Ta k f o r d i d u
handler lokalt

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

Uge 48 24. november 2015 8. årgang

Black Friday med ½ PRIS

GRÅSTEN
PADBORG

Foret damestøvler
før 600,-

nu

SLAGTEREN TILBYDER
Ribbenssteg

nu

nu

200,-

Børnestøvler fra
Kangaros før 600,-

450,-

nu

300,-

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

Pr ½ kg

9

95

ET SUPER TILBU

•
•
•
•

D!!

Begrænset parti
Maks 3 pr hustand pr. dag

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

Bente Lauritzen

Coach/psykoterapeut, familievejleder
MPF (medlem af psykoterapeutforeningen)

Telefon 73 65 26 00

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

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

VI STILLER SKARPT

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

Åbningstider: Alle dage 7-19

D

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

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

R
AT BO
SK E
U R
H VE
R
SE
RE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

300,-

Tamaris
damestøvle før 900,-

Torsdags
tilbud

SuperBrugsen Gråsten

Børnestøvler fra
Kangaros før 400,-

Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

EISBEIN MED SAUERKRAUT

Fredag den 4. december

Ærtepuré, bløde løg, kartofler,
sennep og rødbeder

kr.

145,-

pr. person

NYHED!!! Solide mobiler
og nem video-overvågning

OBS: bordreservation nødvendig senest tirsdag den 1. december!

HUSK Smørrebrødsfestival torsdag den 26/11 kl. 18.00
AFHENTNINGSTILBUD
Stjerneskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 75,Schnitzel Wiener Art . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 120,Fredagstilbud: 5 stk. uspecifiseret smørrebrød . . . kr. 110,-

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

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

Ring til Allan Greve på

25 46 00 55

GULV- & GARDINBUSSEN
Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

- 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

Nyvej 5 · 6320 Egernsund

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

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

Tæpper

Trægulve

Fliser

2

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO
Lækker menu til 2
personer bestående af:
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

TORSDAG, FREDAG
OG LØRDAG I
GR ÅSTEN
FREDAG OG
LØRDAG I PADBORG

GRÅSTEN · PADBORG
Karolines suppe
vælg mellem karry eller tomat
1 liter
Frit valg

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Kun kr.

Beauvais survarer

Marmelade
Den gamle
fabrik

Flere varianter
300-580 g

G
FRIT VAL

Pr stk

14

95

Flere varianter
800 g

G
FRIT VAL

Pr. glas

S
HALV PRI

10.-,

Tingleff guld
kaffe

200,-

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Flotte julestjerner

Pr. glas

18,-

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Rød eller hvid. 4-6 grene

500 g

Ta’ 3 poser

Pr stk

89.-,
TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Løs vægt slik

25.-,

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

PA DB OR G

Honningsnitter
m/ægte chokolade

EK ST R A
FREDAGS

SuperBrugsen Gråsten

45,-

Pr 100 g

6

95

Telefon 73 65 26 00

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

4 stk

TILBUD GÆLDER
FREM TIL DEN
23. DECEMBER 2015

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage 7-19

Telefon 74 67 31 36

3

DELIKATESSEN TILBYDER
3 stk. fiskefilet

DELIKATESSEN TILBYDER
½ kartoffel-spegepølse
+ ½ Sardel
+ ½ Kødpølse fra Als

Tilbud gælder
hele ugen

Tilbud gælder
hele ugen

Kun

Kun

69

95

20,Fuglsang Hvidtøl
33 cl. ex. pant

DELIKATESSEN TILBYDER
2 x 3 stk. højtbelagte
snitter
Incl. 1 fl. rødeller hvidvin

Torsdags
tilbud

Fredags
tilbud

ta’ 6 stk

Kun

12

95
SPAR 12,95

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød
8-12%

100,X-tra mælk
Let, mini, eller
skummetmælk

Knorr sauce
Flere varianter
TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

FRIT VAL

G

pr. pk.

10.-,
Store
klementiner
kl. 1
Spanien

2 kg

23.-,

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

AP vin
Veneto, italien, 75 cl
Vælg mellem
rød-, hvid-,
eller rosé

G
FRIT VAL

Pr. fl.

Lørdags
tilbud

Søndags
tilbud

2 kg

3 stk

100,-

Maks 9 liter pr kunde

35.-,

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

SPAR 29,95

10,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 24. november til og med lørdag den 28. november 2015 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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BLACK FRIDAY

FREDAG DEN 27. NOVEMBER
Gudstjenester og andre aktiviteter
Søndag den 29. november kl. 9.30 . . . . Gudstjeneste i Kværs Kirke
Søndag den 29. november kl. 11.00 . . . Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 29. november kl. 14.00 . . . Børnegudstjeneste i Adsbøl Kirke

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

Julehjælp i Gråsten
I år har vi mulighed for, at uddele julehjælp
på en anden måde end tidligere.
KGGO og menighedsrådet har indgået et
samarbejde, som forhåbentlig vil komme
mange til glæde og gavn.
Den 27, 28 og 29 november står foreningen
Kørestolsbrugere og Gangbesværede
i Gråsten og omegn i Super-Brugsen og
Eurospar, hvor kunderne opfordres til at

købe en ekstra juleting, som de kan lægge i
foreningens indkøbsvogn.
Menighedsrådet får herefter varerne.
Sognebørn kan som altid søge
menighedsrådet om julehjælp (mere om
ansøgning følger).
Varerne fordeles, suppleres op og køres
ud af menighedsrådet, så alle ansøgninger
tilpasses efter behov og familiestørrelse.
Jul med hjertet 

Advent markerer det kirkelige nytår, men det er også tiden inden jul.
Ordet advent kommer af det
latinske Adventus Domini, som betyder
”Herrens komme”.
Advent er perioden frem mod jul
og markerer ventetiden frem mod
Jesusbarnets fødsel.
Første søndag i advent er begyndelsen
på det nye kirkeår.
Adventstiden dækker over de fire
sidste søndage inden jul, mere præcist
søndagene frem mod den 25. december,
der regnes som Jesu fødselsdag. Hvis
juleaften falder på en søndag, er denne

dag også fjerde søndag i advent.
Første søndag i advent falder dermed
mellem den 27. november og den 3.
december.
Adventstidens liturgiske farve er lilla, og
den lilla farve symboliserer faste og bod.

Vær med til at tænde

SLOTSBYENS
JULETRÆ
Fredag den 27. november

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

Mød op på Gråsten Slot kl. 16.30
og lad os finde julemanden!
Derefter følges vi ad til Torvet, hvor
Julemanden tænder lysene på det
store juletræ på behørig vis.
Alle er velkomne til at være med.
Der uddeles slikposer til alle børn.
Desuden vil der være GRATIS
risengrød, gløgg og kakao til alle.
GråstenSpejderne DDS og
FDF Gråsten står for
arrangementet i samarbejde med
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Sundsnæs 4
6300 Gråsten
www.Meddo.dk
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Fredag den 27. november
Butikkerne holder
åbent til kl 20.00

BLACK FRIDAY

ÅBENT TIL 20

PÅ MÆRKERNE
www.mr.dk

BLACK DAYS
Fredag 9.30-20.00 Lørdag 9.00-13.00 Søndag 10.00-15.00
Køb julegaverne i god tid og spar

20%

på alle nævnte mærkevarer i butikken
FRATRÆKKES VED KASSEN
Gælder ikke tilbuds- og nedsatte varer

GLÆDELIG JUL

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86
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FREDAG DEN 27. NOVEMBER
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Hver Optik Hallmann butik søger 100 test-personer,
der må købe vores nye glas med glidende overgang
til en helt fantastisk pris! *
•
•
•
•

Øjeblikkelig skarpere - altid og overalt
Tynde og lette glas med glidende overgang
Individuel-fremstillet
Inkl. super antirefleksbehandling og hærdning

* Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud
samt diverse rabatkuponer

Flensborg
+49-461-17617

Sønder Løgum Aabenraa
+49-4663-189990 74623470

Esbjerg
75171742

Hørecenter: -1894629

Fredericia
75925950

Haderslev
74536068

100 TESTPERSONER
SØGES!
Horsens
75611600

Risskov/Veri Center Ikast
86784337
79154515

2.5ormalprisr.)fra
(N

0k

5.00

w w w.o p ti k -h a l l m a n n .d k
Kolding
75531053

Odense
63123230

Padborg
74673070

Ribe/Høm
75441544

Sønderborg
74422300



Saengjan
Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen, Gråsten

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

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

Fodpleje

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

Fodpleje
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

Vojens
Tlf. 74541550

Bibliotekar Hanne NæsborgAndersen er parat til et
nyt kapitel i sit liv efter 10
år som leder af Gråsten
Bibliotek.

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

Åbningstider:

Vejle
75720512

Bladet i bogen vendes
Af Søren Gülck

Det bliver en vemodig
dag, når bibliotekar
Hanne NæsborgAndersen takker
af mandag den 30.
november. Et kapitel
i bogen er slut, men
samtidig er hun parat til
at begynde et nyt.
Hanne Reese NæsborgAndersen stammer fra Løjt
Kirkeby. Bøgerne fyldte
meget i barndomshjemmet,
så på den måde blev hun
bogstaveligt talt flasket op
med bøger.
Før hun lærte at læse fik

hun fortalt historier, og hun
husker tydeligt bøgerne om
"Det lille hus på prærien",
som blev læst igen og igen
og til sidst nærmest hang i
laser.
"Jeg blev næsten historieuddannet, men desværre
nåede jeg ikke at skrive
speciale for at fuldfører
min uddannelse. Det håber
jeg til gengæld, jeg får
tid til nu, hvor jeg bliver
pensionist. Min drøm har
altid været at skrive et speciale om Det Sønderjyske
Biblioteks historie, der
har rødder helt tilbage til
1700-tallet. Først når det er
skrevet, føler jeg ringen er

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

sluttet. Bibliotekshistorien
er fundamentet for vores
demokrati og tankegang.
Fri og lige adgang til viden
og information har i generationer været grundstenen
i vort demokratiske samfund, som vi kender i dag",
mener Hanne NæsborgAndersen, som har været
på en lang rejse rundt i
biblioteksverden både i ind
og udland.
Fantastiske år
"Jeg startede som vikar i
Gråsten i 1980. Men efter
et par år fik jeg ansættelse
på Dansk Centralbibliotek
i Flensborg, hvor jeg siden

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

Foto Søren Gülck

hen blev souschef. I 2005
kom jeg tilbage til Gråsten,
hvor man søgte en bibliotekar. Det har jeg aldrig
fortrudt", fortæller Hanne
Næsborg-Andersen, som
privat bor i Adsbøl.
"Det har for mig været
nogle fantastiske år på
Gråsten Bibliotek fyldt
med udfordringer.Nogle
vil måske hævde, at jobbet
som bibliotekar er et stille
job, men det er langtfra
sandheden. Jobbet har for
mig,haft et stort socialt
aspekt. Jeg nyder den store
kontaktflade, og de mange
gange jeg er blev inviteret
ud i foreningslivet for at
fortælle om spændende
nyheder fra bogverdenen.
Ligeledes har glæden været
stor for at starte læsekredse,
hvilket jeg tror er gensidigt
for de fleste deltagere", siger
Hanne Næsborg-Andersen,
som har engageret sig i
foreningslivet blandt andet
i bestyrelsen for Historisk
Forening for Graasten By
og Egn, Æblefestivalen og
Kulturlandsbyen6300. 

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

Grafisk
tilrettelæggelse

Ansvarshavende
redaktør

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

redaktion@graastenavis.dk

sg@graastenavis.dk

Søren Gülck

Fotograf

Tove Hansen
Mobil
40 63 36 24

Reporter
Mette Lyngholm
Larsen

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

Telefon 4161 9761

Tlf. 36 95 99 36

mette@bovavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

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

Bogholder

Jette Nørlund Pedersen
Telefon 51 51 94 13
bogholder@graastenavis.dk

BLACK FRIDAY

ÅBENT TIL 20

VI HAR ÅBENT FRA KL. 9-20
GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

Åbent alle søndage op til jul
ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag
... 9.30
09.30- -17.30
17.30
Mandag
- torsdag ..........
.................. 9.30
09.00- -18.00
20.00
FredagFredag
...........................
.................. 9.00
09.00- -16.00
13.00
LørdagLørdag
...........................
Søndag
..................10.00
15.00
Søndag
........................
10.00 - -15.00

Gråsten

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
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GRATIS
HØRETEST
GRATIS
HØRETEST
GRATISHØRETEST
HØRETEST
GRATIS
8

BLACK FRIDAY

FREDAG DEN 27. NOVEMBER

Black Friday fra kl. 17.00 - 20.00

PAS GODT PÅ DINE
HØREAPPARATER!

Et rigtigt eventyr

Fredag
den
september,
Fredag
den
18.18.
september,
9-16
Hørespecialist
kl. kl.
9-16
hoshos
DinDin
Hørespecialist
Nærumvænge
Torv
på på
Nærumvænge
Torv
15.15.

I forbindelse med BLACK FRIDAY D. 27/11 giver
Din Hørespecialist i Gråsten 20% på den absolut
bedste julegave til alle høreapparatbrugere – en
DRY-GO UV boks fra Widex

20%
RABAT

www.dinhs.dk
www.dinhs.dk

på H. C. Andersen julepynt

GOD HØRELSE
Kære
høreapparatbruger
Kære
høreapparatbruger
ER GOD LIVSKVALITET!

Fordele ved DRY-GO boksen:
· Elektronisk tørreboks perfekt til
vedligeholdelse af dine høreapparater.

Din Hørespecialist
Odense
Thiele)
inviterer
Din Hørespecialist
Odense
(hos(hos
Thiele)
inviterer

· Forlænger dine høreapparaters levetid.
brugere
af mindst
år gamle
hermed
alle alle
brugere
af mindst
3 år3gamle
Gratis
høretest
Gratis
høretest
MØD OS PÅ TOYOTA-MESSEN
I hermed
VEJEN
OG
FÅ
EN
GRATIS
høreapparater
nye
høreapparater
nye
til
selv
at
opleve
de
til
selv
at
opleve
de
· Tørrer
og dræber/desinficerer
af MODERNE
HØREPRØVE
OG HØR 99,9%
OM HVAD
udlån
af
og og
udlån
af
høreapparater
DREAM
fra danske
Widex.
høreapparater
DREAM
fra danske
Widex.
alle bakterier
der kan danne
sig GØRE
på
HØREAPPARATER
KAN
FOR DIN LIVSKVALITET!
høreapparater
høreapparater
Oplevelsen
vil foregå
under
en dejlig
let frokost
Oplevelsen
vil foregå
under
en dejlig
let frokost
i et i et
dine høreapparater. Dermed
naturligt
svært
lydmiljø,
på:
naturligt
svært
lydmiljø,
på:
dage!
i 30i 30
dage!
nedsættes risikoen for øreinfektion
KVALITETS
væsentligt.
· Nem at betjene og slukker

125,
125,--

195,
195,--

225,
225,--

125,
125,--

Fra
225,Fra 225,-

125,
125,--

Hans Christian Andersen
by

HØREAPPARATER
Bagers
Nørregade
29, Odense
Oluf Oluf
Bagers
Gård,Gård,
Nørregade
29, Odense
FRA
torsdag
denfebruar
26. februar
kl. 12.00
- 14.00
torsdag
den 129,-/MD!
26.
kl. 12.00
- 14.00

Årets nyhed: Topstjerne. Stjernen i toppen
af træet er kronen på værket. Fås i forgyldt
STOR eller forsølvet. Vejl. pris kr. 849,-

LÅN
DE
HAR
PROBLEMER
MED
AT
HØRE?
HAR
DUDU
PROBLEMER
MED
ATmed
HØRE?
automatisk
efter
3 NYESTE
timers
tørring
Har
du
problemer
med
høre?
Har
du
problemer
atat
høre?

HØREAPPARATER
Oplevelsen
og frokosten
er ganske
gratis,
Prøv
vores
“Høremand”
- testen
tager
kun
5 min.
Oplevelsen
og
frokosten
er ganske
gratis,
Prøv
vores
“Høremand”
- testen
tager
kun
5 min.
FRA WIDEX GRATIS

CE!
KURenRfoEr.N..
KON
- se ned

er velkommen
at medbringe
1 ledsager.
og duogerdu
velkommen
til at til
medbringe
1 ledsager.
Prøv
vores
”Høremand”
vores
”Høremand”
I 30
DAGE!
Få ren
besked
om
din
hørelse.
å ren
besked
omPrøv
din
hørelse.

Kom ind og hør mere.

Sönnichsen
Ure & Smykker

vil sætte
i stand
at vurdere
om de
Deltagelse
vil sætte
dig i dig
stand
til at til
vurdere
om de
Testen
tager
kun
510Deltagelse
minutter
Testen
tager
kun
511
minutter
70
70
fremskridt
der været
har været
i høreapparatteknostorestore
fremskridt
der har
i høreapparatteknologien
kan give
dig yderligere
livskvalitet.
logien
kanhørelse
give
dig yderligere
livskvalitet.
besked
din
FåFå
renren
besked
omom
din
hørelse

et begrænset
pladser!
Der Der
er eterbegrænset
antalantal
pladser!
få plads,
til mølle-princippet.
RingRing
og fåogplads,
efterefter
førstførst
til mølle-princippet.

Nærumvænge
2850
Nærum
Nærumvænge
TorvTorv
15, 15,
2850
Nærum
NØRREGADE
33 www.dinhs.dk
VEJEN
70 11 10 70• www.dinhs.dk
7010
1170
10 70
Torvet 3, Gråsten
70 11
www.dinhs.dk

BLACK FRIDAY

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

www.dinhs.dk
www.dinhs.dk

0
0
.
0
2
.
l
k
l
i
t
r
e
b
den 27. novem

Frederiksberg • Gl. Kongevej 119 (hos Thiele) • www.dinhs.dk

S Å K A N D U M A L E BY E N R Ø D

÷30%
PÅ A L L E
VA R E R G R U P P E R
I BUTIKKEN

÷50%
TIL ÷70%

PÅ U D VA L G T
TØJ OG FODTØJ
H U S K B O N N Å R I Ø N S K E R AT BY T T E
VA R E N , O G V E D R E K L A M A T I O N
Tilbuddene 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

BLACK FRIDAY

ÅBENT TIL 20

IDER
ÅBNINGST 7,30
,00 til 1
0
1
g
a
d
s
r
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20,00
il
t
0
,0
0
1
Fredag
15,00
il
t
0
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9
Lørdag
15,00
il
t
0
,0
0
1
Søndag

PAR
SPAR
BLACK

SHOP A
MO
K-

FRIDAY
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4 D A GE

40%
40%
-25%

50%
50%

PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN *
Vi forlænger Black Friday, så du kan gå shop amok i 4 dage.
Kig forbi torsdag til søndag og gør en fantastisk handel!

*Obs: Tilbuddet gælder fra torsdag den 26. Til søndag den 29. november 2015
og gælder ikke allerede nedsatte varer.

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

VI TAGER FORBEHOLD FOR TRYKFEJL

EXTRA: BLACK FRIDAY HELT TIL PÅ SØNDAG!
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BLACK FRIDAY

FREDAG DEN 27. NOVEMBER

BLACK FRIDAY I ULSNÆS
PROGRAM
Kl. 18.00 Der uddeles gratis risengrød
Kl. 18.00 Gratis godter i alle butikkerne
Kl. 18.00 Plejecentrets Venner sælger dekorationer
på Torvet i Ulsnæscentret
Kl. 18.30 Vagns Kvartet underholder med
Jazzmusik på Torvet i Ulsnæscentret
Kl. 19.30 Vinderen af konkurrencen om kr. 5.000
trækkes på Torvet i Ulsnæscentret

HUSK
Vinderen skal være tilstede,
ellers trækkes der ny vinder

BLACK FRIDAY

FREDAG DEN 27. NOVEMBER - ÅBENT TIL KL. 20.00

HALV BUTIK

½
PRIS

DAMER, HERRER
OG BØRN

Gælder Fredag og Lø
rdag

Lørdag den 28. november
åbent fra kl. 10 - 13
(Mobilpay)

Årsskrift om
Gråstens historie
Af Gunnar Hattesen

Årsskriftet for Historisk
Forening for Graasten
By og Egn udkom
mandag aften for 41.
gang med en bred vifte
af artikler fra byens og
egnens nære og fjerne
fortid.

fandt sted i 1973, og blev
foretaget af to 13-års
elever på Gråsten Skole,
Lars Thiesgaard og Jens
Hansen, som havde fået til
opgave at skrive en stil om
modstandskampen.
Hans Munk Hansen
skriver meget interessant

om æblehave og træplantage på gården Schønheim
i Rinkenæs og Gerd
Conradsen bidrager med
en fin artikel om Kværs
Hede.
I redaktionen for årsskriftet sidder Else Egholm og
Lisbet Tiedemann. 

Årsskriftet indeholder et
meget spændende interview med fhv. politimester
A. Bjerre. Interviewet
Årsskriftet blev uddelt
mandag aften i
Ahlmannsparken til
medlemmer af Historisk
Forening.


Foto Søren Gülck

Jul med

i Gråsten

Hjælp KGGO med at samle ind til dem der
søger julehjælp i Gråstenområdet. Køb en
eller flere julerelaterede varer , og læg dem i
KGGO’s julepyntede vogn ved udgangen.

Vi er i SuperBrugsen
fredag kl. 16.00-20.00,
lørdag kl. 10.00-18.00
og søndag 10.00-12.00

Gråsten

B L AC K F R I DAY
Mellem kl. 18.00 - 20.00

÷20 %
på alt jul i butikken

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

Bestil fra vores butik, interflora.dk
eller via mobilen. Vi sender over hele landet.

Gråsten Apotek
Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1020

BLACK FRIDAY

ÅBENT TIL 20

CENTRET
Bolig
Under renoveringen af
den 117 år gamle hovedbygning hos Gråsten
Fjerkræ i Kværs dukkede
der fine og interessante
gamle aviser op under
tapetet.
Der var adskillige stillingsannoncer i de gamle
aviser, som tilbød ansøgeren værelse eller bolig.
Ved et rent tilfælde lå én
af disse gamle aviser ved
siden af en aktuel avis,
hvor arbejdsgiveren ikke
længere tilbyder den jobsøgende bolig eller hjælp
til bolig som i gamle dage.
Gråsten Fjerkræ lod
sig inspirere af de gamle
annoncer og i de seneste
2 job opslag har man
så tilbudt bolig til nye
medarbejdere. 
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JULEDUGE I
LANGE BANER

BLACK FRIDAY

Voksduge

Tekstilduge

fra

Fredag den 27. november

kr.

58,pr. meter

fra

kr.

125,pr. meter

Kl. 14.30
HANSEN & KROG
Kl. 17.00-20.30
SÆLGER KGGO GRILLPØLSER
I CENTRET
Kl. 18.00-20.00
UDDELER CENTER PUB
Gratis popcorn til alle børn
Kl. 19.00-22.00
ALM FLASKE ØL 10 KR/STK
Musik og Sportsbar



NYT FRA
HJELHOLT
÷70 %
Kidmohair ÷30 %
Mohair

Merino 50 g. kr.

70,-

KAMPAGNETILBUD
Easy Care Classic

Normalpris 36,50 pr. 50 g
nu kr.

25,

Strømpegarn
Normalpris 26,nu kr.

16,-

Garn og stofbutikken med det store udvalg

Husk at besøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

www.centerpubgraasten.dk

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Center Pub Ulsnæscentret tlf. 74 65 33 65

Tilbuddet gælder hele Black Friday og på ikke i forvejen nedsatte vare.

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



÷20% på alle brætspil
på børne og
÷20% ungdomsbøger

KONKURRENCE
Vind gavekort på kr. 5000,Det eneste du skal gøre er:
1) Hent i alt 8 bogstaver i nedenstående butikker.
2) Sammensæt bogstaverne til det rigtige kodeord.
3) Udfyld talonen med navn, adresse og telefonnummer
4) Aflevér i SuperBrugsen
Vinderen findes ved lodtrækning kl. 19.30 på torvet.
Vinderen skal være til stede!
Flügger farver .........................................................................................................
Møblér med Hebru..................................................................................................
Gråsten Blomster ....................................................................................................

i Ulsnæs
centret

Salon M ..................................................................................................................
SuperBrugsen .........................................................................................................
Rasmussen sko........................................................................................................

Tidsbestilling kun fra kl. 9 - 13.
Efterfølgende timer er uden tidsbestilling.

Garn og Tøj .............................................................................................................

Hele lørdagen klippes uden tidsbestilling

Kode ordet er: ........................................................................................................

Gråsten Boghandel .................................................................................................

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

Mandag - onsdag ........ kl. 9 - 17.00
Torsdag ......................... kl. 9 - 20.00
Fredag ........................... kl. 9 - 18.00
Lørdag ........................... kl. 8 - 12.00
Lukket sidste lørdag i hver måned

Adresse: ..............................................................................

Tlf. 74 65 21 11

Kuponerne fås i alle deltagene butikker. Udfyldte kuponer afleveres i SuperBrugsen



ÅBNINGSTIDER

BLACK FRIDAY

FREDAG DEN 27. NOVEMBER

Julemærkesalg i
Rinkenæs
Af Per Theilgaard

Spejderne i Rinkenæs udgiver
et julemærke. Det ene motiv
er det store træ og broen på
golfbanen. Det andet motiv
er mindestenen for Halfdan
Rasmussen.

Black Friday

KFUM-Spejderne i
Rinkenæs sælger onsdag den 25. november
julemærker i Rinkenæs
og omegn.
Der er to motiver på
julemærkerne. Det ene
motiv er af det store træ
og broen på golfbanen på
Benniksgaard. Motivet er
taget af Søren Glück.
Det andet motiv er af
Halfdan Rasmussens
mindesten. Den 29.

januar 2015 ville Halfdan
Rasmussen være fyldt 100
år. I Rinkenæs blev det
markeret med afsløring af
en mindesten. I stenen er
indhugget Rasmus i vognen
og versene fra sangen.
Billedet er taget af Tina
Wettengel.
Som tidligere år sælger
spejderne også til og fra
kort med samme motiver.
Overskuddet fra julemærkesalget går til spejderarbejde i Rinkenæs. 

fra kl. 17 - 20.00

÷20%

på alt i butikken
undtaget snitblomster og buketter

Johan Bülow
julekalender
kr. 200,
-

÷20%
så længe lager haves

FREDAGSCORNER
HVER FREDAG RESTEN AF ÅRET
Vælg mellem vores buketter,
sammenplantninger og
specialkurve i vores
“FREDAGSCORNER”

Hver fredag
lækre smagsprøver
på summerbird

Få 6 stk. Summerbird
mini flødeboller
GRATIS
med i købet
værdi 64,-

455252

Black Friday
* Gælder alle Flügger vådvarer inkl. spartel - ude og inde. Tilbuddet kan ikke kombineres
med andre rabatter og gælder udelukkende for medlemmer af Flügger farver klub.
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40%
til alle klub-medlemmer

på al maling* d. 27/11 fra kl. 12-20

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6 C
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 02 42
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

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

BLACK FRIDAY

ÅBENT TIL 20

13

Black friday i gråsten

Fredag 27.11 Fra 10-20
spar

25

%

på alt vores flotte
brugskunst

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
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FREDAG DEN 27. NOVEMBER

BLACK
FRIDAY
Julens skønneste
r
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b
m
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v
o
n
.
7
2
n
e
d
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a
Fred

kalender

÷20%

i hele butikken
Gælder fredag, lørdag og søndag
Gælder ikke Zefina smykker
JULEÅBNINGSTIDER
Fredag den 27. november
Lørdag den 28. november
Søndag den 29. november
Lørdag den 5. december
Søndagden 6. december

kl. 10 - 20 Lørdag den 12. december
kl. 10 - 13
kl. 10 - 13 Søndag den 13. december
LUKKET
kl. 10 - 15 Lørdag den 18. december
kl. 10 - 13
kl. 10 - 15 Søndag den 19. december
kl. 10 - 15
LUKKET Mandag den 20. december kl. 10 - 17.30

Målet er at få
dygtigere elever
Målet er at få dygtigere
elever. Mange elever har
de seneste årtier forladt
folkeskolen uden at kunne

Af Gunnar Hattesen

Undervisningsminister
og folketingskandidat
i Sønderborg-kredsen,
Ellen Trane Nørby
(V), holdt søndag på
Venstres Landsmøde
i Herning et længere
indlæg om folkeskolereformen, som forligskredsen nu har taget
fat på at evaluere.

hverken læse eller regne. Og
det kan vi simpelthen ikke
være bekendt”, lød det fra
undervisningsministeren. 

”Ja, der problemer med
reformen, og dem kigger vi
på. Men husk nu, at målet
ikke har været at genere
hverken børn eller forældre.

TIL VENINDEN
På gensyn

Modetøj fra str. 34-58

ÅBNINGSTIDER
Mandag lukket
Tirsdag - fredag 10 - 17.30
Lørdag 10 - 13

Ringgade 15 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 90 00

Undervisningsminister Ellen
Trane Nørby (V).


Foto Henrik Bjerregrav

Nissepigerne hos Imerco Gråsten er i gavehumør

LUKSUS
EJESÆT

Julens skønneste

kalender

JULEPRIS

599,VÆRDI 1.34090*

Den klassiske**
24 lækre gaver, der passer
til alle tidens kvinder. Et
miks af lækker pleje, flot
makeup og smart tilbehør.

TIL VENINDEN

Søndag den
29. november

-20%
de giver derfor

på alt i butikken*

Vi holder åbent
kl. 10 - 15
Husk også, at vi holder åbent de andre
adventssøndage fra kl. 10.00 til 15.00

*Tilbuddet gælder ikke i forvejen nedsatte varer, 2. sorteringsvarer,
Bellevue, Imerco gavekort, bestillingsvarer og SodaStream ombytningspatroner
*Værdien er skønnet, da en eller flere af varerne ikke sælges enkeltvis i
Matas. De enkelte produkter i pakkekalenderen kan ikke byttes.
**Indholdet i kalenderen er selvfølgelig hemmeligt. Men du kan se det på
www.matas.dk - eller bede om at se et billede/ oversigt i butikken.

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten

appetit på julen
Borggade 2 | 6300 Gråsten | imerco.dk
Tilbuddene gælder kun i Imerco Gråsten søndag den 29. november. Priserne er inkl. 25% moms. Der tages
forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

BLACK FRIDAY

ÅBENT TIL 20

BLACK FRIDAY
15

TILBUD GÆLDENDE FREDAG DEN 27. NOVEMBER 2015 FRA KL. 15.00 - 20.00

SHELL V POWER

99 øre

ROMKUGLER

25,-

pr. liter

4 stk

Fratrækkes
dagsprisen

SPRINKLER
VÆSKE
Frostsikker
til minus 15°

44,95

CULT
ENERGY
ACTIVATOR

BLAND
SELV
SLIK

6,95
500 ml
+ pant

7,95
pr. 100 g

2 x 3 liter

GISSELMANN SHELL

GRÅSTEN

Kongevej 85, 6300 Gråsten ∙ Telefon 74 65 01 70

Black Friday
Fredag den 27. november
fra kl. 17.00 til 20.00
giver vi

÷20%
på hele dit varekøb, dog enkelte varegrupper undtaget
SuperBrugsen Gråsten · Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Telefon 73 65 26 00

normalpris 1.699,16

BLACK FRIDAY

FREDAG DEN 27. NOVEMBER

19
villapakken
villapakken 1.399,
villapakken 1.399,
ontakt
villapakken
villapakken
1.399,
1.399,
1.399,
ER DIT HJEM
SIKKERT NOKsim-kort
OP TIL JULEN?
villapakken
199,
Gå en mere sikker vinter i møde
sammen
med
BYGMA
1.399,
sim-kort
villapakken
199,
sim-kort
9,- åbningskontakt
1.399,
199,
-sim-kort sim-kort
199,
199,
villapakken
åbningskontakt
1
sim-kort
åbningskontakt
199,
essensor
åbningskontakt
ngskontakt
sim-kort
199,179,
Wi-fi kamerasim-kort
179,
179,
åbningskontakt
179,
bevægelsessensor
79,
9,-bevægelsessensor
Wi-fi kamera
bevægelsessensor
villapakken
skarp
bevægelsessensor
åbningskontakt
1.399,
ægelsessensor
Wi-fi kamera
1.399,
pris
Wi-fi
kamera
229,
179,
Udendørs
sirene
Wi-fi kamera
Wi-fi
kamera
s
sirene
229,
r 229,
Udendørs
sirene
229,
- 179,
199,bevægelsessensor
29,
indendørs
sirene
Wi-fi
kamera
Udendørs sirene
sim-kort
indendørs sirene
199,
Udendørs
sirene
Wi-fi
kamera
indendørs sireneUdendørsUdendørs
sirene sirene
349,
999
indendørs
sirene
9,ndørs
-199,
bevægelsessensor
sirene 349,
999,
229,
349,
999,
199,
åbningskontakt
Wi-fi k
Udendørs
sirene
349,
999,
199,
179,
349,
999,
199,
349,
999,
Udendørs
sirene
99,indendørs
- sirene 229,
349,
- sirene
999,Udendørs
- sirene
179,
- indendørs
999,199,
229,- 349,bevægelsessensor
349,
199,Wi-fi
kamera649,
349,
999,
649,
229,- 199,skarp 649,
sim-kort

Hverdage: 7-17.30
Lørdage: 9-13.00

skarp
pris
skarp
pris
skarp
pris
skarp
skarp
pris
pris
normalpris
Kan anvendes
som1.699,stand-alone,

Anbefales til
nabohjælp
Anbefales til
Anbefales til
nabohjælp
Anbefales til
Anbefales til nabohjælp
nabohjælp
nabohjælp

normalpris
eller sammen
med1.699,alarmpakken.
normalpris 1.699,Anbefales til
pris
Simpel
1,2,3.
installation.
normalpris
1.699,skarp
normalpris
1.699,nabohjælp
Live-streamingpris
direkte på mobiltelefo
Anbefales til
nabohjælp
gratis app (samme som alarm)
normalpris- Vi
1.699,I 2014 blev der begået over 3200 indbrud i private hjem i Syd- og Sønderjylland
fortsætter kampen!
Inkl bordstand og vægbeslag.
normalpris
1.699,Anbefales
til
Alarmen indeholder en række
assen
Kan Inkl
anvendes
som
stand-alone,
3
præventive
klistermærker,
nabohjælp
smarte funktioner, herunder
eller
sammen
indbygget nøglebriklæser,Kan anvendesmed
somalarmpakken.
stand-alone,
som
fortæller
om videoovervågning.
bygma normalpris
for kodefri betjening og smsskarp
pris

Simpel
1,2,3. installation.
Kan
somalarmpakken.
stand-alone,
elleranvendes
sammen
med

besked når børnene kommer
Kan
anvendes
som
stand-alone,
Live-streaming
direkte
på mobiltelefon via
eller
sammen
med
alarmpakken.
Kan
anvendes
som
stand-alone,
Simpel
1,2,3. installation.
hjem,
stilrent
touch-tastatur
eller
sammen
med
gratis
app
(samme
somalarmpakken.
for nem
og med
Simpel
1,2,3.
installation.
ellerbetjening
sammen
alarmpakken.
Live-streaming
direkte
påalarm)
mobiltelefon via
mulighed for navngivelse Inkl
af Simpel
1,2,3.
installation.
bordstand
og
vægbeslag.
Live-streaming
direkte
mobiltelefon via
gratis
app (samme
sompåalarm)
1,2,3.
installation.
heltSimpel
op til 9 zoner.
Alarmen
er
direkte
på mobiltelefon via
Kan anvendes som stand-alone,
Inkl
3
præventive
klistermærker,
gratis
appmobiltelefon
(samme
som
det Live-streaming
perfekte valg til dig som
vilLive-streaming
Inkl
bordstand
og vægbeslag.
direkte
på
viaalarm)
gratis
app (samme
som alarm)
have størst mulig fleksibilitet
ogbordstand
eller sammen med alarmpakken.
som
Inkl
og videoovervågning.
vægbeslag.
gratis app (samme
som
alarm) om
Inkl
3fortæller
præventive
klistermærker,
samtidig med et højt
Kan
anvendes
stand-alone,
Inkl
bordstandsom
og vægbeslag.
Simpel 1,2,3. installation. funktion,
skarp
Inkl
3fortæller
præventive
klistermærker,
Inkl bordstand
ogbygger
vægbeslag.
som
om videoovervågning.
sikringsniveau.
Alarmen
skarp
eller
sammen
med
alarmpakken.
pris
Inkl
3
præventive
klistermærker,
Live-streaming direkte
på mobiltelefon
via
på NABOHJÆLP-konceptet,
hvilket
betyder om videoovervågning.
som
fortæller
pris
Inkl
præventive
klistermærker,
Anbefales
til 3Anbefales
tilude, så
Simpel
1,2,3. installation.
at skulle uheldet være
alarmeres
som
fortæller
om
videoovervågning.
gratis app (samme
som
alarm)
nabohjælp
nabohjælp
som
fortæller
om videoovervågning.
du og
4 selvvalgte
personer
straks. På
Live-streaming
direkte på mobiltelefon viaKan anvend
Inkl bordstand og vægbeslag.
denne måde behøver du ikke vente på at
gratis app (samme somnormalpris
alarm) 1.699,- eller samme
en vagt skal ankomme til stedet, men dit
Inkl 3 præventive klistermærker,
normalpris 1.699,-Simpel 1,2,3
helt eget NABOHJÆLP-netværk
hurtigt
Inklkan
bordstand
og vægbeslag.
som fortæller om videoovervågning.
undersøge sagen og eventuelt
Inkl 3 præventive klistermærker,
Live-stream
alarmere rette myndigheder.
Simpel 1,2,3. installation. som fortæller om videoovervågning.
gratis app (s

bygma normalpris
bygma normalpris
bygma normalpris
pris
normalpris
- 10% fratrækkes ved kassen

- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
rækkes ved kassen

bygma
normalpris
bygma
normalpris
assen
bygma normalpris
bygma normalpris
bygma normalpris
normalpris

villapakken

bygma normalpris

- 10%
vedved
kassen
- 10%fratrækkes
fratrækkes
kassen

bygma normalpris

pris

- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
rækkes ved
kassen normalpris
bygma

bygma normalpris
bygma normalpris
bygma normalpris
bygma normalpris
normalpris
assen

sim-kort

- 10% fratrækkes ved kassen bygma normalpris
åbningskontakt bygma normalpris
bygma normalpris
skarp
bygma normalpris
bygma normalpris
bygma normalpris
- 10%-fratrækkes
ved kassen
ved kassen
bygma normalpris 10% fratrækkes pris

- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
bygma normalpris
- 10% fratrækkes
kassen
bygma ved
normalpris
- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved kassen
rækkes ved kassen
bevægelsessensor
- 10% fratrækkes ved kassen bygma normalpris
bygma normalpris

skarp
pris
Kan anvendes som stand-alone,

SelectaDNA
normalpris 1.199,- MÆRK DINE VÆRDIER
bygma normalpris

fratrækkes ved kassen
- 10% fratrækkes ved- 10%
kassen

Denne usynlig mærkning
er det nyeste
våben mod indbrud og
tyveri. Med en flaske og en
podepind pensles ejendele,
som ure, smykker, computer,
fjernsyn, kunst osv, alt
hvad der er eftertragtet
af tyve og har værdi for
- 10%
fratrækkes
dig. Væskens
unikke
kode ved kassen
registres i en international database
som politiet har adgang til. Derfor går
tyvene i en stor bue uden om huse som
skilter med SelectaDNA-mærkning. De ved,
at stjæler de noget her, medbringes et spor, som
forbinder dem til et gerningssted ved pågribelse.

bygma normalpris

- 10% fratrækkes ved kassen

- 10% fratrækkes ved kassen

- 10% fratrækkes ved kassen

indendørs sirene

bygma normalpris

199,- 10% fratrækkes ved kassen

SelectaDNA-kittet
består
af flaske med
væske
- 10%
fratrækkes
ved kassen
til min. 25 genstande. Podepind, mærker til
at sætte på genstande, samt præventive
klistermærker til vinduer og postkasse.

indendørs sirene

bygma normalpris

Inkl bordsta
Inkl 3 præve
som fortælle

eller sammen med alarmpakken.
Simpel 1,2,3. installation.
normalpris
Live-streaming
direkte på 1.199,mobiltelefon via
Kan anvendes
som
stand-alone,
gratis app (samme som alarm)
normalpris
1.199,eller sammen
medogalarmpakken.
Inkl bordstand
vægbeslag.
1.199,Inkl 3normalpris
præventive
klistermærker,
Simpel 1,2,3.
installation.
normalpris
1.199,som
fortæller
om videoovervågning.
normalpris
1.199,-

bygma normalpris

- 10% fratrækkes ved kassen

skarp
pris
skarp
skarp
pris
skarp
pris
pris

normalpris 1.19
skarp
pris

Live-streaming direkte på mobiltelefon via
gratis app (samme som alarm)
Wi-fiog
kamera
Inkl bordstand
vægbeslag.
Inkl 3 præventive klistermærker,
sombygma
fortællernormalpris
om videoovervågning.
normalpris
1.199,-

skarp
pris

anvendes som stand-alone,
Udendørs sireneKan
eller sammen med alarmpakken. Simpel 1,2,3. installation.

skarp
som-alarm)
pris(samme
10% fratrækkes ved kassen
skarp
Inkl. bordstand og vægbeslag.
skarp
3 præventive klistermærker,
prisInkl.
som fortæller om videoovervågning.
skarp
normalpris 1.199,skarp - 10% pris
Priserne gælder til og med 1. december 2015
pris
skarp
pris
varer.
pris – Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte
pris
Live-streaming direkte på mobiltelefon via gratis app
bygma normalpris

649,
649,
-649
649,-349,- 649,
999,
fratrækkes ved kassen

Udendørs sirene
skarp
pris
bygma normalpris
skarp
pris
- 10% fratrækkes ved kassen

skarp

skarp
normalpris
1.199,-

BLACK FRIDAY
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Landsformand for VU
er fra Gråsten

Hverdage: 7-17.30
Lørdage: 9-13.00

NYHED I BYGMA GRÅSTEN

VU's landsformand Chris
Preuss har sine rødder i
Gråsten. Han holdt en flot
tale på Venstres Landsmøde
og fik et stående bifald fra
salen. Foto Henrik Bjerregrav

Den nyvalgte landsformand for Venstres
Ungdom, Chriss Preuss,
har sine rødder i
Gråsten og har gået
både på Gråsten Skole
og på gymnasiet i
Sønderborg.
Han fik i år sin debut på
Venstres Landsmødes
talerstol og formåede at

imponere de 1.650 delegerede og medlemmer i hele
salen.
Han gik frygtløst på
scenen uden hverken
manuskript eller stikord og
holdt et flere minutter langt
og passioneret indlæg om
de liberale kerneværdier.
Og kulturminister Bertel
Haarder (V) fik et vink
med en vognstang om, at
det vist er på tide at sætte
DR-licensen ned.

Skal

KANSAS ARBEJDSTØJ
FAGMANDEN
ANBEFALER
Fleecejakke m/lynlås
A-code T-shirt
Gen Y arbejdbuks

”Hvorfor skal du ikke
betale for mit Netflixabonnement, når jeg skal
betale for dit Danmarks
Radio”, lød det retoriske
spørgsmål fra den 23-årige
VU-landsformand. Salen
kvitterede for et flot indlæg
med stående bifald.
Chris Preuss blev medlem
af VU som 15-årig i 2007,
og blev to år efter formand
for VU i Sønderborg.
I 2011 flyttede han til
København for at læse til
lærer. For tiden er han ude
på landets gymnasier og
folkeskoler for at anbefale
de unge at stemme et begejstret ja den 3. december. 

KUN

834,ilbudet gælder til og med
tirsdag den 31. december

Åbningsfest
Julefjerkræ
!

u
n
s
e
l
l
esti

b

TILBUD

Gråsten Fjerkræ
Gårdbutik
Kværsgade 18, Kværs
6300 Gråsten

Åbningstider
Tirs. - Fre. 11-17
Lør. 10-13

Gælder kun onsdag

Røget
Andebryst

KyllingeSylte

Normalpris 14995
Denne uge kun

Normalpris 29
Denne uge kun

0 kr.

Spar 5

Poussin 1 stk. 59

95

Ta´ 2 stk. for

95

pr. stk.

99

95

0 kr.

Spar 1

Spar 20 kr.
+ gratis:

pr. stk.

- engangsstegetermometre

forudbestil

og undgå udsolgte varer.
Vi pakker det klar til afhentning.
Der tages forbehold for
udsolgte varer & trykfejl

1 poussin passer til 2 pers.
Ser

Serveringsforslag

et
slagt
k
s
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r
F

et
Gråsten
slagt
k
s
i
r
F
Berberie Gourmet And

Gråsten Frilands Gås

Gråsten Frilands Kalkun
m. indmad 3000-9000g./+

en t

ra n s p

pr. ½ kg.

89

5995

95

or

t

I

Serveringsforslag

Serveringsforslag

Serveringsforslag

G.F. højre halvside uge 48.indd 1

6495

et
slagt
k
s
i
r
F

pr. ½ kg.

SLAGTET PÅ GÅRDEN

ng

pr. ½ kg.

m. indmad 4000-6000g./+

yrevelfæ
ed
er

g

rsla

gsfo

in
ver

rd

med indmad
3200-3600g.

M

- kåret til Danmarks bedste juleand!

Vi har altid lækre smagsprøver til dig!

100,-

- krydderi

1995

Husk det er friskslagtet, så

OBS: Bestilling er bindende

Uge 48

Af Gunnar Hattesen

17

23-11-2015 10:47:41

Regn gav oversvømmelse
Af Gunnar Hattesen

For bilisterne lignede
det blot en lille vandpyt,
men adskillige blev
overrasket over dybden,
da de onsdag aften
kørte under jernbanebroen på Sildekulevej i
Gråsten.
En kvinde blev overrasket
over vandstanden, og
vandet rev kofangeren af

Blæst og regn gav oversvømmelse under jernbanebroen
på Sildekulevej i Gråsten.
 Foto Jacob Raarup Hvid Hansen

hendes bil, men hun kunne
dog køre videre ved egen
hjælp.

Vester Sottrup Frivillige
Brandværn rykkede ud
med pumper, som på livet

løs pumpede for at fjerne
vandet fra den oversvømmede vej. 

FREDAG DEN 27. NOVEMBER

Ung i Gråsten
Af Cathrine Semrau

Det at være ung, er ikke altid lige let. Pernille Nielsen
mener dog, at Gråsten er en
god by, at være ung i.
Den lokale skole er et hit
Pernille Nielsen er 15 år, og
går i 9. klasse på Gråsten
Skole. Hun trives godt på
skolen.
”Jeg synes Gråsten Skole
er en udmærket skole, hvor
der er plads til alle”, siger
Pernille Nielsen.
Fritidsinteresser
I fritiden spiller Pernille
håndbold på elite niveau.
Hun spiller i Dybbøl, hvor
hun træner 3 gange om
ugen, og spiller kamp i
weekenden.
Pernille kunne også have
valgt at spille håndbold i
Gråsten (HK Egene), men
fordi niveauet i Dybbøl
er højere, har hun valgt
at køre dét længere, for at
komme til træning. Pernille
er nemlig en meget målrettet og ambitiøs pige.
Fremtidsplaner
Pernille er en smule usikker

på, hvad hun vil efter 9.
klasse. ”Jeg har dog nogle
tanker i hovedet, men det
er et svært valg”, siger
Pernille Nielsen.
Pernille har altid drømt
om at blive politibetjent.
”Jeg synes det lyder som et
rigtigt spændende job, hvor
man kan få lov til at bevæge sig”, tilføjer sportslige
Pernille Nielsen, som ikke
har lagt planer for, hvor
hun vil bo i fremtiden.
”Jeg har ikke tænkt så
meget over, hvor jeg lander
i fremtiden. Jeg ved bare,
at hvis jeg vil fuldføre min
drøm som politibetjent,
kræver det, at jeg tager til
København for at læse.
Men intet er sikkert endnu”, siger Pernille Nielsen.
En god by
Pernille Nielsen mener, at
Gråsten er en god by.
”Vi har vores egen skole,
børnehavne, plejehjem,
brandstation, forskellige
fritidsklubber og foreninger og butikker”, tilføjer
Pernille Nielsen, som
godt kan lide være ung i
Gråsten. 

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?
Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan indbringe. Lav provision ved udlejning.
Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43
E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

100412
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www.kjems.dk
kjems@kjems.dk
74 65 11 40
Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

701057 806059
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Gråsten Æble Snaps
på gaden
Af Gunnar Hattesen

Den er mild og velsmagende den nye Gråsten
Æble Snaps.

Og torsdag eftermiddag
landede den nye Gråsten
Æble Snaps på hylderne i
Rådhuskiosken. Snapsen
er blevet til i et samarbejde

mellem Bodil Gregersen,
Rinkenæs, og Michael
Schlüter, der er ejer af
Rådhuskiosken, hvorfra
den liflige drik vil blive
solgt eksklusivt.
De to har samarbejdet
med en ekspert i udvikling
af individuelle snapse, der
har formået at skabe et produkt med rund smag lavet
på lokale Gråsten æbler,
roser og andre ingredienser.
"Snapsen er ikke sprittet,
sådan som snaps nogle
gange godt kan være", siger
Bodil Gregersen.
"Snapsen er ikke sådan
én, man hurtigt bliver
træt af", tilføjer Michael
Schlüter, der håber at både
lokale og turister forsøger
sig med Gråsten Æble
Snapsen. 

ÅBENT TIL 20

Slagteren tilbyder
RIBBENSTEG

500 GR

1/2 KG

18.-

HAKKET DANSK
SVINEKØD

8-12 % fedt

19

95

SKINKEKØD
I TERN

700 GR

4995

1000 KG

SKAFT
KOTELETTER

59.-

Bodil Gregersen og Michael
Schlüter samarbejder om
Gråsten Æble Snapsen, som
er klar til julehandlen.

HØJREBS
BØFFER

2 styk

Hverdage: 7-17.30
Lørdage: 9-13.00

KØB DIT JULETRÆ
I BYGMA GRÅSTEN

19

1000 KG

59.-

630 GR

5995

SVINEKOTELETTER

HUSK
HAKKET GRØNKÅL OG
HVIDKÅL FRA ALS

NORMANNSGRAN

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 24. november til og med fredag den 27. november 2015 eller så længe lager haves.
Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

JUL MED

199

95

I GRÅSTEN

Igen i år kan du hjælpe KGGO med at samle ind til
de gråstenere, som søger om julehjælp. Hvordan: Du
køber en julerelateret vare her i butikken, og lægger
den så i KGGO’s vogn som står pyntet med julepapir
ved udgangen. Alle varerne vil blive overrakt
til menighedsrådet, som så fordeler dem.

Fredag kl. 16.00-20.00 / Lørdag kl. 10.00-18.00 / Søndag 10.00-12.00

GRÅSTEN

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

PAKKEPRIS
1.499,SPAR 951,-

Pakken indeholder: Jakke, buks,
sko og skoovertræk.

Cykeljakke
Behagelig og fleksibel softshell kvalitet.
Vind- og vandafvisende front og åndbar
ryg. Jakken er udstyret med reflekser.
Vælg mellem sort eller neon gul jakke.

Lang cykelbuks med seler
Behagelig og fleksibel softshell kvalitet.
Vind- og vandafvisende front og åndbar
bagside. Buksen er udstyret med refleks
samt lynlås i benåbningen.

RaceThermo Hi-Vis
2 mm vandtæt neopren med Kevlar®
forstærkede zoner ved hæl og tå.

Hard Gear cykelsko
Tre kraftige velcrolukninger.
Giver øget stabilitet.

Tilbuddet gælder til og med den 21. november 2015

Se mere på www.fribikeshop.dk
ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten • telefon 7465 1031

ANNONCE

”Jeg har nok længe haft problemer med hørelsen. Det var især, når jeg så TV sammen med
min kone Pia og vores tre døtre, at det blev
tydeligt, at jeg havde svært ved at høre. Vi
kæmpede om fjernbetjeningen, for de syntes,
at jeg skruede alt for højt op,” fortæller Torben.

Pia og døtrene opfordrede ham til at gøre
noget ved høreproblemet. ”Mange aftener
kunne vi næsten ikke se fjernsyn sammen,
fordi Torben skruede så højt op. Han havde
også svært ved at høre, hvad der blev sagt,
når vi var ude til selskaber,” fortæller Pia.
Så Torben bestilte tid til en høretest hos
AudioNova. ”Jeg syntes jo ikke selv, at jeg
havde et problem, men det fik jeg hurtigt
vished om, da jeg fik resultatet af min høretest. Og da jeg så fik et par nye små høreapparater med hjem på prøve, kunne jeg
straks mærke forskellen. Pludselig kunne

Foto Niels Westergaard

350 børn og forældre
til bankospil
Af Ingrid Skovbo Johannsen

Förde-Schule holdt
fredag aften sit årlige
bankospil til fordel for
eleverne. Forældrene
havde i de sidste
to uger op til dagen
indleveret et hav af
gevinster, som der
skulle spilles om.
Der var 350 fremmødte

mennesker, som havde en
hyggelig aften, hvor der
blev spillet 20 runder med
to gevinster pr. runde samt
en finalerunde med 10
ekstra store gevinster som
julegæs, ænder og gavekort.
Ingen gik tomhændet
hjem, idet der traditionen
tro blev uddelt et hav af
sidegevinster. Blandt andet
blev der delt ikke mindre
end 600 slikkepinde ud,

jeg høre lyde, som jeg ikke har hørt længe,
f.eks. fuglefløjt og lyden af computerens
tastatur. Jeg havde helt glemt de lyde.”

Jeg fik klarhed om min hørelse
på under en halv time
Et høretab kommer ofte snigende, og man
mærker ikke altid selv, at man hører mindre
og mindre. Det er tit ens nærmeste, der først
lægger mærke til høretabet. Det var også
tilfældet for Torben Pers fra Vejle, da han –
takket være sin familie – endelig fik klarhed
om sin hørelse.

350 mennesker deltog i bankospillet på Förde-Schule.

Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle Priserne er inkl. moms.

FREDAG DEN 27. NOVEMBER

Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle Priserne er inkl. moms.
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Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle Priserne er inkl. moms.
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Til glæde for hele familien.
”Det er en fornøjelse at kunne høre ordentligt igen. Det er vigtigt for mig, både privat
og når jeg på arbejdet har møde med medarbejdere og kunder. Jeg er positivt overrasket over, hvor nemt det var. Det har faktisk
ikke været svært for mig at vænne mig til
høreapparaterne. Jeg mærker slet ikke, at
jeg har dem på.”
Pia tilføjer: ”Nu er det bare dejligt, at han
kan høre igen. Det giver bedre livskvalitet
for os begge to, og jeg er mindst lige så glad
for Torbens høreapparater, som han selv er.
Jeg kan kun anbefale, at man får tjekket
hørelsen, så snart problemerne begynder at
dukke op. Jo før, jo bedre, så der kan blive
gjort noget ved det. Så gør man sig selv og
sin familie en stor tjeneste.”

Ved du, at du kan vælge et
privat hørecenter, hvor:
• du springer de offentlige

og ind imellem faldt der
også sidegevinster af lommetørklæder, så tårerne lige
kunne tørres væk, hvis man
endnu ikke var blandt de
heldige vindere.
En anden tradition er, at
den tyske roklub, DGR,
sponsorerer to børnehovedgevinster, som i år var et
longboard med skaterhjelm
samt en IPad air. 

Gør som
Torben og Pia
Ring til AudioNova
i dag og bestil tid til
en gratis høretest.

Høretestdag
26. november
Få testet din hørelse gratis.
Bestil tid nu i et hørecenter
nær dig.

Gråsten
Bomhusvej 1
88 77 80 17

ventelister over

• du får personlig behandling,
og der er god tid til dig
• du prøver høreapparaterne
hjemme, før du beslutter dig
... og hvor du stadig kan få nye
høreapparater fra kr. 0,(efter off. tilskud)

Sammen hører vi bedre

BLACK FRIDAY
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DELIKATESSEPIGERNE

GRÅSTEN

ER KLAR MED JULEFROKOSTEN
JULEANRETNING

- Marineret sild med karrysalt
- Fiskefilet med remoulade og citron
- ½ æg med rejer og mayonaise
- Leverpostej med bacon og champignon
- Juleskinke med italiensk salat og asparges
- Mørbradbøf a la creme
- Frikadeller med rødkål
- Ris a la mande med kirsebærsovs
eller to slags ost med frugt og chokolade

Pris pr. Kuvert

95

00
Min. 6 Kuverter

DEN STORE SØNDERJYSKE
JULEFROKOST

- Marineret sild med karrysalat
- Kryddersild med løgringe
- Fiskefilet med remoulade og citron
- Juleskinke med italiensk salat
og asparges
- Hamburgerryg og kålpølser med
sønderjysk grønlangkål
- Frikadeller med rødkål
- Roastbeef med remoulade
og ristet løg
- Sylte med rødbeder
- Ris a la mande med kirsebærsovs
eller to slags ost med frugt og chokolade

Pris pr. Kuvert

125

00
Min. 6 Kuverter

Sild -pålæg ost er anrettet på hvert sit fad, lige til at stille på bordet
Har de andre ønsker hjælper vi gerne. Ønskes brød, smør, kiks, franskbrød kr. 10,- pr kuvert. Pant fade kr. 10,- termokasser kr. 50,-

SuperBrugsen Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Direkte tlf 73652610

21
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30%
1.999,- 30% 40% 5
MØBELFABRIK
30%
40% 50%
40%
50%
9.999,-

SPAR!
Pigefodbold elsket i Gråsten

VI HAR TØMT EN

SPAR!

FREDAG DEN 27. NOVEMBER

LA MINATBORD
M. STOLE

14. JUNI
10
som trænerFRA
mandagKL.
og
sig til 64.032 ud af 335.459
onsdag, og spiller kamp i
DBU fodboldspillere, som
weekenden.
er kvinder. Det er faktisk
trænere. Selvom Gråsten er de seneste år, er der sket
fodboldhold, og otte af
Af Cathrine Semrau
påme-alle s
For pigerne betyder det
gået fra 0,8% kvindelige
meget. I forhold til herreen mindre by, er der nok
dem er pigehold.
SØNDAGSÅBENT
DEN 14
3+2 PERS.!
get at spille fodbold. Både
fodboldspillere til 19% på
fodbold, er kvindefodbold
med muligheder.
Det yngste pigehold er
Pigefodbold er meget
G T E fodbold, men
på alle
det sofaer
atÆspille
44 år. Det er en meget postadig en del bagud.
U-9 og det ældste er U-17.
elsket og populært i
R
3+2 PERS.!
SØNDAGSÅBENT DEN
14. dog
JUNI
FRA KL. 10.00
kæmpe udv
L ÆDE
sitiv udvikling, som mange også det sammenhold, som
I 1971 var det kun 1.575
Flere kvinder spiller fodbold
Der er gode muligheder
Gråsten Boldklub.
boxmadrasser/ele
E
på alle Æ
sofaer
GT
har med
med holdkamsynesRrigtig godt om. kæmpedeudvalg
fod- 19.998,Pige- og kvindefodbold har ud af 200.929 DBU’s vejl.
for pigefodbold i Gråsten,
3+2 PERS.!
af
L ÆDE
meraterne,
Blandt
pigeholdene
i med kerne
boldspillere,
som
kvinudviklet |sig
med hastige
og det er også meget
Klubben råder over 45
boxmadrasser/elevationssenge
VESTERBY
| Laminatbord
75 x 75
cmvar
med
klap samt
2 stk.
GITTE-stole
læder. er fantastisk. 
ÆGT E
nat og sort bejdset egetræs
stel med
6 stole. Det er meget3+2 skridt,
3+2 PERS.!
kæmpe
udvalg
af
R
vejl.
19.998,Gråsten
er
U-17
holdet,
der.
I
2015
har
det
udviklet
og
især
gennem
eftertragtet.
Vejl. pris kr. 2.999,- NU
PERS.!
D E 1.999,L ÆKR.
.893,- NU KR. 13.999,Så længe lager haves, ca. 200 sæt.
boxmadrasser/elevationssenge
forståeligt at mange
ÆGT E
ÆGT E
R
E
D
R
LÆ
vejl. 19.998,L ÆDE
piger rykker til Gråsten
Lejlighed til leje, ca. 80 m2,
Boldklub, da der er mange
nyistandsat,
vejl. 19.998,vejl. 19.998,baner, mange hold og gode
leje 4550 kr.

9.999,-

9.999,-

GRÅSTEN
9.999,-

9.999,-

FABRIK

%

%

REST PARTI/LAGERSALG!
%
Lejlighed, ca. 40. m2,
leje 2750 kr.

Gråsten har gode muligheder
HENVENDELSE
HER
OG
NU!
for
pigefodbold. Her ses U-17
TLF. 7465 0986
pigeholdet.
ELLER 7465 2451

HER OG NU!

2.499,2 FAMILIES HUS I

HER OG NU!

5.999,-

50%
S PA R

4.999,-

%SPAR!

5
0
%
5
5
0
0
% PLADSEN%
NÅR
4.999,S PA R !

| LISBOA | Sofa i dess. 59/02-pvc. Ægte læder på alle slidflader. 3 pers. Mål L: 200 cm. Vejl. pris kr. 10.9
NU KR. 5.999,2 pers. Mål L: 145 cm. Vejl. pris kr. 8.999,- NU KR. 4.999,3+2 pers. Vejl. pris kr. 19.998,- NU KR. 9.999,| LISBOA | Sofa i dess. 59/02-pvc. Ægte læder på alle slidflader. 3 pers. Mål L: 200 cm. Vejl. pris kr. 10.999,NU KR. 5.999,2 pers. Mål L: 145 cm. Vejl. pris kr. 8.999,- NU KR. 4.999,STOL
3+2 pers. Vejl. pris kr. 19.998,- NU KR. 9.999,SPISEBORD
| LISBOA | Sofa i dess. 59/02-pvc.
Ægte læder på alle slidflader. 3 pers. Mål L: 200 cm. Vejl. prisPYNTEPUDE
kr. 10.999,NU KR. 5.999,M. STOLE
Beliggende Sundgade
43| Sofa
i anden
række
fra vandet.
Stueplan
på | L:LISBOA
| Sofa
i dess.
59/02-pvc.
Ægte
læder
på alle slidflader. 3 pers. Mål L: 200 cm. Vejl. pris kr. 10.999,| LISBOA
i dess.
59/02-pvc.
Ægte læder
alle slidflader.
pers.
Mål
L: 200
cm. Vejl.NU
prisKR.
kr.
10.999,2påpers.
Mål
1453cm.
Vejl.
pris
kr.
8.999,4.999,NU KR.
2
NU88
KR.m
5.999,3+2 pers.
Vejl.
pris5.999,kr. 19.998,- STOL
NU KR. 9.999,E
123 m2 og 1. sal på
, samt muret garage og stor lukket
have.
2 pers. Mål L: 145 cm. Vejl. pris kr. 8.999,- NU KR. 4.999,2 pers. Mål L: 145 cm. Vejl. pris kr. 8.999,- NU KR. 4.999,ÆGT R
3+2 pers. Vejl. pris kr. 19.998,- NU KR. 9.999,E
Mange
muligheder:
3+2 pers.
Vejl. pris
kr. 19.998,- NU KR. 9.999,ÆD

vejl. 4.999,KLASSISK
EGERNSUND TIL SALG
DESIGN

vejl. 9.999,-

S PA R !

vejl. 8.999,-

5
0
13.999,ER
LILLE!
AG T
%
4.999,B
N
V
O
LEJLIGHED
UDLEJES
14.999,5
5
KS 0
Y
0
R
%
%
T
4.999,J
LEJLIGHED
H Ø TIL UDLEJNING
4.999,4.999,på alan
T!
6.998,A
5
N
I
ta-%
0
6.998,M
1.499,s
%
e
5
6.998,- L A
r5
ien0%
0%
mon3
tere5
t me
Bo billigere end at leje. Bo selv i denSTOL
ene
A R ! og lej den anden ud.
STOL S P
lejlighed

399,-

S PA R !

E
ÆGT R
S PA R !
E
D
2.
sal
lejlighed
på
50
m2
centralt
i
Gråsten,
S PA
LÆ

STOL

S A fast
R ! indkomst.
Lej begge lejligheder ud og fåPen

R!

Til den store familie. Læg det hele sammen og få T E
G
stue, 6 værelser, 2 badeværelser og køkken.ÆÆ D E R

S PA R !

L

TILBUD!

TILBUD!

med flotEudsigt over slotssøen
ÆGT R T E
E G
Klar
til indflytning
L ÆD Æ ER

FODSK A M M EL

TILBUD!
vejl. 29.999,-

Midt i Gråsten by
udlejes
en 5 værelses lejlighed på 130 kvm.
LA
MINATBORD
Lejlighed erM.
flotSTOLE
og gennemgående
renoveret.
vejl.
11.999,-

FODSK A M M EL
Æ D kr. 100, Varme
Husleje kr. 3400,LVand
kr. 300.

L
d dunder
Bolig og erhverv
samme tag.
Depositum 3 mdr. leje1.499,e
s
s
.
3
1
M E D H7/orleaPris 995.000,- kr.
Ingen husdyr
V I D ns
KO N T
1.499,1.499,- TLF. 2944 2039
R AS T PÅ TLF. 1.499,HENVENDELSE
HENVENDELSE
2320 7442
SY N I N
G!
| FIE | Stol m. knap, dess. 334/35. Knap, dess. 334/04. Vejl. pris kr. 4.999,- NU KR. 2.499,-

vejl. 11.999,-

1.999,-

Leje 6000 kr .

vejl. 11.999,-

4411%
HENVENDELSE
MELLEM 9-20
%
41%
TIL 2390 2345

FODSK A M M EL

FODSK A M M EL

FODSK A M M EL

HER OG NU!

| MADE IN DENMARK | Elevationsseng
140 cm x 200 cm. Med pocket fjedre
og kraftig latex topmadras. Eksl. ben.
Vejl. pris kr. 11.999,- NU KR. 6.998,-

| EMILIE | Regulærbar stol i dess. 59/02-pvc.
Vejl. pris kr. 9.999,- NU KR. 4.999,| MADE
IN2.999,DENMARK
| Elevationsseng
Fodskammel i dess. 59/02-pvc. Vejl.
pris kr.
NU KR.
1.499,140 cm x 200 cm. Med pocket fjedre
| RETRO | 3 pers. Mål L: 214 cm./ubh.
eg,
dess.
334/04
Seven
Antrazit
m.
knapper,
dess.
334/35
Seven
petrol.
Vejl.
pris
kr.
9.999,NU
KR.
5.999,|
PIZZA
KOLLEKTION
|
Højtrykslaminerede
borde
med
massive
egetræsben,
natur eller sort,
og
kraftig
latex
topmadras.
Eksl.
ben.
| EMILIE | Regulærbar stol i dess. 59/02-pvc.
2,5 pers. Mål L: 178 cm./ubh. eg, dess.
Antrazit
m.H
knapper,
dess.
334/35
Seven |5
petrol.
Vejl.top
pris75
kr.
NU
KR.
| VESTERBY
Laminatbord
x8.999,75
cm
med
klap4.999,samt
2 stk.
GITTE-stole
med kerne
Vejl.
pris
kr.dit
11.999,NU
KR. 6.998,Vejl. 334/04
pris kr. 9.999,KR.
4.999,HSeven
41 NU
cm
eller
47 cm.
Vælg
mellem
farver
eller
få
eget
billede
på
bordet.
| MADE
DENMARK
| Elevationsseng
| MADE
INKR.
DENMARK
| Elevationsseng
| K1 | Pyntepude x 2 m. knap, dess.Fodskammel
334/35 Seven
petrol.
Vejl. pris
kr. 525,NU KR.
399,i dess.
59/02-pvc.
Vejl. pris
kr. 2.999,NU
1.499,Vejl.
prisIN
kr.
2.999,NU KR. 1.999,| MADE IN DENMARK
| Elevationsseng
cm cm.
x KR.
200
cm.
Med pocket
Str. alm.
pizza Ø 40 cm.
499,140TILBUD
cm140
x 200
Med
pocket
fjedrefjedre
Så
lager
haves,
ca.
140 cm
x 200 cm. Med pocket fjedre
og længe
kraftig
latex
topmadras.
Eksl. 200
ben. sæt.
| EMILIE | Regulærbar
i dess.
59/02-pvc.
og kraftig
latex topmadras.
Eksl. ben.
| EMILIE
Regulærbar
stolegetræs
i dess.stol
59/02-pvc.
| SKOVBY
SM 71 | Spisebord i hvid laminat
og |sort
bejdset
stel
med
6 stole.
familiepizza
Ø 55 cm.
TILBUD
599,Vejl.
kr. KR.
11.999,NU6.998,KR. 6.998,kraftig latexStr.
topmadras.
Eksl. ben.
pris NU
kr. 9.999,NU KR. og
4.999,STOL
| EMILIE | Regulærbar stol i dess. 59/02-pvc. Vejl. pris kr. Vejl.
Vejl. pris
kr.pris
11.999,NU KR.
9.999,KR. 4.999,Inkl. 2Vejl.
stk.
Vejl.
pris kr. 21.893,NUFodskammel
Vejl.
pris
kr. kr.
11.999,NU
6.998,i dess. 59/02-pvc.
Vejl.
pris
2.999,NUKR.
KR.
1.499,pristillægsplader.
kr. 9.999,- NU KR.
4.999,Str.
pizza
Ø 40 cm m. billede på. TILBUD KR. 599,Fodskammel
i KR.
dess.13.999,59/02-pvc.
Vejl. pris
kr.
2.999,NU
KR.alm.
1.499,Fodskammel
i dess. 59/02-pvc. Vejl. pris kr. 2.999,- NU KR. 1.499,Begrænset
antal.

HER OG NU!

SØNDERJYLLANDS STØRSTE OG BILLIGSTE UDVALG I SENIOR STUER
& STOLE!
PA R !

14.999,vejl. 29.999,-

grænset antal.

5
7.799,-

7.999,S PA R E

40%

!
ÆGT R
E
L ÆD

7.999,-

STOL

STOL

STOL

3+2 PERS.!

R!

A
3.499,-

S PA RS!P

50%
S PA R !

KLASSISK
DESIGN
KLASSISK

vejl. 12.999,-

3 PERS.
+ 2 PERS.

GT E
Æ
HUSK BLACK FD
R
E
R
ID
3+2
PERS.!
Æ
PERS.! AY
edagMDR.
den 23+2
7L
. no
I Fr20

RENTEFRIT
%
0
5
5.999,!
5.999,R
- oprettelsesgebyr
799 kr.
A
5.999,S PREST
%
PARTI/LAGERSALG!
0
3.499,-50
5%
5
3.499,- 50%3.499,0
%
REST
PARTI/LAGERSALG!
KOMPLET
50
HYGGELIG
0%%

3+2 PERS.!
3 PERS.
+ 2 PERS.

3.499,-

PA R !
Str. familiepizza Ø 55 cm m. billede Spå. TILBUD KR. 799,-

STOL

9,-

50%
S

| ATLANTA OPSTILLING 02 | Mål L: 320 x 232 cm.
Læder på alle slidﬂader samt hvide kontrast syninger.
S PA R !
Vejl. pris kr. 29.999,- NU KR. 14.999,-

TOL
MEL

læder.

vember
kl. 18 S-2P2A R !

%

0%%
550SOFAGRUPPE!
S

PA R !
S PA R
!

vejl. 11.999,-

S PA
vejl.
11.999,R ! betaler!
Vælg selv hvordan du
Eksempel på køb
5.000 kr.

vejl. 11.999,-

3+2 PERS.!

290 7.999,kr.
SENIORSTUE
540 kr.vejl. 9.698,FRA
KUN
790
kr.

Ydelse pr. måned

| EMILIE | Regulærbar stol i dess. 318/36.
Vejl. pris kr. 6.999,- NU KR. 3.499,Fodskammel i dess. 318/36. Vejl. pris kr. 2.399,- NU KR. 1.150,-

10.000 kr.

| EMILIE | Regulærbar stol i dess. 318/36.
Vejl. pris kr. 6.999,- NU KR. 3.499,Fodskammel
| EMILIE | Regulærbar stol i dess.
318/36. i dess. 318/36. Vejl. pris kr. 2.399,- NU KR. 1.150,-

15.000 kr.

| LISBOA | Dess. 317/04. 3 pers. Mål L: 2
Vejl. pris kr. 6.999,- NU KR. 3.999,2 pers. Mål L: 145 cm. Vejl. pris kr. 4.999,
3+2 pers. Vejl. pris kr. 11.999,- NU KR. 5

9.999,-

T
BAG0%
S -I RENTE
K
Y
R
T
Ø JÅBNINGSTIDER
Hkr.
30.000 kr.
1.540
ATG! Tfortjen
NNB
din
bolig
M AHUSK
LERI VI FINANSIERER DIT MØBELKØB MED 0% I RENTE ...fordi
A
V
O
I
M
Lkr.A det bedste!
35.000
kr. din bolig
1.790
SHUSK VI FINANSIERER DIT MØBELKØB MED 0% I RENTE
...fordi
fortjener

DESIGN

| LISBOA | Dess. 317/04. 3 pers. Mål L: 200 cm.

20.000
kr.
Vejl. pris kr.
6.999,- NU KR. 3.999,- 1.040 kr.

V N MED
Okr.
HUSK
VI FINANSIERER DIT 1.290
MØBELKØB
25.000 kr.

2 pers.
| LISBOA | Dess. 317/04. 3 pers. Mål
L: 200Mål
cm.L: 145 cm. Vejl. pris kr. 4.999,- NU KR. 2.999,Vejl. pris kr. 6.999,- NU KR. 3.499,| EMILIE | Regulærbar stol i dess. 318/36.
Vejl. pris kr. 6.999,- NU KR. 3.999,3+2 pers. Vejl. pris kr. 11.999,- NU KR. 5.999,| EMILIE | Regulærbar
stol
i dess.
318/36.
Fodskammel
i dess.
318/36.
Vejl. pris kr. 2.399,- NU KR. 1.150,|
LISBOA
|
Dess.
317/04.
3
pers.
Mål
L:
200
cm.
Vejl. pris kr. 6.999,- NU KR. 3.499,| LISBOA
| Dess.
3 pers.
Målkr.
L: 200
cm.NU KR. 2.999,2 pers.
Mål317/04.
L: 145 cm.
Vejl. pris
4.999,Vejl. pris kr. 6.999,- NU KR. 3.499,Vejl. pris kr. 6.999,- NU KR. 3.999,Fodskammel i dess. 318/36. Vejl. pris kr. 2.399,NU KR. 1.150,3+2
Vejl.NU
prisKR.
kr. 11.999,Vejl. pris
kr.pers.
6.999,3.999,- NU KR. 5.999,Fodskammel
i dess. 318/36. Vejl. pris kr. 2.399,- NU KR. 1.150,2 pers. Mål L: 145 cm. Vejl. pris kr. 4.999,- NU KR.
2.999,2 pers.
Mål L: 145 cm. Vejl. pris kr. 4.999,- NU KR. 2.999,3+2 pers. Vejl. pris kr. 11.999,- NU KR. 5.999,- 3+2 pers. Vejl. pris kr. 11.999,- NU KR. 5.999,-

0%749,-

Mandag-fredag
RY K10.00 –

T bedste!
HUSK VI FINANSIERER DIT MØBELKØB
MED
I RENTE
...fordi MED
din bolig
fortjener
det
bedste!
ÅBNINGSTIDER:
H Ø Jdet
HUSK VI FINANSIERER
DIT MØBELKØB
I RENTE
...fordi
din
bolig 2.040
fortjener
40.000
kr.
kr.
Lørdag
10.00T–! 14.0

GRATIS
3+2 PERS.!

LEVERING &
MONTERING
kestøtte og vip.
KR. 4.799,-

7.999,vejl. 9.698,-

0%
ÅBNINGSTIDER:

I NA 10.00
M
Mandag-fredag
10.00
–
17.30
Åbent
hver
søndag
A
L
ÅBNINGSTIDER:
| MALERIER | Store håndmalede
malerier 10 forskelligeMandag-fredag
Eks.: 10.00
Samlet kreditbeløb
10.000 kr. Mdl. betaling 540 kr. i 20 mdr.
– 17.30
ÅBNINGSTIDER:
Lørdag
10.00kreditomk.
– 14.00
Oprettelsesgebyr
799 kr. Samlede
799 kr. Samlet tilmotiver og størrelser.
Eksempel
100
x
100
cm.
Mandag-fredag 10.00Mandag-fredag
– 17.30Lørdag 10.00
– 14.00
bagebetalingsbeløb
10.799 kr. Fast debitorrente 0%. ÅOP 9,3% (fo10.00
–
17.30
Vejl. pris kr. 1.499,- NU KR. 749,Åbent
hver
søndag
10.00
- 14.00
rudsat betaling
via -automatisk
Lørdag
10.00 – 14.00
Åbent
hver10.00
søndag
10.00
14.00 kortbetaling med Dankort). Der er
Tilbuddet gælder så længe
lager haves.
Lørdag
–
14.00
14 dages
fortrydelsesret på kreditaftalen. Finansieringen udbydes i
| PIZZA KOLLEKTION | Højtrykslaminerede borde med massive egetræsben, natur eller sort,
Åbent hver søndag 10.00
- 14.00
samarbejde med Ekspres Bank.
cm eller H 4710.00
cm. Vælg mellem
5 farver top eller få dit eget billede på bordet.
Åbent
hverH 41
søndag
- 14.00

| LONDON | Tremme stue i læder og
bøgetræsstel, 3 pers. og 2 pers.
Vejl. pris kr. 11.999,- NU KR. 7.999,Denne pris er afhentningspris og begrænset antal.

Str. alm. pizza Ø 40 cm. TILBUD KR. 499,Str. familiepizza Ø 55 cm. TILBUD KR. 599,Str. alm. pizza Ø 40 cm m. billede på. TILBUD KR. 599,| PIZZA
KOLLEKTION
Højtrykslaminerede
med massive egetræsben, natur eller sort,
Str.
familiepizza
Ø 55 cm| m.
billede på. TILBUDborde
KR. 799,3 PERS.
SOFA
H
41 cm eller
H 47 cm. Vælg mellem 5 farver top eller få dit eget billede på bordet.

Din
...-fordi
din bolig fortjener det bedste!
HUSK
VI FINANSIERER
MØBELKØB MED
0% I landet
RENTE
e møbelkæde
med
over 50 DIT
butikker
i hele
www.møbelkæden.dk
lokale senge
specialist

| LONDON | Tremme stue i læder og
bøgetræsstel, 3 pers. og 2 pers.
Vejl. pris
! kr. 11.999,- NU KR. 7.999,S PA Rpris
Denne
er afhentningspris og
begrænset antal.
DREJESTOL

40%

M. SK A MMEL

HER
OG NU!
PA R !

alm. pizza Ø 40 cm. TILBUD KR. 499,familiepizza Ø 55 cm. TILBUD KR. 599,alm. pizza Ø 40 cm m. billede på. TILBUD KR. 599,| FOCUS | Læderstol i Toledo læder/Skai
familiepizza Ø 55 cm m. billede på. TILBUD KR. 799,med børstet stål sokkel.

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 10.00 – 17.30
2 PERS. SOFA
Lørdag
10.00
–
14.00
AR!
S PÅbent
hver søndag 10.00 – 14.00
vejl. 10.999,-

0%
57.999,S

E
ÆGT R
4.799,E
D
www.møbelkæden.dk L Æ

5.299,Str.
Str.
Str.
Str.

4.399,-

%
SØNDERJYLLANDS ABSOLUT STØRSTE
SENGESTUDIE
0
5
4.799,%
DREJESTOL
M. SK A MMEL
S PAstof.
| ANNO 62 RETRO | 3 pers. og 2 pers. i hårdt spundet kvalitets
R!
Vejl. pris kr. 12.999,- NU KR. 7.799,-

40%

HER OG NU!

1.999,- %

Vejl. pris kr. 3.999,- NU KR. 2.999,Skammel. Vejl. pris kr. 1.299,- NU KR. 999,Fås i 8 forskellige farver.

vejl. 3.499,Jyllandsgade
23, 6400 Sønderborg
74474586
med børstet ståltlf.
sokkel.

| MONZA | 3+2 pers. TILBUD KR. 7.999,-

| FOCUS | Læderstol i Toledo læder/Skai

Vejl. pris kr. 3.999,- NU KR. 2.999,Skammel. Vejl. pris kr. 1.299,A R ! NU KR. 999
SP
Fås i 8 forskellige
farver.

25%

BLACK FRIDAY

ÅBENT TIL 20

Frivillige i Tanzania
Af Dorthe Sørensen

Gråsten Ældreklub
havde en god og interessant eftermiddag,
hvor Tove og Flemming
Hansen fra Rinkenæs
fortalte om deres
arbejde i forbindelse
med et fem uger langt
ophold i Tanzania.
Her havde de været med til

at istandsætte en skole og
gøre livet lidt lettere på en
anden skole for albinoer.
Det var godt at høre, at
det nytter, når frivillige
tager ud for at hjælpe med
at udføre sådanne projekter.
Deres fortælling og deres
billeder gav et rigtig godt
indtryk af, hvordan tingene
blev udført.
Billederne af de vilde dyr
fra turen gennem Serengeti

sletten var fantastiske,
hvor de kom meget tæt
på de vilde løver, tigre og
elefanter.
Hanne Næsborg
Andersen anmeldte bogen
”Den sande historie” om
Jens Emils guld, som er
skrevet af Karsten Lund.
Anmeldelsen gav lyst til at
købe bogen. 

Gråsten før og nu
Gråsten Ældreklub får
onsdag den 2. december kl.
14.45 i Ahlmannsparkens
cafeteria besøg af Hans
Paulsen, Niels Jensen og

Erik Hansen, der vises billeder fra Gråsten før og nu.
Det er Hans Paulsen, som
vil fortælle om slotsbyens
historie.

Organist Rut-Elena
Boyschau kommer med sit
kirkekor og synger julen
ind, og Børnekoret går
Luciaoptog. 

Gråsten
Program

Fredag den 27. november
16.30
16.45

18.00
18.30
19.30

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

Gråsten Slot: Julemanden vækkes.
Torvet: Juletræet tændes. Der uddeles godteposer til alle børn. Gratis
risengrød, gløgg og kakao.
Gratis risengrød i Ulsnæs-Centret
Vagns Kvartet spiller julejazz på Torvet i Ulsnæs-Centret
Vinderen af konkurrence om 5.000 kr. trækkes på Torvet i
Ulsnæs-Centret. Vinderen skal være til stede.

Lørdag den 28. november
9 – 13

Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker
har andre åbningstider

Søndag den 29. november
10 – 15

Udlejning af
720 Attraktive boliger
beliggende

23

Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker
har andre åbningstider. Gratis æbleskiver

Lørdag den 5. december
9 – 13
9 – 13

Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker
har andre åbningstider
DDS spejderne sælger juletræer i Ulsnæs-Centret

Søndag den 6. december
10 – 15
10 – 15

Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker
har andre åbningstider
DDS spejderne sælger juletræer i Ulsnæs-Centret. Gratis risengrød

Lørdag den 12. december
9 - 13
9 – 13

Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker
har andre åbningstider
DDS spejderne sælger juletræer i Ulsnæs-Centret

Søndag den 13. december
10 – 15
10 – 15

Jan Prokopek

Christel Schaldemose

Socialdemokraterne i
Broager, Gråsten og Sundeved
inviterer til

GLÖGG OG ÆBLESKIVER
Lørdag den 28. november
kl. 10 - 12 i Ulsnæscenteret
Vi ses under udhænget på
lægehuset, lige overfor
indgangen til Super Brugsen.
Kom og tal med os, vi vil
gerne dialogen og er altid
åbne for nye input!

Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker
har andre åbningstider.
DDS spejderne sælger juletræer i Ulsnæs-Centret. Gratis æbleskiver

Lørdag den 19. december
9 – 13
10 – 12

DDS spejderne sælger juletræer i Ulsnæs-Centret
Julemanden kommer til Ulsnæs-Centret med ægte rensdyr.
Hestevognskørsel, agility, julemusik og julesne

Søndag 20. december
10 – 15
10 – 15
11 – 15

Butikkerne har åbent. Dagligvarebutikker og enkelte specialbutikker
har andre åbningstider
DDS spejderne sælger juletræer i Ulsnæs-Centret.
DDS spejderne uddeler glögg og småkager.
Gratis risengrød

Forretningerne ser
frem til en hyggelig
julehandel med
vores kunder

Jul

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

24

Din lokale håndværker

Lokalt og til den rigtige pris

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

REPARATION OG SERVICE AF:
•
•
•

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

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

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Bygningskonstruktør, murermester

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise

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

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Annonce.indd 1

Snerydning, saltning, glatføre bekæmpelse
for private og virksomheder

Ring og få
et tilbud

LMC service

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

Luis Miguel C. Gorrin
Sønderborg Landevej 71, Adsbøl
6300 Gråsten

LMC service

BØRGE NØRGAARD APS

Tlf. 52 23 24 42

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

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

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

DIT SERVICE. GRÅSTEN

28/08/13

Gisselmann

10:19

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

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

Dit værksted og servicebutik på vejen
E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg
mobil nr.: 2533 2182
e-mail: macjoy@bbsyd.dk

håndværk gennem 185 år

Tømrer- & snedkerforretning ApS

Hvis din bil
kunne vælge

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

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

Bent Christensen

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

Luis Miguel C. Gorrin
Sønderborg Landevej 71, Adsbøl
6300 - Gråsten
52 23 24 42

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

28-01

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

Din lokale havemand
Harvearbejde og vedligeholdelse af
græs, hæk, bede, træer, buske.

murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

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

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

EK el -service
aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50
Mølmark 13 · 6310 Broager
www.ek-el.dk

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

BLACK FRIDAY

Historisk foredrag om
Gråsten fra 1914 til 1945
Forfatteren Pernille Juhl
gæster Gråsten for at fortælle
om sine tre bøger, der tager
udgangspunkt i slotsbyen.

ÅBENT TIL 20

25

Julemarked
på Gråsten Slot
Julemar
v. DEN KONGELIGE KØKKENHAVE

 Produkter
13. november - 19. december

 Juledekorationer

Gråsten
se mere på sonderborg.dk

 Julepynt

i zink og træ

November: fredage kl. 10-17
December: Torsdage og fredage 12-17. Lørdage
kl. 10-14
 Juletræer

på

 Æblegelé
meget af, og han beskrev en
del sjove anekdoter derfra.
”Det har været min
intension at skrive bogen
’Vent på mig Marie’ i hans
ånd. Det skulle handle om
de små og nære ting. Siden
er det blevet et kendetegn
for min bøger, de beskriver
dagligdagen i Gråsten og
Sønderjylland for ganske
almindelige mennesker op
gennem tiden”, fortæller
Pernille Juhl.
Af Gunnar Hattesen

Plakaten var rød. Han
havde naturligvis allerede gættet, hvad den
ville forkynde.
Sådan konstaterede
Pernille Juhls farfar i 1914
ved Banegårdspladsen i
Gråsten, at han var indkaldt i tysk krigstjeneste.
Dette og sine fire lange år
som soldat i tysk tjeneste
beskrev han omhyggeligt i
sine dagbøger.
Torsdag den 26. november kl. 19.30 på Den
Gamle Kro i Gråsten holder Pernille Juhl foredrag
om sine historiske romaner,
som tager udgangspunkt i
Gråsten.
Deltagerne bliver
taget med på en spændende tidsrejse i Gråsten
og Sønderjylland, hvor
vi hører om tiden under
1. Verdenskrig og frem
til 1953. Vi vil høre
om Genforeningen og
mange andre milepæle i
Sønderjyllands historie
op gennem tiden, og ikke
mindst krydret med virkelige historier fra Gråsten.
Det var farfarens
krigsdagbøger fra 1.
Verdenskrig, der kickstartede Pernille Juhls
forfatterkarriere, idet den
inspirerede hende til at
skrive sin første bog ’Vent
på mig Marie’.

Claus Juhl var blandt de
30.000 sønderjyder, som
var tvunget til at kæmpe på
tysk side. Farfaren deltog i
alle årene, og var med ved
både Øst- og Vestfronten,
hvor han og mange andre
dansksindede sønderjyder
blev udsat for ufattelige
lidelser i en krig, som de
ikke opfattede som deres
egen.
Pernille Juhl har netop
udgivet sin nyeste bog
’Efter mørke’, som blandt
andet handler om besættelsestiden. Vi skal høre
hende fortælle om sit forfatterskab, og om hvordan
hendes bøger bliver til.
Dagbøger gav startskuddet
Tilblivelsen af den første
bog var med til at skabe
forfatterens store interesse
for Sønderjylland og dets
historie.
”Det var dagbøgerne,
der gav startskuddet, men
da jeg siden begyndte at
studere Sønderjyllands historie, blev jeg endnu mere
overbevist om, at det var
det, jeg skulle skrive om”,
siger Pernille Juhl.
Farfarens dagbøger fra
1. Verdenskrig er meget
humoristiske, og selvom
han var med ved alle de
kendte slag i f.eks Verdun
og Somme, så skrev han
mest om de små ting, der
også skete.
Ventetid var der faktisk

Trilogi om Gråsten
Siden udgivelsen af den
første bog ’Vent på mig
Marie’ i 2013 er det blevet
til to efterfølgende bøger,
hvor vi følger familien
Andersen i Gråsten.
Efter krigen kommer
Anders hjem og får sin
Marie, og de skaber sig
en tilværelse på mejeriet i
Gråsten. Vi følger familien,
som får to børn, op gennem de næste årtier frem til
1953, hvor den sidste bog
ender. Trilogien er en rigtig
familiekrønike om Gråsten
og er af en anmelder
blevet sammenlignet med
Matador.
”Jeg har haft den store
glæde at have tæt kontakt
til nogle lokale folk fra
Gråsten, som har hjulpet
mig meget med research
og siden kommentering af
teksten, så det bliver så historisk korrekt som muligt”,
fortæller Pernille Juhl.
”Det har også været min
intension at få strikket
nogle virkelige historier,
som er foregået i Gråsten,
med i bøgerne”.
Ved foredraget kan man
få lejlighed til at se noget
af det hundrede år gamle
materiale, som Pernille Juhl
har anvendt fra sin farfars
tid, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål
under og efter foredraget. 

 Lanterner

v. DEN KONGE
 Kaffe/the,
småkager,
æblemost

13. november - 19. d

 Pileflet

Julemarked

November: fredage kl. 10December: Torsdage og fredage 12-17. L

se mere på sonderbo

på

Gråsten Slot
v. DEN KONGELIGE KØKKENHAVE

13. november - 19. december
November: fredage kl. 10-17
December: Torsdage og fredage 12-17. Lørdage kl. 10-14

se mere på sonderborg.dk

DEN
KONGELIGE
KØKKENHAVE
VED GRÅSTEN SLOT

arrangerer:

Tur til

Hansi Hinterseer

i Hamborg, mandag den 7. marts 2016
DEN
KONGELIGE
KØKKENHAVE
VED GRÅSTEN SLOT

Billetter kan købes hos:
Gråsten Avis
Slotsgade 1,1
6300 Gråsten

kr.

på tlf. nr.: 21 16 06 83

Mandag den 7. marts 2016

Tidspunkt
15.30 15.45 15.50 15.55 16.00 16.10 16.20 16.25 16.30 -

Opsamlingssteder
Sønderborg v/ Mariekirken
Nybøl Kirke
Broager Kirke
Egernsund v/ elektrikeren
Gråsten Ahlmansparken
Rinkenæs v/ Bageren
Kruså v/ bankocentret
Bov Kirke
Padborg v/ Omfartsvejen

995,-

Hvad får du for pengene:
•

Bustransport t/r til Hamborg
Congress Center, Hamborg.

•

1 stk. sandwich og 1 øl
eller vand på udturen.

•

Billet til koncerten med
Hansi Hinterseer.

•

1 stk. sandwich og 1 øl eller
vand på hjemturen.
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Spændstig sønderjysk satire

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
Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

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

æ Rummelpot fylder 70 år,
og er på gaden smækfyldt
med sjove og morsomme
tegninger, der kan få smilet
frem.

64 spillede bridge i Gråsten
Rød-række
Nr 1: Ingelise og Christian Holme, 522 p,
Nr 2: Viviane Hansen og Karl P. Larsen, 477 p,
Nr 3: Christa Nør og Dorthea Madsen, 468 p,
Nr 4: Sanne Sørensen og Jette Fedders-Christensen,
465 p,
Blå-række
Nr 1: Bodil Jørgensen og Carl P. Møllerm 508 p,

Kære Martin
Hjertelig tillykke
med de 10 år
og alt godt i fremtiden

Nr 2: Berit Kiebitz-Jensen og Kaj Andersen, 495 p,
Nr 3: Bente Schmidt og Aage K. Jensen, 494 p,
Nr 4: Eike Petersen ogEbbe Fink-Nielsen, 476 p,
Grøn-række
Nr 1: Ulla Jensen og Inge Bondesen, 269 p,
Nr 2: Birthe og Aage Petersen, 268 p,
Nr 3: Grethel Schmidt og Hella Regenberg, 265 p.

Resultatliste fra bridge

Stort
tillykke

Ønskes af
Farmor
og Farfar

Bryllup i Broager Kirke
Lørdag den 28. november kl. 14.30 vies

med jeres guldbryllup
den 27. november

Jeanne Aslak Andersen,

datter af Ina og Poul Aslak Andersen, Silkeborg, og

Vi glæder os til at fejre jer

Morten Leander Petersen,

Knus fra
børn, svigerbørn
og børnebørn

HJERTELIG TAK
Til alle der har glædet os på vores guldbryllupsdag.

søn af Janne og Jan Petersen, Broager.
Festadresse Sandbjerg slot

Det var en dejlig dag.
Gunhild og Gunnar Lauritzen
Alnor

Det lille Teater, Gråsten

Loge holder åbent hus
Odd Fellow søsterloge nr. 20 Veritas
holder åbent hus med Julemarked

1972-2015 43 år med teater

GRÅSTEN
RINGRIDERFORENING

Familiejuleforestilling

afholder

Generalforsamling
ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2015
KL. 19.30 PÅ DEN GAMLE KRO
I GRÅSTEN.

Der vil som altid være mulighed for at bestille
Eisbein mit Sauerkraut. Tilmelding til formand
Bo Hansen på mail: aarsbjerg12@gmail.com senest
den 25. november 2015.

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

”Mystikken om den
forsvundne julepost”

Fredag den 11. december kl. 19.00
Lørdag den 12. december kl. 14.00 og kl. 16.00
Søndag den 13. december kl. 14.00 og kl. 16.00
Billetter Voksne/børn kr. 30,Til forestillingerne kan der købes
kaffe/ kakao og æbleskiver
Billetbestilling www. lilleteater.dk
eller tlf. 74 65 37 67

Søndag den 29. november. 1. Søndag i
adventsgudstjeneste kl. 11.00 ved Maya Ravn

ADSBØL KIRKE

Søndag den 29. november kl. 9.30
ved Niels Refskou

BROAGER KIRKE

Søndag den 29. november kl. 10.30 ved Tina Iversen

Der er kreativt marked, loppemarked,
tombola, salg af juledekorationer, småkager,
syltede ting, håndarbejde og juleting.
Fredag er der salg af
sønderjysk kaffebord.
Lørdag frokost.
Overskuddet går ubeskåret til
Logens Humanitære arbejde
bl.a. donationer i forbindelse
med den forestående jul.

GUDSTJENESTER

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 29. november kl. 11.00 ved Niels Refskou
Børnekoret medvirker.
Derefter Lucisoptaog i Adsbøl og juleklip
Søndag den 29. november kl. 14.00
ved Jan Unold

Fredag den 27. november fra kl. 13-17
og lørdag d. 28. november fra kl. 11-14
på Slotsgade 21 – 23, Sønderborg

Skrevet af: Gitte Asmussen
Instrueret af: Kristina Gude-Hansen

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der
ønskes behandlet, skal være formanden, Bo Hansen,
Årsbjerg 12, 6300 Gråsten, i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingen.

KVÆRS KIRKE

NYBØL KIRKE

Gråsten Bridgeklub har
afsluttet en serie-Par-turnering i Ahlmannsparken
med 64 deltagere. 

Søndag den 29. november 1. Søndag i
adventsgudstjeneste kl. 14.00 ved Marie Hammer

RINKENÆS KIRKE

Alle er velkomne

ULLERUP KIRKE

Søndag den 29. november. 1. Søndag i
adventsgudstjeneste.
Korskirken kl. 10.30 ved Marianne Østergård
Korskirken kl. 14.00. Tysk gudstjeneste

Søndag den 29. november kl. 10.30
1. Søndag i adventsgudstjeneste
vedLis-Ann Alexandra Rotem

VESTER SOTTRUP KIRKE

29.11.2015, 14.00 Uhr,
Rinkenis Kreuzkirche, Familiengottesdienst

Søndag den 29. november. 1. Søndag i advent kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

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

Stenhuggeri

Weekendåbent
efter aftale

Kransenedlægning for faldne
i 1. Verdenskrig i Gråsten

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

AKSEL E. ANDREASEN’s

bisættelse
Tak til hjemmeplejen fjord for kærlig omsorg og pleje. Tak til Stefan
Søndergaard, Gitte og Steen Kristensen, naboer, venner og familie.
Tak for alle gode tanker og for hver en blomst og krans.
På familiens vegne
LISA

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

Henry Frost ved kransenedlægningen. Foto Søren Gülck

Alt i begravelsesbinderi

Gratis levering til omegnskirker

Af Mogens P.C. Jacobsen

Forleden var der kransenedlægning ved mindesmærket på Gråsten
Kirkegård for ofrene fra
1. Verdenskrig 1914-18.

Navnene der står på det
smukke enkle monument,
er på de sønderjyder fra
Gråsten Sogn, der ikke
kom hjem fra Den Store
Krig.
De faldt på slagmarkerne på både Øst- og

Dødsfald Dødsfald
Inger Stolberg, Dalsmark
Plejecenter, Rinkenæs, er
død, 75 år. 

Vestfronten, i en krig der
ikke var deres, idet de som
danske blev tvunget i tysk
krigstjeneste.
Tidligere graver på
Gråsten Kirkegård, Henry
Frost, har siden 1980erne
trofast bundet en mindekrans og sørget for, at

den hvert år blev lagt på
våbenstilstandsdagen, den
11. november.
At Henry Frost stadig
påtager sig dette, beror på,
at han havde lovet Fritz
Biehl, der havde deltaget
i 1. Verdenskrig, at sørge
for, at dagen blev mindet.
Fritz Biehl døde i 1985 og
ligger begarvet på Gråsten
Kirkegård.
Mindesmærket blev første
gang opsat i 1922 i slotshaven ved Gråsten Slot. Efter
ønske af kong Frederik IX
blev det flyttet til et lille
anlæg i Havnegade, for i
1960erne at blive placeret
på Gråsten Kirkegård. 

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

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

Marie Christensen,
Gråsten, er død, 76 år. 

Hjertelig tak
for venlig deltagelse, trøstende ord, hilsener og blomster
både hjemme og i kirken til min elskede mand

Andreas Hansens

Hjertelig tak
for venlig deltagelse i forbindelse med

Georg Paulsens

sygdom og begravelse.
På familens vegne
Karen Paulsen

bisættelse.
En stor tak til alle i Ringgården og til Krolferne.
En særlig tak til Sognepræst Jan Unold og Læge Tine
Hermann samt de søde sygeplejersker,
der er kommet i vores hjem.
Kærlig hilsen
Anne K. Hansen

Bedemand Alice Tørøk
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.
*
*
*
*
*

* Dokument arbejde inkl.
Kiste (hvid )
* Intet weekendtillæg
Miljø urne
Polstring af kiste
Fri kørsel i Sønderjylland
Honorar-samtale i hjemmet
Pris fra 9.995,-

Bedemand Alice Tørøk

Gråsten og Adsbøl · Kontakt 7178 7622

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

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

Der var stor gensynsglæde blandt de fremmødte.

Egnsspil om
1. Verdenskrig
Af Gunnar Hattesen

Tanken er, at det
skal være sjovt og
underholdende, når
Cathrinesmindes
Venner næste sommer
opfører "Fare, fare,
Krigsmand".
Lørdag var omkring
25 interesserede

amatørskuespillere samlet
til infomøde på Broager
Skole.
Egnsspillet skal løftearven
efter de seneste års succeser
med egnsspil og bygger
på hen ved 800 breve som
blev udvekslet mellem
teglværksejer Christian
Hollesen og hans storekærlighed til husbestyrerinden,
Ingeborg Andresen.

Foto Tove Hansen

Parret blev skilt ad i 1915,
da Hollesen blev indkaldt
til tysk militærtjeneste.
Teglværksejeren bad
hende drive teglværket
videre, og egnsspillet handler hovedsageligt om de
fire år, der gik frem til. at
teglværksejeren vendte hjem
igen, og parret giftede sig.
Egnsspillet opføres første
gang 15. juni 2016 på
Cathrinesminde Teglværk.
Instruktør er Kristian
Hald og stykket er skrevet
af Jacob Clausen. 

Henriette Hansen og Inge Lock glæder sig til at julehygge om deres gæster, som måske kan
finde en jule eller værtindegave.
Foto Søren Gülck

Julehygge i
Pilegalleriet
Af Søren Gülck

Atter i år slår Pigegalleriet
i Broager lørdag 28.
november og søndag 29.

november dørene op til et
par hyggelige juledage.
Det er kun denne ene
gang om året, at galleriet
åbnes for gæster, og her
vises årets arbejde frem.

Fitness for
piger i Skelde
Af Gunnar Hattesen

Julen nærmer sig med raske skridt
- Frilands Kalkuner 4-12 kg .......
- Frilands Gæs 4-7 kg ................
- Land Ænder 2,8-4 kg ..............
- Muskus Ænder 3-4,5 kg ..........

ÅBNINGSTIDER

65 kr pr kg
90 kr pr kg
82 kr pr kg
82 kr pr kg

Hverdage kl. 16.00-18.00
Åbent alle weekender
i november og december:
Lørdage og søndage kl. 10.00-17.00

SKODSBØL GÅRDBUTIK
Skodsbølvej 71, Skodsbøl, 6310 Broager
Telefon 2290 2918

Bestil dit
fjerkræ i vores
gårdbutik

Adventure Efterskolen i
Skelde sætter nye skibe
i søen for at tiltrække
elever.
Efterskolen har netop taget
nye lokaler i brug. Det gælder et musikhus, en spejlsal,
et nyt fællesområde samt
nye elevværelser.

Samtidig søsætter
Adventure Efterskolen nye
linjefag.
"En af skolens visioner
er indenfor en årrække at
blive et fyrtårn i landsdelen
indenfor skolens profilfag",
fortæller forstander Steen
Emgren, som lancerer et
nyt linjefag "Fitness for
piger", som fokuserer på
træning for piger med

I år er galleriet fyldt med
spænede kreative ting, som
kunst, smykker, foldet
julestjerner og meget mere
skabt af de fire kreative
kvinder fra Broager Lone
Thomsen, Helle Juhl,
Inge Lock og Henriette
Hansen. 

bl.a. dans, yoga, wellness,
kettlebells og en sund udgave af den omdiskuterede
bikinifitness.
En ski- og snowboardlinje
ser også dagens lys med i
alt 4 udlandsrejser på ski
og snowboard med bl.a. en
tidligere olympisk deltager
som instruktør.
Desuden tilbyder man
blandt andet Personal Goal,
som giver mulighed for at
nå et træningsmål via coaching ud fra en personligt
tilrettelagt trænings- og
ernæringsplan. 

Juletræet tændes i
Broager
Af Søren Gülck

Sædvanen tro tændes Broagers store
juletræ fredag den 27.
november kl. 15.00
på P-pladsen foran
SuperBrugsen.
Alle byens borgere - store
og små - er velkomne til

tændingen. Broager
Frivillige Brandværns lille
juleorkester vil spille julemusik, og SuperBrugsen i
Broager har lidt godt til alle
børn.
Juletræstændingen er en
hyggelig juletradition, som
brandfolkene håber, mange
vil møde op til.
Selveste Julemanden

kommer til Broager søndag
den 20. december. Hertil
sælges der Julepose-billetter
i SuperBrugsen Broager
fra den 8. december. Med
sådan en billet i hånden får
man en stor pose slik, når
julemanden kommer. 
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Slagerens hjemmelavede
Julemedister

Slagterens
Rå rullepølse

Kalkun

Broager

SPAR
64,95

4 kg

1 kg

Pr. 1/2 kg.

35

125
00
135

24

00

Coop Kødboller eller
Kød og melboller

95

00

4,2 kg

Tingleff
kaffe
guld

Svine- eller
Fadkoteletter
800 / 1000 gr

20

00

CHOK
PRIS

Flere
varianter

3 kg

100

18

00

Knorr
Sauce

Flere
varianter

Glas
300 / 580 gr

10

00

00

D

E

L

00

Beauvais
survarer

10

I

K

89

GÆLDER
KUN FREDAG
OG LØRDAG

Coop Sild

300 /
600 gr

3 x 500 gr

A T

E

S

S

E

N

Luksus håndmadder
G
KUN FREDA1
FR A K L . 1

Pr stk

00
10

Kan forudbestilles på tlf. 7344 1516

SPAR
51,80

UNDER
1/2 PRIS

Coca cola
Flere
varianter

10

00

+ embl.

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

Theboller
4 stk

1000

Julestang
med kirsebær

00
25

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 28. november 2015. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

95

Dansk hvidkål eller
2 kg gulerødder
FRIT VALG

10

00

Nobilis
gran

1 kg
bundt

24

95

KUN SØNDAG

Fersk
Kylling

1200 gr

95
29
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Egernsundbroen får skiftet tonstunge cylindre
Af Herdis Thomsen

For første gang i broens
levetid trænger de fire
hydrauliske løftecylindre, som sikrer broens
evne til at åbne og
lukke, til udskiftning.
Massive jerncylindre på
tre-fire meter i længden,
ca. 40 cm i diameter og
en vægt på 3,5 tons løfter
Egernsundbroens tunge
broklapper op, når skibe
skal passere. Der sidder to i
hver klapkælder. Der har de
siddet nærmest urørt, siden
broen blev bygget i 1968.
"Men nu trænger de til
udskiftning, og den vil
foregå med én ad gangen
over de næste måneder.

Egernsundbroen får udskiftet
de fire løftecylindre.

Den første blev skiftet
mandag aften med en
anden, vi havde på lager.
Nye cylindre koster ca.
200.000 kr., men da vi kan
renovere de nuværende for
ca. det halve, vælger vi at
renovere dem én ad gangen.
Altså renoveres den, vi tager
op nu, i løbet af de næste
14 dage, og sættes ned i
stedet for den, vi tager op
som nummer to - og så
fremdeles. Derved får vi
den fjerde cylinder i reserve,
men foreløbig renoverer
vi den ikke, for hvis der
igen går 50 år, inden de
trænger til udskiftning eller

Kreativ værksted
i Pilegalleriet
Sidste weekend i november
“Kom og se “ Måske har vi julegaven/
værtindegaven, som du lige står og mangler

Vi holder åbent
den 28. – 29. november kl. 10 – 16
Vestergade 43, Broager

renovering, kan meget se
anderledes ud til den tid",
siger Holger Duus, ingeniør
i Sønderborg Kommune
med ansvar for bl.a.
broerne.
Fremgangsmåden indebærer, at der fire gange i løbet
af den kommende tid vil

blive foretaget spærring for
sejlende.
Trafikken på broen blev
kun generet en smule
mandag aften. Således blev
der foretaget en længere
broåbning ved 20-tiden, da
den nye cylinder blev hejst
ned i klapkælderen, og igen

lidt senere, da den gamle
blev hejses op.
Tirsdag er der normalt
drift af broen, mens
udskiftningen forberedes i
klapkælderen.
Derimod kan broen ikke
åbnes for sejlende trafik
fra onsdag 25. november

kl. 9.00 til fredag 27.
november kl. 9.00, mens
udskiftningen foretages.
Det ventes, at der er normalt drift af broen igen fra
fredag den 27. november kl.
9.00. 

Asta Flyvholm laver patchwork
Af Søren Gülck

På Broager Bibliotek
udstilles for tiden
håndsyede slanger,
som kan ses i montre
ved indgangen.

kreativ. Hun er kendt af
mange som en populær
foredragsholder. Musik og
sang og gode sønderjyske
historier er hendes store

interesse, og hun kommer
gerne ud og underholder i
foreninger.
Hun har altid nye projekter i støbeskeen, og lige nu

er hun aktuel med de over
2 meter lange patchworkslanger, der stråler i alle
farver. 

Det er Asta Flyvholm
Kjær, Busholm, som er

Venlig hilsen
Inge Lock og Henriette Hansen

Det var masser af ubrugt
stof, der gav Asta Flyvholm
ideen til slangerne, der alle er
håndsyede.


Foto Søren Gülck

KLIP UDKirke
Julekoncert i Egernsund
torsdag d. 3. december kl. 19:30

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

Hver lørdag og søndag
i advent fra kl. 10.00-16.00
Første gang lørdag og søndag
den 28. - 29. november
Du kan også bestille et juletræ,
som jeg bringer ud til dig
for et mindre beløb.
Ønsker alle en glædelig jul
Ole Hansen, Broager
Tlf. 4017 2496
KLIP UD

Julekoncert

med Rinkenæs Brassband
Torsdag den 3. december kl. 19.30
i Egernsund Kirke
Stort udvalg i
prima juletræer
op til 3,5 meter

De spiller et bredt program,
der strækker sig fra
klassisk musik til
populær julemusik.
Fri éntre

Indbrud
Natten mellem torsdag og
fredag blev et vindue brækket op i Broager-Hallen,
men der er tilsyneladende
ikke stjålet noget. 

Indbrud
Der blev fredag eftermiddag begået et indbrud i
et hus på Nejs Møllevej i
Skodsbøl. 

BROUE KIRKE TIDENDE
GUDSTJENESTER

Søndag den 29. november kl. 10.30
1. s. i advent
Luk 4,16-30:
Jesus i Nazarets synagoge
T.I.

Torsdag den 24. december kl. 14.00 &
15.30. Juleaften
Luk 2,1-14:
Juleevangeliet
S.K.S.

Søndag den 6. december kl. 14.00
2. s. i advent
De ni læsninger
B.H.L.

Fredag den 25. december kl. 10.30
Juledag
Joh 1,1-14:
I begyndelsen var Ordet
S.K.S.

Søndag den 13. december kl. 10.30
3. s. i advent
Luk 1,67-80:
Zakarias’ lovsang
S.K.S.
Søndag den 20. december kl. 10.30
4. s. i advent
Joh 3,25-36:
Han skal blive større, jeg mindre S.K.S.

Lørdag den 26. december kl. 9.00
2. juledag
Matt 10,32-42:
Om at kendes ved og fornægte
T.I.
Søndag den 27. december kl. 10.30
Julesøndag
Matt 2,13-23:
Flugten til Egypten
B.H.L.

Sognecafe
Fredag den 27. november kl. 14.30 - Spar Es
Rejseberetning fra Kina ved Per Bangsgaard, Gråsten.
Om planter bl.a. rhodo-dendroner og orkideer i højder fra
3000 m til ca. 4600 m med rig blomsterflora, samt indtryk
fra kultur og befolkning i Kina.
Hvis man har behov for kørsel, så ring til
Georg 29617057 og bestil.
Fredag den 18. december kl. 14.30 Sognegården
Advent - jul - julesange - gløgg m.m. julehistorie
Fredag den 29. januar 2016 kl. 14.30
Sognepræst i Broager: Stefan Klit
Søndergård: “Den gode historie”
Fredag den 26. februar 2016 kl. 14.30
Lærer Astrid Jensen fortæller
Kaffe og kage 25 kr.
Alle er velkommen.

Torsdag den 31. januar kl. 14.00
Nytårsaften. Vi ønsker hinanden
godt nytår med champagne og
kransekage.
Matt 6,5-13: Om bøn
S.K.S.
Søndag den 3. januar kl. 9.00
Helligtrekongers søndag
Joh 8,12-20:
Jesus er verdens lys

T.I.

Søndag den 10. januar kl. 10.30
1. s.e. helligtrekonger
Mark 10,13-16:
Modtag Guds rige som et barn S.K.S.
Søndag den 17. januar kl. 10.30
Sidste s.e. helligtrekonger
Matt 8,23-27:
Om Menneskesønnens herliggørelse
S.K.S.

Søndag den 24. januar kl. 10.30
Søndag septuagesima
Matt 25,14-30:
De betroede talenter
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T.I.

Søndag den 21. februar kl. 10.30
2. søndag i fasten
Mark 9,14-29:
Jesus helbreder en besat
T.I.

Søndag den 31. januar kl. 10.30
Søndag seksagesima
Mark 4,26-32:
Guds rige som et sennepsfrø
S.K.S.

Søndag den 28. februar kl. 10.30
3. søndag i fasten
Joh 8,42-51:
Man siger, Jesus er besat
S.K.S.

Søndag den 7. februar kl. 10.30
Fastelavn
Luk 18,31-43:
Jesus helbreder en blind

T.I.

Søndag den 6. marts kl. 17.00
Midfaste søndag
Joh 6,24-35:
Om brød fra himlen
S.K.S.

Søndag den 14. februar kl. 9.00
1. søndag i fasten
Luk 22,24-32:
Hvem der er den største
B.H.L.

Søndag den 13. marts kl. 10.30
Mariæ bebudelses dag
Luk 1,46-55:
Marias lovsang
S.K.S.

Broager Menighedsråd inviterer til indvielse
af den nye

Broager Menighedsråd

Sognegård
Søndag den 29. november 2015

Efter gudstjeneste kl. 10.30 byder vi kl. 12.00
velkommen i Sognegården med orientering om
byggeriet, traktement og underholdning ved
Broager Kirkekor med organist Jørgen Kaad og
operasangerinde Bettina Hellemann Munch, samt
rundvisning i de nye lokaler

Koncerter
Onsdag den 9. december kl. 19.30
Koncert med Broager Egnskor og
Alssundorkesteret

Søndag den 13. december kl. 15.00

Temadage
Torsdag den 25. februar kl. 19.00
”Jeg nægter” ved Sognepræst i Vor Frue Kirke, Aarhus Marianne Frank Larsen”
Onsdag den 2. marts 2016 kl. 19.00
”Livet er livet værd, så sjusk ikke med det, brug det” ved
Højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole
Mandag den 7. marts 2016 kl. 19.00
Med livet og døden i hænderne ved Jacob Birkler Lektor,
ph.d. Formand for Det Etiske Råd
Søndag den 13. marts 2016 kl. 14.00

Livskvalitet – Og hvad det så er. Ved Lone Hertz

GUDSTJENESTE FOR PLEJEHJEMMET
TORSDAGE KL. 14.30 I KERNEHUSET
Torsdag den 26. november kl. 14.30
Onsdag den 23. december kl. 14.30
Torsdag den 28. januar kl. 14.30
Torsdag den 25. februar kl. 14.30

Broager kirkekor

GUDSTJENESTE PÅ TYSK
Søndag den 20. december kl. 16.00

Adresser

Broager Egnskor

WWW.BROAGERKIRKE.DK

SOGNEPRÆSTER

ORGANIST

KIRKEGÅRDSLEDER

Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
sks@broagerkirke.dk
Mandag er fridag

Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Telefon 28 73 61 81
organist@broagerkirke.dk

Jan Hjortshøj
Kirkegårds telefon: 74 44 06 00
Mandag – torsdag 9.00 – 9.30
& 12.00 – 12.30
Fredag 9.00 – 9.30
Mobil: 60 64 08 34
kirkegaard@broagerkirke.dk

Tina Iversen
J.P. Skovsvej 22, 7080 Børkop
Telefon 61 26 10 04
tiv@km.dk
Mandag er fridag

KIRKEKONTOR
Rosa S. Dall
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
kontor@broagerkirke.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17
Her bestilles dåb og ordnes papirer,
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKETJENER
Helle Blaudzun
Toldbodgade 8, Gråsten
Telefon 42 44 07 55
kirketjener@broagerkirke.dk

KIRKEVÆRGE
Preben Blomgreen
Telefon 74 44 22 73
preben@blomgreen.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Breum,
Drosselvænget 14
Telefon 74 44 19 75
breum.broager@gmail.com

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk
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Genvalgt til V-top
Daniel Staugaard fra
Egernsund genopstillede til Venstres
Hovedbestyrelse på
landsmødet i weekenden i Herning.
Han blev genvalgt og tager
hul på sit tredje år.
”Jeg vil gerne takke de
delegerede for tilliden. I
Hovedbestyrelsen vil jeg
kæmpe med næb og klør
imod grænsebomme ved
den tysk/danske grænse”,
skrev Daniel Staugaard
efterfølgende på sin
Facebook. 

Fremmødet var helt over forventning ved lottospillet i Broager-Hallen.

Foto Tove Hansen

Lottospil støtter
De Gamles Jul
Af Gunnar Hattesen

Der var stort fremmøde
til lottospillet søndag i
Broager-Hallen.

Rundt ved bordene sad 210
mennesker, som ivrigt deltog i det spændende spil om
de mange flotte gevinster.
Lottospillet var arrangeret
af pensionistforeningerne

Kim’s Cykelservice
Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice

Kim's Cykelservice

v/ Kim Gottlieb

Er du klar til vinteren?
Rh+ polar bukser
er vindtæt og varm

RH+ Mooving
jakke
holder dig
varm og tør
kr.

kr.

1399,-

SÆTPRIS
Bukser og jakke

1199,-

kr.

1699,-

Spar 899,-

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Craft vinter
Sko overtræk til
de kolde dage
kr.

399,-

Spar 200,-

Garmin Edge 520

kr.

2199,-

ÅBNINGSTIDER

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17,

6310 Broager

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Lygte
med 1100 lumen til
de mørke tider
kr.

699,-

Spar mindst
25% på citybikes
fra 2015
Følg os på Facebook
Telefon 7444 9409
Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

hjælper dig med at få mere
struktur på din træning

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

i Broager, Egernsund og
Gråsten, og overskuddet går til fællesspisningen lørdag den 9.
januar i Ahlmannsparken i
Gråsten. 
- din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Daniel Staugaard (V)

Julehyggen bredte
sig i Egernsund
Af Gunnar Hattesen

Der var hjemmelavet
julepyntæbleskiver, gløgg
og æbleskiver og meget
andet på programmet, da
Egernsund Hobbyklub

Det var et rigtig godt besøgt
julemarked med flotte
hjemmelavede ting i gode
materialer.


Foto Tove Hansen

holdt julemarked i
Egernsund Hallen.
Der var 35 udstillere, og
det var flere end tidligere
år, og de medbragte mange

flotte hjemmelavede ting i
gode materialer.
Det var 26. gang
Egernsund Hobbyklub
holdt julemarked. 
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Kirkeblad for Egernsund Sogn
ADRESSELISTE
Sognepræst: Maya Ravn
Strandvej 8, 6320 Egernsund
74 44 26 58 eller 24 65 60 24
marav@km.dk
Træffes efter aftale alle
hverdage undtagen mandag
og fredag

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

Torsdag den 3. december Klokken 19:30 kommer
Rinkenæs Brassband og spiler en julekoncert for os
og jeg glæder mig allerede! Den festlige stemning,
tonerne og melodierne griber en om hjertet og løfter
sjælen, men også det yderst interessante spørgsmål:
Hvor mange musikere kan der egentlig stå oppe foran
alteret i Egernsund kirke, uden at nogen bliver ”truttet
ned” af en af de andre musikere? Kom selv og se! Der
er gratis adgang.
2. søndag i advent: Klokken 11:00 inviterer
Egernsunds konﬁrmander jer til en gudstjeneste de
selv har været med til at skrive, designe, og udføre.
Alt fra salmer til bønner er valgt af konﬁrmanderne,
og jeg kan love jer, det bliver hverken en kedelig
eller en traditionel gudstjeneste! Advarsel: Risiko for
spontane udbrud af latter i gudstjenesten forudses.
3. søndag i advent: Klokken 11:00 fejrer vi som altid
Lucia gudstjeneste, og igen i år er det Alferne og
Egene, der går Lucia optog, og synger smuk musik for
os.
4. søndag i advent: Klokken 11:00 afholder vi igen
traditionen tro en stillegudstjeneste, med vægt på ro
og blid musik. Vi har den dag fået Silke Schulz til at
komme og spille blokﬂøjte for os. Så trænger du til at
hvile sjælen, så kom og sæt dig ned i kirken, og brug 1
time af din søndag midt i juleræset på bare at tømme
hovedet og være.
Juleaften den 24. december fejrer vi gudstjeneste
klokken 14:00 og 15:30. Koret begynder allerede at
synge klokken 13:30 i kirken, for rigtig at sætte den
rigtige julestemning. Og medmindre at det den dag
er stormvejr, så pynter vi kirkens udenoms arealer op
med fakler og levende lys.
1. Juledag den 25. december: Juledagsgudstjeneste
klokken 14.00. Kom og pust ud efter det store
julegilde. Læg larm og snak bag dig, sæt dig i kirken,
og bliv tanket op af julefred og julens tekster.

GUDSTJENESTELISTE
Sig nærmer den søde juletid, og der er i Egernsunds
lille hyggelige kirke
en adventsfest i hele december måned:
1. søndag i advent: ”Hit med julesalmen”
gudstjeneste klokken 11:00. I ønsker salmen, og vi
synger den til denne gudstjeneste, kun afbrudt af
smukke julebønner og læsninger. Så kom og stem
på min yndlingsjulesalme: ”Der sad en ﬁsker så
tankefuld”!

Nytårsaften den 31. december: Klokken 14:00 fejrer
vi igen gudstjeneste med fuld musik, efterfølgende
ønsker vi hinanden et festligt nytår med champagne
og kransekage.
Tilbage er der kun at sige: Rigtig glædelig jul alle
sammen, og tak for et dejligt 2015.
Jule hilsner Maya Ravn

Kirkegårdsleder: Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret, Kystvej 6c,
6320 Egernsund
20 32 17 89
hnl@km.dk
Hjemmeside: www.egernsund-kirke.dk

PRÆSTENS KLUMME:
Lad mig begynde med det vigtigste: At ønske jer
alle sammen en rigtig glædelig jul og et velsignet og
lykkebringende godt nytår 2016. Jeg ved godt at jeg
havde lovet at skrive et mere regelmæssigt kirkeblad
i 2015, og det løfte har jeg ikke opfyldt. Denne
”slinger i valsen” fra min side af skyldes, at jeg i dele
af dette år har været sygemeldt. Men det skal ikke
være en undskyldning længere! Så juleklummen
kommer ud til tiden, og jeg lover bod og bedring i
2016; i hvert fald hvad angår præstens klumme.
Hvad er der så sket i 2015: I maj måned havde
jeg æren af at konﬁrmere mine første Egernsund
konﬁrmander; det foregik over 2 konﬁrmationer,
hvor 19 unge, vidunderlige mennesker trådte
ind i de voksnes rækker. Næste år har jeg æren
af at konﬁrmere 6 unge drenge. Men inden da
sidder de hver tirsdag eftermiddag og sveder
over trosbekendelsen og vandrer Fadervor. Årets
sogneudﬂugt gik til Løgumkloster kirke for at se
den nye kirkerenovation men det blev desværre lidt
af et ﬂop, da vi ikke kunne få adgang til at komme
ind i kirken på trods af, at vi havde booket en
rundvisning! Øv øv; vi arbejder allerede nu på
at næste år bliver sjovere.
Maya Ravn
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Masser af gode tilbud til både børn og voksne

Sundeved

Indbrud i Nybøl Livlig debat i Vester Sottrup
Ved et indbrud tidligt
fredag aften i en villa på
Bispevænget blev der stjålet
værdier for omkring 40.000
kroner.
Der blev stjålet 500-600

Indbrud
Der blev onsdag aften
begået et indbrud på
Truensbrovej i Avnbøl. 

euro, en Ader bærbar
computer, et Canon videokamera, en Nikon DX40spejl-refleks-kamera, to
flasker whisky, en guldrin
med diamant, en hvid
perlekæde, en Bismarck
guldkædeplus og diverse
andre smykker.
Gerningsmændene kom
ind i villaen ved at bryde et
vindue til soveværelset op. 

Vejspærring i
Blans
På grund af kloakeringsarbejde bliver Mosevej i Blans
spærret for gennemkørsel i
perioden 23. november til
18. december. Spærringen

er mellem Pottegade og
Mejeritoften.
Der bliver etableret skiltet
omkørsel. 

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

Af Gunnar Hattesen

Godt 80 mennesker
mødte op for at
diskutere lokalpolitiske emner, da
Forsamlingsgården
Sundeved forleden
holdt borgermøde
med borgmester Erik
Lauritzen (S).

En stribe lokale emner var
oppe at vende, og gav anledning til livlig debat.

Blandt de debatterede
emner var kloakering, byggemodning af grunde mod

Ragebøl, lys på stadion og
flere lejeboliger i Vester
Sottrup. 

Borgmester Erik Lauritzen
(S) satte gang i debatten på
borgermødet i Vester Sottrup.


Foto Tove Hansen

BHJ donerer 140.000 kr. til
Nybøl Skole
Af Gunnar Hattesen

Den velgørende Gråsten
fond, BHJ Fonden, har
doneret 140.000 kroner

til tre klassetrin på Nybøl
Skole, som skal medvirke i
et pilotprojekt.
Pengene skal bruges til et
mindfulness-projekt, der

skal bidrage med sunde
tanker og vaner tidligt i
livet.
I alt uddelte BHJ Fonden
750.000 kroner for at

give at give børn en bedre
trivsel. 

JUL IGEN HOS
ledag
Lørdag den 28. november kl. 9.00 - 13.00

. 9.00–13.00

åde børn og voksne

Kom og tag imod
julemanden kl. 11.00

JULETILBUD

–der i år kommer i hans gamle kane,
der er fyldt med godteposer

Nordmannsgran

Mød de mange lokale udstillere
Hils på områdets hobbyudstillere, og på Kajs Bageri,
der sammen med Land og Fritid serverer bagværk,
kaﬀe og naturligvis gløgg, som hører julen til

Alle fuglehuse og
foderautomater

HUSK

÷25 %

at afhente billetter til
godteposer i butikken senest

Højsvej 1, Sundeved
6400 Sønderborg

Torsdag
den 26. november

Telefon 33 68 53 81

129,-

÷25 %

Stort udvalg af RIDEUDSTYR
fra

kr.

Tilbuddene gælder kun lørdag den 28. november
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Hørt i byen
Gråsten Boldklub samlede forleden 65 spillere
til en hyggelig sæsonafslutning i klubhuset på
Årsbjerg.
Jens Erik Rasmussen,
Nalmadebro 23, Gråsten, kan 1. december
fejre 25 års jubilæum hos
Danfoss.
Butikschef Per Sørensen,
InterSport i Gråsten fyldte onsdag 60 år. Han er
en værdsat og anerkendt
person i Gråstens forretningsliv, og har gennem 41 år været aktiv på
mange måder i slotsbyen.
Flagermus vil ikke bo
i kasser. Det viser en
landsdækkende undersøgelse. Det mest udprægede eksempel på det ses i
Roden Skov ved Gråsten,
hvor der er mange naturliglige rastesteder i gamle
træer. Her blev der kun
fundet flagermus i to ud
af 50 kasser.
Politiet har fanget en
knallerttyv. Knallerten
stod parkeret i UlsnæsCentret, og blev stjålet
lørdag aften. Et vidne
så kl. 22.21 en mand
stige ud af en bil, tage
styrthjelmen af knallertens styr og herefter tage
knallerten med sig. Politiet var imidlertid hurtigt
fremme og kunne kort
efter stoppe bilen med
knallerten bag i. En 24årig mand fra Egernsund
er nu blevet sigtet for
brugstyveri. Knallerten
tilhørte en 16-årig fyr fra
Kollund.
366 medlemmer og gæster fra Syd- og Sønderjylland deltof i Realdanias valgmøde i Haderslev, hvor direktør Peder
Damgaard, Gråsten Andelsboligforening, blev
genvalgt til Realdanias
repræsentantskab.
LGI Danmark ApS i
Gråsten har sagt farvel til Bjarne Hansen i
direktionen. 

Møbelhus holder fast i lokal forankring
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Hos møbelforretningen
Møblér med Hebru,
der sælger møbler og
senge i både Gråsten
og Haderslev, går det
godt.
Forretningen bygger på
et omfattende sortiment,
produkter til forskellige
kundegrupper og et sundt
fundament, som består af
8 ansatte og utallige års
erfaring.
For Stefan Kristensen, der
er indehaver af møbelforretningen, er det enormt
vigtigt, at kunderne får den
bedst mulige service til den
bedst mulige pris.
Han lægger vægt på, at
hans ansatte er erfarne og
engagerede, og så skal de
være lokalkendte og forankret i området.
Dermed tror han nemlig
på, at lokalbefolkningen,
som er hans absolut største
kundegruppe, finder sig

bedst tilpas i lige netop
hans butik.
Det er vigtigt, at der i
butikken hersker et godt
klima, og kunderne skal
imødekommes fra det
sekund, de træder ind i
butikkerne i henholdsvis
Gråsten og Haderslev.
Derfor er sortimentet også
stort og møblerne vidt
forskellige, og med prisklasser der strækker sig fra den
billige til den lidt dyrere
ende, er Stefan Kristensen
sikker på, at Møblér med
Hebru har møbler og senge
til alle kundegrupper.
15 år som selvstændig
Med mange år på bagen
inden for branchen og
efter 15 år som selvstændig
møbelforhandler er Stefan
Kristensen gået igennem
en betydelig udvikling i sit
virke som selvstændig.
Butikken er flyttet et par
gange, og i både Rødekro
og Haderslev er en afdeling
skudt op. Sidste år valgte
man dog at lukke Rødekro

Stefan Kristensen har i 15 år
været i spidsen for Møblér
med Hebru.


butikken igen, idet de tre
forretninger simpelthen lå
for tæt, og at de i stedet for
at arbejde sammen derfor
konkurrerede.
Dét er den bedste beslutning Stefan Kristensen
i samarbejde med sine 7
ansatte har taget, og han
mener, at Møblér med
Hebru i dag står stærkere
end nogensinde før.
Samtidig er det nu en
langt bedre forretning, der
har overskud, tid og plads
til, at vejlede kunderne, levere de bestilte vare til hele
Danmark og endda samle

Forfatteren
Pernille Juhl

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
15,00
kr.
ron
og cit
kr. 8,0 0
Surrib
kr. 8,0 0
Hv idkål
kr. 12 ,00
Æbleflæsk
kr. 12 ,00
Frugtsalat
kr. 18,00
s
lak
get
Rø

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

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

Pr. kuvert kr.

11450

Torsdag den 26. november kl. 19.30
på Den Gamle Kro i Gråsten

Julebuffet 00
inkl. brød og smør kun kr. 124

Pris kr. 100,som incl. foredrag og kaﬀe
Billetter kan købes i
Gråsten Boghandel

Kristensen, der også er ansat i virksomheden, finder
han god støtte til det tidskrævende engagement, og
med parrets to børn i deres
midlertidige hjem i Gråsten
er der overensstemmelse
mellem arbejde og fritid.
Nu glæder de sig blot til,
at deres nye hus i Vilsbæk,
hvor parret tidligere har
boet, står færdigt, og i de
nye omgivelser i privaten
vil der formegentligt blive
skabt mange nye ideer og
planer for virksomheden
Møblér med Hebru. Det
er nemlig sådan møbelforretningen fungerer. 

dem i kundernes hjem ganske omkostningsfrit.
Sådan vil Stefan
Kristensen gerne fortsætte i
fremtiden, og med fokus på
de 2 butikker i Gråsten og
Haderslev håber han på, at
Møblér med Hebru vil vare
ved i mange år.
Hos sin hustru Katrina

fortæller om sine tre romaner med udgangspunkt i Gråsten

Pernille Juhl vil fortælle om sine historiske
romaner, som tager udgangspunkt i
Gråsten. Deltagerne bliver taget med på
en spændende tidsrejse i Sønderjylland,
hvor vi hører om tiden under 1.
Verdenskrig og frem til 1953. Vi vil høre
om Genforeningen og mange andre
milepæle i Sønderjyllands historie op
gennem tiden, og ikke mindst krydret
med virkelige historier fra Gråsten.

Foto Søren Gülck

MIN. 12
PERSONER

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

BROAGER BROMBJERG 8

EGERNSUND FYRTÅRNSVEJ 6

EGERNSUND TEGLPARKEN 90

A
B

Velindrettet familiehus i Broager
A
Dejligt familiehus centralt beliggende et attraktive boligkvarter med udsigt til
B
vandet. Huset har gulvvarme i hele huset og brændeovn i stuen. Broager er en attraktiv
by med institutioner, indkøbsmuligheder, busforbindelser samt gode naturomgivelser. C
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.975.000
2.188
100.000
9.688/7.655

D

Sagsnr. 1055
Bolig m2
Stue/vær

173
1/5

Grund m2
Opført

E
1.038
1997
F

60'er villa med mange muligheder
C
Indretning: Entré, 2 børneværelser, soveværelse, badeværelse, køkken, stue med store
D
vinduespartier, samt udgang til flisebelagt terrasse. Kælder: God loftshøjde, vaskerum,
E
fyrrum, viktualierum. Tilhørende: Stor køkkenhave, flisebelagt terrasse.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

695.000
1.708
35.000
3.469/2.738

F

Sagsnr. 1117
Bolig/kld. m2 113/60
Stue/vær
1/3

Grund m2
Opført

G

1.362
1963

Lækker villa med 5 soverum
Flot vinkelvilla attraktiv beliggende i Egernsund med kort afstand til naturområde ved
A
vand og skov, indkøbscenter, skole, børnehave m.m. Huset fremstår fuldmuret med træ
B
lavenergivinduer, opvarmes med naturgas og har IHC anlæg i hele huset.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.995.000
2.618
100.000
9.765/7.715

C

Sagsnr. 808
Bolig m2
Stue/vær

197
1/5

Grund m2
Opført

D

713
2004
E

G

SKELDE OVERBALLE 11

F
G

NYBØL LÆRKEVEJ 20
Stor villa med mange muligheder

A

Villa placeret centralt i Nybøl, der er en
aktiv by med gode indkøbsmuligheder,
bager og velfungerende skole samt
børnehave. Indretning: Stort bryggers.
Soveværelse med skabsvæg og adgang til
husets badeværelse, samt et
børneværelse. Værelset har indbyggede
skabe. Gæstetoilet. Køkken. Værelse med
A
indbyggede skabe. Lys stue.
B

B

Et hus med potentiale i rolige omgivelser
C
Rolig beliggenhed i Skelde. Fra husets indgang, kommer du ind i bryggerset. Fra bryggers
D
er der en gang, badeværelse med brus, et soveværelse, et lyst køkken, 2 værelser,
E
vindfang, lys stue og stor udestue. Værksted samt en overdækket terrasse.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

395.000
1.158
25.000
1.969/1.553

F

Sagsnr. 1049
Bolig m2
Stue/vær

106
1/3

Grund m2
Opført

G

853
1971

NYHED

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

600.000
D
1.452
E
30.000
3.000/2.367

Sagsnr. 1065
Bolig/kld. m2
Stue/vær

F

G
152/5
1/4

Grund m2
Opført

789
1969

ADSBØL BØGEVEJ 16

GRÅSTEN DYRKOBBELGÅRD ALLÉ 26

RINKENÆS VÅRHØJ 29

Skøn ejendom i naturrige omgivelser
Indretning: Entré. Badeværelse. Soveværelse med skabsvæg. Stue. Køkkenalrum. Kontor.
A
Bryggers med indgang fra carporten. Børneafdeling med 2 værelser samt et badeværelse.
B
Tilhørende: Carport. Stor terrasse med udsigt over Adsbøl og kig til Nybøl Nor.

Privat andelsbolig på 100 m2 opført i 2003
Indretning: Entré. Funktionel bryggers. Stort badeværelse. Soveværelse med indbyggede
A
skabe. Køkken med åben adgang til stuen. Stue med udgang til husets 2 flisebelagte
B
terrasser. Værelse med indbygget skabe. Tilhørende: Stor carport med værksted.

Helårsgrund uden byggepligt
Byggegrunden er placeret midt i et villakvarter med mulighed for bebyggelse et sted,
hvor der allerede er liv og naboer. Ved placering af 1,5 plans hus bagerst på grunden,
kan der blive udsigt til Flensborg fjord.

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

1.395.000
1.619
70.000
6.874/5.430

C

Sagsnr. 1111
m2

Bolig
Stue/vær

162
1/4

Grund
Opført

m2

PADBORG HEDEBYVEJ 20

D
1.144
1986
E

Kontant
Mdl. boligydelse

360.392
4.740

Sagsnr. 877

C

m2

D

Bolig
Stue/vær

100
1/2

Opført

2003
E

F

F

G

G

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

195.000
488
25.000
1.079/818

Sagsnr. 1029
Grund m2

931

RØNSHOVED FJORDVEJEN 93

Villa i børnevenligt kvarter

Klassisk 70'er parcelhus, beliggende i
Padborg, hvor vi finder
indkøbsmuligheder, tog- og
busforbindelser, børnehave mm..
Indretning: Entré til fordelingsgang. Lyst
køkken. Bryggers med faste skabe. Stor
vinkelstue. 2 badeværelser. 3 værelser.
Soveværelse med skabsvæg. Til huset
hører: Flisebelagt
terrasse. Garage. Flere skurer.

NYHED

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

D

E

Sagsnr. 1139
Bolig

m2

A

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed!
B
Højt beliggende villa, med unik panorama udsigt over Flensborg fjord til Okseøerne.
C
Villaen ligger direkte op til skov og grønne områder samt kort afstand til Gråsten med
D
offentlig transport og gode indkøbs muligheder.

595.000
B
1.552
C
30.000
3.802/2.789

148

Grund
Opført

m2

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

F
791

1970
G

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

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

6300@estate.dk

2.595.000
2.562
130.000
12.710/10.051

E

Sagsnr. 1114
Bolig/kld.
Stue/vær

m2

141/90
2/3

Grund
Opført

m2

F

1.044
1955
G

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

Uge 48 24. november 2015 8. årgang

LokalBrugsen
i
Holbøl
Hotel Frøslev Kros
Julemarked får ny uddeler
HUSK

Søndag den 29. november
fra kl. 11.00 - 16.00
Lokal julehygge

Julemand
kl. 14.00

Julebagning

Salg af juledekorationer,
strik, fisk og kunst

fra kl. 12.00
til 15.00

Rie Meyer vil vise og sælge
unika smykker

Fællessang Loppemarked for store og små:
ved Frøslev
Stadig ledige pladser
mandskor Hjemmelavet glögg og æbleskiver
kl. 12

Bov Sogn: Juleklip ved Camilla Riis

Børne-bage-bod
Køb dejen til kr. 5,- til brunkager eller
pebernødder, medbring selv kagedåse

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

Af Søren Frederiksen

Pr. 1. Januer 2016
er 39-årige Heino
Pedersen ansat som
ny uddeler af Lokal
Brugsen i Holbøl.
Heino Pedersen kommer
fra en stilling som souschef
i Dagli Brugsen i Kliplev,
hvor han har været ansat
igennem 10 år.
Her har Heino Pedersen
været kendt som en dygtig
købmand, der har styr på
brugsen, og han har altid
været meget servicemindet
overfor kunderne og vellidt
blandt sine kolleger.
Heino Pedersen bringer
nye ideer med sig, men
både uddeler Anders
Jensen, Kliplev, og den

kommende uddeler i
Holbøl ser muligheder for
samarbejde på sigt.
Heino Pedersen bor i
Bolderslev, men har planer
om at flytte med sin familie
til Holbøl, så datteren
Rikke på 6 år kan starte i
Grænseegnens Friskole til
sommer. 

Heino Pedersen skifter fra
Dagli Brugsen i Kliplev til
LokalBrugsen i Holbøl.
Foto Søren Frederiksen

Padborg

KliPlev
NATursTeN
KliPlev
NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

Så skal der købes

Julegaver

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

– kom ned og se vores store udvalg

742068
2476
76 14
14
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk

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

Kørekort til bil & motorcykel

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

Shalimar Restaurant

Padborg
Lækre danske Julestege
Ribbenstege

Indiske specialiteter

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Hønsekødretter

Kogeflæsk eller
ovnklare kamstege
u. ben.

Mandag- fredag

7.- €

Legetøj

30%
RABAT

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Pr 1/2

kr.

19

ÅBENT ALLE DAGE 7.00-19.00

95

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

Mellem ZOB
og gågaden

Rathausstraße 6 - D 24937 Flensburg
Tlf: + 49 461 79776232/mobil: +49 176 32327283
ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00

Tilbuddet gælder fra tirsdag d. 24/11
til og med søndag d. 29/11.
Rabatten fratrækkes ved kassen
ÅBENT ALLE DAGE 7.00-19.00

Black Friday

2

BOV
KIRKE

padborg torvecenter
KOLLUND
KIRKE

HOLBØL
KIRKE

FELSTED
KIRKE

KLIPLEV
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
KOLLUND KIRKE
HOLBØL KIRKE
Søndag den 29. november kl. 10.00 Søndag den 29. november kl. 10.00 Fredag den 27. november kl. 17.00
ved Kevin Asmussen
ved Anette Jensen
Spaghettigudstjeneste
ved Hanne Christensen
Søndag den 29. november kl. 10.00
ved Hanne Christensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 29. november kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 29. november kl. 9.00
ved Anne-Mette Damkjær Larsen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 29. november kl. 13.00
Festgudstjeneste med
Kirsten Sønderby

BOV & HOL BØL SO GN E

Åben salmebog
Fredag den 27. november kl. 9.30 i Holbøl kirke
Fællessang og historie v. organist Hanne
Hokkerup og sognepræst Hanne Christensen

Musikgudstjeneste
Søndag den 6. december kl. 19.00 i Holbøl kirke
Med Padborg sangkor.

Julekoncert
Tirsdag den 8. december kl. 19.30 i Bov kirke
Med Padborg Jernbaneorkester, Padborg
sangkor og Fyraftenskor fra Hellevad.

Krea-klub i Konﬁrmandstuen

Fredag den 4. december kl. 16.00 i Konﬁrmandstuen

Julehjælp

Bov sogn giver igen i år mulighed for at
ansøge om julehjælp. Ansøgningsskemaet
skal afhentes ved personligt fremmøde på
kirkekontoret, Padborgvej 40 A i Bov.
Det udfyldte ansøgningsskema skal
være kirkekontoret i hænde senest
torsdag den. 10 december 2015.

Borgmester Thomas Andresen (V) pointerede, at det er vigtigt for Padborg og Grænselandet, at Danmark fortsat er med i
Europol.
Foto Ditte Vennits Nielsen

Venstre holdt midtvejsmøde
Af Ditte Vennits Nielsen

Om to år skal vælgerne
atter til stemmeurnerne for at stemme til
Aabenraa Byråd.
Midtvejs i valgperioden

holdt Venstre i Aabenraa
Kommune møde på Frøslev
Kro.
Der var lagt op til en
spændende aften, hvor
venstrefolkene i byrådet var
godt repræsenteret, og de
40 fremmødte fik indsigt

Kollundhus Dit forsamlingshus

i de mange tiltag, der allerede var gennemført og
som forventes gennemført
inden for de næste 2 år.
Valgprogrammet
”Visioner, vækst og vilje”
har vist sin berettigelse, og
med flere relevante spørgsmål fra salen kom der
en god debat, heriblandt
om produktionsskolen
Merittens fremtid.

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

Borgmester Thomas
Andresen sluttede aftenen
af med at opfordre alle til
at stemme JA ved det kommende valg d. 3. december
for også at give politiet de
stærkeste kort til at komme
de udenlandske bander til
livs gennem samarbejdet i
Europol. 

En stor varm tak
for venlig deltagelse ved min kære hustru

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

Eli Jørgensens
sygdom, død og bisættelse
På familiens vegne
Jørgen Jørgensen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

Du kan ringe alle
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22
post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Rie Rabøl Jørgensen

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

Svend Hedegaard

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

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

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 19.127

Felsted

Kliplev

Bjerndrup

Holbøl

Post Danmark
OTM Avistryk A/S

Gråsten
Egernsund

LEVERING:

TRYK:

Kværs

Vester Sottrup

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
Grafisk
Mediekonsulent
tilrettelæggelse
tilrettelæggelse
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
Ditte Vennits
Nielsen
Telefon 25 98 91 80
dvn@bovavis.dk

Reporter
Pernille Kjeldtoft
Hansen
Telefon 61 44 23 80
ph@bovavis.dk

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

BLACK FRID
black friday

padborg torvecenter
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FREDAG DEN 27. NOVEMBER

÷25%
Hele fredagen. Dog undtagen nedsatte varer.

Køb julegaverne nu! …HUSK vi har åbent til 20
Vi serverer lidt snacks og juleøl
ETERNA skjorter

wSIGNAL bomuldsstrik

100% BOMULD - STRYGEFRI
MODERN FIT - SUPER PASFORM

MED V-HALS
FÅS I 4 FARVER

Førpris kr. 600,-

Førpris kr. 500,-

NU

KR.

NU

400,-

KR.

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

300,-

BLACK FRIDAY
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Indendørsfodboldstævne i
Kruså med 2.000 deltagere
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Grænsehallerne i Kruså
dannede i weekenden
ramme om den årlige
Grænsecup, hvor 238
deltagende drenge- og
pigefodboldhold spillede indendørsfodbold i
tre dage.

Formand for Bov IF Fodbold
Frank Thietje er super
glad og tilfreds med
Grænsecuppen.
Arkivfoto

Formand for Bov IF
Fodbold Frank Thietje
melder efter weekendens
arrangement om fuldstændig succes og rekord mange
deltagere.
Omkring 2000 spillere,
trænere og tilskuere fra hele
landet og endda også fra
Nordtyskland lagde i løbet
af den forgangne weekend
vejen forbi Grænsehallerne
i Kruså for at deltage i årets
Select Grænsecup, der arrangeres af Bov IF Fodbold.
Både drenge og pigehold
i alderen 5-16 år fordelt på
forskellige rækker leverede
godt fodboldspil og fantastisk underholdning til
tilskuerne, og der blev for
alles vedkommende ydet
det bedste i turneringerne,

PADBORG TORVECENTER
Fredag 27. november
Butikkerne holder
åbent til kl. 20.00

der varede 2-3 timer pr.
række.
’’Det gik bare knald godt!
Der var mange glade mennesker, der var mange børn
og der var mange præmier.
Det var konge fodboldspil
på højt niveau’’ fortæller
Frank Thietje om weekendens fodboldstævne.
50 frivillige medvirkede
Omkring 50 frivillige hjalp
weekenden over til stævnet
og sørgede for, at spillere,
træner og tilskuere var tilfredse og godt underholdt.
Der var sørget for aktiviteter i ventetiden, hvor bl.a.
Bov IF Fodbold afholdt
tombola med sponsorgaver,
skudhastighedskonkurrence samt salg af sportsudstyr
til blandt andet julegaver
fra Sport 1 i Padborg.
I de yngre rækker modtog
alle deltagende fodboldspillere en drikkedunk og en

medalje, medens de ældre
spillede kunne vinde en hue
og en fodbold.
For hjemmeklubben var
der deltagende hold i alle
årgange, men kun U12
drenge formåede at vinde
stævnet dog både i A og C
rækken, medens U16 holdte tabte A-finalen. Alligevel
var Frank Thietje godt
tilfreds med weekendens
resultater. Han var desuden
stolt over, at man som det
eneste fodboldstævne formår at garantere spillerne
deltagerne minimum 4
kampe.
Efter et succesfuldt arrangement er han super glad
og tilfreds, og Frank Thietje
ser på trods af træthed og
ømme fødder allerede frem
til næste års stævne, som
han også spår til at blive en
succes. 

Black
Friday
Black Friday
Fredag den 27. november
Fredag den 27. november

÷30%
på alt belysning
i butikken
fra kl.17.00 - 20.00
Undtaget er i forvejen nedsatte
varer og julebelysning

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

Åbent til kl. 20.00

Tilbud hele dagen

20%

20%

på alt Georg Jensen
design
og juleartikler

på alt
Pandora

Time tilbud
Fra kl. 18.00-19.00
Story sort læder eller silke armbånd ÷50%
Nu kr.

250,-

Fra kl. 19.00-20.00
Georg Jensen juleuro 2015 kr. 299,Spar kr.

100,-

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure
Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

BLACK FRIDAY

PADBORG TORVECENTER
Fredag 27. november
Butikkerne holder
åbent til kl. 20.00

Bentes Shop forventer succes
til Black Friday arrangement
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

For første gang i år
deltager Bentes Shop til
fredagens Black Friday
arrangement, hvor
Torvecentret i Padborgs
butikker holder længe
åben og forkæler kunderne med gode priser.
Hos Bentes Shop, der
sælger tøj til kvinder i alle
størrelser, går man også
med på Black Friday trenden, og butikkens kunder
kan se frem til en dag og
aften, hvor alle butikkens
lækre vare, der ikke i forvejen er nedsat, sættes ned
med 20 %. Dertil kommer
gadestativer, hvor kunderne

kan finde gode fund med et
prisnedslag på hele 50%.
Indehaver af tøjforretningen Bente Smedegaard
har gode forventninger til
fredagens arrangement, og
hun håber på at se mange
købelystne kunder i de nye
butikslokaler i Padborg.
Hun ser det som en god
mulighed for julegaveindkøb til byens kvinder, og
forsikrer om, at man hos
hende kan gøre et godt
julegavekup.
Hos Bentes Shop kan
man købe tasker, smykker,
tørklæder, strømper og
andet tilbehør, ligesom der
er et stort udvalg af tøj til
kvinder i både store og små
størrelser. Som noget helt
nyt forhandler butikken

mærket Skovhuus, som
designer lækre strikvarer,
og det er Bente Smedegaard
særligt glad for, idet hun
ved, at mærket er efterspurgt blandt Padborgs
kvinder.
Modeshow
Det er nemlig hos kunderne hendes fokus ligger,
og det er dem, hun til hver
en tid vil tilgodese. Derfor
kræser hun til fredagens
Black Friday arrangement
lidt ekstra om kunderne
med de nedsatte priser,
ligesom hun også gør det
til hendes mange kundearrangementer. Allerede om
aftenen den 30. november
inviterer hun igen kunderne
indenfor i butikken, men

denne gang er det til et
modeshow, som der kan
købes billet til i butikken. 

Bente Smedegaard fra Bentes
Shop gør klar til et rykind på
fredag.
Arkivfoto

BLACK FRIDAY
Fredag den 27. november
Åben til kl. 20.00

÷25%

Bluse

kr.

499,-

Nyhed
Skovhuus
strik

Trøje

kr.

599,-

På alle varer i
hele butikken

Gælder ikke Skovhuus, Elton og i forvejen nedsatte varer.

Torvegade 16 ∙ 6330 Padborg ∙ Tlf. 5114 1858 ∙
ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag 10.00-17.30, Lørdag 10.00-12.30
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PADBORG TORVECENTER
Fredag 27. november
Butikkerne holder
åbent til kl. 20.00

Hermann og Sögaard inviterer til
ballonfest på Black Friday
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Når der på fredag
afholdes Black Friday i
Torvecentret i Padborg
inviterer Hermann og
Sögaard kunderne indenfor til fest og farver
i deres kun 2 måneder
gamle butik.

også forretningspartneres
intention, at kunderne skal
træde ind i en butik fyldt
med fest og farver.

Balloner med rabat
Kunderne må trække en af
de heliums fyldte balloner
ned fra loftet, og deri er en

seddel placeret, som angiver, hvor meget rabat man
kan spare på ikke i forvejen
nedsatte varer, man måtte

ønske at købe til aftenens
arrangement.
Dertil kommer også et såkaldt ’trafiklys’, som udgør

Det er Jonna Hermann og
Kirsten Gosmer Sögaard,
der står bag Torvecentrets
nyeste butik, og selvom
de har overtaget butikslokalerne og en stor del af
inventaret fra Bibbe, har de
præsenteret en ny og anderledes dametøjsforretning
I et virvar af svævende
og farverige balloner, er
det de to veninder og nu

Gitte Bruhn, Jonna
Hermann og Kirsten Gosmer
Sögaard inviterer til ballonfest.
Arkivfoto

BLACK FRIDAY

MASAI
BESSIE
C·RO
ETAGE
MICHA
MANSTED
Z·BIZ
SOYACONCEPT
SOULMATE
NÜMPH
PEPPERCORN
CREAM
ONE TWO
DRYS
DEFINE
WINDFELD
SÖRNSN
SOON
DECOY

en af butikkens vægge fyldt
med tøj mærket i forskellige
farver. For hver farve er der
en tilhørende pris, og tøjet
med den respektive farve
kan være sat ned til mellem
100 og 500 kr.
Jonna Hermann, Kirsten
Gosmer Sögaard og
deres butiksassistent Gitte
Bruhn har store forventninger til Black Friday
arrangementet, og med
deres sprudlende humør
og entusiastiske og positive
tilgang til tingene håber de
på, at kunne give kunderne
en dejlig aften med fest og
farver. 

Fredag den
27. november

Gode tilbud hele dagen

kr.

kr.

100,-

,
0
0
3

kr.

kr.

200,-

500,-

kr.

400,Fra kl. 17.00
til 20.00
Træk EN ballon
med procenter i
Spar helt op til

50%

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

på ikke nedsatte varer

black friday

padborg torvecenter

Høj stemning i Kollund

7

Årets Julegave
Gavekort til
Torvecenteret i Padborg
Gavekortet kan købes alle hverdage
fra kl. 10-17 i Postbutikken i SuperBrugsen

Kollund Forsamlingshus
husede 149 glade og
feststemte mennesker, der
alle sang med på de kendte
Kim Larsen sange leveret af
Gazværk. En kæmpe succes,
som forhåbentligt bliver en
tradition.


APOTEKET PADBORG

Jan Jensen

Foto Ditte Vennits Nielsen

Guld - Sølv - Ure

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Julemanden vækkes
Af Ditte Vennits Nielsen

Nu har julemanden vist
sovet nok, og derfor inviteres alle børn lørdag
den 28. november kl.
10.30 til at prøve at få
ham vækket op af sin
dvale på Oldemorstoft.
Hvis børnene får råbt
højt nok, og julemanden

Lørdag den
28. november
kl. 10.30
skal julemanden
vækkes på
Oldemorstoft

stiger ned fra loftet,
går turen over i det flot
pyntede Torvecenter, hvor
alle børn får udleveret en
julegodtepose.
Da ventetiden kan blive
lidt lang, serveres der en
lille skål risengrød til de
glade børn, mens der også
er mulighed for at købe
et glas gløgg, en dejlig
varm pølse eller sågar en

pandekage. I de små huse
kan man bl.a. købe lækker
honning og spændende
produkter fra Forever
Living – gode kalender/
værtindegaver. Butikkerne
bugner med julegaveideer,
så den hyggelige julemåned
bliver skudt i gang med
manér i Padborg. 

Julemand,
julemand

Bov Kro

PADBORG
TORVECENTER

LÆDERVARER
Rejsetasker i læder
før op til kr. 2199,-

kom nu frem....

nu fra kr.

800,-

Så længe lager haves

Stort udvalg i skindtasker og clutch
SPAR OP TIL

50%

Dametasker i læder
Flere farver
før kr. 1399,00
nu kr.

GRATIS
GODTEPOSER

750,-

Så længe lager haves

Julemanden deler herefter gratis godteposer
ud til alle børn i Torvecentret.
Samtidig serverer Beredskabsstyrelsen en lille
portion gratis risengrød til alle børnene.
De voksne kan købe gløgg, grillpølser,
honning m.m. ved de pyntede huse.
Torvecentret glæder sig til at se
mange glade børn og voksne.

PADBORG

TORVECENTER

Gellett

Vi har et stort udvalg i
kufferter, handsker samt
herre- og damepunge
Vi ses - Gellett
er i Torvecenteret i
november og december

Torvegade 21, 6330 Padborg - Den gl. Bentes shop

BLACK FRIDAY
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PADBORG TORVECENTER
Fredag 27. november
Butikkerne holder
åbent til kl. 20.00

Ny Form udvider med 150 kvadratmeter i Kruså
Af Ditte Vennits Nielsen

Er det ikke vidunderligt,
når det går godt. Det
synes Ny Form i Kruså i
hvert fald, og de har nu
udvidet forretningen og
med et større varesortiment i den ekspanderende forretning.
Afdelingen med dametøj
Mio Mondo rykker ned
i de nye lokaler, hvor der
er mere plads. Derfor kan
man udvide med nye mærker og tøj i både store og
små størrelser.
Hele forretningen får et
løft, og der bliver flyttet
rundt i butikken. Hvor
dametøjsafdelingen før lå,
kommer børnetøjsafdelingen nu til at ligge, og med
tiden bliver også denne
afdeling udvidet med et

bredere sortiment pga. den
store efterspørgsel.
Det var egentlig først
meningen, at ombygningen
skulle have ventet, men for
at tilfredsstille kundernes
behov, specielt her op til jul
og den travlhed, det bringer
med sig, besluttede man
at lade håndværkerne gå i
gang, og nu kan man glæde
sig over det flotte resultat.

Fremgang
43-årig Sanne Frees har
stået i spidsen for forretningen i Kruså i over et år,

og det er kun gået fremad
siden. Sanne Frees har
været serviceleder inden for
rengøringsbranchen, og før

dette var hun i over 16 år
ansat i en isenkrambutik,
så stillingen som butikschef
ligger godt til hende.

Butikschef Sanne Frees står i
spidsen for Ny Form i Kruså.
 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Til daglig bor hun i
Rødekro med sin mand
Henning, som er ansat som
projektleder i Aarhus, og de
har sammen 2 voksne piger
på 18 og 20 år.
Henning er kun hjemme
i weekenden, og da Ny
Form på nær 2 dage har
åbent hele året rundt, er
det somme tider lidt af en
udfordring at få hjemmelivet til at fungere, men som
Sanne Frees pointerer:
”Det er vi jo vant til, og vi
kender ikke til andet”.
Ud over butikschefen er
43-årige Tennella fuldtidsansat, og der er 5 ungarbejdere tilknyttet butikken.
Med udvidelsen kommer
de på sigt til at mangle en
deltidsansat og 1 ungarbejder mere, så det går godt i
Ny Form. 

-50%
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på udvalgte vare

r

Kom ind og se vores nye afdeling i nyform
- og gør et GODT KUP!
Ultimate coated
buks fra Only.
Normalpris
299,95
Åbningspris -50%

149,95
Bliv klar til julefrokosten
med denne blondetop.
Normalpris 249,95

Super smart
cardigan.
Normalpris
299,95

Åbningspris -50%

Åbningspris -50%

149,95

124,95

Mio Mondo, Flensborgvej 16, 6340 Kruså
Mandag - Torsdag 10.00 - 17.30. Fredag 10.00-20.00
Lørdag - Søndag 10.00 - 18.00

Normalt åbent
til 17.30 fredag

Mio Mondo

black friday

padborg torvecenter

HUSK Fredag har vi åbent til kl. 20.00

G
L
A
S
S
G
N
I
N
B
Å

9

Normal åbningstid
fredag til kl. 17.30

SØNDAG
FREDAG, LØRDAG27O/1G1 t.o
.m. d. 29/11
Tilbuddene gælder fra d.

NU KUN

NIKE FRITIDSSKO
Model: Downshifter
Herre og dame

499,95
MRK. PRIS
999,95

NU KUN

299,95
MRK. PRIS
499,95
H2O VINTERJAKKE
Model: Silas og Stella
Vindtætte og vandafvisende vinterjakker til
herrer og damer.

NU KUN

299,95
MRK. PRIS
999,95

NICO VINTERSTØVLER
Model: Thermoboot JR
Pige og dreng

NU KUN

NANOK VINTERJAKKE
Model: East Sea, North Sea
Vind- og vandtæt samt åndbare
vinterjakker til herrer og damer.

99,95

HUMMEL SPORTSBAG
Model: SA BAG XS
Mål 40.5 x 21 cm

NU KUN

99,95

H2O FLEECE
Model: Sander og Saga
Herre og dame

NU KUN

199,95
MRK. PRIS
499,95

EK
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MRK. PRIS
249,95
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kit rtø
D
øj j o E
PR
...o og g t
i
l
g
til be
be h IS
m me
er ge
hø ør ER
e
t
r

MRK. PRIS
299,95

nyform Kruså

Flensborgvej 16
6340 Kruså

Åbningstider
Mandag - Torsdag
Fredag
Lørdag - Søndag

10.00 - 17.30
10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
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Black Friday

padborg torvecenter

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.
________________________________________
________________________________________

Grønlangkål i Ældre Sagen
Af Gunnar Hattesen

Menuen stod på de
berømte sønderjyske
grønlangkål med tilbehør, da Ældre Sagen i
Bov forleden inviterede
til spisning på Bov Kro.
Der deltog 47 medlemmer,
og stemningen var super
hyggelig, Ikke mindst
orkesteret
var med til at gøre aftenen
hyggelig.
Sangbogen var fremme,
og mange af de smukke efterårs- sange blev sunget. 

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. 10.

Alle former for

Blomsterdekorering
–kun fantasien sætter grænser

Ældre Sagen i Bov havde
arrangeret en hyggelig
aftenen med sønderjysk grønlangkål. Foto Tove Hansen

135 til lotto

Kære Patrick
Stort tillykke med de 30 år
den 28. november.
Håber du får en rigtig god dag.

Af Per Ihle

Kærlig hilsen fra
Liam, Diane, Mor,
Berndt, Mormor, Moster,
René og Malene

PADBORG

Andelsselskabet Holbøl
Landbohjem samlede søndag aften 135 mennesker
til lottospil. Gevinsterne

TLF.: 74 67 31 36

Hjertelig tak

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

Tak for opmærksomheden ved vores diamantbryllup

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.

Tak til naboer for den fine dørranke og nabogaver
Tak til børn og børnebørn for hjælp og underholdning
Tak til Bov kro for god mad og betjening
Hilsen
Ingrid og Andreas Hockerup

Julestue

Ju

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer til

Adventshygge

Onsdag den 2. december 2015 kl. 19.00
i Grænsehallernes Multisal
Den kendte gruppe Canzone vil denne aften glæde
os med deres dejlige underholdning.
Der afholdes som sædvanlig amerikansk lotteri,
og foreningen sørger for gevinsterne.
Pris for kaffe og kløben: kr. 60,Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig
og underholdende aften.
På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene
Lørdag den 5. december kl. 10-14

÷50% på alt i butikke

n

Tilbuddet gælder kun denne dag
Vi afhenter gerne møbler og tømmer dødsboer.
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138
Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider

var skænket af lokale
erhvervsdrivende, så spillet gav et pænt overskud
til vedligeholdelse af
landbohjemmet. 

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

KIROPRAKTISK KLINIK
Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg
Tlf. 74 67 10 11
www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk
Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30
Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

Lørdag den 28. november kl. 13 - 16
på Rønshave Plejecenter
Salg af juledekorationer m.m.
Stor tombola med mange fine gevinster
Der er forskellige boder
Der kan købes kaffe og æbleskiver
Venlig hilsen
Vennekredsen

HJÆLP TIL ENGELSK SØGES

Jeg søger en som vil hjælpe mig med at blive bedre til engelsk.
Jeg kan almindelig ”rejsegloser”, men ønsker, at forbedre mit engelsk
således at jeg kan føre almindelige sammenhængende samtaler.
Jeg ønsker undervisning 1 – 2 gange ugentligt
og gerne morgen/formiddag i Padborg.
Timer, dage/tidspunkt samt afregning aftales nærmere.

HJÆLP TIL THAI SØGES
Jeg har brug for hjælp fra en som taler Thai. Der vil
være løbende små opgaver. Derudover ønsker jeg at
lærer sproget da jeg rejser meget i Thailand.

VENLIGST KONTAKT
JOHNNY KRISTENSEN PÅ 51 67 56 30
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Mand fik
ildebefindende
En mandlig ansat fik
forleden et ildebefindende
på Meritten, mens han var
i færd med at undervise
eleverne.
Ved fælles hjælp fik
nogle kolleger givet ham
hjertemassage og kunstigt

Smykker
Ved et indbrud forleden
i en villa på Gammeltoft
i Holbøl blev der stjålet
smykker og mobiltelefoner.

Læg en personlig og unik julegave
under juletræet

åndedræt, og en virksomhed tæt ved kom ilende
med en hjertestarter.
Da ambulancen nåede
frem havde kollegerne fået
ham stabiliseret og han
blev kørt til Diako i
Flensborg. 

Tyvene kom ind i huset ved
at bryde et soveværelsesvindue op. 

EU-debatmøde
på Bov Kro
Europabevægelsen Syd- og Sønderjylland
inviterer til arrangement om folkeafstemningen
3. december samt happening ved den
dansk/tyske grænse i Padborg

Onsdag den 25. november
på Bov Kro, Hærvejen 25, 6330 Padborg,
samt grænsen i Padborg
Program for dagen
kl. 13.00 - 13.15 Velkomst
kl. 13.15 - 14.00 Oplæg fra organisationer
kl. 14.00 - 14.30 Oplæg Stine Bosse, formand
for Europabevægelsen
kl. 14.30 - 15.30 Politisk debat
Medlem af Europa-Parlamentet
Ulla Tørnæs (V)
Folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S)
Hans Hansen (Folkebevægelsen mod EU)
Folketingsmedlem Lotte Rod (RV)
kl. 15.30 - 16.00 Afslutning
kl. 16.15 - 18.00 Happening ved den dansk/
tyske grænse i Padborg
Tilmelding
Mail til eubev@eubev.dk

GULDSMED
Rie Meyer
Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082
rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Smykker lavet på eget værksted

Find mig også på Facebook

Hvad
stemmer
DU
ved folkeafstemningen den 3. december?
Tænketanken EUROPA og ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport inviterer til debatmøde mellem udenrigsminister Kristian Jensen og
næstformand i Dansk Folkeparti, Søren Espersen, i Padborg.

Hvem vinder? Ja eller nej?
Skal Danmark omdanne
retsforbeholdet til en tilvalgsordning?
Den 30. november 2015 mødes udenrigsminister Kristian
Jensen i direkte battle med
Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen. Det
sker i Padborg i en tætpakket
ITD-sal med 200 deltagere.
Udfaldet kan blive afgørende
for Danmarks Europa-politik
i mange år frem. Vi tester,
hvem der har den stærkeste
sag før folkeafstemningen den
3. december 2015.

Udenrigsminister
Kristian Jensen

Dansk Folkepartis næstformand
Søren Espersen

Direktør, Tænketanken EUROPA
Bjarke Møller

Adm. direktør, ITD
Jacob Chr. Nielsen

Program for arrangementet

HUS UDLEJES I KLIPLEV

15.00-15.15

Velkomst ved dagens moderator Bjarke Møller, direktør i Tænketanken EUROPA
– hvad stemmer vi om den 3. december.

15.15-15.30

Adm. direktør, ITD, Jacob Chr. Nielsen. Hvorfor er afstemningen vigtig for transportog logistikbranchen?

15.30-16.30

Udenrigsminister Kristian Jensen og næstformand i Dansk Folkeparti, Søren Espersen,
i duel: Skal vi stemme ja eller nej ved folkeafstemningen?

Nyrenoveret hus med 5 værelser
Billig i forbrug
Udlejes snarest

HENVENDELSE 20247614

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

HENDVENDELSE TLF. 74 67 10 35

Tid og sted for arrangementet
Hvornår:

Mandag den 30. november 2015
kl. 15.00-16.30

Hvor:

ITD’s konferencesal
Lyren 1 . 6330 Padborg

Moderator: Bjarke Møller

Tilmelding senest den 25. november
på itd.dk/debat.

Vi ser frem til en god debat!
Med venlig hilsen
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Hvilke fritidsinteresser har du?

Dorit Steffensen, Bov
"Vi har sommerhus i
Sverige, og er deroppe 3-4
måneder om året. Vi maler,
holder huset i god stand og
tager på ture. Huset ligger
midt ude i en skov, og er
vældig hyggelig".

Inge-Mette Rosenberg,
Harreslev
"Det er min have. Jeg tror,
jeg bruger 10 timer om
ugen på haven med at plante blomster, lave springvand
og luge. Min mand står for
græsslåning. Vi købte det
store hus for fem år siden".

Udlejes

Plads til 145 pers.

Martin Fogh, Padborg
"Jeg spiller hockey en gang
om ugen i Hjordkær. Det
har jeg gjort i 15 år, og det
er skide sjovt. Desuden har
jeg sæsonkort til ishockey
i Vojens, og det er også
vældig morsomt".

Helle Bækgaard, Smedeby
"Jeg har altid været meget
kreativ, og har stor fornøjelse af at male et par
abstrakte eller naturbilleder
om året. Det er ikke nogen,
jeg sælger, men jeg slapper
af med at male".

JULETRÆER OG
PYNTEGRØNT

direkte fra
Skovgården

Mulighed for “fæld selv”

Booking:
k. M. nissen

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

Tlf. 7467 6690/6177 6690

www.faarhus.com

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

Peter Madsen, Årslev
"Det er min datter på 2½
år, Johanne. Og jeg nyder
det. Man skal give sig selv
tid til at være far. Det får
man ikke igen. Og hun
kommer løbende hen imod
mig, når jeg kommer hjem
fra arbejde".

Af Gunnar Hattesen
Foto Tove Hansen

Hans Henrik Bang, Bov
"Jeg læser mange historiske
bøger. Det er min helt store
interesse. Jeg var i 32 år
formand for Lokalhistorisk
Forening i Vis Herred, og
arbejdet med lokalhistorie
er en berigelse for mig".

Stifters 100
års dag
Vognmandsfirmaet
H.P. Therkelsen afholdt
fredag deres årlige
generalforsamling.

På selve denne dag kunne
skaberen, den nu afdøde
Hans Peter Therkelsen,
netop være fyldt 100 år. 

EU DEBATMØDE
forud for folkeafstemningen
om retsforbeholdet den
Kloakrotten.net
3. december 2015
TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER 2015 KL. 19.00
PÅ FOLKEHJEM, HADERSLEVVEJ 7, AABENRAA
Aftenen indledes med indlæg fra:
- Fhv. Finansminister Bjarne Corydon
- Miljø og Fødevareminister Eva Kjer Hansen
- Aabenraas borgmester Thomas Andresen
Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål og få en aktiv debat.

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.

Mødet er offentligt og åbent for alle.
Der serveres kaffe og kage til kr. 65,- per person

Pris kr. 350,-

Dette arrangement afholdes i et samarbejde
mellem Socialdemokraterne i Aabenraa kommune
og Venstre i Aabenraa Kommune

Tilmelding på tlf. 2116 0683

Læs mere på www.a-aabenraa.dk og www.aabenraa.venstre.dk

Vi er hjemme ved 20-tiden.

BovAvis
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Fredslyset fra Betlehem
kommer til Holbøl
Af Per Ihle

På søndag er det 1
søndag i advent, og
i Holbøl kirke fejrer
man det med deltagelse af medlemmer
fra Sct. Georgs Gildet i
Padborg.
De medbringer et lys,
som er blevet tændt ved

flammen fra det lys, som altid brænder i Fødselskirken
i Betlehem. Det sted hvor
Jesus blev født, også kaldet
"Fødselsgrotten".
Det var et lokalt medlem
af Sct. Georgs Gildet, Jens
Michelsen fra Hønsnap,
som spurgte, om Holbøl
Kirke var interesseret i at
modtage fredslyset.
Folk, som kommer til

gudstjenesten må gerne
medbringe en lanterne el.
lign. Så kan de få deres eget
lys tændt fra flammen, og
tage den med hjem.
Det første lys i adventskransen i Holbøl Kirke vil
ligeledes blive tændt ved
flammen fra fredslyset.
Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe i våbenhuset. 

Petanque Skatspil
Bov IF Petanque holdt
forleden præmiespil på
banerne i Padborg.
Følgende spillere fik
vinpræmier:
Cille B. Hansen, Hans
Schleef, Lis Johansen,
Else M. Johansen, Anne
Vejbæk, Lili Tychsen, Stig
Urwald og Carl Erik Petz
Efter spillet var der
kaffe og præmieuddeling i
Klubhuset. 

Padborg Skatklub har holdt
klubaften.
1. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen,
Bov, 979 point
Nr 2 Vagn Christiansen,
Aabenraa, 898 point
Nr 3 Erwin Erichs,
Holbøl, 890 point
Nr 4 Svend Åge Thielsen,
Holbøl, 847 point

2. runde
Jes P. Hansen, Gejlå, 1313
point
Morten Kristiansen,
Frøslev, 1177 point
Erwin Erichs, Holbøl,
1129 point
Jonni Johannsen,
Kollund, 985 point. 

Initiativtagerne til julestuen var Hanne Petersen, Solveig Hedegaard og Anna Christine Jessen.

Foto Tove Hansen

Hyggelig julestue i Vilsbæk
Af Gunnar Hattesen

Sædvanen tro var der søndag julestue i Vilsbækhuset.
Selv om vejret bød på slud
og sne var julestuen pænt
besøgt, og de besøgende
nød det lille, men hyggelige
julemarked. 
De besøgende nød julestuen i
Vilsbækhuset.

Foto Tove Hansen

TANDLÆGEPRAKSIS LUKKER
Tandlægepraksis Solbakken 13 i Kruså ophører med udgangen af november måned.
Jeg takker mine patienter for den tillid der er vist mig gennem årene.
For at opfylde de nye nationale og kliniske retningslinjer krævet af Sundhedstyrelsen, skal der en ikke
uvæsentlig investering til, for at fortsætte patientbehandlingen på adressen i Kruså.
Derfor fortsætter jeg fra 2. december mit virke hos
tandlæge Thomas Wendel, Alter Kirchenweg 62 i Handewitt i Tyskland.
Her er såvel gamle som nye patienter velkomne.
Jeg træffes fremover efter aftale på telefon 0049 4608 9726188.

KRUSÅ

Tandlæge Karin Urban

HANDEWITT

KØRSELSVEJLEDNING
Padborg
grænse
1

Over Padborg grænse
fortsættes lige ud af
Ochsenweg 1,5 km.
1. Drej til højre og følg
Ellunder Weg 3,8 km.
2. Drej til venstre og følg
Ellunder Str. 2,3 km.

2

3

Ny Adresse: Alter Kirchenweg 62 i Handewitt

3. I krydset ved
Lecker Chausee kør
lige over. Den ny praksis
ligger på venstre side
efter 200 m
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500 til julemarked på
Smedeby Kro
Af Ditte Vennits Nielsen

Foran Smedeby Kro er
der stillet 2 små Ape
biler op. De er udstillet
fra Slots Servicecenter,
og den røde og blå
farve fanger de forbipasserendes blik.
Derfor drejer man ind på
p-pladsen og finder ud
af, at Landsforeningen af
Handicappede afholder
deres årlige julemarked på
kroen.
Når man træder ind af

døren mødes man af farverige borde med nisser, juledekorationer, strik i mange
forskellige mønstre, smykker og graverede glas – en
sand fryd for øjnene. Der er
ligeledes tombola med fine
præmier og mulighed for at
stille sulten og tørsten i et
meget varierende udvalg.
Sognepræst Kevin
Asmussen byder velkommen og holder en fin
tale, hvor han bl.a. læser
en historie om Emil fra
Lønneberg, som jo desværre ender med, at Emil

Der var 21 udstillere på
Smedeby Kro.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

sidder og snitter træfigurer
i skuret.
Formanden Svend
Villadsen sidder ved et
af bordene og får sig en
kop kaffe, mens hans
lille juletræ på blusen

blinker lystigt. Han fortæller, at foreningen for
nogle år siden kun havde

Borgerservice og bibliotek
flytter sammen i Padborg
Af Gunnar Hattesen

Borgerservice fra
Plantagevej i Bov flytter
torsdag den 17. december

ind på Bov Bibliotek i
Padborg.
Som led i flytningen har
Borgerservice i Bov lukket fra 11. til og med 16.
december.

Åbningstiden i borgerservice vil være den samme
som hidtil efter 17. december, og det samme vil servicen til borgerne. Eneste
forskel er, at borgerne

fremover selv skal medbringe foto til pas og kørekort. Alternativt kan man
bestille pas og kørekort i
Borgerservice i Aabenraa og
få taget foto der.

35 medlemmer – i dag er
de helt oppe på 140, hvilket
han er mægtig stolt af.

De 21 udstillere i salen
fik besøg af godt 500
besøgende. 

"Vi lukker borgerservice
ned og flytter inden jul og
sørger for at få så meget
som muligt op at køre inden jul. Vi vil gøre alt, hvad
vi kan for at børnesygdommene er overstået og alt
kører igen, når vi åbner
efter nytår 4. januar", siger

borgerservicechef Esben K.
Christiansen.
Borgere i Bov-området
kan benytte borgerservice i
Aabenraa, mens flytningen
står på. Flytningen af
Borgerservice i Bov til Bov
Bibliotek i Padborg er et led
i budgetforliget for 2016. 

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Vi gør det nemt
Mandag-fredag:
Stjerneskud

KUN

49,HUSK
Vi har også
værelsesudlejning

OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 00 66
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* PÅ ALLE
MØBLER
*

PÅ RESTEN
AF BUTIKKEN

*GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

SINNERUP FLENSBURG FLENSBURG GALERIE · HOLM 57-61 · MANDAG- LØRDAG KL. 9.30 - 20
MØBELHUSET I HARRISLEE · GEWERBEHOF 7-9 · TORSDAG- FREDAG KL. 10 - 19 · LØRDAG KL. 10 - 17

15

16

Bov

Din lokale håndværker

Todsbøl Sandblæsning
&murerforretning

Din Kloakmester
Ring til Kim

v/ Kurt Larsen · Vollerupvej 11 · 6360 Tinglev
kurtm.larsen@hotmail.com

Tlf. 29 21 51 08 . Mobil 24 63 69 47

Porte og automatik
● Private ● Erhverv

&	
  Ejendoms	
  service	
  ApS	
  

Anlægsgartner

Entreprenørservice

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

Tømrer

Træfældning

Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning, Renovering

Træfældning, Beskæring
Topkapning

Monika Petersen
Malermester

Klaus Tranum
Dennis Lorenzen
Ejner Tranum

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså

2047 5290
2758 8750
5050 8722

å	
  

Gulvafslibning

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

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

Murer

Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning

SANDBLÆSNING OG MURERARBEJDE

Ring og få et uforpligtende tilbud

Natur

Nyt - Renovering - stort eller småt

Oliering - lakering

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

Malermester

Vi er specialister
i tryghed

Ring og få et uforpligtende tilbud

Alter
Kirchenweg
83
Gejlåvej
12 · 6340 Kruså
D
24983
Handewitt
. Mobil. +45 21914455
Tlf.- +45
74670050
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

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav
Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

Kliplev Hovedgade 18, Kliplev · 6200 Aabenraa
Email: maryogpeter@hotmail.com

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

Kenneth Jacobsen

Kliplev Byggeforretning ApS

Telefon 7468 7613 · Mobil 2073 8613

H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

Vognmandsﬁrmaet

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

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

Kloakservice
V
Vognmand

T
K loa k-

Mathias Jessen 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

Bred VVS ApS

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

ELEK TRISKE ARTIK LER

AUT. INSTALL ATØR

www.louispoulsen.com

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

28/08/13

10:19

CVR 34 22 35 72

ALT I SALG
E/
SERVIC

Side 1

Patera

D e s i g n : Ø i v i n d S l a a t to

Kr.

7.995,-

Aut. el-installatør

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

Lunddal
www.el-teknik.dk

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

✔ El-installation

✔ EDB-installation

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

Tværgade 2-4 6330 Padborg

Tlf. 74 67 18 88

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

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

black friday

padborg torvecenter

Fra fredelige Kruså til storbylivet i Odense
Rasmus Rasmussen havde i
starten af studie tiden i
Odense hjemve til Kruså.
 Foto Signe Svane Kryger

undervisning i de værktøjer,
som de skal bruge, og det
mener Rasmus Rasmussen
giver en oplevelse af, at der
sker noget nyt hver dag.

Af Signe Svane Kryger

Ung, kreativ og studerende er tre ord, der
passer umådeligt godt
til 22-årige Rasmus
Rasmussen fra Kruså.
Han er nemlig i gang med
sit tredje semester som
multimediedesigner, hvilket
han læser til i Odense
på Erhvervsakademiet
Lillebælt.
En typisk dag som multimediedesigner består en
stor del af undervisningen
af projektarbejde og
gruppearbejde.
Der er intet fast skema
på uddannelsen, så eleverne har ikke fag, men får

Sabbatår
Rasmus Rasmussen er
opvokset i Kruså, men
han valgte at flytte fra sine
sønderjyske rødder for at
studere i Odense, da det var
det eneste sted i Danmark,
som havde lige præcis den
uddannelse, han gerne ville
på.
Efter sin HTXuddannelse i Aabenraa tog
han et sabbatår, hvor han
rejste rundt i New Zealand,
men da året var omme,
var han stadig i tvivl om,

Områdets foretrukne kvalitetsrestaurant

Marienhölzungsweg 150 • 24939 Flensburg
Tlf. +49 461 582294 • www.marienhoelzung.com

Kruså Autoværksted
/ Johannes Bogh, mekanikermester

v

Vinterklargøring
af bilen
Savværksvej 5,
6340 Kruså
johs.r.b@mail.dk
Tlf. 20 64 80 54
Tlf. 73 67 40 00

kr.

190,-

Alle bilmærker repareres

hvilken uddannelse han
skulle vælge, så det var lidt
af et spring, da han valgte
multimediedesign med film
og animation.
Baggrunden for at vælge
så kreativ en uddannelse,
går tilbage til, da han var
helt lille, hvor han allerede i
en alder af fire år, begyndte
at tegne.
”Jeg kan huske, at jeg
tegnede sammen med
min bedstefar, og i starten
tegnede jeg bare af efter
dinosaur bøger”, fortæller
Rasmus Rasmussen.
Skaber genet, som han
besidder, falder også
godt i hak med en anden
interesse, han har – fuldkontaktskarate - som han
har trænet i 11 år i Gråsten
Karate Klub.
”Jeg har altid godt kunne
lide at skabe, bygge og
udfolde mig kreativt, og det
er noget af det, som karate
også giver mig”, lyder det
fra ham.
”Noget af det sværeste er
at være hundrede procent
fuldkomment tilfreds med
det jeg laver, for der er jo
ingen begrænsninger i skaberverdenen, så man kan

altid gøre det lidt bedre”,
siger Rasmus Rasmussen.
Fra Kruså til Odense
At flytte fra hus i Kruså til
lejlighed i Odense var også
lidt af en forandring, og i
starten savnede han den
friske luft og dejlige natur
i Kruså, men de mange
nye jobmuligheder, sociale
events og det spændende
byliv i Odense, hjalp på
hjemveen.
”Der er mange mennesker
og muligheder i Odense,
og det er rigtig spændende,
men nogle gange savner jeg
at bo tættere på karateklubben, hvor jeg trænede,
da den betyder meget for
mig”, fortæller Rasmus
Rasmussen.
Fremtiden
Planen er at gøre uddannelsen færdig, og han er sikker
på, at han ender med at
arbejde med noget kreativt
eller sportsrelateret, men
om det bliver multimediedesigner er endnu uvist.
”Planen er at gøre min uddannelse færdig, og så overvejer jeg at skifte retning
til fysioterapeut”, forklarer
Rasmus Rasmussen.
”Jeg forestiller mig, at jeg
i fremtiden vil bo i et hus
med en stor have i Jylland
sammen med en fremtidig
kæreste”.

Når uddannelses- og
boligdrømmene lægges lidt
til side, har han et andet
mål, som han en dag vil
gennemføre.
”Jeg elsker ekstremsport
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og at kunne udføre noget,
som ikke er muligt for alle,
så en dag vil jeg gennemføre en ironman”, fortæller Rasmus Rasmussen
målrettet. 

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

• BILLIG shuttle til/fra
Hamborg Lufthavn
med afhentning på hjemadressen

HUSK!

Hvad du finder på nettet,
får du også ved os!

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

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20
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Lundtoft

Vi ses til Kliplevs Julehyggeligste Juleweekend - Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. November

Kliplev-røvere Stort julemarked i Kliplev
blev fanget
Af Søren Frederiksen

Politiet har anholdt de to
17-årige mænd fra lokalområdet, som 11. september
truede to ansatte i Dagli
Brugsen i Kliplev til at
udlevere dagens omsætning
på 65.000 kroner.
De to fyre er sigtet for

det voldsomme røveri og er
blevet varetægtsfængslet.
Foruden de to anholdte
har politiet identificeret
yderligere to personer, som
er mistænkt for at have
deltaget i røveriet. 

Pengeregn fra
Felstedugen
Af Søren Gülck

Felstedugen blev på alle
måder en succes.
Festen gav et overskud
på ikke mindre 51.000 kr.
Det kunne formanden Jan
Andersen oplyse over for
de 20 deltagere, som deltog
i den ordinære generalforsamling. Felsted Bokseklub

modtog 10.000 kr., FIF fik
ligeledes 10.000 kr, mens
spejderne fik 5.500 kr.
Endelig var der 4.500 kr. til
Åben Hal.
To aktive medlemmer
valgte at træde ud ad
bestyrelsen. Det var Bent
Arnesen og Frank Lassen.
Valgt blev Anne-Lise
Steengaard. 

Vi glæder os til at se jer til Kliplev Julemarked ved

Straagaards Smedje
Fredag d. 27. fra 17 - 23 &
Lørdag d. 28. November fra 10 - 17

Forberedelserne er
ved at være på plads
til årets julemarked
fredag og lørdag ved
Straagaards Smedje i
Kliplev.

I samarbejde mellem
Straagaards Smedje,
Lokalhistoriks Arkiv
og Kliplev Handel og
Håndværk er der lagt op til
først og fremmest en hyggelig juleweekend i Kliplev.
Punsch hytten er på
plads, hvor publikum kan
købe punsch, øl, sodavand,
grillede kålpølser, en lækker julemenu og andre
lækkerier.
Fredag aften spiller Mig
og Rasmus op til en hyggelig aften i det opvarmede
telt, og lørdag er der masser
af spændende programpunkter. Lokalhistorisk

Punsch hytten er ved at blive opstillet i Kliplev.
Arkiv har åbent med salg af
kaffe, ænbleskiver og juledekorationer, og kl 14.30 er
der udgivelse af Historisk
Årsskrift.
Kl 14. 00 udkommer
Kliplev Julebryg for andet
år, og borgmester Thomas

Andresen (V) er igen på
besøg sammen med øllen.
Hele dagen er der snobrødsbagning for børnene,
salg af juletræer og andet
godt til julen, og i teltet
er der salg af vafler og
julegodter.
Derudover har

Foto Søren Frederiksen

Naturmælk leveret en
masse Sønderjyske fristelser
der er værd at smage, så det
bliver også for første gang
med en strejf af gourmet.
Det er selvfølgelig gratis
at deltage på markedet, og
hele dagen er der åbent i
Smedjen med aktiviteter. 

Rykind i Bovrup Plejecenter
Af Gunnar Hattesen

Julehyggen bredte sig i
Bovrup Plejecenter, da der
forleden var julemarked.
Det var Vennekredsen,
som bød inden for til et
væld af julegaver. 

Det er en juletradition at der
hvert år er julemarked på
Bovrup Plejecenter.

Foto Tove Hansen

Med ønsket om en
julehyggelig juleweekend i Kliplev

Med ønsket om en
julehyggelig juleweekend i kliplev

Med ønsket om en
julehyggelig juleweekend i kliplev

FRI-KØL - dit autoriserede kølefirma!
Installerer og servicerer alt inden for køle teknik.
Klima-anlæg
Varmepumper (Jord-varme Luft/vand - Luft/luft)
Kølerum
Frostrum.

Fra styring af malkning til
total styring af bedriften

ISO 9001 CERTIFICERET KØLEFIRMA

Dion Jensen
Tlf. 30 51 64 34
www.fri-koel.dk

CONTAINERE TIL ALLE FORMÅL

Tlf. +45 74 68 76 85
www.jpjkliplev.dk
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Julefrokost

Bestil din mad til årets julearrangementer i Dagli Brugsens Delikatesse
Vi har det der skal til for at lave en hyggelig og velsmagende julefrokost
Se på udvalget her, eller kom ind i butikken og lad os tage en snak om det!

Juleplatte

Vælg 6 dele til julefrokosten Ekstra tilbehør til julefrokosten
(bestil mindst 6 kuverter)

Æg rejer og citron
Marinerede sild med karrysalat
Roastbeef med ristede løg og remoulade
Leverpostej med bacon og champignon
Rullepølse med sky og løgringe
Brieost med chokolade og frugt
Fiskefilet med remoulade og citron
(Min. 6 kuverter.)

Pr. kuvert Kr. 99.
den
n
a
m
e
l
u
j
l
ti
m
o
m
o
k
t
Husk a ed din julesok 0-12
m
kl. 1
r
e
b
m
e
c
. de
5
.
d
g
a
d
Lør

2 tarteletter med hønsekødsfyld
Sylte med tilbehør
Surrib med tilbehør
Juleglaseret skinke m/asparges
Mørbradbøf m/løg og champ.sauce
Roastbeef med tilbehør
Frikadeller, m/gammeldags hvidkål
Juleribbensteg m/rødkål
Ørred m/spinat
Frugtsalat
Marinerede sild
Karrysild
Stegte sild
Paneret fiskefilet med tilbehør
Æg med rejer og tilbehør
Røget laks med tilbehør
Leverpostej m/bacon og champignon
Æbleflæsk
Brieost, skæreost, druer /chokolade

6 valgfrie dele til mindst 6 kuverter:

1 Tartelet med hønsekødsfyld pr. pers.
kr. 20.
Sylte med tilbehør pr. pers.
kr. 15.
Surrib med tilbehør pr. pers.
kr. 20.
Juleglaseret skinke m/asparges i svøb.
kr. 39
Mørbradbøf m/løg og champ. sauce
kr. 39.
Grønlangkål m/hamburgerryg, kålpølser,
Brune kartofler, sennep og rødbeder
kr. 55.
3 Små frikadeller, m/gammeldags hvidkål kr. 20.
Jule ribbensteg m/rødkål
kr. 25.
Ørred m/spinat
kr. 30.
Frugtsalat
kr. 22.
Marinerede Sild
kr. 20.
Karry sild
kr. 20
Stegte sild
kr. 20.
3 skiver rugbrød, 1 franskbrød, smør og fedt kr. 20.

Er du oprettet vores SMS tilbud?
-der kommer jævnligt med RIGTIG gode tilbud!
det kan du altid komme ind og blive i butikken

120 kr. pr. kuvert
KLIPLEV - TLF. 73 31 2000
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Historisk Forening i Felsted klar med årbogen
Af Gunnar Hattesen

Godt et halvt hundrede mennesker
var mødt op i Felsted
Forsamlingslokaler, da
formanden for Historisk
Forening Kai E. Møller
bød velkommen til udgivelsen af foreningens Formand for Historisk Forening for Felsted, Kai E. Møller
årbog 2015, som er
præstenterede årbogen.
Foto Tove Hansen Der var stort fremmøde i Felsted forsamlingslokaler.
nummer 33 i rækken.
forsamlingen til, at rigtig
stadig er meget der venter
”Det er fantastisk, at man
i et lille sogn som vores
nu har været i stand til at
udgive mere end 3.400
sider med lokalt historisk
stof. Og det ser ud til at der

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

på at blive skrevet”, sagde
Kai E. Møller.
Barndom og ungdom
Årbogen har samlet en
buket med meget forskellige emner. En del nulevende borgere i sognet har
beskrevet deres barndom
og ungdom, noget som
Kai Møller opfordrede

mange fremover ville
bidrage med. Herved vil
mange små detaljer ikke gå
glemt for fremtiden.
Årbogen 2015 indeholder
desuden en artikel om
anlægsgartner Frank
Sørensen, en beretning om
landmandskonen Metha
Thaysen fra Tumbøl og
en fortælling om hvordan

musikeren fra Hjordkær
blev kromand i Felsted.
Også en instruktion om
varetagelse af arbejdet ved
kirker, skoler og fattigvæsenet er taget med i den
originale gamle tekst fra
slutningen af 1700-tallet.
Tråsbøls historie
Tråsbøl bys historie og

ejere af de enkelte gårde
er omhyggeligt beskrevet,
ligesom der er gjort et stort
arbejde med at finde udklip
fra sognet, som har været
trykt i Hejmdal for 50 år
og for 100 år siden.
Formanden takkede alle,
der havde medvirket ved
udgivelsen af årbogen, der

Foto Tove Hansen

igen i år har et rigtig flot
tryk med farvebilleder.
Efter præsentationen
underholdt tidligere
DR-journalist Flemming
Nielsen fra Egernsund
med hans fortællinger på
sønderjysk om ”Man i æ
tyn, kuen i e balle”, til stor
morskab for de mange
fremmødte. 

www.felsted-radio.dk

Kliplev Forsamlingsgaard
afholder

Stort julelottospil
Søndag den 6. december kl. 19.00
på Kliplev Forsamlingsgaard
Afholdes traditionen tro det årlige Julelotto.
Der er også i år sørget for mange fine præmier.
Kom og oplev stemningen
og nyd et par timer i
godt selskab og med højt
humør.
Vel mødt bestyrelsen

3 FOR

KØB

BETAL

Få til generalforsamling i Kliplev
Støtteforeningen
for Børn og Unge i
Kliplev samlede kun
otte deltagere til
generalforsamling.

Men som formanden Kim
Mortensen understregede,
så behøver forældrene ikke
komme til møderne, blot
de kommer og hjælper lige
så flittigt som det altid
er tilfældet når der skal
arbejdes.
Der var hverken kampvalg
eller indkomne forslag på
dagsordenen, kun et par
ændringer af ordlyd i foreningens vedtægter.
Foreningens kasserer Lone

3 FOR

Bovrup-Varnæs Husholdningsforening

Adventsmøde
Tirsdag den 1. december kl. 19.30
på Sundeved Efterskole

Modefrisør Annette Johannsen
Sdr. Landevej 22 Kliplev • 6200 Aabenraa • Tlf. 20 74 76 85
Salonen er åben efter aftale

Britt Keinicke og Kevin
Lundberg blev genvalgt.
Nyvalgt blev Lars
Christiansen, der hidtil har
været suppleant. 

For tiden går weekenderne
med at finpudse den nyanlagte Pumptrackbane bag
Kliplev Skole, der er anlagt
i knust beton og designet
af Kevin Lundberg fra
bestyrelsen.
 Foto Søren Frederiksen

Efter generalforsamlingen har Historisk
Sogneforening for Bovrup
& Varnæs atter konstitueret

BETAL

det billigste produkt er gratis

der forventes åbnet om kort
tid.
Formanden Kim
Mortensen og kasserer
Lone Hertz og de to
bestyrelsesmedlemmer

Trukket i arbejdstøjet

det billigste produkt er gratis

KØB

Hertz kunne præsentere
et godkendt regnskab, der
viste et mindre underskud.
Foreningen står bag
projekter som Kliplevs
Multibane, gyngestativer og
lige nu er de ved at afslutte
et flot gennemført stykke
arbejde med etableringen
af Kliplev Pumptrackbane,

Ulla Alnor laver juledekorationer
Inge Marie Callesen
læser julehistorie
Kaffe og amerikansk lotteri
Alle er velkommen

sig med Jes Ove Petersen
som formand.
Næstformand blev Peter S
Petersen, mens Gurli Olsen
varetager hvervet som
kasserer.
Sekretær er Gudrun
Petersen og arkivleder er
Viggo Petersen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Philipsen
og Søren Gammelgaard.
1. suppleant er Tage Elkær
Larsen, mens 2. suppleant
er Finn Christiansen
Revisor er Holger
Warncke, mens 1. revisorsuppleant er Ole Larsen 

70 år

50 år

Flemming Kruse,
Kidingvej 16, Bovrup,
fylder tirsdag den 24. november 70 år. 

Bente Bisgaard Hansen,
Kliplev, fylder onsdag den
25. november 50 år. 

