
TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS
Tømrer · Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Vi udfører også malerarbejde

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

HDTV-box Parabol

Standard installation Ingen kortafgift

Tv-abonnement til 4 rum HDTV-kanaler i alle tv-pakker

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

* Forudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakke fra Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-box samt parabol uden beregning,abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* ,

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

Standard installation ortafgiftIngen k

v-abonnement til 4 rumT erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

88 kanaler

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

28 kanaler

299,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

72 kanaler

399,,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

HDTV-box
medfølger!

BUM!

SKOLEGADE 2 6300 GRÅSTEN&BROAGER GRASTEN RADIO
SØNDERBORG BILLED
& LYD SERVICE APS

Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.dkTLF.: 74 65 24 26  MOBIL: 40 27 26 39

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Få et uforbindende 
tilbud når det gælder

TV - Radio - 
Antenne - Parabol

TIL FORNUFTIGE 
PRISER

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 48 50 47

Egernsund og Kværs
El-service

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

TILSTANDSRAPPORTER

ENERGIMÆRKER

EL-RAPPORTER

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

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

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

Åbent alle dage kl. 7.00-20.00
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Åbent alle dage kl. 7.00-19.00

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Ta’ 3 poser

99,-
Maks. 3 ps. pr. kunde pr. dag

GRÅSTEN ∙ PADBORG

500 g

400 g

Vi byder efteråret velkommen

Merrild 103 eller
Merrild koffeinlet

Toldbodgade 10, 
Gråsten
Telefon 7344 1000

Åbningstider:
Mandag lukket / tirsdag – fredag kl. 17–21 / lørdag og søndag kl. 12–21

Pasta - Pizza - Salat 
Spændende forretter og kødretter

Italienske 
specialiteter 

der overrasker

Mortens aften 2017
Fredag den 10. november og

Lørdag den 11. november serveres der
Traditionel and med tilbehør

og stort dessertbuffet.
Hovedret og dessert

kr. 242,-
Børn under 12 år

kr. ½ pris 
inkl. græskarsuppe med � ûtes kr. 272,- 

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

RESERVÉR BORD 

ALLEREDE NU TIL 

MORTENS AFTEN

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

Profil Optik Gråsten · Slotsgade 4 · 6300 Gråsten Tlf.: 74 65 25 16

NYHED
LIFESTYLE ABONNEMENT*

FÅ 75% I RABAT PÅ ALLE
DE BRILLER DU ØNSKER DIG

MED ET ABONNEMENT
Det er på hele brillen og der er frit valg blandt alle stel og glas, også 

solbriller og sportsbriller med styrke. Abonnementet koster 199 kr. for 
enkeltstyrke og 349 kr. for f lerstyrke pr. måned, uanset antallet af briller 

du vælger. Abonnementet indeholder desuden unikke services og garantier.

*Der er en bindingsperiode på 6 mdr. og f lere briller kan tilkøbes 
hen ad vejen – abonnementsprisen pr. måned forbliver uændret.

The Gun Room A/S · Omfartsvejen 5, 6330 Padborg ·  Telefon: 28 85 19 82

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

www.thegunroom.dk

 The Gun Room A/S

Vi har åbent mandag, onsdag, fredag fra kl. 13.00 – 17.30

Fine guns, clothes & accessories

Altid personlig service i butikken

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 43  24. oktober 2017  9. årgang
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Ugens special/franskbrød
uge 43

Gælder mandag til fredag

P A D B O R G

HUSK

kun

25,-

GRÅSTEN · PADBORG

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Kød er 
skåret i 

butikken

Pr. stk

20,-
Pr. stk

30,-
Pr. 100 g

995

Min. 10 personer

Kan være
nyt hver dag

Pr. ½ kg

2495
Pr. ½ kg

2495
Ta’ 4 pakker

300,-

SLAGTEREN TILBYDER
Storkøbspakkemarked
Vægt fra 0,600-2,2 kg
Flere varianter
Pr. pk. kr. 100,-

SLAGTEREN TILBYDER
Flæsk i skiver eller 
rullesteg
med svesker

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød
8-12 %

DELIKATESSEN TILBYDER
Landgangsbrød
med 3 slags pålæg og ost

DELIKATESSEN TILBYDER
Tatarpølse
fra Als pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostsalat

Kød er 
skåret i 

butikken

Vi har et stort udvalg af
HJEMMELAVEDE
SPECIALITETER
i vores slagterafd.

Bl.a. surrib, sylte,
kålpølser, fedt osv. 

Kurzke’s hjemmelavede
gule ærter

Menu med 2 kålpølser, 
2 skiver kogt bacon, 

middagskartofl er og rødbeder

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

Kan afhentes varm eller kold

Pr. Kuvert

49,-
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Ugens special/franskbrød
uge 43

Gælder mandag til fredag

P A D B O R G

HUSK

kun

25,-

GRÅSTEN · PADBORG

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00
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skåret i 

butikken
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Pr. 100 g

995
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300,-
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Storkøbspakkemarked
Vægt fra 0,600-2,2 kg
Flere varianter
Pr. pk. kr. 100,-

SLAGTEREN TILBYDER
Flæsk i skiver eller 
rullesteg
med svesker

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød
8-12 %

DELIKATESSEN TILBYDER
Landgangsbrød
med 3 slags pålæg og ost

DELIKATESSEN TILBYDER
Tatarpølse
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DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostsalat

Kød er 
skåret i 

butikken

Vi har et stort udvalg af
HJEMMELAVEDE
SPECIALITETER
i vores slagterafd.

Bl.a. surrib, sylte,
kålpølser, fedt osv. 

Kurzke’s hjemmelavede
gule ærter

Menu med 2 kålpølser, 
2 skiver kogt bacon, 

middagskartofl er og rødbeder

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

Kan afhentes varm eller kold

Pr. Kuvert

49,-

Vi byder efteråret velkommen

Pr. stk

59,-
Pr. stk

39,-

Flot efterårskrans Juleroser

Marmelade
Den gamle fabrik
600 g
Flere varianter

Mayonnaise eller 
remoulade
K-salat
375 g

Karolines supper
Tomat eller karry
1 liter

Coop bacon
Skiver, 140 g

Store glas

FRIT VALG

FRIT VALG SPAR 8,55

Pr. glas

1695
Pr. stk

695
Pr. pakke

595

Pr. stk

45,-
Pr. stk

1495

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 24. oktober til og med lørdag den 28. oktober 2017 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Kun

10,-
Pr. stk

10,-

Porrer
Dk, Kl. 1
Bdt. med 3 stk

Selleri
Dk, Kl. 1

UGENS SKARPE

Tilmeld dig vores

nye SMS ordning
og modtag gode tilbud og informationer 
om lokale aktiviteter i din SuperBrugs

Send Sb 3485
til 1400 for tilmelding i Padborg

og send Sb 3790
til 1400 for
tilmelding
i Gråsten

Skjern ost
25/45%
ML. Ca. 900-1000 g

GÆLDER HELE UGEN
FRUGT/GRØNT TILBYDER

GÆLDER HELE UGEN
BLOMSTERAFD. TILBYDER
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Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten - Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com - Åbent mandag - fredag kl. 10-14

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den 24. oktober kl. 10.00 ...Nyt hold - Babysalmesang i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00 ...Fortællegudstjeneste i Adsbøl kirke
Onsdag den 25. oktober kl.  20.00 ..Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 ...Menighedsrådsmøde i Kværs Præstegård
Fredag den 27. oktober kl. 17.00 ....Halloweengudstjeneste i Gråsten Slotskirke 
Lørdag den 28. oktober kl. 16.00 ...Koncert i Gråsten Slotskirke
Søndag den 29. oktober kl. 9.30 .....Gudstjeneste i Kværs Kirke
Søndag den 29. oktober kl. 9.30 .....Gudstjeneste i Adsbøl Kirke
Tirsdag den 31. oktober kl. 9.30 .....Nørkleklub i Adsbøl klubhus
Tirsdag den 31. oktober kl. 17.15 ....Reformationsgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Gudstjeneste i Adsbøl
søndag den 29. oktober kl. 9.30

I Adsbøl kirke markerer vi afslutningen 
på reformationsåret, efter gudstjenesten 
den 29. oktober.
Vi stiller en ny bænk op og plante 3 æbletræer på 
Adsbøl kirkegård. 
Vi kalder det for den lille ”Luther-lund”. 
Vi gi’r en kop kaffe på bænken efterfølgende!

“Hvis verden går under i 
morgen, vil jeg plante et 
æbletræ i dag.”
—Martin Luther
For at markere afslutningen på 
reformationsåret, vil vi
Lørdag den 28. oktober
kl. 14.00 
stille en ny bænk op og plante 
3 æbletræer på Gråsten kirkegård. 
Vi kalder det for den lille 
”Luther-lund”. 
Vi gi’r en kop kaffe på bænken 
efterfølgende!

Herefter kan man spadsere op i 
Slotskirken, hvor vi byder på en 
musikalsk billedfortælling
– Luther Musik. 

Gråsten Slotskirke
lørdag den 28. oktober
kl. 16.00 
Under den visuelle redegørelse 
rejser trompetist Dorthe Zielke og 
organist Søren Johannsen gennem 
tiden og spiller musik fra de sidste 
500 år. 

Bliv klogere på reformations-
historien og hør stemningsfuld 
klassisk musik af de kendte 
komponister Praetorius, Telemann, 
Bach, Mozart, Pärt, Jesper Madsen 
og Fabricius-Bjerre. 

”Næst efter Gud er 
musikken det, som mest 
fortjener at fejres.”
 – Martin Luther.

Fortællegudstjeneste!
Sognepræst Hanne Christensen afholder 
”Fortællegudstjeneste” én gang månedligt i Adsbøl. 
Gudstjenesterne bygger på genfortælling og en 
kort prædiken, der re� ekterer over dagens tema. 
Gudstjenestens kendte indhold med bøn, musik og 
salmesang er uforandret.
Efter gudstjenesterne vil der være mulighed for 
en kaffe og hyggeligt samvær enten i kirken eller i 
klubhuset.
Fortællegudstjeneste den 24. oktober kl. 19.00

Reformationsgudstjeneste
i Kværs kirke

Søndag den 29. oktober kl.14.00
For at markere afslutningen på reformationsåret, 
vil vi efter gudstjenesten plante 3 æbletræer i det 
tidligere Lapidarium ved kirken.
Herefter byder menighedsrådet på kirkekaffe i 
våbenhuset.
Alle er hjertelige velkommen.

 

Gråsten-Adsbøl menighedsråd 

inviterer alle små og store til 

(u)hyggelig 
HALLOWEENGUDSTJENESTE 

fredag d. 27. oktober kl. 17.00 

i Gråsten Slotskirke 

 

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på  

aftensmad i konfirmandstuen. 

Pris: Børn: 10,- og voksne: 25,-  

Tilmelding til: graasten.sogn@km.dk 

senest onsdag d. 25. oktober 
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Tilbudende gælder til og med fredag den 27. oktober 

Mandag til fredag: 7:00-17:30  /  Lørdag: 9:00-13:00

Priseksempel:

3749,-
Vista med 1 sprosse
Fyldning i hvid melamin og hvid aluminiumsprofil. 
Størrelse: 2400 mm x 2350 mm (B x H)

Priseksempel:

5361,-
Som vist
på billedet

SPAR

25%
på Elfa 

trådindretning

SPAR

50%
på elfa
skydedøre BADRUMSMILJØ 

MULTO MIKADO

• Badrumsmiljø med 
marmorvask i 60 cm
• Fås i flere farver
• Ekskl. armatur
Bestillingsvare

2995,-

SPAR

1555,- 
FØR 4550,-

SPAR

3749,- 
FØR 7498,-

SPAR

1787,- 
FØR 7148,-

10 ÅRS  
GARANTI

10 ÅRS  
GARANTI

EFTERÅRSTILBUD I BYGMA GRÅSTEN

Yderligere information: 
graastenadsboelkirker.dk

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

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten, Adsbøl og 
Kværs i forening.

Sognepræst 
Hanne Christensen
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
hanc@km.dk

Signe Toft
Tlf. 2940 3925
Undtagen mandag.
sit@km.dk

Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten
Tlf. 2032 1789
kirkegaardene@gmail.com

Graver i Kværs
Tlf. 2369 6242
graveren@mail.dk

Graver i Adsbøl
Leo Sørensen
Tlf. 2127 9378
adsboelkirke@live.dk

Menighedsrådsformænd:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 
6300 Gråsten
Tlf. 4040 6077
hebl@privat.dk

Kværs
Lilian Frees Jensen
Degnetoft 15, Kværs
6300 Gråsten
Tlf. 2963 5350
lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkebil
Ønsker du at komme til 
gudstjeneste, men ikke har 
transportmulighed, så ring efter 
kirkebilen. Der skal ringes lørdag 
inden kl. 18.00, for at deltage i en 
søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon 7010 7800

Lanterneaften i Kværs
Fredag den 3. november

Vi mødes i Multihallen kl.17.00 og starter med at spise noget dejligt varm suppe (3 
slags). Derefter går vi en tur rundt i Kværs by med vores lanterner.
Traditionen tro kigger vi forbi kirken, som vil være oplyst af levende lys og hvor 
præsten byder os indenfor. Efter ca. en times tid er vi tilbage på skolen, hvor vi får 
kaffe og kage og synger en aftensang.
Prisen er kun 20 kr. for suppe og kaffe. Husk dyb tallerken og ske.
Tilmelding senest d.1.11. til Carmen på: 5121 9202 (gerne SMS)
Alle er velkommen til en meget hyggelig og stemningsfyldt aften.
(Man behøver ikke at have børn med)
Vel mødt! KTUIF og menighedsrådet.

Alle H elgen gudstjeneste i Kværs
Søndag den 5. november kl.19.00

Alle Helgen dag er dagen, hvor vi mødes i kirken 
for at mindes de døde. Både dem, vi har mistet i 
det forgangne år, og dem vi tidligere har mistet.
Sognepræsten læser navnene op på alle dem, 
der er bisat og begravet fra Kværs Kirke siden 
sidste november. 
Ved sognepræst Signe Toft og med deltagelse af 
Otto Andersen på cello.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at tænde 
et lys.

Klokkeringning og pastoratgudstjeneste for reformationen
Tirsdag den 31 oktober kan man over hele landet høre ét kvarters klokkeringning på 
500-års dagen for reformationen.
I vores område ringes der med kirkeklokkerne fra kl 17.00 til kl 17.15.
Der er Pastoratgudstjeneste kl 17.15 i Gråsten Slotskirke, hvor begge sognepræster 
deltager.
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Fotograf
Søren Gülck

Telefon 23 80 12 54

gulck@graastenavis.dk

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

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk

Susana Calderón

Reporter
Pia Koch Johannsen

Telefon 24 64 35 01

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Oplag: 15.886 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 

 Følg os på Facebook

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

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

Sønderhus Ferieboliger . Borggade 8.st.tv., 6300 Gråsten
Tlf. 7465 3446 . ferie@soenderhus.dk . www.soenderhus.dk

Sønderhus 
Ferieboliger

• Lokale
• Professionelle
• Lav provision: 24-32%
• 50% rabat til nye 

udlejere de første 
12 måneder

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse 
til udlejning

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, ud� ugter 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

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

99 m2, + 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

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

Fårhus Forsamlingshus

LEJLIGHED 
UDLEJES

Centralt beliggende i Gråsten, 
50 m2, udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje kr. 2600,- + forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

LEJLIGHED RINKENÆS
Lys og moderne 2-værelses lejlighed i 

Rinkenæs på ca. 80 m2 udlejes pr. 01.12.17.
Moderne køkken-alrum med stue/spisestue. 

Skylights og store vinduer, som giver meget lys.
Brændeovn. Have på ca. 400 m2. 

Tæt ved bus og bager.
Smuk udsigt over Flensborg fjord.
Kr. 3.600,- pr. måned plus forbrug.

TLF: +45-50 33 65 82 MAIL ASTRAUME@AOL.COM

Asger Reher er ny i revy

Af Gunnar Hattesen

67-årige Asger Reher, der 
er opvokset på Ahlefeldtvej 
i Gråsten, er trækplastret 

næste år i Sønderborg 
Sommer Revy.
Asger Reher boede i 
Gråsten fra 1959 til 1970.

Han er uddannet på 

Skuespillerskolen ved 
Aarhus Teater i 1978, kom 
til Det Kongelige Teater 
i 1982 og er især kendt 
som Ali Bubbas Barkhar i 
Økenens Sønner. 

Det blev hurtigt 

indlysende, at den helt 
rette skuespiller efter Leif 
Maibom selvfølgelig måtte 
være: Asger Reher.

For udover at opfylde 
ovenstående kriterier, er 
Asger en forrygende 
skuespiller, der også har 
markeret sig meget stærkt 
på revyscenerne.

Det har været meget 
magtpåliggende for Jeanne 
og Leif at vise, at selvom 
der nu træder et par køben-
havnere ind i direktionen, 
så er revyen stadig godt og 
grundigt forankret i det 
sønderjyske 

Revyholdet er sat til Sønderborg Sommer Revy 2018.
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-fokus på komfort!SID GODT I DE GODE 
TILBUD...

Nadia sovesofa 

 KUN 3.499,- 
  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® Garda 
medium lænestol

 NU 5.999,-
 FAST LAVPRIS 

Capri sofa
Monteret med slidstærkt antracitfarvet stof.  
Runde stålben. 
3 pers. sofa L229 cm. Pris 4.299,-
2 pers. sofa L179 cm. Pris 3.699,-  
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 7.998,-

Capri sofa 
3 + 2 pers.

 NU 2.999,-
 SPAR 4.999,- 

Capri sofa med chaiselong og open end 
Monteret med slidstærkt  
antracitfarvet stof. Runde stålben.
L300 x D137/197 cm. 
Normalpris 8.999,-

Capri sofa 
med chaiselong og open end

 NU 4.999,-
  SPAR 4.000,- 

Rosenholm sofa 
Flot tremmesofa med stel i massivt lakeret bøg. 
Monteret med antracitfarvet stof i dessin Leman. 
3 pers. sofa L197 cm. Pris 4.699,- 2 pers. sofa L142 cm. Pris 4.299,-  
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 8.998,-

Rosenholm sofa 
Flot tremmesofa med stel i massivt lakeret bøg. 
Monteret med sort madras læder overalt. 
3 pers. sofa L197 cm.  2 pers. sofa L142 cm.  
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 11.999,-

Rosenholm sofa 
3 + 2 pers.

 NU 4.999,-
   SPAR 3.999,-  

Rosenholm sofa 
3 + 2 pers.

 NU 7.999,-
   SPAR 4.000,-  

Como sovesofa 

 KUN 3.999,- 
  FAST LAVPRIS 

PERFEKT TIL GÆSTEVÆRELSET PERFEKT TIL TEENAGEREN

Poem lænestol  
+ skammel

 NU 5.999,-
   SPAR 4.699,-  
Poem lænestol 
Monteret med sort blødt okselæder  
overalt. Sokkel i børstet stål. Vip i ryg, 
samt højde/vippe regulérbar nakkestøtte. 
Pris 8.999,- 
Fodskammel. Pris 1.699,-
Sætpris lænestol + fodskammel.  
Normalpris 10.698,-
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SUND BUFFET, 
FITNESS & 

SAUNAGUS

Fitness aften
345,-

1 november

www.enjoyresorts.dk/fitness 
Husk tilmelding på tlf. 7365 0033

SPAR 20%
Ved køb af minimum  

2 LA ROCHE-POSAY produkter*

FÅ KVALIFICERET RÅD OG VEJLEDNING OM VICHY HUDPLEJE

LA ROCHE-POSAY HUDPLEJEDAG

ET BEDRE LIV FOR SENSITIV HUD.

SPAR 20%
Ved køb af minimum  

2 LA ROCHE-POSAY produkter*

FÅ KVALIFICERET RÅD OG VEJLEDNING OM VICHY HUDPLEJE

LA ROCHE-POSAY HUDPLEJEDAG

ET BEDRE LIV FOR SENSITIV HUD.

Tibuddet 
gælder kun 
tirsdag den 
31. oktober

GRÅSTEN APOTEK
BROAGER APOTEK 

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver og
Sønnichsen Ure & Smykker.

De kan indløses hos 
byens handlende.

RESTAURANT FISKENÆS
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Bordbestilling: 4042 1816 eller info-mf@enjoyresorts.dk

MORTENS AFTEN
BUFFET
FREDAG DEN 10. NOVEMBER 
KL.18.00 

Lækker andesteg med brune og hvide 
kartofler, sovs, sønderjysk hvidkål, 
rødkål samt ½ æble m/ gelé.

Børn 3 − 11 år

kr.
 99,-

Børn 0 − 2 år
GRATIS

Pris pr. person

kr.
 149,-

20 heste pløjede i Gråsten
Hyggeligt så det ud, da 
20 spand heste lørdag 
deltog i danmarks-
mesterskabet i heste-
pløjning på Gråsten 
Landbrugsskole.

Konkurrencen blev afviklet 
i to afdelinger. Om formid-
dagen blev stubjorden 
pløjet og om eftermiddagen 
var det grønjorden, som 
blev pløjet. 

Marken blev pløjet som på 
oldefars tid, da der var DM 
i hestepløjning.

 Fotos Jimmy Christensen 
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Skarp 
pris

Skarp 
pris

VÆGMALING
OG GRUNDER
2-IN-1
• Halvmat glans 10 • Robust vægmaling som 
spærrer mod misfarvninger • Spærregrunder og 
vægmaling i ét

TRÆMALING
HALVBLANK GLANS 50+
• Hvid akrylmaling med ekstra god dækkeevne 
• Anvendes til færdigbehandling af grundet træ og 
metal indendørs 
0,75 L  14995

3 L  39995

Priser fra

14995

Priser fra

14995

TRÆMALING HALVMAT GLANS 20+
• Hvid akrylmaling med ekstra god
dækkeevne • Anvendes til færdigbehandling
af grundet træ og metal indendørs 

0,75 L  12995
 

3 L  34995

Priser fra

12995

TRÆMALING HELBLANK GLANS 90+
• Hvid akrylmaling med ekstra god dækkeevne
• Anvendes til færdigbehandling af grundet
træ og metal indendørs 
0,75 L  16995

 (SPAR 110,-)

3 L  39995
 (SPAR 200,-)

Priser fra

16995

9 liter

699,-

 

LOFTMALING REFLEKSFRI GLANS 2
• Giver et flot og ensartet loft
• Særlig god dækkeevne 
0,3 L  14995

 

10 L  39995
 

SPAR

200,-
FØR OP TIL 59995

 
LOFT- OG VÆGPANELMALING
EKSTRA HVID  
• Hvidpigmenteret behandling til træværk 
• Anvendes til lyse træsorter 
• Rækkeevne: 8-10 m2/L 

 

LOFT- OG VÆGPANELMALING
DÆKKENDE  
• Behandling til panel og profilbrædder 
• Isolerer og lysner • Rækkeevne: 7-10 m2/L 

SPAR

600,- 
FØR 1299,-

Skarp 
pris

SPAR

150,-
FØR 39995

4 LITER - FRIT VALG

24995

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

SPAR

10,- 
FØR 3495

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

 
Priser fra

1295

AFDÆKNINGSTAPE CLASSIC 60
• 50 m • Hvid 
19 mm  1295

25 mm  1695
38 mm  2695

50 mm  2795 

300 ml

3995

MALERFINISH 558
• Til pladesamlinger, 
paneler, indvendig 
fugning omkring døre 
m.m. • Kan slibes 
efter hærdning og 
overmales med de 
fleste malingstyper 
• Har minimalt svind

Frit valg

4995
SEALFLEX HYBRID 522
• Overmalbar • Vand-
bestandig • Fås i flere 
nuancer • 290/300 ml 
• Hvid, Grå, Sort, Lysgrå og 
Antracit 

2495

AFDÆKNINGSPLAST  
• Til afdækning og beskyttelse 
ved malerarbejde • 2 x 25 m

Priser fra

12995

FUGEBÅND 20/8-15
• Kan anvendes til udvendig fugning
af vinduer, døre og lignende tætninger • Fugebåndet er 
dampåbent og slagregnstæt, og forhindrer at der opstår 
råd og svamp i konstruktionen 
Grå - 6 m  12995

Sort - 6 m  12995

Grå - 6,5 m  16995

Sort - 6,5 m  16995  
Grå - 8 m  12995

Sort - 8 m  12995

Tilbudende gælder til og med fredag den 27. oktober 

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

Bloms Zoneterapi

Skal du erhverve nyt kørekort eller forny kørekortet...

HOLDSTART
Mandag den 13. november kl. 18.00 i Gråsten

Vi underviser i lyse venlige lokaler centralt
i Gråsten og er nu klar til at starte nye hold op 

Vi tilbyder undervisning til
BIL - TRAILER - MOTORCYKEL

Du kan desuden også vælge 
undervisning i vores afdelinger 
i Broager og Sønderborg

Gråsten
Borggade 7,

6300 Gråsten

Tilmelding til Claus tlf. 2840 1006, Brian tlf. 2891 1482 
eller via vores hjemmeside www.mobergs.dk

NYE HOLDSTART
Se venligst vor hjemmeside

www.mobergs.dk

Broager 
Storegade 18,
6310 Broager 

Sønderborg
Søndre Landevej 19, 

6400 Sønderborg

Frakke 
kr. 1999,-

Kom og se 
vort store 
udvalg

Garn og tøjbutikken med 
det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

32 spillede 
bridge
Gråsten Bridgeklub har 
spillet efterårsturnering i 
Ahlmannsparken med 32 
deltagere. Vindere blev:

A-rækken 
Nr. 1 Dorthea Madsen og 

Christa Nør 103 p.
Nr. 2 Jytte Mathiasen og 

Karen Holmstrøm 91 p.

Nr. 2 Jørgen Holmboe og 
Annelise Christiansen 91 p.

B-rækken
Nr. 1. Ebbe Fink-Nielsen 

og Norma Buhl 98 p.
Nr. 2 Birthe Petersen og 

Aage Petersen 94 p. 
Nr. 3 Birte Blindbæk og 

Bente Kragh 92 p. 

Grundtvigianer og 
klar i mælet
Af Gunnar Hattesen

Fhv. højskoleforstander 
Kristian Kjær Nielsen, 
Knudsmade ved 
Rinkenæs, fylder fredag 
den 27.oktober 70 år.

I to årtier var han en af de 
mest betydningsfulde inden 
for den danske højskolever-
den.  Han har altid været 

tro mod de grundtvigske 
rødder og idealer. 

Han er fra et grundtvigsk 
præstehjem i Salling. Efter 
universitetsstudier i kristen-
domskundskab og historie i 
København og Aarhus kom 
han efter en periode som 
medarbejder ved Samlerens 
Forlag til Sønderjylland.

Først som højskolelærer 
ved Uge Folkehøjskole 

og siden i næsten ti år 
som lærer ved Rønshoved 
Højskole. Det var, mens 
Oscar Haarder var 
højskoleforstander.

”Oscar Haarder var fan-
tastisk at arbejde for. Der 
var højt til loftet. Det var 
sjove, gode år med masser 
af frihed, hvor højskolen 
havde 160 elever”, erindrer 
Kristian Kjær med glæde.

Stærk interesse 
for Sydslesvig
I Sønderjylland markerede 
han sig ved sin store aktive 
interesse og indsats for 
Sydslesvig og europæiske 
mindretalsspørgsmål. 
Han var desuden aktiv i 
Sønderjysk Idrætsforening 
og i efteruddannelse af læ-
rere inden for de frie skoler.

I 1989 blev han forstander 
for Odder Højskole og 
i 1994 påtog han sig at 
opbygge en ny højskole for 
voksne på halvøen Helnæs 

syd for Assens, hvor han var 
forstander indtil sin pensio-
nering i 2011. Gennem de 
17 år lykkedes det ham at 
gøre højskolen til et sted for 
alle uanset baggrund eller 
uddannelse og give den en 
grundtvigsk grundtone.

Herefter slog han sig ned i 
sit hus langs Gendarmstien 
ved Flensborg Fjord, som 
han købte i 1991 af Else 
og Knud Fanø. Han er 
stadig aktiv i det folkelige 
arbejde i Grænselandet, 
bl.a. som næstformand i 
Sprogforeningen og som 
formand for Jaruplund 
Højskole i Sydslesvig. 

”Det går rigtig godt på 
Jaruplund. Vi er meget 
glade for vores nye forstan-
der Karsten Dressø”, siger 
formanden.

Der ud over har han også 
været formand for Venstre 
i Assens og præsident for 
Rotary både i Assens og 
Gråsten.

Kristian Kjær Nielsen har 
gennem sit lange liv i folke-
højskolen indtaget mange 
tillidsposter inden for det 
grundtvigske arbejde og 
står bag adskillige bogud-
givelser. Han er desuden 
stadig aktiv debattør og 
efterspurgt foredragsholder 
og boltrer sig med viden 
inden for historie, folke-
oplysning og kulturdebat. 
Han forstår kunsten at 
fange sine tilhørere med 
sine levende fortællinger. 

Kristian Kjær Nielsen 
er gift med Birgit Marie, 
som ligeledes har arbejdet 
mange år i folkehøjskolen 
og nu er en meget aktiv 
udstillende keramiker 
med udgangspunkt fra sit 
værksted i hjemmet ved 
Flensborg Fjord. 

Kristian Kjær Nielsen er tro 
mod de grundtvigske 
rødder og idealer og kan sin 
Grundtvig på fingrene.

 Foto Jimmy Christensen
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lidt ud over det sædvanlige

Ulnæscentret
6300 Gråsten

Tlf. 73 65 26 09 

Kurzkes 
originale gule ærter

• Gule ærter
• 2 originale kurzke kålpølser
• 2 skiver kogt bacon
• Middagskartofl er
• Rødbeder

Pris pr. kuvert 

kr. 49.-
Min 10 kuverter 
Kan afhentes kold 
eller varm

Bestilles på 03790@coop.dk eller 73652610

 Menu
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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

Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

Huset's Frisør
Hudpleje og Makeup artist

Jernbanegade 7, Gråsten · Tlf.  74 65 11 10

Eckert Zoneterapi 
ved Zoneterapeut Kis Eckert

Zoneterapi
for krop, 
sind og sjæl 
er valget for dig

Avnbøløstenvej 52, Avnbøl, 6400 Sønderborg
Mobil: 21 30 50 75 Mail: kontakt@eckertzoneterapi.dk

https://www.facebook.com/EckertZoneterapi

TIDSBESTILLING
Mobil 2117 2040

Vårhøj 17, Rinkenæs

Sonnie’s 
Frisørsalon

Dameklip kr. 150,-
Herreklip kr. 110-150,-
Permanent kr. 410-650,-

Modetøj & specialiteter

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

Kom til en hyggelig aften med gode tilbud 
og andre overraskelser

Der serveres lidt godt til ganen

Samme aften, efter modeshowet, 
får du mulighed for at shoppe i butikken

Entré 50,- pr. pers.

Billetter kan købes i butikken
 De sælges efter først til mølle princippet

MODESHOW
Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00

i BRUHNS 

Den gamle biograf 
har fået ny lejer.

Michelle (kaldes Mille) 
har åbnet 

Mojne’s Beauty 
eft er lokalet har fået et 

helt nyt udseende.
Hos mojne’s beauty 

kan man få lavet single 
eyelash extensions

Fra den 1. november 
laves der gele negle og 
inden længe bliver der 
bygget spraytan kabine 

så vi kan få sommerglød 
i de grå måneder

Kik ind i Borggade 4, 
Mille står klar til at 

besvare spørgsmål og 
tage imod bookinger

Skønhed i Gråsten

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

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN

Gratulanter så nyt firmadomicil
Af Ingrid Skovbo Johannsen Industri-automatik A/S 

er flyttet ind i deres 
nye firmadomicil på 
Sundsnæs 6A i Gråsten.

Bygningen har tidligere 

tilhørt KFN Keramik, men 
er efter en grundig ombyg-
ning nu tilpasset behovet 
for at drive software og 
automationshus.

Flytningen blev markeret 
med en reception, hvor 
forretningsforbindelser og 
venner af huset kiggede 
forbi.

Gratulanterne fik en fin 
rundvisning og blev budt 
på ringriderpølser og fadøl.

Receptionen marke-
rede også, at projektchef 
Michael Jørgensen er 
indtrådt i ejerkredsen og 
bliver partner til firmaets 
ejer og grundlægger Rune 

Cordsen. Han er fortsat 
direktør og har det tekniske 
ansvar i forbindelse med 
opgaver, projekter og ny 
teknologi.

Michael Jørgensen er 
projektchef og har ansvaret 
for at sikre en optimal 
gennemførsel af firmaets 
projekter. Desuden 
varetager han en stor 
del af de administrative 
funktioner. Han kommer 
fra et mangeårigt job som 
projektleder hos Agramkow 
i Sønderborg, hvor han har 
varetaget gennemførslen 
af store projekter inden for 
automobilindustrien. 

Gratulanter kiggede forbi, da Industri-automatik A/S fejrede indflytningen i deres nye firmadomicil på Sundsnæs 6A i 
Gråsten. Her ses produktchef Michael Jørgensen og firmaets grundlægger, direktør Rune Cordsen. 
 Foto Ingrid Skovbo Johannsen 
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Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten
Tlf. 7365 2600

Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00GRÅSTEN

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

Hjælp os
møder du en 

mærkevare vi har 

glemt så retter vi 

omgående 



Din lokale håndværker14 Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer
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Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

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

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

DIT SERVICE. GRÅSTEN  28/08/13  10:19  Side 1

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

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

Alt fl isearbejde udføres, uanset om 
det er renovering eller nybyggeri.

Opsætning af alle typer fl iser, 
også mosaik og natursten m.m.

Flisearbejde udføres 
professionelt og godt

v/ Dieter Lukas Thiel
Fliserlægger siden 1993

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

tømrer / snedker
Knud Møller Paulsen

Bækken 10 · Rinkenæs
DK-6300 Gråsten

info@godthaandvaerk.dk

telefon 74 65 01 10
mobil 40 34 80 08

EKel-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 UNDER ET TAG
!\(')) Gråsten . . �b �) Maskinudle1n1ng 

Gråsten 
Maskinudlejning

Service og 
reparation af 
alle bilmærker

KIRKEGÅRDSVEJ 29 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 74 65 10 68

AUTO
GKV

 www.gkv-auto.dk    www.grmu.dk   

Gratis
lånebil

WEEKENDLEJE

÷50%
 på dag nr. 2

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

BENT
CHRISTENSEN
• Tlf. 29 16 61 03
• bent@bcts.dk • www.bcts.dk
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Spørgetime
med

Jim 
Lyngvild

MANDAG DEN 30. OKTOBER 
KL. 19.30 I AHLMANNSPARKEN, 

AHLEFELDTVEJ, GRÅSTEN

Jim Lyngvild er parat til at svare på spørgsmål om kærlighed, 
had, frygt og glæde og meget mere.
Foredraget kommer til at have en ”fuck jantelov” attitude, og 
Jim Lyngvild opfordrer publikum til ikke at holde sig tilbage 
med spørgsmålene.
Jim Lyngvild er forfatter, debattør, modekommentator, 
iværksætter og trendsætter med både national og 
international succes.

Entre 110 kr.

Billetter kan købes hos Gråsten 
Boghandel, Rådhuskiosken, 
Sönnichsen Ure & Smykker samt Matas

LOF SYD

 

Skolevalget er en meget vigtig sag.  
Derfor: Kig hvad vi laver og hør hvorfor 

 

Friskolen Bylderup Bov    16.00 - 18.00  
En kristen  Friskole          Burkal Skolevej 48, Bylderup Bov  
 

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

Søgård Friskole       16.00 - 19.00  
fordi vi ikke alle er ens      Søgård Ringvej 1, Søgård  

 

Aabenraa Friskole      16.00 - 19.00  
Trivsel er forudsætning for læring  Bjerggade 26, Aabenraa  
 

Kværs Idrætsfriskole     17.00 - 19.00  
Leg i læring          Avntoftvej 10, Kværs, Gråsten  
 

Se mere på skolernes hjemmesider 
VELKOMMEN TIL ÅBEN SKOLE DEN 2. NOV. 2017 

ÅBENT HUS PÅ FRISKOLERNE 

tors. 
2. nov. 

Julekoncert på 
Fakkelgården

Lørdag den 2. december kl. 14.00

Pris kr. 365,-

Tilmelding til LOF Syd på tlf. 7342 1010 eller fritid@lof-syd.dk

Der venter publikum en stor musikalsk oplevelse, når der er julekoncert 
på Fakkelgården i Kollund med den internationalt anerkendte sopran

Bettina Hellemann Munch
som solist

Hun akkompagneres af den berømte japanske pianist

Michi Komoto
Ved julekoncerten vil Bettina Hellemann 
Munch ryste posen af kendte operaer og 
opretter og give publikum en helt unik 

og enestående musikalsk oplevelse. 

Desuden synger hun kendte 
julesange, så publikum kommer i 

den helt rette julestemning.

Der serveres kaff e og 
småkager i pausen.

Festligt poolparty på 
Marina Fiskenæs
Af Ingrid Skovbo Johannsen

Mere end 100 børn 
lagde i efterårsfe-
rien vejen forbi Marina 
Fiskenæs, hvor der var 
poolparty.

I poolen var der dels børn 
fra lokalområdet, dels 

børn, der var på ferie i et af 
sommerhusene.

Både tirsdag og torsdag 
aften nød børnene det 
alsidige program med både 
vandgymnastik, leg og høj 
musik.

Og det var virkelig 
festligt. Der blev danset 
og pjattet i vandet til god 
musik og rummet var 

helt indhyllet i røg fra en 
røgmaskine.

Begge aftener var der også 
mulighed for de voksne at 
benytte wellnes-området,og  
især tirsdag aften var det 
rigtig god besøgt.

”Dejligt at der kom så 
mange børn og voksne”, 
sagde en begejstret bademe-
ster Sanne Hansen. 

Det var populært hos børnene at være til poolparty på Marina Fiskenæs.
 Foto Ingrid Skovbo Johannsen
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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

  ........... 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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 29. oktober 

Henvisning til Adsbøl og Kværs
Tirsdag den 31. oktober kl. 17.15

Reformationsgudstjeneste 
ved Hanne Beierholm Christensen og Signe To� 

ADSBØL KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 9.30

Gudstjeneste med æbleevent 
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 14.00

Gudstjeneste med æbleevent 
ved Hanne Beierholm Christensen

BROAGER KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 14.00

Gudstjeneste (BUSK) ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 29. oktober 
Henvisning til nabosogn

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00
Reformationsfejring ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 29. oktober 
Henvisning til nabosogn

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00
Reformationsgudstjeneste 
ved Marianne Østergaard

NYBØL KIRKE
Søndag den 29. oktober 
Henvisning til Sottrup

Tirsdag den 31. oktober kl. 17.00
Reformationsandagt 

ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 16.00

Spillemandsgudstjeneste 
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00

Meditationsgudstjeneste 
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 29. oktober 

16 Uhr Gottesdienst in Broacker

GUDSTJENESTER

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

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

De gamles jul
afholder

Lottospil
Søndag den 19. november kl. 14.00

i Broager Hallen
Overskuddet går ubeskåret
til ”de gamles julespisning”

Eisbein eller Wienerschnitse
 lørdag den 6. januar 2018 i Ahlmannsparken.

Pris kr. 150,-
Salg af spisebilletter starter søndag 

den 19. november ved lottospillet, eller kan købes 
hver mandag formiddag ved

Thea Brodersen, Broager 74 44 28 21
og Aase Christensen, Gråsten 74 65 18 09

Udtrækning af lodsedler sker også 
søndag den 19. november
På vegne af De gamles jul

Thea og Aase

Kære Heidi
Tillykke med

din 50 års fødselsdag 
den 28. oktober

Vi ønsker
dig held og lykke

fremover.
Far og mor

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

REFORMATIONSGUDSTJENESTE
i Rinkenæs Korskirke

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00
Vi fejrer reformationen med en 

festgudstjeneste, hvor Dybbøl Kirkes 
vokalensemble og Rinkenæs 

kirkekor medvirker.
E� er gudstjenesten 

serveres der mørkt øl. 
Fri entré

Alle er velkomne
Menighedsrådet

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

”DER ER IKKE BAGGRUND FOR 
OPTIMISME MEN VI VIL ALDRIG 

OPGIVE HÅBET”
Foredrag om de kristnes vilkår i Palæstina 

Onsdag den 1. november kl. 19.00
i Rinkenæs Korskirke

Citatet i titlen stammer fra den lutherske biskop Munib 
Younan og pastor Mitri Raheb, Betlehem. De lutherske 

kirker har ikke i sinde at give op; under sloganet: 
”Giving voice to voiceless” uddanner de børn og unge fra 

børnehaveklasser til universitetsniveau. 
Foredragsholder er Vita Andreasen, formand 

for foreningen ”Betlehems Venner”, 
som blev oprettet i 2002 bl.a. 

med Niels Henrik Arendt 
som initiativtager.

Fri entré
Alle er velkomne
Menighedsrådet

Borgermøde – 
Kommunevalg

Torsdag den 2. november 
kl. 14.30 til ca. 16.30 i Ahlmannsparken

Ældresagen Gråsten, Ældreklubben og Gråsten 
Pensionistforening arrangerer et borgermøde 

op til dette års kommunalvalg.

Vi har inviteret 7 ledende politikere, som interesserer 
sig for vore ældre borgere og deres sundhed.

Kom til debatmødet med fokus på hvad kommunen kan gøre i 
den næste valgperiode, og hvor du kan fremføre dine ønsker.

Gråsten

50 hørte om 
Dronning Margrethe
Det var en veloplagt, meget 
vidende og utrolig beha-
gelig forfatter og politisk 
kommentator, Thomas 
Larsen, som mandag aften 
på Den Gamle Kro fortalte 

om sin nye bestsellerbog 
"De dybeste rødder", hvor 
Dronning Margrethe 
fortæller om danskerne og 
Danmark. 

 Foto Søren Gülck
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Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Håbet og kærligheden er 
vigtige for vores liv 
- men hvilken rolle spiller troen, når livet slutter?

Uanset om du er medlem af Folkekirken eller ej, vil 
de værdier, der gav mening for dit liv, også være en 

atur-lig del den måde, du siger farvel. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
ydet bistand til alle trosretninger. Vi står altid til rådig
hed for en uforpligtende personlig samtale, hvor vi lyt
ter til dine ønsker og herefter nøje forklarer, hvordan vi 
kan hjælpe. Du kan læse mere om "Min sidste vilje" på 
www.helmichbegravelse.dk 

Vi træffes hele døgnet 
Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning 
Arnkilgade 15, Sønderborg 74 42 36 81 

Torben Buhrkall

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

”At opfylde ønskerne for de nærmeste 
er vores vigtigste opgave”.

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Hjertelig tak
for deltagelse og opmærksomhed ved

Carla E. Madsen’s
bisættelse

På familiens vegne
Hanne, Knud Erik og Birrgith

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vores mor 

Esther Lorenzens 
bisættelse den 14. oktober

På familiens vegne
Gudrun, Kirsten,

Ole, Anni

Dødsfald
Tine Askgaard Lydiksen, 
Gråsten, er død, 65 år. 

Dødsfald
Johan Heinrich 
Vesterbrandt, Gråsten, er 
død, 78 år. 

Dødsfald
Lorens Iversen, Rinkenæs, 
er død, 73 år. 

Toner i øret og smil på læben

Af Tove Hansen

Rinkenæs Korskirke 
dannede rammen 
om et fint foredrag 
med præsten og 
salmedigteren Lisbeth 
Smedegaard, som 
over for 42 mennesker 
fortalte om "Billedsprog 
i nye salmer".

Sognepræst Marianne 
Østergaard bød velkom-
men og introducerede 
Lisbeth Smedegaard.

Aftenen indledtes 
med at synge Lisbeth 
Smedegaards “Herre vi 
tror”, som blev brugt ved 

reformationsjubilæet i 
Haderslev Domkirke.

Det blev til en meget 
spændende aften, hvor alle 
fik en større og dybere for-
ståelse af salmernes opbyg-
ning, indhold og længde.

Før i tiden havde folk tid 
til at synge lange salmer og 
høre lange prædikener, men 
i dag er tiden ikke længere 
til det.

“En salme må ikke være 
for lang. Folk har ikke 
lyst til at synge 9-10 vers 
eller flere. Der skal være 
omkring 5 vers, og så skal 
teksten være umiddelbart 

forståelig og mundret, Så 
føler folk både glæde ved 
at synge, og får samtidig 
budskabet med" fortalte 
Lisbeth Smedegaard med et 
glimt i øjet. 

Karakteristisk for alle 
Lisbeth Smedegaards sal-
mer er, at der altid optræder 
fugle og natur i teksten, lige 
fra solsorte, spurve og mur-
sejler til rovfugle, og man 
kan lade sine tanker flyve 
som dem under sangen.

En anden meget karak-
teristisk ting er, at Lisbeth 
Smedegaard ikke bruger 
tegn. Ingen af hendes sal-
mer har hverken kommaer 
eller punktum.

“Teksten skal flyde af sig 
selv, og skal ikke forstyrres 
af unødvendige ophold”, 
sagde Lisbeth Smedegaard, 
og smilte.

Når Lisbeth Smedegaard 
skriver, går hun aldrig ud 
fra en eksisterende melodi, 
men skriver versene og 
beder komponister f.eks. 
Erik Sommer og Erling 
Lindgren om at lave en 
melodi dertil, og i et 

efterfølgende samarbejde 
skabes den færdige salme.

Trods sine 83 år leverede 
hun en spændende, festlig 
og inspirerende aften, hvor 
alle tilhørere kunne gå 
hjem med toner i øret og 
smil på læberne. 

Salmedigteren Lisbeth 
Smedegaard fortalte om sine 
salmer. Foto Tove Hansen

Folk nød en kop kaffe og 
kage under foredraget i 
Rinkenæs Korskirke.

 Foto Tove Hansen

Dødsfald
Jens Jensen Kock, Gråsten, 
er død, 77 år. 

Dødsfald
Liselotte Siemonsen, 
Gråsten, er død, 95 år. 

Min kære mand, 
vores elskede far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar

Peter Rasmussen
” Ras ”

* 13. maj 1935

er stille sovet ind

Gråsten, den 22. oktober 2017

På familiens vegne

Lis
Søren, Marianne og Anette

Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel
fredag den 27. oktober kl. 13.00
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Der fortæller om sin spændende vej fra 
Bjerringbro ti l Justi tsministeriet. 
Benniksgaard Hotel 
MANDAG den 30. oktober kl. 19.00 
Tilmeldelse ti l 74651187 eller post@aft enskolerne.com 
Entré kr. 125,- betales forud på 8060 1135470. 
Man kan betale på MobilePay 6172 4572.
Kaff e ti l kr. 65,- kan købes i pausen. 

På gensyn – hilsen aft enskolen.

tilbyder et spændende 
foredrag med

Justitsminister 
Søren 
Pape 

Poulsen

Rinkenæs AftenskoleRinkenæs Aftenskole

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

Halloween
i GrAAsten
Fredag den 27. oktober 
fejrer Gråsten Halloween
16.00 – 18.00 Trick & treat i alle butikkerne i Gråsten 

og Ulsnæs-Centret. Der gives slik 
til alle udklædte børn og voksne.

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

Rummelpot Awten
mæ glant grønlangkål-spisen

Tirsdag den 28. november kl. 18.30
på Den Gamle Kro i Gråsten

RUMMELPOT-MENU
Sønderjysk grønlangkål med kålpølser, 

fl æsk og hamburgerryg og rødbeder

Juleshow med Mark & Christo� er
Den kendte sønderjyske duo med 

Mark Dixon og Christoff er Brodersen 
er blevet kendt som ”Det bedste der 
er kommet ud af Sønderjylland siden 
spegepølsen”. De har optrådt over 500 
gange på store scener rundt i Danmark

Præsentation af æ Rummelpot 2017
ved redaktør Gunnar Hattesen

Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Tage Lametsch

Pris pr. kuvert

kr. 275,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

Til tops ved VM i dart i Japan

Af Gunnar Hattesen

16-årige Magnus 
Larsen, Gråsten, er 
blandt de bedste 
dartspillere i verden.

Han er lige vendt hjem 
til slotsbyen efter at have 
deltaget i VM i dart for 
juniorer i Japan.

Her nåede Magnus Larsen 
helt frem til kvartfinalen, 
før han blev slået ud.

"Det var en kæmpe ople-
velse at deltage i VM, hvor 
32 lande deltog", fortæller 

Magnus Larsen, der træner 
mindst én time hver dag.

Magnus Larsen har kun 

spillet dart i 1½ år. Han 
begyndte efter han så en 
dartturnering på tv.

"Det kan jeg også", tænk-
te han. Hurtigt kom han 
på det danske landshold 
og har også deltaget i EM i 
dart i Sverige.

"Målet er at blive den 
bedste dartspiller i verden. 
Det skal jeg nok nå, lyder 
det sejrssikkert fra den 
16-årige gråstener. 

Magnus Larsen er blandt de 
bedste i verden til at smide 
nogle pile efter en dartskive.

 Fotos Jimmy Christesen
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Ambassadør

Rufus 
Gifford

taler i Gråsten
TIRSDAG DEN 31. OKTOBER

KL. 19.00
I AHLMANNSPARKEN

Den tidligere amerikanske ambassadør opnåede stor popularitet. 
Nu taler han om sine sidste måneder som ambassadør. 
Hør ham dele ud af sine ærlige tanker og følelser omkring 
det nyligt overståede præsidentvalg. Og ikke mindst USA’s 
aktuelle rolle med Donald Trump som præsident.
Rufus kommer selvfølgelig også ind på sine oplevelser 
med Danmark og sit møde med danskerne.
Endelig vil han afsløre og fortælle lidt omkring sine fremtidsplaner.

Entre 175 kr. Studerende med studiekort 150 kr.

Foredrag og samtale vil foregå på engelsk

Billetter kan købes hos Gråsten Boghandel, 
Rådhuskiosken og Sönnichsen Ure & Smykker

LOF SYD

Lego House er et nyt oplevelsescenter i Billund. Det 
er den verdensberømte arkitekt Bjarne Ingels, som har 
tegnet det 12.000 kvadratmeter store hus, som er 23 
meter højt. Bygningen blev indviet af Kronprinsesse 

Mary. Lego House er bogstaveligt talt en manifestation 
af Legoklodsens uendelige muligheder.

Efter opsamling kører vi til Hodden Kro ved Varde, 
som er en Kongelig Privilegeret kro fra 1773. Her 

nyder vi Danmarks største wienerschnitzel.
Efter middagsmaden kører vi til 
Billund, hvor vi ser Lego House.

På hjemvejen nyder vi kaff e og kage på Hovborg Kro.
Vi er hjemme ved 20-tiden.

Pris kr. 695,- som inkl. bus, entre, rundstykke 
og kaff e, middagsmad og eftermiddagskaff e.

OPSAMLINGSSTEDER

Kirketorvet, Sønderborg ...............9.00

Nybøl Kirke .................................... 9.15

Broager Kirke ................................9.20

Egernsund, Elektrikeren ...............9.25

Ahlmannsparken, Gråsten ............9.30

Rinkenæs, Bageren .......................9.40

Annies Kiosk, Sønderhav ..............9.45

Kollund, Elektrikeren.....................9.50

Kruså Bankocenter .......................9.55

Bov Kirke .....................................10.00

Cirkle-K, Padborg ........................10.05

Rødekro Samkørselspladsen ......10.25

Hammelev Samkørselspladsen . 10.50

Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Udfl ugt til 

Lego House
i Billund

Fredag den 3. november

Juleaften for 
alle i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Der bliver atter ar-
rangeret juleaften for 
enlige i Gråsten. 

Sædvanen tro er det for-
eningen Kørestols brugere- 

og Gang besværede i Gråsten 
og Omegn, KGGO, som 
står for arrangementet.

Billetter koster 50 kr. 
og man kan tilmelde sig i 
Gråsten Boghandel, Matas 
eller Center Pub. Hvis man 
har spørgsmål, kan man 

kontakte Svend Schütt på 
mobil 61 71 46 07.

Julefesten bliver holdt på 
Egernsund Gamle Skole, 
som råder over fine lokaler.

Deltagerprisen inklu-
derer transport til og fra 
Egernsund, hvis der er 
behov og en juleaften med 
traditionel julemad, julega-
ver og julesang. 

Der bliver atter julefest for enlige.

58 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 58 skatspillere til klubaften i Ahlmannsparken.

1. runde
1. John D. Hansen, Gråsten 1547
2. Udo Heinz, Flensborg 1437
3. Gunnar Schmidt, Uge 1338
4. Flemming Marschall, Gråsten 1335 

2. runde
1. Sven Eirdorf, Gråsten 1206
2. Frede Jørgensen, Gråsten 1162
3. Bent Eskildsen, Kruså 1155
4. Udo Heinz, Flensborg 1100

Nybegyndere
1. runde
1. Hans Peter Alnor, Kruså 1208
2. Karen Margrethe Meggers, Ullerup 768
3. John Beck Christensen, Gråsten 694
4. Luke Petersen, Gråsten 570

2. runde
1. Luke Petersen, Gråsten 1095
2. Hans Peter Alnor, Kruså 881
3. Flemming H. Rasmussen, Kollund 476
4. Børge Hansen, Gråsten 434 

DANIEL STAUGAARD
BYRÅDSKANDIDAT

BEDRE FOLKESKOLE

Der skal ikke laves besparelser på
folkeskoleområdet i den kommende
valgperiode og der skal ikke lukkes

folkeskoler.

Der skal laves et servicetjek af
folkeskolereformen og forældrene

skal gives større indflydelse på
skoledagens længde.

Der skal oprettes et drenge- og
pigeakademi som skal hjælpe de

elever som har faglige udfordringer,
med at komme op på niveau med

deres klassekammerater. 

www.facebook.com/XvedDaniel
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B r o a g e r

ERHVERVSPOLITIK DER 
SKABER ARBEJDSPLADSER, 
BOSÆTNING OG UDVIKLING!

STEM PERSONLIGT
ERIK KROGH

VÆLGERMØDE BROAGERHUS
ARRANGEMENTET ER ÅBEN FOR ALLE

2. november kl. 19.30 Broagerhus 1. sal. Samtlige opstillingsberettigede partier 
har fået mulighed for at møde med 1 repræsentant. Samtlige fremmødte får 
lejlighed til at præsentere sig selv og partiets politik. Der bliver herefter
mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne.
Øl og vand kan købes.
Ordstyrer: Kristian Pallesen.

Broager Lokalbestyrelse

Broagerhus

Koncert med

Sønderjysk 
Spire- Junior & Drengekor

Torsdag den 2. november 
kl. 19.00 
i kirken

Fri entré

Læserbrev 

Ældre bør tilføres flere penge 
Bedre kvalitet i 
ældreplejen såvel i 
hjemmepleje som ved 
plejen i plejecentre 
kræver tilførsel af flere 
ressourcer til ældre-
området. Det var derfor 
også en del af Venstres 
budgetforslag for 2018. 

Tryghed i eget hjem er også 
af stor betydning for ældre 
medborgere. Mange ældre 

oplever, at der kommer 
mange forskellige men-
nesker i deres hjem for at 
hjælpe og servicere, men 
mange kan ikke overskue 
det og bliver utrygge. 
Det er derfor vigtigt, at 
vi arbejder hen imod et 
maksimum på, hvor mange 
hjemmehjælpere der må 
komme hos den enkelte 
ældre.

Begrebet ”længst muligt i 

eget hjem” har i mange år 
vejet tungt ved vurderingen 
af, hvornår ældre borgere 
kunne visiteres til en pleje-
bolig på et plejehjem.

Det er min opfattelse, 
at mange ældre oplever 
ensomhed som en meget 
forringende faktor i livs-
kvaliteten. Det er vigtigt, 
vi får revideret vilkårene 
for, hvornår det er muligt at 
blive visiteret til plejebolig. 

Jeg finder, at begreber som 
ensomhed, kedsomhed og 
hjælpeløshed skal indgå 
i vurderingen. Ligeledes 
mener jeg, at den økono-
miske ”smertegrænse” for, 
hvornår man kan visiteres 
til en plejebolig vægtes for 
højt. Et plejehjem skal ikke 
være et sted man flytter 
hen for at dø, men et sted 
man flytter hen for at ”leve 
resten af sit liv”.

Det bør også være dob-
beltbemanding om natten 
på kommunens plejehjem. 
Det er ikke tilfældet i dag, 
men det vil Venstre fortsat 
arbejde for realiseres. Det 
vil skabe mere tryghed hos 
beboerne, plejepersonalet 
og pårørende. 

Erik Krogh 
Broager 
Byrådskandidat for 
Venstre. 

Diamantbryllup 
i Broager
Af Gunnar Hattesen

Maja på 83 år og 
Svend Lausen på 86 
år, Kirkegade 3 B, 
Broager kan torsdag 
den 2. november fejre 
diamantbryllup.

De blev gift hos sognefo-
geden i Broager i 1957.
Svend arbejdede i sine unge 
år ved landbruget, men gik 
senere ind i faderens vogn-
mandsforretning, som han 
overtog i 1976.

Det var hårdt arbejde. 
Han kørte med mursten, 
sand og grus, kul og koks.

"Der blev bygget 
meget i de år", husker 
Svend Lausen, som har 
løftet mange sække korn 
hos landmændene på 
Broagerland.

Maja stammer fra 
Sønder Hostrup ved 
Aabenraa. Hun har været 

hjemmehjælper, arbejdet 
på Jens Jacobsens hotel i 
Broager og haft job på fe-
riekolonien i Gammelmark.

I ægteskabet er der 
opvokset to drenge, 
Ove i Dynt og Per, 
som bor i Egernsund. 
Diamantbrudeparret har 
to børnebørn og seks 
oldebørn. ■

Maja og Svend Lausen har 
været gift i 60 år.
 Foto jimmy Christensen
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Skift til

VINTERDÆK
SUPER SERVICE GO’ PRIS

Lad ikke dine 
sommerdæk blive en 
glidende sovepude

Vi er klar med et godt 
tilbud på vinterdæk

Brovej 90
6310 Broager TLF. 7444 1985 pfauto@post.tele.dk

 www.frommsauto.dk

FROMMS 
AUTOSERVICE APS

Broager

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

1000

150 g

995

Alaska 
Sejfi let

Yoggi 
yoghurt

Løgumkloster brød
Hel eller skiversakåret

Grå Peter 
Larsen
Kaffe

Kålpølser eller 
ringrider

Amo brødblanding
925-1000 g

Gråsten salat
Rejer eller
skagen salat

1 kg

1000

2 stk

2500

5 pakker

100008 stk

4000
800 g

2500
D E L I K A T E S S E N

Frikadeller
med rødkål

4 stk

2995

Bamseboller Kanelsnegle Æblefl æsk

4 stk

1200
4 stk

2500
Ca. 300 g

2000

SPAR 14.95

UNDER 
1/2 PRIS

UNDER 
1/2 PRIS

SPAR OP 
TIL 20,90

SPAR 94,75

HJEMMELAVET

SuperBrugsen Broager  tlf. 73 44 15 00Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 28. oktober 2017. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

500 året for reformationen
Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00

fejrer Egernsund 500 året 
for reformationen med en kort 

Luthergudstjeneste 
med deltagelse af 

Kværs Familiekor og 
Lutter lagkage og kaffe 

efter gudstjenesten

Alle er velkomne

Årsmøde
Cathrinesmindes 
Venner inviterer tirsdag 
den 7. november til 

årsmøde på Cathrinesminde 
Teglværksmuseum.

Her vil Iben Johansen 
fortælle om kunstnerkolo
nien Egernsund.

Hun lavede 

udstillingen om kunst
nerne på Brundlund Slot, 
som blev set af 5.000 
mennesker.

Derefter vil der være et let 
traktement.

Aftenen slutter med 
generalforsamling. Forslag 
som ønskes behandlet skal 
være formanden Carsten 
Haurberg i hænde senest 
otte dage før. ■

Læserbrev

Decentral sygehusbehandling
Jeg har stor forståelse 
for at patienter fra det 
sydlige Sønder jylland 
ønsker strålebehand
lingen i Flens borg 
genoptaget. Har man 
på egen krop oplevet, 
hvilken belastning det 
er dagligt at rejse fra 
det sydlige Sønder
jylland til Odense og 
retur, forstår man til 
fulde centraliseringens 
negative konsekvenser.
2 % effektiviseringskravet 
har været en alvorlig hin
dring for at patienter kan 
behandles på det nærmeste 
sygehus. Når først de store 
hospitaler har fået patien
terne udredte, var det na
turligt at fastholde patien
terne på ”deres” sygehus da 

det så var lettere at opfylde 
effektiviseringskravet.
Fremadrettet skal der 
arbejdes målrette på, at så 
mange behandlingsforløb 
som overhovedet muligt 
foregår på det nærmeste 
hospital. Det kræver øget 
fokus på teknologiske 
løsninger, således at man 
hurtigt og let kan komme 

i kontakt med lægefaglig 
ekspertise på f.eks. OUH, 
bestemt ikke en umulig 
opgave. Når man fra 
Houston kan styre en bil på 
månen, kan man vel også 
fra Odense styre en stråle
kanon i Sønderjylland.

På sigt bør der placeres 
en strålekanon i Aabenraa 
eller Sønderborg, hvor man 

allerede i dag har en velfun
gerende kræftbehandling. 
Indtil da bør vi genovervej 
beslutningen om at sende 
patienter til behandling i 
Flens borg. En åbning fra 
tysk side til at lægge syge
husopgaver i region Syd
danmark, vil afgjort hjælpe 
på situationen. Jeg håber 
der kan findes en løsning 
hurtigst muligt og senest 
ifb. med budget 2019.

Jørn Lehmann Petersen
Regionrådsmedlem (S)
Farverløkke 41
Broager

Jørn Lehmann Petersen
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S u n d eve d

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

GØR SOM JENS  
– STEM PÅ KATHRINE
”Jeg anbefaler at stemme på Kathrine Svane   Christiansen 
til kommunalvalget den 21.  november. Med Kathrine får 
vi nyskabelse,  engagement og en begavet person, som vi 
har brug for i byrådet. Kathrine bor i  Ullerup og  arbejder 
i Sønderborg, og netop det  giver  hende en god føling med 
prioriteringerne mellem land og by. Med Kathrine  Svane 
 Christiansen i byrådet efter kommunalvalget vil hele 
 Sundeved-området få en stærk  repræsentant.” 

Jens Lei, medlem af kommunalbestyrelsen  
i Sundeved kommune 2001-2007  
og Sønderborg byråd 2006-2008.

 KSvaneChristiansen

Søndag den 29. oktober 
kl. 16.00 i Sottrup Kirke

Linak koret med 
Mette Rasmussen som korleder. 

Solosang med solister fra 
Sønderjysk pigekor.

SPILLEMANDSMESSE 
med de alsiske spillemænd

Kor 92 fejrer 25 års jubilæum
Af Pia Koch Johannsen

Kor 92 holder 25 års jubi-
læum onsdag den 25. ok-
tober med en udsolgt kon-
cert i Forsamlingsgården 
Sundeved, hvor sangere 
Christoffer Brodersen er 
speciel gæst.

Kor 92 begyndte som 
en af Arne Mandrups 
mange idéer. Noget 

specielt skulle der til 
ved Forsamlingsgaarden 
Sundeveds præsentation 
af det nye scenetæppe, 
designet og syet af Solveig 
Refslund i 1992. 

Det lykkedes Arne 
Mandrup at samle nok til 
et lille kor, som under ledel-
se af Levin Sepstrup fik lært 
fire sange, som de optrådte 
med ved lejligheden.

Koret blev dog så be-
gejstret for oplevelsen, at 
de besluttede sig for at 
fortsætte. I 1998 trådte 
Anne Ernst ind på scenen 
og overtog ledelsen af koret, 
som siden har øvet hver 
torsdag i sæsonen.

Koret er 4-stemmigt 
med et bredt repertoire 
og altid med mod på nye 
udfordringer.

Koret har de senere år 
deltaget i Det sønderjyske 
Sangcenters ”Workshop 
i stemmetræning og 
sangteknik”, været med 
på Alsion sammen med 
andre af omegnens kor, 
holder forårskoncert på 
Forsamlingsgaarden 
Sundeved og julekoncerter i 
Sottrup Kirke. 

Dirigent Anne Ernst og Kor 92 har øveaften hver torsdag i Forsamlingsgården Sundeved.

25 år med Lokalhistorisk 
arkiv for Sundeved
Af Pia Koch Johannsen

Frivillige på arkivet fortæl-
ler med stolthed om loka-
lerne, og de gamle arkiver 
med billeder sirligt orga-
niseret. Mange tekniske 

hjælpemidler har vundet 
indpas og gør det nemmere 
at registrere og samle nyt, 
som gammelt materiale. 

Arkivleder Frede Jensen 
skønner, at hen ved 80 
gæster besøgte arkivet på 

Bakkensbro Skole i anled-
ning af 25 års jubilæet.

”Vi har fået 5 nye sager i 
dag. Normalt får vi 20-25 
om året, så det er meget 
flot. Der følger nu et større 
registreringsarbejde, så det 
bliver spændende arbejde 
for de  12 aktive på  arki-
vet”, fortæller arkivleder 
Frede Jensen”.

Lokalhistorisk forening 
for Sundeved har omkring 
600 medlemmer. 

Der var stor optimisme at spore ved 25 års jubilæet. Foto Jimmy Christensen
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Hørt i byen
Palle Hansen fra Grå-
sten var lørdag i Ham-
burg for at se HSV 
mod Bayern München.

Sognepræst Hanne 
Beierholm Christensen 
og hendes mand, udde-
ler Per Beierholm, har 
været på en hyggelig 
efterårsferietur i Lon-
don med deres datter 
Marie, som i fødsels-
dagsgave havde fået et 
besøg i Harry Potter 
studio.   

Væksthuset ved Den 
kongelige Køkkenhave 
har indgået en aftale 
med Gråsten Ridesko-
le, om at leje lokaler på 
rideskolen, så man har 
mulighed for at holde 
sine pauser og spise 
frokost indendøre.

Husets frisør fejrer 20 
års jubilæum for frisør 
Inge Lock.

På Syrenvej 1 i Alnor 
afholdes på lørdag en 
"Knæk Cancer"-event. 
Hele familien er klar 
med hotdog, perlepla-
der og muffins - pen-
gene går ubeskåret til 
Knæk Cancer.

På Tinsoldaten i Grå-
sten blev der lørdag 
afholdt Oktoberfest, 
hvilket trak fulde huse.

2 nye sheltere har set 
dagens lys ved Gen-
darmstien. Den ene 
ligger ved Fryden-
lund - den anden på 
Illerstrandvej.

Karsten Gram fra Grå-
sten får med virkning 
fra 1. januar 2018 nyt 
job som konsulent 
for LandboSyd. Her 
skal han hjælpe land-
mænd med kontakten 
til myndighederne, 
når nye projekter skal 
realiseres. I de seneste 
fem år har han som 
selvstændig konsulent 
arbejdet med udvikling 
af landdistrikterne i 
Aabenraa Kommune. 

Julebuffet
ud af huset

Pr. kuvert kr.

MIN. 12
PERSONER

Pr. kuvert kr.

MIN. 12
PERSONER

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

Andesteg med 
rødkål kr. 24,00

Mørbradbøf kr. 21,00

Ost (3slags) kr. 24,00

Brød og smør kr. 15,00

Medisterpølse kr. 15,00

Ribbensteg kr. 15,00

Julebuffet kun kr. 129,-
inkl. brød og smør. MIN. 12 PERSONER 

119,-

Fiske� let m/remoulade

og citron kr. 15,00

Surrib kr.  9,00

Hvidkål kr. 9,00

Æble� æsk kr. 12,00

Frugtsalat kr. 15,00

Røget laks kr. 21,00

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

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06

DALSMARK	PLEJEHJEMS	VENNEKREDS	
INVITERER	TIL	

	

BASAR	-	BASAR	-	BASAR	
	

Lørdag,	den	28.	oktober	2017	fra	kl.	10	-	16	
	

på	Dalsmark	Plejehjem,	Dalsmark	5-13,	Rinkenæs	
	

BASAREN	bugner	af	mange	interessante	varer,	hvor	
du	kan	lade	dig	inspirere	og	måske	blive	fristet	af	de	
gode	tilbud,	som	udstillerne	har	forberedt	til	dagen.	

	

Følgende	kan	opleves	på	BASAREN:	
	

Glassliberen	arbejder	med	sit	værktøj	og	sælger	sine	ting.	
	

Oplev	salgsboderne	med	glasperler,	
materialer	til	kort,	patchwork	og	

strik,	kranse	til	kirkegården,	malerier,	
nisser	og	juleting,	trælegetøj,	

glaskunst,	magnetsmykker,	ting	i	
horn,	keramik,	sten	og	træ.	

	
Overskuddet	anvendes	ubeskåret	til	

fordel	for	Dalsmark	Plejehjems	beboere.	
	

	
	

Vennekredsen	
sælger		

grillpølser	og	
kaffe	eller	te	
med	friskbagte	

vafler!	
	

Evt.	kontakt	til:	
Inger	Andersen	29	86	63	24	

Freundschaft   •  Venskab

   

AUSSTELLUNG • UDSTILLING

06.11.11 – 13.01.12

Vernissage 06. 11.2011 • 14.00 

Eröffnungsrede • Åbningstale
 Marion Petersen, BDN-Kulturausschuss-Vorsitzende

FÖRDE-SCHULE
Gravenstein/Gråsten, Bomhusvej 4, Alnor

Öffnungszeiten an Schultagen • Åben alle skoledage 8.00 -16.00 

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

06.11.11 um 16.30 Uhr in der Schlosskirche Gravenstein
Konzert des sonic.art. Saxophonquartetts aus Berlin www.sonicartquartett.de
Eintritt 100 kr (50 kr u.18)  - Verkauf Tageskasse und www.sonderborgbilletten.dk (Einlass 16 Uhr)

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

NORDSCHLESWIGERBUND DEUTSCHER






































  
 

Himmel & Erde  •  Himmel & Jord

AUSSTELLUNG • UDSTILLING 
05.11.17 – 17.01.18 

Vernissage 5. Nov. 2017 • 15.00 

Eröffnungsrede • åbningstale 
Ruth Candussi 

Parteisekretärin der SP – Schleswigsche Partei 

FÖRDE-SCHULE
Gravenstein/Gråsten, Bomhusvej 4, Alnor 

Öffnungszeiten an Schultagen • åben alle skoledage
8.00 -16.00

Die Ausstellung ist Teil der Veranstaltungen 
im Rahmen des Deutschen Tages 2017

Stort lottospil
Søndag den 5. november kl. 14.00

i Ahlmannsparken
til fordel for julebelysningen og juleaktiviteter i 

Gråsten centrum og Ulsnæs-Centret

DER ER 
KÆMPE 

CHANCER 
FOR 

GEVINST 

FODBOLD

SIDSTE LIVE KAMPE I 2017 
PÅ ÅRSBJERG

SERIE 3 – RAVSTED
Lørdag den 28. oktober kl. 14.00

Øvrig kampe
Søndag den 5. november kl. 15.00: U – 19 dr. - Haderslev FK

Målaktionær nr. 26 har vundet

Husk at melde dig til klubfesten, som er 
den 4. november kl. 18.30

Tak for i år og på gensyn i april 2018
Spillere, trænere og bestyrelse

Følg GB’s kampe på Facebook: gråsten boldklub    

– live
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

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

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

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

BovAvis

Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

Alt i tømrer-,
snedker-, tag- samt
glarmesterarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  hh@byggemester.dk

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 24. Marineret nakkesteg med romanescoblanding

ONSDAG den 25. Gyros med ris og salat

TORSDAG den 26. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 27. Ungarsk gullasch med mos

LØRDAG den 28. Frikadeller med stuvede bønner

SØNDAG den 29. Flæskesteg med rødkål

MANDAG den 30. Brændende kærlighed med rødbeder

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

Kun 65,-

DØGNÅBEN

Smørrebrød
3 stk.

for kr. 69,-

Smoothies

fra kr. 29,-

Voksen
14,90 €

Børn t.o.m 10 år
7,50 €

Bu� et 
Alle dage fra kl. 17.30-21.30

He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 -461 71628

Åbningstider: Mandag - søndag kl. 17-22 / Tirsdag lukket

HOLD DIN JULEFROKOST/FEST HOS OS
HUSK BORDBESTILLING

Lige ved
Zur Krone

SMØRREBRØDSFESTIVAL
HVER FREDAG FRA KL 10-18

Padborg

Det gode 
sønderjydske
smørrebrød

Forudbestil gerne på slagterenipadborg.dk
så har vi det pakket og klart når du kommer

Frit valg

20,-
Gælder så længe 

lager haves

Vi har smurt 1000 stk.
så kom ned og vælg dine favoritter

Halloween uhyggen 
breder sig i Padborg
Af Ditte Vennits Nielsen

Fredag må man ikke gå 
glip af en tur i Padborg 
Torvecenter.

Der sker nemlig en masse 
spændende og uhyggelige 
ting helt frem til kl. 20. 

Det hele fore¨går 
i Halloweens tegn. 
Selvfølgelig bliver der en 
græskar konkurrence. Og 
med en præmie på højkant, 
hvor det flotteste eller 
mest uhyggelige udskårne 

græskar præmieres med et 
gavekort til SuperBrugsens 
legetøjsafdeling.

Alle børn får en pose 
udleveret, og den kan 
fyldes med lækkerier fra de 
forskellige butikker. 

Padborg Shopping har 
fundet nogle ekstra uhyg-
geligt gode tilbud frem. 
Hos Jensen Ure-Guld-Sølv 
er der mulighed for at vinde 
et skræmmende dejligt 
gavekort på 300 kr. 

Hos Prima Delikatessen 
kan man købe Halloween 
mad. Og hele centret 
vil komme til at ose af 
Halloween stemning 
med tændte græskar i 
tusmørket ■

Padborg Torvecenter vil 
emme af uhyggelig 
Halloween stemning. 
Arkivfoto

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 43  24. oktober 2017  9. årgang



v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale
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Gunnar Hattesen
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gh@bovavis.dk
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Ingrid Skovbo
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isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse 
Conchi García
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Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk
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Reporter
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Andersen

Telefon 30 53 06 36

FELSTED KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 10.00
Dåbsjubilæumsgudstjeneste 
ved Mai-Britt J. Knudsen

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 9.00
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 14.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

BOV KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

KOLLUND KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL KIRKE
Søndag den 29. oktober kl. 10.00
ved Marlys Uhrenholt

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

Kirkekontoret Bov sogn · Padborgvej 40a, 6330 Padborg
Tlf.: 74670917 · mail: 9029@sogn.dk · www.bovsogn.dk

Særgudstjeneste
Bov sogn fejrer 500 års jubilæet for 

reformationen og våbenhusets 200 års jubilæum,
med en særgudstjeneste:

Tirsdag den 31. oktober 
kl. 17.15 i Bov kirke
Efter gudstjenesten 
serveres et mindre 
traktement med Luther-øl, 
vin, vand og snacks.

Alle er velkomne

Hubertusmesse
Fredag den 3. november 

kl. 19.30 i Bov kirke
Samarbejde med Frøslev 

jagtforening.
Kom og oplev en anderledes 
gudstjeneste med gjaldende 
jagthorn og masser af dyr.

Min kære mand, vor kære far og svigerfar

Svend Aage Ryberg
er alt for tidligt taget fra os

Holbøl, den 18. oktober 2017

Et hjerte af guld holdt op med at slå
to flittige hænder er gået i stå

Marianne
Daniel og Anne, Torben og Rikke

Bisættelsen finder sted fra Holbøl Kirke
fredag den 27. oktober kl. 13.30

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Villy Skov Petersens

bisættelse
Tak for blomster og kranse

På familiens vegne
Ingrid Petersen

Dødsfald
Svend Aage Ryberg, 
Holbøl, er død, 60 år.

Han var en yderst hjælp-
som, glad og vellidt person, 
som i mange år var lastbil-
mekaniker i Padborg.

Han var en meget 
praktisk mand, som holdt 
hus og have i fin stand på 
Havremarken.

Svend Aage Ryberg 
efterlader sig hustruen 
Marianne og to sønner, 
Torben og Daniel. 

Dødsfald
Knud Taudal Andersen, 
Padborg, er død, 85 år. 

Dødsfald
Peter Jensen Rossen, 
Holbøl, er død, 89 år. 

Revygrin i Kruså
Af Gunnar Hattesen

Salget at de 400 billetter 
til Grænserevyen går over 
forventning.

"Vi har her og nu solgt 
220 billetter", siger en glad 
Frederik Johannsen.

Grænserevyen har 
generalprøve søndag den 
29. oktober kl.19.00 i 
Grænsehallerne i Kruså.

Forestillingen tirsdag 

den 31. oktober er udsolgt, 
men der er stadig billeter til 
forestillingerne onsdag den 
1. november, fredag den 3. 
november og lørdag den 4. 
november.

Billetter kan købes 
i Rema1000 i Kruså, 
LokalBrugsen i Holbøl eller 
ved at kontakte Frederik 
Johannsen på mobil 5155 
7830. 

Rykind på Oldemorstoft

Det var vældigt populært 
at besøge Oldemorstoft 
i efterårsferien, hvor der 
var et væld af aktiviteter at 
sysle med for skolebørnene. 

Mange bedsteforældre tog 
børnebørnene med, så de 
kunne få nogle hyggelige 
timer sammen. 

 Fotos Ditte Vennits Nielsen
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…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Torvegade 25 • 6330 Padborg

60%
belysning

50%
små elartikler

Uhyggelige 
lave priser 

Overskuddet går ubeskåret til KNÆK CANCER

Årets smykke til KNÆK CANCER

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

180,-180,-

Smykkedesigner laver 
nyt smykke
Af Ditte Vennits Nielsen

Smykkedesigner Rie 
Meyer, Padborg, har 
lavet et nyt "Knæk 
cancer" smykke.

Det drejer sig om et ved-
hæng, der symboliserer en 
kræftknude, hvorpå der 
er et lille hjerte, som skal 
være med til at bekæmpe 

sygdommen med kærlighed 
og håb. 

Rie Meyer har arbejdet 
på smykket siden sidste års 
succes med "Knæk Cancer" 
brochen. Smykket blev 
lanceret søndag og i går 
var der solgt over 70 stk. til 
kunder i hele landet.

Hun har i første omgang 
lavet 200 stk, og herefter 
vil der være ventetid på 
leveringen. Brochen sidste 

år solgte så godt, at Rie 
Meyer afleverede 15.000 kr. 
til Kræftens Bekæmpelse. 

Rie Meyer fik sidste år 
idéen til et "Knæk Cancer" 
smykke, da der kom en ung 
kvinde ind i hendes butik, 
som led af kræft. De faldt 
i snak, og Rie Meyer øn-
skede brændende at hjælpe. 
Også fordi flere i hendes 
familie enten er døde eller 
lider af kræft. 

Rie Meyer har lavet et smykke til fordel for "Knæk cancer", som er fremstillet i 200 eksempla-
rer. Foto Ditte Vennits Nielsen

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub samlede 16 skatspillere til klubaften på Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen, Bov 1285
Nr. 2 Hans C. Hedegaard, Padborg 1189
Nr. 3 A. C. Petersen, Padborg 992

2. runde
Nr. 1 Hans Bonde, Bov 1037
Nr. 2 Hans Emil Nissen, Bov 940
Nr. 3 Kaj Hansen, Kollund 847
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Torvegade 5 • 6330 Padborg • Tlf. 74
67 33

33

Summerbird 
Giftbag

kr. 175,-

Mou
Græskar- 

chilisuppe

HALLOWEEN SPAGHETTI

Græskarsuppe
med Bacon og kørvel

kr. 59,-

med Zombie hjerne og vampyrblod

kr. 39,-

 

Tlf. 51 60 66 70 Tilbuddet gælder fredag

Tilbuddet gælder fredag

Pre End Skjorter
Normalpris kr. 300,-

÷20%
PÅ ALLE

BØRNEJAKKER

Telefon 74 67 31 36

Padborg

Jensen
URE - GULD - SØLV

Vind et skræmmende gavekort
til Jensen ure guld sølv på

kr. 300,-
Klip kuponen ud, tæl græskarene i vores 
butiksvinduer og aflever den i butikken på 
Halloweendagen fredag den 27. oktober

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

KONKURRENCE KUPON

Græskarene 
i vores 

butiksvinduer







   

TELEFON 74 67 32 32

(U)hyggelig pris
Bosse LED, 10 cm 

kr. 20,-

Gælder fredag kl.17.00 -20.00 eller så længe lager haves

Halloween
Butikkerne har åbent til kl. 20.00

KUN

15,-

CHOCKPRIS

KR. 200,-
Gælder fredag den 27. oktober
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Padborg
Shopping

Tlf. 74 67 13 43

÷15%
på alt i hele butikken
Gælder kun fredag den 27. oktober

GÆLDER ONSDAG - LØRDAG

Fredag den 27. oktober

TELEFON 74 67 32 32

÷20%
PÅ ALLE

BØRNEJAKKER

Butikkerne har åbent til kl. 20.00 på denne uhyggelige dag
Kom ind og mød alle de uhyggelige ekspedienter og gør en chokhandel

Fra kl. 17.00 udleveres “Slik eller ballade” poserne
Kl. 18.00 Primadelikatessen sælger:
 Græskarsuppe & “Halloween spaghetti“
 med Zombie hjerne og vampyrblod “
Fra kl. 18.30 Giftkage og Puhakaffe
Kl. 19.30 Vinderen af Græskarkonkurrencen kåres:
 Gavekort til SuperBrugsens
 legetøjsafdeling

Halloweenhuset
åbner kl. 16.30

Kom ind og få udleveret en 
slikpose, så kan du gå rundt i 
butikkerne og få fyldt op

Kom og lav dit eget græskarhoved.
Lav det fl otteste/mest uhyggelige 

græskarhoved og se hvem 
der vinder kl. 19.30

#WhatsYourStory

5200055

Din Kranz & Ziegler STORY forhandler:

495 kr. pr. sæt
Ørestikkere og halskæde

Kampagnetilbud
Normalpris 690,-

Få
s o

gs
å i

 sø
lv

Halskæde  395,-
5203155-45

Ørestikkere  295,-
5201155

495 kr. pr. sæt
Ørestikkere og halskæde

Kampagnetilbud
Normalpris 690,-

495 kr. pr. sæt
Ørestikkere og halskæde

Kampagnetilbud
Normalpris 690,-

495 kr. pr. sæt
Ørestikkere og halskæde

Kampagnetilbud
Normalpris 690,-

495 kr. pr. sæt
Ørestikkere og halskæde

Kampagnetilbud
Normalpris 690,-

Kampagnetilbud
Normalpris 690,-

Halskæde  395,-

Ørestikkere  295,-

Kampagnetilbud
Normalpris 690,-

Halskæde  395,-

Ørestikkere  295,-

495 kr. pr. sæt
Ørestikkere og halskæde

Kampagnetilbud
Normalpris 690,-

Jensen
URE - GULD - SØLV

Tlf. 74 67 32 74
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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

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

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
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PREMIUMGLAS:

super-antire� eks, 

hærdning og 

CleanCoat

BOOK DIN 

GRATIS 

SYNSTEST PÅ

optik-hallmann.dk

Få dit yndlingsstel 
foræret
Vælg blandt mere end 200 modeller!

*Alle glas er kvalitets-letvægtsglas 1,5 inkl. super antire� eks, hærdning, 2 års brilleforsikring og synstest. Et stel fra mærket Vienna Design til en værdi af 600,- kr. Foræret.

Premiumbrilleglas MADE IN GERMANY og udvalgte stel foræret

Enkeltstyrke

Fra kr. 600,−*

 

Flerstyrke

Fra kr. 2.500,−*

 

Enkeltstyrke

Weekendåbent 
efter aftale

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

og Nørkleklubben
Inviterer til

Foredrag
ved læge Frank Schmidt Ph.D.

”SLAP STRÅLE OG VÅDE BUKSER”
Fredag den 10. November kl. 14

på Valdemarshus
Frank Schmidt vil tale om

VANDLADNINGSFORSTYRRELSER HOS ÆLDRE
Frank Schmidt kommer fra Padborg, er uddannet læge fra 
Århus Universitet 1996 og speciallæge i Urinvejskirurgi.

Han er en hyppig foredragsholder i såvel Danmark, Norden og 
det øvrige udland Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål 

Pris pr. person kr. 50,- incl. Kaffe og kage
Tilmelding til Irmi på tlf. 20 99 49 09 

senest mandag den 6. november
Alle er velkommen

Bestyrelsen

Kære Svend Aage
far - svigerfar - farfar

Hjertelig tillykke
med de 70 år på lørdag.

Håber du får
en dejlig dag.
Ønskes du af

Randi - børn - svigerbørn - børnebørn

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

og Menighedsrådet Bov

Syng Sammen
Kirkeladen i Bov 

Torsdag den 2. november
Kl. 14.30 – 16.00

Der spilles til fællessang

Der er kaffe og te – Husk kagen dertil

�

Bov

Andelsselskabet

afholder

GÅSE- OG ANDESPIL
SØNDAG DEN 29. OKTOBER KL. 19.00

PÅ LANDBOHJEMMET

Vi spiller om gæs, ænder, kalkuner m.m.
Pausebanko og to gange 1-2-3 - spil
Kom og støt vores forsamlingshus.

Alle er velkommen
Vel mødt

Bestyrelsen

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Læserbrev

Urimelig kritik fra 
Fjordskolens forældre
Som mor til en voksen 
søn, der har gået i 
skole på en tilsvarende 
skole som Fjordskolen, 
ser jeg mig nødsaget 
til at give mit besyv i 
debatten om placerin-
gen af skolen.

Jeg forstår simpelthen ikke 
forældrene.

Når man er forældre til 
et barn med særlige behov 
må det vigtigste da være, 
at barnet får den rigtige 
pædagogiske indsats, at der 
er tilstrækkeligt personale 
til at dække barnets særlige 
udfordringer, at personalet 
kan komme på kurser for at 
udvikle deres faglighed, at 
der er supervision til per-
sonalet og at børnene har 
nogle gode fysiske rammer 
for at sikre den bedst mu-
lige udvikling hos barnet.

Hvor skolen geografisk er 
placeret må efter min op-
fattelse være en diskussion, 

jeg som forældre ikke 
ville bruge ressourcer på 
at overveje, da der i min 
optik er rigtig mange andre 
udfordringer som forældre, 
der har højere prioritet. 
Barnet bliver kørt til og 
fra skole og når man skal 
til møde modtager man 
kørselsgodtgørelse.

Jeg kæmpede i sin tid for, 
at min søn kunne få det 
rigtige skoletilbud, efter 
han havde fået stillet en 
diagnose – og udskrevet fra 
psykiatrisk hospital med  
bemærkningen "han er et 
af de sværeste børn vi no-
gensinde har haft". Min søn 
kørte 65 km hver vej hver 

dag for at komme i skole 
– og elskede turen med en 
fantastisk taxachauffør.

I dag kan min søn på 
trods af sit handicap sige 
"Mor jeg har et fedt liv". På 
trods af alle udfordringerne 
bor han i dag i egen bolig 
og klarer sig nu uden støtte-
pædagog. Det tilskriver jeg 
blandt andet, at han kom 
i de rigtige pædagogiske 
rammer.

Så stop kampen om 
placeringen af skolen. Brug 
kræfterne på at kæmpe for 
de rigtige tilbud til barnet, 
så det udvikler sig bedst 
muligt.

Gitte Riise
Ved Gruben 6,
Kruså
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Skolevalget er en meget vigtig sag.  
Derfor: Kig hvad vi laver og hør hvorfor 

 

Friskolen Bylderup Bov    16.00 - 18.00  
En kristen  Friskole          Burkal Skolevej 48, Bylderup Bov  
 

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

Søgård Friskole       16.00 - 19.00  
fordi vi ikke alle er ens      Søgård Ringvej 1, Søgård  

 

Aabenraa Friskole      16.00 - 19.00  
Trivsel er forudsætning for læring  Bjerggade 26, Aabenraa  
 

Kværs Idrætsfriskole     17.00 - 19.00  
Leg i læring          Avntoftvej 10, Kværs, Gråsten  
 

Se mere på skolernes hjemmesider 
VELKOMMEN TIL ÅBEN SKOLE DEN 2. NOV. 2017 

ÅBENT HUS PÅ FRISKOLERNE 

tors. 
2. nov. 

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd   1 17-10-2017   10:04:07

Kom til infoaften og hør om eSports muligheder

Skal vi tilbyde
eSport til de unge?
Bov IF og Grænsehallerne inviterer til infoaften for at drøfte om vi i
fremtiden skal satse på eSport, træning og fællesskab til de unge.

Hvor:
Mandag d. 6. november kl. 18.30
Grænsebowlings mødelokale - Harkærvej 13, 6340 Kruså.

Hvem:
ALLE der vil skabe nogle nye muligheder og et fedt sted at være for
lokalområdets unge mennesker - erfaring med eSport er IKKE et krav.

Kom og bliv klogere på:
Mulighederne med eSport
Træning og fællesskab
Hvad kræver det at starte eSport op - hvem kan/hvem vil?

Vi glæder os til en spændende dialog med jer.

Der er ingen tilmelding. Du møder bare op mandag d. 6. nov kl. 18.30

”Futsal” er blevet 
populært i Bov IF
Af Ditte Vennits Nielsen

Futsal er en speciel 
form for indefodbold, 
som oprindeligt stam-
mer fra Brasilien. 

Sportsgrenen er vældig 
populær både i Sydamerika, 
men også i Italien og 
Spanien på grund af det 
høje tekniske niveau.

Bolden er hård og mindre 
end en normal fodbold og 
større end en håndbold. 
Spillet er foruden det 
tekniske også meget høj 
hastigt, og foregår med 4 

markspillere samt en mål-
mand ad gangen, mens der 
er op til 9 udskiftere. 

Spillet er både sjovt og 
underholdende for spillere 
og publikum.  En kamp 
varer 20 minutter og har 3 
dommere på banen.

Oprykning i Bov
Bov IF Futsal har en trup 
på 13 mænd i alderen 20-
34 år, som har spillet i  2 år. 
Holdet er netop rykket op i 
den bedste liga Futsal vest, 
og kommer til at spille fra 
grænsen og op til Hjørring. 
Spillerne håber at skabe 

interesse omkring spillet 
og tiltrække flere spillere, 
og samtidig mangler de i 
høj grad sponsorater til nye 
spillerdragter.

Lørdag den 2. december 
spiller Bov IF Futsal deres 
første hjemmekamp i 
Grænsehal 3. Holdet satser 
på et stort hjemmepubli-
kum, så der er gratis entré, 
cafeteriet vil have åbent, 
og der sættes små baner op 
i forområdet, så børn og 
barnlige sjæle kan prøve 
kræfter med det sjove spil. 

Lars Andersen, 30 år, assistenttræner, ansat ved Abena, Carsten Mørk, 26 år, spillende træner 
og speditør ved Nagel og formand for Bov IF Fodbold Frank Thietje.

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren 

Da Henrik Schroll i Frø-
slev fyldte 70 år, overra-
skede hans jagtkamme-
rater ham med at blæse 
på jagthorn.

Rønshaves Plejehjem 
holder lørdag et mode-
show med Hærvejens 
Købmand, hvor alle er 
velkomne. Det starter kl. 
14,30.

Fårhus Forsamlingshus 
har kun få ledige billet-
ter tilbage til årets Mor-
tens Aften spisning fre-
dag den 10. november.

En utilfreds borger har 
startet en underskrifts-
indsamling i Bov Svøm-
mehal, fordi priserne for 
pensionister er steget fra 
19 kr. til 30 kr. Desværre 
er der ikke så meget at 
gøre ved det, da svøm-
mehallerne i Aabenraa 
Kommune er blevet lagt 
sammen og deraf de ens-
rettede priser.

OK Plus i Padborg solgte 
75 bilvask på rekordtid, 
da de forleden tilbød en 
vask for blot 1 kr.

Bov Venstre laver et 
event på lørdag kl. 12, 
når plakaterne til kom-
munevalget må hænges 
op. Kandidaterne bliver 
kørt standsmæssigt til 
Padborg Torvecenter, 
hvor de deler kaffe og 
wienerbrød ud til vælger-
ne, hvorefter plakaterne 
sættes op i lygtepælene.

Gellett åbner igen op for 
salg af lædervarer i Pad-
borg Torvecenter. Det 
sker i den samme butik, 
som de havde sidste år, 
og salget starter fra tirs-
dag den 31. oktober.

En ung mand fra nær-
området fejrede i week-
enden rund fødselsdag. 
Det eneste han rigtig 
ønskede sig, var at få en 
sten sat på sin fars grav-
sted. Hans venner havde 
derfor samlet ind, og da 
han så graven, brød han 
sammen af glæde. 

KOM OG VÆR MED
på et højt teknisk 

niveau, hvis du ønsker 
at udfordre dig selv

Er det noget for dig, så kontakt Carsten Mørk på 
tlf. 24611329 eller carsten.moerk@nagel-group.dk

Hjemmekamp lørdag den 2. december 
kl. 13.30 i Grænsehal 3 

Bov IF Futsal mod Kolding Futsal

Gratis entre 

 

KOM OG BAK OS OP

FØRSTEHJÆLP TIL SMÅBØRNSFAMILIER
Dette kursus er målrettet voksne med ansvar for børn. Du lærer 
at handle hurtigt, effektivt og rigtigt, hvis dit barn skulle komme 
til skade. Kurset byder på hjertemassage, fremmedlegemer i 
luftvejene og første hjælp ved ulykker med gift og kemikalier. 

Onsdag den 1. november Lyreskovskolen, Padborg 
Onsdag den 15. november Rinkenæs skole. 
Kurset er 1 aften kl. 18-21.30 .............................................. kr. 210,-

TILMELDELSE post@aftenskolerne.com eller tlf. 7465 1187 

Rinkenæs Aftenskole

Holbøl børnehaveforening afholder

Generalforsamling
Torsdag den 9. november kl. 16.45 i 

Svalen, Skolegade 2, Holbøl 6340 Kruså
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren a� ægger regnskab.
4. Valg ifølge vedtægter.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
7. Valg på forældremødet.
8. fortællinger fra hverdagen på Bambi- & Mariehøns-stuen.

Herefter er der fælles aftensmad.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
skriftligt være formanden, Anja Mie Karschulin Vandværksvej 3, 

Holbøl, 6340 Kruså i hænde senest torsdag den 2. november 2017.

Der vil være mulighed for at få børnene passet, 
imens de Voksne har valg.

Tak til alle som har været med til 
at støtte børnehaveforeningen 

Bestyrelsen

ÆNDRET 
DATO

Gartneriarbejder søges
til Bov og Kollund kirkegårde

 
Bov Menighedsråd søger en gartneriarbejder, som 
tilbydes en række varierende opgaver, primært: 

• Vedligeholdelse af kirkegårdens grønne områder
• Urnenedsættelser og gravkastning ved begravelser
• Renholdelse og hækklipning på gravsteder
• Betjening og servicering af maskinparken
• Grandækning af gravsteder
• Mindre anlægs- og belægningsopgaver

Vi lægger vægt på at du:

• Kan løse mindre opgaver selvstændigt
• Fungerer godt i gruppeopgaver og tager initiativ
• Har en god fysik, godt humør og B-kørekort
• Er fleksibel, f.eks. ved weekendarbejde

Stillingen er en 32 timers deltidsstilling i 11 måneder om 
året fra 1. februar til 31. december. Start efter aftale.

Løn og ansættelse sker efter fællesoverenskomsten mel-
lem finansministeriet og offentligt ansattes organisationer 
(OAO-S) samt organisationsaftalen for landbrugsmedhjæl-
pere, gartneriarbejdere og forsøgsmedhjælpere indgået 
mellem finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). 
Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Yderligere information kan fås ved henvendelse til kirke-
gårdsleder Dan Hansen på telefon 4021 6535
mandag-fredag mellem kl. 09.30 og 10.00
 
Send din ansøgning med relevante bilag pr. mail til 
9029@sogn.dk eller pr. brev, som sendes til 
Kirkegårdskontoret, Padborgvej 40, 6330 Padborg 
eller lægges i den sorte postkasse på adressen.

Alle ansøgninger, som er modtaget senest kl. 15:00 
fredag, den 10. november, vil komme i betragtning. 

Fange i russiske fangelejre

Der var stor inte-
resse for at høre Alex 
Thomsen fortælle om 
10 års fangenskab i 
russiske fangelejre.

90 tilmeldte lyttede intens 
til det fængslende fore-
drag, som blev holdt på 
Valdemarshus Sundheds- 
og Aktivitetscenter. 

Alex Thomsen forstod at 
fange publikums interesse 
med billeder og fortælling.

 Fotos Ditte Vennits Nielsen
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Limited Edition 
14. oktober til 31. december
PH 3½-3 Ravfarvet Glas Pendel 
Design: Poul Henningsen

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Gejlåvej 12 ∙ 6340 Kruså
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

Gejlåvej 12 · 6340 Kruså
Tlf. +45 74670050 . Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk

● Private ● Erhverv
Et nyt og unikt port-, hegn- og låge-
koncept fra det tyske firma, Norport. 

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Ring og få et uforpligtende tilbud

Malermester

Monika Petersen
Malermester

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

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

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

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. 

J.C. Transport

Din lokale håndværker BovAvis

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

Semu Luftværktøj v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter 
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså 

Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

Bov IF holder 
infoaften om eSport
Af Ditte Vennits Nielsen

Bov IF er meget in-
teresseret i eSports 
muligheder for træning 
og fællesskab blandt 
unge mennesker.

Idrætsforeningen inviterer 

derfor til infoaften mandag 
den 6. november kl. 18.30 i 
Grænsebowlings mødeloka-
le for at få lokal opbakning 
til at få eSport som tilbud i 
Grænsehallerne. 

Infoaftenen er for alle, 
der ønsker nye initiativer i 
lokalsamfundet omkring 

Bov og Grænsehallerne. 
De to parter er i tæt dialog 
om at udvide tilbuddene til 
byens borgere.

”Vi har nogle lokaler i 
Grænsehallerne, som er 
oplagte til sådan nogle nye 
projekter. Det vil vi rigtig 
gerne bakke op om, men 

vi vil også gerne have at 
lokalsamfundet viser en-
gagement for nye tilbud til 
byens unge ved at komme 
til mødet”, siger Dan 
Andreasen, der er  daglig 
leder i Grænsehallerne.

Infomødet er for alle, 
uanset erfaring med eSport 
eller ej. Det vigtigste er 
interesse for nye tilbud i 
byen. Mødet kræver ikke 
tilmelding. 

Vindere i Imerco
Ved Kirsten Sclott 
Tiedemanns 25 års jubi-
læum i Imerco Padborg 
blev der udtrukket følgende 

vindere af konkurrencen i 
butikken:

Lis Cousin, Ruth 
Bøg, Lily Kjer, Birgitte 
Fleggaard, Karin Becker, 

Margit Andresen, Christa 
Hansen, Alice Nielsen, 
Irene Kramer, Rita Nielsen, 
Ditte Nielsen, Christa 
L. Petersen, Anne-Bente 

Bergsvik, Anne Sørensen, 
Ella Jacobsen, Lis Borg, 
Brigitte Borstel og Hanne 
Jeppesen. 

De heldige har afhentet 
præmierne. 

DEN SLESVIGSTE UDVANDRING TIL USA 1864-1914
v/Jan Jessen, Historie & Formidling.
Det er generelt antaget, at udvandringen fra det ti dligere 
hertugdømme Slesvig i slutningen af 1800 tallet, skyldtes 
regionens dansk-tyske konfl ikter, som resulterede i de to 
slesvigske krige, og områdets elendige økonomi.

Foredraget kaster et nyt lys over mindre kendte 
religiøse sider af udvandringen fra Slesvig ti l USA

Restaurant Bind, Sønderhav – entré kr. 125,- 

Ønsker du kaff e og kage á kr. 75,- betales det sammen med 
entreen før foredraget på 8060 1135470 
eller MobilePay 6172 4572

TILMELDELSE på post@aft enskolerne.com 
eller 7465 1187
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Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

Steaks
tilberedt på lavagrill 
flere variationer...
Dubrovnik-
Balkan 
specialeter

OPTIC

 - kvalitets letvægtsglas

 - super antirefl eks

 - hærdning

 - inkl. bredt læsefelt

 - inkl. synsprøve

Kan ikke kombineres 
med andre tilbud

TILBUD FRA COLIBRI 
HARRISLEE

Vore åbningstider er: 

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

Lørdag ............................. 9.00 - 13.00

HUSK! Også med tilskud fra Sygesikring danmark

Vi taler dansk

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Postplatz 1
D-24960 Glücksburg

Tlf. +49-463 11 31 5
Fax +49-463 11 36 0

Am Markt 4
D-24955 Harrislee

Tlf. +49-461 90 97 97 0
Fax +49-461 90 97 97 1

www.colibri-optic.de

Geheimrat-Dr.-Schaedel Straße 20
24955 Harrislee • Tlf +49 461 73126

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 9 - 18 · Lørdag kl. 9 - 12

RENSERI
OG SKRÆDDERI

Julemarked i Lübeck
LØRDAG DEN 9. DECEMBER

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.

BovAvisTilmelding til på 
telefon 2116 0683

Klokkeslag i kirken
Af Ditte Vennits Nielsen

Kirkeklokkerne vil ringe i 
Bov Kirke, Kollund Kirke 
og Holbøl Kirke tirsdag 

den 31. oktober kl. 17.00 til 
kl. 17.15 for at markere den 
lutherske reformation for 
500 år siden.

I Bov Kirke er der 

efterfølgende gudstjeneste 
ved sognepræst Maria 
Louise Odgaard Møller, 
som vil omhandle Luthers 
store betydning for kri-
stendommen. Der vil blive 
sunget både gamle og nye 
salmer.

Bov Kirke kan ved samme 
lejlighed fejre våbenhusets 
200 års jubilæum. Efter 
gudstjeneste serveres der et 
let traktement med Luther-
øl fra Ribe Bryghus. 

Kruså Husmoderforening 
fejrede 80 års jubilæum
Af Ditte Vennits Nielsen

Kruså Husmoderforening 
fejrede lørdag foreningens 
80 års jubilæum. Det 

skete med en brunch i 
Grænsehallerne, hvor 
bugtaler Peter Nørgaard 
underholdt de 72 deltagere.
Foreningen blev stiftet den 

19. oktober 1937. Tiderne 
har ændret sig meget, og 
fra at være en ”nødvendig” 
forening for unge og uer-
farne husmødre, hvor man 
skulle lære at sy, lave mad 
og andre huslige gøremål til 
i dag at være en forening, 
hvor man hygger sig og får 
gode oplevelser. 

Kruså Husmoderforening 
har 230 medlemmer, her-
under 40 er mænd. 

Der er for tiden 
3 æresmedlemmer. 
Husmoderforeninger har 
det i dag generelt svært, 
så derfor er man i Kruså 
stolte over at have så mange 
medlemmer. 

Bestyrelsen i Kruså Husmoderforening består af Aase Hansen og Ella Jacobsen, kasserer Rita 
Clausen, formand Giesela Paulsen, næstformand Tove Madsen, bestyrelsesmedlem Birthe 
Mathiesen og sekretær Agathe Andersen.

Det var en hyggelig og fin jubilæumsfest.

10



11
L u n d t o f t

Før koncerten er der to-retters menu
Billetpris kr. 200,- inkl. mad ellers kr. 125,- 

Billetter bestilles hos Hans Jørgen på 60 92 46 69 
eller købes hos SPAR i Felsted

Kr. 140,- ved indgangen
�

Kultur på Damms Gård
præsenterer 

Lørdag den 4. november kl. 19.30 
på Damms Gård i Felsted

verdensmusik med 

R A DI A N T 
A RC A DI A

et tværkulturelt orkester

1601010_LO_Dagrofa_Ad_Wk34_Splash.indd   1

21/06/16   12:28

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 24. oktober til og med fredag den 27. oktober 2017.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED

GÆLDER
KUN ONSDAG

ONSDAGSTILBUD

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

25.-
PR. PAKKE

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

8.-
PR. POSE

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

10.-
PR. POSE

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

10.-
PR. STK

Gestus kartofl er
Flere varianter

Yoggi yoghurt
Flere varianter
1 kg

Rugbrød

Danske gulerødder 
eller kartofl er 

Karat kaff e

Østergade 2
6200 Aabenraa

7468 5109

2 kg

Side 1-1 6 STK

100.-
PR.  STK

22.-

Smørrebrød 

GÆLDER
KUN FREDAG

DELIKATESSEN TILBYDER

Felsted - Bovrup - Varnæs
afholder

Stort Lottospil
Søndag den 29. oktober kl. 19.00

I Felsted Forsamlingslokale
Der spilles om 30 gode gevinster

+ 1 – 2 – 3 spil

Stødt foreningen 
i arbejdet for pensionisterne

Bestyrelsen

Fællesspisning
Tirsdag den 14. november kl 12.00

I Felsted Forsamlingslokale
Pris kr 50,-

Husk tilmelding til Inge tlf 74 68 56 44
senest den 8. november

Pensionistforeningen

Husk Husk Husk

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

Spændende foredrag i Felsted
Af Ditte Vennits Nielsen

Aftenhøjskolen Felsted 
Foredragsforening 
tilbyder en stribe 
spændende foredrag 
hen over vinterhalvåret.

Torsdag den 9. november 
fortæller læge Jesper Mørk 
Hansen, Gudme, om 
søskendeprofiler.

To uger senere, torsdag 
den 23. november kommer 
leder af Julemærkehjemmet 
Fjordmark i Kollund, 
Vibeke Sørensen, på besøg 
for at fortælle om hverda-
gen på Julemærkehjemmet.

Torsdag den 7. december 
er det historiedamen 
Marianna Josefsen, der 
holder foredrag om den 
topaktuelle og kritiske 
situation i Damaskus og 
Syrien. 

I det nye år starter Niels 
Holck, Barsmark, ud 
med emnet "USA og dets 
betydning for verden og 
Danmark".

Dernæst kommer den 
tidligere biskop i Viborg, 
Karsten Nissen, der er bosat 
i Aabenraa, og fortæller 
om "Reformationsjubilæet 
og kirken i dag". Senere 

er det journalist Jeppe 
Søe, Aalborg, der holder 
foredrag om ”Duk dig 
bonde og landbrug", og 
endelig kommer fhv. 
borgmester Jørn Lehmann 
Petersen, Broager, for at 
fortælle om "Cuba, et land 
i forvandling".

Formand for Felsted 
Foredragsforening, Tage 
Mikkelsen, peger på, at 
foredragene har et bredt 
folkeligt sigte, så både 
yngre som ældre kan være 
med og foredragene giver 
godt socialt samvær. 

Sønderjysk identitet 
skal styrkes

Af Gunnar Hattesen

Den 72-årige historiker 
og tidligere semina-
rielektor, Jørn Buch, 
Haderslev, er en meget 
aktiv pensionist.

Han plejer at holde 
100 foredrag om året, 
og forleden gæstede han 
Kliplev-Hallen for at holde 
foredrag om Sønderjylland 
og sønderjysk identitet.

Jørn Buch trådte sine 
barnesko i Vedsted syd for 
Vojens og var blot 11 år 
gammel, da familien i 1956 
flyttede til Tønder, hvor 
faderen overtog et bageri.

Historie har altid inte-
resseret Jørn Buch. Det 
være sig dansk historie, 
Sønderjyllands historie, 
tysk historie og Europas 
historie.

I Kliplev fortalte han 
levende om den sønderjyske 
historie, om dansk og tysk 
identitet i grænselandet. 
Og det glædede Jørn Buch, 
at folk i Sønderjylland er 
blevet mere bevidste om 
deres dialekt og hvad der er 
typisk sønderjysk.

Foredraget var arrangeret 
af Lokalhistorisk forening 
for Kliplev Sogn. 

Historiker Jørn Buch holdt et 
levende foredrag i Kliplev om 
den sønderjyske identitet.

 Fotos Jimmy Christensen 



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,-

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

Julemarked
i Hamborg

Lørdag den 25. november
OPSAMLINGSSTEDER

Kirkepladsen, Sønderborg  . . . kl. 8.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 9.05
Elektrikeren, Egernsund . . . . . kl. 9.10
Ahlmannsparken, Gråsten  . . . kl. 9.15
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . kl. 9.20
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . kl. 9.25
Elektrikeren i Kollund . . . . . . . kl. 9.30
P-pladsen
ved Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 9.35
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Circle-K
ved Industrivej i Padborg  . . . . kl. 9.50

BovAvis

Sy din egen poncho
Vicky Fallesen ”Stof Terapi” underviser i syning 

på Kliplev Skole den 6. november kl. 19-22
Tag symaskine og alm. sygrej med.

Underviseren tager mønster og skønne stoff er med.
Pris kr. 125,- + materialer

Pile� et til jul
Lene Kristiansen Redlefsen underviser i pilefl et 

til jul den 29.november kl. 19-22
Det foregår i Lenes eget værksted, Lundtoftvej 24, Kliplev

Pris kr. 125,- + materialer
Tilmelding til kurserne til Hanne Nothlev på mobil 3028 0651

HUSK KURSET 
mandag den 20. november i Blomsterbinding

KLIPLEV SOGNS 
VOKSENUNDERVISNING/KURSER

Lundtoft Lokalafdeling

IT – Cafe 
i Damms Gård

Gråstenvej 12, Felsted, 
6200 Aabenraa

Ældre Sagen, Lundtoft Lokalafdeling 
tilbyder gratis hjælp i IT – Cafe’en til løsning 
af individuelle IT – problemer med din PC, 

IPad, Android-tablet eller mobiltelefon.

IT – Cafe’en har åbent i Damms Gård 
(på 1. Sal) hver torsdag fra Kl. 09.00. 

Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op.

Du bedes medbringe dit eget IT – Udstyr, og 
husk også dine brugernavne og koder. 

Læserbrev

Billigere bus 
til de unge
Min unge kandidat kollega 
fra Socialdemokraterne har 
fat i noget af det rigtige, 
når han skriver om gratis 
bus til unge på erhvervs- og 
ungdomsuddannelserne.
Om de ligefrem skal være 
gratis ved jeg ikke, men vi 
kunne jo starte med at gøre 
dem billigere.

Jeg tror, der er en del 

forældre, der lige må synke 
spyttet, når deres unge 
forlader folkeskolen for at 
fortsætte i en af Aabenraas 
mange uddannelser og de 
så skal til at betale for bus-
transport til skolerne. Det 
er lidt af en udskrivning og 
ret beset en form for ekstra 
skat på det at bo i en af 

lokalbyerne eller i det åbne 
land.

Det er også et konkur-
renceparameter. Hvis 
Aabenraa skal overleve som 
campus by, skal byen være 
det naturlige valg. I dag 
er der en del af vore unge, 
der vælger at uddanne sig 
i enten Sønderborg eller 
Haderslev. Dem skulle vi 
gerne have til at vælge en 
af skolerne i Aabenraa. Der 
kunne billigere bus gøre 
forskellen.

Det skal være godt at bo i 
Aabenraa kommune, derfor 
billigere bus til vore unge.

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

Kvinder på scenen 
med verdensmusik
Af Gunnar Hattesen

Når Radiant Arcadia 
lørdag den 4. november 
kl. 19.30 går på scenen 
på Damms Gård i 
Felsted, er det på flere 
måder en bemærkel-
sesværdig begivenhed. 

For det første består 
orkestret udelukkende af 
kvinder, der med hver deres 
instrument og kulturelle 
baggrund viser, at man 

sagtens kan samles om at 
lave fængende og medri-
vende musik.

For det andet føjer 
Radiant Arcadia en helt ny 
dimension til udtrykket 
verdensmusik, for det er 
musik fra mange steder i 
verden, orkestret stiller op 
med. 

Orkestret er på 6 
medlemmer, hvoraf 3 alle-
rede har skabt sig et navn i 
Danmark. Det er musikere 
som Channe Nussbaum, 

Maren Hallberg og Anja 
Præst, der træder på scenen 
sammen med deres interna-
tionale kolleger.

Og dermed er der lagt 
op til en cocktail af mu-
sik, der gør hele aftenen 
uforglemmelig. 

Spisning
Inden koncerten bliver 
der serveret et måltid 
mad. Menuen står på 
ostegratineret pasta med 
grøntsager og dertil stegte 
kyllingestykker.

Til dessert er der en lille 
pære ”Belle Helene” I pau-
sen vil der være mulighed 
for at købe kaffe, the og 
kage. 

Billetter koster 125 kr 
ved forudbestilling og 140 
kr ved indgangen. Ønsker 
man at spise er prisen 200 
kr. Billetter kan bestilles 
på mobil 60924669 eller 
købes hos Spar i Felsted. 
Spisning starter kl. 18 og 
dørene åbnes 17.30. 

Dødsfald
Inge Marie Hansen, 
Hovbjerggård, Felsted, er 
død, 79 år. 

Channe Nussbaum og Anne 
Eltard i forgrunden hos 
Radiant Arcadia.

Radiant Arcadia giver 
koncert i Felsted.

Bovrup – Varnæs Husholdningsforening
besøger

Design No. 9 
med kunsthåndværk, 
garn og gevandter
Ramsherred i Aabenraa

Onsdag den 8. november 
2017 kl. 19.00

Samkørsel – Tilmelding til 
Karla tlf. 51 94 34 14
Senest den 1. novemb er

12




