Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 50 13. december 2016 9. årgang

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

Tørsbøl Byg

GRÅSTEN ∙ PADBORG

ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993
- Murermester
- Maler
- Fliselægger
I samarbejde med
- Tømrer
- VVS-service
- Elektriker

FUGLSANG
HVIDTØL

Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

33 cl

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

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Årets

Ta’ 6 stk.

Musik Julegave

12

95

Ekskl. pant
.

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

. .

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Alle dage kl. 7.00-19.00
RD
BO 67
5
ÉR 1
RV 65
SE 74
RE PÅ

GRÅSTENÆBLET
JULEPRIS

Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

kr.

Årets sidste smørrebrødsfestival

Fredag den 16. december.

495,-

158,-

Spis alt hvad du kan for kun . . . . . . . . . . . . . kr.
Børn under 12 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ½ PRIS

Afhentningstilbud

Schnitzel Wiener Art med tilbehør . . . . . . . kr.
Stort flot stjerneskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

HVER FREDAG:

5 stk smørrebrød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

Ring til Allan Greve på

25 46 00 55

TILSTANDSRAPPORTER
ENERGIMÆRKER
EL-RAPPORTER

130,85,125,-

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

Slotsgade 7 • Gråsten • tlf. 61 38 86 34 • mail: satosi@bbsyd.dk

GULV- & GARDINBUSSEN

JULETILBUD

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

STØVLET

vores Gardinbus
kommer overalt

SORT
Før 900,-

TIL FORNUFTIGE
PRISER
Egernsund og Kværs
El-service
20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

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

Tæpper

Trægulve

Fliser

STØVLET
Nu

499,-

BLÅ
Før 700,-

Nu

399,-

2

SLAGTEREN TILBYDER

NYTÅRSMENU
4-retters
Nytårsmenu
Pr. kuvert

259,Min. 2 kuverter

259,Min. 2 kuverter

4-retters
Nytårsmenu
Min. 2 kuverter
Pr. kuvert

259,-

GRÅSTEN · PADBORG
259,-

Pr. kuvert
Nytårsmenu
4-retters
Min. 2 kuverter

Peter
Larsen
kaffe
Grå
400 g

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Rødkål eller hvidkål
Dk, kl. 1

4-retters
Nytårsmenu
Pr. kuvert

Bestilles i butikken eller på tlf. nr. 73 65 26 10

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Smag forskellen
4-retters
Nytårsmenu
klementiner i bakke Pr. kuvert

259,-

1 kg
TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Min. 2 kuverter

19

10,-

95

FRIT VAL

Pr. bæger

TILBUD GÆLDER
KUN I GR ÅSTEN

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Stort glas marmelade
600 g
Flere varianter

G

10,-

95

Den gamle fabrik

10 stk.
str. M/L

Bæger med 300 g

14

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Skrabeæg

Gråsten karry- eller
italiensk salat

FRIT VAL

Pr. bakke

Pr. stk.

Pr. pose

Pr. bakke

12

95

Julepynt

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

G

Pr. glas

20,-

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

PA DB OR G
2 æsker hjemmebagte
småkager
ÅBNINGSTIDER:

Spar

50%
SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

Telefon 73 65 26 00

Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00
TELEFON 7467 3334

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Frit valg

GÆLDER
INDTIL
JUL!

65,-

Telefon 74 67 31 36
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BLOMSTERAFD. TILBYDER
Amaryllis
udendørs, rød
eller hvid

SLAGTEREN TILBYDER
Koge- eller stegeflæsk
Alm. eller letsaltet

Flydende
Becel

Pr. stk.

500 ml

25,Alpeviol
rød eller hvid,
12 cm. potte

Pr. ½ kg.

24

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket lever og spæk

95
Pr. stk.

10,-

300 g lever og 200 g spæk

eller "bag selv" leverpostej
1 stk. 500 g
G
FRIT VAL

Coronet
æbleskiver

Pr. stk.

15,DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 kogt sardel
1/1 kartoffel spegepølse
fra Als

Pr. pk.

19

GÆLDER
KUN I
GRÅSTEN

95

DELIKATESSEN TILBYDER
Fiskefilet

20 stk.
dybfrost

Pr. pose

10,Jairo Vino del Jago

Pr. pakke

4 stk.

25,-

110,DELIKATESSEN TILBYDER
Ægge/reje salat eller alt
godt fra havet salat

X-tra mælk
Let, mini eller
skummet

SPAR KR

TILBUD GÆLDER
HELE UGEN

Pr. 100 g

9

95

Veneto, Italien
75 cl, vælg mellem
rød, hvid
eller rosé
Frit valg
. 34,95

Pr. flaske

35,-

3 stk.

10,-

Maks 9 liter pr. kunde

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 13. december til og med lørdag den 17. december 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FRIT VAL

G
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

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

Gudstjenester og andre aktiviteter
Onsdag den 14. december kl. 19.00 .De 9 læsninger med krybbespil i Adsbøl kirke
Søndag den 18. december kl. 11.00 ..Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 18. december kl. 14.00 .Børnegudstjeneste i Adsbøl Kirke

OBS: Kirkekontoret har åbnet på hverdage mellem jul og nytår
kl. 10.00– 12.00

Sidste udkald til årets Julehjælp

De 9 læsninger og krybbespil
Onsdag den 14 december kl. 19.00 er der De 9
læsninger i Adsbøl kirke. I år opfører 3. klasse fra
Gråsten Skole deres krybbespil samme aften.
Ca. 30 børn deltager i dette spændende
samarbejde med vores organist og 2 af skolens
lærere.
Alle er naturligvis velkomne!

Uddeling af julehjælp
Gråsten-Adsbøl og Kværs Menighedsråd uddeler hvert år
julehjælp, til de familier, der har brug for en håndsrækning
op mod jul.

Helt så galt som på billedet går det nok ikke, når
vi afholder

Børnegudstjeneste
søndag den 18. december kl. 14.00

Har du og din familie brug for julehjælp i år, da send
en ansøgning mrk. ”Julehjælp” til Kirkekontoret,
Gråsten senest den 18. december.

Vi har fornøjelsen af sognepræst Lis-Ann
Rotem fra Ullerup, som sammen med kirkens
faste personale, vil føre os alle igennem en
”børnevenlig” gudstjeneste.

Alle ansøgninger behandles fortroligt og løbende
af Formanden samt kassereren i Gråsten-Adsbøl
menighedsråd.

Alle – uanset alder – er velkommne!

Politisk diskussion hos Socialdemokrater
Socialdemokratiet i
Broager, Gråsten og
Sundeved holdt forleden
politisk generalforsamling i
klubhuset i Adsbøl.
Her var der politiske
oplæg ved folketingsmedlem Benny Engelbrecht,
regionsmedlem Jørn
Lehmann og borgmester
Erik Lauritzen. 

 Foto Jimmy Christensen

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private
Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver:
✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse
med momsindberetning, skattebetaling mv.
✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst
samt indberetning af selvangivelser til SKAT.

Julegaven der varmer
Skønne plaider og skind i 100%
lammeskind, uld og bomuld.
Flere varianter og farver.

fra

199,-

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold
✔ Assistance med bogholderiopgaver
✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold og
korrespondance med skattevæsenet.

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp  Gråsten  Tlf. 53 82 84 84

Åbent: tirsdag-søndag kl. 09.00-17.00
Sejrsvej 101, Rinkenæs · 6300 Gråsten · Tlf. +45 7311 5845 · info@benniksgaardbutik.dk

Hvid jul
i Ulsnæs
Søndag den 18. december
11.00 – 13.00
Julemanden ankommer i brandbil fra
Gråsten Frivillige brandværn.

Equifree
laver
ponytræk

GRATIS

godter til
alle børn
i udvalgte
butikker

Brandværnet sørger for skumkanoner
og der er jule-disko i skumpoolen

x

giver den gas
med julemusik
Julemanden
giver en

GRATIS

julegave til
alle børn

DDS spejderne
sælger juletræer
og pandekager
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Juletræer Skovhuse grønt
Dagligt åbent fra 13.00-16.00
Weekend fra kl. 10.00-17.00
Skovhuse 7, Kær, Sønderborg
Også fæld selv
Vi støtter
Børnecancerfonden

www.skovhusegront.com

Fodpleje

Gratis kaffe
og te i
Jul i laden i
week enderne

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

www.kjems.dk
www.kjems.dk

24.12.2016
Vi holder
holderlukket
lukket
24.12.10 –– 01.01.2017
02.01.11
(begge
incl.)
(beggedage
dage incl.)

partnere og for etningsforbindelser
en glædelig jul og et godt nytår.

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

701057
101205

Vi ønsker alle vore klienter, samarbejdspartnere
partnereogogforretningsforbindelser
forretningsforbindelser
en glædelig jul og et godt nytår.
en glædelig jul og et godt nytår.

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Vi holder lukket 24.12.10 – 02.01.11
(begge dage incl.)
N

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

De kan indløses hos
byens handlende.

701057
101205

N U I B O RG E

Smukt Luciaoptog
med gymnastikpiger
De havde øvet sig
til det årlige Luciaoptog på Gråsten
Landbrugsskole.
Og søndag formiddag gik
16 gymnastikpiger stille

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

Ansv. redaktør

og roligt i takt, imens de
holdt lyset foran sig og sang
Lucia-sangen.

Af Gunnar Hattesen

Pigerne gik stille og roligt i
takt, imens de holdt lyset
foran sig.

Foto Tove Hansen

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

Grafisk
arbejde

Mediechef

Reporter

Ingrid Skovbo
Johannsen

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 2972 4454

Telefon 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial
Produktion
www.graphos.dk

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Susana Calderón

Fotograf

Bogholder

Mediekonsulent

Tove Hansen

Jette Nørlund Pedersen

Adm.
medarbejder
Bettina A. Jessen

Claus Frederiksen

Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

Telefon 23 23 73 37

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

clf@graastenavis.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Fotograf

Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

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

Det blev et smukt
optog foran 270
voksne og børn, som

deltog i juleafslutningen
i Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening.
Juleafslutningen bød
naturligvis også på gymnastik, og gymnasterne viste,
hvad de havde øvet hen
over efteråret. 
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SUPERBRUGSEN GRÅSTEN

Slagteren tilbyder

Kurzke’s hjemmelavede
julemedister
s
’
e
k
z
r
Ku

TORSDAGSTILBUD
Pr. 1/2 kg

9

95

*begrænset parti på 2 tons, så længe lager haves*

SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00
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Velsyngende piger fra børnekoret sørgede for god julestemning.

Foto Tove Hansen

Krybespil skabte
julestemning
Af Gunnar Hattesen

De velsyngende piger
i børnekoret under
ledelse af organist Rut
Boyschau sørgede
for, at julestemningen
indfandt sig, da Gråsten
Ældreklub holdt
adventsmøde.

Ahlmannsparkens cafeteria
var fyldt til bristepunktet,
og stemningen var helt i
top fra start til slut.
Der var også optræden af
en række elever fra Gråsten
Skole under ledelse af
lærerne Jacob Rosing og
Else Magaard, som opførte
et meget smukt krybespil,
som vekslede med sang

og optræden samt en flot
oplæsning af juleevangeliet
Det hele sluttede med
julesalmen "Et barn er født
i Betlehem" til stor glæde
de 130 mennesker i salen. 

Elever fra Gråsten Skole
opførte et krybespil.

Foto Tove Hansen

Gaver eller
nyt tøj

÷20%
PÅ AL L E VARER I BU T IKKEN

Undtagen varer med orange mærke
Personlig vejledning og service

K VA L I T E T B E TA L E R S I G
ÅBNINGSTIDER
M A N – T O R S 10 . 0 0 – 17. 3 0
FREDAG

10 . 0 0 – 17. 3 0

L Ø RDAG

10 . 0 0 – 13 . 0 0

Salen var fyldt til bristepunktet, da Gråsten Ældreklub holdt adventsmøde. Foto Tove Hansen
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VINTER VINDJAKKER
Ca. 120 stk fra

PÅ MÆRKERNE
www.mr.dk

Skjorter / Strik / Jeans

SPAR 20-30-50%
Strømper
1 par 30,-

Frit valg
299,-

2 stk

5 par

500,-

100,-

Claudio Tights
Tights

Frit valg

1 par 149,-

2 par

2 par

250,-

100,-

Skjorte

Strik

Polo

799,-

Pyjamas

fra

Strik

699,-

299,-

2-pk tights

299,-

Slippers

299,-

MR Bytteservice
Alle gaver købt hos os kan byttes i alle landets MR butikker.

MR Gavekort
MR's gavekort kan anvendes i alle landets MR butikker.

799,-

699,-

Juleåbningstider
Mandag - Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

9.30 - 17.30
9.30 - 18.00
9.00 - 14.00
10.00 - 15.00

GLÆDELIG JUL

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86
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200 kg karper var sat til salg. Det var 3. år i træk, der var salg af karper.

Foto Tove Hansen

400 kiggede
på julekarper

Griner du også
af noget, du
ikke har hørt?

800.000 danskere
har hørevanskeligheder*

Af Tove Hansen

Salget af 200 kilo
karper lørdag blev et
tilløbsstykke.
Allerede klokken 10 var
der mange biler parkeret
i Gråstenskoven, De 400
mennesker kom til fods
med hunde og børn, som
alle skulle overværet årets
karper dag.

FÅ EN GRATIS
HØRETEST I
DECEMBER

Kender du en, eller har du selv brug
for at få tjekket din hørelse?
AudioNova i Gråsten tilbyder gratis
høretest og personlig vejledning.

Ring og bestil tid nu på

*Kilde: Høreforeningen

88 77 80 17

Brown /Grey: Pantone 405 c

Bomhusvej 1, Gråsten

Pantone CMYK version
Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70

Find os i hele landet og på www.audionova.dk
Personlig hjælp og vejledning

Karper smager som mørbrad, mente Preben Knudsen.

Foto Tove Hansen

Høreapparater fra kr. O,- med offentligt tilskud

Gratis prøveperiode

Fiskermester Preben
Knudsen slagtede de store
karper, som var på ca.2 kg
og opefter, og der blev
udsolgt.
Mange benyttede også
dagen til at få en snak og gå
en rask tur i skoven bagefter, men ellers kunne man
smage på de røgede karper
hos naturvejleder ved
Gråsten skovene Andreas
Hermann. 
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V fik en snak med vælgerne
Søndag
den 18. december

÷20%

Gråsten Venstre bød lørdag
vælgerne på grillpølser og en
snak om aktuel politik.

Foto Tove Hansen

på

Ønsker alle en rigtig dejlig jul
og et godt nytår.
JULEFERIE
23.december - 1.januar 2017. Begge dage inkl.

Saengjan

Følg os på Facebook

Velvære Thai Massage

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Torvet 7, kælderen, Gråsten

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

Åbningstider:

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

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Gode julegavetilbud
STRIK

STRIK ELLER
SKJORTE

NORMALPRIS 600,-

NORMALPRIS 600,- NU

450,SPAR 25%

NU

SKJORTE
ELLER STRIK

450,-

300,-

SPAR 25%

2 STK. 500,SPAR 100,-

BADEK ÅB
E

600,-

POLO ELLER
LANGÆRMET
GRANDDAD
NORMALPRIS 400,FRIT VALG NU

300,SPAR 25%

ÅBNINGSTIDER
Åbningstider

Gråsten

Mandag
- torsdag.........
.......... 9.30
- 17.30
Mandag-torsdag
09.30-17.30
Fredag
...........................
9.30
- 18.00
Fredag ........................ 09.30-18.00
Lørdag
...........................
9.00
- 16.00
Lørdag ........................ 09.00-14.00
Søndag
........................
10.00
- 15.00
Søndag ....................... 10.00-15.00

PYJAM

AS 400
,-

Åb ent al le sønd ag e op til ju
l

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

SPAR 25% PÅ UDVALGTE TEMPUR® HOVEDPUDER*
Vi ønsker alle en glædelig jul og en fantastisk TEMPUR nattesøvn!

-25%

TEMPUR® Original pude
Vejl. pris 899,- NU 675,-

TEMPUR® Millennium pude
Vejl. pris 899,- NU 675,-

TEMPUR® Ombracio pude
Vejl. pris 1.299,- NU 975,-

TIGHT
1 PAR
150,2 PAR
250,-

TEMPUR® Traditional pude
Vejl. pris 1.299,- NU 975,-

* Tilbuddet gælder alle TEMPUR® hovedpuder med undtagelse af TEMPUR® North™ og TEMPUR® Hybrid puden. Tilbuddet gælder fra den 14.11.-23.12.2016.

TEMPUR® Traditional EasyClean™
Vejl. pris 1.299,- NU 975,-

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

Din lokale håndværker
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Service og reparation

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

Hans Henrik Fischer

af alle bilmærker

Niels Erik Nielsen

∙ Serviceeftersyn
∙ Klargøring til syn
∙ Bremser

Gratis
lånebi
l

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

Alt malerarbejde udføres
Kvalitet til tiden

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

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Kirkegårdsvej 29, 6300 Gråsten · Tlf.: 74 65 10 68 · www.gkv-auto.dk
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

Sønderjysk
Låseteknik

Annonce.indd 1

RING 27 14 49 19
Industrivej 15, 6310 Broager
Mobil: 29 16 61 03
mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf. 2714 4919 · Låseservicesønderborg.dk

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

v. Lars Festersen

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

EK el -service

Sønderjysk Låseteknik ApS

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

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

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
28/08/13

10:19

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

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

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

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

Side 1

!\(')) Grås
tenMaskinudlejning
. .
Gråsten
�b Maskinudle1n1ng
)

�

Have- og parkmateriel - gravemaskiner
Kirkegårdsvej 29, 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 68 · www.grmu.dk ·

QUORP’S BUSSER ApS

Vinduespudsning til
private og erhverv.
Hjertmann Service Tlf. 22443777
www.hjertmannservice.dk

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

Gisselmann

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

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: +45 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk
mail@quorpsbusser.dk
alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

www.el-teknik.dk

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

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

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

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

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

OLE HOLM KONTOR- OG BUTIKSTILBEHØR
Kongevej 26, Gråsten · Tlf. 21 49 42 60
post@oholm.dk · www.oholm.dk

28-01

Glade børn på indkøb i boghandel i Gråsten
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Formand for Forældre
foreningen Tumleby, Kim
Lorenzen var på udkig efter
nogle brugbare ting til de fire
stuer i børnehaven.
 Foto Jimmy Christensen

Boghandler Gurli Nielsen var omgivet af nogle glade børn.

Foto Jimmy Christensen
En flok børn fra børnehaven Tumleby var mandag
formiddag i Gråsten
Boghandel for at kigge på
julegaver. Dels fik de nogle
fyldte poser med brugbare

ting til de fire stuer i børnehaven, som er betalt af
Forældreforeningen, dels fik
de nogle julegaver fra boghandler Gurli Nielsen. 

Friskole fyrer
leder
Af Gunnar Hattesen

Efter næsten fire år
som friskoleleder af
Æblegård Friskole i
Adsbøl er 40-årige Jens
Ravnskjær blevet fyret
af bestyrelsen.
Det er sket uden at
forældrene har været
indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling.
Personalet blev dybt
rystet, da de onsdag fik
besked om fyringen, for

de har haft et super godt
arbejdsforhold med Jens
Ravnskjær.
Bestyrelsen ønsker ikke at
udtale sig, da der er tale om
en personalesag.
Jens Ravnskjær stammer
fra Haderslev, og allerede
som 30-årig blev han skoleleder i den danske skole i
Bredsted i Sydslesvig. Inden
han kom til Adsbøl var
han i en periode leder af en
lille skole i Scoresbysund i
Nordøstgrønland. 

GRATIS

TV-ABONNEMENTSTJEK
Betaler du for meget i TVabonnement? – Så kommer
Leif gerne forbi, til et
GRATIS abonnementstjek.

Local - de mest populære
danske tv-kanaler

Family - bredt udvalg
til hele familien

NYHED FRA
1. JANUAR
2017

KONTAKT DIN
LOKALE
Canal Digital
montør
Leif Hansen
mobil 4027 2639
E- mail:
butik@bgradio.dk

Ednu beddre tv

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

BROAGER
SKOLEGADE 2
100412

E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk
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Jens Barfod fylder 75 år

TILLYKKE

Pastor emer. Jens
Barfod, Humlebæk,
fyldte søndag den 10.
december 75 år.

Sæt kryds

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

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

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

Jule koncert

Rinkenæs
Gl. Kirke

Søndag den 18. dec. kl 15.30

Paul Eastham

Jens Barfod stammer fra
Højer, hvor faderen var
provst.
Han blev cand. theol
i 1972 fra Københavns
Universitet. Samme år
blev han kaldskapellan ved
Kastelskirken i København
og blot seks måneder senere
blev han sømandspræst ved
Den Danske Sømandskirke
i Lissabon.
Her var han i fire år,
inden han i 1976 blev
sognepræst i Randlev og
Bjergager Pastorat ved
Odder.
I 1979 blev han sognepræst i Gråsten og Adsbøl
Pastorat, hvorfra han gik på
pension i 2009.
Men inden længe var han
igen i præstekjolen. Den
danske Kirke i Genéve
søgte nemlig en pensioneret
præst. Her betjente Jens
Barfod de danske menigheder i Genéve, Zürich, Basel
og Bern indtil 2012.
I januar 2012 tog han
et fire måneders vikariat

Pastor emer. Jens Barfod
fylder 75 år.
Arkivfoto

som sømandspræst under
DSIUK ved den danske
sømandskirke i Rotterdam,
men opholdet kom til
at vare helt frem til juni
2014, hvorefter Jens Barfod
vendte hjem til Danmark.
I årene 1976-1986 var
han medlem af bestyrelsen
i Dansk Sømandskirke
i fremmede Havne, nu
Danske Sømands- og
Udlandskirker, og
1997-2005 sad han i

Som noget nyt indbyder vi til premiere
på Paul Easthams første julekoncert
i Rinkenæs Gl. Kirke.
Alle er velkomne
fri entré
Menighedsrådet
Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

Tak fordi du handler lokalt

HUSK - HUSK - HUSK

hovedbestyrelsen i Den
Danske Præsteforening,
ligesom han fra 1982 til
1997 var provsti-tillidsmand i Aabenraa Provsti.
I 2009 udgav han
bogen "Fra skabelse til
Dommedag", der er en gennemgang af den indvendige

udsmykning af Gråsten
Slotskirkes rum, samt den
inspiration, man som prædikant kan hente her.
Jens Barfod er gift med
Kirsten, der er organist.
Han har sommerhus i
Rendbjerg. 

Juletræer
sælges
16.-23. december

afholder

STORT LOTTOSPIL

Fæld selv /
AFhentning

Fredag den 16. december kl. 19.00
i Ahlmannsparkens cafeteria
Der spilles om kødpakker,
kurve, samt sidegevinster

Fra kr. 75,-

tlf. 40 21 66 06 - vi har mobilepay

markbæk 2, rinkenæs – 6300 gråsten

Alle er velkomne.

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 18. december kl. 11.00
ved Lis Hejner Mortensen

ADSBØL KIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 18. december kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 18. december kl. 14.00
Børnegudstjeneste ved Lis-Ann Rotem

Søndag den 18. december kl. 11.00
ved Christina Egelund

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS GAMLE KIRKE

Søndag den 18. december
Vi henviser til Gråsten Slotskirke

Søndag den 18. december kl 15.30
Julekoncert. Husk lommelygte!

NYBØL KIRKE

Søndag den 18. december kl 10.30
ved Mette Carlsen

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 18. december kl 19.30
Adventskoncert med kor og sognepræst Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE

Søndag den 18. december kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE

Broacker Kirche 16 Uhr
Gottesdienst bei Cornelia Simon

15

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Min kære mor, mormor og oldemor

Line Johanne Kraag

Weekendåbent
efter aftale

er stille sovet ind
Gråsten, den 12. december 2016
Jytte, Flemming og Martin
Malene, Lotus og Likas
Tennna
Bisættelsen finder sted fredag den 16. december
kl. 13.00 fra Gråsten Kapel

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

Gråsten
Bedemandsforretning

Luciapiger på hest i Rinkenæs
Af Gunnar Hattesen

Luciaoptog er oprindeligt
en svensk skik, hvor et
fakkeloptog gik fra gård til
gård med den smukkeste
pige forrest for at vække
gårdens karle.
Herhjemme har vi for
længst taget traditionen til
os som vores egen.
Sædvanen tro gik rideskole Eguifree søndag eftermiddag luciaoptog gennem
Rinkenæs.

De 20 ryttere på 11 heste
mødtes på Vårhøj, for at
gøre klar til rytteroptoget.
Pigerne var i hvide luciakjoler og med lys i hånden

og hestene var flot julepyntet med lyskranse om
halsen. De dygtige ryttere
sang luciasangen, mens de
red gennem byen.

Mange forældre og pårørende og rinkenisser var
mødt op for at overvære det
specielle luciaoptog. 

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

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

Iført hvide luciakjoler sang
pigerne på hest "Nu bæres
lyset frem".

Fotos Tove Hansen

Dødsfald

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Rita Marie Storm,
Rinkenæs, er død, 79 år. 

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Spirituelle Bedemand

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

vad må der synges i kirken
når her om lidt bli'r stille?

Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid
- Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

Din bedemand kender mulighederne i hvert enkelt
sogn og kirke

- I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet
• Kiste (hvid )

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljø urne

• Dokument arbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg

• Fri kørsel i Sønderjylland

Gennem tre generationer har Helmich & søn skabt
et tæt samarbejde med hver enkelt præst, kirke og
kirkegård i vores område. Vi kender dine muligheder
og står altid til rådighed for en uforpligtende personlig
samtale. Ved samme lejlighed bistår vi gerne, hvis du
ønsker at udfylde "Min sidste vilje", så du er sikret, at
dine ønsker bliver givet videre til dine kære.

Pris fra kr. 9.995,-

Alice Tørøk Bedemand
Gråsten og Adsbøl · Kontakt 71 78 76 22

www.als-begravelse.dk

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Vi træffes hele døgnet
Torben Buhrkall Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning
74 42 36 81
Arnkilgade 15, Sønderborg
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Åbningstider i julen
—Åben weekend—

Lørdag den 17. december
Søndag den 18. december

kl. 9.30 – 13.00 DDS sælger juletræer
kl. 10.00 - 14.00 DDS sælger juletræer

—

Aftenaflastning af
pårørende til demente på
Gråsten Plejecenters
daghjem

Fredag den 23. december

kl. 9.30 – 18.00

Sønderborg Kommune tilbyder fleksibel aften
aflastning af pårørende hver torsdag på Gråsten
Plejecenters daghjem.

Lørdag den 24. december

LUKKET

Aktiviteter

Mandag den 26. december LUKKET
Tirsdag den 27. december
Onsdag den 28. december
Torsdag den 29. december
Fredag den 30. december
Lørdag den 31. december

kl. 9.30 – 17.30
kl. 9.30 – 17.30
kl. 9.30 – 17.30
kl. 9.30 – 18.00
LUKKET

Mandag den 2. januar 2017

kl. 9.30 – 17.30

*OBS supermarkeder og enkelte specialforretninger kan have
andre åbningstider. Se annoncering for den enkelte butik.

Vi nærmer os nu julen med hastige skridt, og som
pårørende kan man have brug for at komme ud og
juleshoppe det sidste, og her kan eftermiddags/
aftentilbuddet være en god løsning for jer.
Jeres kære ægtefælle kan i ro og fred tilbringe
nogle hyggelige timer i et af vores daghjem, imens
I shopper færdig, og til sidst kan vi nyde en kop
kaffe og lidt hjemmebag sammen, inden I tager
hjem.

Praktisk information
Torsdag kl. 1622
Gråsten Plejecenters daghjem
Kystvej 1a, 6300 Gråsten
Tilbuddet kræver ikke tilmelding.
Har du brug for mere information, så kontakt
projektmedarbejder Anette Mathiesen på telefon
27 90 38 14 eller mail amah@sonderborg.dk

Broager

Gratis tjek af
seniorhund
Af Signe Svane Kryger

Resten af december sætter
Dyrepraksis Pilegaard i
Broager fokus på velværet
hos seniorhunde - hvilket er
hunde på 7 år og opefter.
Dyrepraksis Pilegaard giver
et gratis sundhedstjek og
3 kilo foder, hvis man får
tjekket sin hund.
Sundhedstjekket

indeholder tjek af ryg-,
hofte- og tandproblemer,
negleklipning og derudover
bliver der givet gode råd
omkring forebyggelse af
fedme hos ældre hunde.
Der er også lagt stort
fokus på kiropraktik, hvor
der bliver mærket efter om
hunden har spændinger,
kræftknuder samt gigtproblemer med leddene. 

Martin Widding er rigtig glad for at gå i gymnasiet. I fritiden spiller han fodbold.

Sognecafe
Julehygge

Fredag den 16. december kl. 14.30 - 16.30
“Før jul med fællessange, fortællinger,
gløgg, æbleskiver m.v.”
Ingeborg Pedersen - Sognecafeen
Entré + kaffe: kr. 25,-

Alle er velkommen i sognegården

www.broagerkirke.dk

Glad, guitarspillende
gymnasiedreng
Af Signe Svane Kryger

16-årige Martin
Widding fra Broager
går i gymnasiet i
Sønderborg og elsker at
være aktiv i sin fritid.
Lektier, musik og fodbold
er tre nøgleord for Martin
Widdings liv.
Han har valgt en
samfundsfaglig linje på
Sønderborg Statsskole, hvor
han begyndte at studere
efter sommerferien.
På gymnasiet har han

valgt musik som sit kunstneriske fag, og han kan
spille på både klaver og
guitar.
”Jeg er rigtig glad for at gå
i gymnasiet. Det er dejligt
at møde nye mennesker.”,
fortæller Martin Widding.
Aktiv fritid
Martin bor sammen med
sin mor, far og storebror i
Broager.
I sin fritid arbejder han i
Føtex i Sønderborg og spiller fodbold. Fodbolden har

fulgt ham, siden han var
fem år gammel.
”Det er de sociale aspekter, som jeg er helt vild med
i fodbold. Sammenholdet
og fællesskabet er noget af
det bedste ved holdsporten,
og så elsker jeg at være
aktiv”, lyder det friskt fra
Martin Widding.
Det fremtidige valg af
uddannelse hænger også
sammen med hans store
forkærlighed for at bevæge
sig. Martin vil gerne
arbejde med mennesker og
kroppen.

Foto Signe Svane Kryger

”Jeg ved ikke, hvad jeg vil
endnu, måske noget med
medicin. Jeg ved bare, at
jeg ikke skal sidde bag et
skrivebord”, fortæller han
smilende.
Sabbatår i livgarden
Men før uddannelsesræset
går i gang, skal han først
afslutte gymnasiet. Han
regner med først at tage
et sabbatår, hvor han vil i
militæret.
”Efter gymnasiet vil
jeg gerne afprøve mine
grænser. Jeg har altid haft
en lille drøm om at komme
i livgarden, men vi må se,
hvad der sker”, fortæller
Martin Widding med
drømmende øjne. 
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Kogeflæsk
Velegnet til surrib
Pr. ½ kg

95
14

Ribbensteg

Flere varianter

800 g

00
10

20 00

Solgryn

Broager
KALENDERTILBUD

700 gr

500 gr

95
19
500 gr

Mou Kød- og
Melboller

Coronet
Æbleskiver

Pr. ½ kg

Sylte

Schulstad
levebrød

00
10

HJEMMEL AVET

Mjelsmark Kål
1 kg

SPAR 5.00

95
29

NYHED

Coca-Cola, Schweppes,
Fanta, Sprite
eller Squash
150 cl

+ EMBL

00
10

Karoline
piskefløde

Fra Karen Volf

Jumboæg
12 stk.

UNDER
½ PRIS

95
8

14,95

UNDER
½ PRIS

FREDAG DEN 16. DECEMBER

Slagterens Hakket oksekøb eller
blandet fars

Max 3. pr. kunde

Klementiner
i bakker

3 kg.

Hvidkål

100,00

Dansk, kl. 1.

Spanske

Pr. stk

1500

6,95

UNDER
½ PRIS

TORSDAG DEN 15. DECEMBER

SPAR 8,00

Flydende
Becel

Lambi

LØRDAG DEN 17. DECEMBER

00
8

Taffel
chips

18 rl toiletpapir
eller 6 køkkenruller

500 gr

UNDER
½ PRIS

6,95

SØNDAG DEN 18. DECEMBER

Røget
Hamburgerryg

00
10

E

L

Pr. ½ kg.

00
40
I

K

A

T

D

Julesmåkager

Smørrebrød uspecificeret

2 stk

6 stk.

E

00
100

00
35

Honninghjerter
bomber

S

S

E

N

4-retters
Nytårsmenu
Pr. kuvert

Kom ind og få en snak
med delikatessen

259,Min. 2 kuverter

Coop
Røget Laks
200 g. i skiver

KUN FREDAG

NYTÅRSMENU
4 retters menu

14,95

MANDAG DEN 19. DECEMBER

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

2000

Luxus tarteletter

00
10

500 ml

00
25

ONSDAG DEN 14. DECEMBER

SPAR 6,95

pr. kuvert

25900

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 17. december 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

259,Min. 2 kuverter

UNDER
½ PRIS

29,95

TIRSDAG DEN 20. DECEMBER

Peter
Larsen
Kaffe
Grå
5x400 gr.

SPAR
89,95

95,00
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Tre foreninger delte ialt 10.000 kroner

Martin Hansen, BUI Rock, brandkaptajn Ole Nielsen, uddeler Bent Moldt og formand for
Skelde GF, Jens Christian Petersen ved uddelingen i SuperBrugsen i Broager.
Broager Lokalbestyrelse

6 dage, BELGIEN OG HOLLAND 2017
8. maj – 13. maj 2017, 4 overnatninger i Belgien og 1 overnatning i
Holland. Delvis helpension og alle udﬂugter med entreer. Pris kr. 5.500,00
i delt dobb. værelse. Enkeltværelse kr. 7.075,00.
Tilmelding til Mona Rathje tlf. 5135 9550, hvor der fås detailprogram
og nærmere oplysninger, bl.a om betaling. Detailprogram fås også
pr. mail – kontakt Frede Weber Andresen på f.w.andresen@gmail.com og
detailprogrammet kommer pr. mail.
5 dage, STOCKHOLM/ÅLANDSØERNE 2017
7. august – 11 august, 4 overnatninger i Stockholm. Delvis
helpension og alle udﬂugter.
Pris kr. 5.500,00 i delt dobb. værelse. Enkeltværelse kr. 7.200,00.
Tilmelding til Mona Rathje tlf. 5135 9550, hvor der fås detailprogram
og nærmere oplysninger, bl.a om betaling. Detailprogram fås også
pr. mail – kontakt Frede Weber Andresen på f.w.andresen@gmail.com og
detailprogrammet kommer pr. mail.
FÆLLLES FOR BEGGE TURE:
Tilmelding senest 15. januar 2017. Minimum 40 deltagere.
Tilmelding blev påbegyndt på rejsemødet, derfor kan tilmelding ske straks.
ARRANGØR: Hanstholm Rejser medlem af rejsegarantifonden
nr. 1146 i samarbejde med Ældre Sagen Broager lokalafdeling.
VARDE SOMMERSPIL 2017
15. juli 2017 kl. 15.00. Afgang Broager Kirke kl. 12.00. Kl. 15.00 opføres
”Midt om Natten”. På vej hjem kromiddag. Vi kan booke billetter (med rabat)
i lukket system i december og vælge de bedste pladser. Derfor annoncering
nu. Kun bestilte billetter købes. Tilmelding til Mona Rathje tlf. 5135 9550.
Tilmelding senest den 22. december, hvorefter billetterne bestilles.
Bestillinger efter denne dato ikke med rabat og ikke nødvendigvis med
plads i gruppen. Buskørsel, billet i bedste kategori og 2 retters kromiddag
kr. 485,00 som betales til Broager Sparekasse reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183
meget gerne EFTER 1. januar 2017 og senest 1. februar 2017.
STØT VORE SPONSORER DE STØTTER OS

Næste annonce forventes uge 51 heri Gråsten avis

Af Gunnar Hattesen

SuperBrugsen i Broager
har igen uddelt 10.000
kroner til det lokale
foreningsliv.

De tre modtagere var BUI
Rock, Broager Frivillige
Brandværn og Skelde
Gymnastikforening.
Beløbene fik de tre
foreninger ved hyggeligt

Spritkørsel

Find dit smukke juletræ
I Iller ved Broager
Tag familien med til en dejlig oplevelse i den smukke
plantage, med masser af hygge og julestemning.

Fæld selv eller lad os gøre det...
Det bliver Pakket og klar

i alle størrelser

Åbningstider:
Weekender 1000-1600
Fra den 19.12-23.12 : 1000-1400
IllerStrandvej 10
6310 Broager
Lisbeth

samvær med uddeler Bent
Moldt.
”I SuperBrugsen vil vi
gerne engagere os i det nærmiljø, vi er en del af”, siger
uddeler Bent Moldt. 

En 32-årig lokal bilist blev
fredag ved 18-tiden stoppet
af politiet i Vestergade i
Broager.
Det viste sig, at havde en
promille over det tilladte,
ligesom han kørte uden at
have kørekort. 

Påvirket
rgen

Hans Jø

Politiet stoppede fredag
aften en 43-årig knallertkører på Vestergade i Broager.
Han var spirituspåvirket,
og desuden havde han ikke
nogen ansvarsforsikring på
knallerten. 

Alt inden for blikkenslagerarbejde
Christian Olsen
Tlf. 26 39 29 02

E-mail: christian_olsen@hotmail.com
Smedevej 8, 6310 Broager

Hærværk
Der blev forleden smidt værktøj ud over en hel garage på
Kirkegade i Broager. 
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Håndværkere er i fuld sving med at ombygge det gamle rådhus til et nyt medborgerhus.

Håndværkere i fuld sving
med at ombygger Broagerhus
Af Gunnar Hattesen

Ombygning og renovering af det gamle
rådhus i Broager er i
fuld gang.
”Det går planmæssigt.
Tidsplanen holdes. Det
skyldes, at der er indendørs
arbejde, så håndværkerne
oplever ingen problemer
med vejret”, fortæller Erik
Krogh, som er formand
for det nye medborgerhus
Broagerhus.

Erik Krogh forventer, at
det nye medborgerhus kan
indvies i marts 2017.
Foreningen
Broagerhus blev oprettet på en stiftende
generalforsamling i
september af ildsjæle, foreninger og interessegrupper
i Broager.
Foreningens formål at
indrette og drive et det
nye medborgerhus som et
samlingssted for kulturelle, sociale og hobbyprægede aktiviteter, som der i
Broager i dag ikke findes
lokaler til.
Foreningen vil drive

Broagerhus - Broagerlands
Medborgerhus som
et lokalt folkeligt og
kulturelt samlingssted,
fortrinsvis for foreninger og
interessegrupper.
Huset skal bidrage til områdets fællesskab og sammenhængskraft gennem
kulturelle og sociale arrangementer og ved udlån af
lokaler til undervisning og
foredrag.
Unge brugere
Brugere af det kommende

medborgerhus bliver lokalområdets foreninger,
som omfatter bl.a. Ældre
Sagen i Broager, Broager
Pensionistforening, det
lokalhistoriske arkiv, Røde
Kors og områdets landsbylaug samt øvrige grupper
som eksempelvis kort- og
strikkeklubber og andre
interessegrupper.
”Vores nye hus er naturligvis også åben for unge
medborgere, der ønsker at
benytte lokaler til akustisk
musik, kor, computer spil,

Åbent hus
Da fruen - Bente Fig bliver 60 år.
Det vil glæde os at se venner,
naboer og bekendte til formiddags
kaﬀe og rundstykker.

Erik Krogh

Lørdag den 31. december
kl. 9.30- ca. 13.30
i Jørgensby 19, Broager
Hilsen Familien

Foto Finn Wogensen

IT-cafe og andre gøremål,
som kan rummes i huset”,
fortæller erik Krogh.
Broagerhus nærmer sig
snart 300 medlemmer, men
bestyrelsen håber at mange
flere vil være medlem af
Broagerhus og støtte op om
det nye medborgerhus.

Medlemskab opnås ved
at indbetale kr. 50,00 på
konto 9797-0001333992 i
Broager Sparekasse, medlemskab gælder for både
2016 og 2017. Umiddelbart
efter at indbetaling er modtaget fremsender foreningen et medlemsbevis. 

Julemanden vækkes

i Broager søndag d. 18. dec

Kom og vær med til at vække julemanden
ved Broager Sparekasse kl. 14:30
Alle er velkomne; Børn, forældre, bedsteforældre.
Vær med til at synge julen ind omkring byens juletræ.

Broager Friv. Brandværns Orkster
spiller op til dans.
Ældresagen i Broager serverer julepølser
Billetter til årets juleposer kan købes i SuperBrugsen,
Broager fra d. 5. til d. 16. december
Sponsor:

Din Sundhedspartner, Jane Gottlieb - 22 94 94 09
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Alssundorkestret spillede, og det har de gjort siden 1921.

Foto Tove Hansen

200 til smuk
julekoncert
Broager Kirke var fyldt,
da Broager Egnskor
og Alssundkoret gav
julekoncert.
Det var kendetegnende

De velsyngende medlemmer
af Broager Egnskor sang
kendte og forholdsvis nye
julesange.

Foto Tove Hansen

Nye friske kræfter i Broager
Ringriderforening
Augustenborg, Jesper
Schlaikjer, Gråsten, og
Teddy Petersen, Egernsund.
Suppleant blev Jens
Nielsen, Broager.
Ny forridder i galge 1 blev
Mathias Hansen, Broager.
Formanden Anne K.
Johnsson takkede de
tre afgående bestyrelses
medlemmer for deres store
indsats. Ligeledes takkede
hun den afgående forridder
i galge 1 Henrik Sibbesen,
Smøl, for sine 18 år som
forrider.
Anne K. Jonsson omtalte i sin beretning årets

Af Gunnar Hattesen

Stemningen blandt de
45 deltagere i Broager
Ringriderforenings
generalforsamling
var god, debatten var
livlig og der var tro på
fremtiden.
På generalforsamlingen, der
blev holdt på Frk. Jensen, i
Skelde, skete der en større
udskiftning i bestyrelsen.
Ud trådte Simon
Lorensen, Mette Steffensen
og Ken Paulsen.
Nyvalgt blev Dan
Stenstrup Petersen,

Autoværksted i Skelde
ved

ringriderfest, som var
forløbet godt.
Hun glædede sig over, at
optoget fredag aften trak
8.000 gæster i byen.
"Det er en aften, vi er
meget stolte af", sagde
Anne K. Jonsson, som
nævnte, at der var uddelt
65 års medalje til Helmuth
Hansen fra Broager. Det er
kun 3. gang i foreningens
historie, det er sket.
Frivillige hjælpere
"Vi har ringridning i
Broager 1. weekend i juli,
der løber over 4 dage og
det ønsker vi at fortsætte
med. Men det er vi også
kun, fordi vi har så mange
frivillige hjælpere, der

Allan Møller

Automekaniker

AM Auto
Skelde

...ALT I BILER!

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

45 mennesker deltog i
generalforsamlingen i
Broager Ringriderforening.

Foto Tove Hansen

sætter en ære i at være en
del af holdet bag Broager

ringridning. Det er lige
fra den 10-årig dreng, der
hjælper med at sætte ring i
i galgerne til alle dem, der
gør pladsen klar til fest og
til komitéerne, der arrangerer arrangementerne, til

for koncerten, at den foruden en række af de kendte
julemelodier og bød på en
række forholdsvis nye.
Det faldt i publikums
smag, og det var i det hele
taget en meget fin og stemningsfuld optakt til julen. 

bestyrelsen der støber rammerne til en go fest", sagde
Anne K. Jonsson.
Kassereren Mette
Steffensen fremlagde regnskabet, som viste et minus
70.094,69 kr. 

Sundeved

130 til jul i den
gamle smedje
Af Gunnar Hattesen

Julestemningen
indfandt sig for alvor i
Avnbøl, da Den Gamle
Smedje på Smedetoft
søndag holdt julehygge.
Julemanden delte

godteposer ud til børnene,
og han fik hjælp af smedens
søde piger.
Gæsterne blev budt på
gløgg og julekager, som
blev bagt i smedjen.
Der var mulighed for
at kigge rundt i Den
Gamle Smedje på mange
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forskellige juleting, og
stemningen var helt i top
fra start til slut. 

Julemanden hilste på de
mange glade børn.
88-årige Nikolaj Madsen fra
Vibæk Vandmølle viste,
hvordan man bruger en esse.
Han varmede jernet rødglødende, hvorefter han dygtigt
formede det.

Foto Tove Hansen

Fuld kirke til præsteindsættelse
Af Gunnar Hattesen

Nybøl Kirke var fyldt, da
sognet søndag formiddag
fik indsat sin nye vikarierende sognepræst Mette
Carlsen ved en festlig
gudstjeneste.
Mette Carlsen er 38 år og
bor til daglig i Blans med
sin familie.
Hun er et kendt ansigt
i lokalområdet. Mette
Carlsen har nemlig siden
august 2010 arbejdet
som støttepædagog på
Bakkensbro Skole og fra

Mette Carlsen blev søndag
indsat som vikarierende
sognepræst i Nybøl og Sottrup
Sogne.

Foto Tove Hansen

Julekoncert i
Sottrup Kirke
Af Grete Mandrup

Sottrup Kirke danner
søndag den 18. december
kl. 19.30 rammen om en
julekoncert.
Det er et samarbejde
mellem Kor 92 og Sottrup
kirkes nye børnekor.
Anne Ernst og Ida

Hymøller har sammensat
et program med smukke

julesalmer og sange. Der er
solosang, korsang og fælles
sang.
Korene kan godt love, at
man kommer i julehumør
efter koncerten. 

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

juli 2012 til oktober 2016
været sognemedhjælper
i Christians kirken i
Sønderborg.

Da Mette ikke har
arbejdet som sognepræst
efter hun færdiggjorde sit
teologistudie,

skulle hun ordineres i
Haderslev Domkirke først.
Denne højtidelighed fandt
sted i torsdags. 

Adventskoncert

Søndag den 18. december kl. 19.30
i Sottrup kirke
ved præst Mette Carlsen
Traditionen tro er der igen i år adventskoncert i Sottrup kirke med Kor 92.
I år er det med deltagelse af
Sottrup kirkes nye børnekor og Ida Hymøller.
Alle er velkommen
Sottrup Menighedsråd
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NYTÅRSMENU
2016

For 16. år i træk gør Cofoco livet lettere for dem, der gerne vil lægge hus til nytårsfesten, men ikke
orker alt, hvad det indebærer af indkøb, planlægning og madlavning. Cofoco’s kokke forbereder
en 3-retters nytårsmiddag – og alt hvad dertil hører af appetizers, boblende vin, kransekage,
børnemenu med mere. Så kan du bruge tiden på at bobbe hår
og støve danseskoene af!

SKALDYRSBISQUE
Cremet suppe garneret med saltede kammuslinger, estragonolie, sprøde maltcroutoner,
syltede æbler og jordskokker, salturt og spæde urter

TOURNEDOS AF OKSEMØRBRAD
Boeuf serveret på sellericreme med pommes Anna og trøffelsauce med braiserede kalvekæber,
belugalinser med timian og skalotteløg samt sprød pok choy-kål

GÂTEAU VALRHONA
Valrhona grand cru-chokoladekage med broken gel på havtorn, mild yoghurtcreme,
tørret yoghurt, praliné og skovsyre
Serveres med to slags surdejsboller
med sydesaltet smør fra Holstebro Mejeri

345,- pr. kuvert
Se mere om vine og andre tilvalg og bestil på cofoco.dk

Afhentes på Sundeved Forsamlingsgård

Hørt i byen
5 glade medarbejdere fra
Super Brugsen i Gråsten
drog til Malmø for at se
det danske kvindelandshold spille håndbold.

Slotshaven er
et besøg værd

Den gamle Gråstenerdreng, Morten Lassen,
har lige haft fernisering
på en større kunstudstilling i et mondænt galleri
i Sydney i Australien.

Seniorfest
Menu: Eisbein mit Sauerkraut eller Wienersnitzel
Inkl. En øl/ vand, en snaps og kaffe for blot: kr.

150,-

Musik med Flemming, dans og hygge for alle seniorer over 60 år
i de 3 famle kommuner: Broager, Gråsten og Sundeved.
Billeter købes inden den 29. december hos:
Aase Christensen, Ahlmannsvej 4, 6300 Gråsten, tlf. 7465 1809
Thea Brodersen, Degnegården 19, 6310 Broager, tlf. 2076 0137

Pensionistgoreningerne
i samarbejde med

Medlemmer af Gråsten
Roklub var lørdag på
en hyggelig gløgg-tur i
Flensborg.

i Broager, Gråsten og Sundeved

- ALLE ER VELKOMMEN Gråsten Slotshave er et populært sted for spadsereture, og hver
dag går mange mennesker rundt i den smukke have.

Foto Jimmy Christensen

Stemning på
Torvet

TIL SØS MED MIKKEL BEHA
MANDAG DEN 6. FEBRUAR 2017
KL. 19.00
AHLMANNSPARKEN
Ahlefeldvej 4, Gråsten
Siden Mikkel var helt lille har eventyret og
rejserne til søs været en stor del af hans liv.

På generalforsamlingen
i Gråsten Håndværkerforening blev Jakob
Petersen, Henry Bjerg
og Hans Jørgen Paulsen
genvalgt til bestyrelsen.
Genvalgt som suppleanter blev Martin Bred og
Jørgen Mathiesen.

Aftenen med Mikkel bliver en rejse ud i den store
forunderlige verden, og alle de udfordringer der
følger med, når man slipper fortøjninger til den
velkendte hverdag og tager på eventyr.
Mikkel fortæller om at rejse med børn, om
mødet med fremmede kulturer og glæden
ved at krydse de store oceaner.
Men også om det hårde slid det indimellem kan
være at få sine drømme til at gå i opfyldelse.

Ældre Sagen i Gråsten
samlede forleden 53
deltagere til en heldagstur til Den Gamle By i
Aarhus.
Enhedslistens politiske
ordfører Pernille Skipper besøger onsdag
drivhusene ved Gråsten
Slot, hvor hun møder
folk fra Væksthuset
Socialpsykiatrien. 

afholder

Dørene åbnes kl. 11.30

Der er stadig ledige
pladser den 24 december
når foreningen KGGO
holder “Jul for alle i Gråsten” på Bryggen.

Frisørsalonen Golden
Hair i Jernbanegade i
Gråsten er sat til salg.

De gamles jul
Lørdag den 7. januar 2017
kl. 12.30
i Ahlmannsparken i Gråsten

Rafleturneringen mellem
områdets kroer sluttede
søndag. Rinkenæshus
lagde sig på 1. pladsen,
derefter fulgte Tinsoldaten, Stationskroen og
Center Pub.

Da naboerne på Slotsbakken i Gråsten holdt
deres årlige julefrokost,
var den tidligere præstefamilie inviteret med.
Det var dog kun Line
Unold, der havde tid og
mulighed for et gensyn.
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Pris kr. 175,Billetter kan købes i
Gråsten Boghandel og Matas i Gråsten

Julebelysningen på Torvet i Gråsten er kendt viden om, og
byens kunder nyder den helt særlige atmosfære i bymidten.

Foto Jimmy Christensen

Arrangører: Gråsten Handel og LOF Syd
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Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

Buffet

Uge 50 13. december 2016 9. årgang

Voksen

14,90 €

Hver aften alle ugens dage
fra kl. 17.00 - 21.30

Børn t.o.m 10 år

7,50 €

Vi holder åbent jul og nytår
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 -461 71628

Lige ved
Zur Krone

Dilettant i Kruså i 1952.

Årets er 1992. Og på scenen i Padborg Skov lød de fejende
"Valsedrømme".

Årets historiske
årbog på gaden

Åbningstider: kl. 17.00 - 22.00 alle ugens dage

ALG
MERPLADES
M
U
N
Å
S
G
O
NU
TRERING I
OG OMREGIS
TØNDER
PADBORG OG

Af Gunnar Hattesen

Der er traditioner, som
man ikke må lave om
på, og så er der dem,
som godt kan tåle en
lille justering.

Bov og Holbøl Sogne", som
netop er udkommet.
Årbogen er blevet væsentligt fyldigere. Den er på
123 sider, og det er det største antal sider nogensinde.
Tovholder bag den 39. udgave af årbogen er journalist Torben Ølholm. Bogen
rummer et bredt favnende

Alt i murerarbejde
Til den sidste kategori
hører "Historisk årbog for

fra barndommens land i
Kruså, en fortælling om
DSB's verden på Padborg
Station under besættelsen,
historier om hele to genforeningssten, beretning om
den brutale lærer i Bov og
en fyldig beretning om den
lillebitte landsby Undelev.
Bogen er trykt i 750 eksemplarer og uddeles gratis
til medlemmer af Historisk
Forening for Bov og Holbøl
Sogne. 

udbud af lokalhistoriske
artikler og erindringer fra
en svunden tid i Bov og
Holbøl Sogne.
Der er artikler, som klæder lokalbefolkningen på
med viden om mennesker
og begivenheder, der har
præget Bov og Holbøl.
Der er en beretning

Shalimar
Restaurant
Småreparationer
● Omog tilbygning
Alt i murerarbejde
Indiske specialiteter
Småreparationer ● Om- og tilbygning
Nybyggeri
●
Hovedentrepriser
Nybyggeri ● Hovedentrepriser
Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Hønsekødretter

Mandag- fredag

7.- €

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

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

John og Lene tlf. 28 44 00 59

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A,
6330 Padborg
www.kocks.dk

Mellem ZOB
og gågaden

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

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

Dagens middag
TIRSDAG den 13.

Boller i karry med wok tai

ONSDAG den 14.

Oksesteg med bønner

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

B E R R I N

TORSDAG den 15.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

den 16.

Grønlangkål med kålpølse og hamburgerryg

LØRDAG

den 17.

Dansk bøf

SØNDAG den 18.

Dagens ret

MANDAG den 19.

Schnitzel med krydrede kartofler
og ærter

Burger

Smørrebrød

fra

3stk

39,-

for

K O L L U N D
Ø S T E R S K O V V E J

Kun 65

,-

69,-

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

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

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

N E G L E

L O R E N Z E N
3 5 , 6 3 4 0

K R U S Å

Kollund negle ønsker jer
en glædelig jul og godt nytår!

GELENEGLE & SHELLAK
MANICURE
FARVNING AF VIPPER OG BRYN
KUNSTIGE VIPPER
VOKSBEHANDLINGER
ÅBNINGSTIDER: MAN-FRE KL. 09.00-17.30

TLF. 26 13 72 42

/ KO LLUNDNEG LE

2

BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

HOLBØL
KIRKE

KOLLUND KIRKE
BOV KIRKE
HOLBØL KIRKE
Søndag den 18. december kl. 11.00 Søndag den 18. december kl. 19.00 Søndag den 18. december kl. 19.30
ved Marlys A. Uhrenholt
ved Kevin Ocksen Asmussen
ved Marlys A. Uhrenholt

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 18. december kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 18. december kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 18. december kl.10.00

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

Bov - Padborg
Begravelsesforretning
Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

Svend Hedegaard

Borgerlig begravelse - andre religioner

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
Centerleder Monica Hesse er parat til et stort rykind, når Cirkle K officielt indvies tirsdag den 20. december.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Kontoret holder ferielukket fra den 23.-30. december 2016, begge dage inkl.
Bemærk at kontoret lukker kl. 12.00 den 22. december 2016.
Din daglige samarbejdspartner
Vi ønsker
alle en glædelig jul
Din daglige
samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål
ogi erhvervset godt nytår!
og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
ADVOKATFIRMAET
BIRGIT THOMSEN
Hærvejen 9 · Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40

Fax
74 67913
55 · 6330
www.bt-advokat.dk
· padborg@bt-advokat.dk
Hærvejen
· Bov
Padborg · Telefon
74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Stor åbningsfest hos Circle K
tankstationen i Padborg
Af Ditte Vennits Nielsen

Centerleder på
Cirkle K tanken i
Padborg,Monica Hesse,
har i disse dage ekstra
travlt for et storstilet og
spændende program
er ved at blive iscenesat til "The Grand
Opening" tirsdag den
20. december.
Børn fra skoler, børnehaver
og dagplejere er inviteret
til at komme og møde julemanden, som selvfølgelig

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

har en godtepose med til
alle tilmeldte børn.
Spise flest burgere
Programmet byder på
en konkurrence om,
hvem der kan spise flest
burgere, og da tankstationen ligger midt i det
pulserende liv med bl.a.
speditions-, mekaniker og
dækfirmaer rundt omkring,
håber Monica Hesse, at
mange mænd vil bruge
deres middagspause på at
deltage i den udfordrende
konkurrence.
Kunderne kan købe gode

tilbud af tankstationens
populære mad, mens der
heppes på deltagerne.
Snoren bliver officielt klippet over tirsdag middag og
herefter skæres den enorme
Circle K kage for.
Højdepunkt
Det absolutte højdepunkt
for alle drenge - både
store og små - er tirsdag

eftermiddag, hvor først
to berømte Disney biler
kommer på besøg, nemlig
Lynet McQueen og Bumle,
og senere er der udstilling
af amerikanerbiler samt
lastbiler.
Hele dagen igennem er
der masser af løjer, musik
og smagsprøver, så Monica
Hesse håber, mange vil
kigge forbi. 

Dødsfald Dødsfald
Hanne Tholine E.
Mathiesen, Kollund, er
død, 85 år. 

Erik Ingvardt Nissen,
Birkelund Plejecenter,
Kollund, er død, 84 år. 

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

Varnæs

redaktion@bovavis.dk

Bovrup
Felsted

Vester Sottrup

OPLAG: 15.886
LEVERING:

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Gråsten
Egernsund

Post Danmark

Holbøl

TRYK:

Fårhus

OTM Avistryk A/S

Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

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

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

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

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

Reporter
Kira Bonde
Andersen
Telefon 30 53 06 36
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Tirsdag den 20. december

ALLE
VASK

uanset førpris

kr.

Musik, løjer, terningekast, præmier og gode tilbud hele dagen

50,-

Program
kl. 10.00
kl. 11.00-12.00

Pølsehorn
og 0,5 l Aqua
d’or vand
kl. 13.00

Burger

kr.

÷50%

10,-

Julemanden uddeler slikposer
Husk tilmelding
Konkurrence i burgerspisning på tid
Husk at tilmelde dig og din makker
eller firma (hold á 2 personer).
Snoren klippes officielt,
og kæmpe Circle K kage
skæres for.

kl. 14.00-15.00 Gratis burger

kl. 15.00-17.00 McQueen- og Bumlebilerne kommer
og Julemanden hilser på.

Kanelsnegl
og kaffe

kr.

kl. 16.00-17.00 Gratis æbleskiver og gløgg

10,-

kl. 17.00-19.00 Lastbiler og amerikanerbiler på pladsen

Sandwich
Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74 67 12 03



÷50%
KONKURRENCE

Tilmelding til Julemanden den 20. december kl. 10.00

Tilmelding til konkurrence i burgerspisning
den 20. december kl. 11.00

Min klasse / institution kommer med følgende antal børn:



HILS PÅ JULEMANDEN!
..........................................................................................................
Skole / klasse / institution

Firma ................................................................................................
................................................................................................
Navne ..........................................................

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

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

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

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



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

Industrivej 20 • 6330 PADBORG
74671203

Hold af
2 stk.

Industrivej 20 • 6330 PADBORG
74671203
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w w w.o p tik -h a llm a n n .d k

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, med et godt juletilbud og en julegave på 1.000 kr**
Alle glas er:
• Kvalitets-Letvægtsglas

Enkeltstyrke fra

• Super antirefleks
• med hærdning
Prisen er inkl.:
• 2 årig brilleforsikring

Flerstyrke med bredt læsefelt fra

Made in Germany

Protect service

• Synstest
Flensborg
+49-461-17617

Sønder Løgum Aabenraa
+49-4663-189990 74623470

Hørecenter: -1894629

Esbjerg
75171742

kr. 600,-

Fredericia
75925950

Haderslev
74536068

Horsens
75611600

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved min 90 års fødselsdag.
Venlig hilsen
Kathrine Hohlmann
Kliplev

Sædvanen tro skriver Bertel
Haarder hvert år op til
jul en julesang, som altid
vækker nysgerrighed blandt
politikere og journalister på
Christiansborg.
Bertel Haarder tiltræder
1. september 2017 stillingen som generalkonsul i
Flensborg. 

Denne unge dame
fylder 50 år
fredag den 16. december

Ønsker Lars og Baylei

VED DU, at dine gamle ting kan
hjælpe mennesker, der har det svært?

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17,
1. lør i md. 10-14.
Find os på Okslundvej 3, 6330 Padborg.
Tlf. 3091 3028.

Odense
63123230

Padborg
74673070

Ribe/Høm
75441544

Sønderborg
74422300

Vejle
75720512

Vojens
Tlf. 74541550

Mel.: ”På loftet sidder nissen med sin julegrød…”

Tillykke
Hjerteligt tillykke
Marianne

Kolding
75531053

Klip kuponen ud og tag den med i butikken

JULEORDKLØVERSANG

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 10.

Kuponen gælder frem til 31.01.2017

Bertel Haarder har skrevet julesang

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

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

www.optik-hallmann.dk

www.op tik-h a llm a n n .d k

** ved køb på min. 1.990,-

Risskov/Veri Center Ikast
86784337
97154515

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

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

kr. 1000,–

Beløbet bliver ikke udbetalt. Gælder ved et køb på minimum kr. 1.990,Denne kupon kan ikke kombineres med andre kuponer. Kun 1 kupon pr. kunde.

kr. 2.500,Tilbuddet gælder frem til 31.01.2017

Tillykke

Varerne i vores butik bliver revet væk,
så vi modtager gerne gode brugte varer
som tøj, møbler, bøger, ting og sager.
Hele dødsboer afhentes gratis. Ring for
evt. afhentning.

J U L E G AV E

Bertel Haarder er Danmarks
længst siddende minister. På
Venstres landsmøde forleden
blev han hædret med sin rekord med et weekendophold
på Hotel Fakkelgaarden.

1) På Borgen sidder Løkke med sit kløverblad
og nissegrød og godtefad.
Han nikker, og han smiler, og han er så glad,
for kløverblade er hans bedste mad.
Og rundt omkring står alle de ministre,
nogle glade, nogle bistre,
de glæder sig til godterne og fistrer
rundt om nissegrøden tæt i ring.

5) Det værste er dog danske Henrik Qvortrups sag,
hans kæltrings-streger kom for´n dag!
Fra Fogh og Venstre overtog han Se og Hør,
og han var ikke nogen amatør:
Han ville ha´ historier med gys i
og med kys i og tys-tys i,
Han hyrede en kilde, der var gys´lig,
og nu steger han i sin kachot!

21) Den gladeste af nisserne er Anders Sam,
han var så vred og blev så tam!
Han kravled´ op i træet, hvor han sad og hang
og peb igen-igen den samme sang:
”Hvis ikke, I vil lette toppeskatten,
kan I fatte, kommer katten…”
-Men nu er han så faldet ned til patten,
og han løber lystigt rundt i ring!

6) Og Tulle har det heller ikke særlig let,
for penge flød fra Messerschmidt,
som nu bli´r bombarderet, og det bliver hedt,
hvis han må stege i sit eget fedt.
Men Tulle spiller mange gode roller,
og han volder græns´kontroller,
han elsker, når så mange biler holder,
og betjente hopper rundt i ring.

3) I Rusland sidder Putin (Trumps og Krarups ven)
med alle sine grønne mænd,
Han bomber, og han bluffer, og han bryder frem,
og Syd-Ossetien og Krim kom ”hjem”.
Nu er han så i gang med Ukraine,
Død og pine, en lavine,
Han sætter Vesten i en kattepine,
og Assad kan bombe, som han vil.

7) Han har en ny veninde, det er Mette F.,
som har bevist sin store tæft,
Engang hun talte for partiets venstrefløj,
men sansed´ klart, at det var noget møg,
for vælgerne var enige med Tulle,
og hun skulle t´bagerulle,
hvad Auken stod for, ligger under mulde,
og hun går om Tulle tæt i ring.

4) I USA var valget fyldt med vrøvleri
med Trump og tramp og trutteri.
Det endte med et nederlag til Hillary,
og kvinder stemte på hr. Trump, fordi
han greb dem under skørterne med sus i
sådan vupti, ”by the pussy”!
Som Clinton bor han i det Hvide Hus - i
det orale office, som vi ved.

8) Men Mette hun kan også vær´ en hidsigprop,
til embedsmænd hun siger stop.
Hun ønsker sig et hold, som gir´ dem røg og gas,
Suzuki Torben, ja, og Henrik Sass!
Så bliver alle embedsmænd´ne bange,
Åh, så bange, Åh, så bange.
De vender sig og hopper et par gange,
Og de danser lystigt rundt i ring!
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Fodnote-vers: På grund af Trekløverregeringens
dannelse måtte et vers stryges.
(Det ku´ Lars Løkke ikke være bekendt):
Men Samuelsen hopper bare alt for højt!
For flertal gi´r han ikk´ en døjt.
Den topskat skal for alt i verden lettes nu,
han er så klippefast og uden blu.
Han vender sig og hopper op fra læet.
Og i træet sidder fæet.
Han siger at han slukker for relæet,
og vil vælte Løkke, hvis han kan.

Indbrud
HJERTELIG TAK
for opmærksomheden ved vort
diamantbryllup den 1. december.
Tak for alle hilsner og blomster.
Tak for den flotte dørranke
og pengegave fra beboerne
på Sønderløkke i Bov. Tak til
Knud Andersen for musik og
CD-gave. Tak for en hyggelig
eftermiddag på Bov Kro samt
for god mad og servering.
Sidst, men ikke mindst: en
stor tak til vore 3 piger for god
hjælp gennem hele året.
Kærlig hilsen
Aase og Aage Pedersen

Tyve forsøgte hen over
weekenden at begå indbrud
i en villa på Ringgade i
Padborg.

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

Bertel

Gerningsmændene fik
adgang til huset ved at
bryde en terrassedør op,
men der er angiveligt intet
stjålet fra villaen. 

Uheld
En bilist, der ville dreje af
motorvejen ved Padborg,
mistede herredømmet over
sin bil.
Ingen kom til skade ved
uheldet, men bilen fik
nogle buler. 
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Panbo fylder 75 år
Byrådsmedlem i Aabenraa
Kommune, fabrikant
Christian Panbo (A),

Christian Panbo.


Julebanko i
Holbøl
Af Per Ihle

Onsdag den 14. december
kl. 19.00 er der julebanko
i gymnastiksalen på
Grænseegnens Friskole i
Holbøl.
Initiativtager er 20-årige
Charlotte Daabeck, som
bor i Holbøl sammen med
sin kæreste.
Charlotte Daabeck

donerer hele overskuddet til
Julemærkemærkehjemmet
i Kollund, hvor hun har
været på ophold.
Til daglig arbejder hun i
LokalBrugsen i Holbøl, og
de fleste gevinster har hun
købt lokalt.
Chalotte Daabeck står for
aftenen sammen med sin
søster. 

FRØSLEV JAGTFORENING

Tak til lodsejerne og medlemmerne
for en hyggelig dag og aften, og
samtidigt ønsker vi jer og jeres familier
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår
FRØSLEV JAGTFORENING
Hans Egon Kurth

Tre drenge sprængte natten til onsdag en postkasse
på Flensborgvej i Kruså.
De brugte et kanonslag til
sprængningen.

Da politiet kom til Kruså
var de tre drenge imidlertid
væk. 

Uden kørekort
Politiet standsede mandag
middag en personbil på
Skrænten i Kruså.
Bag rattet sad en 31-årig
mand fra Padborg. Det

viste sig, at han ikke havde
generhvervet sit kørekort,
efter at han var frakendt
det. 

ÅBENT ALLE DAGE KL. 7 – 21

Kærgården

Perlekartofler Grødris

Original eller let

425 g

500 g

200 g

6-

5.Frit valg

Ved køb af
mere end
6 stk. pr.
kunde
er prisen
14,50 pr. stk.

30,00 pr. kg

MEGET MERE DISCOUNT

siger en STOR TAK til alle vores sponsorer, som var med til at støtte
vores arrangement i forbindelse med vores årlige julejagt/afslutning
HLK Consult
Circle K
Jutha og Jes Olav
Mathiesen
Hyldtoft og Hansen
Superdæk
Slots Servicecenter
Vinoteket
LB Bilsyn
Garant, Sisseck
Schroll Salg og
MAN
rådgivning
Waya.dk
MK’s Malerforretning
lmerco
Schmitz Cargobull
PALLE
Tønder
Maler lhle, Holbøl
VIKA Vinduer
Frøslev Kro
TransCargo
Nybolig
Kvickly, Tønder
H.H. Jensen
Naturmælk
ARLA
The Gun Room
Meubler med Hebru
Jyske Bank
Holbøl Landbohjem
Tinglev
Sydbank
Flugtskydningsbane
TrailerCare
NHL, Tinglev
Frøslev Træ
Naturpleje og Anlæg
Shell, Kruså
Murer Bjarne
Skifter bil
Lorentzen
Tom Houmann
Vogmand Chr. Lund
KCL Design
Kontor Syd
Avifauna
H. Klindt
Manfred Klein
Super Brugsen
Klokkeblomsten
Restaurant Bendiks,
Nørrekær
Uge
MS Køleservice
Teltudlejning
Royal Unibrew
Bov Murer og
BYGMA
Fliseforretning

Arkivfoto

Postkasse
sprængt i Kruså

Løgumklostervej 311, 6200
Aabenraa, fylder 75 år søndag den 18. december.
Christian Panbo har siddet
i byrådet siden 2002. Han
er næstformand i Kulturog Fritidsudvalget og i
Frøslevlejrens Bestyrelse.
Christian Panbo er
desuden medlem af
Teknik- og Miljøudvalget,
Kulturudvalget under
Region SønderjyllandSchleswig samt medlem af
bestyrelsen for Museum
Sønderjylland og forsyningsselskabet Arwos. 

REMA1000

Sønderjysk hakket

20 stk/560g

Hvidkål eller hakket
økologisk grønkål

Æbleskiver

Dybfrost 500 g

Rødkål
950 g

Ved køb af
mere end
6 stk. pr.
kunde
er prisen
17,95 pr. stk.

9.Frit valg

Ved køb af
mere end
6 stk. pr.
kunde er prisen
op til
18.00 pr. stk.

10.-

Tilbud gælder fra torsdag den 15. december til og med lørdag den 17. december

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

Købmand
Kim
Nicolajsen
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Hørt ved Lyren
En hel del billister blev
tilbage i oktober taget i
en fartkontrol ved Oksekær i Padborg. Mange
føler sig uretfærdig behandlet, da skiltningen
har været for dårlig.
En Facebook gruppe er
blevet oprettet og her
holder man hinanden
opdateret. Advokat
og FDM er kontaktet
og flere medlemmer i
gruppen vil have deres sag prøvet ved en
domstol.
Genbrugsbutikken i
Padborg til fordel for
Julemærkehjemmet
havde et stort rykind,
da der blev givet 50%
julerabat i butikken.
Der blev serveret æbleskiver med kaffe, og det
tog kunderne vældigt
godt imod.
Ulla Nielsen fra Søgaard oplevede sammen
med sit barnebarn
Lasse finaleshowet
i "Vild med dans".
Lasse er selv en dygtig
konkurrence-danser.
Kjeld Petersen nyder sit
velfortjente otium efter
han i sommer solgte sit
firma Padborg Rute- og
Turistkørsel til Dan
Trafik i Tinglev.
Det er Local Fitness,
der rykker ind i Faktas gamle lokaler på
Nørregade
Produktionsskolen Meritten har fået en ordre
fra Sønderborg Slot,
hvor Meritten skal lave
fængselsgitre, som de så
ud i gamle dage.
En 71-årig mand fra
Skanderborg blev mandag sigtet for at stjæle
nogle aircondition loftkassetter fra en lagerplads ved et speditionsfirma i Padborg. 

Julestemning på Valdemarshus
Valdemarshus bar
forleden præg af
julestemning med fine
boder, hyggelig julemusik og dejlig café.
Rigtigt mange kiggede ind
og fik sig en snak, en bid
mad og købte lodder i tombolaen, og flere af boderne
kunne melde alt udsolgt.
Husorkesteret fra
Valdemarshus spillede hyggelig musik, og der var som
sædvanligt en god stemning, hvor både brugere og
andre interesserede hyggede
sig. 

 Foto Ditte Vennits Nielsen

JULETRÆER OG
PYNTEGRØNT

direkte fra
Skovgården

Mulighed for “fæld selv”
Åben: Man. - fred. 14-17
weekend 10-17
Bjarne Tange · Savværksvej 4,
6340 Kruså · Tlf.: 74 67 06 61

Paul Møller fortæller
julehistorie
Af Finn Andresen

Pastor emer. Paul Møller,

JULEMARKED
Lions Club Bov

Kloakrotten.net
Torsdag 15. og fredag 16. december
kl. 10 – 17.30
Lørdag 17. og søndag 18. december kl. 10 – 16.00
i teltet ved SuperBrugsen Padborg

TOMBOLA

Samlet gevinstsum på kr. 73.500,heraf hver dag 35 gevinster
á kr. 200,Største gevinst har en
værdi på kr. 5.800,I teltet er der salg af gløgg,
hjemmelavede vafler,
ringriderpølser samt øl og vand

Lions Club Bov
www.bov.lions.dk

GEVINST
PÅ HVERT
5. LOD

Kollund, fortæller en
julehistorie, når Bov Sogns
Menighedsråd og Ældre
Sagen Bov indbyder til
Syng julen ind i Kirkeladen
i Bov.
Det sker fredag den 16.
december kl. 14,00-16,00.

Christian Cosmus og
Marius Nørgaard spiller til
julesangene.
Der er kaffe og julekager.
Entre 50 kr. Der er ingen
tilmelding. 

140 kommer til
juleafslutning
Af Gunnar Hattesen

Valdemarshus i Padborg
holder juleafslutning torsdag den 15. december kl.
13:30.
Underholdningen er lagt i
hænderne på Valdemarshus
husorkester og sangkor.
Der bliver luciaoptog og
julemanden har meldt sin

ankomst. Der bliver serveret kaffe og kage.
Sognepræst Kevin
Asmussen fortæller
julehistorier.
"140 personer har tilmeldt
sig arrangementet, så der er
fuldt hus", siger formand
for brugerrådet Mogens
Thrane. 

17 spillere skat
Padborg Skatklub samlede
17 skatspillere til klubaften
på Valdemarshus.
1.runde
Nr. 1 Gynther Bonnichsen,
Bov, 914 point
Nr. 2 Arthur Beuschau,
Kollund, 887 point

Nr. 3 Kaj Hansen,
Kollund, 868 point
2. runde
Nr. 1 Åge Juhl, Padborg,
1098 point
Nr. 2 H. V. Hedegaard,
Padborg, 1010 point
Nr. 3 Hans Bonde, Bov,
871 point. 
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Padborg emmer af god
julestemning.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Hjertestarter i
Kruså

heste med Jens Boddum
ved tømmen mange ture
rundt med folk, som nød at
køre i hestevogn.

Juletravlhed i
Padborg Shopping
Af Ditte Vennits Nielsen

Der var en god julehandel i butikkerne i
Padborg Shopping hen
over weekenden.
Padborg Jernbaneorkester

sørgede for god stemning
med julemusik, og julemanden hilste på børn og
barnlige sjæle.
Spejderne fra Padborg
havde lavet et rigtigt fint
bord af rafter, og deres
lækre brændte mandler,

som de lavede på bål, blev
så godt som udsolgt. Bov
IF Bowling stod for salg af
vafler og gløgg fra et af de
små huse, mens der var fin
chokolade og glaskunst i
det andet julehus.
Søndag travede de søde

Julemanden
Julemanden kommer atter
i næste weekend i centret,
som er den sidste op mod
jul.
Der vil selvfølgelig være
salg fra julehusene. I det
ene af god hjemmelavet
honning og i det andet står
Klokkeblomsten.
Man kan igen købe
brændte mandler, og denne
gang er det EUC Syd,
der vil lave dem lørdag.
Hestevognskørslen finder
sted søndag.
Lions Club i Bov er klar
i deres store telt, hvor de
sælger gløgg, vafler og ringriderpølser, og der er mange
fine præmier at vinde i
tombolaen. 

I Vivian og Erik Nielsens carport på Agerglimt i Kruså er der
blevet opsat en hjertestarter, som kan benyttes af de lokale
beboere. Beboerne på gaden har været med til at samle penge
ind til køb af det skab, som hjertestarteren hænger i.

Kom og hyg i Padborg Shopping
Lørdag den 17. december åbent kl. 10 - 15
Søndag den 18. december åbent kl. 11 - 15
Alle øvrige dage til og med fredag den 23. december
er der normale åbningstider
I de små søde
julehuse sælges
lækker chokolade
fra Summerbird

Jane og Carl
sælger dejlig
hjemmelavet
honning

EUC Syd sælger
brændte
mandler lørdag

Søndag
hestevo er der
gn
ved Jens skørsel
Boddum

Disse sponsorer har i samarbejde med samtlige erhvervsdrivende
i Padborg Shopping støttet julebelysningen
H. P. THERKELSEN A/S

Ulrich Dreehsen

Bov Kro

Erland Jensen
Banner · Klistermærker · Skilte

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

74 67 Padborg
47 11 Formulartryk AS
www.dekoprint-as.dk

Aabenraavej 13 . DK-6340 Kruså
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Gerda Thielsen var i 48 år medlem af bestyrelsen i HFIF.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Gerda Thielsen kan fejre 50 års jubilæum som instruktør og træner i HFIF. Her træner hun
en flok børn i badminton.
Foto Tove Hansen

Gerda Thielsen har været
instruktør i HFIF i 50 år
Af Ditte Vennits Nielsen

77-årige Gerda Thielsen
er en ildsjæl.
Hun kan fejre 50 års
jubilæum som aktiv i
Holbøl Foredrags- og
Idrætsforening, HFIF.
Gerda Thielsen har trænet

Zhenzi
strik
kr. 349,-

8 forskellige idrætsgrene,
hvor de største har været
håndbold og volleyball.
I dag er hun instruktør
for senioridræt samt træner
børn i badminton.
Gerda Thielsen kan ikke
lade være med at opdrage
børnene i forbindelse med
træningen.

"Hvis jeg ser dem smide
papir i naturen, får de at
vide, at man skal rydde
op efter sig selv", fortæller Gerda Thielsen, som
høster stor anerkendelse hos
børnene, forældrene og hos
personalet i Grænsehallen.
Gerda Thielsen er mor til
4 børn, har 8 børnebørn

og 3 oldebørn. Hun spiller naturligvis bold med
børnebørnene, når de er
på besøg på den gård, hvor
hun i en hel menneskealder
har boet sammen med sin
mand Svend Aage Thielsen.
Gården bliver stadig drevet
med dyr, og børnebørnene

elsker at hjælpe med at
fodre dyrene.
Gerda Thielsen har altid
gerne ville bruge sine kræfter. Hun er født op opvokset på en gård i Lundtoft,
som hendes datter Helle
i dag har overtaget. Som
barn var hun mere "staldkarl" end husmor, men de
huslige pligter blev hun
nødt til at lære, da hun fik
sin egen store familie.
Gerda Thielsen cykler

stadig fra Holbøl Mark til
Holbøl for at handle og om
sommeren går turen nogen
gange helt til Lundtoft.
Udover vintertræningen
spiller Gerda Thielsen også
petanque om sommeren.
Gerda Thielsen var i 20 år
formand i HFIF og sad 48
år i bestyrelsen. Hun blev
sidste år udnævnt til æresmedlem i foreningen. 

Adventstilbud
÷20%
på alle jeans

Fra den 12. december
til den 17. december

JULENS ÅBNINGSTIDER:
23.12. 10.00 - 17.30
24.12. 10.00 - 12.00
25.12. Lukket
26.12. Lukket
27.12. 10.00 - 17.30
28.12. 10.00 - 17.30
29.12. 10.00 - 17.30
30.12. 10.00 - 17.30
31.12. 10.00 - 12.00
01.01. Lukket
02.01. Lukket

Skovhuus
strik kr. 599,-

ÅBNINGSTIDER
I JULEN
Mandag - fredag kl. 10-17.30
Lørdag kl. 10-12.30
Bemærk vi har ikke
søndagsåbent
24/12 og 31/12 lukket

Torvegade 16 ∙ 6330 Padborg ∙ tlf. 5352 1858 ∙
www.miinto.dk/shops/b-1959-bentes-shop

Vi ønsker alle vores kunder en glædelig jul
og et godt nytår!

Tor
v

e gad

e 5 • 6330 P dborg • Tlf. 7467
a

333

3
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Frede Thaysen i vinmarken
med de 500 vinstokke.
 Foto Ditte Vennits Nielsen
kunne høste de første blå
druer.
I 2012 oprandt endelig
dagen, hvor deres anstrengelser skulle bære frugt.
Desværre var det ikke så
nemt, som de havde troet,
og resultatet var ikke storslået. Det at lave vin kræver
nemlig en hel del viden og
er temmelig kompliceret.

Frede Thaysen er
vinbonde i Kliplev
Af Ditte Vennits Nielsen

Frede Thaysen i
Padborg sætter pris på
et godt glas rødvin.

I 2008 fik han den gode
ide sammen med Christian
Damm fra Klemhest ved
Kliplev, at de ville prøve
at dyrke vin, når de gik på
pension.

Faktaboks
Klemhest vineri. Fremstillet af druesorterne: Regent,
Rondo, Leon Millot (blå druer) og Solaris (hvid drue)
Producenter: Christian Damm og Frede Thaysen, som
er svogre
Mulighed for vinsmagning og rundvisning ved grupper á 10-12 personer
Yderligere information www.klemhest.dk

Elsa
1.299,-

Christian Damm har
et landsted ved Klemhest
lige uden for Kliplev. Han
havde et fint stykke jord
på en sydvendt skråning,
som ikke blev benyttet,
og i foråret 2009 plantede
Christian Damm og Frede
Thaysen 125 vinstokke på
jorden.
Nu skulle de være vinbønder, men der gik 3 år, før de
Christian Damm og Frede
Thaysen i deres vinlager.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Sigrid
1.299,-

Astrid Petite
999,-

500 vinstokke
Frem til 2013 blev jorden
ved Klemhest yderligere
plantet til med vinstokke,

og kunne tappes på flasker
i december 2014. Resultatet
var meget tilfredsstillende.
Rødvinen blev tappet i
løbet af sommeren 2015,
og her var resultatet også
næsten til ug.
Vinen bliver fremstillet
efter alle kunstens regler, og
ved siden af destilleringsrummet har de to herrer
indrettet et fint sted, hvor
der tilbydes vinsmagning
til grupper sammen med en
rundvisning.
Alt tyder på at 2016
bliver det bedste år, siden
Christian Damm og Frede
Thaysen startede op som
vinbønder. 

og i dag findes der 500 stk.
i alt, hvoraf langt de fleste
er blå druer, der bruges til
rødvin, og nogle enkelte
hvide druer, der produceres
til hvidvin.
De to herrer har flittigt
studeret vinbøger og besøgt
vinproducenter i både indog udland, og den vin der
blev høstet i 2013 var mere
drikkelig end den første.
I 2014 var der en herlig
sommer og det gav druerne
et højt sukkerindhold,
hvorfor vinen skulle blive
særlig god.
Fint resultat
Hvidvinen blev fremstillet

Nora Petite
999,-

Timeless & classic watches for women

01581573 Flexkat. ann.indd 1

13/09/2016 10.03

#WhatsYourStory

495 kr. pr. stk.
Læderarmbånd m. sølvcharm

Elsa
1.299,-

Sigrid
1.299,-

Astrid Petite
999,-

4204901 / 5204901 / 6204901

Nora Petite
999,-

Vi udfører alle former for ur reparationer både armbåndsure og stueure, Dinsamt
smykker. Vi har mere end 35 års erfaring på egne værksteder.
Kranz & Ziegler STORY forhandler:

Jan Jensen

Jensen

Landsdækkende bytteservice

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73

Timeless & classic watches for women

01581573 Flexkat. ann.indd 1

Guld - Sølv - Ure
13/09/2016 10.03

URE - GULD - SØLV
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54 spiste grønlangkål
Af Ditte Vennits Nielsen

Det blev en både
sjov og hyggelig
aften med god mad,
da Ældre Sagen i
Bov samlede 54 til
grønlangkålspisning.

"Yvonne" fra Haderslev
kom forbi og gav den gas.
Hun er datter af grundlæggeren af Sønderjysk Kål,
og hun fik tårerne til at
trille ned af kinderne med

hendes friske bemærkninger. "Ja nå æ much ue - så
er der så rent, at selv fluerne
tørrer fødderne af inden de
flyver ind", lød det muntert
fra hende. 

Næstformand i Rønshaves Venner, Jonna Skau, formand Bov Sogns Ringriderforening, Mads
Larsen og formand for Rønshaves Venner Lis Andresen ved pengeoverrækkelsen.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Hyggelig julestue på
Rønshave
Af Ditte Vennits Nielsen

"Yvonne Jensen" alias
Marianne Rom sørgede for
munter underholdning.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Rønshaves Venner havde
forleden arrangeret en fin
julestue på plejecentret med
8 flotte stande.

som stammer fra overskuddet af kaffebordet ved sommerens ringriderfest. 
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Tegning af Bryan Johannsen

Fra Kongehusets gemmer

Der var godt gang i salget
af både juleting, tombola
og æbleskiver.
Bov Sogns
Ringriderforening overrakte en check på 1.200 kr.,

Lørdag den 4. februar 2017
EK ST R A T U R
OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet, Sønderborg . . . . . . . . kl. 7.00
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.15
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.20
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . kl. 7.25
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . kl. 7.30

Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . kl. 7.40
Kruså Bankocenter . . . . . . . . . . . . kl. 7.50
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.55
OK Tanken ved
Omfartsvejen i Padborg . . . . . . . . . kl. 8.00

Fra kælder til kvist på de kongelige slotte slumrer et hav af minder fra en
svunden tid. Kongernes Samling vækker nu et udpluk til live i udstillingen
”Fra Kongehusets gemmer” på Amalienborg. H.M. Dronningen og Kongehusets
kurator Elisabeth von Buchwald har plukket fra pulterrum og magasiner til udstillingen,
der genskaber otte af Kongehusets depoter med mere end 2000 genstande.

Sønderjysk folkekrav om ny OL-disciplin

2016

Igen i år er æ Rummelpot uundværlig, hvis du vil vide
… hvordan Kronprins Frederik vil få ringridning på det olympiske program
… hvordan SønderjyskE tæver FCK
… hvad der gør dig til en ægte sønderjyde
… hvordan unge sønderjyder overlever studietiden i København

Efter besøget på Amalienborg Slot drikker vi kaffe. Derefter bliver der
mulighed for at slentre en tur på Strøget.

Pris kr. 795,som dækker bus, guide, rundstykker og kaffe, middagsmad på sjællandsk kro,
éntre på Amalienborg Slot, kaffe og kage, og en hot dog på hjemturen.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

Skarp i satiren —øger den sønderjyske selvforståelse

BovAvis
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Dagplejebørn pyntede juletræ
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TILBUD PÅ JULEBUFFET
hos Restaurant HELLAS

25. og 26. december
fra kl. 17.30-19.30 og igen fra kl. 19.30-21.30

GRÆSK BUFFET
incl. øl, vin og sodavand
Pr. person . . . . . . . . . . . kun € 25,00
MIDDAGSBUFFET
fra kl. 12.00
Pr. person . . . . . . . . . . . kun €

10,00

Ring og bestil bord allerede nu!

Dagplejegruppen fra
Padborg var forleden på
besøg hos Circle K, hvor de
fik æbleskiver og saft efter de
havde pyntet juletræet.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Rødvin til
petanquespillere
Bov IF Petanque har
holdt juleafslutning på
petanque banerne i
Padborg.
Dagen blev indledt med
præmiespil, og følgende

kunne tage hjem med
rødvin:
Helle Hansen, Lilly
Christensen, Henning
Kjellerup, Egon Reiss, Ruth
Stubberup, Else Johansen,
Gitte Urban, Cille B.
Hansen, Anne Grethe

Jørgensen, Mie Petersen og
Ingeborg Kristensen.
Efter spillet var der
julehygge med gløgg og
æbleskiver, lodtrækning
om yderlige julevin og en
enkelt julesalme.
Det første præmiespil i det
nye år bliver tirsdag den 3.
januar kl. 10.00. 

12.00
SØNDAGSBUFFET kl.-14.30

SPIS Græsk middagsbuffet
HVAD !
0
DU K AN Pr. person kun € 8,0
Restaurant HELLAS
Wassersleben 25
24955 Wassersleben - tlf. 0049 461 75379

Juletilbud
FLERSTYRKEGLAS

Fra kr.

HUSK! Også med tilskud
fra Sygesikring danmark

999,-

25%

ENKELTSTYRKEGLAS
Fra kr.

399,-

Frem til
d. 23.12

- kvalitets letvægtsglas
- super antirefleks
- hærdning
- Inkl. bredt læsefelt
- Inkl. synsprøve
Kan ikke kombineres
med andre tilbud

på alle stel

Vi taler dansk
Parkering bag
butikken

optiker Jessen · Ochsenweg 27 · 24941 Flensburg-Weiche
Tlf.: 0049 461 318 45 95
Man.-fre. kl. 9.30-13.00 og 14.30-18.00 · Lørdag kl. 9.30-13.00

Gælder i Flensborg & Süderlügum
i perioden 28.11.2016 - 01.01.2017

KANON
TILBUD
KANON
TILBUD

KANON
TILBUD

HARBOE

TUBORG

Julebryg 5,7%

Julebryg 5,6%

24 x 0,33 ltr

24 x 0,33 ltr

99

44

99

BARON-FUENTÉ 12,5%

VERDI

Brut, Demi-Sec

COCA-COLA

Flere varianter

0,75 ltr

99

19

3 x 24 x 0,33 ltr

99

149

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

lør.: 8 – 18

max 6

pr. husstand

0,75 ltr

99

109

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

søn.: 11 – 20

69
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www.essen-in-flensburg.de / dk
Lige overfor CALLE
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon + 49 461 78918

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

Det danske
smil til
Flensborg-priser
Krone- brobehandlinger
Implantater
og Narkosebehandling

Dr. Bent Borg • Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg
Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

5 skarpe Michael Gabrielsen
Navn: Michael
Gabrielsen
Alder: 36 år
Bopæl: Lige købt hus
på Drosselvej i Kollund
Beskæftigelse:
Advokatfuldmægtig
Gift med Lucy og har 1
dreng og 1 pige
Er du endt dér, hvor
du gerne vil være?
”Ja, men jeg vil gerne opnå
min advokatbestalling. Jeg
skal være fuldmægtig i 3 år
og til slut bestå en prøve.
Herefter kan jeg opnå min
bestalling.
Og så ser jeg selvfølgelig
gerne som formand for Bov
Venstre, at mit parti ved
det kommende kommunalvalg får et styrket mandat”.
Husker du jeres
bryllupsdag?
”Ja, dét gør jeg. Hvert år
sørger jeg for en barnepige,
og så arrangerer jeg en
surprice-tur for min kone.
Vi tager gerne væk et par
dage, hvor det så kun er

Michael Gabrielsen er til
daglig advokatfuldmægtig i
Aabenraa.
Arkivfoto

engelsk jul, da min kone er
englænder. Den dag fejrer
vi sammen med Lucys
familie”.

hende og jeg, som nyder
hinanden. Sidste år gik
turen til Frankrig og forrige
år var vi i Malaga, så gad
vide, hvad jeg finder på
næste gang”
Dyrker du sport?
”Nej, egentligt ikke, men
jeg er hjælpetræner, når
mine børn går til springgymnastik på Kollund

Skole, og så springer jeg
sammen med dem og får
lidt træning”.
Har du nogen specielle
traditioner?
”Ja i høj grad. Vi holder
nemlig juleaften 2 gange.
Først holder vi traditionel
dansk jul den 24. december
sammen med min familie,
og 1. juledag. holder vi så

Hvad har været din
bedste ferie?
”Det var for 7 år siden,
da vi var i Mauritius med
mit firma. Jeg skulle lave
en risikoanalyse. Jeg blev
ringet op 2. juledag, og
den 28.december tog hele
familien så af sted. Vores
søn var helt lille. Det blev
14 pragtfulde dage, og
specielt nytårsaften var
helt eventyrlig. Vi boede
på et hotel, der lå helt ned
til stranden. Her blev der
stillet en kæmpe buffet op,
og ved midnat var der et
overdådigt fyrværkeri ud
over vandet. Den tur glemmer jeg aldrig”. 

• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

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

HUSK!

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

Julefrokosten bød på god mad og øl og snaps.

Julefrokost på
Birkelund
Af Ditte Vennits Nielsen

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

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Beboerne på Birkelund
Plejecenter i Bov havde

sammen med pårørende og
gæster forleden en herlig
julefrokost.
Det var Birkelunds Venner,

Foto Ditte Vennits Nielsen

som havde inviteret til
traditionel julefrokost med
øl og snaps og ikke mindst
god underholdning fra
Randi og Bjarne.
Der blev sunget med og
rokket fra side til side, og
beboerne nød den livsgivende dag. 

Hvor skal du fejre juleaften?

Jessica Hansen, Bov
"Jeg holder jul hjemme med
min mand og vore to børn,
min bror og mine forældre.
Menuen bliver kalkun og
flæskesteg. Vi skal naturligvis danse om juletræet".

Steffan Slot, Padborg
"Jeg skal fejre juleaften
hos min far i Padborg.
Vi bliver tre personer. Vi
plejer at spise flæskesteg. Jeg
hverken giver eller får gaver.
Juleaften er bare hygge".

Sebastian Slot Bernhard,
Bov
"Jeg skal holde juleaftenen
sammen med min mor
og far, min bror og mine
bedsteforældre. Jeg ønsker
mig en Playstation 4. Vi
skal danse om juletræet og
vi skal til julegudstjeneste i
Bov kirke".

Revyfolk optrådte i
Aabenraa
Ved borgermiddagen på
Folkehjem i Aabenraa optrådte Frederik Johannsen
og Preben Jensen med

et vellykket indslag fra
Grænserevyen.
Under middagen blev gæsterne også underholdt med

GRATIS
KUPON
for

Fodtryksfor en
måling
værdi DKK 160,-

et indslag fra Aabenraa
Revyen.
Revyindslagene var så
stor en succes, at Malene

Hanne Tolberg, Kollund
"Vi fejrer julen i vores
sommerhus ved Nice i
Sydfrankrig. Dejligt klima.
Vi holder en traditionel jul
med and. Jeg kører de 1650
km derned sammen med
min søn, mens min mand
flyver derned".
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Af Gunnar Hattesen
Foto Tove Hansen

Hanne Sørensen, Kruså
"Vi holder juleaften hos
min datter Anita, der bor
i Eggebæk ved Ribe. Vi
skal have både and og flæskesteg, synge julesange og
danse om juletræet".

400
meter fra
Fleggaard

Bruhn, der er tovholder på
”Et hjerte for alle” omgående engagerede de revyaktørerne fra Grænserevyen
og Aabenraa Revyen til at
optræde igen næste år. 

Udo Jensen, Bov
"Jeg skal fejre juleaften på
Smedeby Kro. Det gjorde
jeg også sidste år, og det var
hyggeligt. Vi plejer at være
omkring 40 mennesker,
som spiser and og flæskesteg, synger og danser om
juletræet".

GRÆSK TAVERNA

... lige
overfor
CALLE

GRILLHOUSE OG INTERNATIONALT KØKKEN

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

Ein Unternehmen im Verbund der WKS-Gruppe

Lieferant für alle krankenkassen

Standardinlæg

,
9
9
8
K
K
D
fra
Sportinlæg

,
9
9
1
1
K
K
D
Heideland Süd 7 • D 24976 Handewitt /OT Weding • Tef. +49 461 – 493 493
Ärztehaus Zur Höhe 10 • D 24955 Harrislee • Tef. +49 461 – 7 50 43
www.schuett-jahn.de
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Bov

Din lokale håndværker
Din Kloakmester
Nyt - Renovering - stort eller småt
Ring til Kim

Køb nu
Kun få
dage tilbage

Entreprenørservice

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Glædelig jul og
godt nytår

Kloakservice
V
Vognmand

T
K loa k-

Juleferie fra den 17. december–1. januar
Begge dage inklusive

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg
Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk
Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

LIMITED EDITION
1. OKTOBER - 31. DECEMBER 2016

PH 3½-2½ Kobber Gulvlampe
Design: Poul Henningsen

Tlf. 7467 8799 / Mobil 4082 4939
Mail: info@elis.dk

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Leveres med to overskærme, én i kobber
og én i mundblæst glas

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Glædelig jul og godt nytår

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

Juleferie fra den 17. december–1. januar
Begge dage inklusive

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

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

Norman
Rudbeck

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

Natur!

&'Ejendoms'service'ApS!

Anlægsgartner

Tømrer afdeling

Nyanlæg af have & design

Udskiftning af døre & vinduer

Vedligehold af have

Ombygning & renovering

Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Træfældning

J.C. Transport

Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus

Snerydning & saltning

Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Snerydning & saltning af fortov og parkerings områder
Privat og Erhverv

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum

2047 5290

Ejner Tranum

5050 8722

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

www.LTnatur.dk

CVR 34 22 35 72

Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

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

Porte og automatik

Ring og få et uforpligtende tilbud

Vognmandsﬁrmaet

"Få lavet en fast aftale og vi kigger automatisk forbi"

Bred VVS ApS

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså

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

Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Malermester

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

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.

Træfældning

Murer afdeling

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

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

● Private ● Erhverv

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

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

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Lundtoft

Kraftig stigning i
udlejning i Felsted
Af Gunnar Hattesen

Felsted
Forsamlingslokaler er
stort set lejet ud hver
weekend.
Det oplyste formand for
Felsted Forsamlingslokaler,
Gitte Hansen, på forsamlingshusets generalforsamling, som samlede 20
mennesker.
Deltagerne glædede sig over,
at Felsted Forsamlingslokaler
er i god gænge.
Foto Jimmy Christensen

Formand for VBIF Bodil N.
Wilhelmsen gratulerer Finn
Christiansen med hæderen
Årets ildsjæl.

Finn Høker blev
årets ildsjæl
Af Gunnar Hattesen

Årets ildsjæl i BovrupVarnæs blev købmand
Finn Christiansen, Spar
i Bovrup, der i daglig
tale aldrig hedder andet
end ”Finn Høker”.
Finn Christiansen får

hæderen på grund af sit engagement i lokalsamfundet
og sine personlige værdier
og kompetencer.
I sin begrundelse for udpegningen sagde formand
for Varnæs-Bovrup Idrætsforening, Bodil Wilhelsen,
at Finn Christiansen
gennem mange år har

haft stor betydning for
lokalsamfundet.
”Han er aktiv i vores
lokalsamfund både som
udøver og som medarrangør af aktiviteter og arrangementer”, sagde Bodil
Wilhelmsen over for 300
mennesker på Sundeved
Efterskole.
”Finn Christiansen er glad
og møder alle med et smil.
Han giver en hånd med, så
ting kan lade sig gøre”. lød
det anerkendende fra Bodil
Wilhelmsen.
Overrækkelsen fandt
sted i forbindelse med
juleafslutningen i BovrupVarnæs Husholdningsforening, Bovrup-Varnæs
Friv. Brandværn, Bovrup
og Varnæs Birk Borgerforening og Varnæs-Bovrup
Idrætsforening. 

Forsamlingslokalerne
var udlejet 45 gange, og
det er en stigning på 10
udlejninger i forhold til for
to år siden.
Forsamlingshuset er
udlejet til både familiefester, foredrag, møder og
begravelseskaffe.
”Medlemstallet er også
stigende, men bestyrelsen
efterlyser flere frivillige til
forskellige gøremål. Der er
nemlig meget, der skal laves
i det ny år”, sagde Gitte
Hansen.
Kassereren Rita Knudsen
fremlagde det reviderede

De 9 læsninger
I Varnæs Kirke synger man
søndag den 11.december kl.
16.00 julen ind med ”De 9
læsninger”.
Det er konfirmanderne
fra sognet der medvirker og

læser, og kirkens børne- og
ungekor synger.
Desuden medvirker solist,
Stine Möglich, som spiller
og synger.
”Kom og vær med til en

regnskab, der viste et pænt
overskud på 29.552,49 kr.
Der var genvalg af Gitte
Hansen, Rita Knudsen og
Karin Hansen.
Konnie Knudsen ønskede
ikke genvalg, men det blev
klaret ved, at bestyrelsen
blev reduceret fra 6 til 5
medlemmer.
Derudover består
bestyrelsen af næstformanden Jens K Jensen og
bestyrelsesmedlem Annette
Christensen
Genvalgt som revisorer
blev Torben Meyer og Jan
Petersen. 

dejlig stund i vores smukke
kirke i Varnæs og mærk
julestemningen komme til
dig”, lyder opfordringen
fra sognepræst Mai-Britt
Josephsen Knudsen. 

KLIPLEV SOGNS VOKSENUNDERVISNING

– Foredrag 2017 –
på Forsamlingsgården i Kliplev kl. 19.30
Kliplev Hovedgade 24, 6200 Aabenraa

17. Januar. Redaktionschef Kirsten Elley, Danmarks Radio P4, Syd.
Emne: Gad vide om jeg nogensinde flyttede fra Sønderjylland.
Ny chef for Danmarks Radio P4 i Aabenraa. Efter 27 år ved
Morgenavisen Jyllands Posten er hun vendt hjem til landsdelen,
der altid har været en del af hende. Hun er født i Kværs.

31. Januar. Stewardesse Connie Svendsen, Frederiksberg.

Emne: Farvel til brokrøvene.
Hvis alle ville give det lille ekstra, ville verden være positivt forandret.
Flere end 60.000 har allerede oplevet Connie som foredragsholder. Hendes
fortællerevne har gjort, at deltagerne begejstres ved hendes historier.

14. februar. Højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg, Uldum.

Emne: Fart over feltet og klaverspil der rykker.
En sangaften med Jacob Tybjerg tager tilhørerne med på en rundtur
i den 18. udgave af højskolesangbogen. Han ynder at fortælle
historier undervejs og komme med betragtninger om, hvorfor han
synes det er vigtigt at synge og i særdeleshed synge sammen.

28. februar. Pastor Michael Ravnholt Westh, Kliplev.

Mennesker og personlige tildragelser af betydning for min karriere.
Om min vej til Kliplev. Vi mennesker formes af de mennesker og
de begivenheder, som på godt og ondt får betydning for os.

14. marts. Rune Støvring, Svendborg.

Emne: Det gode liv. Jeg tror alle har en forestilling om ”det gode liv”, det havde
jeg også før jeg kom ud for en gymnastikulykke der ændrede mit liv for altid. Alle
mine fremtidsplaner og drømme blev revet ud af mine hænder på et splitsekund
og jeg har nu brugt 11 år på at overvinde mine tab og komme videre i livet.

Fredag den 29. september 2017
kl. 19.30 i Kliplev Hallen.
Foredrag med journalist og TV-vært
Hans Pilgaard i samarbejde
med Kliplev Hallen.
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Køb billet til Hans Pilgaard
inden 1. marts
kr. 180,Med spisning i alt kr. 300,Billet efter 1.marts kr. 200,Med spisning i alt kr. 325,-

Pris kr. 250,- for de første 5 foredrag – et foredrag kr. 50,Billetter kan købes hos nembillet.dk eller i Kliplev Hallen
tirsdag, onsdag, fredag kl. 16-20
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Gestus
æbleskiver

Big Top
Zinfandel

500 g

Corterosso

10.-

Spar op til 240.70

PR. POSE

Spar op til 229.70

Spar op til 15.50

Taffel chips eller snack Kærgården
Flere varianter
130-175 g

Original eller let
200 g

Spar op til 12.95

10.PR. POSE

Clementiner

8.PR. STK.

250.6 FLASKER

Antico
Ceppo

Spar op til 229.70

Spar op til 329.70

25.- 450.2,3 KG I KASSE

6 FLASKER

Flere varianter

10.PR FLASKE

+ pant

Casa
Rosalia
Reserva

250.6 FLASKER

Spanien
Kl 1

Pepsi, Faxe kondi
eller Nikolin

299.6 FLASKER

Dom
Montarels
Chardo

Spar op til 249.70

350.6 FLASKER

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109
ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 13. december til og med fredag den 16. december 2016
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

