00
10

Hørup kartoffel
spegepølse

Kødboller eller
kød og melbøller

½ PR I S

SPAR
OP TIL
18,95

Pr stk

95
49

500 gr

95
14

800/1000 gr

00
20

Max 3 stk pr kunde

Cheasy skyr

Excellent is

Carlsberg eller Tuborg
+ embl

1000 gr

00
19
D

E

L

I

K

A T

900 ml

E

S

S

E

00
20
N

The boller

Rejesalat

Kanelsnegle

Pr. bakke

4 stk

00
20

95
99

B A G E R A F D E L I N G E N

Sandwich med
roastbeef

00
25

30 stk

4 stk

00
10

2500
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 3. oktober 2015. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Max 2 ks pr kunde

F R E D A G S T I L B U D

Flødekager
FR A KL. 11.00

KUN
400 S T K

Pr stk

00
10
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The Noodles stopper efter otte års succes
Fra venstre er det Dan
Clausen, Torben Nyby og
Henrik Hilmer.

Af Mette Lyngholm Larsen

Efter otte års succes som Kim Larsen
kopiband vælger The
Noodles at stoppe.
Den ene af bandets medlemmer er 40-årige Torben
Nyby, som er bassist og
forsanger. Det var Torben
Nyby, som førte bandet
sammen ved et tilfælde. Da
en af hans venner skulle
bruge et band ved et afbud
på et diskotek, hoppede
han til sammen med Stefan
Grarup Jensen (27) og
Henrik Hilmer (36).
Det nystartede band spillede Kim Larsen musik,
fordi de kunne hans sange
udenad. Det var ved samme lejlighed navnet blev til,
da Torben Nybys ven spiste
en noodles cup. Det gav
inspiration til navnet.
”Det var helt fint, da vi
ikke skulle spille mere end
den aften, så navnet var lige
meget”, forklarer Torben
Nyby, som erindrer, at
bandet fik 8-10 bestillinger
med, da de tog hjem den
aften.
De valgte at fortsætte med
navnet og konceptet med til
at spille Kim Larsen musik,
og se hvor det ville føre hen.
The Noodles første koncert

Foto Mette Lyngholm Larsen

var den 16. februar 2007 på
Center Pub i Gråsten.
”Det har været et privilegium at optræde, og har
givet os enormt mange
oplevelser, som vi ikke
havde turdet håbe på”, siger
Torben Nyby.
Mange koncerter
Ifølge Torben Nyby har
The Noodles været en stor
tilfældighed. Da gruppen
havde spillet sammen i
nogen tid, fik de guitaristen
Anders H. Hansen (31)
tilføjet til gruppen. Der
begyndte at mangle noget
rytme, og ved et tilfælde

var der én, der kendte Dan
Clausen (38).
”Det var faktisk nemt
nok at blive en del af gruppen. Vi havde en meget
ens humor”, fortæller Dan
Clausen, som i 6 år har
spillet trommer i bandet.
”Vi gik rigtig hurtigt i
hak, og der gik ikke mere
end 3 uger, før jeg var med
ude og spille”, husker Dan
Clausen
I flere år spillede gruppen
fredag, lørdag og søndag.
De har optrådt i Aarhus,
Odense, Bramming,
Esbjerg og Flensborg, men

primært har de spillet i det
sønderjyske.
”Det betød selvfølgelig, at
vi var mere sammen med
drengene end familien”,
mindes Torben Nyby.
De første mange år øvede
de 1-2 gange i ugen, men
de seneste 3 år har de ikke
øvet andet end akustisk
engang i mellem.
”Vi kører den egentlig
bare på rutinen lige nu.
Der kan godt gå 3-4 uger
mellem, vi ser hinanden.
Selvfølgelig har vi haft vore
skænderier drengene imellem, og har der været problemer i det private, er det

blevet diskuteret. Jeg tror
ikke, der er nogle af os, der
kan sige sig fri for at have
tudbrølet i bussen, men det
har der så været plads til”,
understreger Torben Nyby,
som tydeligt husker, at The
Noodles i 2009 fik deres
egen minibus, så de ikke
behøvede at tage af sted i
2-3 biler med trailer.
”Vi fik chauffør på og så
sad vi sammen, og havde
det sjovt”, fortæller Torben
Nyby.
Splitte op
Den familie situation har
været med til, at de tog

beslutningen om at splitte
op.
”Det er måske også
familiens tur til at få en
lille gang massage. Og det
er lettere at stoppe, mens
legen er god. Vi vil hellere
sige stop, mens folk siger
”ej det må I ikke”, frem for
at de siger, det skulle I have
gjort sidste år. Og endelig
har vi heller ikke fornyet os
meget indenfor de sidste 2
år”, siger Dan Clausen.
The Noodles startede med
at spille på Center Pub i
Gråsten.
”Morten Latter har altid
troet på os. Det var ham
der gav os chancen for at
starte med vores koncept.
Han er en fantastisk mand
lære at kende”, siger Henrik
Hilmer.
The Noodles sidste
koncert bliver den 28.
november på Center Pub.,
og gennem de 8 år har
bandet optrådt ved 500
koncerter. 

Musik
på Stationskroen
Stationskroen har fået ny forpagter og
der sker derfor en masse nye tiltag

Lørdag den 3. oktober
Kom og afslut oktoberfesten på
byens hyggeligste kro. Der er bl. a
10-kroners bar fra kl. 23.00-02.00

Fredag 30. oktober
Vi holder årets fedeste fest og
tager dig med tilbage til 80’erne.
Der vil være præmiere til den, der
har det bedste 80’er outfit på



Vi har som altid sætpriser til kr. 30,- alle ugens
dage fra kl. 12-13 og igen fra kl. 16-18
Vi glæder os til mange hyggelige timer
sammen med vore kunder
Hilsen de nye fisk på Stationskroen

Stationskroen

Vestergade 1 ∙ 6310 Broager ∙ Tlf. 74 44 05 00

Vestergade 1

Vil du følge med i hvad der ellers sker på
6310
vores lille kro, så tjek
voresBroager
facebookside:
stationskroen vTlf.
bb 74 44 05 00

Det var en hyggelig efterårscykeltur fra Broager til Kragesand.

Foto Maja Skriver

Cykeltur til Kragesand
Af Frede Weber Andresen

Det var en hyggelig
efterårscykelrur, som
Ældre Sagen i Broager

forleden havde arrangeret
til Kragesand.
Her fortalte Hans
Andresen, der er født på
Rojhus, om områdets spændende fortid.

Efter den grundige
historiske fortælling nød
deltagerne den medbragt
kaffe.
Senere gik turen tilbage
til Degnegården, hvor der

var hygge. Maden stod på
”Detlefs Grillstegning” og
der var ”vildsvineparty” ad
libitum.
Middagen samlede 70
deltagere. 

Sundeved
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Familiegymnastikdag
Lørdag den 3. oktober Kl. 10-12
I Sundeved Hallen
Kære gymnast fra 3 år
Tag din mor, far (eller bedsteforældre) og
søskende med til en hyggelig formiddag
for hele familien, hvor vi skal lege,
lave gymnastik og spise boller
Arrangementet er gratis, men vi
får brug for hjælp til bagning

Tilmelding senest den 1. oktober
Ring/send en sms til Jutta Østergaard på:
31 22 10 01 eller på mail:
jutta.ostergaard@gmail.com
Angiv venligst antal deltagere
pr. familie og alder på børn!
(Børn skal have en voksen deltager med!)
Ligeledes, giv` besked, hvis I skulle have
lyst til at bage en portion boller
Vi glæder os til en dag med hygge,
grin og masser af aktivitet!
WWW.SUNDEVED-GYMNASTIK.DK

Zenobia havde succes, da de spillede på Forsamlingsgården i Vester Sottrup.

70 til fin koncert
Af Gunnar Hattesen

samlede 70 mennesker
til en fin koncert på

Musikgruppen Zenobia

Forsamlingsgården i Vester
Sottrup.
Veloplagt spillede de

Ullerup drejer på
gashåndtaget
Af Søren Gülck

alle får mulighed for at se
bikerne folde sig ud på to
hjul. De allermindste kan
prøve de små motorcykler
under kyndig vejledning.

Der bliver både fart og
tempo på for store og
små ved årets høstmarked hos Land & Fritid i
Ullerup, som finder sted 20 udstillere
Omkring 20 udstillørdag den 3. oktober.
I år vil en gruppe motorcykel artister vise deres
stunt evner på to hjul. De
kører to shows henholdsvis
kl. 11.00 og kl. 13.00, så

Udsolgt
Samtlige 150 billetter til Kræftens
Bekæmpelses modeshow
på Forsamlingsgården
Sundeved i Vester er
udsolgt. Det oplyser Anna
Mathiesen. 

lere står parat i hallen med
gode tilbud og masser af

smagsprøver, og publikum
er velkommen til at gå på
opdagelse i den spændende
butik, som denne dag har
særlige tilbud på hylderne.
Flere af varerne vil være
markeret med lyserødt, og
køber man disse vares doneres 10 % af varens pris til
Kræftens Bekæmpelse. 

Sundeved
Husholdningsforening
FOK-GILDE
Mandag den 19. oktober 2015 kl. 18.30 på
Forsamlingsgaarden Sundeved (salen)
Vær med til en festlig og fornøjelig aften.
Vi serverer en 3 retters middag + kaffe.
Vin eller øl skal man selv medbringe.
Amerikansk lotteri.
Underholdning v. ”SØNDERBORG
HARMONIKAKLUB”
Pris pr. person 175,- kr.

Tak fordi du handler lokalt

Der laves bordplan!
Tilmelding senest den 9. oktober 2015
til Jytte tlf. 74 467678 - 30357967 – mail:
jytteboysen@hotmail.com

Foto Jimmy Christensen

udpluk fra den danske
sangskat og omfavnede
elementer af tango, folkemusik, jazz og pop. 

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER
– TING – TØJ
og gør et godt køb
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

JUBILÆUMSTILBUD
DENNE UGE

Onsdag - torsdag - fredag

20,1 stk. jubilæumskage.................. kr. 20,1 stang lækker kransekage ........ kr.

Lørdag og Søndag
4 stk. kærnemælkshorn ............. kr.

20,-

KAJS BAGERI
v/ Jesper Johannsen
Stationsgade 27, Vester Sottrup
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HØSTDAG I ULLERUP

Lørdag den 3. oktober

Begivenheden dækkes af

Fuld kirke til præsteindsættelse

Af Gunnar Hattesen

Der var kø for at komme
ind i Ullerup Kirke søndag
eftermiddag, da sognets
nye præst, 49-årige Lis-Ann
Rotem, skulle indsættes.
Godt 100 borgere deltog i
gudstjenesten, og var med
til at byde velkommen til
den nye sognepræst, der
afløser Anders Kingo.
Lis-Ann Rotem selv var
glad for at trække i arbejdstøjet på en travl søndag,
som sluttede med kaffebord
på Ballebro Færgekro. 

Provst Anne Margrethe Hvas
gik i procession med den nye
sognepræst Lis-Ann Rotem.

Foto Jimmy Christensen

DEN STORE MALER

Ønsker alle et godt høstmarked

Når kun det bedste er godt nok
Mød os til høstdagen i Ullerup
Se hvad vi kan gøre for dig

VIND! Kig forbi
standen og deltag i
konkurrencer

Claus Fuchs
Mobil: 42 1864 42
Email: info@denstoremaler.com

Brokbjergvej 4, Bovrup · 6200 Aabenraa
Tlf: 2714 0273 · www.nørlunds.dk

Ønsker alle et godt høstmarked

Gaver

Den nye sognepræst i
Ullerup Sogn, Lis-Ann
Rotem, blev begavet med
gaver ved den hyggelige
sammenkomst på Ballebro
Færgekro.

Menigheden gav bogen
"De først 1000 ord å
synnejysk" til den nye
præst, der stammer fra den
københavnske vestegn.
Fra provstiet var der en
bog om kirkerne på Als og
Sundeved. 

Ønsker alle et godt høstmarked
Vi serverer
lækre
smagsprøver

Molteshøj 15 Ullerup ∙ 6400 Sønderborg
Tlf. 20 81 23 53 ∙ salg@detglhønsehus.dk

Ønsker alle et godt høstmarked
FRYDENDAL ISMEJERI - DYBBØL
Flensborg Landevej, 5 ∙ Broager ∙ Tlf. 5162 0702

Ønsker alle et godt høstmarked

Vester Sottrup · Skolevej 18,
6400 Sønderborg · Tlf.: 7446 7145

Ønsker alle et godt høstmarked

Ønsker alle et godt høstmarked
Kalvetoft 26 Ullerup · 6400 Sønderborg
Tlf: 7446 1164 · witt@post.tele.dk

Langbroparken 1, Ullerup ∙ 6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 12 04 ∙ www.ovethi.dk

Ridderløkke 3, Vester Sottrup
6400 Sønderborg · Fax 78 787 573
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Kom til

høstdag

Vi er en del af livet på landet

hos Land & Fritid Sundeved

Lørdag den 3. oktober
fra kl. 9-15

20 PAKKER

250,SPAR 165,Træ briketter, 10 kg
100% rent træ. CO2neutrale. Brændværdi
4.200 kcal/kg. Afhentningstilbud. Palletillæg
50 kr. inkl moms.
Normalpris pr. stk. 20,75

Max. 20 pakker
pr. kunde

Deltagende udstillere:
Rønhaveslagteren

Glaskunst fra Blans

Vina Fryd Blans

Det Gamle hønsehus Ullerup

Pileflet

Hjemmelavet saft og marmelade

Hestehave Frugt

Honning fra Bojskov

Frydendal Ismejeri

Den Store Maler Avnbøl

Witt & Søn VVS

Watersystem v /Teddy Ravn

Q8 tanken Ullerup

Smedehytten Avnbøl

Ovethi Dæk

Dagli Brugsen V. Sottrup

Ks Byg

Vollerup 2 hjul center

Hjemmelavede kludetæpper

Nørlund`s hudpleje

Der er underholdning med motorcykelstunt
- der køres 2 shows

SHOW 1 kl. 11.00
SHOW 2 kl. 13.00
Børnene har mulighed for at prøve de
små motorcykler mellem de 2 shows.

Land & Fritid Sundeved
Højsvej 1, 6400 Sønderborg

Tlf.: 3368 5385

Åbningstider:
Man-fre: 8-17 Lør: 9-12.
Tilbuddene gælder kun lørdag d. 3. oktober eller så længe lager haves og der tages forbehold for prisændringer samt udsolgte varer.

69,-

Gælder kun
lørdag
den 3. oktober

Havegødning
NPK 12-3-10 S, 15 kg
Den optimale havegødning
til stort set alle planter. God
balance mellem N, P og K og
samtidig er varen klorfattig
dvs. ikke så hård ved planterne. Perfekt gødning til
kartoflerne. S, B, Mn, Zn, Mo.

Vildfugl Classic, 15 kg
Lækker vildfugleblanding til
havens fugle. Holder fuglene
mætte hele året rundt.
Pr. stk.

9995
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HØSTDAG I ULLERUP

Lørdag den 3. oktober

De 104 deltagere i sensommerfesten fik en hyggelig eftermiddag.

Foto Jimmy Christensen

Begivenheden dækkes af

Arrangørerne var meget tilfredse med den vellykkede sammenkomst. Foto Jimmy Christensen

104 til seniorfest i Sundeved
Af Gunnar Hattesen

Sundeved Aktivitetscenter
havde mandag eftermiddag i samarbejde med

Røde Kors Sundeved og
kirkerne på Sundeved inviteret til Sensommerfest på
Sundeved Forsamlingsgård
i Vester Sottrup.

Frivillige fra hele
Sundeved stod for en lækker tre-retters menu ”af den
gode, gammeldags slags” og

underholdningen stod Asta
Flyvholm og Trio 1-2-3 for.
Formand for
Aktivitetscenteret Ann
Grandt fik idéen til festen

og var tovholder på al det
praktiske.
De ældre fik en god eftermiddag, fik genopfrisket
gamle minder fra Sundeved
og snakket med dem, man
ikke længere ser så ofte.

Forretningslivet på hele
Sundeved bidrog med
store og små gaver, der
indgik i en spændende
konkurrence. 

HØSTMARKED TILBUD
Lørdag den 3. oktober 2015

RUGBRØD

Pr. 100g

nd

t i alle rens

er
lass
ek

VEJ SELV SLIK

Typegodk
e

Tilbud gældende denne dag

15,-

5,95

Vaskespand, Ruderens
Vaskeskind, Vaskesvamp
Microfiberklud glas, glans
Shampoo, Fælgrens

150,-

Wienerbrød Spandauer
Wienerpekan
5,Kanelsnegle Donut
Lovpligtig nummerplade
fastgørelse
Normalpris kr. 150,-

Ring allerede i dag til

100,-

Vi er på pladsen til nr. plade fastgørelse

Autoservice

Forbedring af din spildevandsrensning?
WS bioclean™
Den enkleste og mest unikke løsning
der kan installeres hvor som helst.
Watersystems er din lokale
leverandør med den skarpeste pris

Avnbølvej 2 · 6400 Ullerup · Telefon 7446 1262

6400 Sønderborg
Telefon 74 48 50 33
www. watersystems.dk

Hørt i byen
En heldig gråstener har
vundet en stor gevinst
i Klasselotteriet. Nummeret kom ud med
en gevinst på 250.000
kroner. Loddet er købt
hos den lokale kollektør
Gurli Nielsen, Gråsten
Boghandel.
Klasselotteriet er Danmarks ældste lotteri fra
1754. Mange spiller på
det samme lod år efter
år, så indimellem hører
Gurli Nielsen historier
om lodder, der er gået i
arv gennem generationer.
Svend Aage Langendorffs hus i Nygade
er blevet solgt. Huset
var udbudt til salg for
995.000 kroner, men
salgsprisen blev noget
mindre.
Der er udsolgt med
672 gæster til den store
Oktoberfest i BroagerHallen på lørdag fra kl.
17.00 til 24.00.
Arrangørerne lover fed
stemning, masser af glade gæster og Nordeuropas bedste partyband.
Vinderen af Jyskevestkystens og Sydbanks aktiespil er Holger Kuhrt
fra Gråsten og han får
tirsdag kl. 15.00 overrakt
gevinsten på 10.000 kr. i
Sydbank Gråsten.
Ved et indbrud i en villa
på Møllegade i Broager
natten til søndag blev
der stjålet et guldarmbånd, en iPad og 1.700
euro i kontanter.
Tombolakomiteen under
Gråsten Ringriderforening oplyste på komitémødet i klubhuset i
Adsbøl, at man desværre
havde fået udsolgt for
tidligt. Derfor overvejer
man at anskaffe 1.000 til
1.500 lodder mere.
Foreløbig har 180
mennesker købt billet til Joan Ørting
foredraget på Gråsten
Landbrugsskole. 
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Kongelig køkkenhave i
Gråsten bliver ny attraktion
Af Gunnar Hattesen

Gråsten Slotshave med
den kongelige køkkenhave skal fremover
være en regional
attraktion drevet af et
partnerskab mellem
Kulturministeriet og
Sønderborg Kommune
og med en stærk lokal
forankring.
Det er hovedpunkterne i et
nyt udviklingsprojekt til i
alt 40 mio. kr.
Den kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot styrkes som en attraktion med
lokal forankring, når stedet
fremover formidles gennem
en række beskæftigelsesog undervisningstilbud
og med en bred palet af
oplevelser for de besøgende.
Det er målet med det partnerskab, som skal drive den
nye, åbne køkkenhave ved
Gråsten Slot.
Kulturminister Bertel
Haarder (V), der har
en stærk tilknytning til
Gråsten, er begejstret for
projektet.
"Ved at inddrage lokale kræfter og foreninger
skaber vi et aktivt og
bæredygtigt kulturprojekt,
som styrker formidlingen
af en særlig del af vores
kulturarv. Det vil gøre
Gråsten Slot og Slotshave
til et endnu større aktiv for
lokalsamfundet og en stor
attraktion i Sønderjylland
- og så i min barndomsby",
siger Bertel Haarder.
Borgmester Erik
Lauritzen (S) er glad for, at
publikum får mulighed for
endnu større oplevelser i
slotthaven.
"Gråsten Slot er en del af

den identitet, man har som
borger i Gråsten. Slottet
og Gråsten hører sammen.
Derfor er jeg utroligt glad
for, at der nu bliver mulighed for at få endnu større
oplevelser, når man besøger
slottet. Jeg er ikke i tvivl
om, at slots- og køkkenhaven bliver attraktiv - både
for byens og kommunens
borgere, og ikke mindst
for turisterne. Og så er jeg
stolt af, at man har skabt
et projekt som dette, hvor
man inddrager borgerne
og gør dem til en del af
havernes aktiviteter, siger
Erik Lauritzen.
Frugt og grønt fra
dronningens køkkenhave
Traditionen med leverance
af f.eks. urter til hoffet
fastholdes og forbedres.
Samtidig bliver køkkenhaven en katalysator for et
samlet løft af formidlingen
af hele anlægget med slot
og slotshave.
Gråstenæblet skal give
smag på oplevelsen og er et
af hovedtemaerne for serveringen i caféen, der åbnes i
det nye besøgscenter. Der
vil desuden være formidling
og undervisningstilbud til
en bred målgruppe, og mulighederne for at få en guidet rundvisning af stedets
gartnere bliver forbedret.
Der skabes samtidig nye
muligheder for oplevelser
og læring gennem flere
aktiviteter på stedet.
Frivillighed i højsædet
Hjørnestenen i projektet er,
at mange af de fremtidige
aktiviteter i køkkenhaven
drives med inddragelse af
lokale foreninger og frivillige i Gråsten og Sønderborg.

De medvirker til at skabe
nye muligheder for oplevelser, som kommer til at
præge det nye kultursted og
bliver afgørende for projektets realisering.
Drift i partnerskab
Den udvidede driftsindsats
i køkkenhaven bliver
varetaget af Væksthuset der rummer Sønderborg
Kommunes socialpsykiatriske beskæftigelsestilbud
- i tæt samarbejde med
gartnerne på stedet. På den
måde skabes der faciliteter,
som tilgodeser, at personer
med støttebehov kan
komme til at fungere på arbejdsmarkedet. Derudover
er foreningen Gråsten
Forum, en række erhvervsinteressenter og andre
lokale aktører knyttet i et
fællesskab, der skal drive og
udvikle køkkenhaven.
Fakta om projektet
Udviklingsprojektet består
af fire indsatsområder: en
åben og aktiv køkkenhave,
'Gråstenæblet - en kongelig
smag', bæredygtig drift i
partnerskab og naturen i
kulturlandskabet.
Det er Kulturministeriet
og Sønderborg Kommune,
der har indgået et partnerskab om realiseringen
af projektet i Gråsten.
Der er desuden dialog
med Naturstyrelsen
Sønderjylland om planer
for yderligere tiltag, som
skal understøtte slotshavens
placering i et unikt kulturlandskab. Også turistorganisationen Destination
Sønderjylland deltager ved
at markedsføre Gråsten og
dets mange nye kulturtilbud som en ny regional
attraktion.
Den samlede økonomiske
ramme for projektet er 40
mio. kr., der blandt andet
søges finansieret gennem
fondsdonationer. 

Afskedsreception
Fotograf Jimmy Christensen
fylder 70 år og vælger nu efter 10 års
virke på avisen at gå på pension
Det vil glæde os at se
forretningsforbindelser,
samarbejdspartnere og venner
af huset til afskedsreception

Fredag den 2. oktober
kl. 14-16
på Den Gamle Kro
hvor der vil blive serveret et let traktement
På gensyn

Gråsten

NYT NYT NYT
Åbning af In-Door Krolf
i Hallen i Ahlmannsparken
Tirsdag den 6. oktober kl. 15.00

Julebuffet
ud af huset

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

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

Arkivfoto

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

Pr. kuvert kr.

11450
Den kongelige køkkenhave
ved Gråsten Slot skal styrkes
som attraktion.

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

MIN. 12
PERSONER

Julebuffet 00
inkl. brød og smør kun kr. 124

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

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

GRÅSTEN DYRKOBBELGÅRD ALLÉ 26
Privat andelsbolig på 100 m2
opført i 2003

NYHED

NYHED

Indretning: Entré. Funktionel bryggers.
Stort badeværelse. Soveværelse med
indbyggede skabe. Køkken med åben
adgang til stuen. Der er gulvvarme i entré,
bryggers, badeværelse samt i køkkenet.
Stue med udgang til husets 2 flisebelagte
terrasser. Værelse med indbygget skabe.
Tilhørende: Stor carport med værksted
samt genvex i ejendommen.

Kontant
Mdl. boligydelse

KOLLUND MIDTKOBBEL 35

360.392
4.740

A

B
C

Sagsnr. 877
Bolig m2
Stue/vær

100
1/2

D
2003
E

Opført

F
G

ADSBØL BØGEVEJ 16
Skøn ejendom med naturrige
omgivelser

NYHED

Velholdt og dejlig villa i roligt villakvarter.
Indretning: Entré. Lyst badeværelse.
Soveværelse med skabsvæg. Stue med
udgang til sydvestvendt terrasse.
Køkkenalrum. Kontor. Bryggers med
indgang fra carporten. Børneafdeling med
2 værelser samt et badeværelse.
Tilhørende: Carport. Stor terrasse med
udsigt over Adsbøl og sågar kig til Nybøl
Nor.

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

Indeholder bla.: Bryggers. Køkken i åben forbindelse til spisestuen. Stue med brændeovn
A
samt udgang til stor overdækket terrasse på ca. 60m2. Soveværelse med badeværelse. 3
børneværelser. Dobbelt garage. Integreret carport. Solceller på taget og IHC-anlæg. B

C

Sagsnr. 1111
Bolig m2
Stue/vær

Pæn og velholdt ejendom

1.395.000
1.619
A
70.000
6.879/5.434
B

162
1/4

Grund m2
Opført

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

D
1.144
1986
E

2.095.000
2.759
105.000
10.285/8.133

C

Sagsnr. 1124
Bolig m2
Stue/vær

183
2/4

Grund m2
Opført

F

F

G

G

EGERNSUND BENEDIKTESVEJ 22

RENDBJERG BREDMAJ 1

GRÅSTEN JERNBANEGADE 2

ÅBENT
HUS

NYHED

ÅBENT HUS 4.10. KL. 14.00-17.00
Klassisk sommerhus i dejligt kvarter
Dejligt sommerhus beliggende i et attraktivt sommerhusområde med gåaftsand via
stisystem til Flensborg Fjord, legeplads med mere. Hele området er præget af en skøn
natur med flotte skove, gode badestrande og mange kulturelle oplevelser m.m.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

B
Indretning: Vindfang. Mellemgang. Badeværelse. Gæstetoilet. 2 Store værelser. Bryggers.
C
Køkken med spisebordsplads. Stue med godt lysindfald. Lyst soveværelse. Tilhørende:
Flisebelagt terrasse. Ugeneret have. Pavillion. Garage med tilhørende redskabsrum. D
950.000
1.687
50.000
4.696/3.709

E

Sagsnr. 1126
m2

Bolig
Stue/vær

140
1/4

Grund
Opført

m2

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
www.estate.dk

795.000
1.670
40.000
4.248/3.281

Sagsnr. 1056
m2

Bolig
Stue/vær

69
1/3

Grund
Opført

m2

A

Renoveret ejerlejlighed i centrum
B
Her er tale om en meget velholdt to-værelses ejerlejlighed med nyt køkken og store lyse
C
rum og beliggende i Gråsten centrum i en af de mest attraktive ældre ejendomme i
D
Gråsten midtby. Ejendommen har fælles gårdsplads med privat parkering samt et udhus
til hver lejlighed.
E

800
1976

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

645.000
2.064
35.000
3.212/2.535

Sagsnr. 862
Bolig m2
Stue/vær

75
1/1

F

Etage
Opført

2 TH
1902
G

GRÅSTEN ELLEYGADE 9

GRÅSTEN STJERNEVEJ 7

Dejlig ejerlejlighed i hjertet af Gråsten
I hjertet af Gråsten, på en lukket og fredelig vej, ligger denne ejerlejlighed der har en stor
A
overdækket altan på 13 kvm. Fra lejligheden er der kort afstand til indkøbsmuligheder,
B
bus og togstation samt naturskønne områder.

Beliggende på rolig villavej.
A
Rødstensvilla med god anvendelig kælder på 73 kvm. Grunden der grænser op til
B
skoven har egen adgang fra baghaven. Kort afstand til Gråsten Slot. Flisebelagt
indkørsel, garage samt ugenert have, som bla. byder på æbletræer og dejlig terrasse. C

A

Parcelhus i populært kvarter

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

D

1.385
2000
E

6300@estate.dk

F
760

1970
G

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

645.000
1.274
35.000
3.212/2.535

C

Sagsnr. 1071
m2

Bolig
Stue/vær

98
1/2

Etage
Opført

D1

1978
E

F
G

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.280.000
1.966
65.000
6.314/4.987

D

Sagsnr. 1059
Bolig/kld.
Stue/vær

m2

157/73
1/5

Grund
Opført

m2

E
1.001

1953
F

G

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

Bov

Uge 40 29. september 2015 7. årgang

Bager Nielsen bager Danmarks bedste brød
Af Gunnar Hattesen

Danmarks bedste fuldkornsbrød er fra Bager
Nielsen i Padborg.
Bagermester Henrik
Nielsen har netop vundet
en konkurrence udskrevet
af brancheorganisationen
Bager- og Konditormestre
i Danmark. Det var toppen af danske bagere, der
var med, og finalen blev
afviklet på Rådhuspladsen i
København.

Samtidig fik hans to
svende også topplaceringer.
Bagersvend Orla Petersen
vandt sølvmedalje, mens
bagersvend Nic Jürgensen
vandt bronzemedalje med
hjem til Padborg. Det er
første gang nogensinde, at
den samme bagerforretning
vinder både 1., 2. og 3.

pladsen i det, man kan
kalde DM for bagere.
Og Henrik Nielsen er
blevet en ombejlet mand,
efter hans nye brød fik guld
på Rådhuspladsen.
"Det er stort for os,
Padborg og Sønderjylland,
at vi kunne tage alle tre
titler med hjem", siger en

Bagermester Henrik Nielsen
bager Danmarks bedste
fuldkornsbrød. Guldbrødet
forhandles fra Nielsens
Bageri i Padborg.
 Foto Jimmy Christensen
glad Henrik Nielsen, som
nyder, at kunderne spørger
efter guldbrødet. 

Gourmet

Bagersvend Nic Jürgensen
vandt bronzemedalje, bagermester Henrik Nielsen tog
guldmedaljen og bagersvend
Orla Petersen vandt sølvmedalje ved DM i bagning. Det
er første gang nogensinde, at
den samme bagerforretning
tog alle tre medaljer.

LØRDAG DEN 3. FRA KL. 10-15 OG
SØNDAG DEN 4. FRA KL. 11-15

Padborg
Torvecenter

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

v/ malermester

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

Per Møller Ihle

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

DANSKE MALERMESTRE

Kørekort til bil & motorcykel

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

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

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

Lørdag den 3. og søndag den 4. oktober

HOLBØL
KIRKE

FELSTED
KIRKE

KLIPLEV
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 4. oktober kl. 11.00
ved Hanne Christensen

KOLLUND KIRKE
Fredag den 2. oktober kl. 17.00
Familiegudstjeneste
ved Kevin Asmussen
Søndag den 4. oktober kl. 9.30
ved Malene Højen Lundqvist

HOLBØL KIRKE
Søndag den 4. oktober kl. 9.30
ved Hanne Christensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 4 oktober kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 4. oktober kl. 10.30
ved Charlotte Rørdam Kristensen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 4. oktober kl. 10.00
ved Povl Callesen

Dødsfald Indbrud Højt skum hos Palle i Padborg
Poul E. Petersen,
Sønderhav, er død, 78 år. 

Der blevet stjålet havestole,
havebord og gasgrill ved et
indbrud i en autocamper på
Nørrevej i Kollund. 

Af Gunnar Hattesen

Det boblede af gode
øl, god stemning og
hyggeligt samvær, da
tøjforretningen Palle
fredag aften bød på
øldrikning.

BOV & HOL BØL SO GN E

Godt 100 festglade mennesker deltog i øl smagningen,
som blev en stor succes. 

Taizé gudstjeneste

Onsdag den 30. september kl. 19.30 i Bov kirke
ved Sognepræst Malene Lundqvist
og organist Jürgen Wittmaack

Spaghettigudstjeneste ”Høst”

Fredag den 2. oktober kl. 17.00 i Kollund kirke

Der blev drukket mange øl
ved øl smagningen hos Palle i
Padborg Torvecenter.

Foto Søren Gülck

Efterfølgende er der spaghetti med kødsovs.
Pris voksne: kr. 20,- Børn: kr. 5,-

Sogneaften

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30 i Kirkeladen
”Den der synger, er aldrig alene” foredrag og sang
ved Erik Sommer, musikpædagog og lektor i musik

Alle former for

Blomsterdekorering

Andagt og måltid for ældre

–kun fantasien sætter grænser

Fredag den 2. oktober kl. 11.00 i Holbøl kirke
”Gud og gule ærter” Ældreformiddag med
fællesspisning i konﬁrmandstuen
Pris kr. 20,Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes graver tillige
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker
Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke
www.bovsogn.dk & www.holboelsogn.dk

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

PADBORG

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Hærvejen 9, Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

Kollundhus Dit forsamlingshus

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Svend Hedegaard

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

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

Man- tirs- tors- og fredage kl. 8.00 - 16.00 Lørdage kl. 8.00 – 13.00 Onsdage LUKKET

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

tlf. 74 67 35 15
Rie Rabøl Jørgensen

TLF.: 74 67 31 36

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

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

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

Varnæs
Bovrup
Felsted
Vester Sottrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 19.127

Kliplev

Bjerndrup

TRYK:

OTM Avistryk A/S

Gråsten
Egernsund

Holbøl

LEVERING:

Post Danmark

Kværs

Fårhus
Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo
Johannsen
Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse Grafisk tilrettelæggelse
Mediekonsulent
www.graphos.dk
www.graphos.dk
Sanne M.
Conchi García
Hans-Ole Nielsen
Damkjær
Telefon 36 95 99 36
Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk bovavis@graphos.dk bovavis@graphos.dk

Reporter
Simone Nowack
Pedersen
Telefon 51 15 82 83
sn@bovavis.dk

Reporter
Mette Lyngholm
Larsen
Telefon 4161 9761
mette@bovavis.dk
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Lørdag den 3. og søndag den 4. oktober

FANTASTISKE
DAGE
Åbningstilbud på udvalgte varer
Tordag den 1. oktober
fra kl. 10.00
– Vi serverer lidt lækkert til ganen

Gode
tilbud

Torsdag den 1. oktober
Fredag den 2. oktober
Lørdag den 3. oktober

Spa r
penge

Søndag den 4. oktober

NY HE D

Sko fra

Torvegade 11 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 13 43

Shop
amok
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LØRDAG DEN 3. OG SØNDAG DEN 4. OKTOBER

FESTIVAL

LØRDAG

SØNDAG

Butikkerne har åbent helt til kl. 15.
Kl. 10 - 15 Besøg det store telt i Torvecentret
Restaurant Bind – smagsprøver m. bl.a.
Creme de Sureau samt stand fra Julemærkehjemmet
Restaurant Fakkelgården – smagsprøver.
Mads Schmidt vil slibe
din kniv til festivalpris
Elever fra EUC syd – smagsprøver
Få også en snak med dem
om kokkeuddannelsen
Livsstilsruten
– hjemmelavet marmelade
Most Have – æblemost
Naturmælk med smagsprøver

Kl. 11 – 15 Butikkerne og teltet er åbent
Kl. 11.30 Underholdning i teltet
for børn og voksne
med Peter Nørgaard og
hunden Charlie, kendt
fra Danmark har Talent
Børneloppemarked i teltet
Tilmelding ikke nødvendig - mød bare op
- der er opstillet borde - først til mølle!
Hjem Is deler gratis is ud til de
første 500 børn (0-12 år)
Ponyridning v/Padborg Rideklub
til en favorabel pris

Børne
Loppemarked

Kom og se spejderne bygge rafteborg
Gratis Hoppeborg

Honning v/Carl Jørgensen
Klokkeblomsten – smagsprøver
af fin chokolade og vin
Grambogård – smagsprøver
Besøg også 20 udsøgte
stande i Super Brugsen
Nielsens Bageri har gode tilbud og
dejlige smagsprøver i butikken

Padborg Brandvæsen udstiller
flotte brandbiler
Valdemarshus sælger grillpølser
kaffe/lagkage
Spejderne sælger vafler
Kl. 15.00

UNDERHOLDNING
Kl. 11.30 Optræder Amin Jensen på scenen i teltet
Kl. 12.00 Gimmick med Amin Jensen
og Henrik Schroll!!
Kl. 13 - 15 Live musik med Mossom Band

200 balloner slippes
løs fra p-pladsen
ved Super Brugsen
– enkelte balloner indeholder et gavekort

Valdemarshus sælger lækker grillmenu/
grillpølser samt kaffe/kage
Gratis hoppeborg
Vel mødt til nogle festlige dage i Torvecentret Padborg.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Padborg
Torvecenter
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Da der var høj sø på
Flensborg Fjord

Giv en gave,
der kan smages

Der var liv og glade dage
ombord på spritbådene.

Arkivfoto

Af Torben Ølholm

Der var engang, hvor livet i den grad blev levet
på Flensborg Fjord.
Spritbådene havde deres
storhedstid gennem lidt
over fyrre år, indtil det
i sommeren 1999 var
forbi. Mulighederne for
det toldfri salg forsvandt.
Og dermed var grundlaget
for en festlig og farverig
sejlads mellem Kollund
og Flensborg eller på

trekantruten FlensborgKollund-Glücksborg borte.
Det græd man en del over
den sommer. Men minderne lever – endnu. Og
dem vil Historisk Forening
for Bov og Holbøl Sogne
gerne sikre og bevare, medens tid er. Og går det, som
foreningen vil, bliver der en
historie i årbogen ud af det.
Så nu søger foreningen efter nogle af de ansatte, der
i halvtredserne, tresserne
og halvfjerdserne kæmpede
for at servere øl, brændevin,

grog, stjerneskud og
Bockwurst under de 20
minutter lange sejladser.
Jobbet må have været hårdt.
For i de snævre saloner på
spritbådene kunne man
dårligt se sig omkring for
røgen fra toldfrie smøger.
Og en ret så munter skare
af passagerer fyldte på alle
måder godt. Det var en helt
speciel kultur på Flensborg
inderfjord. Og hvis nogle
af tidligere tiders servitricer
og tjenere vil fortælle lidt
om de gyldne dage, skal
de tage kontakt til Torben
Ølholm på tol@mailme.dk
eller på 24 25 26 33. Så får
vi måske udvidet krøniken
om det turbulente liv med
høj sø på fjorden. 

Kom forbi til gourmetweekend den 3. og 4. oktober og
få gratis smagsprøver fra Lakridseriet og Excellent wine
Torvegade 5, 6330 Padborg - Tlf. 7467 3333
Bestil fra vores butik, interflora.dk
eller via mobilen. Vi sender over hele landet.
BLOMSTER

CHOKOLADE

VIN

SPECIALITETER

NYT NYT NYT
Nu er de første varer fra
landet i butikken
TILBUD INDE I BUTIKKEN
Basic varer fra
Frit valg

50,-

kr.
før op til 149,95

Varer fra

Frit valg

200,-

kr.
før op til 699,95

Bukser fra

Bluser fra

Frit valg

Frit valg

200,-

kr.
før op til 499,95

100,-

kr.
før op til 349,-

GADETILBUD
Bluse kr. 299,95
Bukser kr. 499,95
Bælte kr. 199,95

Varer fra

÷50%

Blazer
Bluse
Jeans
Bælte

kr. 499,95
kr. 499,95
kr. 699,95
kr. 199,95

Torvegade 16 ∙ 6330 Padborg ∙ Tlf. 5114 1858 ∙
ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag 10-17.30, Lørdag 10-12.30
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Tillykke

Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
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.

Publikum får mulighed for at blive klogere på svampene i naturen.

Svampenes dag

Min hjerteligste tak

Af Susanne Thomsen

for al opmærksomhed i anledning
af min 70 års fødselsdag den 27. september

Kalenderen siger
efterår og det betyder
højsæson for svampe i
de danske skove.

Jeg var overvældet over det store fremmøde
og al den gestus, jeg var genstand for
Fidde ”Baltica” Johannsen
Kollund

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Men hvilke svampe er
spiselige? Hvilke er giftige?
Og hvor i skoven finder
man dem?
Kelstrup Naturskole
danner lørdag den 3.
oktober kl. 12.00-15.00
rammerne, når et hold
eksperter fra Foreningen
for Svampekundskabens

Arkivfoto

Fremme gør publikum
klogere på svampene i
naturen. Dagen byder på
guidet tur gennem skoven,
hvor vi leder efter svampe i
skovbunden, høster dem og
kontrollere dem, inden vi
kan tage dem med hjem til
kødgryderne. På dagen vil
der desuden være et bredt
udsnit af svampe udstillet.
Hvis du finder svampe i

Vi gør det nemt
Onsdag, torsdag og fredag:
Pølse-, kyllinge- eller Kebabmix
Frit valg

KUN

39,-

VED DU, at dine gamle ting kan
hjælpe mennesker, der har det svært?
Varerne i vores butik bliver revet væk,
så vi modtager gerne gode brugte varer
som tøj, møbler, bøger, ting og sager.
Hele dødsboer afhentes gratis. Ring for
evt. afhentning.
Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17,
1. lør i md. 10-14.
Find os på Okslundvej 3, 6330 Padborg.
Tlf. 3091 3028.

haven, skov eller park, som
du gerne vil have artsbestemt, er det også tilladt at
medbringe disse på dagen.
Det er gratis at deltage og
kræver ingen tilmelding.
Arrangementet henvender
sig til alle aldersgrupper.
Husk praktisk tøj samt en
kurv eller andet til at samle
svampene i og en kniv til
at skære svampene fri fra
skovbunden. Der er borde
og bænke på naturskolen,
så medbring også gerne
madpakken.
Der er smagsprøver af
svampesuppe og snobrød
til alle børn og barnlige
sjæle. 

KIROPRAKTISK KLINIK
Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg
Tlf. 74 67 10 11

HUSK

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

Vi laver frisksmurte
madpakker hver dag!

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30
Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene
Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer.
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138
OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 00 66

Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Gourmet
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Ditte Vennits Nielsen er ny
tovholder for Gourmetfestivalen

Af Mette Lyngholm Larsen

Bestyrelsen for
Padborg Torvecenter
har udpeget Ditte
Vennits Nielsen som ny
tovholder af weekendens Gourmetfestival.
For nogen tid siden kontaktede Bitten Haase hende så,
og hun sprang med glæde
til.
Ditte Vennits Nielsen fik
i samtalen at vide, at hun
var den rette til posten som
tovholder, da hun følger
tingene til dørs, og sætter
hun sig noget for, bliver
det gjort. Efterfølgende har
Ditte Vennits Nielsen ikke
fortrudt, hun tog udfordringen op.
Det er Ditte Vennits Nielsen,
som er tovholder omkring
Gourmetfestivalen.
 Foto Jimmy Christensen

Fra Torsdag den 1. til
søndag den 4. oktober

÷15%
på hele butikken
undtaget er i forvejen nedsatte varer

TO R V EG A D E 15 -19

6 3 3 0 PA D B O R G

T E L E FO N 74 67 3 2 3 2

”Jeg har været i gang
hver dag, siden jeg sagde
ja”, fortæller Ditte Vennits
Nielsen.
For hende er det en fordel
at være lokalt kendt. Det
gør at folk genkender hende
og er mere åbne, når de
møder hende. Hun er glad
for, at valget faldt på hende
og nyder at være i gang
med det, men har fundet
ud af, at det ikke bare er
sådan ligetil at ringe og lave
aftaler.
Underholdning, telt og
udstillere er på plads og
der bliver fulgt op på alle
aftalerne.
”Jeg har allerede sagt ja
til at være tovholder ved
julearrangementet, og har
bestemt ikke noget imod at
fortsætte”, fortæller Ditte
Vennits Nielsen, som elsker
følelsen, når det hele falder
på plads. 

Gourmet
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850 cyklister kørte med i Bovløbet
Af Mette Lyngholm Larsen

Der deltog 850 cykelryttere
i Bovløbet. Selv om det er
lidt over 100 færre i forhold
til året før, er formand for
Bov CC., Finn Kristensen,
godt tilfreds.

Om årsagen til tilbagegangen angiver han nogle
misforståelser med hensyn
til afmelding af løbet i
Rødekro.
”Rødekro måtte aflyse,
da de ikke havde hjemmeværns folk eller politi nok.

Derfor var vi også meget
taknemmelige for at have
de 28 hjemmeværns folk til
at hjælpe”, fortæller Finn
Kristiansen, som i et ganske
kort øjeblik også nervøs for
at måtte aflyse.
Hele weekenden fik han

der ikke ville løbe chancen
for, at Bovløbet også var
afmeldt.
”Det er en lang tur fra
Aalborg, hvis man pludselig

mails om at løbet var aflyst,
men han skrev på hjemmesiden og svarede folk, at
det var det ikke.
Alligevel tror han, at med
afmeldingen af Rødekro
løbet var nogle af dem,
der kommer langvejsfra,

finder ud af at det ikke
bliver til. Jeg tror simpelthen ikke de ville løbe
den chance”, siger Finn
Kristiansen, som er tilfreds
med det store fremmøde. 

GOURMETSALG
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Af Frederik Johannsen

Foreningen ”Birkelunds
Venner” havde tirsdag aftalt
ff med lederen og personalet
på Plejecentret Birkelund
Kollund at lave en lille
ffihappening
til glæde for især
ff plejecentrets beboere, og i
det hele taget for alle, der
har deres daglige gang på
ff plejecentret.
De havde derfor inviteret
”Johnny Starkes pølsevogn”
til at gøre holdt udenfor
hovedindgangen, og så
servere hotdogs og pølser
til alle.
Det var virkeligt noget,
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der bragte glæde hos beboerne, og alle fik lysten til
den røde danske specialitet
styret. Først og fremmest
beboerne på plejecentret,
men også beboerne af de
beskyttede boliger ved centret var inviteret med.
For at ingen af dem skulle
står ude og fryse, var det
især personalet der løb i
fast rutefart med danske og
franske hotdogs eller ristede
og kogte pølser i det tempo
beboerne kunne få dem
spist, og der var nok at lave
i et par timer, når nogen
godt kan klare en fire fem
hotdogs. 
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Poul Henning Als, Felsted,
var den bedste spiller ud af
24, da der var skataften på
Holbøl Landbohjem. Han
opnåede 2149 point.

Appetit på julen

Appetit på julen

2. pladsen blev delt
mellem Carl Kristiansen,
Padborg, og Gunnar
Schmidt, Uge, begge med
1895 point. 

GOUMERT FESTIVAL

Gourmet
Lørdag den 3. og søndag den 4. oktober

PADBORG

Vi fejrer

Gourmet
festival
i Padborg med
20% rabat
på hele butikken*

Lørdag den 3. oktober fra kl. 10-15
Butikken vil også være fyldt med smagsprøver på mange lækre produkter
*undtagelser tobak, cigaretter, spil, frimærker, ugeblade, aviser, flaskepant,
forudbestilit catering, håndkøbsmedicin og modermælkserstatning

Børnenes dag
35% rabat
Det fejre vi med

på alt legetøj

Søndag den 4. oktober fra kl. 11-15
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
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LØRDAG DEN 3. OG
SØNDAG DEN 4. OKTOBER

FESTIVAL

Kød med holdninger i
SuperBrugsen
Af Mette Lyngholm Larsen

Slagtermester Jan
Willms, Superbrugsen
i Padborg, står for
salget af kød fra
Grambogaard.
Grambogaard er en gård
på Fyn med fokus på
dyrevelfærd.
Jan Willms blev introduceret til produktet, da han
snakkede med sin tidligere
slagtermester, som arbejder
på den fynske gård.
Det tog ikke uddeler Peter
Madsen og slagtermester
Jan Willms lang tid at finde
ud af, at de begge er tilhængere af dyrevelfærd, og
derved blev de enige om, at
de skulle forhandle produktet i Padborg, hvis det blev

accepteret af kunderne.
”Det er et unikt produkt”,
fortæller slagtermester
Jan Willms om kødet fra
Grambogaard.
”Det er ikke bare kød,
det er kød med holdninger”, lyder det overbevisende fra slagtermesteren,
som kun har fået positive
reaktioner fra kunderne på
de testsmagninger, butikken har haft.
Jan Willms peger
på, at kunderne med
Grambogaard får holdninger og råvarer, der lever op
til standarden og til en pris,
som alle kan være med på.
”Kan man forandre
verden en lille smule, vil vi
gerne være med,” fortæller
Jan Willms, som har erfaring med, at mange gerne

vil vide, hvor kødet kommer fra og hvordan dyrene
har haft det.
”Det kan godt være
man er imod økologi, men
der er nok ikke mange,
der vil sige, de er imod
dyrevelfærd”, siger Jan
Willms, som tilføjer, at
Grambogaard også lever op
til mange af de økologiske
krav. Grambogaard fås i
okse, svin, lam og kalv. 

Slagtermester Jan Willms.
Foto Mette Lyngholm Larsen

GOURMET FESTIVAL
Vi gir

15%

på hele butikken

Lørdag den 3. oktober
Vi holder åbent 9.30 - 15.00

Fredag den 2. og
lørdag den 3. oktober

÷20%

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure
Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Gourmet
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LØRDAG DEN 3. OG
SØNDAG DEN 4. OKTOBER

FESTIVAL

Gourmetfestival med masser af smagsprøver
De handlende i Padborg
byder på et stærkt
gourmetfestival-program.

Af Ditte Vennits Nielsen

Gourmetfestivalen nærmer sig med stormende
skridt. Butikkerne i
Padborg Torvecenter
er på den anden ende
og samtlige handelsdrivende glæder sig
enormt til at byde
kunderne velkommen
til nogle spændende og
inspirerende dage.
Særligt spændende bliver
det for den nye butik
Hermann & Sögaard, som
torsdag d. 1.oktober slår
dørende op til deres flotte
butik med en lille reception, og de glæder sig til
den store og festlige weekend, hvor de naturligvis har
gode åbningstilbud.
Bentes Shop får travlt.
Hun skal være ikke mindre



end 2 steder, for sammen
med bl.a. Palle og Sport 1
herfra samt 2 butikker fra
Aabenraa har de lagersalg
i Grænsehallerne fredag og
lørdag.
Den nye bestyrer i Imerco

Kirsten Tiedemann er
også sikker på, at de får
godt travlt i butikken. De
giver nemlig 20% rabat
på deres varer, så kunderne skal nok finde hen på

hjørnet af Jernbanegade og
Trækobbel.
Matas med Kirsten
Nielsen i spidsen har bl.a.
Birckenstock sandaler og
dufte med gode besparelser
til kunderne.

Foto Jimmy Christensen

Nielsens Bageri glæder
sig til at kunne byde på
smagsprøver af bl.a fuldkonshvedebrød samt andre
lækkerier.
Bitten Haase fra Jan
Jensen Ure Guld Sølv
glæder sig til at starte sin
anden butik op i Aabenraa,
for det vil smitte af på
butikken her i Padborg, da
udvalget bliver noget større
og mere spændende nu.
Hun er klar med en god
handel.
HH Jensen vil atter i
år sørge for, at samtlige
udstillere får den ønskede
mængde strøm til deres
forskellige tiltag.
Klokkeblomsten og dens

nye ejer Pernille Hansen
ser frem til at stå i teltet
med smagsprøver fra bl.a.
Lakridseriet og gode vine.
Hun er meget glad for
at hun er blevet en del af
Interflora, da det er en stor
fordel at have fået aftalen
med dem i butikken, da det
giver 5-10 flere ordrer om
dagen, så blomsterudvalget
er allerede blevet større.
Super Brugsen er i front
med det rent kulinariske.
Hele dagligvarebutikkens
verden er god mad, og
Grambogård leverer varen
med det lækre kød. Om
søndagen står programmet mere i børnenes tegn,
og uddeler Peter Madsen
ser frem til finalen på en
fantastisk weekend med
afsendelsen af de mange
balloner fra P-pladsen ved
Super Brugsen. 

Gør hver dag til en gourmet dag...
Kom forbi og smag
Danmarks bedste
fuldkornshvedebrød, og
masser af andre lækkerier!
Lørdag den 3. oktober
Kan du teste lidt af hvert i butikken
- Vi ses

1, 2 og 3 plads i DM i fuldkornshvedebrød

Åbningstider: Man. - fre.: kl. 06.00 - 17.30. Lør./Søn.: kl. 06.00 - 16.00 — Bovvej 9 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 33 34 | Følg os på

Gourmet
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Skatspil i Padborg
Nr. 4 Arthur Beuschau,
Kollund, 874 point

Padborg Skatklub har
holdt klubaftenspil på
Valdemarshus.

1. Runde
Nr 1 Åge Juhl, Padborg,
1124 point
Nr. 2 Jes P. Hansen,
Gejlå, 957 point
Nr 3 Vagn Christiansen,
Rødekro, 954 point

2. Runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen,
Bov, 1030 point
Nr. 2 Klaus G. Petersen,
Broager, 975 point
Nr. 3 Svend Åge Jessen,
Aabenraa, 938 point
Nr. 4 Poul Henning Als,
Felsted, 820 point. 

Indkalder hermed til

Ekstraordinær
generalforsamling Nye kræfter på vej til
Onsdag den 14. oktober kl. 14.00

Yderst til højre ses Irmi Deckmann. Ved siden af hende sidder John Toldsted, som er ny kandidat til bestyrelsen. Fra venstre ses
Kaj Hansen og Flemming Jørgensen.
Foto Mette Lyngholm Larsen

på Valdemarshus

Formålet er et forsøg på at få foreningen til
at fortsætte efter den 31. december
Dagsorden i øvrigt efter vedtægterne
Efter den ekstraordinære generalforsamling er
foreningen vært ved en kop kaffe med brød.
Efter kaffen bliver der spillet et minibanko.
Kom og støt op om foreningen.
Vi skulle gerne have et par
bestyrelsesmedlemmer og suppleant/er.
Bestyrelsen har fundet et emne til formandsposten.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Holbøl børnehaveforening afholder

pensionistforening
Af Mette Lyngholm Larsen

Pensionistforeningen
ved Grænsen ser ud til
at opleve. Foreningen
indkalder i hvert fald til
ekstraordinær generalforsamling onsdag den
14. oktober for at få
valgt et nyt medlem ind
i bestyrelsen.
Da der på den ordinære
generalforsamling først på

året ikke kom nogle nye i
bestyrelsen, blev det besluttet, at hvis der inden året
var omme, ikke var kommet nye medlemmer, måtte
foreningen lukke.
Det kunne Irmi
Deckmann, Kaj Hansen og
Flemming Jørgensen dog
ikke acceptere, og de har
derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
”Vi har allerede fået en
ny kandidat til bestyrelsen.

Generalforsamling

Guldbryllup

Tirsdag d. 27 oktober kl. 16.45
i Svalen Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså

Birgit og Kai Hansen,
Drosselvej 7, Kollund, kan

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Valg ifølge vedtægter
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
7. Valg på forældremødet
8. fortællinger fra hverdagen på Bambi- & Mariehøns-stuen
Herefter er der fælles aftensmad.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
skriftligt være formanden, Anja Mie Karschulin Vandværksvej 3,
Holbøl, 6340 Kruså i hænde senest tirsdag den 20 oktober.
Der vil være mulighed for
at få børnene passet, imens
de Voksne har valg.
Tak til alle som har været med til
at støtte børnehaveforeningen 
Bestyrelsen

Det er John Toldsted”,
fortæller en glad Irmi
Deckmann. John Toldsted
deltog forleden i bestyrelsens månedlige møde, og
fik dermed indblik i, hvad
det går ud på.
”Officielt skal jeg stemmes
ind, men forhåbentligt er
der ikke nogen, der har
noget imod det”, fortæller
John Toldsted, som meget
gerne vil være en del af
bestyrelsen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer håber, at der på
generalforsamlingen den
14. oktober vil komme
flere kandidater på banen,
så pensionistforeningen
undgår at lukke.
”Det vil være rigtig ærgerligt, hvis den lukker.
Vi er jo rigtig aktive og
vores økonomi er jo god”,
fortæller Irmi Deckmann,
som tænker positivt og
regner med, der kommer nogle kandidater til
bestyrelsesposterne. 

fredag den 9. oktober fejre
guldbryllup. 

Læs mer
e på
udinatur
en.dk

Svampenes dag på
Kelstrup Naturskole
lørdag den 3. oktober kl. 12-15
Mød et hold eksperter fra Foreningen for Svampekundskabens Fremme og bliv klogere på svampene.
Der er svampeudstilling på Naturskolen fra kl. 12-15
samt guidede turer i tidsrummet fra kl. 13-15.
Arrangementet er gratis. Medbring praktisk tøj/gummistøvler,
en kniv samt en kurv til svampene.
Mødested: Kelstrup Naturskole, Stokkebrovej 1 B, 6340 Kruså.

Vi tilbyder

KURSUS I YOGA
ved Anne Prytz og vi starter

Mandag den 19. oktober kl. 16.30 - 17.15
på Lyreskovskolen
I alt 8 gange kr. 380,Tilmeldelse på aftenskolerne@bbsyd.dk
eller på telefon 74 65 11 87
HUSK hjemmesiden bov-aftenskole.dk

GOUMERT FESTIVAL

Fint foredrag om
kvindernes valgret

Lørdag den 3. og søndag den 4. oktober

NYT

I SUPERB RUGSEN PAD B ORG
L ÆKKERT KØD FRA

Glade dyr
er god smag

I 1915 fik kvinderne i Danmark valgret, og det blev i Holbøl markeret med et foredrag på
Holbøl Landbohjem med journalist Helle Juhl. Foredraget var arrangeret af Holbøl
Menighedsråd.
Foto Jimmy Christensen

ÅBEN WEEKEND
Hagro Urban
Pendel

kr.

199,-

Bordlampe

Cayenne
med dæmper
dobbelt gulvlampe

kr.

kr.

299,-

Hvorfor vælge dyrevelfærdskød
- Du sikrer, at dyrene har haft et
godt, sundt og naturligt liv
- Når dyrene er indenfor lever de
fortrinsvist i dybstrøelse
- Dyrene kan udfolde sig naturligt på markerne
- Dyrene har adgang til mad hele døgnet
- Kort transporttid fra gård til slagteri

Du kan møde vores

Madmor Tove

399,Hungarian
Bordlampe

kr.

299,-

hvor hun vil tilberede det lækre
kød de følgende datoer:
Fredag den 11/9

Vi er klar til at opsætte, servicere
og udføre de årlige lovpligtige
eftersyn af din varmepumpe

kl. 10.00 - 17.00

Torsdag den 17/9 kl. 10.00 - 17.00
Fredag den 25/9

Denne weekend udstilling af Panasonic
varmepumper ved butikken

kl. 10.00 - 17.00

Lørdag den 3/10 fra kl. 9.00 - 14.00
hvor vi også får besøg af ejeren af Grambogaard

KMO-certiﬁceret

Padborg
AUT. INSTALLATØR

Torvegade 25
6330 Padborg

ELEKTRISKE ARTIKLER

v/ John Jensen
Tlf. 74 67 33 22

… Lys over by og land det klarer fru Jensens mand

13

Åbningstider: Alle hverdage 7-19
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Børnebørnene sang for fødselaren og hver forærede ham en underberg.

Foto Jimmy Christensen

100 hyldede populær fødselar
Af Gunnar Hattesen

Enhver der har haft
fornøjelsen af at
møde Frederik "Fidde
Baltica" Johannsen kan
bekræfte, at han er en
glad dreng.

Og 100 gæster som var
kommet af egen fri vilje på
Kollundhus kan for at fejre
fødselaren bevidne, at det
bliver han bare ved med at
være. Selv om han er fyldt
70 år.
En stribe talere hyldede ham på festlig vis,

blandt andre formand
for Bomlauget Andreas
Hansen, instruktør på
Grænserevyen Preben
Jensen og kasserer i
Kollundhus Asger Moos.
Fra sin kone modtog han
en fin musikalsk gave. Det
var Henrik Vendelbo og

Tanja Kølle fra Fyn, som
underholdt med en række
smukke danske sange. 

Fra nær og fjern mødte folk
op for at gratulere Frederik
Johannsen.
 Foto Jimmy Christensen

Minikrydstogt på

Kielerkanalen
Fredag den 9. oktober

Opsamlingssteder
Kirketorvet, Sønderborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.10
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . . . . . . . . . . kl. 9.25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.30
OK-tanken ved Omfartsvejen i Padborg . . . . . . . kl. 9.35
Det er en udflugt, der vil stå i søfartens tegn.
Kielerkanalen blev bygget 1887-1895, den er 98 km lang
og her sejler ca. 50.000 skibe igennem om året.
Efter opsamling kører vi direkte til Rendsborg. Her går vi ombord
på skibet. Kursen sættes mod Kiel, hvor vi undervejs skal nyde
en dejlig buﬀet. Vores spændende sejltur tager ca. 4 timer. Vores
bus venter på os i Kiel, hvor vi får en guided rundvisning.
Mæt af dagens indtryk kører vi over Egernførde
og Slesvig og er hjemme ved 19-tiden.
Pris 645 kr, som dækker bus, guide, sejltur, kaﬀe og buﬀet.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Udflugt til

A.P. Møller Skolen
Lørdag den 3. oktober 2015

Efter opsamling kører vi til A.P. Møller Skolen i Slesvig, hvor rektor Jørgen Kühl giver en
rundvisning. A.P. Møller Skolen er gymnasium for det danske mindretal. Dronning Margrethe
indviede gymnasiet i 2008. Bygningen har kostet 430 millioner kroner og er et af verdens
mest moderne uddannelsesinstitutioner.
Middagsmaden indtager vi oppe i
OPSAMLING
Vikingetårnet i Slesvig.
Nybøl Kirke ............................8.45
Efter middagen kører vi til Louisenlund, som er en
Broager Kirke..........................8.50
eksklusiv kostskole, hvor Prinsesse Benedikte og Prins
Elektrikeren, Egernsund..........8.55
Richards 3 børn gik 5 år i skole. Vi fortsætter videre
Ahlmannsparken, Gråsten .......9.00
til den idylliske landsby Sieseby ved Slien, hvor vi
Bageren, Rinkenæs .................9.10
drikker kaﬀe. Turen fortsætter til havnebyen Kappel
P-pladsen ved Kruså Bankocenter
.................................................9.30
ude på Angel og hjem over Glücksborg og Flensborg.
Bov Kirke ................................9.35
Vi er hjemme ved 17-tiden.
OK-tanken ved Omfartsvejen
Pris 400 kr, som incl. bus, guide, middag,
i Padborg .................................9.40
kaﬀe og rundvisning på A.P. Møller Skolen.

Tilmelding til Tlf. 2116 0683

BovAvis

LAGERSALG
I GRÆNSEHALLERNE
Fredag den 2. oktober kl. 10.00 - 18.00
Lørdag den 3. oktober kl. 10.00 - 15.00

%
0
8

PAR SPAR op til

40%

50%

Aabenraa

Aabenraa

Gellett
Vi ses i Grænsehallerne, Harkærvej 3A, 6340 Kruså
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Ny butikschef i Imerco i Padborg

LAGERHAL I KRUSÅ
TIL UDLEJNING
Centralt beliggende, med gode til- og frakørselsforhold.
Rampehøjde.

HENDVENDELSE TLF. 74 67 10 35

Udlejes

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

www.faarhus.com

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

VEJBÆKHUS
HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk

De ansatte i Imerco er Janni Kaab Festersen, Kirsten Schlott Tiedemann og Hanne Petersen.

Vejbækvej 18, 6330 Padborg
Telf.: 2041 2009

Af Ditte Vennits Nielsen

Julemarked
i Hamborg

Lørdag den 5. december
OPSAMLINGSSTEDER
Kirkepladsen, Sønderborg
Nybøl Kirke
Broager Kirke
Elektrikeren, Egernsund
Ahlmannsparken, Gråsten
Bageren, Rinkenæs
P-pladsen
ved Kruså Bankocenter
Bov Kirke
OK-tanken
ved Omfartsvejen i Padborg

kl. 7.45
kl. 8.00
kl. 8.05
kl. 8.10
kl. 8.15
kl. 8.20
kl. 8.35
kl. 8.40
kl. 8.50

Efter opsamling kører vi over grænsen og videre mod Hamborg,
hvor der er julemarkeder overalt i den indre by.
På den smukkeste plads af dem alle, foran det imponerende historiske
rådhus, står de hyggelige salgsboder med sukkerbagere, legetøjsmagere,
kunsthåndværkere. Hamburger julemarkedet ved Mönckebergstraße,
pragtfuldt og stort med 150 salgsboder, er også en besøgsmagnet.
”Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg” fascinerer med dets unikke julebelysning.
Søger man ro og eftertænksomhed, så er julemarkedet ved St. Petri-kirken
eller i og uden for Michel – Hamburgs vartegn – det helt rigtige.
Kronen på værket i det julepyntede Hamborg er juleparaden, det festligt
lysende optog af julemænd, rensdyr, alfer og meget mere.

Kirsten Schlott
Tiedemann er blevet
bestyrer hos Imerco i
Padborg.
Da Danni Rasmussen
efter eget ønske har valgt
at fortsætte som butikschef
i Haderslev og stillingen i
Padborg derved blev ledig,
så var der ikke langt fra
tanke til handling.
Den mangeårige medarbejder Kirsten Tiedemann
har ved flere lejligheder
optrådt som stedfortræder
for Danni Rasmussen, så
arbejdet som butikschef var
ikke så fjernt, og da lejligheden bød sig slog Kirsten
Schlott Tiedemann til.
Med hendes 23 år i

Vi er hjemme ved 20-tiden.

Pris kr. 350,Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Kirsten Schlott Tiedemann
er ny butikschef hos
Imerco i Padborg.

Foto Jimmy Christensen

butikken er hun både erfaren og velkendt af alle,og
een som kunderne har tiltro
til.
Kirsten S.Tiedemann bor
i Genner, er gift med Peter
Tiedemann og har 2 børn.
Det er Cecilie på 14 år og
Rasmus på 12 år.
Nyt ansigt
Der vil ikke komme de
store ændringer, udover at
der er blevet ansat et nyt
ansigt, nemlig den 24-årige
Janni Kaab Festersen,
der er udlært i butik, og
har arbejdet ved Imerco i

Foto Jimmy Christensen

Aabenraa. Janni er gift med
Bjarke Kaab Festersen, der
stammer fra Kruså og i dag
bor de i Aabenraa.
Udover Janni fortsætter Hanne Petersen fra
Smedeby, som har været
ansat de sidste 28 år i butikken. Hanne er en kendt
person i bybilledet og er
utrolig vellidt af kunderne,
hun er altid klar til at
hjælpe med et smil, så sammen skal de tre friske piger
nok få videreført den gode
gamle Imerco, som Karen
og Ole Jensen før hen styrede med stærke hænder. 

Ny dametøjsbutik åbner dørene i Padborg
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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

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

Jonna Hermann og Kirsten Sögaard er parat med gode åbningstilbud til kunderne.
Af Mette Lyngholm Larsen

Jonna Hermann og
Kirsten Sögaard åbner
tøjbutikken Hermann og
Sögaard torsdag den
1. oktober i Padborg
Torvecenter.
Beslutningen tog de, da
Bibbe i sommer valgte at
lukke sin tøjbutik.
”Vi frygtede, det ville
starte en lavine i Padborg
Torvecenter, hvis det stod
tomt her”, fortæller Kirsten
Sögaard, som forventer,
at åbningsdagen bliver en

rigtig travl dag med både
lokale og udenbys kunder.
”Folk kender os jo fra
Klokkeblomsten, så det
er ikke fordi, vi er nye.
Det er bare en anden type
forretning”, siger Jonna
Hermann, som forsikrer, at
der venter kunderne en stor
oplevelse i den nye butik.
Begge satser på, det bliver
hyggeligt at komme i
butikken, og de ser frem til
udfordringen.
”Mange kvinder har
været glade for Bibbes
butik, og vi håber, de vil
handle hos os”, fortæller

Jonna Hermann og Kirsten
Sögaard, som har en god
mavefornemmelse forud
for butiksåbningen. I den
nye butik vil der vil være
et udvalg af tøj til et bredt
publikum fra 30+.
De to butiksindehavere vil
føre de mærker, der har været kendt hos Bibbe: Masai,
Bessie, C-ro, Soya, 2-Biz,
Nümph og Soulmate. De
vil dog også gerne tilføje
nogle andre mærker som
er Cream, Drys, Define,
Onetwo, Windfeld og
Soon. 

Lagersalg i Grænsehallerne
Af Ditte Vennits Nielsen

Palle Hansen er gået sammen med nogle butikker om et stort
lagersalg i Grænsehallerne.
Foto Jimmy Christensen

Palle og Sport 1 fra
Padborg Torvecenter samt
2 butikker fra Aabenraa har
lagersalg i Grænsehallerne
fredag og lørdag.
Ifølge Palle Hansen er
fredag typisk den bedste
dag for lagersalget, da
udvalget er størst på første
dagen. 

Foto Jimmy Christensen

Reisebüro im Citti Park

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Julemarked
i Lübeck
Lørdag den 28. november

Oplevelsestur til Nordeuropas største og ældste julemarked
i Lübeck. Julemarkedet er den perfekte lejlighed til at besøge den
skønne middelalderby. Byens gamle middelaldergader i centrum
er fyldt op med over 400 farverige juleboder med bl.a glühwein,
honningkager, brændte mandler, juleudsmykning, glasgaver,
julegodter og det verdenskendte Lübecker marcipan. Oplev de udsøgte
indkøbsmuligheder, de skønne cafeer eller de hyggelge gågader.
Pris: kr. 350,som inkluderer kaffe og rundstykke på henturen
OPSAMLINGSSTEDER
Nybøl Kirke
Broager Kirke
Egernsund ved elektrikeren
Ahlmannsparken Gråsten
Rinkenæs ved OK-tanken
Kruså Bankocenter
Bov Kirke
OK-tanken ved
Omfartsvejen ved Padborg

Kl. 8.00
Kl. 8.05
Kl. 8.10
Kl. 8.20
Kl. 8.25
Kl. 8.40
Kl. 8.50
Kl. 9.00

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

Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
Telefon 2116 0683

Bo
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Bov

Din lokale håndværker
ALC BYG

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Vi udfører alle former for
Tømrer, snedker,
glasudskiftning og
malearbejde

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Nybygning
Tilbygning /ombygning
Døre,vinduer og
havestuer

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

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

i nd
ra m
nin
g

74 67 03 00 eller 27 25 03 00

Åbningstider: mandag-fredag kl. 10 - 18

Bred VVS ApS

Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning

Klaus Tranum
Dennis Lorenzen
Ejner Tranum

Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning, Renovering

Træfældning, Beskæring
Topkapning

2047 5290
2758 8750
5050 8722

● Private ● Erhverv

A/S

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

10:19

oechsler2@hotmail.com ∙ tlf 22711138
www.mandogbil.dk

ALT I SALG
E/
SERVIC

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

Vognmandsﬁrmaet

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

www.louispoulsen.com
28/08/13

V/ Claus Oechsler

Vi er specialister
i tryghed

T
K loa k-

Mathias Jessen

Alt i havearbejde, træbeskæring
hækklipning mv. udføres
Reparation og opsætning
af træværk og hegn
Opgravning, nedbrydning,
oprydning, bortkørsel mv.

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

å	
  

Kloakservice
V
Vognmand

Entreprenørservice

Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus

Tømrer

Træfældning

CVR 34 22 35 72

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

Murer

Din Kloakmester
Ring til Kim

le d

Døgntelefon

Anlægsgartner

Side 1

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

Monika Petersen
Malermester

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

Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså
n.dk
obse
t h-jac obsen.dk
e
n
n
kj@ke nnet h-jac
.ke
www

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

PH 3/2 Pendel
Højglansforkromet
Design: Poul Henningsen

Malermester

Ring og få et uforpligtende tilbud

Lunddal

Aut. el-installatør

www.el-teknik.dk

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67
Nørregårdsvej 7 ∙ 2610 Rødovre
Telefon 40 77 80 67

fra egne lokaler

Nyt - Renovering - stort eller småt

B il

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

&	
  Ejendoms	
  service	
  ApS	
  

Køkken ∙ Bad ∙ Garderobe

Kik ind i butikken og få en snak, så laver vi en fast pris på ordren
Tømrer snedker tlf. 21 27 65 77 ∙ Malerarbejde tlf. 24 83 47 90
Sønderborgvej 2, 6340 Kruså
alcbyg@hotmail.dk ∙ www.alcbyg.dk

Padborg Glarmesterforretning

Natur

10 ÅRS
EKSTRA
GARANTI

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

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

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

✔ El-installation

✔ EDB-installation

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

Tværgade 2-4 6330 Padborg

Tlf. 74 67 18 88

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

Lundtoft

100 til borgermøde i Felsted
Af Gunnar Hattesen

Felsted udvikling nu
og i fremtiden. Det var
temaet for et borgermøde, som samlede
100 engagerede borgere på Damms Gård i
Felsted.

Byrådsmedlem Jan Riber (K) var talsmand for udstykning af Damms Have.

Foto Søren Gülck

Både Andreas Asmussen og
Martin Buus Madsen var
ivrige talsmænd for, at der
sker en udstykning af området vest for Damms Gård
til et kvarter ”Damms
Have”. Stedet har en stor
herlighedsværdi.
”Vi skal have nye byggegrunde i Damms Have, så
der ikke sker en affolkning
af området”, sagde Martin
Buus Madsen, som har været med i en arbejdsgruppe
omkring projektet.

Også formand
for Felstedegnens
Borgerforening, Hans
Jørgen Nissen var med
på ideen, så Felsted kan
tiltrække gode mennesker
til området.
Borgmester Thomas
Andresen (V) oplyste, at
kommunen for tiden har
tre byggegrunde liggende i
Felsted.
”Nye byggegrunde vil
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koste op til 400.000 kr.,
fordi kommunen skal have
dækket sine udgifter til
anlæg af nye veje, gadelamper og kloakering”, nævnte
Thomas Andresen, som var
bange for, at en udstykning
i Felsted kunne blokere for
udstykning andre steder
i kommunen, hvis byggegrundene ikke kunne
sælges. 

Genforeningssten
Den historiske
Genforeningssten flyttes
inden udgangen af året
fra Felsted Centralskole
til et hjørne ved Damms

Gård. Det oplyste formand for Felstedegnens
Borgerforening Hans
Jørgen Nissen på
borgermødet. 

Historisk forening
for Felsted sogn

Åbent Hus

Søndag den 11. oktober kl. 14-17
i Patsches Hus
Borgmester Thomas
Andresen (V) deltog i
borgermødet i Felsted.

Foto Søren Gülck

Folkemusik på Damms Gård
Af Gunnar Hattesen

”Kultur på Damms
Gård, Felsted” er
atter på banen med
en koncert. Det sker
fredag den 2. oktober
kl. 20.30, hvor der er
koncert med folkemusikgruppen Phönix.
Phönix er en af Danmarks
meget anerkendte

Nygifte
I Varnæs Kirke blev lørdag
viet Mette Madsen, datter af Thomas Madsen,

folkemusikorkestre, og
er kendte for deres nyfortolkninger af dansk
folkemusik og ikke mindst
deres fornyelser af gamle
danske viser.
Til daglig består orkestret
af Karen Mose, sang, Jesper
Falch, percussion, Anja
Præst, basklarinet og Jesper
Vinther på harmonika og
el-klaver.
I 2014 var Phönix i Kina,
Bovrup, til René Raeder,
søn af Bente Raeder,
Rødekro.
De nygifte bor på Blansvej
4 i Bovrup. 

hvilket har ført til et samarbejde med den kinesiske
guzheng-spiller Sangka,
som vil spille sammen med
dem ved koncerten.
”Der er lagt op til en
aften med ny-fortolket
dansk folkemusik krydret
med asiatiske toner og til
lejligheden ny-komponeret
musik”, fortæller Hans
Jørgen Albrechtsen.
Inden koncerten er der

mulighed for fra kl. 19.00
at købe ”Biks og Bajer” for
70 kr.
Billetter koster 130
kroner og kan købes
i Spar, Felsted, på
Aabenraabilletten eller bestilles hos Hans
Jørgen Albrechtsen på tlf.
60924669, hvor man også
kan bestille mad. 

Sølvbryllup
Linda og Christian Todsen,
Assenholmvej 13, Felsted,

kan tirsdag den 29. september fejre sølvbryllup. 

Kom og se vores arkiv, vi vil hjælpe,
hvis I søger oplysninger.
Hjælp med at identificere gamle billeder.
Der er udstilling af samfundshjælpere ( øloplukkere ).
Kaffe og kage kan købes.
Pris kr. 20,-

Koncert med

Folkemusikgruppen PHÖNIX

Fredag den 2. oktober kl. 20.30
på Damms Gård i Felsted
PHÖNIX er en af Danmarks meget anerkendte
folkemusikorkestre. PHÖNIX er kendte for deres
ny-fortolkninger af dansk folkemusik og ikke
mindst deres fornyelser af gamle danske viser.
Inden koncerten er der mulighed for at købe sig
et måltid mad. ”Kultur på Damms Gård” byder
for kr. 70,- på ”Biks og Bajer” fra kl. 19.00.
Billetter koster kr. 130,- og kan købes i SPAR,
Felsted, på Aabenraabilletten, eller bestilles på
tlf. 6092 4669, hvor man også kan bestille mad.
Billetter kan også købes ved indgangen

Dødsfald
Nikolaj Festersen,
Slyngsten, er død, 87 år. 

Kultur på Damms Gård

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk
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MOU SPECIALSUPPER
ELLER KØD OG MELBOLLER
FROST. 800-1000 g
Max. Kg pris ved 1 stk 22,50

GESTUS SKRABEÆG
Str. M/L. 10 stk.
Stk. pris ved
1 pakke 1,50

KARAT KAFFE
Mellemristet 400 g
Kg pris ved
1 pakke 57,50

FLERE VARIANTER

FRIT VALG

18.-

PR POSE

15.-

MAX 3 STK PR KUNDE PR DAG

PR POSE

23.-

MAX 5 POSER PR
KUNDE PR DAG

stærke r!
e
s
i
r
p
t
s
e
f
LOTUS PAPIR

8 ruller Toiletpapir eller
4 køkkenruller
Max. Kg pris v/3 stk 25,25

GESTUS PIZZA
BAKKEDAL

250 g
Kg pris ved 1 stk. 32,00
MAX 3 PAKKER PR
KUNDE PR DAG

PR STK

8.-

FROST. 350-425 g
Max. Kg pris ved 1 stk
42,86

FLERE VARIANTER

3 PAKKER
FRIT VALG

15.-

50.HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET DIN
MEDICIN I SUPER SPAR FELSTED

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra onsdag den 30. september til fredag den 2. oktober
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

