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 43 25. oktober 2016 8. årgang

GRÅSTEN
PADBORG

Rinkenæs Aftenskole

FOREDRAG

DELIKATESSEN TILBYDER
3 stk. højtbelagte snitter

Søren Gade kommer og fortæller om sit spændende liv.
Benniksgaard MANDAG den 31. oktober Kl. 19.00
Entré 125 kr.
Kaffe kan købes i pausen for 45 kr.
Entreen betales på 8060 1135470.

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Kaffen afregnes med hotellet.
TILMELDELSE post@aftenskolerne.com
eller på telefon 74651187.

Julefrokost
&
Julebal

Kun

35,ÅBNINGSTIDER

Danmarks
første
SuperBrugsen Gråsten Telefon
73 65 26 00
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Alle dage kl. 7.00-20.00
all-inclusive
tv-pakker! Alle dage kl. 7.00-19.00

TILBUD

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

Vi sætter en ære i at give dig
HDTV-box
Parabol
den
bedste rådgivning
Standard installation

Ingen k
kortafgift
ortafgift

Kopipapir
HDTV-kanaler i alle tv-pakk
tv-pakker
er

T
Tv-abonnement
v-abonnement til 4 rum

Pr. pk. 4995

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

BUM!

Få et uforbindende
72 kanaler

pr. md.

pr. md.

88 kanaler

,-*
299,
-* når det 399,
tilbud
gælder

578,-*

Min. pris 1. år
3.588,-

Min. pris 1. år
6.936,-

pr. md.

pris 1. år
TV - RadioMin.-4.788,Antenne - Parabol

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

NEDKERARBEJDE
BROAGER
GE PRIS
SKOLEGADE 2

& GRASTEN RADIO

TLF.: 74 65 24 26

6300 GRÅSTEN

MOBIL: 40 27 26 39

50

Gråsten Fodterapi
Statsautoriseret Fodterapeut
Berit Clausen
Brinken 19 • 6300 Gråsten

5330 8085

TILBUD
2 pakker

28 kanaler

bejde · Termoruder
de

HDTV-box
medfølger!

Med stor julebuffet
Livemusik v. Thomsens Kvartet
D. 18. November Kl. 18:00
Den Gamle Efterskole - Rinkenæs
KUN 399,Billetter på www.billetten.dk
eller på 25339497
www.dgsr.dk

Her er dine fødder i fokus, så du får den optimale
behandling, som er tilpasset dig og dine behov.
Har du spørgsmål, er du velkommen

00
GRÅSTEN BOGHANDEL

Sundsnæs
SØNDERBORG
BILLED 11 · 6300 Gråsten
Tlf.
74
65 44 22
& LYD SERVICE APS
E-mail: 4890@bogpost.dk

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

SCAN OG SE
Gråsten Fodterapi’s
brochure online
Eller se min side på
facebook/graastenfodterapi

✔ Fugearbejde

- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

✔ Termoruder
✔ Tagarbejde
✔ Forsikringsskader
✔ Vinduer og døre

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

E

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

SPAR PÅ
VARMEN

ED
ER
LL !
A NU
ÉR D
RV OR
SE B
RE

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

Mortens aften 2016
Torsdag den 10. november og
Fredag den 11. november serveres der

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

kr. 242,-

½ pris

Inkl. græskarsuppe kr. 272,-

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

MENU TO GO
Lækker menu to go
bestående af:

TILBUD GÆLDER
TORSDAG, FREDAG
OG LØRDAG

GRÅSTEN · PADBORG

Lækre bøffer,
vælg mellem ﬂere varianter
Lækre salater
vælg mellem ﬂere varianter
Lækre kartofler
ﬂere varianter
Diverse tilbehør efter frit valg
Brød
Vin

FORRET OG
DESSERT KAN
TILKØBES

Sprinklervæske

Cirkel kaffe

3 liter

100,-

Blå, guld eller rød
500 g

FRIT VAL

Pr person
Kun kr.

forret og dessert kan tilkøbes

GÆLDER HELE UGEN

G

FRUGT/GRØNT TILBYDER

Pr. stk.

28,-

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Biotex vaskemiddel,
flydende eller pulver

FLERE VA

R I A N T ER

Pr. stk.

12

95

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Coop køkkenrl. 4 stk.
eller Coop nice and soft
toiletpapir 6 ruller
FRIT VAL

4 kg kartofler

Danmark, kl. 1

Danmark, kl. 1

Pr.. net

Pr. pose

14

3

95

BLOMSTERAFD. TILBYDER
FLERE FA

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

10,-

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

50,PA DB OR G

Løs vægt slik
Pr. 100 g

UD
FREDAGSTILB

RVER

Pr. stk.

Pr. pk.
TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

95

GÆLDER TORSDAG-FREDAG-LØRDAG
Håndbunden
buket

G

Ta’ 4 stk. kun

79,-

1 kg løg

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag
Lørdag - søndag

kl. 6.00 - 17.30
kl. 6.00 - 16.00

TELEFON 7467 3334

6

95

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 25. oktober til og med lørdag den 29. oktober 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Telefon 74 67 31 36
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DELIKATESSEN TILBYDER
Hjemmelavet sylte, surrib,
æbleflæsk eller fedt
1 bk. kr. 29,95

Tilbud gælder
hele ugen

Ta’ 2 bk.

50,DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Røget makrel
Tilbud gælder
hele ugen

Pr. stk.

25,SLAGTEREN TILBYDER
Svine- eller fadkoteletter
Ca. 500 g

Torsdags
tilbud
Pr. pk.

20,-

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Spegepølse fra Als
vælg mellem sønderjysk,
salami, zigeuner,
hvidløg eller feta/oliven

FRIT VAL

Sunrise vin
Chile, 75 cl.

5
SPAR 24,9

G

Tilbud gælder
hele ugen

Pr. stk.

59

95

SLAGTEREN TILBYDER
Hjemmelavet gule ærter
+ 4 stk. kålpølser
NOK TIL R
E
2 PERSON

Tilbud gælder
hele ugen

Pr. pk.

59

95

X-tra mælk
Let, mini eller
skummet

1 flaske

30,Dit valg pålæg
100 gr.

R
FLERE VA

I A N T ER

Frit valg

10,Cocio
Chokolademælk
60 cl.

Pr. stk.

9,Lurpak smør

SLAGTEREN TILBYDER
1/1 Nakkefilet

250 gr.

1,7-2,2 kg.

Pr. pk.

Fredags
tilbud

Søndags
tilbud

Pr. stk.

3 stk.

79,-

Maks 9 liter pr. kunde

10,-

10,-
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

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

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den 25. oktober ......kl. 9.30 . . . . . Nørkleklub i Adsbøl
Onsdag den 26. oktober .....kl. 19.00 . . . . Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård
Torsdag den 27. oktober .....kl. 19.00 . . . . Menighedsrådsmøde i Kværs Præstegård
Fredag den 28. oktober .......kl. 17.00 . . . . Børnegudstjeneste i Adsbøl kirke
Lørdag den 29. oktober .......kl. 16.00 . . . . Koncert med Pipes & Harts
Søndag den 30. oktober......kl. 9.30 . . . . . Gudstjeneste i Kværs kirke
Søndag den 30. oktober......kl. 11.00 . . . . Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 1. november ....kl. 9.30 . . . . . Nørkleklub i Adsbøl
Tirsdag den 1. november ....kl. 19.00 . . . . Læsekreds i Præstegården
Onsdag den 2. november ....kl. 19.00 . . . . Jeppe Aakjær aften

Jeppe Aakjær:

”Hans liv - hans digte.”
Jeppe Aakjær (født Jeppe Jensen
10. september 1866 i Aakjær ved Salling)
var en dansk forfatter af romaner,
noveller, digte og skuespil.
Komponisten Carl Nielsen skrev musik til
16 af Jeppe Aakjærs digte, mest kendt
blev nok sangen om Jens Vejmand.
Onsdag den 2. november 2016 kl. 19.00
Gråsten præstegård arrangerer vi en
sang- og foredragsaften for at markere
150 året for Jeppe Aakjær.
Gennem aftenen føres vi af højskolelærer
Helle Damkjær som fortæller og
Rut Boyschau ved klaveret.
Menighedsrådet byder på kaffe og der er
gratis entre.

Koncert i Slotskirken
Lørdag den 29. oktober kl. 16.00 åbner
vi dørene i Slotskirken til en fantastisk
musikalsk oplevelse. Ikke mindre end to
bands lader tonerne fylde kirkerummet;
nemlig Pipes and Hearts!

HEARTS
Heartlands er et 6 mand stærkt orkester
fra henholdsvis Tønder, Broager, Esbjerg
og Aabenraa. Med rødder i Canada,
Schweitz, Irland og Island og med musik
i blodet.
De tre sangskrivere, i bandet, er inspireret
af alt hvad der rører sig indenfor
folk-genren. Alle tre, er de Tønder
Festivalgængere gennem mange år.
Til denne koncert vil i møde 4 af de

Lanterneaften i Kværs
6 medlemmer af Heartlands. To af
sangskriverne, banjospiller og bassist.

PIPES
I Sønderborg er gruppen Green Forest
Pipe Band opstået for nogle år siden.
Bandet består af 12 musikere der alle har
rødder indenfor den musikalske verden
og har spillet til talrige events i såvel ind
som udland. Medlemmerne har gennem
mange år beskæftiget sig med musik på
deres respektive instrumenter, sækkepibe
og tromme, hvilket giver et solidt
fundament for samspil i sammenhænge
udenfor Green Forest Pipe Band.
Vi møder en lille håndfuld af musikerne til
koncerten.

Fredag den 4. november 2016
Vi mødes i Multihallen kl. 17.00 og starter
med at spise noget dejligt varm suppe
(3 slags).

Alle er velkommen til en meget hyggelig
og stemningsfyldt aften.
(Man behøver ikke at have børn med )
Vel mødt!
KTUIF og Kværs menighedsråd

Derefter går vi en tur rundt i Kværs by
med vores lanterner.
Som de sidste år kigger vi forbi kirken,
som vil være oplyst af levende lys og hvor
præsten byder os indenfor.
Efter ca. en times tid er vi tilbage på
skolen, hvor vi får kaffe og kage og synger
en aftensang.
Prisen er kun 20 kr. for suppe og kaffe.
Husk dyb tallerken og ske.
Tilmelding senest den 2. november til
Carmen 51 21 92 02 (gerne SMS)

HUSK:
Menighedsrådsmøder er offentlige møder.
Alle er velkomne til at overvære møderne – vi gi’r oven i købet en kop kaffe

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

Søren Gade besøger Rinkenæs
Den tidligere forsvarsminister Søren Gade holder
mandag den 31. oktober
kl. 19.00 foredrag om
sit livs op- og nedture

på Benniksgaard Hotel i
Rinkenæs.
Søren Gade kommer fra
Holstebro, og han slog sit
navn fast som en populær
forsvarsminister.

I foredraget bliver der lejlighed til at stille spørgsmål
og debattere med Søren
Gade. Og han vil også
fortælle humoristiske anekdoter fra Christiansborg.

Søren Gade har en bror,
der bor i Gråsten.
Foredraget er arrangeret af
Rinkenæs Aftenskole. 
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GRÅSTEN
holder

Forbrugeraften
Fredag den 28. oktober fra 18.00-20.00
Lokale leverandører og SuperBrugsens personale står klar med masser
af smagsprøver på lokale varer og andre specialiteter.
Mød f.eks.

Hviids Biavl

VildMedTe.dk

Team
Rynkeby
kigger forbi

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

(gælder dog ikke tobak, blade, tips/lotto, spiritus samt håndkøbsmedicin)
Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 7365 2600
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Æblesejllads til Flensborg

Hjertmann Service Tlf. 22443777
www.hjertmannservice.dk

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Hans Henrik Fischer

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder
internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning
- Bestyrelsesarbejde
- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Procedure

Flot så det ud, da nogle
gamle træskibe sejlede
æbler fra Gråsten til
Flensborg. Sejladsen
blev udsat halvanden
time på grund af den
hårde blæst.
Det betød igen at der ikke
var så mange på kajen til at
vinke dem god tur, men
derimod var der god vind i
sejlene. 


Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800
www.fischer-advokatfirma.com

Fårhus Forsamlingshus

Frydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg
Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

LUNDTOFT

Godt hus i 2 plan udlejes/sælges

TLF. 51 50 46 14

Foto Tove Hansen

Jagtforening uden formand
Af Gunnar Hattesen

Efter den ekstraordinære
generalforsamling på Den
Gamle Kro står Gråsten
Jagtforening uden formand. Tommy Gram
Knudsen, Kær, har nemlig
meldt sig ud af foreningen,
der har omkring 250
medlemmer.

LEJLIGHED I GRÅSTEN

Børn skal lære, hvad fødevarerne skal smage af, og
hvor de kommer fra.

Husleje kr. 4550,-

HENVENDELSE
TLF 7465 0986
ELLER 7465 2451
Kontor:
Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13‑15
Fredag kl. 13-15 eller efter aftale
Grafisk
arbejde

Grafisk
arbejde

Mediechef

Reporter

Ingrid Skovbo
Johannsen

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 2972 4454

Telefon 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial
Produktion
www.graphos.dk

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Susana Calderón

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Fotograf

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

en rundbordsdebat om lokale fødevarer ved Gråsten
Æblefestival. 

Lejlighed til leje,
ca 80 kvm.
med altan.

Oplag: 15.886 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansv. redaktør

en levevej for flere små
lokale producenter.
Det var der enighed om i

GRÅSTEN

Husleje 3.400 kr., varme 300 kr., vand 300 kr.
3 måneders depositum.

HENVENDELSE TLF. 2944 2039

Kritiske forbrugere vil
gøre det realistisk at skabe

Foto Tove Hansen

2. sal, midt på Torvet med udsigt til Slotssøen, 50 m2.

Ingen husdyr.

23 medlemmer deltog i den
ekstraordinære generalforsamling i
Gråsten Jagtforening.

Foto Tove Hansen

Debat om lokale fødevarer


mellem kl. 17-19

På generalforsamlingen
forlod fem personer bestyrelsen, og det lykkedes kun
at vælge ét ny medlem. 

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

Fotograf

Bogholder

Mediekonsulent

Tove Hansen

Jette Nørlund Pedersen

Adm.
medarbejder
Bettina A. Jessen

Claus Frederiksen

Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

Telefon 23 23 73 37

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

clf@graastenavis.dk

www.graastenavis.dk ∙ redaktion@graastenavis.dk ∙ annonce@graastenavis.dk

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

100412

Vinduespudsning til
private og erhverv.
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KÆMPE

EFTERÅRS SALG

SØNDERJYLLANDS STØRSTE OG BILLIGSTE UDVALG I SENGE
Smedegaard
luxus continentalseng

160/180x200cm INKL. gavl & bensæt
7-zonet pocketfjedre i hel madras
der ikke er delt på midten
Kraftig topmadras med latex eller
visco
Vejl pris 13.996,-

NU KUN

8.999,SPAR 4.997,Bemærk
INKL. GAVL & BENSÆT

SØNDERJYLLANDS STØRSTE OG BILLIGSTE UDVALG I SENGE
Essence boxmiljø

Nu

8.999,-

Essence
elevationsseng

• 160/180x200cm
• 5 zonet- el multipocket fjeder
• Luxus topmadras
m/latex el visco
• Excl. bensæt & gavl
Vejl. 16.998,-

160/180x200cm
5-zonet pocket el
multipocket fjeder
Vejl pris op til
27.998,- excl. ben
Her og nu
fra

KOM OG MØD

Essence Continentalseng m/højcover

Nu

9.998,-

• 160/180x200cm
• 5 zonet eller multipocket
fjeder
• Luxus topmadras
m/latex eller visco
• Excl. bensæt & gavl
• Vejl 16.998,-

13.998,-

GRATIS STARTPAKKE PÅ DAGEN
VED KØB AF ESSENCE SENG!
Værdi op til 1.794,-

SENGEEXPERTEN!
LARS HANSEN
LØRDAG
29. OKTOBER
FRA 10-15

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Lørdag 10.00 - 14.00
Åbent hver søndag 10.00 - 14.00
HUSK VI FINANSIERER DIT MØBELKØB MED

0% I RENTE

...fordi din bolig fortjener det bedste!
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Travled med at
plante æbletræer

Restaurant Fiskenæs

MORTENS AFTEN
onsdag og torsdag
den 9. og 10. november
fra kl. 18.00
Andesteg med hvide og brune kartofler,
brun sovs, sønderjysk hvidkål,
rødkål samt 1/2 æble med gelé.
(menuen serveres som buffet)

Spis hvad du kan for

149,-

kr. 99,-

enjoy your dinner

Husk bordbestilling nødvendigt på 7365 4228 eller 4042 1816

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

Arrangement

kalender

NORM. PRIS
5.695,-

STIHL MS 170

SPAR
400,-

Julehygge
med Stephan og venner
Søndag den 18. december kl. 14.00
Martin Von Seelen
Fredag den 23. december kl. 21.30
Noodles Duo
Søndag den 25. december kl. 23.00
Nytårsparty
2016
Lørdag den 31. december kl. 17.45



NORM. PRIS
1.795,-

1.595,SPAR
200,-

Let model til de mindre opgaver, som f.eks.
brændesavning ved huset. Enkel betjening
med kombigreb og brændstofbesparende
2-MIX motor
• 30,1 cm 3
• 30 cm sværd
• 4,1 kg.

BLÆSER BGA 56

NORM. PRIS
2.295,-

Det nyeste skud på stammen hos STIHL:
Effektiv, kompakt batteriblæser.
• Blæsekraft: 9N
• 2,2 kg (ekskl. batteri)
• Lufthastighed: 45 m/s
• Prisen er inkl. batteri/lader

1.895,SPAR
400,-

Keine Kompromisse – få kvalitetsudstyr hos din ekspert!
stihl.dk

Dine forhandlere:

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

www.centerpubgraasten.dk
Ulsnæscentret

Særdeles velegnet til arbejde i let til
middelsvært træ. Udstyret med M-Tronic,
der sikrer optimal motorgang under alle
forhold. Effektivt barkstød sikrer godt
hold i træet.
• 50,2 cm 3
• 37 cm sværd
• 4,9 kg.

Tilbuddet er gældende indtil 31. december 2016.
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer
Alle priser er inkl. moms.

Musik og Sportsbar

Center Pub

STIHL MS 261 C-M

5.295,-

J-Dag
Fredag den 4. november kl. 20.59
Men With Manners
Hansen & Krog
Fredag den 4. november kl. 22.00
Fredag den 25. november kl. 15.00
Morten & Jarle
Munch & Broderskabet
Lørdag den 19. november kl. 23.00
Lørdag den 26. november kl. 23.00
Man In Black
Lørdag den 3. december kl. 23.30
Mette Ingwersen
Fredag den 9. december kl. 23.30
Rock4Dummies
Lørdag den 10. december kl. 23.30
Mette Ingwersen
Fredag den 16. december kl. 23.30
Det Strammer Max
Lørdag den 17. december kl. 23.30

GÅ EFTERÅRET I MØDE MED
DET RIGTIGE UDSTYR
NU

OKTOBERFEST
afterParty med Greystone
Lørdag den 29. oktober
kl. 23.00

13 interesserede borgere
mødte lørdag op ved
Adsbøl Dam for at plante
gråstenæbletræer. Kaj Henry
Nielsen dirigerede slaget.
Adskillige fik et træ med
hjem til deres egen have,
fordi de havde plantet 10
træer.
 Foto Jimmy Christensen

NU

Børn 3-11 år

NU

kr.

tlf. 74 65 33 65

Tinggårdsvej 5, Ragebøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 48 66 66 • ts@skoett.dk

www.skoett.dk

Stødagervej 8
6400 Sønderborg
Tlf. 74 43 40 50 • info@ssph.dk

www.ssph.dk
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55 spillede skat

Gårdbutik

Gråsten Skatklub samlede 55 kortspillere til
klubaften i Ahlmannsparken.

2. runde
1. Sven Jepsen, Tønder, 1993
2. Viggo Hansen, Skelde, 1219
3. Bent Eskildsen, Padborg, 1209
4. Jürgen Krüger, Sønderborg, 1187

Forstegt

5. Udo Heinz, Flensborg, 1186
6. Hans Jørgensen, Felsted, 1136

Herregårdsmarineret

½ kylling

Nye spillere
1. runde
1. Peter Nordbag, Ullerup, 784
2. John Bech Christensen, Gråsten, 652
3. Elin Lorenzen, Gråsten, 576

Maks 6 stk. pr. kunde

igstegte.
rd
fæ
s
e
b
ø
k
e
d
går forgæves
Kl. 15-17 kan

2. runde
1. John Bech Christensen, Gråsten, 1009
2. Gitte Nielsen, Felsted, 884
3.Elin Lorenzen, Gråsten, 510

Bestil gerne i

ikke
forvejen, så du
Tlf. 74 65 90 71

Formand på besøg
Gråsten Ældreklub
får onsdag den 26.
oktober kl. 14.45 i
Ahlmannsparken
besøg af formand
for Dansk Ældreråd,
Bent Rasmussen,
Svendborg.
Bent Rasmussen er

læreruddannet, og han
har været formand for
Svendborg Ældreråd siden
kommunesammenlægningen i 2007.
Som formand for Dansk
Ældreråd arbejder han
for, at Dansk Ældreråd
fortsat vil være en uundværlig medspiller i dansk
ældrepolitik.

Dansk Ældreråd vil gerne
tage medansvar og dermed
få indflydelse på, hvordan
fremtidens ældrepolitik
formes.
Dansk Ældreråds vigtigste opgave er at sikre de
enkelte ældreråd så stor
indflydelse som muligt. 

1 stk. Kr. 2995

2 stk. kr.5000
Husk Buskmosevej er spærret, benyt Felstedvej!

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbudene gælder uge 43

1. runde
1. Laus Clausen, Kliplev, 1548
2. Jens Fredi Schulz, Gråsten, 1485
3. Ejnar Marquart, Gråsten, 1449
4. Peter Speck, Kruså, 1264
5. Hans Jørgensen, Felsted, 1234
6. Hans Peter Steffensen, Gråsten, 1221

Gråsten Fjerkræ Gårdbutik • Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten
Åbent: Tirs. - Fre. kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13 • Lukket: Søn. - man. • Tlf. 74 65 90 71

SØSTRE I
KÆRLIGHED
OG HAD
Markus

G.F. Uge 43.indd 1

24-10-2016 09:24:43

En musikalsk rejse
gennem et venskab

Fredag den 25. november kl. 18.30
Velkommen til en forestilling hvor vi møder nogle af
operaens mest farverige kvinder: Oplev hvordan de gode
veninder snart får afprøvet deres venskab, når de bliver
forelsket i den samme mand. En musikalsk rejse fra opera
som Mozart og Puccini til viser. Forestillingen havde
premiere i Norge på Kristianssunds Operafestival i februar
2016 og høstede stor succes og stående ovationer.

Pris Inkl.
3 retters menu

629,pr. person

For gæster på ophold
med mad, koster
det et tillæg på
kr.

200,pr. person

Kom til Halloween i Sydbank
Vi inviterer børn – og deres forældre – til Halloween

MENU

fredag den 28. oktober kl. 14 - 17
i bankens lokaler, Torvet 2, Gråsten

Forret
Saltbagt laks m. dildolie, hytteost, citronperler,
ærteskud og sprødt rugbrød

Vi håber, at børnene vil hjælpe os med at lave et flot Halloween-græskarhoved,
som skal pynte på trappen ud mod torvet.

Buffet
Braiseret kalv
Svinemørbrad med gorgonzola og soltørret tomat
Kalkuncuvette med paprika grillet på Big Green Egg
Med årstidens salater og grøntsager
Variation af kartofler

Børnene kan også få uhyggelig ansigtsmaling og en Halloween-gave.
Deltag i vores konkurrence om 4 biografbilletter.
Vi byder på Halloween-godter til børnene og kaffe til forældrene.
På gensyn til en uhyggelig eftermiddag!

Dessert
Egnens æbler og pærer med chokolade (80%)

Venlig hilsen
Sydbank Gråsten
Torvet 2 · 6300 Gråsten
tlf. 74 37 73 70 · sydbank.dk

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

16971.1016

kr.

MEVIRKENDE:
Cecilia Lindwall, Sopran
Anna Einarsson, mezzosopran
Carol Conrad, piano
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Vitfoss blev Årets Læreplads 2016
Af Gunnar Hattesen

Gråsten-virksomheden
Vitfoss er blevet kåret
som Årets Læreplads
2016.

Det er virksomhedens
lager- og logistikoperatørlærling Mette Kolb, der står
bag indstillingen.
Det er EUC Syd, der har

Socialdemokratiet Broager, Gråsten og Sundeved
Indbydelse til

POLITISK
GENERALFORSAMLING

udpeget Vitfoss blandt 36
nomineringer.
Mette Kolb er 25 år og i
lære ved Vitfoss. Hun har
indstillet virksomheden til
den fornemme pris, fordi
virksomheden har givet
hende mulighed for både
at indgå i team og arbejde
selvstændigt.
Mette Kolb har i sin nominering lagt vægt på, at
hun har en meget varieret

25-årige Mette Kolb er i lære
hos Vitfoss i Gråsten, som
er blevet kåret som Årets
Elevplads 2016.

berøringsflade, at Vitfoss

MANDAG DEN 31. OKTOBER KL. 19.00
Adsbøl Klubhus, Kobberholmvej 15, 6300 Gråsten

Rinkenæs Aftenskole

Dagsorden:
Pkt. 1. Velkomst og sang
Pkt. 2. Valg af dirigent
Pkt. 3. Bestyrelsens oplæg til de
politiske orienteringer
Pkt. 4. Orientering fra folketingsmedlem
– Benny Engelbrecht
Pkt. 5. Orientering fra regionsrådsmedlem
– Jørn Lehmann Petersen
Pkt. 6. Orientering fra byrådsmedlemmer
– Preben Storm, Erik Lauritzen
og Charlotte Engelbrecht
Pkt. 7. Vedtagelse af politisk udtalelse
Pkt. 8. Eventuelt
Pkt. 9. Afslutning og sang
Socialdemokratiet Broager, Gråsten, Sundeved
Vel mødt - tilmelding ikke nødvendig - kom bare

FOREDRAG
ØKONOMI OG
PARFORHOLD

ved cand. jur. Anne-Grete Højen
Uanset om du er gift eller
samboende, er det vigtigt
at vide, hvem der hænger på
gælden og hvem der ejer
de forskellige ting, både når I
bor sammen og hvis I går
fra hinanden. Kom og bliv
klogere på reglerne.

Onsdag den 9. november kl. 19.00 i Ahlmannsparken
Entré kr. 100,- pr. person. Kaffe kan købes i pausen.
Tilmeldelse
post@aftenskolerne.com eller Tlf. 74 65 11 87

Plant et
Gråsten Æbletræ
Helt gratis
Slesvigsk Parti har lovet at plante et
Gråsten æbletræ for hver 100 stemmer vi fik i Sønderborg kommune.
Har Du et forslag til et plantested på
et almennyttigt sted, sørger vi for
materialer og plantning!
Send dit forslag senest den
1. november 2016 til
aebletrae@sp-sonderborg.dk
med en begrundelse, hvorfor træet
skal plantes NETOP der.

giver hende mulighed for
at udføre arbejdsopgaver på
lige fod med de fastansatte
i teams og at hun har rig
lejlighed for at omsætte sin
viden fra skolens teori til
virkelighedens praksis.
”Det er vigtigt for mig,
at jeg kan se en sammenhæng mellem teori og
praksis, og hos Vitfoss får
jeg lov til at afprøve den
mere teoretiske indgang
i virkeligheden, som jeg
lærer på skoleforløbene”,
fortæller Mette Kolb, som
hos Vitfoss oplever, at man
hjælper hinanden på tværs
af opgaver, og virksomheden har udvist hensyn og

Stor tilfredshed fra
virksomheden
På virksomheden er de særdeles tilfredse med Mette
Kolb og hendes indsats og
sætter ikke mindst fokus på
det gå-på-mod og den høje
arbejdsmoral hun udviser.
”Mette er ikke bange
for nye udfordringer, hun
kaster sig gerne ud på
utryg grund for at løse
opgaverne bedst muligt, og
hun er lærenem”, fortæller
Leif Rasmussen, der er
lagerforvalter og Mettes
tilsynsførende.
Mette Kolb er færdig med
sin uddannelse til efteråret
2017. 

DALSMARK PLEJEHJEMS VENNEKREDS
inviterer til

BAS A R
Lørdag den 29. oktober kl. 10.00-16.00
på Dalsmark Plejehjem, Dalsmark 5 Rinkenæs.
BASAREN bugner af mange aktiviteter, hvor du kan
lade dig inspirere og måske blive fristet af de adskillige
GODE TILBUD, som udstillerne har forberedt til dagen.

Følgende aktiviteter kan opleves på Basaren.
Kunstmaleren udstiller sine værker, som også kan købes.
-oplev den SNURRENDE ROK, hvor du kan blive
fristet af mange skønne uldprodukter glaskunsthåndlavede postkort -patchwork og strik.
Kranse til kirkegården - nisser og
juleting - papirklip m.m.
Håndstrikkede strømper - bamser og dukketøj.
Evt. overskud anvendes ubeskåret til
aktiviteter for Dalsmark Plejehjems beboer.

sp-sonderborg.dk/aebletrae

fleksibilitet ved at ændre i
Mettes arbejdstider, sådan
at hun kan benytte det
offentlige transportsystem
mellem Sønderborg, hvor
hun bor, og Gråsten, hvor
hun arbejder.
Vitfoss rådgiver i værdiskabende løsninger til
animalsk produktion, og
har omkring 500 ansatte,
hvoraf de 35 er i Gråsten.

Vennekredsen
sælger lækre
grillede pølser og
kaffe eller te med
friskbagte vafler.

ARRANGØR: Dalsmark Plejehjems Vennekreds.
Kontakt Inger Andersen tlf. 74650544-Mobil 29866324
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Kværs Forsamlingshus afholder

Juletræsfest
Søndag den 27. november
kl. 14.00 - 16.00 i Kværs hallen

Pose incl. juice og æbleskiver kan købes til en pris af kr. 35,kaffe, te eller gløgg med æbleskiver til en pris af
Amerikansk lotteri 1 pose til

kr. 40,kr. 20,-

Tilmelding til arrangementet skal ske
senest den 26. november til Kirsten Christensen
mobil 26 29 62 95 (ingen sms tak)

Gråsten Garden
afholder

Generalforsamling
Mandag den 14. november 2016 kl. 19.00
på Dalsmark Plejehjem (Multisalen)
Eneste punkt på dagsordenen:
Endelig nedlæggelse af Gråsten Garden

Julefrokoster er populære
Af Ditte Vennits Nielsen

Hotel Comwell i
Sønderborg tilbyder
deres gæster to
forskellige former for
julefrokoster.
Ved den ene mulighed kan
gæsterne give den fuld gas
med lækker mad, musik
og dans, mens den anden

mulighed er af hel anden
kaliber. Her hygges der om
gæsterne ved bordet med
lækker mad og stille stemningsmusik i baggrunden.
Teamet bag Comwell har
erfaret, at en julefrokost i
dag ikke nødvendigvis behøver at være med dans og
høj musik. Der er mange,
der gerne vil nyde noget

lækker mad og snakke hyggeligt med hinanden.
Derfor tilbydes der disse

forskellige arrangementer,
og det har vist sig at være
en stor succes. 

Gråsten Gardens Venner

Faktaboks
Hotel Comwell Sønderborg
Strandvej 1
Tlf. 74 42 19 00
19. + 26.11 Julebuffet med musik 4Fun
2. + 3. + 9. + 10.12 Stille og rolig julefrokost
Priser fra kr. 229

afholder

Generalforsamling
Mandag den 14. november 2016 ca. kl. 19.30
samme sted
Eneste punkt på dagsordenen:
Endelig nedlæggelse af Gråsten Gardens Venner
Bestyrelserne

Styregruppen og aktivitetsgrupperne bag Gråsten Æblefestival 2016 siger

TAK

Stor julefrokostbuffet
hvor hygge og god mad er i højsædet!

til alle der har medvirket med støtte og indsats, frivillige og sponsorer:
SØNDERBORG KOMMUNE
VISIT SØNDERBORG
KURSKULTUR,
REGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG
GRÅSTEN HÅNDVÆRKERFORENING
GRÅSTEN HANDELSSTANDSFORENING
FINN CHRISTENSEN, GRÅSTEN UDLEJNING
BHJ A/S
SYDBANK
TOPTRYK GRAFISK
GRÅSTEN LANDBRUGSSKOLE

MARINA FISKENÆS, GRÅSTEN
(RESTAURANT FISKENÆS)
BENNIKSGAARD HOTEL
CAFÉODORA
BAGERIET KOCK
SKÆRTOFT MØLLE
SUPERBRUGSEN, GRÅSTEN
APOS, MURER- OG KLOAKMESTER
GRÅSTEN FRIVILLIGE BRANDVÆRN
GRÅSTEN FOTO & NYT VED SØREN GÜLCK

Foreninger, borgere og erhvervsdrivende, der havde boder ved festivalen:
ALLE MUSIKERE DER UNDERHOLDT
DELTAGERNE I DEN STORE ÆBLEKAGEDYST
RINKENÆS SKOLE OG GRÅSTEN SKOLE
BØRNEHAVERNE TUMLEBY OG VINDSUSET
SAMT DAGPLEJEN

RINKENÆS BORGER- OG FAMILIEFORENING
KKGO, FORENINGEN FOR KØRESTOLS-BRUGERE
OG GANGBESVÆREDE I GRÅSTEN OG OMEGN
ALLE FRIVILLIGE DER HAR
MEDVIRKET I ÆBLEFESTIVALEN

Gråsten Æblefestival støttes af KursKultur
med midler fra partnerne bag Region
Sønderjylland-Schleswig, det danske
kulturministerium og Ministerium
für Justiz, Kultur und Europa des
Landes Schleswig-Holstein. Dette
projekt finansieres med midler fra
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Find Gråsten Æblefestival på Facebook

Lørdag den 3. december kl. 18.00
Fredag den 9. december kl. 18.30
Lørdag den 10. december kl. 18.00
Pris pr. person

198,-

Børn under 12 år

99,-

Traditionel julefrokost
fra kr. 178,Min. 12 personer i huset
eller til afhentning/levering

HUSK

også at reservere
bord til
Mortens Aften!

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

Kære Kim Jensen
farfar og morfar.

Sæt kryds

Tillykke med de 60 år.
Vi glæder os til festen den 29. oktober.

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

Halloween
i GrAAsten

Kærligst dine børnebørn.

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

Fredag den 28. oktober
fejrer Gråsten Halloween

Præmier i

Lions Clubs lotteri

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

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

Bemærk 4. præmie er serie M.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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.

Guldbryllup
Dette unge par kan
den 29. oktober
holde Guldbryllup.

præmie
præmie
præmie
præmie
præmie
præmie
præmie
præmie
præmie
præmie

Sølv æble m. diamant
Sølv æble
½ sølv æble
Træ æbleskål m. æbler
Købmandskurv
Købmandskurv
Kurv fra kiosk
Skønhedspleje
Skønhedspleje
Skønhedspleje

Serie P
Serie K
Serie L
Serie M
Serie P
Serie P
Serie O
Serie X
Serie X
Serie G

Lod nr. 12
Lod nr. 5
Lod nr. 7
Lod nr. 56
Lod nr. 24
Lod nr. 69
Lod nr. 16
Lod nr. 58
Lod nr. 47
Lod nr. 83

Præmierne kan afhentes på Toldbodgade hos CaFéodora
på havnen i Gråsten ind til 30.10.2016

Vi ønsker jer et stort tillykke
og glæder os til festen.
Mange hilsner
M,M,M,M,A,J,T,S,S,S,F,M,F

LIONS CLUB

TILLYKKE
BROAGER- GRÅSTEN

Hej Lisa
Et stort tillykke med de 80 år
den 4. november og med
Perlebrylluppet
den 8. november.

16.00 – 18.00

Trick & treat i alle butikkerne
i Gråsten og Ulsnæs-Centret.
Der gives slik til alle
udklædte børn og voksne.

17.00

Kom og hør den skrækkelige
Halloween historie hos
Gråsten Boghandel i
Ulsnæs-Centret.

HØJSKOLEFORMIDDAG

Rinkenæs Korskirke
Lørdag den 29. oktober kl. 10 – 12.30.
Anne-Lise Valsgaard Arnstrup
fortæller om Karen Blixen :

“Ildfuglen i dansk litteratur”

Ønskes du af din mand, søskende
og naturligvis drengene

Juletur

Tillykke, håber du får
en god dag

Rinkenæs Børnekirke
Rinkenæs Korskirke
Tirsdag den 1. november kl. 17.00

KOM! Der er børnekirke igen!
Børnekirken er for alle!
Og i fortællingerne og sangene er der
specielt tænkt på børn op til 9 år.
Bagefter er der aftensmad i
konfi rmandstuen.
Vi glæder os til at se jer!
Marianne og Mette,
Lisbeth og koret.

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 30. oktober kl. 11.00
ved Hanne Christensen

ADSBØL KIRKE

til Den Gamle By i Aarhus

Alle er velkomne
Menighedsrådet

Onsdag den 30. november.
Afgang med bus fra Ahlmannsparken kl. 9.00,
forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

Oplev julens historie gennem 400 år fortalt
rundt omkring i de små huse.
Gå på opdagelse i Juleskoven, en speciel
oplevelse på denne årstid.
Der serveres kaffe i bussen med en lille en. Middag i
Ikea som består af svenske kødboller med kartoffelmos,
flødesauce og tyttebær, dessert efter årstiden og kaffe
samt 1 sodavand, 1 øl, 1 glas vin eller kildevand.

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92

Pris for ovennævnte incl. entre er 350,- kr.
TILMELDING FRA TORSDAG DEN 27. OKTOBER KL. 8.00
TIL SENEST TORSDAG DEN 24. NOVEMBER
TIL ANNE KØCKS TLF. 23 34 09 05.
Beløbet bedes indbetalt med navn til Sydbank
reg. 8060 – 1025978 senest torsdag den 24. november

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

GUDSTJENESTER

BROAGER KIRKE

Søndag den 30. oktober kl. 14.00
Børnegudstjeneste ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 30. oktober.
Ingen gudstjeneste

Søndag den 30. oktober. Der henvises til nabosogne

KVÆRS KIRKE

Søndag den 30. oktober kl. 10.30.
Fælles gudstjeneste med gospel for
konfirmander i Asserballe Kirke

Søndag den 30. oktober kl. 9.30
ved Hanne Christensen

Arrangementet afholdes i
Multisalen på
Dalsmark Plejehjem
Fri entré
Kaffe + brød 20,-kr.

Gråsten

NYBØL KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKEN
Søndag den 30. oktober kl. 10.30
ved Marianne Østergård

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 30. oktober kl. 10.30.
Fælles gudstjeneste med gospel for
konfirmander i Asserballe Kirke

Afhentning og udbringning efter aftale

ULLERUP KIRKE

Søndag den 30. oktober kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 30. Oktober, 16 Uhr,
Gottesdienst in Broacker
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90 års fødselsdag for
fuld musik
Af Gunnar Hattesen

Christa Jensen fejrede
lørdag sin 90 års fødselsdag for fuld musik
på Holbøl Landbohjem.

år har boet i Fjordparken i
Alnor.
Hun har været enke i 19
år efter at hendes mand,
karetmager Hans Jensen
døde. 

Hun er en frisk og frejdig
dame, som de seneste 15

Christa Jensen fejrede sin 90
års fødselsdag i selskab med
sine 2 døtre, 5 børnebørn og
8 oldebørn og venner.
 Foto Jimmy Christensen

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

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

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Spejderne flytter avisindsamling

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

Spejderne samler aviser
lørdag den 5. november i
Gråsten, Adsbøl og Alnor.

Af Louise Johnsen

GråstenSpejderne DDS
skulle have samlet
aviser ind i Gråsten,
Adsbøl og Alnor lørdag
den 29. oktober, men
nu er indsamlingen
flyttet til lørdag den 5.
november.
Det er problemer med at
skaffe hjælpere, der har
gjort det nødvendigt at
finde en ny dato.
Avisindsamlingerne i

Gråsten Spejdernes største
indtægtskilde. Pengene
går primært til vedligeholdelse af huset på Konkel
i Gråsten og til at betale
børnenes sommerlejre.

Derfor er vi taknemlige
for, at borgerne fortsat stiller papir og pap ud til
fortovskanten. Nu beder vi
alle i Gråsten, Adsbøl og
Alnor om at gøre det den

5. november - hold øje med
skiltene med spejderdrengene ved indfaldsvejene til
Gråsten. 

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk

Uanset om du er medlem af Folkekirken eller ej, vil
de værdier, der gav mening for dit liv, også være en
atur-lig del den måde, du siger farvel.
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer
ydet bistand til alle trosretninger. Vi står altid til rådig
hed for en uforpligtende personlig samtale, hvor vi lyt
ter til dine ønsker og herefter nøje forklarer, hvordan vi
kan hjælpe. Du kan læse mere om "Min sidste vilje" på
www.helmichbegravelse.dk

Erling Villesens
bisættelse.

Christine, Helle og Lone Villesen

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

- men hvilken rolle spiller troen, når livet slutter?

for opmærksomheden i forbindelse med vores far

Tak til alle for de mange buketter, kranse og hilsner.

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Håbet og kærligheden er
vigtige for vores liv

Hjertelig tak
En stor tak til Knud og Lars.

Gitte J.J. Kristensen

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Vi træffes hele døgnet

Torben Buhrkall Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning
74 42 36 81
Arnkilgade 15, Sønderborg

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester
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Din lokale håndværker
Bred VVS ApS

Tømrer Gården

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

CVR 34 22 35 72

Gråsten VVS / Bred VVS ApS
Ahlmannsvej 12 D · 6300 Gråsten
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

QUORP’S BUSSER
Tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer
i både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klimaanlæg.
Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.

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

Godt håndværk
der er omfattet af

v/ Peter Veng
Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf.: 74 44 07 68 · Mobil: 28 12 49 19
www.peterveng.dk

Alt malerarbejde udføres
Kvalitet til tiden

Bygningskonstruktør, murermester

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

QUORP’S BUSSER ApS
Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: +45 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk
mail@quorpsbusser.dk

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

Annonce.indd 1

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

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

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

v. Lars Festersen

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

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
post@graasten-murerforretning.dk

Hvis din bil
kunne vælge
Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gisselmann
DIT SERVICE. GRÅSTEN

28/08/13

10:19

Side 1

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

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

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

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

Tørsbøl Byg

ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993
- Murermester
- Maler
- Fliselægger
I samarbejde med
- Tømrer
- VVS-service
- Elektriker
Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

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

Egernsund Malerforretning

OLE HOLM KONTOR- OG BUTIKSTILBEHØR
Kongevej 26, Gråsten · Tlf. 21 49 42 60

post@oholm.dk

Kontakt os på tlf. 21 42 15 08
mail: bauen.mit.thiel@gmail.com
Se hvad vi laver på www.bauen-mit-thiel.blogspot.de

www.el-teknik.dk
TØMRER OG SNEDKER
VINDUER, DØRE
TAGARBEJDER
TIL– OG OMBYGNING

MORTEN
TØMRERMESTER

HANS
26803017

KENNETH
29349200

WWW.KARLDPETERSEN.DK 74461219

TOTALENTREPRISER

✔ 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

28-01

Broager

Undervisningsminister Ellen
Trane Nørby hilser på eleverne Dittemarie og Emma.

Foto Tove Hansen

Ellen Trane besøger
Broager Skole
Af Flemming Hansen

En veloplagt undervisningsminister Ellen
Trane Nørby (V) besøgte mandag eftermiddag den 104 årige
Broager Skole, hvor to
forventningsfulde piger
stod klar til at modtage
ministeren.
Det var Emma Sostack
Lingblad og Dittemarie
Hansen fra 7. C, som havde

fået til opgave at modtage
ministeren og føre hende
fra P-pladsen op til caféområdet, hvor lærere og
viceskoleleder Lars Krog
ventede.
“Jeg har lidt ondt i maven.
Det er jo første gang, jeg
skal modtage en kendt person”, lød det fra Dittemarie
Hansen.
Ellen Trane Nørby ankom
sammen med formand for
Børn- og Uddannelses
udvalget i Sønderborg

Kommune, Erik Lorenzen
(Fælleslisten).
Det var Anne Dorthe
Bentsen, som er formand
for Broager Skoles kultur
crew, som havde planlagt
besøget. Undervisnings
ministeren koncentrerede
sig om 8. årgang, der arbejdede som på en almindelig
skoledag trods det fine
besøg.
Ellen Trane Nørby startede besøget med at tale med
forskellige elevgrupper, som
var i gang med at analysere
digte.
Ministerens spørgsmål gik
hovedsageligt på, hvordan
eleverne opfattede skolereformen. Eleverne svarede
ærligt og uimponeret på de
Ellen Trane Nørby og
byrådsmedlem Erik
Lorenzen snakker med
elever. Foto Tove Hansen

Kendt egernsunder er død
Af Gunnar Hattesen

Jens Funder-Nielsen
sov stille ind den 22.
oktober, 81 år gammel.
Jens Funder-Nielsen voksede op med sine 2 brødre,
Kaj og Ib, samt søsteren
Birgitte i Egernsund.
Deres far var overtoldassistent og formand for
Borgerforeningen.
Jens blev efter endt
skolegang uddannet tegner
og grafiker i København
på det, der dengang hed

Kunsthåndværkerskolen.
Senere gik turen til Esbjerg.
Kunsten blev hans
levebrød, og han har
blandt andet flere gange
udstillet på Kunsternes
Sommerudstilling i
Tistrup.
Jens Funder-Nielsen havde
stor succes med papirmobiler og små forgyldte 'papirklip' i metal. Men han
huskes nok mest for sine H.
C. Andersen klip. Gennem
årene udgav han adskillige
bøger om papirklip.
Det blev dog til andet end

papirklip, idet Jens også
besad malerkunstnerens
evner. I mange af Jens
Funder-Nielsens billeder
læses tydeligt den milde
humor han besad og det
skarpe blik for tilværelsens
finurligheder.
Tegninger med kul, naivistiske malerier, som han
udtrykte sig med.
Jens Funder-Nielsen var
bosat i Sønderborg og bisættes torsdag fra Egernsund
Kirke. 

mange spørgsmål. Der var
meninger både for og imod,
men besvarelserne koncentrede sig hurtigt om emnet
motion og lektiecafé.
“Der er for lidt motion, og
den der er, er for kedelig”,
udtalte en pige, og mange
var enige med hende.
“Så skal vi gå en tur rundt
den ene dag, og næste gang
går vi bare den anden vej
rundt”, lød det fra eleverne.
Mere og forskellig motion, stod højt på elevernes
ønskeseddel.
Lektiecafé
Også lektiecaféerne var der
delte meninger om. Nogle
syntes, det var fint, at man
kunne få hjælp til lektierne,
men hjælpen afhang meget
af, hvilke lærere der var
til stede. Det kunne ofte
være svært at få hjælp til
specielt matematik. Andre
ville hellere sidde hjemme
og lave lektier, hvor der var
mere ro, og hvor man bedre
kunne koncentrere sig.
Generelt syntes eleverne at

det var lange dage, og flere
havde svært ved at få idræt
på højere plan til at fungere
med skolearbejdet. Enkelte
havde dog fået dispensation, og kunne gå tidligere
fra lektiecaféen.
Eleverne gav entydigt
udtryk for, at Broager Skole
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er en dejlig skole med gode
lærere og et godt klima.
Efter snakken med eleverne mødtes Ellen Trane
Nørby og Erik Lorenzen
med skolens vejledere, som
fortalte om Sønderborgs
skolevæsens ideer i almindelighed og Broager Skole i
særdeleshed. 

Sognecafe
Ruth Malle: Sønderborg
kvinde- og krisecenter
Fredag den 28. oktober kl. 14.30 - 16.30
Ruth Malle vil fortælle om at arbejde i
Sønderborg kvinde- og Krisecenter.
Historik – Voldsformer - Kriseforløb
- Frivillige m.m. – og der bliver
muligheder for at stille spørgsmål.
Entré + kaffe: kr. 25,Alle er velkommen i sognegården

www.broagerkirke.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

www.hebru.dk Broager Lokalbestyrelse
Åbent: Mandag - fredag kl. 10 -17.30 · Lørdag kl. 10 -14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

ØKONOMISK TILSKUD MOTION 2016
Karin Johannsen vil igen i år stå for udbetalingen. Der ydes tilskud på kr. 100,00
uanset, hvilket motionscenter i Broager, der er benyttet.
Udbetaling sker følgende tid og sted:
22. november kl. 14.15 til kl. 15.30 i Kernehuset, Broager Plejecenter, Møllegade
18, indgang via gårdhaven og den
24. november fra kl. 09.30 til kl. 10.30 i mødelokalet, Broager Plejecenter,
Møllegade 18.
Medlemmer skal forinden have meldt sig som tilskudsberettigede til
Karin Johannsen senest den 10. november, tlf. 7444 2617.
Der SKAL forevises kvittering for en vilkårlig indbetaling i 2016, da støtte
forudsætter, at der også har været en egenbetaling i året.
SØNDAGSCAFE 2 RETTER FOREDRAG
6. november kl. 12.30 i Kernehuset på Broager Plejecenter, Møllegade 18,
indgang via gårdhaven.
Menu: Flæskesteg med tilbehør og dessert. Inden kaffen fortæller en kiropraktor.
Du/I medbringer: Tallerken, glas, bestik, m.v. Drikkevarer: Sædvanligt
sortiment til sædvanlige priser. Betaling: Medlemspris kr. 80,00 som betales
ved indgangen. Adgang: Fra kl. 11.45. Tilmelding: Mona Rathje tlf. 5135 9550
senest den 1. november. Afslutning ca. kl. 15.00.
STØT VORE SPONSORER – De støtter os

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Næste annonce forventes uge 44 her i Gråsten Avis.

Mail
mobler@hebru.dk

G
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Medarbejder til eftermiddag
og weekendhold søges
Teglbjælker-Egernsund A/S
Amtsvejen 29, Nybøl, 6400 Sønderborg
Grundet stor efterspørgsel og øget produktion
søges nye medarbejdere til vores dygtige team.
Er du pligtopfyldende, kvalitetsbevidst og god
til at samarbejde, så har vi jobbet til dig.
Mulighederne er flere: Fast eftermiddagshold,
fast weekendhold, eller har du brug for at
supplere din arbejdsdag med yderligere vagter,
så kan vi også her være behjælpelige
Vi tilbyder varigt arbejde i vores produktion af teglbjælker.
Vores team med over 20 dygtige medarbejdere står for
fremstilling og produktion af teglbjælker til hele Nordeuropa,
som sælges gennem vores salgsselskab Egernsund Tegl.
Ansøgning sendes direkte til direktør Jacob H. Bendtsen
TBE2@egernsund-tegl.dk
Se mere på www.egernsund-tegl.dk

Autoværksted i Skelde
ved

Allan Møller

Automekaniker

AM Auto
Skelde

...ALT I BILER!

Nederballe 10
6310 Broager
Ring 2250 3208
amautoskelde@gmail.com

LÆSERBREV

Gør noget for strålebehandlingen
i Flensborg
Jeg bliver vred og
afmægtig, når jeg
følger diskussionen
omkring strålebehandlingen i Flensborg på
St. Franziskus hospital,
der åbenbart skal
nedlægges efter 15
år, hvor mange syge
fra Sønderjylland har
haft gavn af det gode
grænseoverskridende
samarbejde, der i sin
tid blev grundlagt
af amtsborgmester
Kresten Philipsen.
I mere end 15 år har vi haft
et også i Europa enestående
grænseoverskridende samarbejde for kræftpatienter,
der har hjulpet mange borgere i Sønderjylland i meget
vanskelige situationer.
Læger og sygehuspersonale på St. Franziskus har

lært dansk for at kunne
tale på lige fod med danske
patienter. Franziskus hospitalet har et meget godt ry
og der er mange taknemmelige patienter, som er
blevet hjulpet.
Naturligvis skal der være
ligevægt Danmark og
Tyskland imellem ”give
and take”, og det vil sige, at
ikke kun danske patienter
kan behandles i Tyskland
men at også tyske patienter
finder vej til danske sygehuse. Men det har taget
mange år inden et sådant
tilbud lå på bordet. Nu er
det så vidt, og det lader til
at det er et udmærket tilbud i lighed med det tyske.
Tyske patienter kan køre til
Vejle og måske også Aarhus
i stedet for til München
eller Heidelberg for at få en
speciel strålebehandling,
og det ville være en oplagt

fordel for patienter fra
Nordtyskland.
Men hvad gør sygesikringen på den tyske side?
Den siger, at den ikke kan
tvinge patienterne til at lade
sig behandle i Danmark.
Ingen kan tvinges, og det
gælder for begge sider.
Men mennesker er ikke
så dumme, at de ikke kan
se deres fordel. Det tager
måske lidt tid, men det
kommer. Det grænseoverskridende samarbejde i
strålebehandlingen viser jo
at der er en merværdi i det.
Men: der er også noget
andet man skal tage op i
denne sammenhæng.
Jeg bliver meget vred når
jeg tænker på at Region
Syddanmark har overført
31,5 millioner kroner for
meget til BIOS og at ingen,
virkelig ingen politiker eller
nogen fra administrationen

skal bøde for det. Nå, så
har vi bare lavet en fejl. En
fejl mere eller mindre, hvad
betyder det.
Og har det haft følger at
man har betalt for megen
husleje til BIOS? Har
nogen hørt noget? Har det
haft følgevirkninger?
Og så skal det virkelig
gode grænseoverskridende
samarbejde i sundhedstjenesten stoppe på grund af
de i sammenligning latterlige 1,1 millioner kroner for
stråleterapien i Flensborg?
Det er latterligt! Jeg
vægrer mig ved at tro at det
skal være sidste ord.
Nu er det jeres tur, kære
folkevalgte politikere og
Region Syddanmark. Gør
noget! Det er ikke for sent
endnu.
Andrea Kunsemüller,
Egernsund

Egernsundbroen er
spærret i fire dage

Rummelpot Awten mæ
glant grønlangkål-spisen
Onsdag den 23. november kl. 19.00
på Den Gamle Kro i Gråsten.
Skynd dig at købe billetter til en rigtig festlig aften med egnsretter,
musikalsk underholdning og masser af sønderjysk humor.

RUMMELPOT-MENU

* Sønderjysk Grønlangkål
med kålpølser, flæsk og
hamburgryg og rødbeder
* 2-SOM-WOS SHOW ”
Det bar’ så piinle”
Musikalsk ynnehåldning
å æ sproch

* Præsentation af ”æ Rummelpot 2016”
Redaktør Gunnar Hattesen
* Derfor bør ringridning være
olympisk disciplin!
Guld, sølv og bronze til
Sønderjylland - ved formand for
Æ Synnejysk Forening Tage Lametsch.
Pris pr. kuvert
kr.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

275,-

Opmålinger på og
under broklapperne
i forbindelse med, at
Egernsundbroen i uge
45 får skiftet rigler og
pander indebærer, at
broen lukkes for kørende trafik på tirsdag
fra kl. 20 til onsdag
morgen kl. 05.
Det er tidligere meddelt, at
broen på tirsdag mellem kl.
10 og 12 ville være lukket
af og til i forbindelse med
målingerne. Det har imidlertid vist sig nødvendigt at

lukke broen permanent i
nogle timer for at foretage
opmålingerne - nemlig
mellem kl. 20 og 05 på
tirsdag-onsdag.
Opmålingsarbejdet skal
foretages, fordi Egernsund
broen i uge 45 skal ha
skiftet rigler og pander.
Riglerne er stængerne, som
skydes fra den ene broklap
ind i den andnen for at
"låse" dem fast i hinanden,
når biler kører over broen.
Panderne er de låsemekanismer, der sidder omkring
riglerne på begge sider. Det

er første gang siden byggeriet af broen i 1968, at
rigler og pander skiftes.
Selve arbejdet med at
skifte rigler og pander
indebærer, at broen lukkes
for kørende trafik kl. 18-06
hver aften og nat mellem
den 7. og 10. november.
Gående og cyklende kan
passere via en gangbro.
For bustrafikken betyder
spærringen, at rute 223 i
tidsrummet ikke betjener
stoppestederne på Brovej (ved
Brillevej, Sundgade og Rend
bjergvej) samt Sundgade. 

Fredsvalg i Egernsund
Af Leif Møller Jensen

Ved fristens udløb var
der kun indkommet
èn liste til menighedsrådet, og valget den
8. november 2016 er
aflyst.
Det kommende

menighedsrådet i
Egernsund er Margit
Kristensen, Jonna Petersen,
Svend Aage Erichsen,
Birgit Feldstedt, Marlon
M. Rottenberg, og Tenna
Lyngholm Larsen.
Stedfortrædere blev
følgende:
Lilli Matthiesen, Robert

Oldager, Annemarie
Christensen, og Hanne
Mau.
Det nye menighedsråd tiltræder 1. Søndag i advent. 

Dødsfald
Andrea Jacobsen, Broager, er
død, 94 år. 
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SUPER DAGE

Ribbensteg

Lurpak smør
Pr. ½ kg.

UNDER
½ PR I S

95
14

Klosterbrød

Hel eller
skiveskåret

250 gr.

00
10

SLAGTERENS
Hakket oksekød

SPAR OP TIL

Danske blomkål

5-12%

Broager

20,90

2 stk.

00
25

2,5 kg.

00
100

Kl. 1

1000

Tingleff
kaffe

Pålæg
Dit valg

Mou okse- eller
hønsekødssuppe

guld

3x500 gr.

95
89

FLERE
VARIANTER

00
8

100 gr.

00
10

Mjelsmark æg

Faxe, Pepsi,
Nikoline og
Egekilde

Klovborg
Skæreost

Str. M

SPAR 12,95

15 stk.

Min. 714 g

00
20

150 cl.

4000 1000
+ pant.

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

D E L I K A T E S S E N

Croissant med rejeeller hønsesalat

Flødekager
KUN FREDAG FR
KL. 11.00

A

00
20

HUSK HALLOWEEN

Store
græskar

Uspecificeret
smørrebrød

1000

6 stk.

10000

KUN FREDAG

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 15. oktober 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

2500
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Sundeved

Krybskytte på spil Ny butiksleder i Røde Kors
Sundeved brænder for at hjælpe
Af Gunnar Hattesen

Et rådyr er på det seneste
blevet skudt på ulovlig vis

af en krybskytte på Bøgevej
i Nybøl.
Det var en lokal, som
fandt det flåede rådyr. 

Heidi Fries er ny leder af
genbrugsbutikken i Vester Sottrup.
 Foto Kira Bonde Andersen

Af Kira Bonde Andersen

Dyret blev fundet på en mark ved Bøgevej i Nybøl

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

Heidi Fries er ny butiksleder i Røde Kors
genbrugsbutik i Vester
Sottrup. Hun brænder
for sit frivillige arbejde,
hvor hendes fortid
blandt andet er en
markant drivkraft.

Julemarked
i Hamborg

Lørdag den 3. 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. 8.45
kl. 9.00
kl. 9.05
kl. 9.10
kl. 9.15
kl. 9.20
kl. 9.35
kl. 9.40
kl. 9.50

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.

Heidi Fries er 49 år gammel og bor i Vester Sottrup.
Hun har arbejdet frivilligt i
butikken i tre og et halvt år,
før hun blev udnævnt som
butiksleder. Heidi Fries er
vældig stolt af butikken,
som når ud til mange udover lokalsamfundet.
”Butikken fungerer rigtig
godt, og derfor har jeg ikke
tænkt mig at ændre noget,
så længe vi fortsat tiltrækker kunder og donationer.
Vi har stort opland, blandt
andet fordi vi er den eneste
butik i Vester Sottrup
indenfor genbrug, hvor folk
kommer på besøg helt fra
Kolding eller Flensborg.
Vi har alt fra knappenåle
til store møbler”, forklarer
Heidi Fries.
For Heidi har det stor

værdi at være i stand til at
hjælpe sine medmennesker.
Både lokalt, nationalt og
internationalt.
Derudover sætter hun stor
pris på frivillighed og det
uselviske.
”Vi går ind og støtter det
gode formål – både indenlands og udenlands, men
også lokalt. F.eks. laver vi
julekurve til jul eller betaler
sportskontingenter for svagt
stillede familier i området.
Det vigtige er, at vi frivillige gør det 100 procent af
egen fri vilje. Vi er nogle
glade mennesker med den
samme mission her i butikken. Vi er her udelukkende
for at hjælpe de svagest
stillede”, siger Heidi Fries.
Drivkraften for Heidi
Fries tager udgangspunkt i

KORTSPIL

på Forsamlingsgården Sundeved
Hver torsdag kl. 13.30
fra den 27. oktober
Kom og vær med til at
spille skat eller whist.
Det er gratis og der
spilles ikke om penge.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Pris kr. 350,Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

hendes fortid. Hun har før
oplevet svagheden på egen
krop.
”Jeg har selv været i en
svær position, hvor jeg har
været syg og stået med en
ung teenagedatter i syv år.
Jeg ved godt, hvad det vil
sige, at midlerne er små.
Det er også det, der hiver
og trækker i mig i mit
arbejde for Røde Kors.”,
forklarer Heidi Fries.
Frivillighed
Heidi Fries har selv været
der, og ved hvor værdifuld
en hjælpende hånd kan
være, og hvor meget det
kan betyde. Derfor vil
hun slå et slag for frivilligheden, og inspirere andre
til at gøre noget for sine
medmennesker.
”Her i Røde Kors
Sundeved har vi et sammenhold og et kammeratskab, der gør os til en
sammentømret familie med
en fælles mission. Et par
timer eller tre i ugen kan
gøre en stor forskel”, siger
Heidi Fries.
Den store hyggelige butik
i Sottrup, som primært har
åbent om eftermiddagen,
har på nuværende tidspunkt 32 frivillige.
Men hvis butikken skal
kunne nå ud til endnu
flere, og bidrage med yderlige hjælp til folk i nød, så
opfordrer Heidi Fries folk i
nærområderne til at melde
sig som frivillig i butikken.
De har brug for mænd
og kvinder i alle aldre,
som også brænder for at
hjælpe. 

Hørt i byen
Gråsten Slot har de
sidste mange uger været
dækket af pressenninger
og stilladser. Slottet er
blevet kalket, arbejdet er
nu færdiggjort og fremstår igen smukt.
Sognepræst Niels Refskou kan begynde nedtællingen til sit velfortjente
otium. I søndags afholdt
han sin sidste gudstjeneste i Adsbøl Kirke.
I Fredensgade 14 – det
tidligere elfirma – kan
man aflevere fødevarer og ting, man har
i overskud. Har man
forkøbt sig i en almindelig husholdning,
formidles de afleverede fødevarer videre til
folk, der kan bruge en
håndstrækning.
Sognepræst Hanne
Christensen har med sin
mand og datter været på
en dejlig efterårsferie i
Skagen.

Drop-ind bridge i
Gråsten
Gråsten Bridgeklub
spillede i efterårsferien
Drop-in.

Aftenen var præget af de
mange ferierende medlemmer, så fremmødet var
beskedent. Trods dét havde
de 24 spillere en hyggelig
spilleaften med følgende
bedste resultater:
Nord-Syd
Nr. 1 Mette Elbech
Jakobsen og Annemarie
Agnete Brix Bressen
(Grænseegnens Bridgeklub)
Nr. 2 Jytte Bendix
Mathiasen og Helle
Blindbæk
Nr. 3 Ingrid Jensen og
Niels Johansen
Øst-Vest
Nr. 1 Dorthea Madsen og
Thorwald Christiansen
Nr. 2 Dora Madsen og
Johnny Madsen

Christina R. Hansen,
Kværs, er blevet uddannet social- og sundhedsassistent fra Social- og
Sundhedsskole Syd i
Aabenraa.
Politiet trak forleden
våben, da en 20-årig
mand på Smedebjerg
i Nybøl trak et langt
sværd mod to politibetjente i Nybøl. Forinden
var han gået amok med
en økse og var i gang
med at smadre indboet i forældres hus med
øksen. 

Historisk Forening for
Graasten By og Egn

KONKURRENCE VED
Freundschaft • VenskabÆBLEFESTIVAL 2016

Delt Nr. 3 Bente Kragh
og Birte Blindbæk og

Aage Petersen og Birthe
Petersen. 

Historisk forening for Graasten By og Egn
deltog og havde en konkurrence.
De heldige vindere af et års medlemskab blev:

BEWEGUNG • BEVÆGELSE

Dorthe Uth Brodersen, Rødekro
Svend Aage Janum, Gråsten
Finn Nielsen, Nordborg.

Freundschaft • Venskab



 

 

Tak til alle der deltog i vores konkurrence og
tak til alle, der kom forbi vores stand.
Med venlig hilsen bestyrelsen

AUSSTELLUNG • UDSTILLING
AUSSTELLUNG • UDSTILLING
06.11.11
– 13.01.12
06.11.16
– 17.01.17

Rinkenæs Aftenskole

 



AUSSTELLUNG
• UDSTILLING
Vernissage 6. Nov. 2016 • 15.00
  11.2011 • 14.00
Vernissage 06.


06.11.11
13.01.12
Eröffnungsrede –
• åbningstale
 
Eröffnungsrede
• Åbningstale
Lasse Tästensen
Marion
Petersen,
BDN-Kulturausschuss-Vorsitzende


Vernissage
06.
11.2011 • 14.00 
  Deutscher
Vereinskonsulent,


Eröffnungsrede • Åbningstale
Jugendverein
Nordschleswig
FÖRDE-SCHULE
Marion Petersen, BDN-Kulturausschuss-Vorsitzende


 
Gravenstein/Gråsten,
Bomhusvej 4, Alnor
  • Åben alle skoledage 8.00 -16.00
Öffnungszeiten
an Schultagen
FÖRDE-SCHULE

FÖRDE-SCHULE





 
Gravenstein/Gråsten,
 Bomhusvej 4, Alnor
 Bomhusvej
Gravenstein/Gråsten,
4, Alnor

FØRSTE HJÆLP TIL SMÅBØRNSFORÆLDRE
Førstehjælpsinstruktør Birgit Asmussen vil undervise dig i hvad
du kan gøre, hvis dit barn kommer galt afsted. Du lærer at
handle hurtigt og effektivt og får gode råd om, hvordan du selv
kan forebygge uheld. Kurset byder på hjertemassage, hjælp ved
fremmed- legemer i luftveje, og ulykker med gift og kemikalier.
ONSDAG den 2. november kl. 18-21.30 1 aften
på Lyreskovskolen i Padborg kr. 200,- pr. person og
ONSDAG den 16. november kl. 18-21.30 1 aften
på Rinkenæs skole kr. 200,- pr. person

Die AusstellungÖffnungszeiten
ist Teil deranVeranstaltungen
Rahmen
Deutschen Tages 2011
Schultagen • Åben alleim
skoledage
8.00 des
-16.00

Öffnungszeiten
an
Schultagen • åben alle skoledage

Die Ausstellung
istum
Teil
der
Veranstaltungen
im Rahmen
des Deutschen
Tages 2011


kl. 8.00
-16.00
06.11.11
16.30
Uhr in
der
Schlosskirche
Gravenstein

SMARTE MODESMYKKER V/TINA ELHOLM BONDE.

 
Du kan lave de smarteste modesmykker meget
Konzert des
sonic.art. Saxophonquartetts
aus Berlin www.sonicartquartett.de
06.11.11 um 16.30 Uhr in der Schlosskirche Gravenstein


Die Ausstellung
ist Teil der Veranstaltungen
im Rahmen des Deutschen Tages 2015

Eintritt 100 kr (50 kr u.18) - Verkauf Tageskasse und www.sonderborgbilletten.dk (Einlass 16 Uhr)
Konzert des sonic.art.
Saxophonquartetts
aus Berlin www.sonicartquartett.de


Veranstalter:
Bund
Deutscher Nordschleswiger
Eintritt 100 kr (50 kr u.18) - Verkauf Tageskasse
 und www.sonderborgbilletten.dk (Einlass 16 Uhr)
Veranstalter: Bund Deutscher Nordschleswiger




 
 

BUND DEUTSCHER

NORDSCHLESWIGER

 

Pavillonen i den smukke
park i Broager har været
udsat for hærværk. Bord
og bænke er ødelagte,
der er smidt affald og
knuste flasker til stor
ærgrelse for byens
beboere.
Linda og Kresten Frøslev i Rinkenæs har
været på en dejlig ferie
i Harzen. Rejsen var
en gave fra deres børn
i forbindelse med deres
guldbryllup.
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billigere, end du kan købe dem. Mange spændende
modeller. Lav julegaver der er en glæde at give.
Rinkenæs skole ONSDAG den 2. november kl. 18-21.30
kr. 200,- ekskl. Materialer.
TILMELDELSE post@aftenskolerne.com
eller på telefon 74 65 11 87

Julekoncert
Kom til den årlige

på Fakkelgården
Lørdag den 3. december kl. 12.30-16.00

Deutsches Generalsekretariat · Vestergade 30 · DK-6200 Aabenraa
Tel.: +45 74 62 38 33 · Fax: +45 74 62 79 39 · generalsekretariat@bdn.dk · www.bdn.dk

Stort lottospil
Søndag den 6. november
kl. 14.00
i Ahlmannsparken
til fordel for julebelysningen og
juleaktiviteter i Gråsten centrum
og Ulsnæs-Centret

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

Der venter atter publikum en stor musikalsk
oplevelse, når der er julekoncert på Fakkelgården
for 5. år i træk i Kollund med den kendte sopran

Bettina Hellemann Munch
som solist

Hun akkompagneres af sin japanske pianist

DER ER
K ÆMPE
CHANCER
FOR
GEVINST

Michi Komoto
Ved julekoncerten vil
Bettina Hellemann Munch ryste
posen af kendte operaer og opretter
og give publikum en helt unik og
enestående musikalsk oplevelse.
Hun opfører højdepunkter fra
operaer af Puccini og Mozart samt
kendte operetter af Franz Lehar.
Desuden synger hun
Ave Maria af Schubert, kendte
arier af Bachs julerepetoire,
”Wiegenlied” af Max Reger
samt andre sange, så
publikum kommer i den
helt rette julestemning.
Pris kr. 595,som dækker frokost samt kaffe samt julekoncert.
Tilmelding til LOF-Syd:
fritid@lof-syd.dk eller telefon 7342 1010
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Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

BRILLELEJE
Lej f.eks. 3 par briller

99,pr. måned

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

KONTAKTLINSER

79,Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

FAHRENDORFF
OPTIK

Pr. måned inkl.
- Gratis kontrol
- Gratis prøvetid
- Gratis udmåling
Jernbanegade 38 Sønderborg
Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

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

Knud-Gert Diedrichsen havde dyrket det største græskar og vandt 1. præmien. 

Græskar under
kniven i Fårhus
Af Ditte Vennits Nielsen

Halloween nærmer
sig. Ved Fårhus
Forsamlingshus blev
de flottest udskårede
græskar kåret.

stor bevågenhed - specielt
fra forældrene - blev Sofia
Mai Larsens græskar kåret
som det flottest udskårne.
Dyrkningen af det største
græskar var mere spændende end tidligere.

Allerede i juni blev der
lagt frø i jorden til en græskar konkurrence. Folkene
i Vejbæk havde gjort meget
for at skjule græskarrene for
hinanden.
Det var en synligt stolt

Foto Ditte Vennits Nielsen

Knud-Gert Diedrichsen,
som kunne konstatere, at
hans græskar var Fårhus
største, nemlig på 29 kg.
Det næststørste græskar
leverede Bent Nissen på 24
kg, skarpt forfulgt af Paul
Reinhardt med 23,5 kg.
Efter konkurrencen var
der hyggeligt samvær,
hvor der blev budt på
græskarsuppe. 

Kreative børn snittede på livet løs, mens duften spredte
sig af det våde græskarkød,
som røg ned i store spande.
Langsomt tog hovederne
form. Det ene mere uhyggeligt end det andet. Under

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

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN
& ALT TIL HAVEN

Der var godt gang i snitteriet
for at lave det flotteste og sjoveste græskarhoved i Fårhus.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Alt i murerarbejde
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Dagens middag
Småreparationer
● Om- og tilbygning
Alt i murerarbejde
Småreparationer ● Om- og tilbygning
Nybyggeri ● Hovedentrepriser
Nybyggeri ● Hovedentrepriser

Industrivej 7 I 6330 Padborg I Tlf.: 74 67 04 56

TIRSDAG den 25.

Gyros med ris og salat

ONSDAG den 26.

Pan. rødspættefilet med reje- og aspargessovs

TORSDAG den 27.

Stegt paneret flæsk med persillesovs

FREDAG

den 28.

Forloren hare med grøntsager

LØRDAG

den 29.

Dansk bøf med surt
Dagens ret

MANDAG den 31.

Schnitzel med krydderkartofler og ærter

Burger
fra

39,-

,-

Smørrebrød
3stk
for

69,-

www.rudebeck-byg.dk7
I mail:
Industrivej
I info@rudebeck-byg.dk
6330 Padborg I Tlf.: 74 67 04 56
Industrivej 7 I 6330 Padborg I Tlf.: 74 67 04 56

Kun 65

SØNDAG den 30.

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

Buffet

Hver aften alle ugens dage
fra kl. 17.00 - 21.30

Voksen

14,90 €
Børn t.o.m 10 år

7,50 €

Bestil venligst bord allerede nu til
julefrokosten eller julefesten
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 -461 71628

Lige ved
Zur Krone

Åbningstider: kl. 17.00 - 22.00 alle ugens dage
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 11.00
ved Kevin Ocksen Asmussen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 9.30
ved Kevin Ocksen Asmussen

HOLBØL
KIRKE
HOLBØL KIRKE
Søndag den 30. oktober
Ingen gudstjeneste

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 14.00
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 30. oktober kl. 9.00
ved Oliver Karst

Dødsfald Dødsfald
Lorenz Christian Jacobsen,
Kragelund, er død, 84 år. 

Elfriede Jensen, Bov, er
død, 89 år. 

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved vor mor

Elfriede ”Tulle” Jensens
bisættelse fra Bov Kirke.
Tak for mange blomster og varme hilsener.
Også tak til Hjemmeplejen for kærlig omsorg og
til bedemand Kirsten Pedersen Madsen
På familiens vegne
Folmer og Bent

Kollundhus Dit forsamlingshus
Mandag eftermiddag blev dobbeltdækkerbussen flyttet fra Kruså til Harreslev. 

Foto Ditte Vennits Nielsen

Mammen flytter dobbeltdækkerbus
Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller www.kollundhus.dk

Bov - Padborg
Begravelsesforretning
Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15

Den godt 10 tons tunge
og 5 m høje dobbeltdækkerbus, der hidtil har
stået foran grænsebutikken

Poetzsch syd for Krusågrænsen, er blevet flyttet
ved hjælp af Harm
Mammen & Sønner.
Grænsebutikken Poetzsch
har eksisteret siden 1921 og

er blevet solgt til Fleggaard,
som er ved at ombygge
butikken til en ny Calle
butik.
Den fine gamle røde dobbeltdækker bus er blevet

kørt over til Fleggaard
Leasing i Harreslev,
hvor den skal stå som
reklamesøjle. 

Modeopvisning på Rønshave

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

Af Ditte Vennits Nielsen

Svend Hedegaard

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

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

Den årlige modeopvisning på
Rønshave Plejecenter
blev lidt af et tilløbsstykke. Der blev vist tøj fra
Seniorshoppen, og beboerne
fik en dejlig eftermiddag.
Rønshaves Venner havde
sørget for flotte mannequiner
og kaffe med æblekage.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

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

Varnæs

redaktion@bovavis.dk

Bovrup
Felsted

Vester Sottrup

OPLAG: 15.886
LEVERING:

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Gråsten
Egernsund

Post Danmark

Holbøl

TRYK:

Fårhus

OTM Avistryk A/S

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
Kira Bonde
Andersen
Telefon 30 53 06 36
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Overtøj for
enhver smag

MASAI

BESSIE
FRANDSEN
1499,95

C·RO
ETAGE
FRANDSEN
DAMELLA
MICHA

FRANDSEN
1799,95

FRANDSEN
1899,95

MANSTED
2·BIZ
FRANDSEN
1999,95

SOYACONCEPT

FRANDSEN
1599,95

FRANDSEN
2499,95

NÜMPH
MINUS
NÖR/N+
ONE TWO
MAPP
SOAKED IN LUXURY
PEP
SOON
CPH SHOES

ETAGE
1899,95

MINUS
1499,95

AMUST
ETAGE
999,95

LISBETH MERRILD

NÖR
2599,95

JK NECKLESS
DECOY

ÅBNINGSTIDER
Mandag- fredag
kl. 10.00 - 17.30
Lørdag
kl. 9.30 - 12.30
Torvegade 11 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 13 43

w w w.optik-hallmann.dk

4

100 TESTPERSONER
SØGES!

100 TEST-PERSONER SØGES!

Hver Optik Hallmann butik søger 100 test-personer!
Hver Optik Hallmann butik søger 100 test-personer!
Køb
voresnye
nye
glas
med
glidende
overgang
Køb vores
glas
med
glidende
overgang
*
til
en
helt
fantastisk
pris!*
til en helt fantastisk pris!
• Gratis synsprøve
• Øjeblikkelig skarpere - altid og overalt
• Øjeblikkelig skarpere – altid og overalt
Tynde og
og lette
lette glas
•• Tynde
glas med
medglidende
glidendeovergang
overgang
Individuel-fremstillet
•• Individuel-fremstillet

fra

KK
D
0
.50 ris fra

2

ogog
hærdning
•• Inkl. super antirefleksbehandling
hærdning
* Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud
samt diverse rabatkuponer

lp K)
rma
(No 000 DK
5.

www.optik-hallmann.dk

Flensborg
Sønder Løgum Aabenraa Esbjerg Fredericia Haderslev Horsens
Ikast
Kolding
Ikast
Risskov/Veri Center Odense
Padborg Ribe/Høm Sønderborg
Vejle
Vojens
867 84 337
+49-461-17617 +49-4663-18 999 0 74 623 470 75171742 759 259 50 74 53 60 68 75611600 7915 45 15 755 310 53 755 310 53
631232 30 74 67 30 70 75 441544 744 22 300 757 20 512 745 41 550
Flensborgt.o.m.
Sønder
Løgum Aabenraa
* Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud samt diverse rabatkuponer. Tilbud gælder
31.10.2016.
+49-461-17617

+49-4663-189990 74623470

Hørecenter: -1894629

Esbjerg
75171742

Fredericia
75925950

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

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

Horsens
75611600

Risskov/Veri Center Ikast
86784337
79154515

Kolding
75531053

Odense
63123230

Padborg
74673070

Stenhuggeri

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

Forstander fylder 60 år
Forstander Karsten Dressø,
Jaruplund Højskole.

Arkivfoto

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.

Holbøl
Afholder

GÅSE OG ANDESPIL
SØNDAG DEN 30. OKTOBER KL. 19.00
PÅ LANDBOHJEMMET

Alle er velkommen
Vel mødt
Bestyrelsen

Sønderborg
74422300

Vejle
75720512

Vojens
Tlf. 74541550

Weekendåbent
efter aftale

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

Vi spiller om gæs, ænder, kalkuner m.m.
Pausebanko og to gange 1-2-3 - spil
Kom og støt vores brugs, så vi
også kan handle i fremtiden.

Ribe/Høm
75441544

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

Haderslev
74536068

Jaruplund Højskoles
forstander Karsten
B. Dressø fyldte 60
år søndag den 23.
oktober.

FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

FAM I L I F E S T E R
kan afholdes i vores bowlingcenter eller multisal
Fra 10 til 120 personer
Ring og hør nærmere
Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk
Følg os på Facebook under www.facebook.com/gransehallerne

Karsten B. Dressø har de
sidste to år været forstander
for Jaruplund Højskole
syd for Flensborg, som er
den eneste danske højskole
udenfor Danmark.
I 10 år forinden har
Karsten Dressø været ansat

som forstander og leder i
forskellige skolemiljøer i det
syd- og sønderjyske.
Karsten Dressø har
bl.a. været forstander for
Musik og Teaterhøjskolen
i Toftlund og i samarbejde
med sine medarbejdere
vendt højskolen fra lukningstruet til en fyldt
højskole med overskud.
Sideløbende med forstanderopgaven i Toftlund
har han også arbejdet
aktivt i bestyrelsen for
Folkehøjskolernes Forening

i Danmark (FFD) i en
årrække.
Udover sine år som forstander har Karsten Dressø
en del års ledererfaring fra
erhvervslivet, bl.a. 8 år som
Director of Operations i
Legoland og logistikansvarlig ved Velfac.
Karsten har en uddannelsesmæssig baggrund fra
Hærens Officersskole og
Forsvarsakademiet og har
haft mange spændende
lederjob i hæren.
Privat er Karsten gift med
Anni Dressø, og sammen
har de Sofie på 27 år og
Steffen på 30 år samt
barnebarnet Sophia på 2½
måned.
I anledning af fødselsdagen afholdes der reception
på Jaruplund Højskole
onsdag den 26. oktober kl.
12.30 til 15.00, hvor det vil
glæde Jaruplund Højskole
at se venner, kollegaer,
samarbejdspartnere, støtteforeningens medlemmer og
brugere af højskolen. 

Ny
direktør
FOREDRAG
”MIT LIV”
Kom og få en hyggelig aften og hør Stephanie Lose
fortælle OM SIT LIV

ONSDAG den 9. november KL. 19.00 i Restaurant Bind
Entré 125 kr.– Kaffe til 75 kr. kan købes i pausen,
skal bestilles og betales sammen med billetter,
da der er et begrænset antal pladser.
Tilmeldelse
post@aftenskolerne.com eller Tlf. 74 65 11 87

I januar 2017 rykker et
kendt ansigt i transportbranchen ind i direktørkontoret i ITD's hovedkvarter i
Padborg.
Det er fhv. transportminister Carina Christensen,
som skal være ny administrerende direktør. 
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disko plasko

SJOV LØRDAG
I BOV SVØMMEHAL
LØRDAG DEN 29. OKTOBER
Dansegulvet var fyldt, og folk hyggede sig.

Foto Mogens Thrane

Svingom til ældre
dansemusik
Af Mogens Thrane

Der var trængsel på dansegulvet i Valdemarshus i
Padborg, da Brugerrådet for

Valdemarshus havde arrangeret ”Ældre dansemusik”
for ældre og ensomme.
Husorkesteret havde fundet melodierne frem fra de

gode gamle dage, og det var
noget, der bragte glæde og
god stemning.
I alt 68 personer var mødt
op til en hyggelig eftermiddag med dans, fællessang
og kaffe og kage.
Seniordanserne sørgede
for at alle, også kørestolsbrugerne, fik sig en ”sving
om”. 

Husorkeseret spillede ældre dansemusik.

Foto Mogens Thrane

DISKO
FAMILIE r med forældre
nder 9 å
0
for børn u
.00-18.0
6
1
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FOR
-22.00
KL. 19.00

PRIS

KR.

40,-

KØBES
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K
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O
A
Z
Z
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S
HOT DOG

For at gøre det rigtig
hyggeligt slukker
vi det store lys og
tænder i stedet vores
projektorer, der lyser
ned i vandet. Diskotek
Saxon spiller hele
aftenen med lysshow
og fuld knald på lyden.
VI GLÆDER O
S
TIL AT SE DIG
MED VENLIG
HILSEN
PERSONALET

ÅBENT HUS PÅ FRISKOLERNE

Åbent hus på friskoler
Af Gunnar Hattesen

For 4. år i træk deltager Grænseegnens
Friskole i Holbøl i Åben
Skole-dagen, som har
til formål at engagere
forældre til at tage et
aktivt skolevalg
Åben Skole-dagen foregår
torsdag den 3. november
fra kl. 13-19 og sker i
samarbejde med Aabenraa
Kommunes friskoler.
"Ofte vælger forældre den
skole, der ligger tættest på

bopælen. Men ikke to skoler er ens. Det er der heller
ikke to børn, der er. Derfor
bør forældres skolevalg
bygge på et kendskab til
alle skoler i lokalområdet.
Lokalsamfundet bør
kende sine skoler godt, når
snakken falder på skole",
mener skoleleder Werner
Sternberg, Aabenraa
Friskole.
"Vi bruger lang tid på at
vælge en ny sofa til vores
dagligstue: Skal det være
en tre-personers? Skal den
være sort eller koralblå?

Når nu vi bruger så lang tid
på at vælge sofa, burde vi
bruge mindst lige så lang
tid på at lære de lokale skoler at kende", understreger
Werner Sternberg.
Friskolerne har også i
år inviteret folkeskolerne
og de tyske skoler i kommunen til at være med,
men det lykkedes ikke at få
dem til også at holde Åben
Skole den dag og være med
i denne landsdækkende
aktivitet. 

tors.
3. nov.

Skolevalget er en meget vigtig sag
og bør ikke styres af ”autopiloten”.
Friskolen Bylderup Bov
En kristen Friskole

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

GRATIS

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer

Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138
Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider

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

16.00 - 18.00
Burkal Skolevej 48, Bylderup Bov

Grænseegnens Friskole

16.00 - 18.00
Sammen løfter vi
Præstevænget 12, Holbøl
Særlig info-møde for kommende 0. klasse 16.30 -17.30

Søgård Friskole

fordi vi ikke alle er ens

Aabenraa Friskole

16.00 - 19.00
Søgård Ringvej 1, Søgård

16.00 - 19.00
Trivsel er forudsætning for læring Bjerggade 26, Aabenraa
Se mere på skolernes hjemmesider
VELKOMMEN TIL ÅBEN SKOLE DEN 3. NOV. 2016
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Hørt ved Lyren

Nyt daghjem blev indviet i Bov

Der er stadig nogle billetter tilbage til det store
sønderjyske kaffebord på
Oldemorstoft, men der
er rift om dem.
Borgmester Thomas Andresen (V) har skudt sin
første dåhjort efter han
for nyligt fik jagttegn.
Vesterbæk Motocross
Club afholder sidste
afdeling af klubmesterskaberne lørdag med to
afsluttende løb og stort
tag-selv-kage-bord i
pausen.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Povl Kylling Pedersen (S) foretog den officielle
indvielse.
Foto Tove Hansen

Dorthe Soll glædede sig over det nye daghjem.

Foto Tove Hansen

Gellett læderbutikken
med tasker er igen at
finde i Padborg Torvecenter til efter jul.
Bov IF Fodbold har fået
200.000 kr. fra Mads
Clausens Fond til en ny
kunststofbane.
Ida Marie Smith Larsen, Kruså, er blevet
udlært kok fra Scandic i
Sønderborg.
Rønshoved Højskole har
23 elever på efterårsopholdet, og 12 af eleverne
er danske.
Nyform i Kruså har slået
alle hidtidige rekorder
med en kanon omsætning i efterårserien. Hele
uge 42 har de ligget
på den flade ende for
at kunne følge med de
mange ekspeditioner.
En sort Audi A3 fik afmonteret bilens fire hjule
og fælge, da den holdt
parkeret på samkørsels
pladsen ved afkørsel 73
Bjerndrupvej i Kliplev.
Padborg Vandrelaug har
stor succes med deres gåture om søndagen. Hen
ved 25 mennesker mødes
kl. 10,30 og går ca. 10
km hver gang. 

Julemarked
i Lübeck
Lørdag den 26. november

Oplevelsestur til Nordeuropas største og ældste julemarked
i Lübeck. Julemarkedet er den perfekte lejlighed til at besøge den
skønne middelalderby. Byens gamle middelaldergader i centrum
er fyldt op med over 400 farverige juleboder med bl.a glühwein,
honningkager, brændte mandler, juleudsmykning, glasgaver,
julegodter og det verdenskendte Lübecker marcipan. Oplev de udsøgte
indkøbsmuligheder, de skønne cafeer eller de hyggelge gågader.
Pris: kr. 350,som inkluderer kaffe og rundstykke på henturen
OPSAMLINGSSTEDER
Nybøl Kirke
Kl. 9.00
Broager Kirke
Kl. 9.05
Egernsund ved elektrikeren
Kl. 9.10
Ahlmannsparken Gråsten
Kl. 9.20
Rinkenæs ved OK-tanken
Kl. 9.25
Kruså Bankocenter
Kl. 9.40
Bov Kirke
Kl. 9.50
OK-tanken ved
Omfartsvejen ved Padborg
Kl. 10.00

Af Gunnar Hattesen

Hjemmeboende pensionister får nu et nyt
daghjem med aktiviteter som havesysler,
bagning og sang og
musik på Rønshave
Plejecenter.
Daghjemmet er et tilbud
om meningsfulde aktiviteter og samvær med andre.

Det var en glad leder
Dorthe Soll, som kunne
byde velkommen til de 75
fremmødte.
Formand for Social- og
Sundhedsudvalget, Povl
Kylling Pedersen (S) indviede daghjemmet, som har
til formål at bevare og vedligeholde fysiske og mentale
daglige færdigheder og sociale relationer. 

12 fik vingave
Bov IF Petanque havde
stor deltagelse ved oktobers
rødvinspetanque. Det
betød, at der var 12 spillere,
som kunne tage hjem med
en flaske rødvin:
Annemette Jørgensen,
Birthe Sørensen, Else

Johansen, Kaj Jürgensen,
Lili Tychsen, Egon Reiss,
Bodil Jensen, Flemming
Kragelund, Jytte
Matthisen, Laila Madsen,
Svend Helge Christensen
og Hans Schleef. 

Ca. 4 timers shopping i Lübeck. Vi er tilbage ved 20-tiden.

Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
Telefon 2116 0683

VEJBÆKHUS
HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk

BovAvis

Vejbækvej 18, 6330 Padborg
Telf.: 2041 2009

Bov
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Din lokale håndværker
5 skarpe til Pernille Hansen
Pernille Hansen er indehaver
af Klokkeblomsten i Padborg.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

Det var i 2008, hvor en
veninde og jeg rejste til
Thailand efter jeg var færdig med skolen og havde et
sabbatår.

4. Hvilken kendt person
ville du helst spise en
god middag sammen
med?
Af Ditte Vennits Nielsen

Navn: Pernille Hansen
Alder: 26 år
Bopæl: Kruså
Beskæftigelse:
Indehaver af
Klokkeblomsten i
Padborg

1. Hvad ville du
gøre om, hvis du fik
chancen?
Jeg ville helt klart været
gået i lære som blomsterdekoratør i stedet
for at bruge 4½ år på
sygeplejerskeuddannelsen.

2. Nævn en person, der
har ændret dit liv!
Det har min kæreste Mark.
Vi har været sammen i 7
1/2 år og har lige købt hus
sammen.

3. Hvad har været din
bedste ferie?

Det skulle være med Tina
Dickow. Jeg er vild med
hendes musik.

5. Hvad laver du om 10
år?
Jamen, da har jeg
da helt klart stadig
Klokkeblomsten. 

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

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

PH 3/2 Bord
Højglansforkromet
Design: Poul Henningsen

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Din Kloakmester

Monika Petersen
Malermester

Nyt - Renovering - stort eller småt

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså

Ring til Kim

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

Entreprenørservice

Malermester

Ring og få et uforpligtende tilbud

Porte og automatik

Gulvafslibning

● Private ● Erhverv

Oliering - lakering

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

Vi er specialister
i tryghed

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

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

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

J.C. Transport
Der er jo ham fra J.C. Transport.
Han transporterer alt lige fra
biler, campingvogne og andre
småting, samt afhenter skrot.
Så har du brug for hjælp så
ring til Jan på tlf.: 23 65 54 55
og få et godt tilbud.

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

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

Afhentning af skrot, alt efter mængde
og type, gives en fair pris.

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Semu Luftværktøj

v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså
Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60
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Julefrokost 2016

Mortens aften

Tørfisk giver koncert i
Padborg.
Arkivfoto

Torsdag den 10. november
- Græskarsuppe med sprødt
- Gammeldags andesteg
- Ris a la mande med kirsebærsauce

Husk
bordbestilling

3 retter kr.

199,-

Julefrokost Buffet

Af Mogens Thrane

Du kan vælge at holde din julefrokost her hos os,
eller få den leveret hjemme hos dig selv. Min. 12 personer.
Pris pr. kuvert
ud af huset

kr.

149,-

Pris pr. kuvert
hos os

kr.

Udsolgt til koncert
med Tørfisk
Brugerrådet for
Valdemarshus arrangerer koncert med gruppen ”Tørfisk” den 12.
november, og allerede
nu er samtlige billetter
solgt.

179,-

Brød og smør kr. 20,-

Tørfisk er Danmarks ældste
boyband og kommer fra
Thyborøn i Vestjylland.
Siden 1981 har Tørfisk
leveret soundtracket til
Vestjylland. Thyborøngruppen Tørfisk hører
til blandt de allerbedste
i Danmark til at forene
Irsk-inspireret folkemusik

med egne kompositioner og
personlige tekster.
De synger, spiller og
underholder så det er
en fryd, og med typisk
vestjysk charme, som ikke
er til at stå for. Samtidig
er ”Tørfisk-drengene”
dygtige musikere, som
forstår at udnytte musikken sammen med deres
helt stærke side: de karakteristiske, vestjyske, forblæste
mande-stemmer.
Tørfisk’s skæve, finurlige
og vedkommende tekster
afslører masser af fin sans
for tilværelsens sjove sider,
kombineret med friske
melodier og udadvendt
optræden er underholdningen på topplan. Naturlig
charme, humor og ægthed
er Tørfisk i en nøddeskal. 

Mortensaften hitter
Af Gunnar Hattesen

Fårhus Forsamlingshus
Vestergade 3 · Frøslev · 6330 Padborg · Tlf. 7467 3204 · E-mail: info@froslev-kro.dk · www.froslev-kro.dk

har stor succes med sin
Mortensaften.
"Vi er booket total ud.
Der er 110 tilmeldte, og

det er over al forventning",
siger en glad formand for
Fårhus Forsamlingshus Jan
Jessen. 

Julefrokost 1

Julefrokost 2

Juleplatte

• Marineret sild med karrysalat
• 1/2 æg med rejer
• Røget laks med asparges og dildcreme
• Lun fiskefilet med
remoulade
• Lun leverpostej med
bacon og champignon
• Ribbensteg
med rødkål
• Hamburgerryg
med kålpølser
og grønlangkål
Pr. pers
• Ris á la mande

• Marineret sild med karrysalat
• Kryddersild med løg
• Rejesalat med Thousand Island dressing
• Roastbeef med remoulade og ristet løg
• Lun leverpostej med
bacon og champignon
• Små frikadeller med
gl. dags hvidkål
• Hamburgerryg
med kålpølser
og grønlangkål
Pr. pers
• Ris á la mande
• 2 slags ost
med peberfrugt
Min. 10 pers.
og vindruer
Bestil senest 7 dage før

• Sild med karrysalat
• Røget laks med asparges
• 1/2 æg med rejer
og kaviar
• Roastbeef med
remoulade
• Røget landskinke
med røræg og
asparges
• Rullepølse med sky
• Lun fiskefilet med
remoulade eller
mørbradbøf med
champignon og løg
• Ost og frugt

Pris



kr. 139
,

-

Min. 10 pers.
Bestil senest 7 dage før

Pris

kr. 159
,-

Dato: ..........................................................................................
Navn:..........................................................................................
Tlf: ..............................................................................................

Industrivej 20 • 6330 PADBORG
74671203

Antal kuverter .............................................................................
Brød og smør kr. 15,- pr. kuvert

Pris



Bestil din julefrokost nu

kr. 125
,
Pr. pers

-

Min. 4 pers.
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Julefrokost 2016
Billetsalget til Grænserevyen går forrygende
Af Gunnar Hattesen

Grænserevyen kan
opleves fra på søndag i
Grænsehallerne i Kruså.
Billetsalget er i fuld gang,
der er stor efterspørgsel og
netop nu er der solgt 300
billetter. Det vil sige, at
2 ud af 5 forestillinger er
udsolgte.
Det drejer sig om tirsdag
aften og fredag aften. Der
er stadig ledige billetter til
søndag aften, torsdag aften
og lørdag aften.

Revyholdet lover en
vaskeægte lagkagerevy.
Aktørerne er i fuld gang
med indøvning.
”Vi har et helt fantastisk
revyhold, og aktørerne
sprudler af ideer og iver
efter at komme på scenen,
så det kan kun blive godt”,
lover Frederik Johannsen
Grænserevyen er efterhånden blevet ret kendt for sine
slagfærdige og morsomme
tekster, flotte scene og dygtige aktører.
De sidste 100 billetter
kan købes i LokalBrugsen i

Holbøl, Rema 1000 i Kruså
eller på telefon 51 55 78 30.
Revyholdet
Revyen kører over temaet
”Cirkus i Grænserevyen”,

og revyholdet består
af Henriette og Lone
Bred, Britta Sohrt , Anja
Bindzus, Jørn Nielsen,
Jens Christensen og Bent
Rasmussen.

Indbyggerne i Kollund
har i de sidste dage
i postkassen fået en
folder fra Kollundhus.
”Folderen fortæller om de
kommende arrangementer i
forsamlingshuset, om huset
og så selvfølgelig en bøn om
støtte forsamlingshuset ved
at tegne sig som medlem
ved at indbetale kontingent
på 100 kr. pr.- person”, fortæller formanden Frederik
Johannsen.
Kollundhus har 300
medlemmer, og Frederik
Johannsen håber, at velviljen til at blive medlem vil

være lige så stor, som dengang man ringede på døren
og solgte medlemskab.
”Grunden til at vi sender
folder ud er, at mange folk
efterhånden ikke længere
har kontanter hjemme og
derfor alligevel helst vil
overføre kontingentet med
mobilepay, swip eller netbank”, forklarer Frederik
Johannsen.
Ønsker man alligevel
at betale kontant kan
det lade sig gøre ved
henvendelse til formanden Frederik Johannsen
eller en af de andre
bestyrelsesmedlemmer. 

Indbrud i Kruså
Ved et indbrud torsdag i en
villa på Skrænten i Kruså
blev der stjålet fladskærmstativ, gps, en pc'er og flere
smykker.

Tyven kom ind i villaen ved at smadre et
badeværelsevindue. 

Julebuffet 1

Ved et indbrud fredag aften
i en villa på Nyhusvej i

• Hvide sild med karrysalat
• Varmrøget laks bellevue med
rejer-kaviar-1/2 æg-citron
• Røget skagenskinke
med grøntsagsterrine
• Kogt/røget skinke
med slikasparges
• Roastbeef med remoulade
og ristet løg

• Julemedister
med rødkål
• Ribbensteg med
gammeldaws hvidkål
• Leverpostej med
champignons og bacon
• Frit valg: Ris a la mande
eller panna cotta med
kirsebærsauce

Pris pr kuvert

135,Julebuffet 2

• Hvide sild
med karrysalat
• Varmrøget laks
med rygeostcreme
og ørredrogn
• Hjemmelavet klassisk
hønsesalat
• Skagenskinke med
grøntsagsterrine
• Kogt landskinke
med slikasparges

• Roastbeef med
remoulade og ristet løg
• Mørbradbøf a la creme
• Hjemmelavet
frikadelle med
gammeldaws hvidkål
• Leverpostej med
champignons og bacon
• Frit valg: Ris a la mande
eller panna cotta
med kirsebærsauce

Pris pr kuvert

Guldsmykker
Bov blev der stjålet flere
guldsmykker. 

der har fået lov til at lade
de garvede figurer fortælle
om, hvad der sker i by og
på land i den tidligere Bov
Kommune. 

Padborg

Kollundhus sælger
medlemskort
Af Gunnar Hattesen

Der er også en overraskelse med i årets revy, men
det kan ikke røbes her.
Selvfølgelig er sladderbænken også med i år
men med et helt nyt par,

139,SuperBrugsen Padborg · Bovvej 9, 6330 Padborg
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Skatspil i Padborg Børn var på Oldemorstoft
Nr 3 Hans Emil Nissen,
Bov, 1140 point

Padborg Skatklub samlede
15 spillere til klubaften på
Valdemarshus.

2. runde
Nr 1 Svend Åge Jessen,
Aabenraa, 1552 point
Nr 2 Jes Peter Hansen,
Gejlå, 1176 point
Nr 3 Hans Jepsen, Bov,
1048 point. 

1. runde
Nr 1 Åge Juhl, Padborg,
1380 point
Nr 2 Carl Kristiansen,
Bov, 1209 point

Spritkørsel
Politiet stoppede forleden
på Lundsgårdvej i Padborg
en 43-årig mand fra

Tinglev, som kørte i en
kabinescooter i alkoholpåvirket tilstand. 

www.essen-in-flensburg.de / dk
Lige overfor CALLE
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon + 49 461 78918

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

GRÆSK TAVERNA

400
meter fra
Fleggaard

... lige
overfor
CALLE

GRILLHOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

Lækre retter fra LAVA grillen
Middagsmenu
Mandag til fredag - vælg mellem 12 retter
Div.
menu forslag
til festen, receptionen osv.
Grönfahrtweg 13 · Harrislee · 0461 - 78918 · Täglich von 11:30 bis 22:00 Uhr
www.essen-in-flensburg.de / .dk

Der var livlig aktivitet på museet Oldemorstoft i efterårsferien. I gennemsnit kiggede mellem 15-20 børn forbi hver eneste dag
for at prøve nogle af de mange spændende ting, mens duften af friskbagt kage blandede sig i deres næsebor.

Foto Ditte Vennits Nielsen
Gælder i Flensborg & Süderlügum i perioden 31.10.2016 - 27.11.2016

WWW.NIELSEN.DISCOUNT
...vi er billigere!
max 3

pr. husstand

SLOTS 4,6%
Classic, Pilsner

3 x 24 x 0,33 ltr

99

3

KANON
TILBUD

HARBOE
Julebryg 5,7%

kasser

24 x 0,33 ltr

max 6

129

pr. husstand

99

39

max 3

pr. husstand

SANTA RITA 120

6

Flere varianter

6 x 0,75 ltr
COCA-COLA
BAILEYS

3 x 24 x 0,33 ltr

Original 17%

1 ltr

89

Apenrader Str. 41-45, 24939 Flensburg
ma. – fr.: 8 – 20

lør.: 8 – 18

159

AALBORG

kasser

99

149

99

Jule Akvavit 2016 47%

0,7 ltr

99

119

Hauptstr. 50, 25923 Süderlügum
ma. – lør.: 7 – 21

søn.: 11 – 20

3 kg

99

129

GRATIS-KUPON
Ved aflevering af denne kupon og din mailadresse, modtager du en
flaske vin gratis ved dit næste indkøb hos os.
Kupon gælder til og med 27.11.2016. Kun en kupon pr. person/dag.

E-mail:

UGEA12_16

99

3

flasker

MINIATURES MIX
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S u n d h e d o g v e l væ re
Der bliver taget hånd om
fødderne hos Schütt und Jahn

Af Ditte Vennits Nielsen

17-årige Mikkel Nielsen
fra Kliplev har i nogen
tid døjet med smerter i
foden, der trækker op
i skinnebenet og op i
knæet.
Mikkel Nielsen har en lille

fodfejl, der bevirker, at han
går en smule indad med
foden. Det kan forklare
hans smerter. Det er et
problem for Mikkel, da
han er en ivrig tennis- og
håndboldspiller.
Mikkel Nielsen har prøvet
at mindske smerterne med
et indlæg og han har været

GRATIS
KUPON
for

Fodtryksfor en
måling



værdi DKK 160,-

til forskellige undersøgelser,
men desværre har det indtil
nu ikke rigtigt hjulpet ham.
For nogen tid siden fik
han kendskab til firmaet
Schütt & Jahn i Hande
witt, som tilbyder en gratis
fodtryksmåling, så man
kan se, hvor skoen trykker.
Efter Mikkel Nielsens

Mikkel Nielsen er en meget
glad og tilfreds ung mand
efter at han har fået lavet et
par indlægssåler.
 Foto Ditte Vennits Nielsen
fodanalyse blev han
opfordret til at få lavet et
par indlægssåler, specielt
tilegnet hans fødder.
Efter en god uges tid,
hvor Mikkel har brugt de
nye indlæg, er der betydelig
fremgang at mærke, så
smerterne i skinnebenet er
så godt som væk.
Der er en tilvænningsperiode, da fødderne lige skal
vænne sig til de nye indlæg.
Derfor må man kun bruge
sålerne et par timer af gangen det første stykke tid,
men herefter kan man trygt
bruge dem og flytte dem
fra sko til sko. 

Professionel
fodpleje

20 ÅRS

ERFARING

Ring 20 16 33 77
Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa
lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

Ein Unternehmen im Verbund der WKS-Gruppe

Lieferant für alle Krankenkassen

Standardinlæg

,-

9
fra DKK 89

Sportinlæg

DKK 1199,-

Heideland Süd 7 • D 24976 Handewitt /OT Weding • Tef. +49 461 – 493 493
Ärztehaus Zur Höhe 10 • D 24955 Harrislee • Tef. +49 461 – 7 50 43
www.schuett-jahn.de
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S u n d h e d o g v e l væ re

Kroppen kommer i
Akupunktur og velvære balance ved zoneterapi
Akupunktur
Nada
Magnetsmykker
Maibritt Berg Skovbjerg
Valdemarsgade 5
6330 Padborg
Tlf.: 5132 9718
RAB- godkendt akupunktør
maibritt.b.skovbjerg@gmail.com
CVR/SE-nummer 33735650

Modefrisør Annette Johannsen

Sabine Søndergaard giver
zoneterapi fra sin
klinik i Kruså.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Tilbud på
smertebehandling
Kun
kr. 250,Kun i uge 43-44

Af Ditte Vennits Nielsen

Sabine Søndergaard
har godt gang i fødderne fra babyalderen
og opefter.
Hun har igennem snart 17
år været i gang som zoneterapeut, og hun har formået
at få en rigtig god og anerkendt klinik i Kruså.
Sabine Søndergaard startede sin karriere inden for

bankverdenen, mens hun
ved siden af tog uddannelsen som zoneterapeut.
Lokale kunder
Hun startede derefter med
at åbne klinik i sit eget
hjem og passede den ved
siden af sit arbejde, men
efter 5 år var der så mange
kunder, at hun blev zoneterapeut på fuld tid.
Sabines kunder er for
de fleste lokale, men der

Sdr. Landevej 22
Kliplev
6200 Aabenraa

STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER

Tlf. 20 74 76 85

v/ Sandra og Lone Bakowsky

Salonen er åben efter aftale

Klinik For Fodterapi
Torvegade 1, 6330 Padborg
Tlf. 25 48 58 86
www.fodklinik-padborg.dk

kommer også tyske kunder,
da zoneterapi i Tyskland
er knap så udbredt som
herhjemme.
Zoneterapi kan afhjælpe
fertilitetsproblemer, ubehag
ved kemoterapi samt smerter ved kroniske og arbejdsrelaterede sygdomme i hele
bevægeapparatet.
Fordelen ved zoneterapi
er, at hele kroppen bliver
bearbejdet såsom sener,
muskler, indre organer og
hormoner, og derved kommer hele kroppen i balance.
Sabine Søndergaard har
rigtig gode erfaringer med,
at behandlingerne giver
den ønskede effekt. Derfor
har hun også sine faste
kunder, der ved nyopståede
problemer vender tilbage.
Patienter med kroniske
lidelser formår at holde
deres smerter i ave igennem
zoneterapien.
Danmark giver tilskud
til behandlinger med
zoneterapi. 

Zoneterapi

Besøg www.sabineszoneterapi.dk
Sygesikring
Danmark
giver tilskud til
zoneterapi

online
booking via
hjemmeside

Registrede
alternative
behandlere

online
booking via
hjemmeside

Sabines
Zoneterapi

online
booking via
hjemmeside

Oksevej 1 • 6330 Padborg • tlf.: 75 72 41 41
www.sportogfitnesspadborg.dk

Ved Gruben 22 · 6340 Kruså · Tlf. 22838965
www.sabineszoneterapi.dk · sabineszoneterapi@mail.dk

NYE BRILLER?

S u399,n d h e d o g v e l væ re
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ENKELTSTYRKEGLAS
KR.

Optik Weiche tilbyder
billige briller

NYE BRILLER?

FLERSTYRKEGLAS

Heinz Jensen har mange
danske kunder i sin forretning i Weiche.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Af Ditte Vennits Nielsen

Siden 1980 har Heinz
Jessen drevet optikerbutik. I starten lå den i
Harreslev, men i 2006
flyttede han butikken til
Weiche.
Det er en hyggelig butik
med små borde og stole,
hvor kunderne i ro og mag
kan sidde og prøve nogle
af de mange brillestel, der
findes i butikken, imens
der serveres kaffe med chokolade eller et glas dejligt
koldt vand.
Indehaveren Heinz Jessen
hygger sammen med sine
2 ansatte om kunderne,

Heinz Jessen mener, at den
gode service og de billige
priser er årsag til, at butikken har mange danske
kunder.
Det tager typisk mellem
1-2 uger fra brillerne bestilles til de kan afhentes i
butikken.
Optik Weiche ligger lige
på hovedgaden, og der er
gode parkeringsmuligheder
i gården bag butikken. 

hvoraf mellem 70-75% er
danskere. De taler derfor
også dansk i butikken, og

Af Ditte vennits Nielsen

Det går rigtig godt for
Charlotte Priess i hendes
dejlige Feel Weel klinik i
Flensborg.
Hun har fået mange nye
kunder, så hun har udvidet
med et ekstra rum i salonen, således at der nu er to
rum indrettet med fodklinik, mens det sidste rum er
beregnet til kosmetologiske
behandlinger.
I klinikken er der to ansatte, som leverer en god og
behagelig service. 

999,-

kan ikke kombineres
med andre tilbud

HUSK
Også med
tilskud fra
Sygesikring
danmark

K O L L U N D
B E R R I N

N E G L E

L O R E N Z E N

Ø S T E R S K O V V E J

3 5 , 6 3 4 0

K R U S Å

G EL ENEG L E & S H E L L A K
MANICURE
F A R V NI NG A F V I P P E R O G B R Y N
KU NS TI G E VI P P E R
V OKS B EH A N D L I N G E R
ÅBNINGSTIDER: MAN-FRE KL. 09.00-17.30

TLF. 26 13 72 42

/KOLLUNDNEGLE

FRA KR.

25%

399,-

på alle stel

inkl. bredt læsefelt

inkl. synsprøve

optiker Jessen · Ochsenweg 27 · 24941 Flensburg-Weiche
Tlf.: 0049 461 318 45 95 · Fax.: 0049 461 318 45 96
weicheoptik@versanet.de
Parkering bag
Vi taler dansk Man.-fre. kl. 9.30-13.00 og 15.00-18.00 · Lørdag kl. 9.30-13.00
butikken

på tlf.

Massør/sportsterapeut

Permanent
Fodklinik make-up

udvider

FRA KR.

ENKELTSTYRKEGLAS

L J Massage
v/ Line Jørgensen
E-mail: line@ljmassage.dk

Ring
22 39

4

4 52
- så vi
kan
komm
e igan
g!

Bomhusvej 1
6300 Gråsten igang!
e
komm Fitness
Indg. v. Gråsten
an

- så vi

3
'
A
TBETAL FOR 2

k

22 39
på tlf.

44 52

Ring

Tilbudet gælder alle
Paul Mitchell
produkter

TILBUD på øjenbryn
kr.

1600,-

Forkæl en du holder af
med et gavekort

ÅBNINGSTIDER
Mandag, onsdag
Tirsdag, torsdag, fredag

8.30-20.00
8.30-18.00

½ Pris
på udgåede

Charlotte Priess
Telefon +49 461 940 28 700
Find mig på 1. sal i Citti Park
Langberger Weg 4
24941 Flensburg
www.kosmetik-cittipark.de
Nu også betaling med

Jernbanegade 18 · 6330 Padborg Tlf. 74 67 23 28
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Susettes
Omsorg
Service
Praktisk hjælp og støtte i hverdagen
– Rengøring i hjemmet.
– Praktisk hjælp til det daglige. F.eks.
oprydning, vasketøj, afrime fryser, skift af
sengetøj.
– Hjælp og støtte til let madlavning og indkøb
– Ledsager til indkøbsture, gåture, teater,
biograf eller andet. Transport i min egen bil
eller taxa.
– Omsorgsbesøg med fokus på din livskvalitet.
– Hjælp til struktur i hverdagen, som øger
din livsglæde. F.eks. ugeskema med
hverdagens gøremål.

Første besøg er GRATIS og uforpligtende

Ring 61 71 91 93
og se mere på www.omsorgservice.dk

Massage er godt for ens krop
Af Ditte Vennits Nielsen

Massage gør noget
godt ved ens krop,
kroppen kommer
i balance og bliver
afstresset. Det er baggrunden for, at mange
firmaer vælger at have
massageordninger.
Det fortæller 48-årige Lone
Bred, som er fysiurgisk
massør. Hun har indrettet
sin klinik i en hyggelig og
flot træhytte i Padborg.
Hun blev i 2011 færdig
med uddannelsen som
fysiurgisk massør og har
igennem årene taget utallige andre kurser, så hun i
dag er godt rustet til at tage
hånd om kunderne.
Lone Bred har et RAB
bevis, som står for registreret alternativ behandler.

Lone Bred afhjælper idrætsskader, skader efter ulykker og andre skader.

Foto Ditte Vennits Nielsen
Det er et bevis, som giver
mulighed for at afhjælpe
idrætsskader, skader efter
ulykker og andre skader,
som folk i det daglige kommer ud for.
Igennem RAB forpligtiger

man sig til at tage opfølgende kurser hele tiden og
ad den vej holdes ajour, så
man kan godt sige det er et
kvalitetsstempel.
Igennem speciel massage lindrer Lone Bred

Hår · Mode · Hudpleje
FOR HØJT BLODTRYK?

ZONETERAPI KAN HJÆLPE
Har du problemer med kredsløbet?
F.eks. gangbesvær, kramper, uro,
sår der ikke vil hele.

Bine

Stine

Sanne
Susanne

Så gør som flere andre
danskere – gå til zoneterapeut!
Zoneterapeut Ilse Blom
Felstedvej 21, 6300 Gråsten
Telf. nr. 74652808 · ipblmo@bbsyd.dk
– en RAB-godkendt brancheforening under tilsyn af Sundhedsstyrelsen.

Ta’ 3

Nyd livet

Keune produkter
betal for 2 det billigeste er GRATIS
Dette tilbud gælder

Tilbud 2x1

Design line
Care line
BLEND

Køb 2 Crew produkter
og få det 3. GRATIS
Nygade 9, Gråsten · Telefon 7465 0670 · www.salon-sanne.dk

patienternes smerter, men
det er vigtigt, at de selv
er med, så hun giver dem
værktøjer at arbejde med
derhjemme.
Lone Bred er en meget
tillidsfuld og ansvarlig massør, og hun ved, hvad hun
har med at gøre.
Som fysiurgisk massør
bliver man dels oplært i
anatomi, fysiologi samt
sygdomslære men også i
psykologi. Oveni er Lone
Bred ved at tage uddannelsen som coach og terapeut,
idet hun mener kombinationen er god så krop og
sind kan forenes.
Lone Bred er gift med
Rune og har 3 børn i alderen 18 til 28 år. 

Fysiologisk- og sportsmassage

Jeg tilbyder:

√
√
√
√

Massage
Behandling af sportsskader
Hot stone massage

RAB-registreret og
certiﬁceret massør.
og medlem af
Brancheforeningen
for Fysirugisk
Massage

Muskulærzoneterapi

Se mere på nyd-livet.dk og
bestil en tid på telefon 29 78 89 89
Nyd Livet v/Lone Bred ∙ Fornbyvej 11, 6330 Padborg

nyd-livet.dk

Lundtoft

Dilettantforening i
Kliplev klar til ny sæson
Af Kira Bonde Andersen

Bestyrelsen i
Humørbomben, som
årligt står for dilettant i
Kliplev, fortsætter.

Det blev resultatet
af en ekstraordinær
generalforsamling.
Der var et ønske om
at finde tre bestyrelsesmedlemmer og nogle flittige hjælpere for fortsat at

kunne eksistere. Desværre
var der kun to mødte til
generalforsamlingen, som
desværre ikke var interesseret i at være med i bestyrelsen. Derimod var de
to deltagere interesserede i

opgaven som hjælpere, hvis
der skulle være brug for det.
Formand for dilettantforeningen i Kliplev, Laila
Wiese Nielsen, fortæller,
at løsningen bliver, at
bestyrelsen bestående af fire
medlemmer fortsat kommer til at bestå.
Dog vil meget af ansvaret
i forhold til opførelsen
af dilettantforestillingen

såsom indtjening og
forberedelse bliver overgivet til bestyrelsen for
Forsamlingsgården.
Dertil vil der blive oprettet en arbejdsgruppe bestående af frivillige hjælpere,
som vil træde til, hvis der er
brug for dem.
Laila Wiese Nielsen
forklarer, at hvis der
fremover på et tidspunkt

15

vil opstå interesse igen, så
vil der blive åbnet op for
at kunne blive en del af
forberedelsen før, under og
efter weekenden i marts.
Her afholder dilettantforeningen Humørbomben
sin årlige dilettantaften,
som altid skaber røre i
lattermusklerne. 

Foredrag om Kliplev i gamle dage Dødsfald
Esther Brodersen, tidligere
Felsted, er død, 91 år. 

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Lundtoft Lokalafdeling
Foredrag ved

Lokalhistorisk Forening for
Kliplev Sogn havde forleden
arrangeret et hyggeligt
foredrag med Arne Lunding,
som på munter vis fortalte historier fra Kliplev og
omegn.

Foto Jimmy Christensen

LIF rykker op i Serie 2
Af Søren Frederiksen

Lundtoft IF’s serie 3
hold vandt lørdag på
hjemmebane med 4-3
over Ravsted. Sejren
udløste en oprykning til
serie 2 for holdet.
Over 250 tilskuere var
mødt op på stadion for at se
kampen, og det store fremmøde gav de perfekte rammer for oprykningsbraget.
Kampen var den 6 sejr i
træk for holdet, og havde
alt det en topkamp skal
have: Mange tilskuere, høj
intensitet og spænding lige
til det sidste.
Hjemmeholdet kom foran
til 1-0 ved Mads Hoeg,
men Ravsted fik udlignet.
Igen kom Lundtoft igen
foran 2-1 ved Mads Hogh.
I 2. halvleg kom Ravsted

på 2-2 og kampen var igen
helt åben.
Men atter fik hjemmeholdet kæmpet sig tilbage og
med 2 scoringer af Kasper
Hoeg førte LIF 4-2. Med
2 lidt tynde udvisninger til
LIF var kampen igen åben
og det udnyttede Ravsted
til at reducere til 4-3.
Så spændingen holdt
lige til det sidste. Men LIF
holdt stand og så kunne
festen begynde, og der blev
fejret med maner.

Dagens spiller blev Mads
Hoeg.
Oprykkerholdet består
af målmand Børge Wulff
Heissel og spillerne Kim
Mortensen, Henning
Moldt, Brian Hansen,
Lasse Christensen, Per
Jessen, Niklas Hertz,
Thomas Hansen, Casper
Lausen, Kasper Paulsen,
Tom Hoeg, Mads Hoeg,
Rasmus Hoeg. Kasper
Hoeg. Holdleder er
Michael Petersen. 

Siegfried Matlok
I Kliplev Forsamlingsgård, Kliplev
Mandag, den 14. November 2016 – Kl. 19.00
Dagens tema: Dansk – Tysk –
Fortid, Nutid, Fremtid.
Siegfried Matlok er nok mest kendt
for sin tid i de sønderjyske medier.
Medlemspris Kr. 50,00
– ikke medlemmer Kr. 75,00

Omo flydende
vask eller
bamseline
skyllemiddel
Flere varianter
PR FLASKE

15.M&M's peanuts
eller chokolade

Riberhus
skæreost
780 gram

165 gram

20.PR POSE

SPAR PRIS

Nedbrydning og Entreprenør

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev
Tlf. 7468 8628
Mobil 6092 5500

Side 8-9

Alt i nedbrydning

www.genbrugstoemmerhandel.dk

45.-

PR. STK.

Hakket dansk
Svinekød 4-7 %
500 gram

Kohberg
Viking
1 Kg
PR STK.

10.-

SPAR OP TIL 5.95

20.PR PAKKE

SPAR PRIS

Steff Houlberg
middagsretter
Flere varianter
350 gram.
PR PAKKE

15.-

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109
ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 25. oktober til og med fredag den 28. oktober 2016
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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