Ta k f o r d i d u
handler lokalt

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

Uge 41 10. oktober 2017 9. årgang
NYT!!!
Vi har netop fået forhandling
af Leica optik

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

GRÅSTEN ∙ PADBORG

DELIKATESSEN TILBYDER
2 x Stjernekaster + 1/1 flaske
Rød- eller hvidvin

Vi byder efterår
et
velkommen
www.thegunroom.dk
The Gun Room A/S

Fine guns, clothes & accessories

D
FREDAGSTILBU

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

KØREKORT

kun

BIL & MC

100,-.

HOLDSTART GRÅSTEN
Torsdag den 26. oktober kl. 18.00

Gerne mod forudbestilling

Teorilokale. A. D. Jørgensensgade 2A

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

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbent alle dage kl. 7.00-19.00

74 43 30 00

KØRESKOLE

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

TILSTANDSRAPPORTER

Både for virksomheder og private
Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver:

ENERGIMÆRKER

✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse
med momsindberetning, skattebetaling mv.

EL-RAPPORTER

✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst
samt indberetning af selvangivelser til SKAT
✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

TIL FORNUFTIGE
PRISER

✔ Assistance med bogholderiopgaver
✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

Egernsund og Kværs
El-service
TØMRER-

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!
2

gnillitsd

u-dab

4 47 .flT

75 05 8

4 47 .flT

IT salg, service og support

& SNEDKERARBEJDE
til virksomheder og private
22 67 48
75
TIL DEN
RIGTIGE
PRIS

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk Tømrer
et@arkitekttychsen.dk
· Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Ring til Allan
Vi udfører også malerarbejde

009
Ring og hør hvad jeg kanmgøre
for dig
Revisor André Tarp  Gråsten  Tlf. 53 82 84 84
75 05 8

74 05 8

4 47 .flT

HDTV-box
medfølger!

Ingen k
kortafgift
ortafgift

T
Tv-abonnement
v-abonnement til 4 rum

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

BUM!

Smørrebrødsfestival

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

Torsdag den 19. oktober kl. 18.00
72 kanaler
Få et uforbindende
*
*
tilbud når det gælder
pr. md.
pr. md.
pris 1. år
Min. pris 1. år
TV - RadioMin.-4.788,3.588,Antenne - Parabol

399,,-

299,-

88 kanaler

578,*

pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

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

BROAGER
SKOLEGADE 2

&

TLF.: 74 65 24 26

GRASTEN
RADIO
6300 GRÅSTEN

MOBIL: 40 27 26 39

25 46 00 55

D

Standard installation

Greve på

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

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

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

28 kanaler

TILMELD
DIG PÅ
TELEFO
N
74 43 30
00

Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun . . . . . . . . . . kr.
Børn under 12 år . . . . . . . . . . . . . . . .

158,-

AFHENTNINGSTILBUD:
Schnitzel Wiener Art med tilbehør . . . . . kr.
Stort flot stjerneskud . . . . . . . . . . . . . . kr.
SØNDERBORG
BILLED. . . . . . . . . kr.
Hver fredag:
5 stk smørrebrød

130,85,125,-

½ pris

& LYD6SERVICE
Slotsgade
· 6300 APS
Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg
· www.1747.dk
Tlf.: 7442 5791mail@1747.dk
· email: tvservice@mail.tele.dk

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
✔ Fugearbejde
✔ Termoruder
✔ Tagarbejde
✔ Forsikringsskader
✔ Vinduer og døre

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk
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Vi har et stort udvalg af

HUSK

HJEMMELAVEDE
SPECIALITETER
i vores slagterafd.
Bl.a. surrib, sylte,
kålpølser, fedt osv.

GRÅSTEN · PADBORG
SLAGTEREN TILBYDER
Marineret nakkefilet

1,5 kg

75,-

Kød er
skåret i
butikken

DELIKATESSEN TILBYDER
Husets tærte

SLAGTEREN TILBYDER
Gyros

SLAGTEREN TILBYDER
Hjemmelavede
kålpølser

700 g

8 stk

50,-

50,-

DELIKATESSEN TILBYDER
4 stk. Fiskefilet eller
4 stk. frikadeller

DELIKATESSEN TILBYDER
Fiskeplatte til 2 personer
Med tun mousse, varm røget laks med
rygecreme, fiskefilet og æg/rejer

G
FRIT VAL

Kun
Kun

Kun

29,-

25,-

100,PA DB OR G

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

Løsvægt
slik
Pr. 100 g

UD
FREDAGSTILB

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

7

Ugens special/franskbrød
uge 41
Gælder mandag til fredag

95

Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Kan være
nyt hver dag
kun

25,Telefon 74 67 31 36
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UGENS SKARPE Vi byd

Becel, flydende
500 ml.

er efteråret
velkommen

Knorr sauce
Flere vaianter

Matilde Kakao
skummetmælk
0,5%

UNDER
½ PRIS

G
FRIT VAL

Pr. pakke

10,-

Ta’ 3 stk

25,-

Maks. 6 stk. pr.
kunde pr. dag

Knorr pasta- eller
risretter

6

95

Riberhus ost i skiver
200 g
Vælg mellem ML 45%
eller ML 45%
med kommen

Flere
varianter

FRIT VAL

Pr. liter

G

Tilmeld dig vores

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

FRIT VAL
Pr. pakke

12

95

Send Sb 3485
til 1400 for tilmelding i Padborg

G

og send Sb 3790
til 1400 for
tilmelding
i Gråsten

Pr. pakke
et part
Begræns

14

i

48

GÆLDER HELE UGEN

½ PRIS

FRUGT/GRØNT TILBYDER

GÆLDER HELE UGEN

BLOMSTERAFD. TILBYDER

Gulerødder

4 kg. kartofler

Dobbelt kalanchoe

2-grenet orkidé

900 g. Kl. 1

Kl. 1

10,5 cm. potte
Flere farver

Flere farver

FRIT VAL
Pr. bakke

12

95

Pr. pose

14

95

Fyld
kurven

G
FRIT VAL

G

Pr. stk

Pr. bdt.

15,-

59,-

Fyld
kurven

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 10. oktober til og med lørdag den 14. oktober 2017 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

meget billigere

meget billigere
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten

-

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

-

Åbent mandag - fredag kl. 10-14

Gudstjenester og andre aktiviteter

Halloweengudstjeneste

Tirsdag den 10. oktober

kl. 9.30 ..... Nørkleklub i Adsbøl klubhus

Torsdag den 12. oktober

kl. 18.30 ..... Fællesspisning i Kværs med foredrag

Gråsten-Adsbøl menighedsråd inviterer byens børn og deres
voksne til en (u)hyggelig halloweengudstjeneste i Gråsten Slotskirke
fredag den 27. oktober kl. 17.00.

Søndag den 15. oktober

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

Søndag den 15. oktober

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

Kirken og Slotsgården vil være pyntet med græskar og lys, og
vi skal synge, høre historier og jage mørket bort af lyset.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på aftensmad
(spaghetti med kødsovs) i konfirmandstuen.
Pris: voksne kr. 25,- og børn kr. 10.Tilmelding til kirkekontoret: telefon 2080 7170
eller på mail: graasten.sogn@km.dk

Se mere på www.graastenadsboelkirker.dk

Børnene meget gerne må komme udklædt.

Fårhus Forsamlingshus

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

f
a
g
o
b
y
N

Pung
En pung blev torsdag stjålet
fra en Toyota Avensis,
som holdt parkeret ved
Ulsnæs-Centret.
I pungen lå der kørekort,
sygesikringsbevis og 800
kroner i kontanter. 

Tom
Buk-Swienty
Det ensomme hjerte
Det ensomme hjerte er skrevet
på baggrund af Hans Horns egne
optegnelser. Via hans detaljerede og
yderst troværdige erindringer, der
bygger på dagbøger og andre samtidige
personlige kilder fra krigens tid, og
delvist med Hans Horn selv som
fortæller, folder Tom Buk-Swienty
en stor og usædvanlig fortælling ud
om krigen i Europa, set gennem et
følsomt og musikalsk menneske,
der på første hånd oplevede de
politiske forandringer og ikke
mindst krigen på tætteste hold.

Der var et stort opbud af gratulanter, da uddeler Jesper Thomsen fejrede 50 års fødselsdag og
25 års jubilæum som uddeler.
Foto Jimmy Christensen

SuperBrugsens
førstemand hyldet
Af Gunnar Hattesen

Gratulanter i stort tal var
fredag mødt op for at fejre
uddeler Jesper Thomsen,
dels fordi han fylder 50
år, dels forbi han kunne

fejre 25 års jubilæum som
uddeler.
Der blev holdt en
stribe taler, blandt andre
af formand for Gråsten og
Omegns Brugsforening
Birgitte Bille Schøning, den

tidligere formand Erling
Nissen og den tidligere
uddeler Kaj Clausen, som
roste ham for at være
visionær, iderig og være en
dygtig brugsvand. 

´

Pris

Inkl. flad presenning
og næsehjul

34995

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

756 A-13 Stål

GRÅSTEN BOGHANDEL

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

Inkl. flad presenning
og næsehjul

Indv. ladmål 255×145×35 cm
Totalvægt 750 kg
Nyttelast 507 kg

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

KAMPAGNEPRIS
4.495,Ekskl. moms 3.596,-

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

5

Vi nedsatte i september 60 varer og fortsætter
Hjælp os, hvis priserne ikke er på plads så retter vi til med det samme.
Vi følger hyldepriser på mærkevarer i Netto, Aldi, Rema og Fakta,
dog ikke spot, fødselsdag eller andre tilbudspriser

GRÅSTEN

Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten
Tlf. 7365 2600
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00
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Anne Mette Hancock gæstede bogcafé

Velvære aften
279,13 oktober
Af Gunnar Hattesen

BUFFET &
VELVÆRE
www.enjoyresorts.dk/velvære
Husk tilmelding på tlf. 7365 0033

Sønderhus
Ferieboliger

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse
til udlejning
•
•
•
•

Gråstener-forfatteren
Anne Mette Hancock
indtog søndag den
ene stol i Brecklings
Bogcafé i Sønderborg.
Samtalen om forfatterskabet havde hun med forfatter Jakob Melander, der
næsten har færdigskrevet
sin 7. bog.
Så det var en debutant
og en erfaren forfatter,

der levende fortalte de 70
mennesker om deres forskellige indgangsvinkler til
skriveriet.
Samtalen gled let og ubesværet – man forledtes næsten til at tro, at de var vant
til hinandens selskab, men
det var ikke tilfældet. 
Publikum oplevede en
spændende krimi-eftermiddag med forfatteren Anne
Mette Hancock, der klart
inspirerede til læsning.
 Fotos Jimmy Christensen

LEJLIGHED I GRÅSTEN

Lokale
Professionelle
Lav provision: 24-32%
50% rabat til nye
udlejere de første
12 måneder

Centralt beliggende lejlighed i Gråsten på 77m 2
på 1. sal med 2 stuer, soveværelse, køkken og bad.
Hertil 7 m 2 altan fra køkken. Et værelse på
17 m 2 på 2. sal samt depotrum i kælder.
Mulighed for leje af carport. Lejligheden er klar til indflytning.

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

Husleje 4600,00/mdr. plus forbrug.

HENVENDELSE TLF. 20 21 21 17

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

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland,
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet,
klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.
“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

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

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

HENVENDELSE NIELS ERIK MOSEHOLT
TLF. 2988 0873 / MAIL: N.MOSEHOLT@GMAIL.COM
Oplag: 15.886 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansv. redaktør

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

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

HUS UDLEJES I RINKENÆS
Fritliggende parcelhus på 100 m2 med
havudsigt udlejes pr. 1 december 2017
Husleje kr. 4500,-

HENVENDELSE PÅ TLF. 74 65 13 89

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

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

Grafisk
arbejde

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Mediechef
Ingrid Skovbo
Johannsen

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Telefon 23 23 73 37

Telefon 2972 4454

Telefon 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

clf@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Susana Calderón

Fotograf

Fotograf

Bogholder

Jette Nørlund Pedersen

Adm. medarbejder

Reporter

Tove Hansen

Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

Telefon 24 64 35 01

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Fotograf

Søren Gülck

Jimmy Christensen

Telefon 23 80 12 54

Telefon 29 25 95 50

gulck@graastenavis.dk

Reporter

Bettina A. Jessen

Pia Koch Johannsen

SPAR 20%
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Ved køb af minimum 2 VICHY produkter*

SPAR 20%
SPAR 20%
Ved køb af minimum 2 VICHY produkter*

Ved køb af minimum 2 VICHY produkter*

Tibuddet
gælder kun
fredag den
13. oktober
SPF 25

SPF 25

VICHY HUDPLEJEDAG
SPF 25

Fotograf Søren Gülck og uddeler Jesper Thomsen med de nye bæreposer i SuperBrusen.

Foto Jimmy Christensen
På den anden side er der
et motiv af Gråsten Slot
med to svaner.
Det er fotograf Søren
Gülck, som har leveret
billederne og lavet opsætAf Gunnar Hattesen
På den ene side er
ning af poserne i samarder et aftenmotiv af
bejde med uddeler Jesper
SuperBrugsen i Gråsten
Prins Henriks skulptur
lancerer en ny bærepose
"Dronningen", som står på Thomsen. 
med lokale motiver.
Carl C. Biehls Plads.

Nye motiver
på bærepose

VICHY HUDPLEJEDAG
VICHY HUDPLEJEDAG
FÅ KVALIFICERET RÅD OG VEJLEDNING OM VICHY HUDPLEJE
FÅ KVALIFICERET RÅD OG VEJLEDNING OM VICHY HUDPLEJE
FORMULERET TIL SENSITIV HUD. HYPOALLERGEN. VICHY MINERALISERENDE TERMALSK KILDEVAND.
FORMULERET TIL SENSITIVRÅD
HUD. HYPOALLERGEN.
VICHY MINERALISERENDE
TERMALSK HUDPLEJE
KILDEVAND.
FÅ KVALIFICERET
OG VEJLEDNING
OM VICHY
*Kan ikke kombineres med andre tilbud
*Kan ikke kombineres med andre tilbud

GRÅSTEN APOTEK
BROAGER APOTEK

FORMULERET TIL SENSITIV HUD. HYPOALLERGEN. VICHY MINERALISERENDE TERMALSK KILDEVAND.
*Kan ikke kombineres med andre tilbud

Mortens Aften
Fredag den 10. November

HOVEDRET
Andesteg med rødkål,
gammeldavs hvidkål,
brune og hvide kartofler,
tyttebær og andesauce

DESSERT
Sønderjysk æblekage
Husk at reservere bord

PR. KURVERT KR.

239,-

䈀攀猀琀椀氀 琀椀搀 琀椀氀 攀渀 最爀愀琀椀猀 栀爀攀瀀爀瘀攀 栀漀猀 嘀椀戀攀欀攀㨀

Menuen serveres som buffet

ᴠ䜀漀搀 漀最 欀漀洀瀀攀琀攀渀琀 猀攀爀瘀椀挀攀⸀
䈀攀栀愀最攀氀椀最 漀最 瘀攀渀氀椀最 戀攀琀樀攀渀椀渀最
ⴀ 漀最 爀椀洀攀氀椀最 瘀攀渀琀攀琀椀搀ᴠ
䜀爀猀琀攀渀ⴀ欀甀渀搀攀Ⰰ 㜀⸀ 愀甀最甀猀琀 ㈀ 㜀
匀攀 昀氀攀爀攀 瀀 搀椀渀栀猀⸀搀欀

Vi har plads til selskaber op til 60 personer,
når det gælder fødselsdag, jubilæer, konfirmationer og receptioner
Toldbodgade 10, Gråsten • Telefon 7344 1000 • www.CaFeodora.dk
Mandag lukket • Tirsdag - fredag kl. 17 - 21 • Lørdag og søndag kl. 12- 21

吀漀爀瘀攀琀 ㌀
䜀爀猀琀攀渀
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Cyklister: Den har vi
Regnfuld løvfaldsfest ventet på i mange år
Af Signe Svane Kryger

Den årlige løvfaldsfest,
der fandt sted i UlsnæsCenteret , blev afholdt i
regn og gråvejr.

Regnvejret havde dog
medført, at mange tilskuere
blev derhjemme, hvilket
ledte til, at tilslutningen
til arrangementet ikke

var ligeså stor som de forgangne år.
Det var Gråsten Handel,
der havde arrangeret
Løvfaldsfesten. 

Løvfaldsfesten bød på loppemarked, salg af forplejning til maven og ganen,
musik og opvisning.

Af Gunnar Hattesen

Den 6 km lange cykelsti mellem Kværs
og Gråsten er med et
halvt års forsinkelse
nu officielt indviet, og
det vækker glæde hos
cyklister i Kværs.

teknik og miljø, Frode
Sørensen (S) kunne en flok
af tålmodigt ventende borgere sætte kursen ud på den

kulsorte asfalt mod Kværs,
hvor den stod på grillpølser
og en sodavand eller øl. 

Efter en kort tale af
formand for udvalget for
Der var stor interesse for den
nye cykelsti mellem Kværs og
Gråsten.
 Fotos Jimmy Christensen

Der var masser af aktiviteter
ved Løvfaldsfesten.
 Fotos Jimmy Christensen

ÆBLEFESTIVAL

Grænseløse oplevelser –

dansk-tysk Æblesejlads
på Flensborg Fjord 2017

Gråsten Havn
12.-14. oktober
Ørestik
kr. 995,-

Vedhæng
m. guldblad
og brilliant
kr. 2895,-

Flensburg, Museumshavn
13.-15. oktober
Kollund Mole
13. oktober
Glücksburg, Seebrücke Sandwig
13. oktober

Charm
fra kr. 895,uden armbånd

Gratis shuttlebus den 13. oktober!

Info, afgangstider & stoppesteder: www.flensburger-foerde.de/apfelfahrt

Slotsgade 7, Gråsten • tlf. 61 38 86 34
mail: satosi@bbsyd.dk • Sönnichsen Ure & Smykker

„Grænseløse oplevelser - dansk-tysk Æblesejlads på Flensborg Fjord“ støttes af KursKultur
med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein.
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
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Se mere på
graastenforum.dk
Torsdag 12. oktober kl. 17-19.30

Kl. 17.00 Æblefestivalen åbnes
på Gråsten Havn.
• Salg af pizzaslices 20 kr.
Kl. 18.30 Vær med til det stemningsfyldte
lanterneoptog.

Fredag 13. oktober kl. 10.00-17.00

Aktiviteter på havnen for hele familien.
Smag på Gråsten og Sønderjylland hos
lokale fødevareproducenter, pres din egen
æblemost, se på kunst og kunsthåndværk, udforsk områdets fiskearter og kør
en tur i hestevogn.
Kl. 13.00-16.00 Søværnets patruljeskib
”Freja” holder åbent skib.
• Udstilling fra skolernes æbleuge, køb
kaffe og kage og prøv lykken i tombolaen.
Kl. 13.00-17.00 Musik på scenen og æbleaktiviteter for børn.
• Mød gøgleren Art Petit.
Kl. 15.30-16.15 Forestilling ved
Det Lille Teater.

12.-14. oktober 2017
3 stemningsfyldte dage med masser af
smag og oplevelser på Gråsten Havn
Fredag aften kl. 19-24

Shantyaften med mad og musik
Kl. 19.00 Nyd en lækker æblefestivalmenu v. Det Sønderjyske Køkken og
koncertaften i opvarmet telt på havnen.
Downtown Dynt spiller under middagen,
og bagefter spiller folkgruppen
Heartlands.

Heartlands

Billetpris inkl. buffet

kr. 300 kr.
Æblefestivalen indgår i et grænseoverskridende samarbejde mellem
Flensburg, Glücksburg, Kollund og
Gråsten om æblesejladsen på
Flensborg Fjord med aktiviteter 12.-15. oktober.
Se mere på KulturFokus.dk

Sponseret

Billetter kan købes hos Gråsten
Boghandel, Matas i Gråsten,
Turistbureauet i Det Gamle Rådhus eller online.
Find linket på
graastenforum.dk

Lørdag 14. oktober kl. 10-17

Æblesejlads
Kl. 10.00 Vink farvel til skibene i æblesejladsen, som stævner ud på Flensborg Fjord.
Aktiviteter på havnen for hele familien.
Smag på Gråsten og Sønderjylland hos
lokale fødevareproducenter, pres din egen
æblemost, se på kunst og kunsthåndværk, udforsk områdets fiskearter og kør
en tur i hestevogn.
• Udstilling fra skolernes æbleuge, køb
kaffe og kage og prøv lykken i tombolaen.
• Musik på scenen og æbleaktiviteter
for børn.
Kl. 12.30 Dance it for Kids & Teens.
Kl. 13.00 Lær at bruge en hjertestarter.
Kl. 14.00-16.00 Søværnets patruljeskib
”Freja” holder åbent skib.

Æblekagedyst og æblekagebord
Alle kan deltage i Den Store
Æblekagedyst
Kl. 14.00 Indlevering af kager til dysten
i Æblesejladsteltet. Tilmelding senest 11.
oktober. Se mere på graastenforum.dk
Kl. 15.00 Det Store Æblekagebord,
billetter købes på stedet til 50 kr., 25 kr.
for børn u.12 år.
Kl. 16.00-16.45 Forestilling ved
Det Lille Teater.

Gråsten - dit eget lille kongerige

I Gråsten står vi klar med en velkomst, der er en
konge værdig. Her er både plads til at tænke store
tanker, til det nære og vedkommende og til at være
sig selv. Her er plads til dit eget lille kongerige.

Æblefestival2017_Annonce_266x360mm.indd 1

26/09/2017 12.50

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

Din lokale håndværker
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Hans Henrik Fischer

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

Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

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

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

Annonce.indd 1

Tlf. 74 65 09 16

Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
post@graasten-murerforretning.dk

EK el -service
INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 23 71 58 59

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

aut. el-installatør

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
v. Lars Festersen

Bygningskonstruktør, murermester

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

www.fischer-advokatfirma.com

Egernsund Malerforretning

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

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

Flisearbejde udføres
professionelt og godt

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

v/ Dieter Lukas Thiel
Fliserlægger siden 1993

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

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

Opsætning af alle typer fliser,
også mosaik og natursten m.m.
KONTAKT MIG PÅ: Telefon +45 2142 1508
eller mail: bauen.mit.thiel@gmail.com

Mølmark 13 · 6310 Broager
www.ek-el.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
alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

Skovbøl El-Service

BENT
CHRISTENSEN
Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

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

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

Tak fordi du
handler lokalt

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

ALT UNDER ET TAG

www.el-teknik.dk

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

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

�

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

AUTO

Service og
reparation af
alle bilmærker

WEEKENDLEJE

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

GKV

÷50%
på dag nr. 2

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

www.gkv-auto.dk

Gratis
lånebil

28-01
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Julebuffet

59 spillede skat
Skatkortene var på bordet, da Gråsten Skatklub holdt klubaften i
Ahlmannsparken.
1. runde
1. Orla Rodenberg, Padborg
2. Klaus G. Petersen, Broager
3. Poul Henning Als, Felsted
4. Torben Ries, Padborg
Nybegyndre
1. runde
1. Lise Lauritzen, Aabenraa
2. Luke Petersen, Gråsten
3. Christian Lauritzen, Aabenraa
4. Gert Ohlsen, Sønderborg

NYHED!
D. 17/10
& 19/10

ud af huset

1378
1269
1263
1212

2. runde
1. Preben Jensen, Broager
2. Knud Hansen, Gråsten
3. Orla Rodenberg, Padborg
4. Werner Clausen, Felsted

1023
878
633
514

2. Runde
1. Luke Petersen, Gråsten
969
2. Lise Lauritzen, Aabenraa
717
3. Gitte Nielsen, Felsted
714
4. John Beck Christensen, Gråsten 607

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

1894
1366
1106
1098

lade
Fiskefilet m/remou
kr. 15,00
og citron
kr. 9,00
Surrib
kr. 9,00
Hvidkål
kr. 12,00
Æbleflæsk
kr. 15,00
Frugtsalat
kr. 21,00
Røget laks

POOL PARTY

for de mindste, skal kunne svømme.
Diskolys, røgmaskine, sodavand & masser af vand-sjov!

Andesteg med
rødkål
Mørbradbøf
Ost (3slags)
Brød og smør
Medisterpølse
Ribbensteg

kr. 24,00
kr. 21,00
kr. 24,00
kr. 15,00
kr. 15,00
kr. 15,00

50,- kr inkl. 1 sodavand

Pr. kuvert kr.

119,-

WELLNESS

for forældre, afslapning mens
børnene hygger sig til pool party.
125,- kr inkl. frugt og bobler
Tilmelding nødvendig på
7365 0033 - info-mf@enjoyresorts.dk

www.enjoyresorts.dk/poolparty

MIN. 12
PERSONER

Julebuffet

129,-

kun kr.
inkl. brød og smør. MIN. 12 PERSONER

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

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06

SØNDERBORG KOMMUNE
BRUGER 108 MIO. KR. MERE

69 mio. kr.

111 mio. kr.

108 mio. kr.

Kilde: www.noegletal.dk

52 mio. kr.

på administration end en dansk gennemsnitskommune
– Det kan gøres bedre.

2014

2015

2016

2017
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Dans og sved på panden
Af Gunnar Hattesen

Kræftens Bekæmpelses
lokalafdeling i Gråsten
samlede 109 danseglade deltagere til Lyserød
Lørdags arrangementet
i Ahlmannsparken.

udtrukket fine gevinster på
billetten.
Efter pausen var der
Zumba.
Dagen blev rundet af med
en runddans, hvor deltagerne tog hinanden i hænderne og fik tappet de sidste
kræfter i en kædedans.

Formand for Kræftens
Bekæmpelse i Gråsten, Orla
Skovlund Hansen, oplyser,
at Lyserød arrangementet
gav et overskud på 10.275
kr., som bliver sendt videre
til brystkræftforskningen. 

Dance All Over stillede op
med deres dygtige instruktører og deltagerne fik 2½
timer med fuld fart over
feltet.
I pausen blev der

Der var fuld fart på feltet i
Ahlmannsparken.
Fotos Jimmy Christensen

De dybeste Lokale modeller på
rødder catwalken
—Dronningen om danskerne
Foredrag ved
politisk redaktør
Thomas Larsen
MANDAG DEN 23. OKTOBER
KL. 19-21 PÅ DEN GAMLE KRO,
SLOTSGADE 6, GRÅSTEN.
Thomas Larsen fortæller om sin nyeste bog ”De dybeste rødder”.
Med Dronning Margrethe som vejfører kommer vi med på et
togt gennem Danmark. Aldrig før har Dronningen fortalt så
indgående om sit liv og landsmænd.
Det er blevet til historien om os. Fortalt af en regent, der kender
hver en krog af landet og forstår at tage folkesjælen på kornet.
En stor del af interviewet har han foretaget på Gråsten Slot.
Pris 125 kr.
Billetter kan købes hos Gråsten
Boghandel, Rådhuskiosken,
Sönnichsen Ure & Smykker samt Matas

LOF SYD

Lokale modeller fremviste torsdag aften
efterårets kollektion
fra tøjbutikken Bruhns i
Ulsnæs-Centret.
På catwalken gav de
kvinderne smagsprøver på
efterårets mode. 

Godt 40 kvinder overværede
lokale modeller på catwalken
i tøjbutikken Bruhns.
 Fotos Jimmy Christensen

Fokus på
hudplejeprodukter
Apoteket i Gråsten og
Broager har ekstra fokus på
deres hudplejeprodukter i
efteråret. I uge 41 lægger de

ud med mærket Vichy og
senere kommer turen til La
Roche-Posay.

Personalet vil være parat til
at give råd og vejledning. 
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Sammenhold i Adsbøl
Af Signe Svane Kryger

Lina Lassen signerede lørdag i Gråsten Boghandel sin nyeste bog, der hedder "Mod", som er
på 280 sider.
Foto Jimmy Christensen

Linda Lassen udgiver
ungdomsbog
Af Gunnar Hattesen

Forfatteren Linda Lassen
fra Gråsten har udgivet en
ungdomsbog, som behandler de helt unges problemer
med mobning, spiseforstyrrelser, hadforbrydelse og
mindreværd.

Bogen hedder "Mod", og
det er den flittige forfatters
værk nummer 40.
Mod handler om tvillinger, der kommer i en
ny klasse og sætter sammenholdet og de indbyrdes
normer på prøve.
Der er både mystik,

spænding, forelskelse, morale og personlige prøvelser
i ungdomsbogen.
Linda Lassen har udover
en lang række ungdomsbøger i de seneste år udgivet
historiske romaner med
udgangspunkt i autentiske
personer. 

Overskuddet er endnu
ikke talt op efter byfesten
i Adsbøl, men det tegner
til et mindre overskud til
Adsbøl Borgerforening.
Det næste arrangement,
foreningen afholder, er
nørkleklub samt dartaften,
som foregår hver mandag
hele vinterhalvåret.
”Der kommer sandsynligvis også et julearrangement”, fortæller borgerforeningens formand Mona
Johannsen.
Adsbøl Borgerforening
har omkring 150 husstande, der er medlemmer i
foreningen. 

Glade mennesker prægede
Adsbøl, da der forleden var
byfest.
 Fotos Jimmy Christensen

ViKaLi åbner igen


Foto Søren Gülck

Elever hørte om
æblets hemmeligheder
Af Søren Gulck

Elever fra Rinkenæs og
Gråsten skoler blev forud
for Æblefestivalen sat lidt
dybere ind i æblet historie
og mange hemmeligheder.

Derfor var en del af
skolernes emneuge henlagt
til slotsgartneriet, hvor et
af gartneriets væksthuse
var indrettet til skolestue.
Her fortalte gartner Jens
Hansen om dyrkning af

æbler, hvordan det opformeres, passes og beskæres.
Gartner Jens Hansen
forstod at formidle nyttig
viden om æbler på en særdeles medrivende og lærerig
måde. 

Kaffesalonen
Nu med kager bagt af konditor
Udsigt over
Gråsten Slotssø
Tirsdag - fredag: 11-16

ViKaLi Antik & Kaffesalon


Slotsgade 1
Gråsten
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TILLYKKE

Rinkenæs
Aftenskole
Rinkenæs
Aftenskole

Rinkenæs Aftenskole
tilbyder følgende kurser:

Sæt kryds
Tillykke uden foto max. 25 ord
75 kr.
Tillykke med foto max 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
Frankeret svarkuvert vedlagt
........... kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående
linier:
..........................................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
............................................................................................
............................................................................................
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00
før indrykningen. Kuponen kan udfyldes på
www.graastenavis.dk, sendes som e-mail på:
annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores postkasse
i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TEMAAFTEN ONSDAG DEN 25. OKTOBER

Anne Thomsen

Søren
Pape
Poulsen

Det rammer ikke mig! Om at forebygge fremfor at behandle. Hvor
stor indflydelse har jeg på mig helbred?
kl. 19 - 21.30 på Grænseegnens Friskole ............................. kr. 160,-

TEMAAFTEN ONSDAG DEN 8. NOVEMBER.

Vi skal lave mad uden gluten, laktose og sukker
kl. 18 - 21.30 på Grænseegnens Friskole ............................. kr. 210,-

FØDSELSFORBEREDELSE – INSPIRATION

V/MALENE MARIE NIELSEN
Du vil få inspiration og øvelser til hvordan du kan forberede dig
kropsligt såvel som mentalt på din fødsel.
Lørdag den 28. oktober og 11. november i Ahlmannsparken
kl. 10 - 12............................................................................. kr. 300,V/ BIRGIT ASMUSSEN
Du får her gode råd til, hvordan du kan forebygge uheld, hvis dit barn
kommer til skade, får fremmedlegemer i luftvejene eller får fat på
gift og kemikalier i køkkenskabet. Du lærer også hjertemassage.
Lyreskovskolen onsdag den 1. november kl. 18 - 21.30
Rinkenæs skole onsdag den 15. november kl. 18 - 21.30 .... kr. 210,-

for den store opmærksomhed
ved min 90 års fødselsdag.

Justitsminister

TEMAAFTEN ONSDAG DEN 1. NOVEMBER

FØRSTEHJÆLP TIL SMÅBØRNSFAMILIER

Hjertelig tak

tilbyder et spændende
foredrag med

Er det overhovedet nødvendigt at tage Kosttilskud?
kl. 19 - 21.30 på Grænseegnens Friskole ............................. kr. 160,-

Der fortæller om sin spændende vej fra
Bjerringbro til Justitsministeriet.
Benniksgaard Hotel
MANDAG den 30. oktober kl. 19.00
Tilmeldelse til 74651187 eller post@aftenskolerne.com
Entré kr. 125,- betales forud på 8060 1135470.
Man kan betale på MobilePay 6172 4572.
Kaﬀe til kr. 65,- kan købes i pausen.
På gensyn – hilsen aftenskolen.

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

JULESMÅKAGER V/ KAMMA SEEKJÆR

En hyggelig lørdag, hvor du i selskab med andre, kan få bagt dine
julesmåkager.
Lørdag den 18. november på Rinkenæs skole kl. 11 - 16 ..... kr. 300,-

Kære Sebastian

Afhentning og udbringning efter aftale

MARCIPANKONFEKT TIL JUL V/KAMMA SEEKJÆR

Hjertelig tillykke med
din 9 års fødselsdag
den 14. oktober

Vi starter med en lille sandwich, så du ikke kommer til at arbejde
med marcipanen på tom mave. Materialer på disse 2 kurser
afregnes med læreren.
Torsdag den 23. november kl. 17.30 - 20.30
på Rinkenæs skole ............................................................... kr. 210,-

Kærlig hilsen
17, 68, 1A,
mor, Tom,
Kristoﬀer og Kamille

TILMELDELSE til TLF. 7465 1187 eller post@aftenskolerne.com
Få mere at vide om disse kurser på hjemmesiden bov - aftenskole.dk

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

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

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

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30 premiere
Onsdag den 1. november kl. 19.30
Fredag den 3. november kl. 19.30
Lørdag den 4. november kl. 15 excl. spisning
Søndag den 5. november kl. 19.30
Der er mulighed for at købe 3 teatersnitter
inkl. kaffe til kr. 80,Spisning skal bestilles forud og starter kl. 18.30
Billetpriser: Voksne kr. 70,- / Børn kr. 40,-

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

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 15. oktober kl. 11.00
ved Signe Toft

ADSBØL KIRKE

Henvisning til nabosogn

KVÆRS KIRKE

Søndag den 15. oktober kl. 9.30
ved Signe Toft

BROAGER KIRKE

Søndag den 15. oktober kl. 9.00
ved Birgitte Hjarvard Licht

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 15. oktober kl. 9.00
ved Marianne Østergaard

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 15. oktober kl. 10.30
ved Marianne Østergaard

NYBØL KIRKE

Søndag den 15. oktober kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 15. oktober kl. 9.00
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

Søndag den 15. oktober kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 15. oktober
14 Uhr Gottesdienst in Bau
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Hjertelig tak
for venlig deltagelse og opmærksomhed
i forbindelse med

Henrik Petersen Knudsens

død og bisættelse
Mie
børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Hjertelig tak
Jeg og min familie vil gerne sige tusind tak
for al opmærksomhed ved min mor

Tilhørerne havde en utrolig morsom aften i selskab med forfatteren Erling Jepsen.

35 hørte Erling Jepsen
Det var en veloplagt
forfatter Erling Jepsen,
som forleden fortalte
om sit forfatterskab.

De 35 tilhørere fik en fantastisk aften. Erling Jepsen
fortalte om sin barndom,
sine forældre, sin undom og
sin tilknytning til Gram og

Sønderjylland.Han var så
sprudlende og morsom, at
latteren gang på gang rullede gennem salen.
Han var morsom, satirisk

Anna Elisabeth Hansens

Fotos Jimmy Christensen

sygdom og bisættelse.
En særlig tak skal lyde til hjemmeplejen og sygeplejen.
I gjorde den sidste tid så god for min mor.
Det var så smukt.
Tak til præsten Hanne for den fine tale.
Jonna og Gunnar Petersen

og ironisk på den bedste
måde, fortalte om hvordan
københavnere, nordvestjyder og folk fra Sønderborg
er og folk fra Gram er. 

Gråsten blomster

Medaljer til skytter i Gråsten

Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

Præmieoverrækkelse til sommerens bedste skytter.

Af Gunnar Hattesen

Ældre Sagen i Gråsten har
afsluttet sommerens skydning på 50 m udendørs

baneanlæg. Skydningen
blev afsluttet med følgende
gennemsnitsresultat:
Hyggeklasse 1: Lisa Jensen
193/6, Flemming Holt

Mr Sydbank
fylder 70 år

Af Gunnar Hattesen

Fhv. erhvervsrådgiver
Allan Gellert, Vibevej 5,
Gråsten, fylder mandag
den 16. oktober 70 år.
Han er en af Gråstens

Allan Gellert fylder 70 år og
er blevet lidt af en livsnyder.

Foto Søren Gülck
kendte og vellidte
skikkelser.
Allan Gellert er født
på en gård på Bjerndrup
Mark. I 1965 kom han i
lære i Sydbank i Gråsten,
og han havde gennem
spændende 46 år sit virke i
Nygade-afdelingen.
Allan Gellert havde
altid en meget stor kundekontakt både i sin tid
som kundegruppeleder,
investeringsrådgiver og som
erhvervsrådgiver.
Den menneskelige kontakt har for ham altid været
det mest livsbekræftende.
Udover at være en

192/5 og Holger Kurth
190/4
Hyggeklasse 2: Hans
Eskildsen 182/1, Viggo

En smuk
afsked...

Hansen 181/2 og Chr.
Jensen 181/2
Reglementeret: Iver
Clausen 189/4, Egon
Jensen 186/3 og Christa
Dahl 185/3
Bedste skytter til at skyde
”X-tiere”: Lisa Jensen (6,7),
Børge Langendorf (2,6) og
Iver Clausen (4,1)
I vinterperioden, skydes
der hver tirsdag kl. 10 på
Gråsten Skytteforenings 15
m indendørs bane, i kælderen på Gråsten skole. 

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

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

hjælpsom person og god
sparingspartner er han en
omhyggelig mand, der er
perfektionist på en god
måde. Han har hukommelse som en elefant og
er meget vidende. Han er
også virksom i foreningslivet. Han har siden 1990
været kasserer i Gråsten
Handelsstandsforening,
og det er en post, som har
givet ham meget at lave til
gavn for byens handlende.
Gennem mange år har
han været en ivrig gymnast.
Her onsdag går han til
gymnastik hos Anton
Mortensen.
Han er gift med Nanna
og i ægteskabet er der to
børn, Lene i Sønderborg og
Niels i Aalborg. Parret har
sommerhus Skovmose på
Als. Han nærer en passion
for det lækre liv, og der

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

bliver tid til mange gode
rejser. 

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk

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

•

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

Svend Hedegaard

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

vad må der synges i kirken
når her om lidt bli'r stille?
Din bedemand kender mulighederne i hvert enkelt
sogn og kirke
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.

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11
Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45
Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29
Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

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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Broager

Mange gæster

Oktoberfest trak 672 glade gæster

Der var pænt rykind af gæster, da Adventure Efterskolen i
Skelde fejrede 25 års jubilæum.
Foto Jimmy Christensen

Afholder

Ordinær
generalforsamling
Torsdag den 2. november kl. 14.00
Dagsorden i henhold til vedtægterne

Oktoberfesten gik fantastisk
godt. Folk var i strålende
humør.
 Fotos Jimmy Christensen

1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beret. ved formand
Regnskab ved kasserer
Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før generalfors
5.
På valg er:
Lilli og Thea (modtager genvalg)
Robert og Marie (modtager ikke genvalg)
6.
Eventuelt
Efter generalforsamlingen spiller vi lotto og for kaffe

Af Gunnar Hattesen

De korte lædershorts,
sad som de skulle,
fadøllet skummede i
krusene, og der var
masser af gode grin.

Bestyrelsen

Oktoberfesten i BroagerHallen lørdag aften var
en ubetinget succes, hvor
672 feststemte mennesker
mødte op til spisning og
dans.
Det var 8. gang, Broager
Kultur havde omdannet
Broager-Hallen til "Broager
Stadt Halle". 

Broager Lokalbestyrelse

ASPARGESSUPPE MED FLÜTES – PRÆSTEN FORTÆLLER
9. november kl. 12.30 i Broagerhus Allégade 4. Lokaleadgang fra kl. 11.45.
Vi starter med aspargessuppe med ﬂütes. Sognepræst ved Egernsund Kirke,
Mette Carlsen fortæller ½ - ¾ time over emnet ”Når to bliver til en”. Kaffe
med lidt til. Projektet er en del af Danmark spiser sammen som der er opnået
økonomisk støtte til. Ud fra det er emnet valgt. Tilmelding til Mona Rathje
tlf. 5135 9550 fra torsdag kl. 08.00 og senest den 2. november. Pris kr.50,00 som
betales ved indgangen. Drikkevarer skal købes i Broagerhus.
VALG TIL ÆLDRERÅDET FOR 4 ÅR
Borgere 60+ får primo oktober tilsendt en stemmeseddel
med mulighed for at vælge en kandidat til Ældrerådet,
som er det organ som politikere har pligt til at høre om
alle tilbud på seniorområdet. For 4 år siden var tidligere
Broager kommune, det eneste område af de tidligere
kommuner, som ikke ﬁk valgt en lokal kandidat.
Ulla Hoeck Pedersen har en kommunal baggrund – hun er
til rådighed i lokalområdet, når hun er valgt. Derfor stem
på Ulla – derved får vi alle mulighed for bedre information
om Ældrerådets arbejde. Den frankerede stemmeseddel
skal retur i løbet af oktober – kun et kryds. DER MÅ KUN
VÆRE 1 STEMMESEDDEL I EN KUVERT.
STØT VORE SPONSORER – De støtter os

home Broager -Sønderborg

Næste annonce forventes uge 44 her i Gråsten avis.

Dødsfald
STEM PERSONLIGT
ERIK KROGH
STØRRE FOKUS PÅ
HELHEDEN I KOMMUNEN!

Anna Elisabeth Hansen,
Egernsund, er død, 91 år. 

Dødsfald
Henrik Petersen Knudsen,
Egernsund, er død, 83 år. 

Dødsfald
Tak fordi du handler lokalt

Helge Lumbye Sørensen,
Egernsund, er død, 61 år. 
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Læserbrev

Sønderborg glemmer Broagerland
Ved årsskiftet har vi
haft storkommune i 10
år.

Når jeg ser på udviklingen
i hele det geografiske område, som storkommunens
omfatter, er der helt åbenlyst siden 2007 foretaget

af de enkelte land- og
byområder.
Vi vil så opleve, at der
mange steder mangler
vedligeholdelse af natur- og
vejområder. Jeg hører også
fra mange borgere rundt i
kommunens yderområder,
at de savner en synlig
tilstedeværelse og bedre
koordinering med hensyn

færre kommunale investeringer og vedligeholdelse i
yderområderne i forhold til
centerbyen Sønderborg.
Jeg finder, tiden er inde
til, at vi flyver med en drone hen over kommunens
område fra Holm i nord til
Kværs i vest og Skelde i syd
for at foretage et eftersyn

Erik Krogh.

Sæsonafslutning på
Ringriderpladsen

Ældre Sagen i Broager
holdt forleden sæsonafslutning i minigolf,
krolf og petanque på
Ringriderpladsen i
Broager.
Præmieoverrækkelsen fandt
sted på Broagerhus, hvor 65
medlemmer deltog. 

statslige arbejdspladser. Det
skete i forlængelse af hans
tale for at blive genvalgt til
Venstres Hovedbestyrelse.
Det lykkedes for Daniel
Staugaard at blive én
af de 7 kandidater, der
blev valgt til Venstres
hovedbestyrelse. 

Fra talerstolen foran 1.700
mennesker ved Venstres
landsmøde i Vejle, opfordrede byrådskandidat
Daniel Staugaard fra
Egernsund statsministeren
til at tænke Sønderborg
Kaserne ind i de nye
planlagte udflytninger af

Audiens

Faktaboks
Vindere
Petanque Flemming Æbelø og Johny Petersen
Krolf Anne Kathrine Nygaard, Asmus Høyer, Grete
Zachariassen og Bent Paulsen
Minigolf Christine Løper og Laila Diedrichsen

Slagterens pakkemarked Flydende
2 kg Svinekoteletter
Becel
2 kg Svinekød i tern

Erik Krogh
Broager
Byrådskandidat for Venstre

Jobs til kaserne

Af Finn Wogensen

Det var en hyggelig sæsonafslutning på Ringriderpladsen
i Broager.

Foto Finn Wogensen

fornyelses-initiativer i
hele kommunen, så det
ikke kun er på havnen og
langs strandpromenaden
i Sønderborg, vi kan se,
at der sker udvikling og
renovering.

til renovering og vedligeholdelse fra kommunens
side.
Det er vigtigt, at vi får en
kommune i bedre balance.
Der skal ikke herske tvivl
om, at Sønderborg er
kommunens centerby, men
Venstre vil arbejde meget
mere strategisk med at
igangsætte udviklings- og

forleden i audiens på
Christiansborg Slot. Her
takkede hun Hendes
Majestæt Dronningen
for Den Kongelige
Fortjenstmedalje. 

Pædagogmedhjælper
i Børnegården Nejs
i Broager, Kirsten
Overgaard, var

Vildmose kartofler
1,5 Kg

1295

3 kg Hakket svinekød
1 kg Engelsk bøf
2 kg Fadkoteletter

Broager

Blue keld

Creme fine

Flere
varianter

Flere varianter
250 ml

UNDER 1/2 PRIS

FRIT VALG

UNDER 1/2 PRIS

500 ml

00
100
Kohberg

95
7

Max 3 fl. pr. kunde

B

A

G

SPAR 7,95

1200

SuperBrugsen Broager

R

Gulerodskage

Boller eller
kernegodt
rubrød
Frit valg

E

Wienerpekan

A

Tá 3 flasker

UNDER 1 liter
1/2 PRIS

F

95
4
+pant

D E

L

I

N

00
25
00
5

G

D

E

L

I

K

2000
A

T

2 stk. landgangsbrød
Med 3 slags pålæg

Smørrebrød

E

S

S

E

N

00
40

6 stk

00
100

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 14. oktober 2017. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

KUN FREDAG

tlf. 73 44 15 00
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Sundeved

DET SKER PÅ FORSAMLINGSGÅRDEN

EFTERÅRET/ VINTER
KORTSPIL

Starter torsdag den 26. oktober
Hver torsdag fra kl. 13.30 til 16.00
Der spilles Whist og Skat.
Der spilles ikke om penge.
Alle er velkommen

JUBILÆUMSKONCERT
Onsdag den 25. oktober kl. 19.30
25 års jubilæumskoncert kor 92
med Christoffer Brodersen.
Udsolgt

KONCERT
med Jacob Dinesen
Fredag den 3. november
Udsolgt

VALGMØDE OM
KOMMUNEVALGET

Onsdag den 15. november kl. 19.30

PORTVINSAFTEN
FOR PIGER

Onsdag den 29. november kl. 19.30

NYTÅRSKOMSAMMEN
Søndag den 21. januar 2018

JUBILÆUMSKONCERT
Fredag den 09. februar kl. 20.00
Thomas Kjellerup
30 års jubilæumskoncert.
Billetter på Sønderborg Billetten

BRUNCH

Søndag den 25. februar kl. 11.00
”Brunch” med kaffe med Kurt.

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 28. februar kl. 19.30
Generalforsamling i Foreningen for
Forsamlingsgården Sundeved

Nye tider på
Forsamlingsgården Sundeved
Fra det nye år 2018
bliver programmet for
Forsamlingsgården
Sundeved ikke længere
udsendt med posten,
men derimod pr. mail.

Der er blevet omkostningstungt at få trykt og sendt

folder ud pr.post og det har
vist sig, at mange aldrig
modtager et eksemplar i
postkassen.
Formand Jens Chr.
Christensen opfordre derfor
til, at man sender sit navn,
adresse, mobilnummer

og mailadresse til:
formand@forsamlingsgaarden.dk
”På den måde er alle registrerede sikre på, at være
blandt de første til at blive
informeret om nyheder og
aktiviteter” siger Jens Chr.
Christensen.
Arrangementer vil i god

tid blive annonceret i
dagspressen.
”Med denne form for
offentliggørelse, håber vi at
nå ud til flest mulige med
orientering om, hvad der
sker på Forsamlingsgården
Sundeved”, siger Jens Chr.
Christensen. ■

Bygger ud i Blans Krydser klinger
Danish Crown slagteriet i
Blans udvides med en produktionsbygning på 1.100
kvadratmeter, og arbejdet
er i fuld gang.

Bygningen indrettes
med salteri, røgeri, køling,
pakkeafsnit og tilhørende
teknikum. ■

Traditionen tro arrangerer Forsamlingsgården
Sundeved et stort vælgermøde onsdag den 15.

25 års jubilæum i
Lokalhistorisk Forening
Af Folker Svane

Lokalhistorisk Forening
for Sundeved har i år
eksisteret i 25 år.

Foreningen blev dannet i
foråret 1992.
Indtil da havde hvert af de
tre sogne, Nybøl, Sottrup

BUTIKSLEDER
søges til Røde Kors Butik i V. Sottrup
Kan du lide at arbejde med frivillige.
Kan du lide den humanitære tanke.
Har du mod på at bruge noget fritid på os.
Har du erfaring fra lignende job, eller
har du bare stor lyst til at blive en del af teamet.
Arbejdet i Røde Kors Sundeved er ulønnet
Vi glæder os til at høre fra dig på
tlf. 26 19 28 38 (bedst efter kl. 16.00)
Røde Kors Sundeved
Formand Bodil Jacobsen

Læs mere på Forsamlingsgårdens hjemmeside
og køb billetter på www.sonderborgbilletten.dk

og Ullerup haft hver deres
lokalhistoriske foreninger.
Foreningens navn
var dengang Historisk
Forening for Sundeved.
Ved kommunalreformen
i 1970 var det netop de tre
kommuner, Nybøl, Sottrup
og Ullerup, som blev til
Sundeved Kommune.
Foreningens logo var
i mange år en tegning
af Nydambåden. I 2016
skiftede man logoet ud til

november med partiernes
spidskandidater.
Det sker som optakt
til byrådsvalget 21.
november. ■

Sundeved Kommunes logo,
som var "blevet tilovers"
ved kommunesammenlægningen i 2007.
Jubilæet vil blive markeret
med et åbent hus på arkivet
onsdag den 18. oktober
fra klokken 14.00 til
17.00 på Aktivitetscentret,
Bakkensbro 6, Ullerup.
Der vil blive vist gamle
billeder fra sammenlægningen, og der vil blive vist
rundt i arkivets lokaler.
Afslutningsvis sluttes der
af med grillpølser og øl og
vand. ■

Lampetyv slog
til i Ullerup
Der blev forleden stjålet
to udendørs PH lamper

af kobber på Brobølvej i
Ullerup. ■

LOKALHISTORISK
FORENING FOR SUNDEVED
Foreningen kan i år fejre sit 25-årige beståen. Den blev
dengang grundlagt ved sammenlægning af de tre lokalhistoriske foreninger fra sognene Nybøl, Sottrup og Ullerup.
Dette ønsker vi at markere med et

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

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

åbent hus-arrangement
på arkivet i Ullerup
onsdag den 18. oktober 2017
fra klokken 14 til 17.
Der vil blive vist gamle billeder fra sammenlægningen og
vist rundt i arkivets lokaler. Afslutningsvis vil foreningen
være vært ved grillpølser med øl og vand.
Arkivet har til huse på Aktivitetscentret, Bakkensbro 6,
Ullerup, 6400 Sønderborg.
Der kan også læses om sammenlægningen på vores hjemmeside www.sundevedarkiv.dk
Bestyrelsen

Røde Kors butikken i Vester Sottrup

SØGER FRIVILLIGE
MEDARBEJDERE
til kundebetjening, kassebetjening, sortering, prissætning
eller afhentning/udbringning af møbler.
Du kan blive vore nye kollega.
Kom og få en snak med os
eller ring for nærmere information
på 26 19 28 38 efter kl. 16.00
Vi glæder os til at byde dig velkommen i teamet.
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1.000 mennesker til messe i Kværshallen
Der var stor interesse for at
besøge de forskellige stande i Kværshallen.

Foto Jimmy Christensen

Torsdag aften knuste en
ukendt gerningsmand
sideruden på en bil, der
var parkeret ved Danfoss
i Ulsnæs.Der blev ikke
stjålet noget.

der gerne ville vide mere
om, hvad Sønderborg
Kommune gør omkring
tiltrækning, modtagelse
og fastholdelse af nye og
nuværende borgere til
landsbyerne.

Fire rumænere kunne
anholdes i Broager med
rygsække fyldte med
tyvekoster takket være
en kvik borger.
Brand og Redning rykkede torsdag morgen
ud til havnen i Gråsten.
Man mente, at der var
ildebrand i en båd. Det
viste sig at være røgudviklingen fra afbrænding af gamle klude på
havnen.
Nancy og Gert Gerber
fra Rinkenæs kan fra
nytår følges i en TV-Syd
serie om kolonihavedrømme. På 90 dage
skal de nå at forvandle
en forsømt kolonihave til
et afslappende pusterum.
455252

Både Super Brugsen
i Gråsten og Daglig
Brugsen i Nybøl og Sottrup støtter LandboSyd,
der går imod Coops
skræmmekampagne.
Der er stadig mulighed
for at få sat lokkerne i
Gråsten om lørdagen,
idet “Garagen" har åbent
lørdage i lige uger fra
kl.8.00 - 16.00. og Frisør Blero har åbent hver
lørdag. De andre frisører
har åbent efter aftale
En tysk bilist blev sent
lørdag genforenet med
sin Mercedes, som holdt
parkeret på Buskmosevej. Bilen fik han stjålet,
da han om eftermiddagen stoppede op på
Strandhaven i Rinkenæs.
Han var kørt forkert og
gik derfor ud af bilen
for at spørge en gruppe
unge mennesker om vej.
Han efterlod imidlertid
nøglen i bilen. Mens han
talte med de unge, stjal
andre hans Mercedes.
Med bilen forsvandt også
mandens pung og andre
ejendele. 

Af Pia Koch Johannsen

Der var stort rykind
til den første Lokal
messe i Kværshallen,
som var organiseret af
Kværs-Tørsbøl-Snurom
Landsbyråd (KTS).
På omkring 30 stande
præsenterede erhvervslivet,
kulturlivet og foreningslivet et bredt spekter
af forskellige tilbud.

Kaffe
Salon
KaffeSalon’en med udsigt
over Gråsten Slotssø og
udsigt til Gråsten Slot åbner igen fra tirsdag d. 10.
oktober kl. 11-16.
“Vi har valgt at have nyt
kagesortiment, bagt af
konditor, og vi glæder os
til at byde såvel gamle som
nye kunder velkomne”,
siger indehaveren Lise
Rosenkilde.
KaffeSalon’en har til
huse ovenpå ViKaLi
Antikvitetsforretning
i Gråsten, og her kan
kunderne tirsdag til fredag
mellem kl. 11-16 nyde den
friskbryggede kaffe eller et
glas vin, mens de iagttager
fuglelivet ved søen.

Menighedsrådets stand
fortalte på en fin måde om
kirkeåret og kirkens mange
tilbud.
Bosætningskonferencen
trak omkring 70 tilhørere,

Byggegrunde
Der var et ønske om, at
byggegrunde ligger klar på
hylden til køberne. Der blev
nævnt, at ”Tordenskjolds
soldater” ofte redder
landsbysamfund, og derfor

FODBOLD
– live
ÅRSBJERG IDRÆTSANLÆG
SERIE 3- DYBBØL
Lørdag den 14. oktober kl. 14.00
Øvrige kampe
Onsdag den 11. oktober

Kl. 18.00: U 18 pi – BNS

Torsdag den 12. oktober

Kl. 17.30: U – 13 dr. – Løjt
Kl. 17.45: U – 14 dr. - Løjt

Målaktionær nr. 101 har vundet
Klubfest lørdag den 4. november kl. 18.30
for: alle forældre, hjælpere til Sdj. Cup,
trænere og U–19 og seniorafdelingen
Vi ses
Bestyrelsen
Følg GB’s kampe på Facebook: gråsten boldklub

Gråsten

Tur til Airbus-fabrikken i
Hamborg og Julemarked
Mandag den 27. november kl. 7.45
fra Ahlmannsparken i Gråsten
Bustur til fabrikken, der er en af de få flyfabrikker, man
kan besøge. Vi følges med en guide rundt i de store haller.
Middagen indtages tæt på Airbus, derefter kører vi videre til
julemarkedet i Hamborg. Turen er ikke for gangbesværede.

Forventet hjemkomst ca. kl. 19.30
Pris: kr. 600,- person
Beløbet bedes indbetalt med navn til Sydbank 8060
– 1750229 senest den 7. november
TILMELDING FRA TORSDAG DEN 12. OKTOBER
KL. 8.00 - SENEST DEN 7. NOVEMBER TIL:
Anne Køcks tlf.23 34 09 05
mail: annekoecks@gmail.com
Ved tilmelding skal vi bruge: Navn ,efternavn,
adresse, fødselsdato og sted, nationalitet og tlf. nr.

Søndagscafé
Søndag den 5. november kl. 12.00 - ca. 14.00
I Ahlmannsparken, Gråsten
Dagens middag: Kalvesteg stegt som vildt med tilbehør incl.
et glas vin, øl eller vand og et kop kaffe.
Pris: kr. 80,For 60+ der ønsker at hygge og spise sammen med andre.
TILMELDING SENEST MANDAG DEN 30. OKTOBER TIL
Anne Køcks tlf. 23 34 09 05

Spar
*
momsen

Vårhøj 17, Rinkenæs

Dameklip kr. 150,-

kr. 110-150,-

Permanent kr. 410-650,-

TIDSBESTILLING
Mobil 2117 2040

Messen” siger formand
for Landsbyrådet, Lilian
Jensen. 

HUSK PAS

Sonnie’s
Frisørsalon
Herreklip

måtte der gerne være flere
af disse til at styrke kulturliv og fællesskab.
”Vi er meget glade for den
store interesse for Lokal

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

* Min. 20 % rabat på vejl. udsalgspriser gælder for alle Flügger
produkter. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud og
rabatter og gælder fra den 13. til den 21. oktober 2017.

Hørt i byen
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Eleverne fik mulighed for at komme op i en lastbil for at lære at undgå højre- og venstresvingsulykker.
Foto Ditte Vennits Nielsen

Der blev arrangeret cykelringridning.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Padborg er en rigtig god cykelby
Af Ditte Vennits Nielsen

Projektet Padborg
Skolecykelby blev
fredag indviet.
Indvielsen skete med
et væld af aktiviteter på
Lyreskovskolen.
Første del var en dyst på
cykel mellem borgmester

Thomas Andresen (V), skoleleder Jon Venzel Sønderby
og skoleelev Marcus Busk
Petersen fra 8.c.
Det var skoleeleven, som
trådte hurtigst i pedallerne,
da borgmesterkæden sprang
og skolelederen væltede en
forhindring.
"Padborg er en rigtig
god cykelby. Efter at

vi har samlet alle elever
på én matrikel i den nye
Lyreskovskolen, var det
vigtigt for os, at vi også
sørgede for, at I alle kan
komme sikkert til og fra
skolen", sagde Thomas
Andresen.
Dagen igennem var der
arrangeret sjove ting på
cykel, og børnene nød

det skønne vejr og var ved
dagens afslutning godt
trætte. 

Repræsentanter fra Børnenes
Trafikskole viste eleverne,
hvordan cykelhjelmen bliver
spændt rigtigt.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Tæt ved grænsen i Padborg og nær
Fleggaards indkøbcenter

Buffet

Alle dage fra kl. 17.30-21.30

Voksen

14,90 €

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

Lige ved
Zur Krone

LAVESTE
DAGSPRISER!

Per Møller Ihle

7,50 €

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

Alt i murer- og
betonarbejde samt
hovedentreprise

v/ malermester

Børn t.o.m 10 år

HOLD DIN JULEFROKOST/FEST HOS OS
HUSK BORDBESTILLING

Kvalitetsdæk
til Tysklands

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

Ingen opgave er for lille

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

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

FT R!
KI ME
KS TI TID
Æ
8
4 TAL
D
N
AF
DE
IN G N

RI

7,90€

Reifen-Räder Struckmann • Gewerbedamm 3 • D-24955 Harrislee
Tel.: +49 461 / 900 14 41 • Mobil: +49 160 / 302 94 86 • Mail: r-r-g@online.de

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 10.

Stegt fisk med Hollandaisesovs og sautegrøntsager

ONSDAG

Bøf stroganoff med mos og surt

den 11.

TORSDAG den 12.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

den 13.

Schnitzel med grønblanding

LØRDAG

den 14.

Dansk bøf med krydderkartofler

SØNDAG

den 15.

Flæskesteg med rødkål

MANDAG den 16.

Kun

65,-

Svensk pølseret med rødbeder

Smørrebrød Smoothies
3 stk.

for kr.

69,-

DØGNÅBEN

fra kr.

29,-

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 15. oktober kl. 11.00
ved Maria Louise Odgaard Møller

KOLLUND KIRKE
Søndag den 15. oktober kl. 9.30
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL
KIRKE
HOLBØL KIRKE
Søndag den 15. oktober kl. 10.00
ved Marlys A. Uhrenholt

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 15. oktober kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 15. oktober kl. 14.00
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 15. oktober kl. 9.00
ved Oliver Karst

Smuk koncert i Bov Kirke

PIGER
Vi synger igen
på Valdemarshus

hvis i vil !!!
Kaffemøde
Tirsdag
17. oktober
kl. 15.00
Af Ditte Vennits Nielsen

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
6330 Padborg

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

De tændte lanterner
foran porten gav den
rette stemning til en
fyldt Bov Kirke, der
søndag aften dannede
ramme for koncerten
med Løhde Nielsen
duo.

På smukkeste vis fortolkede
duoen kærligheds sange.
Organist Jørgen Wittmaack
bød de mange fremmødte
velkommen. 

Publikum fik en dejlig
oplevelse søndag aften i Bov
Kirke.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Reformationsfejring i
Holbøl kirke
Når Holbøl Kirke holder
gudstjeneste søndag den 15.
oktober kl. 10.00 bliver det

med deltagelse af Det Lille
Teater i Gråsten.
Ungdomsgruppen
fra Det lille Teater vil

under gudstjenesten
opføre 4 små kirkespil:
”Tro”, ”Retfærdighed”,
”Den rette vej” og ”Synd”

Dødsfald

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Marie Luise Ihle, Bov, er
død, 74 år. 

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

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Dødsfald

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

for at markere 500-året for
Martin Luthers 95 teser på
kirkedøren i Wittenberg.
Efter gudstjenesten er
menighedsrådet værter ved
en kop kaffe og Luther
lagkage. 

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

Svend Hedegaard

Ib Reher, Frøslev, er død,
74 år. 

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

Varnæs

redaktion@bovavis.dk

Bovrup
Felsted

OPLAG: 15.886
LEVERING:

Kliplev

Bjerndrup

Gråsten
Egernsund

Post Danmark
TRYK:

Kværs

Vester Sottrup

Holbøl
Fårhus

OTM Avistryk A/S Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

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

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

Grafisk tilrettelæggelse
Conchi García
bovavis@graphos.dk

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

Reporter
Jonas
Kjærsgaard
Tlf. 2311 9822

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

7-21
Lillebror
ostehaps
18x18 g/ 324 g

Dansk
salmonellafri
kylling
1350 g

15.pr. stk

48,30 pr. kg

29.pr. stk

21,48 pr. kg

Grønne stenfri
druer i bakke

Karat
Kaffe

Kl. 1
udenlandske
500 g

400 g

10.pr. stk

20,00 pr. kg

Gælder fra onsdag den 11. oktober til og med lørdag den 14. oktober

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

23.pr. stk

57,50 pr. kg

Købmand
Kim
Nicolajsen

Kampagnen varer frem til den 15. november 2017
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Få dit yndlingsstel
foræret

VÆLG BLANDT MERE END 200 MODELLER!

AFTAL EN TID!
Ved køb af to progressive glas eller enkeltstyrkeglas i plast 1,5 inkl. super-antirefl eks, hærdning og CleanCoat til en værdi af hhv. DKK 2.500,- og DKK 600,- får du et tilbudsstel til en værdi af DKK 600,- foræret.

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

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

Stenhuggeri

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

Henrik Schroll fylder 70 år
Henrik Schroll har ydet en
stor indsats i Bov IF.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Af Ditte Vennits Nielsen

Henrik Schroll, Frøslev,
fylder tirsdag den 17.
oktober 70 år.

Han kender alle og alle
kender ham. Han er altid et
friskt pust, kvik i replikken
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
og følger levende med i
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
lokalsamfundet.
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18
Han er en rigtig købmand, som for 30 år siden
kom til Sønderjylland, hvor
han blev afdelingsleder ved
N.E. Kock i Padborg.
Forinden havde han slået
sine folder på Sjælland.
Bov
Dels som rejsende inden
for vin og specialiteter,
Efter han mødte sin kone
dels som merchandiser ved
og
Else, købte parret en købBeauvais.
mandsbutik på Djursland.
Henrik Schroll stammer
oprindeligt fra Salling nord Siden vendte han tilbage
Sundsnæs 4
Norgesvej 24
Telefon
Mail
6300 Gråsten
6100 Haderslev
mobler@hebru.dk
til vinbranchen, og drev i
for Skive.
Han 7460
gik8351
i skole
i
Grenå, hvor han også kom i nogle år eget firma.
www.hebru.dk
lære hos Skjold Burne vine.
med kostvejleder Lene Hansson

Fordøjelse skal
være en fornøjelse
Åbent: Mandag - fredag kl. 10 -17.30 · Lørdag kl. 10 -14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

Tirsdag den 24. oktober kl. 19
på Bov Bibliotek
Har du en irritabel tarm? Kostvejleder, Lene Hansson
giver gode tips til en bedre fordøjelse og giver konkrete
værktøjer til hvordan du får din fordøjelse til at fungere
og dermed får bedre balance i både krop og psyke.
En dårlig tarmbakterieflora kan være medvirkende
årsag til andre sygdomme. Derfor er det vigtigt
at rette op på ubalancer, herunder en irritabel
tarm, for at få balance i hele kroppen.
Entré: kr. 75,SuperBrugsen Padborg præsenterer sunde produkter
Et samarbejde mellem Ældre Sagen
Bov og Aabenraa Bibliotekerne

Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

reklamefirma ”Schroll PR”.
Firmaets voksede hurtigt og
blev til ”Impulz”.
I 2001 overtog parrets
søn Thomas firmaet, som
blev drevet til 2012, hvor
Henrik Schroll gik på
pension.

Reklamefirma
I Sønderjylland var han i
en årrække annoncechef
ved de hedengangne
ugeaviser Gråsteneren og
Mellemfjords Ugeavis.
Siden grundlagde han eget

Fårhus Forsamlingshus
byder til

Morten aften

Maden
tilberedt af
Kok
sen
Leif Christen

Æresmedlem
Organisatorisk har han været engageret i Bov IF. Her
blev han for nyligt udnævnt
til æresmedlem, efter 28 års
virke i bestyrelsen.
I fritiden er han en
aktiv jæger og medlem
af Frøslev Jagtforening
og Jagtselskabet Erik
Jakobsen. Han synger desuden i Frøslev Mandskor
og er med i Lyrelauget.
På 70 års dagen byder
Henrik Schroll på rigtig
jægermaner på grillpølser i
hjemmet. 

Pris

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

Børn 0-3 år gratis - Børn 4-12 år ½ pris

FR ISØR

Fredag den 10. november kl. 18.00
Alle er velkomne
kr.

150,-pr. person

Se mere på
http://www.faarhus.com/mortens-aften
Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Weekendåbent
efter aftale

Tilmelding
Telefon 71 11 53 71 eller mail til jan.jessen@live.dk
senest den 5. november

Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag
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Anton Kønig fylder 75 år
Af Ditte Vennits Nielsen

Anton Kønig fylder
søndag den 15. oktober
75 år.
Anton Kønig er en kendt
person i lokalområdet, der

Anton Kønig fylder 75 år.

Arkivfoto

stammer fra Kragelund
og arbejdede i sine unge
år som murerarbejdsmand
og i landbruget. Siden
blev han lagermand ved
Danexim, KLT og Samlast.
I 1992 måtte han trække
sig fra arbejdsmarkedet
på grund af en skade, der
medførte gigt.
I sin fritid bruger han
rigtigt mange timer som
frivillig. Først var det ved
Blå Kors genbrugsbutik og
de seneste år ved Padborg

Aktivitetshuset Padborg
Lær at strikke sokker
Tirsdag den 24. oktober fra kl. 15.00 - 21.00
Medbring et sæt strømpepinde
nr. 2 ½ eller 3 og strømpegarn
(Der kan købes et lille udvalg af
strømpegarn med farveskift)
Underviser er Inge Stubberup
Alle er velkomne og det er gratis,
at deltage. Man kan deltage
hele dagen eller komme på det
tidspunkt, som passer bedst

Genbrugsbutik til fordel for
Julemærkehjemmet.
Anton Kønig er gift med
Sussi og parret kunne i
sommer fejre guldbryllup. I
ægteskabet er der opvokset
2 døtre, Susanne i Kruså og
Bettina, der bor i Århus.
Mandag den 16. oktober
giver Anton Kønig en
kop kaffe og en småkage i Genbrugsbutikken.
Desuden deler han en gratis
vase ud til de første 50
betalende kunder. 

Bov Lokalafdeling

Hyggelig
Sammenkomst

Søndag den 29. oktober kl. 12.00 – ca 15.00
på Smedeby Kro
MENU: Grønlangkål med tilbehør – lagkage
Leveret af Ole Gottlieb, Padborg park
Pris pr person kr. 70,- Drikkevarer kr. 15,Byd naboen og genboen med
Tilmelding til Eva Schmidt tlf. 7467 2293 – 2267 2293
Senest den 21. oktoner - max. 85 personer

Få din bil vasket
hurtigt og effektivt

Der serveres the og kaffe.
Madpakke må gerne medbringes
Tilmelding skal ske mandag-torsdag på 73 76 80 17

HURTIGVASK

Bov

1 KR.

indbyder til

2 IT-foredrag
• Foredragene finder sted på Bov bibliotek, i ”salen” i kælderen.
• Foredragene er åbent for alle, så bare mød op.
• Foredragene varer ca. 1 time og 30 minutter
med en pause midtvejs.
• Der serveres kaffe/te i pausen, og der opkræves et
gebyr på kr. 20,- per person ved indgangen.

Mandag den 6. november kl. 14.00
”Dit mobilabonnement med
de nye EU-roamingregler”
• Du har sikkert hørt om ”de uhyrlige regninger”,
som nogle har fået efter en ferie i udlandet,
www.hebru.dk
hvor de benyttede internettet.
Åbent:
Mandag
fredag2017
kl. 10 -17.30
kl. 10 -14 · Første
• Per
15. -juni,
blev· Lørdag
der indført
nye søndag i måneden kl. 11-15
regler i EU for gebyrer ved anvendelse af
internettet i udlandet, kaldet roaming.
Mads Auerbach fra Kontor Syd vil give en oversigt af de nye
roaming regler, og hvad det betyder for dit mobilabonnement.

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Tirsdag den 14. november kl. 10.00
”Brug Ældre Sagens lokale hjemmeside
til at finde aktiviteter / arrangementer”
IT-webmaster, Anders Fogh, giver en gennemgang
af Bov lokalafdelings hjemmeside:
• Hvordan kan du finde de aktiviteter og
arrangementer, som Bov lokalafdeling tilbyder,
• Hvilke tilbud er der i de forskellige
aktivitetsgrupper (eks. Motion, IT, udflugter).
Annoncen er sponsoreret af Hebru-møbler,
støt vores sponsor, de støtter os.

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Gråsten
Hent OK’s
Tank & Betal app

Over 100
svanemærkede
vaskehaller

Du kan også få et OK Benzinkort fredag den 13/10 kl. 10-14. Så kan
du tanke mere end 670 gode steder i Danmark, samt naturligvis bruge kortet til bilvask hos OK.

OK Plus, Lejrvejen, Padborg
Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

FREDAG DEN
13/10 KL. 7-22
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Hørt ved Lyren
En 17-årig dreng fra
Padborg blev fredag nat
stoppet af politiet foran
Gasværket i Aabenraa.
Drengen havde hash og
en hashpibe på sig.
Nielsens Bageri var atter
i år blandt de 10 bedste
bagerforretninger ved
DM.
Spejderne i Grænsetroppen Padborg besøgte
forleden Padborg Frivillige Brandværn for at
høre om arbejdet som
brandmand. Det blev
en god blanding af teori
og praktiske øvelser for
de 20 spejdere i alderen
10-13 år.

Det traditionelle
Oldemors Kaffebord
Søndag den 5. november
kl. 14.30-16.30
Altid mindst
10 slags kager
samt boller og
kaffe/the

Ud over den uomgængelige brødtorte, kan du smage
på et udvalg af populære, men også af de mere
glemte, sønderjyske kager. Både de, der stadig hører
til kaffebordet, og de der er på vej ud i glemslen.
Maks. 50 deltagere - først til mølle.
Pris pr. person kr. 99,uden entré til museet.
Tilmelding senest fredag den 13. oktober
Booking og betaling:
www.booksonderjylland.dk og
pr. telefon på 74 67 51 50 til Oldemorstoft
Arrangementet gentages to gange årligt og
i øvrigt ved bestilling, da det kan bookes
af rejsegrupper på min. 30 personer.

Centerleder Vagn Køhler fra OK Plus ved den nye disk, som er fyldt med lækkert smørrebrød.

Foto Ditte Vennitts Nielse

Globus Guld besøger
OK Plus i Padborg
Af Ditte Vennits Nielsen

Drengene fra Vestermarkens Børnehus har
sammen med deres fædre hygget sig med hammerkast, trillebørræs,
hamre søm i blokke, og
snobrødsbagning. Det
emmede af mannehørm,
mens mødrene og pigerne pænt måtte blive
hjemme.
Firmaet E. Marker i
Padborg får om nogen
tid besøg af Dr. Colin Flemming, PhD,
forsker, konsulent og
underviser fra Queens
University, Belfast,
Nordirland i forbindelse
med et seminar.
En villa på Gl. Kirkevej
i Kollund havde forleden ubudne gæster. Tyvene skaffede sig adgang
til villaen ved at knuse
en rude. Det er uklart,
hvad der blev stjålet.
Forfatter Kristian
Ditlev Jensen indsættes som sognepræst i
Holbøl søndag den 17.
december.
Da Skandic & Nordic
Reisemobile holdt åbent
hus i weekenden væltede
det ind med kunder
både lørdag og specielt
søndag i det fine vejr.
Der blev solgt rigtigt
godt også flere af de nye
modeller 

Socialdemokratiet i Bov

Møde med Socialdemokratiets
Borgmesterkandidat

Den 1. oktober var det
præcis 5 år siden, Vagn
Køhler startede som
centerleder på OK Plus
i Padborg.
Dagen markeres fredag den
13. oktober med en bilvask
for kun 1 kr. og Fransk
Hotdog til 10 kr.
Globus Guld besøger
desuden Vagn Køhler og

sender live fra kl. 9 - 12,
hvor de følger dagens
gang på stedet og får en
masse lokale historier. Der
udloddes præmier ugen
igennem på Globus Guld,
som består af gavekort på
500 kr, 300 kr og 250 kr.
til benzin/bilvask, 2 x 12
stk. smørrebrød samt 1,7 kg
Daim.
Vagn Køhler var oprindeligt købmand. Det begyndte helt tilbage i 1972. Vejen

er siden gået over adskillige
butikker. Mest kendt er
Vagn Køhler fra sin tid i
Ritas Supermarked i Kruså,
hvor han var butikschef i
16 år.
I dag bor han med sin
kone Minna i Tønder, og
han stortrives i sin rolle
som centerleder på OK
Plus, som er i en rivende
udvikling og er præmieret
med en elitesmiley. 

KARSTEN MEYER OLESEN

Aktiviteter på Oldemorstoft
i efterårsferien

Karsten Meyer Olesen vil fortælle om Socialdemokratiets
visioner i den kommende valgperiode og den
politiske dagsorden i Aabenraa kommune.

Af Ditte Vennits Nielsen

TORSDAG DEN 12. OKTOBER KL. 19.00
PÅ OLDEMORS TOFT (BOV MUSEUM)
BOVVEJ, PADBORG

Kom og hør og deltag i debatten.
Alle er velkomne
Der serveres kaﬀe og kage.

Der sker mange
nye og spændende ting for børnene på Oldemorstoft i
efterårsferien.

FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

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

Foruden det populære snitteværksted kan man lave
kartoffeltryk eller få en god
historie læst op.
Endvidere kan man presse
sin egen æblemost.
Der er som altid en hyggelig atmosfære på museet,
og børnene nyder at lave de
gammeldags ting, som ikke
sker til hverdag.
Der er gratis entre for
både børn og voksne, men

materialerne koster lidt
småpenge.
Museumsinspektør Mads
Mikkel Tørsleff glæder sig
også meget til det kommende gode traditionelle
Oldemors kagebord, hvor
man indtil fredag den
13.oktober kan sikre sig
en af de eftertragtede
billetter til søndag den 5.
november. 

Bentes Shop udvider
med webshop
Af Ditte Vennits Nielsen

Det går rigtig godt for
Bentes Shop og for at få
endnu bedre flow i varesortimentet, har ejeren Bente

Smedegaard valgt at starte
sin webshop igen.
I hele uge 41 gives der
som "åbningstilbud" 20%
rabat på alt i butikken samt
på webshoppen, som Bente
Smedegaard står for. 
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Bov IF svømning får
ny instruktør

Jeg har åbnet

Webshop

Formand for Bov IF
svømning Jan Christensen
byder Maria Boy Birck
velkommen

Af Ditte Vennits Nielsen

Der skal mere gang
i aquafitness i Bov
Svømmehal, så derfor
er 39-årige Maria Boy
Birck blevet ansat som
instruktør

Maria er egentlig ansat
i Tinglev svømmehal,
men da den i øjeblikket er
under renovation, er den
midlertidigt lukket. Bov
svømmehal har derfor
lånt Maria, som også efterfølgende fortsætter som

I den anledning giver jeg

20%

instruktør for det populære
aquafitness.
"Aquafitness er en rigtig
god form for styrketræning
i vand, fordi det skåner
kroppen mere end ved alm.
fitness", fortæller Maria
Boy Birck, der er uddannet
fitnessinstruktør i Fitness
Syd.
"Alle kan være med, og
det giver god pulstræning
samtidig med, at man
kommer hele kroppen
rundt", fortæller den nye
instruktør. 

i hele butikken og i webshoppen
på alle varer hele uge 41

Venlig hilsen
Bente
www.bentesshop.dk
Torvegade 16
6330 Padborg
tlf. 5352 1858 ∙
BUTIKKEN ER ÅBEN KL. 10.00 - 17.30

erie i ...
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å
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diT lokAle HAvecenTer
vi Sælger ud Af lAgereT

disse tilbud gælder reSTen Af SæSonen
AlT i Hæk

ring
74613506
og forhør

Mange sorter på lager.
Bestillinger modtages gerne.

liguSTer

xl-STedSegrØnT

udvAlgTe xl-Træer

STAuder & Slyng

STore planter, ikke bestillingsvarer.
Taks, fyr og gran m.v. fra sandbedet.

ekstra store allétræer, op til 5 m høje.
kig forbi og se udvalget.
f.eks. Prunus nigra blodblomme
normalpris 849,-

kæmpe udvalg. gælder Hele sortimentet, dog ikke bestillingsvarer.

50-80 cm.

f.eks. verbena kæmpejernurt
normalpris 79,95

nu kun

voreS xTrA gode kvAliTeT:
xTrA Hæk

nu kun

f.eks. Taxus fastigiata robusta
normalpris 449,95

nu kun

359,96

SPAr

20%

594,30

Tlf. 74 61 35 06

Sdr. Hostrup Toftevej 28
6200 Aabenraa

SPAr

30%

47,97

Tilbuddene gælder resten
af sæsonen så længe lager
haves.

planter@havekompagniet.dk
www.havekompagniet.dk

SPAr

40%

Man - lør
9-16
Søndag
10-15

Bdt. med 10 stk. Min. 100 stk.

STAndArd Hæk

50-80 cm. frA

75,-

105,-
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TILBUD FREDAG D. 13/10
FRANSK HOTDOG

64 til petanque-stævne
Bov IF Petanque samlede lørdag 64 spillere
til petanque-stævne på
banerne i Padborg.

Else og Hans Christian
Johansen, Søgård, delte
2. pladsen med Herbert
Gyarmaty og Detlef

Leitenberg, Tarup UF.
Begge hold havde nøjagtig
samme score. 

Der deltog tre klubber syd
for grænsen og otte klubber
fra Sønderjylland.
1. pladsen gik til Birthe
Sørensen og Anne Vejbæk
fra Bov IF Petanque.
De bedste petanque-spillere
fik præmie i Padborg.

10,ÅBNINGSTIDER

Mandag-fredag kl. 6-22, lørdag-søndag og helligdage kl. 7-22

OK Plus Padborg
Lejrvejen
6330 Padborg

Spændende foredrag
i kirkeladen
30 mennesker hørte bogartvært og filmmanden Ole
Michelsen fortælle dels om
sit liv og dels om sin datter Trines sygdom, død og
begravelse.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

GRÆSKARFEST Padborg Genbrugsbutik
I FÅRHUS OG OMEGN

Søndag den 22. oktober kl. 14.00
på sportspladsen ved Forsamlingshuset
Fårhus Borger og Ungdomsforening inviterer
til græskarfest i Fårhus Forsamlingshus.
Afgørelsens time - Hvem har dyrket
Fårhus og Omegns største græskar:
1. Præmie kr. 500,2. Præmie kr. 300,3. Præmie kr. 200,Medbring egne græskar, som
vi udskærer på pladsen
Præmie til sjoveste og
flotteste græskarhoved
Der serveres dejlig græskarsuppe
og hyggelig samvær
Ingen tilmelding og
deltagelse er gratis

Vi opfordrer alle til at møde op til denne festlige eftermiddag
Fårhus Borger & Ungdomsforening
www.faarhus.com

holder

UDSALG
Mandag den 16. oktober
til fredag den 20. oktober

50% rabat
på alt i butikken

Til de første 50
betalende kunder
foræres en gratis
vase med i købet

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene
Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00
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Kaffe med Kurt i Padborg
Kurt Leth, kendt fra
"Kaffe med Kurt",
leverede et underholdende foredrag
på Valdemarshus i
Padborg, som blev
overværet af 70
mennesker.

Bov, Nørkleklubben,
Pensionistforeningen
ved Grænsen, Kruså

Husmoderforening
og Brugerrådet for
Valdemarshus.

I pausen blev der serveret
kaffe og kage ved de smukt
pyntede borde. 

Foredraget var arrangeret af Ældre Sagen i

Kurt Leth - kendt fra TV
Syd - underholdt på
Valdemarshus.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Æblefest på
Oldemorstoft
Lyreskovskolen holder
torsdag den 12. oktober fra
kl. 09.15-12.30 æblefest på
Oldemorstoft.
Her vil mellemskolen afholde forskellige aktiviteter,
som for eksempel æblestafet, æblerov, æbler i kar og
meget mere.

Det sker som en del af
skolens emneuge op til
efterårsferien.
"På Oldemorstoft ser vi
frem til en hyggelig og sjov
dag med gang i huset og
en masse glade børn", siger
museumsinspektør Mads
Mikkel Tørsleff. 

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

Al-sang nr. 66
Mandag d. 30. oktober
og tirsdag d. 31. oktober

Mortensaften

Kl. 18.30 – 21.30
2 retter mad, kaffe,
sanghæfte og musik
Husk også jule al-sang
den 4. & 5. december.

Pr. kuvert kr.

Pr. kuvert kr.

160,-

240,-

Hvad skal i spise til årets

... og fredag den 17. november
som en del af fredagsbuften.

Vi tilbyder en traditionel sønderjysk julefrokost,
en spændende utraditionel julefrokost, samt meget
andet efter aftale ... Se mere på landbohjem.dk

Julefrokost på
Landbohjemmet

Pr. kurv. incl.
5 drinkskuponer kr.

400,-

NYT!

GRATIS BUS
for selskaber over
20 personer.

TipTop spiller op til dans
Pr. kuvert incl.
11 drinkskuponer kr.
Lørdag d. 25. november
Fredag d. 8. december
Lørdag d. 9. december
Fredag d. 15. december
Bordbestilling på
Lørdag den 16. december
tlf. 74 60 81 83
Spørg på andre datoer!

520,-

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

Traditionel andesteg
med alt i tilbehør og
stort dessert ta’selv bord

Julefrokost
God mad, musik og dans
fra 19.00 til 01.30

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

Fredag d. 10. november
fra kl. 18.00 og
lørdag d. 11. november

HUSK

Fredagsbuffet
Pr. kuvert kr.

125,-

- en aften i børnehøjde

Fredag den 13. oktober fra kl. 18.00
Fredag den 17. november fra kl. 18.00
Fredag den 1. december fra kl. 18.00
Temabuffet, børnebuffet og salatbuffet

Kl. 19.00 finder vi sækkestolene
frem til Disneysjov og fredagsslik.
75 kr. for børn 2-10 år · Børn 0-2 år gratis
Søndag den 17. december fra 11.00-14.00
Børnevenlig julefrokost med besøg af julemanden.

SØGER HAVEHJÆLP
til klipning af buske og andet.
Bor i Kruså.

TLF. 74 67 07 32

Stegt flæsk
Hver onsdag i oktober
og november fra kl. 18.00
Stegt flæsk med kartofler,
kålrabi og persillesovs.

Pr. kuvert kr.

85,-

Følg os på
facebook!
Storegade 14 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 81 83
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Publikum nød den dejlige musik, som Banditterne leverede mesterligt i Grænsehal 3.

Ulla Momme stod for det kulinariske sammen med hendes mand Carsten. Her får de besøg af
deres datter.

Fed fest i Grænsehallerne
Af Ditte Vennits Nielsen

247 glade mennesker
var lørdag aften til fest i
Grænsehallerne i Kruså.
Der var feststemning
og højt humør og der
blev leveret god musik af Banditterne og
GAZVæRK, og dansegulvet gyngede. 

 Fotos Ditte Vennits Nielsen

Publikum var ellevilde, og der var en fantastisk stemning i hallen.

Folkehjem − stedet med den Sønderjyske historie

Mortens Aften
Smørrebrød
ad libitum

Torben Rogats søn Sebastian fik lov til at synge med på een af
sangene, da GAZVæRK gav den fuld gas på scenen.

Havefolket var samlet

Fredag den 10. november kl. 18.30

Fredag den 27. oktober fra kl. 18.30

Næste gang 19. januar 2018 julegaveidé

Pr. person kr.

135,-

Tilmelding på mail
folkehjem@folkehjem.dk

250,-

• And
Pr. person
• Brune og hvide
kartofler
• Rødkål
kr.
• Gl. dags hvidkål
Ud af huset kr. 200,• Surt og sovs
• Dessert: Risalamande med kirsebærsauce
eller citronfromage med flødeskum

Tilmelding på mail folkehjem@folkehjem.dk.
Bestil senest onsdag den 8. november

Julefrokost med musik

Fredag den 1.december kl. 18.00 - 01.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solæg
Æg & rejer m. tomat & mayonnaise
Karrysild m. kapers
Marinerede sild m. karrysalat
Fiskefilet m. remoulade & citron
Lufttørret skinke m. røræg
Sylte m. rødbeder & sennep
Sønderjysk spegepølse m. pickles
Frisk rødkålssalat m. æble & appelsin
Tarteletter m. høns i asparges
Svampeterrin
Flæskesteg m. brunede kartofler, rødkål & brun sovs
Hamburgerryg & kålpølser m. grønlangkål
Frikadeller & medister m. gl. dags hvidkål
Risalamande m. kirsebærsovs
Ostebord m. kiks
Hj. bagt rugbrød & grovbrød m. smør & fedt
Kaffe & the

Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa - tlf. 74 62 28 48
www.folkehjem.dk - folkehjem@folkehjem.dk

600,-

Pr. person
kr.

Inkl. øl, vand, snaps
og vin ad libitum
Tilmelding på mail
folkehjem@folkehjem.dk

Haveselskabet Padborg Havekreds holdt primulaaften med amerikansk lotteri . Thomas Uhre
fra Holstebro fortalte alt, hvad der var værd at vide om primulaer. Foto Ditte Vennits Nielsen

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub samlede 19 skatspillere til klubaften på Valdemarshus.
1. runde
1. Svend Åge Jessen, Aabenraa1256 point
2. Gynther Bonnichsen, Bov 855 point
3. Robert Everhan, Padborg 855 point
4. Benny Stensdal, Padborg, 825 point

2. runde
1. Aage Juhl, Padborg
1110 point
2. Jes Peter Hansen, Gejlå
1010 point
3. A. C. Petersen, Padborg
977 Point
4. Torben Jørgensen, Padborg 932 point
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5 skarpe til Jon Sønderby
relation til livet, og jeg nærer stor respekt for dem”.

Af Ditte Vennits Nielsen

Navn: Jon Venzel Sønderby
Alder: 54 år
Beskæftigelse: Skoleleder
på Lyreskovskolen
Bopæl: Aabenraa
Gift med Kirsten
og har 3 børn
Hvilken kendt person
ville du helst spise en
god middag med?
”Lidt grotesk, så kunne jeg
godt tænke mig at have
gjort det med Grundtvig
eller K. E. Løgstrup. De er
desværre begge døde, men
den måde de begge tænkte
på både personer og på
verden, den passer rigtigt
godt ind på mine filosofiske
tanker og grundlæggende
værdier.
Men ellers skulle det
være brødrene Rane og
Eske Willerslev. Rane er
sociolog og direktør på
Nationalmuseet, mens Eske
er DNA forsker og professor. De er enormt begavede
på hver deres felter også i

Husker du jeres
bryllupsdag?
”Jeg er utroligt glad for at
være gift med min kone
Kirsten, som er provst for
Aabenraa Sogn. Vi fejrer
normalt ikke vores bryllupsdag, kun i de store
sammenhænge”.

For eksempel sidder jeg
aldrig på den samme
plads, når vi spiser. Men vi
spiser altid sammen, igen
fordi det samler og styrker
fællesskabet”
Hvilke fritidsinteresser
har du?
”Jeg har tidligere spillet

elitehåndbold, men generelt
synes jeg, eliteidræt er
entydigt og indsnævret,
fordi man går glip af
mange andre sjove ting.
Som modstykke til det er
jeg nu i stedet for aktiv på
scenen, hvor jeg både har
været instruktør og aktør
indenfor teater, musical og

Er du endt dér, hvor
du gerne vil være?
”Ja i høj grad. Jeg blev først
uddannet skolelærer som
43-årig og jeg var lærer i 3
½ år. Derefter var jeg viceleder i 3 ½ år indtil jeg nu
på 6. år er skoleleder. Jeg er

utroligt glad for at arbejde
i Aabenraa Kommune og
specielt på Lyreskovskolen.
Jeg er stolt af skolen, og den
er stadig interessant at vise
frem, og det har jeg nok
gjort op mod 60 gange.
Folk er meget interesserede
i bygningen og tankegangen bag den”. 

Hvilke traditioner har du?
”Jeg synes traditioner er
enormt vigtige. Det at fejre
jul og påske har stor betydning for fællesskabet og
det samler familier. Netop
fællesskab er en af mine
mentorer. Men samtidig
er jeg også utraditionel.

Skoleleder Jon Sønderby

Arkivfoto

Julemarked
i Lübeck
LØRDAG DEN 9. DECEMBER

Oplevelsestur til Nordeuropas største og ældste julemarked
i Lübeck. Julemarkedet er den perfekte lejlighed til at besøge
den skønne middelalderby. Byens gamle middelaldergader
i centrum er fyldt op med over 400 farverige juleboder
med bl.a glühwein, honningkager, brændte mandler,
juleudsmykning, glasgaver, julegodter og det verdenskendte
Lübecker marcipan. Oplev de udsøgte indkøbsmuligheder,
de skønne cafeer eller de hyggelge gågader.

Olieskift
& Bilvask
Olieskift
200,-

Pris: kr. 350,som inkluderer kaffe og rundstykke på henturen

OPSAMLINGSSTEDER

med filter fra

Kirketorvet, Sønderborg . . . . . . . . . . . kl. 9.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00
Broager Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.05
Egernsund ved elektrikeren . . . . . . . . kl. 10.10
Ahlmannsparken Gråsten . . . . . . . . . . kl. 10.20
Rinkenæs ved OK-tanken . . . . . . . . . . kl. 10.25
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . . kl. 10.30
Elektrikeren, Kollund . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.35
Kruså Bankocenter . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.40
Circle-K ved Industrivej i Padborg . . kl. 11.00

Vi har også LongLife olie til din bil

Ca. 4 timers shopping i Lübeck. Vi er tilbage ved 21-tiden.

Tilmelding til på
telefon 2116 0683

revy. Det er en kreativ og
sjov verden, hvor elitesport
er mere ensrettet”.

BovAvis

Bilvask
45,fra

Olieskift uden
tidsbestilling

Dæk
Bremser
Udstødning
Reparationer

Kruså Auto & Service · Flensborgvej 4 · Tlf. +45 74 67 03 78
www.krusaa-auto-service.dk · facebook.com/KrusaaAutoService
ÅBNINGSTIDER Man. - fre. 09.00 - 17.00 · Lørdag 09.00 - 14.00
Lukket alle lørdage i juli, august samt december
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Colibri Optik satser
på danske kunder
Af Ditte Vennits Nielsen

Det oser af venlighed
i brillebutikken Colibri
Optik, der ligger på
torvet i Harrislee.
De to ansatte, Thyra von
Bargen, og Markus Geist,
som begge taler dansk,
giver 1. klasses betjening til
de mange tyske, men også
danske kunder.
Colibri Optik har siden

2014 haft til huse på Am
Markt. Butikken ejes af
Olaf Gerhardt, som også
har en butik i Glücksburg.
Markus Geist, butiksleder
og autoriseret optometrist,
fortæller, at de fører specielt
udvalgte mærker indenfor
brillemoden. Der kan
bestilles en personlig tid til
synsprøver i butikken.
Desuden kan man bestille
sine kontaktlinser i butikken, som så sendes direkte

til kunder i Danmark. Der
gives tilskud igennem sygesikring Danmark.
Thyra von Bargen har
med sine 20 års erfaring
fra Weiche rigtigt mange
danske kunder 

Butiksleder Markus Geist og
nyansatte Thyra von Bargen
foran brillebutikken.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Bov

Din lokale håndværker
Salg & service
af hårde hvidevarer
Kai Momme
T. 40 56 62 15
E. km@revisor.dk

Limited Edition

H.C. Christensen
T. 26 79 52 31
E. hcc@revisor.dk

14. oktober til 31. december
PH 3½-3 Ravfarvet Glas Pendel
Design: Poul Henningsen

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

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Harry Pharao
T. 40 24 61 15
E. hp@revisor.dk

J.C. Transport

K. Wraae

murer og fliser

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.

Alt inden for murerarbejde
Speciale: fliser

Tlf. 40 74 66 31

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

● Private ● Erhverv

Monika Petersen

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

Malermester

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså

Vi er specialister
i tryghed

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

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

Malermester

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

Porte og automatik

keldwraae@hotmail.com
H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

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

Ring og få et uforpligtende tilbud

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

• El-installationer • Varmepumpeservice

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

Semu Luftværktøj

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

• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

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

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 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 •
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Ved en mindehøjtidelighed i Frøslevlejren mindedes man de internerede grænsegendarmer, som uden varsel i 1944 blev sendt til kz-lejre i Tyskland.

Grænsegendarmer blev mindet
Af Gunnar Hattesen

Den 5. oktober 1944 blev
141 af de 282 internerede grænsegendarmer i

Frøslevlejren uden varsel
deporteret til koncentrationslejren Neuengamme syd
for Hamborg.
Derfra blev nogle af

gendarmerne senere flyttet
til kz-lejrene Bergen-Belsen,
Alt Garge og Schandelah.
Da befrielsen kom 5.
maj 1945, havde 38 af de

Bov IF Cricket er
rykket op i 2. Division

deporterede gendarmer
mistet livet som følge af
fangenskab i kz-lejrene.
På årsdagen for deportationen i 1944 blev der holdt

Bov IF Cricket er
efter en overbevisende sejr over Herning
Cricketklub rykket op i
2. Division.
På kun 2 ½ år er klubben
rykket op fra 4. division
til 2. division, hvor holdet
får store problemer til
næste sæson, hvis ikke
man i samarbejde med
Aabenraa Kommune får
gjort noget ved cricketanlægget i Kruså. Anlægget
opfylder simpelthen ikke de
krav, som Dansk Cricket
Forbund stiller til kampe i
1. og 2. division. 

Cricketholdet er rykket op i
2. division.

Klokkeringning
Holbøl Kirke markerer
500-års jubilæet for
Reformationsdagen ved, at

der ringes med kirkeklokkerne tirsdag den 31. oktober fra kl. 17 til 17,15. 

www.essen-in-flensburg.de / dk
Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

Lige overfor CALLE
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon + 49 461 78918

Foto Jimmy Christensen

en mindehøjtidelighed
ved Gendarmmuren i
Frøslevlejren.
Ved mindehøjtideligheden mindedes man også
toldassistent Knud Henrik
Nicolai Vindel, der gjorde

tjeneste ved toldstedet i
Gråsten og var leder af
en modstandsgruppe i
byen. Også han kom til
Neungamme, hvor han
døde i 1944 - kun 24 år
gammel. 

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

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

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

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

Gr æske specialiteter
Også mad ud af huset

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ......................Kl. 17.30 - 24.00
Søn- & helligdage også.....kl. 12.00 - 14.30
Mandag: ............................Lukket

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197
www.taverna-olympia-flensburg.de

TILBUD FRA COLIBRI
HARRISLEE
Flerstyrkeglas

-

kvalitets letvægtsglas
super antirefleks
hærdning
inkl. bredt læsefelt

fra kr.

1500,pr. par

- inkl. synsprøve

Er du klædt godt på til
den kolde årstid?

Kan ikke kombineres
med andre tilbud
Vi taler dansk

OPTIC

Fås nu hos os:

ROLKO THERMOPOSE

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

Vore åbningstider er:

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

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

www.colibri-optic.de

HUSK! Også med tilskud fra Sygesikring danmark

til både børn og voksne

Heideland Süd 7 • 24976 Handewitt/OT Weding • Tel.: 0461 - 493 493
und in Husum, Harrislee, Flensburg-Twedter Plack • www.schuett-jahn.de
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Lundtoft

Udskiftning af vandure
Husstandene i Varnæs skal have udskiftet deres vandure.
Vi kommer forbi vore forbrugere de næste to
måneder for at foretage udskiftningen.

Varnæs Vandværk
FELSTEDUGENS VENNER
GENERALFORSAMLING 2017

TORSDAG DEN 26. OKTOBER KL 19.00
i Felstedhallen
Årsberetning ved formand Jan Andersen
samt fremlæggelse af regnskab.
Vedtægter findes på
www.felstedugen.dk
Vel mødt
Bestyrelsen
Felstedugens Venner

Severin
Sivesgaard
60 år, bosiddende i
Bjerndrup og gift med Lise.
Landpostbud, formand
for Kliple’ Mærken
og kidsvolley træner

• Ikke ﬂere
kæmpevindmøller
i Aabenraa Kommune
Ud på havet med dem

• Billigere bus til unge på erhvervskole
og i ungdomsuddannelse
Fordi de fortjener det

• Giv idrætshallerne friheden tilbage
De lokale brugere ved bedst selv

• Fælles skolepulje til
svømning og lejrskole
Så alle elever får samme tilbud

Aabenraa Kommune
- et godt sted at leve
C dig for den 21. november

Severin Sivesgaard

Det Konservative Folkeparti, nr. 2 på liste C
Spørgsmål besvares gerne på 2364 0172
eller sivesgaard@yahoo.dk
Støtte modtages med tak på
konto 7910-0001308751 mrk. Severin

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

Sølvvinder hjem til
hyldest i Felsted
Af Søren Gülck

Den blot 16-årige sværvægtsbokser Mathias
Nissen Hansen vendte
forleden hjem fra EM i
Bulgarien med en flot
sølvmedalje og halsen.
Det imponerende flotte
resultat opnåede han på
det danske U17 landshold,
hvor han som den eneste,
havde metal med hjem.
Mathias Nissen Hansen
bokser til daglig i Felsted
Bokseklub.
Og da EM sølvmedaljen
er den første i bokseklubbens historie, blev det
naturligvis fejret med et
surprise party for den nykårede EM sølvvinder.
Så alle der på en eller
anden måde kendte eller
har berøring med Mathias
Nissen Hansen, var i al
hemmelighed samlet i
Felstedhallen, hvor cafeteriaet var pyntet op med flag
og tillykkebanner.
Til at modtage og lykønske Mathias var en stolt
træner, familie, venner,
og klubkammerater. Fra

Mathias Nissen Hansen blev
overrasket med et surprise
party efter han vandt sølv
ved EM i boksning i
Bulgarien.Fotos Søren Gülck

byrådet var Hans Philip
Tietje personligt mødt op
for at lykønske Mathias
sammen med en stolt
træner og ikke mindst en
stolt formand for Felsted
Bokseklub, Tina Simonsen.
Overrasket
Modtagelsen kom som
en stor overraskelse for
Mathias, der troede han
skulle til træning. Så ordene
var få fra Mathias Nissen
Hansen, der faktisk er en
beskeden og meget sympatisk ung fyr. Men det han
ikke har i snakketøjet, har
han så rigeligt i handsker
og næver, når det får lov at
tale i ringen.
Mathias Nissen Hansen
har naturligvis større ambitioner for fremtiden. Næste
år rykker op i U 19 klassen,
og så er målet naturligvis at
hjemtage guldet.

Som skåret ud ad en klippe
Mathias er en godt skåret
fyr, der efter et utal af
træningstimer har flyttet
godt og grundigt rundt
på hans kropsbygning.
Kigger man omkring
5 år tilbage, så verden

noget anderledes ud for
Mathias. Dengang boede
han på Julemærkehjemmet
i Kollund og havde som
andre børn det svært i
hverdagen.
Men på ganske få år har
han i den grad rejst sig
som menneske. Han har i
den grad fundet viljens vej,
ikke blot for sig selv, men
for mange andre børn og
unge. 
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Premier Gammel dags flødeis

Gestus
Grøntsager

800 ml.

Flere varianter
400-750 g

PR. POSE

PR. BØTTE

10.-

20.Danske vildmose
kartofler

2 kg

Buko smelteost
Flere varianter
250 g

10.PR. STK

PR. POSE

10.-

Side 8-9

SKARP PRIS

Becel flydende
Original eller
med olivenolie

DELIKATESSEN TILBYDER

10.PR. FLASKE

SKARP PRIS

Smørrebrød
6 STK

100.FELSTED

Personalet på Kliplev Skole blev hyldet af elever og forældre.

Det skete på lærernes dag,
men skolebestyrelsen havde
valgt at omdøbe det til
"Personalets dag". Dette på
baggrund af, at al personale
gør en kæmpe indsats - ligemeget om det er inspektøren, leder, læreren, vikaren,
pædagogen, sekretæren ,
servicemedarbejder eller
rengøringen.
Personalet blev modtaget på røde løber med
fakler og flag udenfor

Uheld
En 41-årig kvindelig bilist
fra Nordborg kørte forleden
ind i en 68-årig mandlig
cyklist fra Aabenraa.
Uheldet skete i forbindelse
med et sving i en rundkørsel nær Bovrup.
Cyklisten kom ikke noget
alvorligt til. 

hovedindgangen. Inden
for var Lærerværelset og
SFO blevet pyntet op med
flag, ballon, serpentiner
og skilte, hvorpå der står
forskellige tekster med "du
gør en forskel". "Du gør et
stort stykke arbejde". "Du
er dygtig".

GÆLDER
KUN FREDAG

Østergade 2
6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00

Fotos Jimmy Christensen

Personalet blev hyldet
på Kliplev Skole
Personalet på Kliplev
Skole blev forleden
fejret.

Max 3 stk pr kunde

Skolebestyrelsen havde
arrangeret, at der var 2 forældre i hver klasse i timen
fra 7.50 - 9.00, hvor de
pyntede klasserne op med
flag, balloner og serpentiner
til stor overraskelse for
lærerne, da de mødte ind i
klasseværelserne. 

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 10. oktober til og med fredag den 13. oktober 2017.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Julemarked
i Hamborg

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

Dødsfald
Aage Kresten Nielsen,
Varnæs, er død, 79 år. 

Historisk forening
for Felsted sogn

Åbent hus

Søndag den 15. oktober kl 14 - 17
i Patsches Hus, Præstegårdsvej 7
Kom og få en snak om gamle dage i Felsted sogn.
Tag også gamle foto og papirer med,
som arkivet må tage kopi af.
Ejgild Dyrmose udstiller modelbiler i størrelse 1 - 43.
Kaffe/te og kage kan købes
Pris kr. 20,-

kl. 8.45
kl. 9.00
kl. 9.05
kl. 9.10
kl. 9.15
kl. 9.20
kl. 9.25
kl. 9.30
kl. 9.35
kl. 9.40
kl. 9.50

Efter opsamling kører vi over grænsen og videre mod Hamborg,
hvor der er julemarkeder overalt i den indre by.
På den smukkeste plads af dem alle, foran det imponerende historiske rådhus, står de hyggelige
salgsboder med sukkerbagere, legetøjsmagere, kunsthåndværkere. Hamburger julemarkedet
ved Mönckebergstraße, pragtfuldt og stort med 150 salgsboder, er også en besøgsmagnet.
”Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg” fascinerer med dets unikke julebelysning.
Søger man ro og eftertænksomhed, så er julemarkedet ved St. Petri-kirken
eller i og uden for Michel – Hamburgs vartegn – det helt rigtige.
Kronen på værket i det julepyntede Hamborg er juleparaden, det festligt
lysende optog af julemænd, rensdyr, alfer og meget mere.
Vi er hjemme ved 21-tiden.

Pris kr. 350,Tilmelding på
tlf. 2116 0683

BovAvis
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THERMOSET 17 JR

QUILTED SR

SPAR 75%

Lækker og enkel thermoset til de små til
brug under f. eks. regntøj.
Str. 86 - 122
Markedspris 399,95

Lækker jakke til herrer fremstillet
med gennemgående lynlås og med
termostruktur.
Str. S - 2XL
Markedspris 399,95

SPAR 50%

99,95

1449,95
W ALPINE ESCAPE PARKA

En flot og feminin dame jakke, fremstillet med en vandtæt
membran og taped sømme.
Str. S - XL
Markedspris 2899,95

SPAR 75%
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Besparels

VI

SKI PANTS JR

Komfortable skibukser til børn med seler og reflekser i
benenderne.
Str. 80 - 140
Markedspris 299,95

WILLUM SR

Lækre og varmt foret
vinterstøvler til herrer.
Str. 40 - 45
Markedspris 799,95

SPAR 50%

149,95

SPAR 75%

199,95
ELSE W

Komfortable og varmt foret
vinterstøvler til damer
Str. 36 - 41
Markedspris 799,95

SPAR 50%

249,95

SPAR 75%

199,95
NY FORM Kruså
Flensborgvej 16
6340 Kruså

W KRØLL FLEECE

Kan anvendes for sig selv eller som varmt mellemlag
under din jakke. Fleecen er fremstillet i 100% polyester.
Str. S - XL

ÅBNINGSTIDER
Man - fre 10.00 - 17.30
Lør - søn 10.00 - 18.00

Vi tager forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Gælder så længe lager haves.
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