Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 39 26. september 2017 9. årgang

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

Salg af våben,
patroner, eksklusivt
jagtbeklædning og
meget mere…

GRÅSTEN ∙ PADBORG

www.thegunroom.dk

Tingleff
kaffe

The Gun Room A/S

500 g

Fine guns, clothes & accessories

The Gun Room A/S · Omfartsvejen 5, 6330 Padborg · Telefon: 28 85 19 82
Vi har åbent mandag, onsdag, fredag fra kl. 13.00 – 17.30

Pr. pose

29

95
ÅBNINGSTIDER

Book nu på
ww w.broagerbilsyn.dk

Max 4 pakker pr. kunder pr. dag

ÅBNINGSTIDER

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

Tv-abonnement
Tv-abonnement til 4 rum

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

FOR
PERIODISK
SYN

350,-

Mandag - torsdag
kl. 8:00-16:00
Fredag
kl. 8:00-14:00

Christian
BROAGER BILSYN v/Jørgensen
Smedevej 8, 6310 Broager ∙ Telefon 74 44 10 10
www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk
Din lokale synshal og motorkontor

TILSTANDSRAPPORTER
HDTV-box

ENERGIMÆRKER
medfølger!
BUM!

EL-RAPPORTER

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

72 kanaler
Få et uforbindende

28 kanaler

88 kanaler

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

578,-*

Min. pris 1. år
3.588,-

Min. pris 1. år
6.936,-

pr. md.

pr. md.

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,
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MOBIL: 40 27 26 39

74 05 8
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✔ Fugearbejde

SØNDERBORG BILLED

22 67 48 75
20 40
75SERVICE
80
& LYD
APS
ees@egernsund-el.dk
Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg et@arkitekttychsen.dk
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.dk

✔ Tagarbejde
✔ Forsikringsskader
✔ Vinduer og døre

Mortens aften 2017
Fredag den 10. november og
Lørdag den 11. november serveres der

Traditionel and med tilbehør
og stort dessertbuffet.
Hovedret og dessert
Børn under 12 år

✔ Termoruder

242,-

½ pris

kr.
kr.
inkl. græskarsuppe med flûtes kr. 272,Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

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

Tvangsauktioner
Konkursbegæringer

Egernsund og Kværs
El-service

RD IL
BO U T N
ÉR N F TE
RV DE A
SE R E N S
RE L LE RTE
A O
M

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Inkasso

TIL FORNUFTIGE
PRISER

And og ris á la mande kan også bestilles til afhentning!

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

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten
kjems.dk · Telefon 7465 1140

Christina Vorre
Forladt

Pris

29995
– Bogen om de forladte
øer i Danmark

GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 44 22
E-mail: 4890@bogpost.dk
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SLAGTEREN TILBYDER

MIDDAGSRETTER
Vælg flere
forskellige
Pr. stk. kr. 49,95

10-12 %

89

95

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

GRÅSTEN · PADBORG
SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket
mager
oksekød

Ta’ 2 stk

SLAGTEREN TILBYDER
1/1 oksefilet ca 4 kg
eller
1/1 oksemørbrad uden
bimørbrad ca 1,4 kg

SLAGTEREN TILBYDER
2 stk PREMIUM
tykstegsbøffer eller
medalion
ca 400 g

Frit valg
TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Kød er
skåret i
butikken

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

2,5 kg

Kun

100,-

299,-

SLAGTEREN TILBYDER
Als pølser sampak
1/1 kartoffelspegepølse og
1/1 røget kogt sardel
TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Pr. stk

75,-

DELIKATESSEN TILBYDER
Frisk skåret pålæg
Pr lag

Kun

110,-

10,-

DELIKATESSEN TILBYDER
4 stk smørrebrød +
2 stykker franskbrød med ost
TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Kun

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Kød er
skåret i
butikken

Pr. stk

60,PA DB OR G

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

Løsvægt
slik
Pr. 100 g

UD
FREDAGSTILB

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

7

Ugens special/franskbrød
uge 39
Gælder mandag til fredag

95

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Kan være
nyt hver dag
kun

25,Telefon 74 67 31 36
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UGENS SKARPE

Mou Supper

vælg mellem oksekød
eller hønsekød
Frit valg

Forstegt kyllingetern
Velegnet til salat, pizza, pita,
tarteletter og meget mere
1 kg

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Pr. pose

10,-

et part
Begræns

i

Kun

29

95

Torskefilet 4-5 stk
eller rødspættefilet 4-5 stk
Frit valg

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Kun

29

95

AP Vin

BILLIGT

Vælg mellem rød, hvid
eller rose

Tingleff
kaffe

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

500 g
Pr. pose

6 flaske

29

199,-

95
GÆLDER HELE UGEN

FRUGT/GRØNT TILBYDER

Danske porre

Nektariner

Pr bundt

19
SPAR KR

0,70

GÆLDER HELE UGEN

BLOMSTERAFD. TILBYDER

Chrysantimum

Calunna Lyng

3-benet
Alle farver

Flere faver

Kun

Pr. stk

Kun

Kun

10,-

1,-

10,-

10,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 26. september til og med lørdag den 30. september 2017 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten

-

Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com

-

Åbent mandag - fredag kl. 10-14

Besøg fra Gråsten Skole

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den 26. september kl. 9.30 ..... Nørkleklub i Adsbøl klubhus
Tirsdag den 26. september kl. 10.00 ..... Babysalmesang i Gråsten Slotskirke
Onsdag den 27. september kl. 19.00 ..... Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård
Torsdag den 28. september kl. 19.00 ..... Menighedsrådsmøde i Kværs Præstegård
Søndag den 1. oktober

kl. 9.30 ..... Gudstjeneste i Kværs kirke

Søndag den 1. oktober

kl. 11.00 ..... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Sognepræst Hanne Beierholm
Christensen har for nogle uger
siden haft besøg af 2B fra
Gråsten Skole. Det kom der en
hel flok fine engle ud af, som
har været udstillet i Slotskirkens
vinduer. Englene er afhentet af
eleverne igen.
—Tak for lån!

Menighedsrådsmøderne er åbne møder, som alle er velkomne til, at overvære.

Vær med til at plante æbletræer i Gråsten
Af Henriette Pilegaard

Vær med til en hyggelig og
aktiv formiddag, når der
søndag 8. oktober plantes
gråstenæbletræer ved
Fiskbæk Naturskole.
Det sker som optakt til

Gråsten Æblefestival 12.14. oktober, og der gælder
princippet, at man får et
æbletræ med hjem til sin
egen have, når man er med
til at plante ti træer.
Mødestedet er P-pladsen
ved naturskolen kl. 10,

og som afslutning får
man frokost på Gråsten
Landbrugsskole.
I år skal der plantes
omkring 60 æbletræer ved Haver til Maver,
Sønderjyllands største
skolehave, som i maj i år

åbnede ved naturskolen.
Her dyrker skoleklasser fra
hele kommunen grøntsager
og kokkererer i det fri
som led i kommunens
VidensBy-projekt House of
Health.
Ved den første æblefestival

i 2014 blev der over en
række weekender plantet
650 æbletræer i Gråstenområdet. Et mindre antal
blev plantet i 2015 og igen i
2016 ved Adsbøl Dam.
Plantningen organiseres af
styregruppen bag Gråsten

Æblefestival, som glæder
sig til, at det om få år bliver
muligt at høste i massevis
af sprøde gråstenæbler
Tilmelding til plantningen til Kaj Nielsen
M: 40 32 06 73,
k.nielsenbyg@mail.dk. 

Kom og se alle de flotte nyheder
Nyhederne fra
også gummistøvler
og overtøj

Personlig vejledning og service

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

10 . 0 0 – 17. 3 0

FREDAG

10 . 0 0 – 17. 3 0

L Ø RDAG

10 . 0 0 – 13 . 0 0
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Hverdage: 7:00-17:30

Trælast

Byggemarked

Hverdage: 7:00-17:30

Hverdage: 7:00-17:30

Lørdag: 9:00-13:00

DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN
er
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fra kl. 12 - 17

Hør om dine muligheder angående
din næste varmepumpe samt
dine muligheder for energitilskud
Vi har besøg af Jan Larsen
fra firmaet Alaska A/S,
som har følgende brands

VARMEPUMPE
TRN-TRG-528 ZR

og
varmepumper

Kapacitet op til 60 m2
Vejl. kr. 5999,-

VI HAR FØLGENDE TILBUD DENNE DAG

VARMEPUMPE
TRN-TRG 535 ZR

SPAR

DEMOPRIS

4999,-

1000,-

Kapacitet op til 80 m2
Vejl. kr. 6999,-

SPAR

1500,-

DEMOPRIS

5499,KAMIN MODEL LT32

GSM STYRING

Elektronisk brændehoved
Kapacitet op til 50 m2

Vejl. kr. 1999,-

DEMOPRIS

SPAR

200,-

DEMOPRIS

Med CTSmall
og en smart-phone får du
forbindelse med din varmepumpe
hvor som helst og når som helst.

1799,-

1799,Tilbudende gælder kun torsdag 28. september
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Anne Mette
Hancock i bogcafé

MODESHOW
Torsdag den 5. oktober kl. 19.00

Bogelskere kan søndag den
8. oktober i Brecklings
Bogcafé møde forfatteren
Anne Mette Hancock, der
stammer fra Gråsten.
Det sker på Comwell
Hotel i Sønderborg.
Anne Mette Hancock
debuterede i foråret
som krimiforfatter med
Ligblomsten, som hun
høstede store roser for. I syv
uger i træk toppede bogen
listen over de mest solgte
krimier i Danmark. På
Bogcafeen kan man også
møde forfatteren Jakob
Melander, som i 2013
debuterede med krimien
Øjesten og har efterfølgende skrevet fire krimier,
hvor Elektra er den seneste.
Begge forfattere får

i BRUHNS
Kom til en hyggelig aften med gode tilbud
og andre overraskelser
Der serveres lidt godt til ganen

Entré 50,- pr. pers.
Billetter kan købes i butikken
De sælges efter først til mølle princippet
Er der stor tilslutning, finder vi en ekstra dato.

Modetøj & specialiteter
Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28

i bogcaféen hos Allan
Breckling en snak om at
have mord på hjernen.
Foredraget er kl. 15:00,
men allerede fra kl. 14.00
kan der nydes en let
anretning.
Billetter bestilles hos LOF
Syd enten via hjemmesiden
syd.lof.dk eller på tlf. 73
42 10 10. Der kan også
bestilles billetter hos Allan
Breckling på tlf. 52 40 66
16. 

Anne Mette Hancocki gæster
Brecklings Bogcafé 8.
oktober.
Arkivfoto

Hår · Mode · Hudpleje

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

NYE ÅBNINGSTIDER
Fra 1. oktober er vores
åbningstider således:

Advokaterne i Gråsten og Padborg

MANDAG . . . . KL. 08-18
TIRSDAG . . . . . KL. 08-18

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

ONSDAG . . . . . KL. 08-18

Afhentning og udbringning efter aftale

TORSDAG . . . . KL. 08-20
FREDAG. . . . . . KL. 08-16
LØRDAG . . . . . LUKKET

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

Nygade 9, Gråsten · Telefon 7465 0670 · www.salon-sanne.dk
Oplag: 15.886 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansv. redaktør

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

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

Grafisk
arbejde

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Mediechef
Ingrid Skovbo
Johannsen

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 23 23 73 37

Telefon 2972 4454

Telefon 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

clf@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Susana Calderón

Fotograf

Fotograf

Bogholder

Jette Nørlund Pedersen

Adm. medarbejder

Reporter

Tove Hansen

Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

Telefon 24 64 35 01

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Fotograf

Søren Gülck

Jimmy Christensen

Telefon 23 80 12 54

Telefon 29 25 95 50

gulck@graastenavis.dk

Reporter

Bettina A. Jessen

Pia Koch Johannsen
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DUN JAKKE
Før 1.999,-

SKJORTER
1 stk 599,-

QVILTET
JAKKE

2 STK

800,-

NU

SPAR
33%

999,-

SPAR
50%

KUN

499,STRIK
ELLER
SKJORTE
STRIK CARDIGAN
ELLER SKJORTE

249

50

NU

299,-

Før 299,-

Før 499,NU

Før 499,-

STRIK
CARDIGAN

FRIT
VALG

SPAR
200,-

NU

199,-

SPAR
50%

FUNKTIONSJAKKE
Før 2.499,-

ULDFRAKKE
Før 999,NU

NU

799,-

1.199,-

SPAR
200,-

SPAR
1300,-

Før 350
NU
2 PACK

245,SPAR
30%

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

Mandag-torsdag
.........9.30-17.30
Fredag
...........................
9.30 - 18.00
Fredag...........................
........................9.30-18.00
Lørdag
9.00 - 16.00
Lørdag........................
........................9.00-13.00
Søndag
10.00 - 15.00

Gråsten

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
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Bloms Zoneterapi
v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

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”

Stenvej 15, Rinkenæs 6300 Gråsten
Telefon +45 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver og
Sønnichsen Ure & Smykker.
De kan indløses hos
byens handlende.

Henriette Møller starter 1. oktober som frisør hos Husets Frisør. Her klipper hun Sally Warrington under et besøg i salonen.

Foto Jimmy Christensen

Ny frisør hos Husets Frisør
Af Gunnar Hattesen

Gråsten er en by, hvor
man altid kan blive
klippet.

Det seneste skud på stammen er 32-årige Henriette
Møller, som 1. oktober
starter hos Husets Frisør.
Hun afløser frisør Ester

Wolff Andreasen, som flytter med resten af familien
til Hillerød, da hendes
mand har fået arbejde på
Sjælland.

Henriette Esmann
Møller har tidligere haft
frisørsalon på Dybbølgade i
Sønderborg. 

Annonce

Har du nedsat hørelse?
Her er de vigtigste tegn
Kniber det med at høre fjernsynet,
og har du svært ved at følge med
i samtaler i større selskaber? I så
fald kan det være tegn på, at du
har mistet noget af din hørelse.
Heldigvis er langt de fleste høretab nemme at behandle, og ny
teknik gør det muligt at høre godt
i alle situationer.
”Havde jeg vidst, at jeg ville høre så
godt igen, havde jeg fået høreappa‑
rater for længe siden,” er en sætning
Bonnie Torngaard, audiologist hos
AudioNova, hører igen og igen.
Og hun forstår godt reaktionen.
”Det er ikke kun frustrerende, men
det påvirker også din livskvalitet,
når du ikke kan høre, hvad men‑
nesker omkring dig siger. Når du
skal spørge igen og igen, eller gætte,
bliver det ubehageligt, og så er det
nemmere at trække sig i sociale
sammenhænge,” fortæller Bonnie.

lyd og støj, f.eks. på en restaurant, til
et selskab eller i bilen. Måske har du
også svært ved at høre den anden,
når du taler i telefon, eller måske har
du svært ved at koncentrere dig
eller har ofte hovedpine.

Bonnie Torngaard, audiologist hos
AudioNova og cand. mag. i Audiologopædi.

Ofte er det dine omgivelser,
der påpeger, at du har nedsat
hørelse ‑ og ofte har de desværre
ret,” siger Bonnie og fortsætter:

Det er almindeligt, at hørelsen bliver
dårligere med alderen. Vi får sværere
ved at forstå og opfatte visse lyde,
f.eks. konsonanter, og skelne mellem
ord som kat og hat.

”Jeg anbefaler alle, der oplever
problemer med at høre, at få
lavet en høretest. Det er gratis,
og hos AudioNova tager din
audiologist sig god tid til at
svare på alle dine spørgsmål og
vejlede dig.

”Der er forskellige tegn på, at du
har en hørenedsættelse. Det kan
eksempelvis være, at du synes, at
andre mumler, eller du har svært ved
at forstå tale, når der er baggrunds‑

Et ubehandlet høretab vil før
eller siden påvirke din dagligdag,
og det er der ingen grund til med
de nemme og fantastiske høre‑
løsninger, vi tilbyder i dag.”

De vigtigste tegn

Høretestdag
torsdag d. 12/10
Få testet din hørelse
– gratis og uforpligtende!

Bestil en tid hos dit lokale hørecenter,
så er du godt på vej til bedre hørelse.
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R
AudioNova Hørecenter
Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten
audionova.dk
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ÅBENT HUS
Fredag 29/9 10-17.30
Lørdag 30/9 10-14.00
Søndag 1/10 11-15.00
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Kaffe
3 RASKE
DAGE
NYHED

SPAR

FRA 29/9-1/10

25%

PÅ ALT STRESSLESS®

GÆLDER IKKE PÅ MODELLER TIL FAST LAV PRIS

INTROPRIS
Stressless® Air sofa

NU

39.999,-

SPAR 19.121,-

STRESSLESS® AIR

Stressless® Air er en luftig og indbydende modulsofaserie. Modellerne i Air-serien
har et rent og klassisk udtryk med en slank ramme, stramme puder og elegante ben.
Modulsystemet gør det nemt at skabe den sofa der passer til netop dig og din stil.
Vælg imellem flere farver i stof- eller læder.

Stressless® Garda
medium lænestol

NU

5.999,-

FAST LAVPRIS

Stressless® Garda lænestol
Monteret med sort læder i dessin Batick. Classic stel i bøg
lak. Medium str. Trinløs glidefunktion og automatisk regulérbar nakke- og lændestøtte. Prisen gælder kun i sort eller
brunt læder. Andre farver mod tillæg.
Fodskammel med vippefunktion. Pris 2.199,-

Stressless® Air hjørnesofa med chaiselong
Monteret med beige læder i dessin Paloma. L310 x D234 cm.
Normalpris 59.120,Nakkestøtte L60 cm. Normalpris 2.190,- Nu 1.999,- Spar 191,-

Stressless® Live
medium lænestol

NU

Stressless® Wing
medium lænestol

15.858,-

NU

SPAR 5.195,-

10.260,-

SPAR 3.420,-

Stressless® Live (M) lænestol med LegComfort™,
trinløst glidefunktion og automatisk regulerbar
nakke- og lændestøtte Monteret med Paloma læder
overalt. Normalpris 20.780,-. Fås i flere farver.
Findes i 3 størrelser og fås med løs skammel.

Stressless® Wing (M) lænestol med trinløst glidefunktion og
auto-matisk regulerbar nakke-, lændestøtte og BalanceAdapt™.
Monteret med Paloma læder overalt, Normalpris 13.680,-.
Findes i flere udvalgte farver. Fodskammel med vippefunktion.
Normalpris 3.990,- NU 2.993,- Findes i 3 størrelser.

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

10

Børnene var ellevilde
med Brandmand Sam
Sådan hedder det i en af
sangene om den populære
redningsmand, der kendes af børnefamilier og

Af Gunnar Hattesen

Brandmand Sam på
pletten står, når han
hører alarmen går.

FLYTTESALG
Trekanten 7, Gråsten
30. september
fra kl. 11.00 til kl. 15.00
Håber vi ses

bedsteforældre fra både
spillefilm og fjernsyn.
Fredag eftermiddag var
Samuel Peyton-Jones, som
er dukkens fulde navn, på

pletten på en lastvogn på
Torvet i Gråsten.
Omkring 300 børn og
voksne stod omkring stedet, for at opleve den populære børnefigur fra TV.
Verdens modigste brandmand havde en biperson

med til Gråsten. Det var
en ung mand, som kædede
showet sammen.
Børnene fik både sunget,
kommenteret, hoppet, klappet og danset.
Legen blev iblandet en

smulelæring. Blandt andet
om, at sikkerhed går frem
for alt.
Det var Gråsten Handel,
som havde inviteret den
berømte brandmand til
slotsbyen. 

Brandmand Sam stillede
fredag eftermiddag op
på Torvet i Gråsten, og
det trak mange børn
og voksne til slotsbyen.
 Fotos Jimmy Christensen

Huset's Frisør
Hudpleje og Makeup artist

ANDELSBOLIG TIL SALG
BELIGGENHED: GL. AABENRAAVEJ 4A, 6300 GRÅSTEN

Onlinebooking www.husetsfrisør.dk
ÅBNINGSTIDER: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-17.30
Onsdag

kl.9.00-20.00 og fredag

kl. 9.00 - 18.00

Lørdag lukket – eller efter aftale

Jernbanegade 7, Gråsten · Tlf. 74 65 11 10

99 m 2, + skur + carport og lille have.
Roligt kvarter, tæt ved bus, institutioner, slot og rideskole.
Andelsværdien pr. 1. juni 2017: kr. 566.097,SALGSPRIS kr. 490.000,Huslejeafgift pr måned : kr. 1662,Fællesudgift pr måned/bolig: kr. 720,Vedligeholdelse pr måned/bolig: kr. 375,Dvs. den månedlige ydelse: kr. 2757,+ fjernvarme, el og vand.

HENVENDELSE NIELS ERIK MOSEHOLT
TLF. 2988 0873 / MAIL: N.MOSEHOLT@GMAIL.COM

LEJLIGHED
UDLEJES
Centralt beliggende i Gråsten,
50 m2, udlejes til rolig lejer
uden husdyr og børn.
Husleje kr. 2600,- + forbrug.

HENVENDELSE
TLF. 7465 2653
Tak fordi du handler lokalt

Eckert Zoneterapi
Inkl. flad presenning
og næsehjul

ved Zoneterapeut Kis Eckert
Inkl. flad presenning
og næsehjul

205 S1
Indv. ladmål 199×115×34 cm
Totalvægt 500 kg eller 750 kg
Nyttelast 380 kg eller 630 kg

756 A-13 Stål
Indv. ladmål 255×145×35 cm
Totalvægt 750 kg
Nyttelast 507 kg

KAMPAGNEPRIS
8.995,Ekskl. moms 7.196,Forbehold for fejl og udsolgte varer.

KAMPAGNEPRIS
4.495,-

Zoneterapi
for krop,
sind og sjæl
er valget for dig

Ekskl. moms 3.596,-

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

Avnbøløstenvej 52, Avnbøl, 6400 Sønderborg
Mobil: 21 30 50 75 Mail: kontakt@eckertzoneterapi.dk
https://www.facebook.com/EckertZoneterapi
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Vi fortsætter med at sætte mærkevarer ned…
Hjælp os, hvis priserne ikke er på plads så retter vi til med det samme.
Vi følger hyldepriser på mærkevarer i Netto, Aldi, Rema og Fakta,
dog ikke spot, fødselsdag eller andre tilbudspriser
Skovmands
rugbrød

Peber

Ny fast pris

Ny fast pris

Ny fast pris

Havrefras
eller
Rugfras

Økologiske
gulerødder

Bagepapir

1 kg

24 ark
svanemærket og økologisk

Ny fast pris

Ny fast pris

Ny fast pris

Sanex Shampoo

Lambi toiletpapir

Karoline hytteost 4,5%

250 ml

8 ruller

Økologisk
450 gram

Ny fast pris

Ny fast pris

Ny fast pris

Pågen brød

17

50

31

95

25

95

Ariel flydende
910 ml
colour
eller white

34

95

Gul, grøn
eller rød

19

7.-

75

9

7

00

50

29

18

95

HUSK

95

Vi har stadig vores discountprogram

hvor vi matcher discountbutikkerne

GRÅSTEN

Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten
Tlf. 7365 2600
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

Din lokale håndværker
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Hans Henrik Fischer

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

Niels Erik Nielsen

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

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

v. Lars Festersen

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

Bygningskonstruktør, murermester

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

Hvis din bil
kunne vælge
Reparation og service
Annonce.indd
af alle bilmærker

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Dit værksted og servicebutik på vejen

Flisearbejde udføres
professionelt og godt

CVR 34 22 35 72

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

v/ Dieter Lukas Thiel
Fliserlægger siden 1993

Alt flisearbejde udføres, uanset om
det er renovering eller nybyggeri.

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
Tlf. 74 65 09 16

28-01

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

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

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

kommer også i Padborg og Tinglev

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND – VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

Gisselmann

Egernsund Malerforretning

Bred VVS ApS

1

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

Opsætning af alle typer fliser,
også mosaik og natursten m.m.

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
alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

KONTAKT MIG PÅ: Telefon +45 2142 1508
eller mail: bauen.mit.thiel@gmail.com

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

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

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

BENT
CHRISTENSEN
Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

• Tlf. 29 16 61 03
• bent@bcts.dk • www.bcts.dk

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten
info@godthaandvaerk.dk

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

ALT UNDER ET TAG

www.el-teknik.dk

Gråsten
!\(')) Grås
ten
. .
1n1n
dl
Maskinudlejning
�b Maskinu e g
)

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

�

WEEKENDLEJE

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

AUTO

Service og
reparation af
alle bilmærker

÷50%
André Andersen
Mobil 21 55 64 72

GKV

på dag nr. 2

KIRKEGÅRDSVEJ 29 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 74 65 10 68
www.grmu.dk

www.gkv-auto.dk

Gratis
lånebil

Vandt seng fra Hebru
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Af Gunnr Hattesen

Fårhus Forsamlingshus

52-årige Karen Füchsel
fra Gråsten er jublende
lykkelig.
Hun har nemlig vundet
en lækker elevationsseng til
to personer fra Hebru til en
værdi af 28.000 kroner.
Karen Füchsel arbejder til
daglig i Rådhuskiosken i
Gråsten. 

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

Sønderhus
Ferieboliger

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse
til udlejning
Karen Füchsel er glad. Hun
deltog forleden i en konkurrence og vandt en lækker
elevationsseng fra Hebru,
som netop er blevet leveret.

Foto Søren Gülck

•
•
•
•

Lokale
Professionelle
Lav provision: 24-32%
50% rabat til nye
udlejere de første
12 måneder
Sønderhus Ferieboliger . Borggade 8.st.tv., 6300 Gråsten
Tlf. 7465 3446 . ferie@soenderhus.dk . www.soenderhus.dk

GOD BUFFET UD AF HUSET

Vælg forret: *Rejecocktail m. flutes, eller tarteletter med høns i asparges eller
*dampet kold laks m. cocktail dressing, rejer, asparges, kaviar og flutes.
3X STEG: mør glaseret oksesteg, kryddermarineret kalkunbryst og helstegt
svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt, hjemmelavet kartoffelsalat og
flødeporrekartofler.
Buffet
Vælg dessert: Æbletærte med cremefraice eller
islagkage. (Sælges kun i hele á 10 pers.)
*Både rejecocktail og laks ekstra kr. 10.00 pr. kuvert. Mindste antal 12 pers.

kr.

8750

TLF 74 65 92 06
Med dessert

Med forret og
dessert

kr.

kr.

10750 13150

LEVERES GRATIS OVERALT WWW.GODBUFFET.DK

blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved lev., og husk dep. for emballagen kr. 350.00

LOF-SYD præsenterer

FOREDRAG
TOM BUK-SWIENTY
med den bogaktuelle

det sker her

Sønderborg Forsyning borer efter
grundvand i Gråstenskovene

Cafe Alsion, Sønderborg
MANDAG DEN 9. OKTOBER
KL. 19:00

I efteråret 2017 vil Sønderborg Forsyning
i samarbejde med Naturstyrelsen i
Sønderjylland foretage prøveboringer i
Gråstenskovene.
Prøveboringerne henter grundvand i
125 meters dybde for at teste kvalitet
og mængde. Det grundvand, der bliver
hentet op, vil blive ’sprinklet’ ud over
skovbunden. Der bliver ført tilsyn to
gang dagligt for at sikre, at skovbunden
ikke tager skade.
Mens arbejdet står på, vil der være
kørsel til og fra boringerne, ligesom
det vil være nødvendigt at trække
ledninger, der kan levere byggestrøm til
arbejdet.

Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg
T 8843 5300
info@sonfor.dk

Pris: kr. 75,-

LOF SYD
Tilmelding sker på www.lofsyd.dk eller på tlf. nr. 7342 1010
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TILLYKKE

Ung mand
blev anholdt

Kære Dorte
og Park

Sæt kryds
Tillykke uden foto max. 25 ord
75 kr.
Tillykke med foto max 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
Frankeret svarkuvert vedlagt

Hjertelig tillykke
med kobberbrylluppet
ønskes I af
SMÅTJLPLTMTLKK

........... kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående
linier:
..........................................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
............................................................................................
............................................................................................
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00
før indrykningen. Kuponen kan udfyldes på
www.graastenavis.dk, sendes som e-mail på:
annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores postkasse
i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Det lille Teater, Gråsten
1972-2017 45 år med teater

”Privat skifte”
Af. Anders Bodelsen
Instruktør: Ruth Gaul Nilum

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30 premiere
Onsdag den 1. november kl. 19.30
Fredag den 3. november kl. 19.30
Lørdag den 4. november kl. 15 excl. spisning
Søndag den 5. november kl. 19.30

LÆGERNE I GRÅSTEN
varetager i samarbejde med
Ældresagen

INFLUENZA
VACCINATION

Der er mulighed for at købe 3 teatersnitter
inkl. kaffe til kr. 80,Spisning skal bestilles forud og starter kl. 18.30
Billetpriser: Voksne kr. 70,- / Børn kr. 40,-

Billetbestilling:www.lilleteater.dk
eller 74 65 37 67

Han havde blandt
andet fjernet en udendørs
ph-lampe.
Politiet havde en
patruljevogn kørende i
nærheden, så i løbet af få
minutter var den 21-årige
unge mand anholdt på
gerningsstedet. 

Ny arbejdersang
Folketingsmedlem Benny
Engelbrecht (S), Adsbøl,
udgiver en helt ny arbejdersang med en tekst, der har
referencer helt tilbage til
Socialdemokratiets stifter
Louis Pio og tidl. minister
F. J. Borgbjerg, bundet op
på en iørefaldende melodi.

"Sangen om Danmark"
der har tekst og musik
af Benny Engelbrecht
kan downloades og
streames som single med
bandet Benny & The
Black Ties. Bandet har
samme Engelbrecht som
forsanger. 

Rejsegilde
Netto holdt torsdag rejsegilde på den nye dagligvarebutik i Ulsnæs-Centret.

Mandag 2. oktober 2017

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

En kvinde i Gråsten gik
forleden morgentur, mens
en ung mand gik i gang
med at bryde ind i hendes
villa på Stengeroddevej.
Da hun kort efter vendte
tilbagew til villaen, kunne
hun se den unge mand i
aktion.

Den nye butik åbner 9.
november. 

Tillykke

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

Kl. 9.00 – 12.00

Kl. 13.00 – 15.00

Ahlmannsparken
Ahlefeldvej 4, Gråsten

Dalsmark Plejecenter
Dalsmark 5, Rinkenæs

LÆGERNE
Iversen, Ellegaard & Hermann,
Lægerne Ulsnæs 4
Bauer & Fröhlich, Ulsnæs 8
Annemette Als
P.S. HUSK SYGESIKRINGSBEVIS
ÆLDRESAGEN ER VÆRT MED KAFFE OG KAGE
EFTER VACCINATIONEN

Røde Kors, Gråsten
Landsindsamlingen
søndag den 1. oktober
Vi inviterer på kaffe/the og rundstykker m.m.
Bliv en del af Røde Kors store engagerede indsamlingsteam.
Det tager kun 2-3 timer.
Tag din ven, veninde, børn eller børnebørn med.
Behovet for humanitær hjælp i verden er
større end nogensinde tidligere.
Vi mødes på Nygade 16, Gråsten kl.
10.00 Indgang fra Centerparkeringen.
Og starter (eller slutter) med en
kop kaffe/the og lidt brød eller frugt.
Du kan blot møde op eller endnu
bedre på forhånd melde dig til hos:
Grethe Bangsgaard, 26379131
e-mail: Alnor@mail.tele.dk

Dette smukke par,
skal sige ja til hinanden
lørdag den 30. september.
Vi glæder os til at fejre
dagen sammen.
De kærligste hilsner
Mormor, morfar og onkler
inkl. familie.

Lissy Andersen, 29801573
e-mail: ﬂemminglissy@hotmail.com

Tillykke
Dette smukke unge par skal
giftes i Nybøl kirke 30. september.
Vi glæder os til at fejre jer
på restaurant Knapp.
Kærlig hilsen
Mor, Far
Louise og Jonas

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 1. oktober kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE

Henvisning til nabosogn

KVÆRS KIRKE

Søndag den 1. oktober kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

BROAGER KIRKE

Søndag den 1. oktober kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 1. oktober kl. 11.00
ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 1. oktober kl. 10.30
ved Marianne Østergaard

NYBØL KIRKE

Søndag den 1. oktober kl. 10.30
Høstgudstjeneste ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 1. oktober kl. 9.00
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

Søndag den 1. oktober kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 1. oktober
kein Gottesdienst

250 hørte GAZVæRK
i slotskirken
Af Gunnar Hattesen

Det blev en gudstjeneste, deltagerne vil
huske i lang tid, da
sognepræst Hanne
Beierholm Christensen
søndag aften havde
skiftet den traditionelle
salmesang ud med
GAZVæRK.

mellem Kim Larsens gamle
travere, som mange kunne
synge med på, og dagens
læsninger.
Gasolins tekster om
de skæve eksistenser og
sognepræstens læsninger

om tilgivelse, fordømmelse,
håb og ensomhed passede
fint sammen, så helheden
fremstod som nærværende
og vedkommende.
“Hva’ gør vi nu, lille du?”,
“Masser af succes” og “This

is my life” var bare nogle af
de kendte sange, der passede fint ind i kirkerummet.
Postludiet blev erstattet af
et par ekstranumre og der
blev klappet af både sognepræsten og GAZVæRK.
Næste gang der er
mulighed for at opleve GAZVæRK er i
Grænsehallerne den 7.
oktober. 

Indbrud
Aldi i Jernbanegade i
Gråsten havde natten til
søndag indbrud.
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Kl. 04.36 lød alarmen. En
rude blev knust, men der er
endnu ikke et overblik over,
om tyvene fik noget med
sig. 

Hjertelig tak
for deltagelse og blomster ved

Cathrine Lyck's
begravelse ved Sottrup Kirke.
En særlig tak til Bedemand Torben Buhrkall,
pastor Vibeke von Oldenburg,
personalet ved hjemmeplejen Fjord
og naboerne på Græsløkke.
Else, Merete og Jørgen

En fyldt kirke fik en
afvekslende gudstjeneste

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

En smuk
afsked...

GAZVæRK trak fulde huse i
Gråsten Slotskirke.

Foto Per Beierholm

Lions var livet
Henry Johannsen gjorde en
stor indsats for Lions-arbejdet
både lokalt og nationalt.

Arkivfoto

Af Gunnar Hattesen

Cand merc. Henry
Johannsen, Alnor, er
død, 78 år.
Lions var en stor del af
Henry Johannsens liv. Han
gjorde en stor indsats for
Lions-arbejdet både lokalt
og nationalt.
Han opnåede stor respekt
og anerkendelse inden for
Lions Club Danmark.
Han havde været gennem

graderne og opnåede at
blive distriktsguvernør i
1981-82 for 61 jyske og
fynske Lions-clubber med
1.500 medlemmer.
I adskillige år stod han for
Lions ungdomsudveksling
til USA og ledsagede de
unge til New York for
herfra at sende dem ud til
amerikanske vætsfamilier.
I Lions var det glæden
ved at give, der var Henry
Johannsens store fornøjelse. Lions har altid ydet
en humanitær indsats i
verdens brændpunkter,
ydet støtte til nationale og
lokale initiativer. For ham
var det en glæde at vide, at
man kunne gøre en forskel
ved at sende nogle beløb til
et projekt eller sende nogle

folk, der kunne gøre en
nyttig indsats.
Student fra Sønderborg
Henry Johannsen var
født i Padborg. Han blev
student fra Sønderborg
Statsskole og fortsatte med
at tage en HA-eksamen
fra Handelshøjskolen
i København og HDeksamen i regnskabsvæsen.
Dermed var han berettiget
til titlen cand. merc.
Han havde som civiløkonom flere forskellige job
inden for den finansielle
verden - først som revisor
og siden hen var han i
13 år ansat i Sparekassen
Sønderjylland, blandt andet
som filialbestyrer i Jels og
Gram.
Desuden uddannede han
sig til assurandør og virkede
som sådan i en årrække.
Han underviste derudover
på Købmandsskolen i

Aabenraa i markedsøkonomi, regnskabslære og
samfundsfag på kursusafdelingen for voksne.
Politisk var han engageret
i Venstre, og var i syv år
formand for Rødding
Venstre-vælgerforening.
Han var gift med Kirsten,
der var uddannet sygeplejerske, som han mistede i
2005. I 2009 flyttede han
til Alnor for at være nærmere på sin datter Ingrid
og svigersøn Dieter og sine
to børnebørn Gustav og
Signe. 

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

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

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

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
En værdig og smuk afsked
Afdødes ønsker i centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

•

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

Svend Hedegaard

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

Det kan være svært at tænke på døden

- men dine kære har brug for, at du sætter ord på dine tanker...

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min kære mand

Christian Wolff ’s
bisættelse
Tak for alle besøg i den sidste tid og de mange
blomsterhilsner ved bisættelsen.
Tak til Danske Diakonhjem for god og kærlig pleje,
og til sognepræst Hanne B. Christensen
for den smukke og personlige tale.
På familiens vegne
Sonja Wolﬀ

Når døden rammer, står de efterladte ofte tilbage med
mange ubesvarede spørgsmål: Hvilke tanker gjorde
den afdøde sig om, hvor bisættelsen skulle finde
sted? Og hvilke sange skulle synges?
Med "Min sidste vilje" kan du i god tid tilkendegive
dine tanker om din afsked med livet - og hjælpe dine
kære med at sige kærligt farvel. Hos Helmich & Søn
står vi altid til rådighed for en uforpligtende personlig
samtale, og du er velkommen til at kontakte os.
Læs mere om "Min sidste vilje" og opsparingsord
Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11
Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45
ningen
Kirkegade
2 · Broager · "Elysium"
Telefon 74 44 95 29 på www.helmichbegravelse.dk

PÅRØRENDECAFE FOR
PÅRØRENDE TIL
PSYKISK SYGE
Torsdag den 14.
september KL. 19-21
Samtale om
aktuelle udfordringer.

Frivillighedens Hus, lokale 2,
Perlegade 48, Sønderborg.
Facebook: Bedre Psykiatri
Sønderborg
.

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

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
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SNUROM
TØRSBØL

VI SES TIL

LOKAL MESSEN

FOR KVÆRS, TØRSBØL & SNUROM
LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER kl. 10.00 - 17.30 I KVÆRSHALLEN

Den lokaltbyggede legeplads eller aktivitetspark
Mangler du/I jeres
nabolag, by eller område, en legeplads eller
aktivitetspark som: kan
godkendes til institutionsbrug, kvalitetskonstrueret, opbygget
af naturlige materialer,
nem at vedligeholde, og
til at komme i nærheden af for penge.

Oprindelige er MB Sport
& Event startet som en
mobil aktivitetsudbyder af
teambuilding og foreningsudvikling, men grundet
den lave interesse særligt
i de kolde måneder - har
vi udviklet et koncept
med faste aktivitetsparker
- hvor vi kan konstruere
alt fra indendørs klatrevægge til legepladser og ude
idrætsområder.
Processen for et uforpligtende tilbud er at man ringer til os, og fortæller hvilke

Så tilbyder MB Sport &
Event en række forskellige
løsninger, både som medbyg, og som total løsning.

ønsker man måtte have, vi
aftaler et møde, og besøger
stedet, og aflevere derefter
et gennemregnet tilbud
hvor du/I som lokale eller
forening kan være medbygger og derfor gøre slutprisen
endnu bedre.
Vi kan også være behjælpelig med fondsansøgninger og rådgivning.
Vi deltager på Lokal
Messen i Kværs, kom
og besøg os på vor
stand og hør mere om
mulighederne. 

Kom og mød os på messen i Kværs
Bliv set i den mørke tid

MESSETILBUD PÅ LYGTER

÷20%

Se også vort
udvalg i regntøj
på messen
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Se mere på www.fribikeshop.dk
og følg os
Fri BikeShop Gråsten
ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten • telefon 7465 1031

SNUROM
TØRSBØL

Klatrevæggen er en af de events som MB Sport & Events
tilbyder sine kunder.

VI SES TIL

LOKAL
MESSEN
FOR KVÆRS, TØRSBØL & SNUROM
LØRDAG d.30.9.2017 kl. 10.00 - 17.30
I KVÆRSHALLEN

GRATIS ADGANG TIL MESSEN

Promovering af Kværs, Tørsbøl og Snurom

Der udtrækkes 6 gavekort på de gratis adgangskort

—Et godt sted at bo!

PROGRAM FOR MESSEN
10.00 . . . . . . Velkomst ved formand for Landsbyrådet
Lilian Jensen
10.05 . . . . . . Åbning af messen ved borgmester
Erik Lauritzen
10.10 . . . . . . Kværs familiekor synger 3 sange
11.00-12.00 . Bosætningskonference
12.00 . . . . . . . LOTEK - opvisning vedr. frigørelse/
opskæring af bil (udendørs)

13.00-13.20 . Mette Ingwersen synger og underholder
14.00-14.10 . Børnehave og Kværs Idrætsfriskole
optræder
15.10-15.25 . Blackstar Linedansere optræder
16.00-16.20 . Mette Ingwersen synger og underholder
17.30 . . . . . . . Messen slutter

I løbet af messen vil organist
Hanne Bruus Storm spille i Caféen

Mød Thybo Køleteknik
på messen i Kværs
Af Ditte Vennits Nielsen

Firmaet Thybo Køleteknik,
som ligger i Sønderborg,
har over 50 års erfaring
med stort set alle former
for køleanlæg, og firmaet
beskæftiger i dag 10 miljøbevidste teknikere.
Der tilbydes energibesparende og miljøvenlige
løsninger til virksomheder,
andelsboliger og private kunder indenfor el- og

køleinterpriser samt naturvarme. Naturvarme med
varmepumper er en effektiv
og billig opvarmningsform,
som gavner både miljø og
pengepung.
Firmaet dækker hele
det sønderjyske område,
og de står klar på messen
til at få en snak om alle
mulighederne for installation af varmepumper eller
blødgøringsanlæg. 

VI SES TIL

KVÆRS
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LOKAL MESSEN

SNUROM
TØRSBØL

FOR KVÆRS, TØRSBØL & SNUROM
LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER kl. 10.00 - 17.30 I KVÆRSHALLEN

Masser af underholdning på
Lokal Messen i Kværs
Af Ditte Vennits Nielsen

forældrene, men da børnene efterhånden faldt fra,
blev de voksne. Repertoiret
er bredt fra højskolesange
og salmer til moderne
ørehængere som Sebastian
og Cat Stevens. Koret hygger sig samtidigt med at de
øver under ledelse af Hanne
Bruus Storm.
Linedance er vældigt populært, og derfor optræder

Black Star med deres inspirerende og flotte dansetrin.
Sidst men ikke mindst
er det lykkedes at få fat i
17-årige Mette Ingwersen
fra Sønderborg, der med
sin utroligt smukke stemme
nok skal få de besøgende til
at lytte til de dejlige sange,
hun synger. 

PRØV I 2 M
PRØV
I
2
FOR 0 KR.
PRØV I 2 MDR.
FOR 0 K
FOR 0PRØV
KR.
MDR.
PRØV II 22 MDR.
FOR
0 KR.
KR.
FOR 0

Lørdag den 30. september sker der en masse
spændende ting på
messen i Kværshallen.
Der er blevet stablet et
flot og alsidigt program
på benene, samtidigt
med at man kan opleve
de mange udstillere.

Det er hovedsageligt lokale udstillere fra området
Kværs, Snurom og Tørsbøl,
og formålet er at vise, hvad
man kan i lokalområdet
samt at vise, hvor godt et
sted, det er at bo.
Formanden for
Landsbyrådet Lilian
Jensen byder velkommen,
hvorefter borgmester Erik

Lauritzen åbner messen
officielt.
Hele dagen igennem
krydres arrangementet
med indslag fra lokale
kunstnere, og Familiekoret
fra Kværs optræder som

de første. Familiekoret er
efterhånden 10 år gammelt
og består på trods af navnet
hovedsageligt af voksne og
ægtepar. Navnet opstod,
da det i sin tid startede i
en klasse sammen med

GRATIS
INSTALLATION

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker

PRØV TOTAL-PAKKEN

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

Mette Ingwersen kommer og synger på messen

Gratis adgang
til messen
Når man ønsker at besøge
Lokal Messen i Kværs på
lørdag, er det gratis adgang
til alle, men der udleveres
alligevel et adgangs kort.
Det er fordi man gerne vil
vide nøjagtig hvor mange
besøgene der har været.

Samtidig er der en lille
konkurrence på kortet,
så der er mulighed for at
vinde nogle flotte gavekort,
når man husker at aflevere
det udfyldte adgangskort
igen inden man forlader
messen. 

Vælg derefter selv din tv-p

Parabol

Standard installation

IngenViasat-pakken
k
kortafgift
ortafgift
TV-KANALERpå høstdagen
FILM | SERIER | B

Tv-abonnement
Tv-abonnement til 4 rum

medfølger
GRATIS
HDTV-kanaler
i alle
tv-pakk
tv-pakker
er

Ved køb af

PRØV TOTAL-PAKKEN
I 2 MDR.
FOR 0 KR.
Vælg den tv-pakke,
der
passer
til
dig!
Vælg derefter selv din tv-pakke

64

TV-KANALER

64

HDTV-box

1Efter
stk. 2Scansonic
mdr. 575 kr./md. Mi
FM/DAB+ radio
model PA6000.
Forudsætter
abonnement i min. 6 mdr. T
VÆRDI KR. 599,-

Viasat tv to go
FILM | SERIER | BØRN
| SPORT
28 kanaler

Se dine tv-kanaler
på farten
72 kanaler

88 kanaler

*
*
*
PRØV
TOTAL-PAKKEN
I 2I 2MDR.
FOR
0 KR.
399,
,
299,
578,
PRØV
TOTAL-PAKKEN
MDR.
FOR
0
KR.
pr. md.
pr. md.
pr. md.

Efter 2 mdr. 575 kr./md. Min.Min.Pris
i 6 mdr
2.300 kr.Min. pris
Vælg
derefter
din
tv-pakke
1. år
pris 1.
år
Vælg
derefterselv
selv
din
tv-pakke
4.788,3.588,-

64
64

Forudsætter abonnement i min. 6 mdr. Tilmelding til Betalingsservice

Min. pris 1. år
6.936,-

Viasat tv to go
Viasat tv
to go
PRØV

*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,

TV-KANALER
TV-KANALER

&

FILM | SERIER | BØRN | SPORT
Se dine tv-kanaler på farten
FILM | SERIER | BØRN | SPORT
Se dine tv-kanaler på farten

TO

Vælg der
BROAGER
GRASTEN
Efter 2 mdr. 575 kr./md.
Min. Pris i 6 mdrRADIO
2.300 kr.
Efter
2 mdr.2 575 kr./md.
Pris i 6 mdr 2.300 kr.
SKOLEGADE
6300 Min.
GRÅSTEN
TLF.:
74 65 24 26
40 27 26til39Betalingsservice
Forudsætter
abonnement
i min. 6MOBIL:
mdr. Tilmelding
Forudsætter abonnement i min. 6 mdr. Tilmelding til Betalingsservice

64

T

TV-KANALER
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Julemarked
i Hamborg

Lørdag den 25. november
OPSAMLINGSSTEDER
Kirkepladsen, Sønderborg . . .
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . .
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . .
Elektrikeren, Egernsund . . . . .
Ahlmannsparken, Gråsten . . .
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . .
Annies Kiosk, Sønderhav . . . .
Elektrikeren i Kollund . . . . . . .
P-pladsen
ved Kruså Bankocenter . . . . .
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . .
Circle-K
ved Industrivej i Padborg . . . .

kl. 8.45
kl. 9.00
kl. 9.05
kl. 9.10
kl. 9.15
kl. 9.20
kl. 9.25
kl. 9.30

Gråsten Tennisklub har
holdt klubmesterskab
på banerne bag ved
Ahlmannsparken.

Damedouble:
Berit Duus og Hanne Alnor
Herre double, åben række:
Thomas Ottesen og Jens Johansen
Herre double, Motion:
Erhard Auerbach og Claus Thomsen
Mix double:
Torsten Rann og Solveig Schwarz
Dame single:
Solveig Schwarz
Herre single, Motion:
Erhard Auerbach
Herre single åben række:
Jan Lohse

Årets klubmestre, som alle
vandt årets flotte klubmester T-shirt 2017, blev som
følger:

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.
Vi er hjemme ved 21-tiden.

Pris kr. 350,-

BovAvis

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

Klubmestre i Gråsten
Tennisklub

Nye konfirmationskjoler
Lajla Helt præsenterer et nyt mærke
"LouiseChristine" i
butikken.
De smukke og eksklusive
håndsyede konfirmationskjoler er designet af den
unge Louise Hjelm, som
oprindeligt stammer fra
lokalområdet og er uddannet skrædder i Sønderborg.

Af Ditte Vennits Nielsen

Brudeforretningen Lajla
Helt i Gråsten får om
kort tid nye konfirmationskjoler på hylderne.
Butikken holder derfor
atter VIP inspirationsog hyggeaftener for
konfirmander.

Hun har desuden stået i
lære ved den kendte brudekjoledesigner Rikke
Gudnitz i København.
For at gøre plads til de nye
kjoler, starter Lajla Helt et
oprydsningssalg fra torsdag
med rabatter på helt op til
70% på både brudekjoler,
konfirmationskjoler og festog gallakjoler. 

Forening og Løvfaldsfest
i Ulsnæscenteret 2017

Lørdag den 7. oktober
fra kl. 10.00 til kl. 14.00

Opstilling
fra kl. 9.00

Lige som sidste år så laver vi en ”foreningsmesse” i Ulsnæscenteret i Gråsten.

Vi sørger for:
· Musikalsk underholdning på et senere fastsat tidspunkt
· Et pavillontelt stilles til rådighed (der indkøbes et antal
og lånes ud efter først til mølle princippet.)

Anne-Mette Hancock sammen med Jacob Melander

Med mord på hjernen
Søndag den 8. oktober på Comwell
Strandvej 1, Sønderborg

I sørger for:
· Skilte og lignende der fortæller, hvor I kommer fra.
· Borde/stole eller andet, hvis I ønsker.
· At overveje, hvad der skal ske på jeres stand. Vil I sælge noget?
Vil I lave noget workshop, hvor folk kan prøve noget?
· En aktivitet/opvisning/workshop eller lign. Som I kan ”opvise
med” på torvet. Dette er ikke et krav, men en mulighed.

Vi skal bede om:

Foto HEIN Photography

· Tilmelding senest den 30. september 2017 til:
Morten Latter, Center Pub telefon: 7465 3365 | mail: mortenlatter@hotmail.dk
· Angivelse af hvilken aktivitet, opvisning eller lignende I ønsker at
deltage med, samt hvor lang tid I regner med aktiviteten skal vare.
· Oplyse, hvis der er specielle ønsker (strøm, plads eller lignende)

Venlig hilsen
Aktivitetsudvalget for
Løvfaldsfesten i Ulsnæscenteret.

Fra kl. 14.00
Pris med let anretning: kr. 200,Fra kl. 15.00:
Pris uden spisning:

kr. 125,-

Brecklings Bogcafé

Følg os på Facebook

Foto Robin Skjoldborg

BILLETBESTILLING
tlf. 5240 6616
eller ved
tlf. 7342 1010
www.lof-syd.dk

LOF SYD

Shantyaften ved
Gråsten Æblefestival
oktober kl. 19-24 holdes
shantyaften på havnen i
Gråsten som led i Gråsten
Æblefestival, bliver der en
maritim stemning med
folkmusik af Downtown
Dynt og Heartlands.
I aftenen deltager besætningerne på de gamle skibe,
som ligger i havnen for
lørdag morgen at stævne ud

Af Henriette Pilegaard

Ved Gråsten
Æblefestival kan man
få en hyggelig fredag
aften på havnen med
livemusik og buffet
fra Det Sønderjyske
Køkken.
En shanty er en sømandsvise, og når der fredag 13.

i den traditionelle æblesejlads på Flensborg Fjord.
Det Sønderjyske Køkken
står for en æblefestivalbuffet i det opvarmede telt, og
det lille orkester Downtown
Dynt spiller under middagen. Det er brødrene Brian
O'Driscoll og Thomas Eoin
O'Driscoll, der synger og
spiller sammen med deres

19

far, John O'Driscoll, som er
født og opvokset i Irland.
Efter middagen udvides
folkgruppen til Heartlands
- et seks mand stort orkester, hvor medlemmerne
har rødder i Danmark,
Island, Schweiz, Canada og
Irland. Orkestret, der netop
har spillet på årets Tønder
Festival, oser af fællesskab,
kærlighed og godt humør.
De spiller på skift med
Downtown Dynt, indtil
det kulminerer i en fælles
afslutning. 

FODBOLD
– live
ÅRSBJERG IDRÆTSANLÆG
SERIE 3 - EGEN UI
Lørdag den 30. september kl. 14.00
Øvrige kampe
Lørdag den 30. september kl. 10.00 - kl. 11.15: U – 10 dr. - A stævne

Søndag den 1. oktober

kl. 12.30: U – 14 dr.

- Vamdrup If

kl. 15.45: Serie 5

- Ravsted

kl. 14.00: U – 19 dr.

- Bredballe

Målaktionær nr. 60 er udtrukket.
Gratis entre til alle kampe
Følg GB’s kampe på Facebook: gråsten boldklub

Gråsten Haveforening i samarbejde med Ulsnæs-Centret arrangerer

Rinkenæs Aftenskole
tilbyder et spændende
foredrag med

Havens Dag
Lørdag 30. september
i Ulsnæs-Centret
kl. 9.00 -12.00

Forfatter

Erling
Jepsen

Kom og byt og få en hyggelig
dag med plantesalg i
Ulsnæscentret.

Kom i rette stemning med dette foredrag, som er hyggeligt,
autentisk og involverende. De gribende og indlevende historier tager
afsæt i Erlings forfatterskab, de fleste kender nok især ”Kunsten
at græde i kor” og ”Frygtelig lykkelig”, som blev filmatiseret.
Erling Jepsen er født i Gram, og har i flere af
sine bøger inddraget sin egen barndom.
Oplev en spændende formidler – ikke kun i det
skrevne ord men også på scenen.

Mange spændende planter
fra haveentusiaster kan
købes denne dag.

Benniksgaard Hotel
ONSDAG den 4. oktober
kl. 19.

Kom og få tips, idéer om
haven og planterne og
få en snak med andre
haveinteresserede.

Tilmeldelse til 74651187 eller post@aftenskolerne.com
Entré 125 kr. betales forud på 8060 1135470.
Kaffe til 65 kr. kan købes i pausen.
På gensyn – hilsen Aftenskolen.

Mød op til en hyggelig
og grøn formiddag
i Ulsnæscentret

Rinkenæs Aftenskole
tilbyder

TEMAAFTEN ONSDAG DEN 11. OKTOBER

hvor der står mad på programmet. Vi laver mad fra bunden som er
sukkerfri, glutenfri og laktosefri. Teori og praksis i skøn forening.
Kl. 18 - 21.30 på Grænseegnens Friskole............................. kr. 210,-

SØNDERJYSKE EGNSRETTER V/KAMMA SEEKJÆR

Gammeldags mormormad er moderne og det er egnsretter også.
Vi skal lave lækre retter 3 TORSDAGE den 5/10 +12/10 +26/10
kl. 17.30 - 21.00 på Rinkenæs skole. Ekskl. materialer. ...... kr. 500,-

GOURMET MAD MED GRØNT ISLÆT.

V/kok Per Vadgaard Nielsen, Det grønne køkken. Kom og lav
lækkert mad på Gråsten skole. Vi starter MANDAG den 9. oktober
kl. 18-21.35 Undervisning hver 14. dag i alt 5 gange ........... kr. 750,-

STRIKNING OG HÆKLING V/KIRSTEN ENGEL.

Lækre karklude og gæstehåndklæder der er sunde og lavet i
ren bomuldsgarn i glade farver og i flotte mønstre er dejligt
i ethvert køkken eller som værtindegaver. TIRSDAG den
24/10 + 31/10 + 7/11 kl. 19-21.30 på Rinkenæs skole ........ kr. 420,TILMELDELSE til TLF. 7465 1187 eller post@aftenskolerne.com

HUSK
Vi holder

Foreningog

løvfaldsfest
Lørdag den 7. oktober

Salg af pølse
r
øl & vand ved
CenterPub

Butikkerne
b u g ne r
med gode
efterårstilbud
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Broager

Genforeningssten i Egernsund får ny havemand
Egernsund
Borgerforeningen
har besluttet at overlade vedligeholdelsen af
Genforeningsstenen til
bestyrelsesmedlem Daniel
Staugaard fra Sundgade.
Daniel Staugaard og hans
8-årige søn, har nu plantet

efterårslyng i krukkerne, så
der også er lidt farver i den
mørke tid som kommer.
Daniels interesse for havearbejde stammer fra sin
mor, som altid har holdt en
farverig have i hans barnedomshjem i Vester Sottrup. 

Daniel Staugaard og hans søn skal fremover passe
Genforeningsstenen i Egernsund.

90 hørte Christian A. Petersen Udflugt til
Schackenborg

Rundvisningen på Schackenborg Slot var meget interessant.

Af Finn Wogensen

INFLUENZA
VACCINATION 2017
ÅBENT FOR ALLE
Mandag den 2. oktober kl. 9-12
Tirsdag den 3. oktober kl. 9-12
Tirsdag den 31. oktober kl. 9-12
ELLER efter aftale
GRATIS FOR ALLE OVER 65 ÅR
førtidspensionister, kronisk syge, gravide
LÆGERNE I BROAGER
Vestergade 21, 6310 Broager
tlf. 7344 2080

Foto Jimmy Christensen

Det var en veloplagt teglværksdirektør, Christian
A. Petersen, som foran

90 tilhørere øste ud af sin
erfaringer fra et langt liv i
teglværksbranchen. ■

Stjal lamper
og porcelæn
Ved et indbrud på
Teglbakken i Egernsund
blev der stjålet to ph-lamper

og en del musselmalet
porcelæn.
Tyvene kom ind ved at
smadre en rude i huset. 

En busfuld forventningsglade medlemmer af Ældre
Sagen i Broager var på
besøg i Møgeltønder, hvor
deltagerne startede med
kaffe og kage.
Derefter fik deltagerne
en guidet rundvisning

Foto Finn Wogensen

på slottet, hvor 2 guider
fortalte med stor ildhu om
slottets historie fra 1664
og om greverne Schack, og
op til nutiden med Prins
Joachim og familie, og om
den nye fond og fremtiden.
Det blev en god dag som
blev afsluttet på Øster
Højst kro med steg og is. ■
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Sundhedsklinik var øjenåbner for ægtepar

Ulla og Jørn Peter Detlefsen
har i adskillige år døjet med
en øjensygdom.
 Foto Signe Svane Kryger

Af Signe Svane Kryger

Ulla og Jørn Peter
Detlefsen fra
Egernsund har begge
døjet med problemer i
forbindelse med øjensygdommene AMD og
grøn stær.

får en behandling omkring
to gange om året, hvilket
hjælper og forebygger. Jeg
ser bedre, og jeg kan tydeligt mærke forskel fra før”,
siger Ulla Detlefsen.

Jørn Peter Detlefsen har
de sidste 25 år lidt af grøn
stær, hvilket har påvirket
ham på en sådan måde, at
hans syn gradvist er blevet
indskrænket.
For godt 7 år siden blev
han opereret for sygdommen, men han havde
stadigvæk mén efter sygdommen i form af et højt
væsketryk i øjet.
Jørn tog skeen i egen hånd
og gennemgik en behandling hos AlsSund & Rask,
som drives af John Ottesen.
Sundhedsklinik
Klinikken er et sundhedsinitiativ, der har til hensigt
at gavne patientgrupper, der
har lyst til at prøve noget

andet end den traditionelle,
medicinske vej. Jørn Peter
Detlefsen gennemgik en
behandling med akupunktur mod sin øjensygdom.

Mou okse- eller
hønsekødsuppe
1000 g

10

forskel, hvilket jeg er utroligt glad for”, fortæller Jørn
Peter Detlefsen.
Hans kone, Ulla
Detlefsen, har ligeledes en

Friskhakket
blandet fars

øjensygdom, AMD, som
hun har fået behandling
for.
”Jeg er ikke blevet fuldstændigt kureret, men jeg

Morgenæg
str. L / XL
HALV
PRIS

Broager

10 stk

14 95

00

Coop Pålæg
FRIT
VALG

6

Positivt resultat
efter behandling
”Efter behandlingerne er
mit syn blevet stabiliseret.
Jeg kan mærke en tydelig

95

Coop Grøntsager

Xtra
Koldskål

3 KG

100

Selvhelbredelse er
ægte helbredelse
”Jeg oplever, at der kommer
patienter i klinikken, som
ikke oplever helbredelse
ved hjælp af de almindelige behandlingsmetoder.
Derfor fastholdes mange i
en ond cyklus, hvor de får
det værre og værre. Langt
flere patienter skal have del
i vores viden og indsigt, da
vi arbejder ud fra princippet
at selvhelbredelse er oprigtig helbredelse”, fortæller
klinikejer John Ottesen. 

HALV
PRIS

00

Coop Salattern 5%

1 ltr

Kålrabi eller
hvidkål

6

95

K U N

F R E D A G

Bakkedal

9 95

375 G

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

Valnøddebrød

Drømmekage

20

25

00

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

Broager ost
45+ mellemlagret
FRA LOKAL
AVLER

FLERE
VARIANTER

10

00

SuperBrugsen Broager

150 g

10

00

Frit valg

10

00

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 30. september 2017. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

00

Smørrebrød
usp.
HVER FREDAG

Min.
900g

64

95

6 stk

100

00

tlf. 73 44 15 00

22

Sundeved

Præsteindsættelse i Nybøl Kirke
Af Pia Koch Johannsen

Nybøl Kirke var
søndag fyldt, da
Vibeke Fosgerau von
Oldenburg blev indsat
som sognepræst i
Nybøl pastorat.

”Du får hjælp af kirkens
rum og menigheden i
Nybøl til dine prædikener
og I, menigheden i Nybøl,
får en dygtig præst med
en bred erfaring”, sagde
provsten.

For Vibeke von
Oldenburg, der siden 1.
januar 2008 har fungeret
som sognepræst i Sottrup,
er Nybøl Kirke og menighed ikke helt ukendt, idet
hun har været vikar ad 3

omgange, efter 3 afgåede
præster i sognet. Siden
1. april har Vibeke von
Oldenburg desuden været
kirkebogsførende i Nybøl
Kirke.
Ved gudstjenesten

spillede Teatertruppen fra
Det lille Teater i Gråsten
et reformationsspil, der på
let forståelig vis fortalte
om Martin Luther, hans
forældre, der tvivlende på
hans evner, hans egen tvivl

Provst Leif Arffmann fra
Vejle Provsti, der indsatte
Nybøls nye sognepræst,
oplæste biskop Marianne
Christiansens kollats,
hvori Vibeke Fosgerau von
Oldenburg blev bedt om
at tage vare på de kirkelige anliggender i Nybøl
pastorat.

og hvordan han en dag
fandt ro i sig selv, at det var
ham, der skulle oversætte
biblen så alle forstod guds
ord og forskellen på den
katolske opfattelse og
den evangelisk-lutherske
opfattelse af tilgivelse. En
god beskrivelse af, hvad
Reformationen betød for
kirken og menigheden.
Sognepræst i Egernsund
Kirke, Mette Carlsen, der
varetager opgaver og kirkelige handlinger i Sottrup
Kirke, vil ligeledes være
fast tilknyttet pastoratet i
Nybøl. 
Vibeke von Oldenburg blev
indsat som ny sognepræst i
Nybøl Sogn.
 Fotos Jimmy Christensen

Dødsfald Dødsfald
Celia Andersen, Snogbæk,
er død, 90 år. 

Ingeborg Hedvig Møller,
Blans, er død, 85 år. 

Orgelkoncert
i Dybbøl kirke
Lørdag den 30. september kl. 16.00



Organist Frank Laue spiller værker af
Johann Sebastian Bach, Edward Elgar
og Carl Philipp Emanuel Bach
Koncerten er afslutning på
”Orgelfestival i september 2017”
i Sønderborg og omegn.
Gratis adgang

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

Sogneudflugten til Haderslev var en vellykket tur.

Fotos Pia Koch Johannsen

Første fælles sogneudflugt
Af Pia Koch Johannsen

Med 70 deltagere fra
Nybøl og Sottrup sogn
kørte bussen til Vor
Frue Kirke i Haderslev,
hvor 2 guider engageret
og levende fortalte
om domkirkens lange
historie.

Allerede i middelalderen
havde den sit eget domkapitel under Slesvig bispedømme og blev betegnet ”Der
halb Dom”, men det var
først efter Genforeningen i
1920, at den blev domkirke
i Haderslev Stift.
Hjemturen gik ad
Aarøsund Landevej med

et fantastisk vue over
Haderslev Fjord. Gennem
landsbyerne Øsby og
Hajstrup til Aarøsund
Badehotel, hvor kaffen blev
nydt i de smukke omgivelser med udsigt til Aarø.
Sognepræst Vibeke
Fosgerau von Oldenburg
sluttede turen med at takke

for en god oplevelse, megen
snak og hyggeligt samvær. 

Dødsfald
Cathrine Lyck, Vester
Sottrup, er død, 87 år. 
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KOM TIL HØSTDAG
Lørdag den 30. september hos Land og Fritid i Ullerup
Tilbuddet
gælder
kun lørdag
d.30.Sep.

Tilbuddet
gælder
kun lørdag
d.30.Sep.

HALV
PRIS

Velkommen til Høstdag
LØRDAG 30. september
kl. 9.00 – 14.00

HALV
PRIS
PREMIUM SOLSIKKEFRØ, 10 KG

Fedt og olieholdige solsikkefrø af høj kvalitet til
fodring af vildfugle. Normalpris 114,95

80

00

SPAR 34 95

SIKA FLEXIA TRÆSKO

Fleksibel og komfortabel tøffel- eller kaptræsko.
Provair Protector PU coatet læder. Størrelserne varierer
fra butik til butik. Normalpris fra 359,00

179

50

PROGRAM
Kom til en spændende dag hos os. Vi
har i dagens anledning besøg af mange
lokale udstillere, hvor der vil være
mulighed for at handle med dem.
Kl. 9.00-14.00
Drift Car opvisning med House
Of Ink Race team.
Kl. 9.00-14.00
Opvisning og forskellige demonstrationer
fra vore udstillere over hele dagen.

SPAR OP TIL 189 50

Vel mødt til en spændende dag
hos Land& Fritid i Ullerup

1 PALLE

FACEBOOKKONKURRENCE:
Hvad hedder
”vildmanden” kendt fra
TV 2 Fri, der er i artiklen
i vores Høstmagasin
denne gang?
SUND PREMIUM HUNDE- OG
KATTEFODER, 12 KG

Mange varianter. Forbedrede opskrifter og nyt design.
Normalpris 349,00

SE MERE I BUTIKKEN

349 00

Højsvej 1, Sundeved • 6400 Sønderborg • Telefon 33 68 53 85

AGROLINE TRÆPILLER,
8 MM

God brændværdi. Max. 0,5% aske. Pris pr. palle (52 sække á
16 kg. I alt 832 kg.), afhentet i din lokale Land & Fritid butik.

SPAR 39 95

1.49500

VIND EN FLOT
GAVEKURV

Tilbuddene gælder torsdag den 28. september til og med lørdag den 21. oktober. med mindre andet er angivet. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

NYHED
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HØSTDAG I ULLERUP

Lørdag den 30. september

Begivenheden dækkes af

Høstdag hos Land & Fritid i
Ullerup på lørdag
Af Claus Frederiksen

Høsten er i hus, og det
skal fejres.
Butikschef Anne Johansen
og kollegaerne i Land &
fritid i Ullerup slår traditionen tro døre og porte op til
den årlige høstdag.
Atter i år vil der være
mange spændende og
hyggelige aktiviteter for

hele familien. Derfor har
personalet hænderne fulde
for at nå at gøre alt klar
til den årlige høstdag, der
løber af stablen lørdag d.
30. september. Butikken
vil denne dag have ekstraordinært længe åbent fra kl.
9-14.
Ægte markedsstemning
Land & Fritids areal bliver

Ønsker alle et godt høstmarked

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

omdannet til en stor markedsplads, og de besøgene
kan se frem til at gå på
opdagelse blandt et hav af
lokale udstillere.
Butikkens lager og hal vil
i dagens anledning blive
forvandlet til et stort marked med mange udstillere.
Der vil være boder med
et utal af forskellige lokale
specialiteter, heriblandt
honning, marmelade,
ismejeri, bagerivarer, vin,
glaskunst og Tupperware.
Hesthave Frugtplantage
kommer og sælger årets
første høst af æbler og
pærer.
Landbo Ungdom sørger
for mad og drikke. Der
grilles pølser, og serveres

øl og sodavand, som kan
købes hele dagen.
Til den søde tand serverer
bageren æblekage i anledning af efteråret.
”Det hele kan nydes inden
døre, så selv vejret skulle
ikke kunne ødelægge den
gode feststemning, idet
vi indretter hallen med
hyggelige borde og bænke,
så vi ikke bliver generet,
hvis vejret driller”, fortæller
butikschef Anne Johansen.
Water Systems fra
Sønderborg kommer med
en stand, og fortæller om
mulighederne, din private
spildevandsløsning i det
åbne landskab.
Du kan også møde den


lokale elektriker, og der vil
også være store landbrugsmaskiner at se på under
høstdagen. House Of Ink,
kommer og laver opvisning
det meste af dagen, så det
bliver også noget at se på
udendørs.
Festlig dag
Anne Johansen opfordrer
til, at man kommer forbi og
hygger med familien og de
andre besøgende.

”Det er altid en dag fuld
af leben og utroligt mange
spændende oplevelser.
Det er gået hen og blevet
et helt tilløbsstykke, som
kunderne spørger til mange
måneder i forvejen. Derfor
glæder vi os nu rigtig meget
til at vi endnu en gang kan
fejre, at høsten er kommet
i hus med sådant et stort
arrangement”, siger butikschef Anne Johansen. 

Arkivfoto Søren Gülck

Elkær Maskinstation I/S
Vi tilbyder bl.a.:

Kloakservice:

Reservedele:

Køb og salg af:

• Pløjning med 5-furet
Kuhn Vario vendeplov
• Såning med Wäderstad
• Sprøjtning med 24 m.
Hardi Commander Twin Force
• Mejetærskning
• Spredning af kunstgødning
op til 36 m, salg, levering og
spredning af alle slags kalk

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn
• Tømning af septiktank, samletank,
fedtbrønd og olieudskiller
• Abonnements-tømning
• Kloak TV
• Industrispuling op til 1000 bar
• Rodskæring 10-70 cm
• Tømning af minirenseanlæg
• Telefon: Slamsuger - 20 22 32 15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sliddele
El-dele
Filtre
Kabinedele
Hydraulik
Motordele
Transmission
Batterier
Kraftoverføringsaksler

Mød os hos
Land og Fritid
på Høstdagen
lørdag den
30. september

Traktorer, også specialmodeller
Rendegravere
Mejetærskere
Andre landbrugsmaskiner
Brugte dele
Skovle til rendegraver
Direkte salg: tlf. 24 24 88 19

…se mere på www.elkaermaskinstation.dk

Elkær Maskinstation I/S · Kidingvej 34, Bovrup · 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 06 15 · Mobil: 24 24 88 19 · Mobil: 20 22 32 15 · www.elkaermaskinstation.dk
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- I n t egre re t bu n d fæl dni ngst ank
- M a rke d e t s l ave s t e energi forbrug
- L i l l e kø re fa s t d æksel

LUNDSBJERG INDUSTRIVEJ 43
DK - 6200 AABENRAA
T: +45 74 48 50 33
WWW.WATERSYSTEMS.DK
INFO@WATERSYSTEMS.DK
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Begivenheden dækkes af

Nyt uddannelses tilbud på Gråsten Landbrugsskole
Landbrugets
Akademiuddannelse er et nyt
tilbud til landmænd.

Tag din uddannelse i Gråsten!
NYT!
Tag akademiuddannelse – LAU
på Gråsten Landbrugsskole

EUX-landbrug • Studenterlinien
Landmand husdyr og planter • Grundforløb 1 og 2
Lederuddannelsen

Kom og hør mere på
Høstdagen i Ullerup hos
Land & fritid på lørdag
Gråsten Landbrugsskole
har lanceret et helt nyt

uddannelsestilbud, navnet
er LAU - Landbrugets
akademiuddannelse.
Der er to indgange til
uddannelserne. Den ene er
for landbrugsskolens studerende på lederuddannelsen,
som nu får mulighed for
at kombinere og supplere
deres lederuddannelse med
en akademiuddannelse
samtidig med at de går på
skolens lederuddannelse.
Den anden indgang er
for alle de færdigudlærte

Mød os hos
Land og Fritid
på Høstdagen

Kom og besøg vor stand på høstdagen hos
Land & Fritid i Ullerup, på lørdag og hør
Årets erhvervsskole
om dine uddannelsesmuligheder
hos os.

Lørdag den 30. september

5 år i træk i stor
elevtrivselsundersøgelse
Årets erhvervsskole
5 år i træk i stor
elevtrivselsundersøgelse

Gråsten
GråstenLandbrugsskole
Landbrugsskole

i bevægelse
i bevægelse

Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 1024 · gl@gl.dk · www.gl.dk
Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 1024 · gl@gl.dk · www.gl.dk

Aut. El-installatør
Møllestien 1 ∙ 6310 Broager ∙ Tlf. 74 44 15 95

landmænd, som drømmer
om at blive klogere, og få
opdateret deres viden inden
for særligt ledelse, strategi
og økonomi.
”Vi skal uddanne os hele
livet, og det ved de færdiguddannede landmænd
også. Derfor har vi udviklet
LAU, så når vores Faglærte
og Agrarøkonomer forlader
skolebænken, skal de vide,
at der stadig er en skolebænk og mere læring klar
til dem i akademiuddannelserne”, siger forstander
Bjarne Ebbesen.
Kan kombineres med
fuldtidsarbejde
Landbrugets
Akademiuddannelse består
af Merkonomfag eller
Akademifag. Forskellen er
at Merkonomfagene typisk
strækker sig over 4 fag
og Akademiuddannelsen
strækker sig over 5 fag
samt et afslutningsprojekt.
Undervisningsdagene
varierer mellem hele og
halve dage, så det er muligt
at kombinere det med et
fuldtidsarbejde..
Fagene i Gråsten
Landbrugsskoles akademiuddannelser er: Ledelse
i Praksis, Projektledelse,
Anvendt økonomi,
Erhvervsøkonomi,
Afsætningsstrategi og
Præsentationsteknik.
”Vi ved, at der er en stor
målgruppe blandt nuværende landmænd og selvstændige landmænd, som
kan have gavn af mere uddannelse. Derfor håber vi
at mange af de landmænd,
som er stoppet efter de blev
faglært eller tog lederuddannelsen, vil kigge forbi
akademiuddannelserne”,
siger Bjarne Ebbesen.
Så er der gruppen af
landmænd, som synes, der
er sket meget siden, de sidst
gik i skole – og som gerne
vil være bedre klædt på til
både at kunne forstå og
kommunikere med deres
ansatte. 

En 70-årig dement
mand fra Dalsmark
Plejecenter havde forleden begivet sig ud på en
længere gåtur. Manden
blev fundet, lidt træt
ved Kelstrup skov af en
politipatrulje.
En 22-årig fra Egernsund kørte bil på Brovej
i Egernsund. Han har
tidligere fået frakendt sit
kørekort, så der venter
ham en bøde.
Der har igen været hastighedskontrol i Adsbøl.
Her blev 66 bilister blitzet, hvoraf de 12 bilister
kan se frem til et klip
i kørekortet. Højeste
hastighed blev målt til
82 km/t i 50 km/t-zone
gennem byen.
Den nye runde Tjimotjenko mellem områdets
værtshuse, var denne
weekend nået til Rinkenæs Hus.
455252

Lars Hanfgarn fra Gråsten Cykleklub kunne
forleden fejre sin 50års fødselsdag, blandt
andet i selskab med
cykelvennerne.
Dyrehospitalet i Gråsten
fik i forbindelse med
et indbrud stjålet deres
vagtbil. Bilen blev efterfølgende fundet – smadret - efter at tyven havde
påkørt en lysstander i
Gråsten med for høj fart.
Ungdomsgruppen fra
Det lille teater turnerer
med et kirkespil om
Martin Luther. Spillet
kan ses i forskellige kirker i Aabenraa og Sønderborg provstier.
Forgængerfeltet på
Sejrsvej i Rinkenæs er
midlertidigt lukket. Når
asfalteringsarbejdet er
færdig, åbner det igen.
Der var endnu engang
fyldt på Torvet i Gråsten, da krejlere lørdag
holdt loppemarked til
fordel for Kræftens
Bekæmpelse. 

Borer efter grundvand i
skovene omkring Gråsten
I løbet af efteråret 2017
udfører Sønderborg
Forsyning to prøveboringer i udkanten
af Gråstenskovene.
Sammen med Gråstens
nye vandværk vil de
nye boringer sikre
masser af drikkevand
til hele området.

I 2016 indviede Sønderborg
Forsyning et helt nyt og
topmoderne vandværk i
Gråsten. I den kommende
tid vil man i samarbejde
med Naturstyrelsen i
Sønderjylland foretager to
prøveboringer i skovene
omkring Gråsten.
”I Naturstyrelsen understøtter vi sikringen af rent
grundvand af høj kvalitet
bl.a. gennem samarbejder
med vandsektoren om
etablering af ny statsskov.
Det udvalgte område er
et gammelt skovområde,
hvor der ikke anvendes
sprøjtemidler, og derfor
er det særdeles velegnet til
formålet”, siger skovrider
Inge Gillesberg.
”Stedet er nøje udvalgt,
og både placeringen og de
geologiske forhold gør, at vi
har meget høje forventninger til grundvandets kvalitet”, fortæller projektleder
ved Sønderborg Forsynings
vandværker, Susanne
Vesten.
’Sprinkleranlæg’
i skovbunden
Ved de to nye boringer vil
der i 3 uger blive hentet
grundvand i 125 meters
dybde for at teste boringernes kvalitet. Det grundvand, der bliver pumpet op,
vil blive ’sprinklet’ ud over
skovbunden.
”Vi lægger rør ud i skovbunden, og herfra vil der,
i de uger prøveboringerne
varer, sprinkle vand op.
Vi fører tilsyn to gange
dagligt, så vi er sikre på,
at skovbunden ikke tager
skade af grundvandet,
fortæller Susanne Vesten og
tilføjer:
”Mens arbejdet står på,
vil der være kørsel til og fra
boringerne. Og går man

går tur i skoven, vil man
udover ’sprinkleranlæggene’
i skovbunden måske også
bemærke de ledninger, vi
er nødt til at trække til
boringerne for at få strøm
til byggeriet. Men så snart
testene er afsluttet, vil
strømmen naturligvis blive
gravet ned”.
Gråsten Vandværk
henter i dag grundvand
fra et naturområde ved
Dyrkobbel. Sideløbende

med etableringen af boringerne i Gråstenskovene, vil
Sønderborg Forsyning også
fremtidssikre denne boring
med yderligere en boring. 

Planoversigt med den
planlagte prøveboring indtegnet. Skitse fra Sønderborg
Forsyning

Dobbelt-reception
Uddeler Jesper Thomsen
fylder 50 år i oktober og har
25 års jubilæum som uddeler.
Det fejrer vi med

Dobbelt-reception
Fredag den 6. oktober
i Det Gamle Rådhus i Gråsten
kl. 13.00-16.00
Her vil det glæde os at se kolleger,
samarbejdspartnere, familie og venner.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GRÅSTEN

10 liter

999,- 599,5 liter

*spar op til 450,-

*spar op til 230,-

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

* De angivne priser er max-priser og gælder i uge 39, 2017.
Gælder alle Wood Tex Dækkende 5 og 10 L. Priserne kan ikke
kombineres med andre tilbud og rabatter.

Hørt i byen
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28

ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

ULLERUP HØJHOLT 10

BROAGER ARNKÆR 4

Charmerende familievilla med
stor garage/udhusbygning

I hjertet af Ullerup, ligger denne skønne
familievilla. Ejendommen er oprindelig fra
1907 og har i sin nuværende stand,
beholdt mange af de gamle detaljer, dog
med et stærkt moderne touch.
Ejendommen er løbende blevet renoveret i
perioden 2000 - 2008. Ullerup ligger
centralt til både Gråsten, Sønderborg og
Aabenraa. Byen byder på et godt
foreningsliv for både ældre og unge.
A
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

Pæn fritliggende andelsbolig i Broager
A
Rødstensandelsbolig få hundrede meter fra Broager centrum, med indkøb af både dagligB
og detailvarer, Broager skole og sportshal og meget mere. Broager er en naturskøn by,
C
nær Vemmingbund og Flensborg Fjord. Kort afstand til den dansk/tyske grænse.

1.450.000
B
1.905
C
75.000
6.621/5.489

D

E

Sagsnr. 1488
Bolig m2
Stue/vær

NYHED

177
1/4

Grund m2
Opført

Kontant
Mdl. boligydelse

F
1.026

348.700
4.562

1907
G

D

Sagsnr. 1478
Bolig m2
Stue/vær

95
1/2

E
1996
F

Opført

G

GRÅSTEN ØSTERSØVEJ 6

GRÅSTEN STJERNEPARKEN 78

GRÅSTEN STJERNEVEJ 53

A
B

Flot ejerlejlighed uden bopælspligt
Spændende ejerlejlighed med dejlig beliggehed på Gråsten Havn. Ejerlejligheden har den
A
mulighed, at den både kan benyttes som feriebolig og helårsbolig. Ferieboligerne
B
fremstår med træfacade i svenskrød farve med hvide gelændere. Et besøg værd!
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.595.000
2.684
80.000
7.255/6.013

C

Sagsnr. 1458
Bolig m2
Stue/vær

135
2/3

D1

Etage
Opført

2007
E

ALNOR GL FÆRGEVEJ 42

m2

Bolig
Stue/vær

147
4/1

Grund
Opført

m2

RINKENÆS VÅRHØJ 6
På en stille vej i Rinkenæs, ligger denne
dejlige 1,5 plans villa med havkig til
Flensborg Fjord. Boligen er løbende
istandsat og fremstår i dag lys og med
dejlig atmosfære, lige til at flytte ind i.
Skole, børnehaver og gode
busforbindelser nåes på få minutter på gåben. Boligen er senest renoveret i 2015,
hvor 1 salen har fået nye lofter og gulv,
køkken m.m.

Sagsnr. 1500

C
804

m2

1903
D

Bolig/kld.
Stue/vær

G

D
147/7
1/2

Grund
Opført

Bolig
Stue/vær

935.000
1.523
50.000
4.264/3.534

F

Sagsnr. 1306
Bolig/kld. m2
Stue/vær

107/8
1/4

Grund m2
Opført

G

786
1961

NYHED

1.195.000
A
1.758
B
60.000
5.457/4.525

C

D
156
1/4

Grund
Opført

m2

E
899

1978
F

G

RINKENÆS NEDERBYVEJ 27

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

E
1.000
1947
F

G

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

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

1975
E

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

Hyggelig ejendom med udsigt til Flensborg Fjord
A
Bo med kort afstand til Flensborg Fjord og Gendarmstien med den skønne natur. Stor lys
B
havestue, hvorfra der er udsigt til vandet og udgang til syd- og vestvendt altan. Hyggelig
gårdhave samt velanlagt have. Et ældre, men hyggeligt hus med mange muligheder. C

C

m2

Grund m2
Opført

Charmerende villa med god beliggenhed
C
Rødstensvilla centralt beliggende i Gråsten. Herfra er der få meter til vuggestue og
D
børnehave, samt kort afstand til skov, Gråsten centrum, Gråsten Slot og Slotshaven.
Ligeledes kort afstand til de større handelsbyer Sønderborg, Aabenraa og Flensborg. E

NYHED

1.055.000
A
1.878
B
55.000
4.813/3.988

Sagsnr. 985

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

B

F

Moderniseret villa med mange
muligheder

180
1/4

BOV ELLUNDVEJ 3
Gulstensvilla beliggende i et dejligt
parcelhus kvarter i Padborg, med offentlig
legeplads og kort afstand til gode
indkøbsmuligheder, skole, børnehave og
naturskønne omgivelser. Fra ejendommen
er der stisystem til Vestermarkens
Børnehus, Bov svømmehal og den helt nye
Lyreskovskole.
Herudover er der fra Padborg kort afstand
til den dansk/tyske grænse.

Sagsnr. 1241

Bolig m2
Stue/vær

D
1.070
F

Klassisk parcelhus i børnevenligt kvarter

1.795.000
1.674
90.000
8.169/6.771

C

Sagsnr. 1092

G

E

m2

1.695.000
2.175
85.000
7.710/6.391

F

Gennemrenoveret villa i Alnor med fjordudsigt
Rødstensvilla med sydvendt have, god energimærkning og indretning: pænt
"Vordingborg" køkken med lyse elementer i åben forbindelse med alrum/stue, samt
soveværelse med skabsvæg. De 3 værelser på 1.sal kan nemt ændres til stue/atelier. A

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

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

G

TILBUD
ØNSKES

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

Spændende arkitektegnet villa
Spændende arkitekttegnet villa opført som "A-hus", skønt og fredfyldt beliggende på
A
lukket vej i det attraktive kvarter "Stjerneparken". Huset er beliggende med direkte
B
adgang til skoven og kun 5 min gang til Nybøl Nor og Fiskenæs Badeland.

6300@estate.dk

795.000
1.179
40.000
3.653/3.025

D

Sagsnr. 1452
m2

Bolig
Stue/vær

166
3/2

Grund
Opført

m2

E
774

1875
F

G

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 26.

Hamburgerryg med aspargessovs og vintergrønt

ONSDAG

Kalvesteg med bønner

den 27.

Kun

TORSDAG den 28.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

den 29.

Dansk bøf med krydderkartofler

LØRDAG

den 30.

Kalkunbryst med flødekartofler og salat

SØNDAG

den 1.

Mexicosteak med salat

MANDAG den 2.

Kotelet Hawaii med ris

65,-

3 stk.

for kr.

69,-

DØGNÅBEN

fra kr.

29,-

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

SALG AF




Køkkener
Vinduer
Døre

Alt i tømrer-,
snedker-, tag- samt
glarmesterarbejde
Telefon: 74 67 14 93 · hh@byggemester.dk

Buffet

LUKKET
HVER
TIRSDAG Alle dage

fra kl. 17.30-21.30

Kristian Ditlev Jensen bliver
ny sognepræst i Holbøl
Af Gunnar Hattesen

Den 46-årige kendte
forfatter, debattør
og foredragsholder,
Kristian Ditlev Jensen,
bliver ny sognepræst i
Holbøl Sogn.

Smørrebrød Smoothies

Voksen

14,90 €
Børn t.o.m 10 år

Uge 39 26. september 2017 9. årgang

har også været journalist på
flere aviser.
I øjeblikket skriver han
for Berlingske, samtidig
med at han skriver på
en bog. Endvidere har
han været taleskriver for

tidligere klimaminister
Connie Hedegaard.
"Det er således en spændende person som snart
flytter ind i præstegården
i Holbøl sammen med sin
kone og et barn. Vi glæder

os i Holbøl til, at vi snart
har en fast præst igen", siger
formand for menighedsrådet Per Ihle.
Stillingen er en 100 %
stilling, hvoraf de 25% er
bistand til Bov Sogn. 

Holbøl Menighedsråd
har efter prøveprædiken
enstemmigt indstillet
ham som ny sognepræst i
Holbøl.
Kristian Ditlev Jensen bor
i Daler ved Højer. Han er
gift med Mette på 34 år.
Sammen har de sønnen
Thorkild, som bliver storebror i december. Mette er
læge og ansat på Aabenraa
Sygehus .
Kristian Ditlev Jensen
afslutter pastoralseminariet
i slutningen af november,
hvorefter han skal ordineres
i Haderslev Domkirke,
og han bliver så indsat
i Holbøl Sogn midt i
december.
Kristian Ditlev Jensen har
en bred erhvervserfaring.
Han er forfatter og har
skrevet flere bøger. Han

7,50 €

MAD UD AF HUSET

Kontakt os for buffet- eller menuforslag
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 -461 71628
Åbningstider: Mandag - søndag kl. 17-22 / Tirsdag lukket

Alt i murer- og
betonarbejde samt
hovedentreprise

Lige ved
Zur Krone

Kristian Ditlev Jensen bliver
ny sognepræst i Holbøl Sogn.

Arkivfoto

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

Ingen opgave er for lille

Tlf. 74 67 04 56
info@rudebeck-byg.dk

Industrivej 7 · 6330 Padborg

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

v/ malermester

Per Møller Ihle

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

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

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed

2

BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 1. oktober kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller
med guldkonfirmation

KOLLUND KIRKE
Søndag den 1. oktober kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

GRATIS
INFLUENZAVACCINATION
Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 13.30-16.00
Tidsbestilling er ikke nødvendig denne dag.
Vaccinationen mod influenza er gratis, hvis du
har en af følgende kroniske sygdomme:
• Kronisk lungesygdom
• Astma
• Hjerte-kar-sygdomme
• Diabetes type 1 og 2 (sukkersyge)
• Nedsat immunforsvar
• Du har en kronisk sygdom, hvor influenza udgør
en alvorlig sundhedsrisiko
Eller:
• Du er førtidspensionist
• Du er fyldt 65 år
• Du er gravid og mere end 12 uger henne
• Du er svært overvægtig (BMI > 40)
• Du bor sammen med en person, der er alvorligt
syg og derfor ikke selv kan blive vaccineret
Vaccination på et andet tidspunkt eller i hjemmet
udføres efter aftale med sekretæren, tlf. 74671375

HOLBØL
KIRKE
HOLBØL KIRKE
Søndag den 1. oktober
Ingen gudstjeneste

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 1. oktober kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 1. oktober kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

Nye varebiler i Padborg
Der var stor interesse
for de nye varebiler
Man TGE, der netop er
blevet lanceret.
MAN i Padborg er de eneste i hele Sønderjylland, der
forhandler varebilerne.

 Foto Ditte Vennits Nielsen

Foredrag om sorg i Kirkeladen
Af Ditte Vennits Nielsen

LÆGEHUSET I PADBORG

Kollundhus Dit forsamlingshus

Hvordan håndterer man
sin sorg, når man har
mistet en man holder
af?

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

Dette er emnet, når Ole
Michelsen torsdag den
28. september klokken
19:30 holder foredrag i
Kirkeladen i Bov.
"Det var jo mig, der skulle ligge i kisten, og Trine
skulle sidde her på min
plads" – sådan fortæller

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Ole Michelsen gæster
Kirkeladen i Bov.

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

En værdig og smuk afsked
Afdødes ønsker i centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

•

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

VARNÆS KIRKE
Søndag den 1. oktober kl. 10.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

filmanmelderen, forfatteren og tidl. redaktør på
tv-programmet Bogart Ole
Michelsen, som mistede sin
datter for en del år tilbage.
Foredraget handler om at
håndtere den værste sorg,
man kan forestille sig, når
man begraver sit barn.
Ole Michelsen taler om
Trine og deres sidste tid
sammen - det var så stor og
stærk en oplevelse, som blev
langt mindre skræmmende,
end han havde forestillet
sig, for den sidste tid gav ro
og plads til humor. De talte
ikke meget om døden, men
de nød samværet og vennerne, og således blev det
en god og rund tid.
Uanset hvad Ole
Michelsens foredrag
omhandler, fornemmer
publikum den dygtige foredragsholders autenticitet,
der gribende og indlevende
beretter – og inspirerer.
Arrangementet er gratis
og alle er velkomne. 

Svend Hedegaard

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

Varnæs

redaktion@bovavis.dk

Bovrup
Felsted

OPLAG: 15.886
LEVERING:

Kliplev

Bjerndrup

Gråsten
Egernsund

Post Danmark
TRYK:

Kværs

Vester Sottrup

Holbøl
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 tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Conchi García
bovavis@graphos.dk

Reporter
Ditte Vennits
Nielsen
Telefon 25 98 91 80
dvn@bovavis.dk

Reporter
Jonas
Kjærsgaard
Tlf. 2311 9822

Reporter
Kira Bonde
Andersen
Telefon 30 53 06 36
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Åbent alle
ugens dage

7-21
Hakket dansk oksekød
15 - 18 %
500 g

Danske kyllingeunderog overlår
300 - 400 g

15.pr. stk

10.-

pr. stk

30,00 pr. kg

Pasta di Maria
Fettuccine spinat eller
Tagliolini naturel
250 g

Max 33,33 pr. kg

Hakket dansk grisekød
8-12 % eller hakket
dansk kyllingekød
max 10 %
450 - 500g

5.- 15.-

pr. stk

pr. stk

20,00 pr. kg

Max 33,33 pr. kg

Gælder fra onsdag den 27. september til og med lørdag den 30. september

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

Købmand
Kim
Nicolajsen

4

Den store Hallmann glidende overgangs studie:

BLIV EN AF 100
TEST-PERSONER!
Tilbudspris for glidende overgangsbriller inkl. Premiumbrilleglas
MADE IN GERMANY og udvalgte stel
kun

2.500,–

*

GRATIS

t
Synstes ing
r
ik
s
r
o
Brillef rvice
e
s
le
il
r
B

D IN
BO O K IS
G R AT PÅ
ES T
SYNST
n .d k
o p ti k-h

a ll m a n

kr. i stedet for 6.500,- kr.

AFTAL EN TID!

*Et stel fra mærket Vienna Design til en værdi af 600,- kr., Premium glidende overgangsglas, plastik 1,50 inkl. super antirefleks, hærdning og cleancoat. Ved andre optiker koster briller fra 6.500,- kr.

Padborg, Torvegade 4, Tel. 74673070 • Sønderborg, Perlegade 63, Tel. 74422300 • Aabenraa, Søndergade 6, Tel. 74623470 • Optik Hallmann Vojens ApS, Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

Stenhuggeri

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

Weekendåbent
efter aftale

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Kære Connie og Frede
I ønskes stort tillykke
med jeres sølvbryllup.
Kærlig hilsen
børn, svigerbørn og børnebørn

Frøslev Mandskor

starter sangtræning i 3 stemmer under
ledelse af Frøya Gildberg
Hver mandag kl. 19-21 på Lyreskovskolen, Bov.
Nye sangere er velkomne
— kom ind på skolen mandag
aften den 2. oktober.
Kontakt gerne formanden
Marius Nørgård tlf. 74672826.

Frøslev Sangforening

Kirsten Sögaard og Bente Petersen, mens Jonna Hermann ligger på bordet.

Hermann & Sögaard fejrer 2
års fødselsdag
Af Ditte Vennits Nielsen

Historisk Forening
for Bov og Holbøl Sogne

Hvad vil det sige
at være synnejysk?

Flaget er oppe i dametøjsbutikken Hermann
& Sögaard, som torsdag,
fredag og lørdag sætter
ekstra fokus på gode tilbud,

når butikken fejrer 2 års
fødselsdag.
Der vil være sjove konkurrencer alle tre dage,
og fredag er der gratis
kaffe om eftermiddagen fra
Kaffemølle, Kolding.

Kirsten Sögaard,
Bente Petersen og Jonna
Hermann glæder sig til at
byde kunderne velkommen
til nogle fantastiske dage,
hvor butikken bugner med
de nye efterårsvarer, som

Padborg Genbrugsbutik

FOREDRAG

Onsdag den 11. oktober kl. 19.00
på Holbøl Landbohjem
Spændende og morsomt foredrag
om sønderjysk identitet
ved den kendte foredragsholder
Lektor Jørn Buch, Haderslev
Er vi sønderjyder noget særligt eller
er det bare noget vi tror?
Entre, kaffe/te og brød kr. 50,Alle er velkomne

Foto Ditte Vennits Nielsen

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

der endda gives procenter
på.
Desuden er der gode
gadetilbud, så det kan
godt betale sig at besøge dametøjsbutikken i
Torvecentret. 
Permanent . . . . kr. 500,Klip inkl. vask . . kr. 170,Klip . . . . . . . . . . kr. 160,Vipper farves . . kr. 80,Bryn farves . . . . kr. 70,-

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

5

MASAI

2 års fødselsdag

BESSIE
C·RO

Det fejrer vi med

15% rabat

2·BIZ

på alle efterårsvarer i 3 dage
Torsdag den 28. fredag den 29. og lørdag den 30. september

MICHA

Fødselsdagstilbud på gadestativerne…

MANSTED

Torsdag: Vi byder på lidt godt til ganen –
deltag samtidig i diverse konkurrencer.

SOYACONCEPT

Fredag:

NÜMPH
SOULMATE
MINUS
ONE TWO LUXZUZ

KAFFEMØLLE fra Kolding skænker GRATIS kaffe,
cappuchino, kakao m.m. fra kl. 14-17.

Lørdag: Vind en hyggelig aften med veninderne, hvor I kan
shoppe fra kl. 18 - til I er færdige.
Alt overtøj er bøjlet op – det er nu udvalget er størst !
FRANDSEN
1.99995

FRANDSEN
1.99995

ETAGE
1.19995

FRANDSEN
ETAGE
CPH SHOES
LISBETH MERRILD
QNUZ
THREE M
JK NECKLESS

Regnjakke

ETAGE
1.19995

Vendbar

DECOY

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

Hørt ved Lyren
Sædvanen tro var godtfolket fra Hønsnap
søndag til høstgudstjeneste i Holbøl Kirke.
Beboerne kom kørende
på en pyntet vogn, som
blev trukket af en gammel David Brown. Undervejs mod Holbøl gik
traktoren imidlertid i
stykker. Christian Duus
fik straks ringet til sin
svigerfar, Kjeld Christensen, som fik en moderne
traktor, som lige var
kommet hjem fra markarbejde, gjort klar, og
hønsnapperne nåede at
komme rettidigt i kirke.
Nørkleklubben på Valdemarshus mødes hver
tirsdag for at sy, strikke
og spille kort. Kortspillerne er der ikke for
mange af, så formanden
Jens Michelsen, håber,
der er nogle, der kunne
tænke sig at komme og
spille med.
Bov Sogns Ringriderforening samlede godt
100 deltagere til sensommerlotto på Bov Kro.
Traditionen tro var der
gode gevinster.
På asfalten ved Lyreskovskolen er der skrevet med
stort "Mut og Smut", der
breder smil.
Bov Frivillige Brandværn holder tirsdag
øvelse på den gamle
Frøslev-Padborg Skole.
Der er flere frivillige
brandværn med i øvelsen og der kan forventes
røg fra stedet.
Camilla Otzen Therkelsen vandt quiz 2017
med 9 ud af 10 rigtige
svar, da Bov Venstre
fredag eftermiddag
delte gratis grillpølser
ud ved SuperBrugsen i
Padborg. 

80 års jubilæum

Lørdag den 21. oktober 2017
kan Kruså Husmoderforening fejre,
at foreningen har eksisteret i 80 år
For at festligholde denne begivenhed inviterer
foreningen sine medlemmer med ledsager til

Fest i Grænsehallernes Multisal
hvor vi får en lækker buffet, og bugtaler Peter Nørgaard,
København vil underholde os denne dag.
Dato: 21. oktober 2017 fra kl. 10.00
Pris: Kr. 150,00
Bindende tilmelding til Giesela Paulsen på tlf. 74 67 38 15
fra den 28.9.2017 kl. 12.00 til senest den 4.10. 2017
Beløbet bedes indbetalt til konto 8065-1057665
med påførsel af navn senest den 9.10.2017
På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

Formanden Finn Kristensen iført Bov CC klubtrøje er klar til det store cykelløb.

Foto Ditte Vennits Nielsen

www.hebru.dk

Danmarks eliteryttere
til Bovløbet

Åbent: Mandag - fredag kl. 10 -17.30 · Lørdag kl. 10 -14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

Af Ditte Vennits Nielsen

Bov
og Bov Sogn

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

SYNG
SAMMEN
i Kirkeladen Bov
Torsdag den 5. oktober kl. 14–16
Vi laver kaffen – I tager selv brød med
Alle er velkommen. Gratis deltagelse
Med musikledsagelse:

Christian Cosmus / Jørgen Wittmaack
IT-afdelingen afholder på Bov Bibliotek:
IT-sikkerhed på nettet—PC/Tablet/Smartphone

”TÆNK FØR DU KLIKKER”
Torsdag den 12. oktober kl. 10–11:30

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Gråsten

Bov CC forventer
mellem 8-900 cykelryttere til Bov-løbet, som
starter søndag den 1.
oktober kl. 8.00.
Som sædvanligt er det
børnene, der cykler først og
herefter er der starter med
intervaller.
Kl. 11 forventes opløbet

for børn samt 1. start af
eliterytterne.
Der deltager i år hold fra
hele Norden samt Tyskland
og Holland.
Start og mål foregår ved
Mejerivej bag Lyren, og der
er opsat salgsboder, hvor de
populære Bov CC grillpølser kan købes.
Bestyrelsen har de seneste
måneder knoklet hårdt
for at få alle formaliteter i
orden.

Rønshaves Venner
takker for den store opbakning til

EFTERÅRS
FERIEAKTIVITETER
NYE AKTIVITETER: Snitteværksted, kartoffeltryk
og pres din egen æblemost. Medbring æbler
og flasker, så har vi saftpressen klar. Vi har et
hyggeligt højtlæsningshjørne, hvor du kan høre
historier, fra dengang din far og bedstefar var
barn. Måske slagter vi også en høne i ny og næ.

Rønshaveløbet den 2. september
En særlig tak til sponsorerne:
Super Brugsen, Trans Cargo, Bager Nielsen,
Klokkeblomst, Rema 1000, H.P.Therkelsen,
Kontor Syd, Calle, Priss, Zur Krone
Rønshaves Venner

De 40 frivillige er på
plads, så cykelløbet afvikles
så professionelt som muligt.
Formanden Finn
Kristensen håber på stor
opbakning fra publikums
side.
Blandt deltagerne er
både den nykårede verdensmester i U18, Julius
Johannsen, og Amalie
Didriksen, der netop har
vundet bronze ved VM i
Bergen. 

Senior
koncert
Ældre Sagen inviterer
til seniorkoncert i
Grænsehallerne i Kruså
onsdag den 27. september
kl. 14.00 med Slesvigske
Musikkorps. Koncerten
er kendt for at være meget
underholdende. 

FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

Børn har gratis entré,
ligesom voksne i år også
kommer gratis ind.
HUSK: Småpenge til materia
ler

UGE 42: MANDAG TIL TORSDAG
FRA KL. 10.00 - 15.30

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
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Frøslev Mandskor
klar til sæson nr. 139
Frøya Gilberg er korleder for
Frøslev Mandskor.

Af Iver H. Ottesen

Frøslev Sangforening
er stiftet i 1878 med
det formål at dyrke
den danske sang i et
mandskor i det overvejende danskorienterede
Frøslev og omegn.
Lige siden starten for nu
139 år siden er hjemstedet
stadig Frøslev Kro, men
sangtræningen er på den
lokale skole, og det er nu i

Lyreskovskolens musiklokale i Bov.
Den nye sæson starter
mandag den 2. oktober
kl. 19- 21, og derpå hver
mandag aften indtil foråret
næste år.
Mandskoret består af
25 sangere fint fordelt i 3
stemmer, tenor, baryton og
bas. Men der er plads til
flere og nye sangstemmer.
For de nuværende sangere
erkender gerne, at alderen
betyder en grånende
hårpragt, så yngre sangere
inddrages med fornøjelse
både i sangen og i det gode
sociale sammenhold, som
i årevis kendetegner det
samlede kor.
Vel bekendt er, at den
enkelte mener, at jeg har

“ingen sangstemme”, men
intet er mere forkert, for det
har stort set alle, og devisen
er: At det kommer an på
træning, og det vil nye sangere opdage ved at besøge
Mandskoret de kommende
mandag aftener.
Korleder
Den fortrinlige korleder
er sopranen Frøya Gildberg
fra Flensborg, musiklærer
på Duborg Skolen, som
forbereder nogle fine sange
i dansk, nordisk og sikkert
engelsk sprog i de 3 stemmer. De nuværende sangere
er måske i starten altid
lidt skeptiske for hendes
udspil, men på forunderlig
vis lykkes Frøya Gildberg
altid med, at sangene
blive til fælles glæde og
fornøjelse. Dette vil såvel
nuværende som nye sangere
også opdage og blive en del
af i den nu forestående 139.
sæson. 

Invitation til offentligt debatmøde
med Europabevægelsens
landsformand erhvervskvinden

Stine Bosse
”Vi vil Europa”

Hvis Den Europæiske Union er svaret
–hvad er så de store spørgsmål?

Mandag den 9. oktober
kl. 19.00-21.00
på Højskolen Østersøen
Flensborgvej 48 - 50,
6200 Aabenraa
Der er gratis adgang, drikkevarer kan købes
Alle interesserede er meget velkommen
(Tilmelding ikke nødvendig)
Arrangementet støttes af EUROPANÆVNET

Olieskift
& Bilvask

Dæk · Bremser · Udstødning · Støddæmpere/fjedre · Bærekugler m.m.

Olieskift

med filter

Vi har også LongLife olie til din bil
Priser fra:

4-cylinder
benzinmotor

4-cylinder
dieselmotor

15w-40 Kr. *200,10w-40 Kr. *329,5w-40 Kr. *399,-

Kr. *225,Kr. *354,Kr. *424,-

Alle priser er inkl. max 4 liter olie.

Olieskift uden
tidsbestilling

Bilvask
45,79,59,109,-

Børstevask og tørring.

Børstevask, tørring, spuling af undervogn.
Børstevask, spuling af undervogn, skum
forvask, varm voks, ekstra grundig vask
og tørring.
Børstevask, spuling af undervogn, skum
forvask, varm voks, ekstra grundig vask,
tørring og lakforsegling.

Kruså Auto & Service
Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78
ÅBNINGSTIDER
Man. - fre.

09.00 - 17.00

Lukket alle lørdage
i juli, august
samt december

www.krusaa-auto-service.dk · facebook.com/KrusaaAutoService
Altid god service
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Heltene fra Kollundbjerg
Af Gunnar Hattesen

Den 24. september
1942 blev et fly fra
den canadiske eskadrille 405 fra Yorkshire i
England skudt ned ved
Kollundbjerg. Alle syv
besætningsmedlemmer
omkom.
På 75-års dagen for nedskydningen samledes et

halvthundrede mennesker
for at mindes de syv faldne
flyvere ved en kransenedlæggelse ved den mindesten, der blev rejst i 2006.
Journalist Torben Ølholm
holdt en meget bevægende
tale over de syv faldne unge
mænd, der gav deres liv for
vores frihed.
"Selv omk det ikke
lykkedes dem at bombe
skibsværftet i Flensborg,

der fremstillede ubåde, var
de helte.
De gjorde, hvad de skulle.
De gjorde deres bedste. Og
selv om det hele mislykkedes, kan de være lige så
store helte som dem, for
hvem alt lykkes", sagde
Torben Ølholm, som for 11
år siden var med til at rejse
mindestenen sammen med
Frederik Schmidt.
"Hvis vi kun måler på

Julemarked
i Lübeck
LØRDAG DEN 9. DECEMBER

resultater, falder mængden
af helte. Hvis vi måler
på viljen til at forsøge og
gennemføre, er der mange
flere. De syv mand ombord
på Halifax II W 1274 fortjener at blive husket som
helte. De nåede aldrig hjem
til deres base, men vi vil
mindes dem", sagde en rørt
Torben Ølholm.
Der blev lagt kranse af
Historisk Forening for
Bov og Holbøl Sogne,
Hærhjemmeværnsdistrikt

Syd- og Sønderjylland,
Holbøl Sogn og Fighhter
Wing Skrydstrup.

Præcis kl. 11.04 fløj to
F-16 fly over stedet for at
vise respekt for de faldne. 

Mange var mødt op for at
mindes de syv faldne canadiske flyvere ved Kollundbjerg.
 Fotos Jimmy Christensen

Rykind i butik

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

Kirketorvet, Sønderborg . . . . . . . . . . . kl. 9.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.05
Egernsund ved elektrikeren . . . . . . . . kl. 10.10
Ahlmannsparken Gråsten . . . . . . . . . . kl. 10.20
Rinkenæs ved OK-tanken . . . . . . . . . . kl. 10.25
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . . kl. 10.30
Elektrikeren, Kollund . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.35
Kruså Bankocenter . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.40
Circle-K ved Industrivej i Padborg . . kl. 11.00
Ca. 4 timers shopping i Lübeck. Vi er tilbage ved 21-tiden.

Tilmelding til på
telefon 2116 0683

BovAvis

Butiksindehaver Bitten Haase, Jensen Ure-Guld-Sølv, havde et større rykind af kunder, da
hun fejrede sit 15 års jubilæum.
Foto Ditte Vennits Nielsen
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5 skarpe til Jesper Tjørnelund
Af Ditte Vennits Nielsen

Navn: Jesper Tjørnelund
Alder: 43 år
Bopæl: Bov
Beskæftigelse:
Ny halassistent i
Grænsehallerne
Nævn en person, der
har ændret dit liv?
"Det har min datter.
Følelsesmæssigt har hun
givet mig rigtigt meget.
Det var stort at få et barn,

Jesper Tjørnelund

og det er stadigt stort at
være far.
Desuden ændrede det
mig meget at være ved
militæret. Jeg var 2 år på
sergentskole, hvor der hersker en disciplin uden lige,
og som dengang var rigtigt
godt for mig".
Har du nogen traditioner?
"Jeg tager til Mosten
Raceday hvert eneste år
på Djursland. Det er et
motorcykeltræf, hvor der
køres Dragrace. Næste år
har jeg 20 års jubilæum,
og min kone har nu været med i 10 år. Vi traf
hinanden gennem vores
motorcykelentusiasme".

Beruset
knallertkører

Campingvogn
udbrændte

Politiet standsede forleden
en 40-årig mandlig knallertkører på Torvegadei
Padborg.

På Kruså Camping udbrændte fredag aften en
campingvogn.
Der var ingen personer,

Manden var beruset, og
blev derfor sigtet for at have
kørt knallert i spirituspåvirket tilstand. 

KØR SELV-FERIE

Har du en hobby?
"Udover min motorcykel
elsker jeg mit hus og
min have. Jeg er en rigtig
handyman og har stort set
selv renoveret hele vores
hus både ind- og udvendigt
sammen med min kone
Tanja. Jeg er uddannet
murer og har arbejdet for
min onkel i over 10 år, så
jeg lånte alt værktøjet ved
ham. Vi fik faktisk en pris
fra Historisk Forening,
fordi vi bevarede huset i sin
oprindelige stil. Huset er
fra 1920".
Nu du starter i
Grænsehallerne,
dyrker du så sport?

holdsport. Jeg har cyklet
en del på mountainbike og
har svømmet for motionens
skyld. Nu skal jeg så cykle
på arbejde, da Tanja har
bilen".
Er du endt der, hvor
du gerne vil være?
"Ja helt bestemt. Jeg glæder mig meget til mit nye
arbejde, for jeg tror jeg er
kommet på den rette hylde.
Jeg er lidt af en hyggeonkel,
så jeg glæder mig til arbejdet i Grænsehallerne, hvor
der hersker en super god
stemning blandt personale
og publikum. Jeg håber, jeg
har mange mange gode år
foran mig". 

"Jeg ville gerne, men....
nej jeg har aldrig dyrket

der kom til skade ved
branden.
Brandårsagen er uklar, og
intet tyder på, at den var
påsat. 

Local Fitness Padborg
Nørregade 22
6330 Padborg
Telefon: 71 74 17 01
padborg@localﬁtness.dk

Bov CC afholder

Som læser af Graasten Bov Avis får du dette specielle læsertilbud på kør selv-ferie.
Oplys rejsekoden ”GRAASTENBOVAVIS” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Bov-Løbet
2017

Søndag den 1.oktober
Kom og se hele
Danmarks eliteryttere
samt ryttere fra Norden,
Holland og Tyskland

Strandhotel ved Flensborg Fjord

Strandhotel Steinberghaff i Nordtyskland
På det hyggelige hotel hilses gæsterne velkommen med
et ’moin moin’, og her kan I nyde nogle afslappende feriedage i rolige, landlige omgivelser langt væk fra hverdagens stress og jag. Hotellet ligger lige ved stranden
og med en smuk udsigt over Flensborg Fjord kun 38
kilometer fra grænsen ved Kruså. Beliggenheden inviterer til skønne spadsereture langs stranden – og vil I
nyde den friske luft på en længere tur i det skønne område, kan I leje cykler på hotellet. Schleswig-Holstein har
masser af dansk historie at byde på. Besøg for eksempel
også Gottorp Slot og vikingemuseet i Hedeby.
Ankomst torsdage og søndage 1.10.-14.12.2017
og 11.2.-26.4. samt mandag 2.4.2018.

Bestil nu på

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.149,-

Pris uden rejsekode 1.299,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters valgmenu
inkl. en halv flaske vin
• Aperitif før middagen

Første start er kl. 8.00 på
Mejerivej–lige efter Lyren
–herefter starter i intervaller
Første opløb ca. kl. 11
- også på Mejerivej
Der sælges kaffe,
kage,
grillpølser
m.m.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-11 år ½ pris.
Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonen er åben hverdage kl. 8-17.
Rejsekode:
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-.
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

GRAASTENBOVAVIS
Teknisk arrangør:

BOV CC

glæder sig til at byde
publikum velkommen
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Brandmand
Sam rykkede ud
Af Ditte Vennits Nielsen

Mange børn og
voksne valgte fredag
eftermiddag at lægge
vejen forbi p-pladsen
ved SuperBrugsen
i Padborg, hvor
Brandmand Sam stillede op.
Den populære brandmandsfigur, der er kendt
fra børneprogrammer i TV,
kom med gode pædagogiske råd som bød på både
underholdning og læring.
De mange børn sang med

og var helt opslugte af det,
der foregik på scenen. 

Fredag besøgte Brandmand
Sam, der er kendt fra
børnekanalen Ramasjan, ppladsen foran SuperBrugsen i
Padborg.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Bov

Din lokale håndværker
Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

Monika Petersen
Malermester

Porte og automatik
● Private ● Erhverv

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

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

NYHED

Malermester

Vi er specialister
i tryghed

Ring og få et uforpligtende tilbud

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

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.

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

YUH
Bord-, Gulv- og Væglampe
fra september 2017
Design: GamFratesi

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

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Køb dine søm og
Klammer loKalt

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

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

Mail: info@elis.dk

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

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Aktører gør klar til årets Grænserevy
Af Gunnar Hattesen

Årets Grænserevy er
lokalt forankret, og
der bliver stikpiller til
både kommunal- og
landspolitik.
Ifølge Frederik Johannsen

forsøger revyen at forankre
sig i det lokale med fokus
på, hvad der sker i den
gamle Bov Kommune.
Grænserevyen løber af
stablen fra søndag den 29.
oktober til lørdag den 4.
november.
Der bliver i alt 5

forestillinger. To nye skuespillere er med på revyholdet. Det ver Daniel Ryberg
og Patrick Jørgensen, der
begge kommer fra Holbøl.
Resten af holdet er gamle
kendinge.
Rollerne er fordelt
mellem aktørerne. På
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den efterhånden kendte
sladrebænk sidder Peter
Jürgensen sammen med
den ene af de to nye
skuspillere.
Teksterne er skrevet af
Frederik Johannsen, Anneli
Gerdsen og instruktøren
Preben Jensen.
Billetsalget begynder
1. oktober i Rema 1000
i Kruså, LokalBrugsen i
Holbøl eller ved bestilling
hos Fidde Johannsen på
tlf. 5155 7830. Prisen er
225 kr. for revy og middag.
Ved pensionistforeningen
29. oktober er prisen kun
175 kr. 

Revyholdet har travlt med at
finpudse teksterne og indøve
replikkerne.
 Fotos Frederik Johannsen

Ældreminister
besøgte Rønshave
Af Ditte Vennits Nielsen

Det var en veloplagt
ældreminister Thyra Frank

(LA), som fredag besøgte
plejehjemscentret Rønshave
i Bov.

Både borgmester
Thomas Andresen (V)
og formand for social- og

sundhedsudvalget Povl
Kylling (S) bød minsteren
velkommen.
Leder af plejecentret,
Dorte Soll, viste ministeren
rundt og man fik en god
snak om sund mad til de
ældre. 

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

...Jetzt wird’s heissss!...
Steaks
tilberedt på lavagrill
flere variationer...
DubrovnikBalkan
specialeter
Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520

Borgmester Thomas
Andresen og formand for
scial- og sundhedsudvalget,
Povl Kylling bød ældreminister Thyra Frank velkommen
til Rønshave Plejecenter.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Gratis parkering når du besøger vores restaurant....
(til parkeringshuset Rote Strasse 15-17)
Sådan gør du! Aflevér billetten i restauranten og få
refunderet beløbet.

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

RENSERI
OG SKRÆDDERI
Geheimrat-Dr.-Schaedel Straße 20
24955 Harrislee • Tlf +49 461 73126
ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 9 - 18 · Lørdag kl. 9 - 12

Luftskib over Kollund TILBUD FRA COLIBRI
Flerstyrkeglas
-

fra kr.

1500,-

kvalitets letvægtsglas
super antirefleks
hærdning
inkl. bredt læsefelt

pr. par

- inkl. synsprøve

Kan ikke kombineres
med andre tilbud
Vi taler dansk

Et luftskib fløj søndag fra den tyske side indover Sønderhav og Kollund. Mange mennesker så
det fra landjorden.
Foto Søren Gülck

OPTIC

Postplatz 1
D-24960 Glücksburg
Tlf. +49-463 11 31 5
Fax +49-463 11 36 0

Vore åbningstider er:

Am Markt 4
D-24955 Harrislee
Tlf. +49-461 90 97 97 0
Fax +49-461 90 97 97 1

Mandag - fredag .............. 9.00 - 13.00
............ 14.00 - 18.00
Lørdag ............................. 9.00 - 13.00

www.colibri-optic.de

HUSK! Også med tilskud fra Sygesikring danmark
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Lundtoft

Læserbrev

Nej til flere kæmpevindmøller
i Aabenraa Kommune
Vindmølle lobbyisterne
gør meget ud af at
fortælle, at strøm fra
vindmøller på land
er meget billigere for
samfundet end strøm
fra vindmøller på havet.
De glemmer dog at
fortælle, at effekten af

vindmøllerne på havet er
meget højere end på land,
da det jo blæser meget mere
derude på havet. Det gør
prisforskellen væsentligt
mindre.
Det er mere bøvlet at
bygge i vand - javel, men
det gør det også mere
bøvlet at pille vindmøllerne

ALL RETRO SHOP
åbner første gang døren op på
Gråstenvej 32 Felsted · 6200 Aabenraa

Lørdag den 30. september kl. 10-16

ned igen. Derfor risikerer
vi ikke, at de bliver pillet
ned og solgt med støtte til
udlandet, når den danske
støtte periode udløber.
Hvorefter man blot bygger
en ny og større støtte mølle
på den gamle platform
Ren win-win for
samfundet og dermed
skatteyderne.
Det skal være rart at
bo i Aabenraa kommune – ud på vandet med
vindmøllerne..

50 hørte om de hvide
busser


Lokalhistorisk Forening
for Kliplev Sogn samlede
et halvthundree mennesker
til et foredrag med museumsinspektør Henrik Skov
Kristensen, som fortalte
om De Hvide Busser, som
i marts-april 1945 kørte
danske og norske modstandsfolk hjem fra de tyske
KZ-lejre. ■

Severin Sivesgaard
Bjerndrup Bygade 32,
Bjerndrup
Byrådskandidat for Det
Konservative Folkeparti

Lørdag er der kaﬀe og kage
Vi har også åbent

Søndag den 1. oktober kl. 12-16
Jeg glæder mig til at hilse på jer alle
Mvh Pia Teichert

Teak - Retro - Trend

Aktivitetsdag i Felsted

Dødsbo købes
Kærgården
Original eller let

Gestus kartofler
Flere varianter
500-900 g

200 g

PR. POSE

8-

10.PR. STK

SKARP PRIS

Merrild
Kaffe

Lambi
4 køkkenruller eller
8 ruller toiletpapir

400-500 g

15.PR. STK

Karen Volf
Småkager
Flere varianter
140-150 g

Foto Jimmy Christensen

33.PR. POSE

Røde druer
1 kg

PR.PAKKE

6

95

SKARP PRIS

PR. PAKKE

12.-

Foreningslivet i Felsted viste lørdan frem, hvad de har at byde på. Den lokale bokseklub gav
en opvisning i boksekamp ■.
Foto Jimmy Christensen

Maleren fra Varnæs
Overinspektør Katrine
Kampe skriver i det nyeste

nummer af Sønderjysk
Månedsskrift om maleren

SKARP PRIS

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa - 7468 5109
ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 27. september til og med fredag den 30. september 2017.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Tlf:+45
+457468
7468 8628
8628 ** CVR
Tlf:
CVR17798987
17798987

fra Varnæs, Jes Schrøder
(1951-2005).
Han udstillede første gang
som 15-årig og gav sit første
interview som kunstner 17
år gammel.
Han var uddannet fra Det
Jydske Kunstakademi og
var fra 1976 og frem til sin
død medlem af Kunstner
sammenslutningen
Grænselandsudstillingen. ■

