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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

OBS! Ny adresse: Sundsnæs 2 · Gråsten
kjems.dk · Telefon 7465 1140

Forsvarsadvokater

Bistandsadvokater

Råd om strafferet

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

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

Alle dage kl. 7.00-19.00

FRIT VALG

AQUADOR
1 liter, vælg mellem 
hyldeblomst/æble,
hindbær/solbær
eller ice tea

Pr. stk.

795
”ekskl. Pant”

GRÅSTEN ∙ PADBORG

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

kr. 185,-
Pr. person

kr. 9250
Børn u/ 12 år

Tarteletaften 2018
Fredag den 26. januar kl. 18.30
• Tarteletbuffet med forskelligt

slags fyld. Mindst 10 slags!
• Isbuffet med hjemmelavet is, frugtsalat, 

chokoladesauce, va� er og meget mere…

BILLETTER KØBES PÅ

W
W

W
.1747.DK ELLER PÅ KROEN

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 02  9. januar 2018 10. årgang

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

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private

Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

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

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

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

TIL FORNUFTIGE 
PRISER

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 48 50 47

Egernsund og Kværs
El-service

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

TILSTANDSRAPPORTER

ENERGIMÆRKER

EL-RAPPORTER

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

Vi fremstiller alle typer proteser og yder hurtig levering ved protesereparationer

www.tandipadborg.dk Tlf. 7467 3686

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt



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

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

Lækker menu to 
go bestående af:

Lækre bøffer,
vælg mellem fl ere varianter

Lækre salater
vælg mellem fl ere varianter

Lækre kartofl er
fl ere varianter

Brød
Vin

GRÅSTEN · PADBORG

Løs vægt 
slik

FRIT VALG

FRIT VALG

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

TILBUD GÆLDER

FREDAG ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00

TELEFON 7467 3334

P A D B O R G

Pr. 100 g

795

Pr. stk.

30,-
Pr. stk.

40,-

2 kg.

89,-
Pr. pakke

3995
Pr. pakke

2995

Pr. stk.

2995

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO

Kun kr.   100,-Pr person

TILBUD GÆLDER 

TORSDAG, FREDAG 
OG LØRDAG 

Kød er

FRISKHAKKETKød er 

skåret i 

butikken

SLAGTEREN TILBYDER
Svinekoteletter eller 
fadkoteletter
700 g

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød
8-12%

SLAGTEREN TILBYDER
Hjemmelavet wienerpølser 10 stk. eller 
hjemmelavet frankfurter pølser 8 stk.

DELIKATESSEN TILBYDER
Stor pizza
Flere varianter

DELIKATESSEN TILBYDER
StjernekasterDELIKATESSEN TILBYDER

1/1 Thepølse
fra Als Pølser

HJEMMELAVET GRANOLA
Lavet på: Havrefl ager,hvedefl ager, 
rugfl ager, hasselnød, luksus græskar 
kerner, solsikkefrø, hørfrø, lys sirup

NYHED...
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 9. januar til og med lørdag den 13. januar 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

SPAR 15,95

Pr. stk.

10,-

Pr. pakke.

20,-
Pr. stk.

20,-

Pr. stk.

10,-
Pr. net

395
Pr. stk.

15,-
Pr. stk.

40,-

Kalanchoe
10,5 cm potte
Flere farver

Monstera plante
13 cm potte

Blomkål eller broccoli
Spanien, kl. 1,

Løg i net
1 kg., Dk,
kl. 1

BLOMSTERAFD. TILBYDERFRUGT/GRØNT TILBYDER

Becel Flydende
500 ml

Buko smøreost
200 g, vælg mellem naturel, 
pikant, grøn pikant eller 
ananas

Peter Larsen kaffe
Grå, 400 g 

Neutral storvask
1,275 kg.

Fyrfadslys
6 timer, 30 stk.

Änglamark toiletpapir, 8 rl. 
eller Änglamark køkkenruller, 
4 stk.
frit valg

Pr. pose

1995
Maks. 5 ps. pr. kunde pr. dag

Pr. pose

1295

Ta’ 3 stk.

25,-
Maks. 6 stk. pr. kunde pr. dag
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Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten - Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com - Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den  9. januar kl.  9.30 ... Nørkleklubben i Adsbøl
Tirsdag den  9. januar kl. 19.00 ... Læsekreds i Præstegården
Søndag den 14. januar kl.  9.30 ... Gudstjeneste i Kværs Kirke
Søndag den 14. januar kl. 11.00 .... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 16. januar kl.  9.30 ... Nørkleklubben i Adsbøl
Søndag den 21. januar kl. 11.00 .... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 23. januar kl.  9.30.... Nørkleklubben i Adsbøl
Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 ... Fortællegudstjeneste i Adsbøl Kirke
Søndag den 28. januar kl.  9.30 ... Gudstjeneste i Kværs Kirke
Søndag den 28. januar kl. 11.00 .... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 30. januar kl.  9.30 ... Nørkleklubben i Adsbøl
Onsdag den 31. januar kl. 19.00 ... Menighedsrådsmøde i Gråsten

Babysalmesang
Kom og oplev glæden, det hyggelige 
og rare ved at synge for og med dit 
barn i fællesskab med andre. Vi starter 
tirsdag d. 16. januar kl. 10.00 i Gråsten 
Slotskirke.

Tilbuddet retter sig til børn fra Gråsten, 
Adsbøl og Kværs i alderen 2-10 mdr. og 
foregår i Gråsten slotskirke på 4 tirsdage 

kl. 10:00-10:30. Første gang er tirsdag 
den 16. januar.

Det er gratis at deltage, og der er et 
maksimalt deltagerantal på 10 børn. 
Der er ingen krav til sangevner eller 
kendskab til masser af salmer, bare 
lysten til at synge er der.

Babysalmesang varetages af kirkesanger 
Margrethe Hansen.

Fortællegudstjeneste!
Sognepræst Hanne Christensen afholder 
”Fortællegudstjeneste” én gang månedligt i 
Adsbøl. 

Gudstjenesterne bygger på genfortælling og 
en kort prædiken, der re� ekterer over dagens 
tema. Gudstjenestens kendte indhold med 
bøn, musik og salmesang er uforandret.
Efter gudstjenesterne vil der være mulighed 
for en kaffe og hyggeligt samvær enten i kirken 
eller i klubhuset.

Fortællegudstjeneste den 23. januar kl. 19.00

Foråret byder på spændende koncerter!

Det lokale band ”Activated” åbner forårsmåneden med en spændende koncert.  Et 
utroligt alsidigt program, med numre som ”You raise me up”, ”I still havent found” 
og ”Have you ever seen the rain”, lover en unik aften i Slotskirken.

Billetter til Activated torsdag den 8. marts kr. 75,-
Billetterne kan købes på Kirkekontoret, hos Bruhns i Ulsnæscentret og 
Rådhus Kiosken. Overskuddet fra koncerten går ubeskåret til vores julehjælp.

Senere på måneden – rettere den 22. marts – danner Slotskirken igen ramme om 
en talentfuld dansk kunstners optræden. Navnet bekendtgøres senere!

I april byder vi på et gensyn med Jazzorkestret. Traditionel jazz - fødderne ikke kan 
lade være med at vippe i takt til de glade toner!

Billetter til Jazzorkestret fredag den 13. april kr. 100,-
Billetterne kan købes på Kirkekontoret, hos Bruhns i Ulsnæscentret og 
Rådhus Kiosken. Overskuddet fra koncerten går ubeskåret til vores julehjælp.

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

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

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

Katrine Gaub
Tlf. 2360 0831
Undtagen mandag.

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

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

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

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

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

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

K VA L I T E T  B E TA L E R  S I G

Å BN I N GS T I D ER

M A N  –  TO RS  10.0 0  –  17.3 0

FREDAG  10.0 0  –  17.3 0

L Ø R DAG  10.0 0  –  13.0 0

Personlig vejledning og service

÷50%
Rabatten 

fratrækkes
ved kassen

Undtagelser gælder ikke
i forvejen nedsatte varer

på alt i hele butikken
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Fotograf
Søren Gülck

Telefon 23 80 12 54

gulck@graastenavis.dk

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

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk

Susana Calderón

Reporter
Pia Koch Johannsen

Telefon 24 64 35 01

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

 Følg os på Facebook

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

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

Nu starter vi aftenhold med 

Aqua XL .............................. mandag  kl. 18- 18:50

Aqua fitness........................ tirsdag  kl. 17-17:50
Aqua fitness........................ tirsdag  kl. 18-18:50
Aqua fitness........................ tirsdag  kl. 19-19:50

Aqua fitness øvede.............. torsdag  kl. 18-18:50
Aqua power........................ torsdag  kl. 19-19:50

Pris pr. deltager/hold: 980,- kr.

Tilmelding på 
tlf. 7365 0033 eller 
info-mf@enjoyresorts.dk

• Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • www.enjoyresorts.dk •

Holdene kører uge 3-19 (ferielukket i uge 7, 8 & 15)

Aqua fitness 

De nævnte hold har stadig ledige pladser

Sidste fest på Center Pub
Af Gunnar Hat tesen

Det var en propfyldt 
Center Pub, der lørdag 
aften dannede rammen 
om den sidste fest på 
bodegaen.

Værtshusejer Morten 
Latter havde taget tjansen 
som DJ, som i de gode 
gamle dage.

Det var en lidt vemodig 
aften. På Center Pub er 
der i over 10 år blevet sun-
get, hyggesnakket, festet, 
jublet og ind imellem fæl-
det en tåre.

Det blev der også den 

sidste aften på det po-
pulære værtshus, som 
holder åbent en uges tid 
endnu, men så er det 
også slut med en bodega i 
Ulsnæs-Centret.

Morten Latter åbner 
lørdag den 20. januar Den 

Gamle Skomager i Nygade 
i Gråsten, hvor festen 
fortsætter. ■

Der var lørdag aften høj 
stemning på CenterPub, hvor 
Morten Latter havde travlt 
ved disken. Fotos Søren Gülck

ALT SKAL 
VÆK!!!

kun 100,-
Torsdag-fredag-lørdag

Slut 
spurtFrit valg

Har du ikke modtaget Gråsten Avis: 
Kontakt venligst FK Distribution på tlf. 7010 4000 
eller kvalitetvest@fk.dk Mandag-fredag kl. 9-15
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www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · Søndag  11-15

UDSALGUDSALG
50%

PÅ KÄHLER

SPAR OP TIL

50%
PÅ KÄHLER

SPAR OP TIL

50%
SPAR

Pisa sofabord
Hvidmalet bordplade i Ø48 cm 
og lyse træben. Normalpris 399,- 
Grå betonlook bordplade i Ø54 cm 
og lyse træben. Normalpris 399,-

FRIT VALG
Pisa sofabord 

NU 199,-
 SPAR 200,- 

UDSALG
Sailor Knit plaid

 NU 499,- 
  SPAR 200,- 

28%
SPAR

Södahl Sailor Knit plaid 
Lækker og elegant plaid i 100% 
bomuldsstrik. Med fl ot stropdetalje 
i læderlook. 130 x 170 cm. 
Normalpris 699,-

40%
SPAR

Light lammeskind

 NU 299,- 
  SPAR 200,- 

New Zealandsk lammeskind
Lækkert uld. Fås i hvid, sort eller antique.
Ca. B50 x L70 cm. Normalpris 499,-

50%
PÅ ALT GALLERI

SPAR

Pop pendel 
NU 179,-
 SPAR 40,-  

Pop pendel
Metal skærm som fås i 6 fi ne farver. 
Enkelt og industrielt design. 
Ekskl. pære E27 max 60W.
Ø21,5 x H23 cm. Normalpris 219,-

50%
SPAR

Skindtæppe

 NU 1.299,-
   SPAR 1.300,-   

Skindtæppe 
Fremstillet af lækkert blødt kaninskind. 
120 x 180 cm. Normalpris 2.599,-

40%
SPAR

Bakkebord 
Fremstillet i hvid MDF, ben i 
fyrretræ. Plads til opbevaring. 
Ø38 x H49 cm. Normalpris 499,-

Bakkebord 
NU 299,-
 SPAR 200,- 

Bakkebord 

Longseat lammeskind 
Lækkert kraftigt lammeskind 
i uld, i dobbelt størrelse. 
Fås i hvid, sort eller antique grå. 
B50-55 x L135-145 cm. 
Normalpris 1.199,- 
Nu 599,- Spar 600,-

PERFEKT TIL SOFAEN 
ELLER BÆNKEN

Longseat 
lammeskind

 FRA 599,- 
 SPAR 600,- 

Bricks sengetøj
1 sæt

 NU 299,-
 SPAR 200,- 

30%
SPAR

Södahl Bricks sengetøj 
Satinvævet i 100% bomuld. Med lynlås. Fås i viste 5 farver. Oeko-tex produceret. 
140 x 200 cm. Pris 499,-  NU 299,- Spar 200,-
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Fjordbo fik besøg 
af beboere
Af Søren Gülck

De nye beboere i bofæl-
lesskabet Fjordbo i 
Gråsten fik forleden et 
smugkig i deres kom-
mende boliger.

Danske Diakonhjem, der 
står for opførslen i sam-
arbejde med SIB, havde 
inviteret på gløgg og æble-
skiver for både beboere og 
pårørende.

Interessen for de nye 

boliger, der ligger på 
Toftvej i Gråsten, har væ-
ret overvældende. Det var 
en stor glæde for beboerne 
at besigtige deres boliger 
og omgivelser og de fik en 
god fornemmelse af huset.    

Fjordbo kommer til at 
bestå af 16 nye boliger 
for udviklingshæmmede 
voksne. De første boliger 
forventes klar til indflyt-
ning medio marts. ■

De nye beboere fik en rundvisning i bofællesskabet Fjordbo på Toftvej i Gråsten. 
 Foto Søren Gülck

Kilder:
*) www.hørselinfo.dk    **) The Journal of the American Geriatrics Society.    ***) www.venteinfo.dk

Kom til høretestsdag 
den 18. januar

Annonce

Med høreapparater  
kan demens forebygges

I følge en undersøgelse fra Johns  
Hopkins University i USA* er sammen-
hængen mellem ubehandlet høretab 
og risikoen for demens større end hidtil 
antaget. Helt konkret viser undersøg- 
elsen, at risikoen for at udvikle demens 
næsten er fordoblet, når man har et let 
høretab. Har man et svært høretab er 
demensrisikoen næsten femdoblet. 

Tre årsager som øger risikoen  
for demens
Undersøgelsen peger på, at der kan 
være forskellige årsager til, at de kog-
nitive evner aftager hurtigere hos folk 
med nedsat hørelse. En forklaring er, at 
mennesker med ubehandlet høretab 
har øget risiko for at blive socialt isoleret, 

hvilket så igen kan medføre en øget 
risiko for at udvikle demens. En anden 
forklaring er, at forringet hørelse tvinger 
hjernen til at bruge mange ressourcer 
på at behandle lyd på bekostning af de 
ressourcer, der ellers ville være brugt 
på andre processer i hjernen, såsom 
at huske. En tredje forklaring lyder, at 
forringet hørelse medfører utilstrækkelig 
brug af hjernens funktioner, og det kan 
øge risikoen for demens.

Høreapparater kan  
forebygge demens
Et andet stort forskningsprojekt under-
støtter tesen om, at høreapparater kan 
forebygge demens hos folk, der har et 
høretab. Konklusionen er draget på  

baggrund at et studie med mere end 
3.700 deltagere over 65 år. Studiet er 
lavet af et team af forskere fra det franske 
Nationale Institut for Sundhed og 
Medicinsk Research i Bordeaux.  
Resultaterne af projektet blev offentlig- 
gjort i slutningen af oktober 2015 **.

Bestil en gratis høretest  
Hos AudioNova tilbyder vi alle over  
18 år en høretest, det er gratis og 
uforpligtende. I offentligt regi er  
ventelisten på landsplan i gennemsnit  
57 uger ***. Hos AudioNova kommer du 
til med det samme, og vi tager os tid til 
at svare på dine spørgsmål og vejlede 
dig. Vi har høreapparater fra kr. 0,- og 
hørecentre i hele landet. Du finder det 
nærmeste AudioNova Hørecenter  
på audionova.dk.

Mennesker med ubehandlet høretab mister hurtigere de kognitive evner,  
som hukommelse og opmærksomhed, end mennesker med normal hørelse.  
Undersøgelser har vist, at ældre mennesker med ubehandlet høretab har langt 
større risiko for at udvikle problemer med at tænke og huske end ældre med  
normal hørelse. Heldigvis viser andre undersøgelser, at høreapparater kan  
forebygge tidligt tab af vigtige kognitive evner.

AudioNova Hørecenter 
Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten
Telefon 88 77 80 17

Ring allerede i dag og bestil en  
gratis høretest på tel. 88 77 80 17 

Du kan også få en tid på audionova.dk

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 74 65 09 49 • info@benniksgaardhotel.dk

Finn Nørbygaard Show 

Oplev en hyggelig aften med en udsøgt 3 retters middag

Nik U underholder under middagen med sang og guitar

20.30 går Finn Nørbygaard på scenen med sit Stand-up Show 
der vil indeholde mange af hans kendte fi gurer fra f. eks. ”Finnsk 

Fjernsyn” og hans successhow ”Mig og Elvis”

Showet varer ca. 35 minutter og efter showet serveres desserten 

Show inkl. 3 retters middag  
649,- pr. person

Show inkl. 3 retters middag og overnatning i dobbeltværelse
1149,- pr. person Formand stopper

Af Gunnar Hat tesen

Efter 18 år som formand 
for Gråsten og Omegns 

Pensionistforening bebu-
der Aase Christensen, at 
hun ønsker at stoppe på 
den kommende general-

forsamling. "Det har været 
gode år, men nu finder jeg 
det rimeligt og naturligt, 
at en ny person kommer 
til", siger 74-årige Aase 
Christensen. ■
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Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28
Modetøj & specialiteter

UDSALG
på alle efterårs- og vintervarer

Undtaget alle nyheder, i forvejen nedsatte varer, Bülow, 
Summerbird, specialiteter fra Hr. Skov og Wolford-strømper.

40%
UGE 2
fra mandag den 8. januar

50%
UGE 3
fra mandag den 15. januar

Herre-, dame- og børneklip
til kundevenlige priser

Torvet 7 ∙ 6300 Gråsten

Ingen tidsbestilling 

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30
Lørdag  kl. 9.00 - 13.00

Herreklip .............kr. 120,-
Dameklip ............ kr. 180,-
Børneklip ............ kr. 100,-

155 til hyggelig spisning i Gråsten
Af Gunnar Hat tesen

Menuen stod på Eisbein 
med sauerkraut eller 
wienerschnitzel, da 
155 gæster lørdag 
eftermiddag deltog 
i den traditionelle 
spisnig hos De Gamle 
Jul i Ahlmannsparkens 
cafeteria.  
Spisningen var tilfrettelagt 
af Gråsten og Omegns 
Pensionistforening 
og Broager 

Pensionistforening og 
Kværs Kro leverede 
maden.

Efter spisningen un-
derholdt musikeren Lars 
Henrik Schmidt fra 
Guderup sammen med 
tre syngende piger og en 
mand, som sang kendte 
sange fra Bakken.

"Folk betalte 150 kr. for 
spisningen og vi ydede 
et tilskud på 60 kr. pr. 
person, som stammer 
fra overskuddet fra vores 
julelottospil"; fortæller 

Aase Christensen, som 
glædede sig over det fine 
fremmøde. ■

 Der blev snakket livligt hen 
over bordene.
 Fotos Søren Gülck

7465 0006
Mobil 71 32 83 89

Jernbanegade 4 ◆ 6300 Gråsten

Gråsten Pizza & Restaurant

15%
RABAT

på hver bestilling

Gælder til og med den 11. februar ved 
bestilling i butikken eller pr. telefon

9



LEJLIGHED 
UDLEJES

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

uden husdyr og børn.

Husleje kr. 3.600,- incl. forbrug

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

LEJLIGHED MED UDSIGT
112 m2 lejlighed på 1. sal med � ot 
udsigt ud over Gråsten Slotssø.

Ud over beboelsen er der ca. 12m2 udestue,
samt terrasse.

Månedlig leje kr. 6.200,- + forbrug

HENVENDELSE ULRIK SANDVEI
TLF. 40 17 28 85

MINDRE LEJLIGHED 
MIDT I GRÅSTEN 

Lejlighed på 71 m2 i 
stueplan midt i Gråsten. 

Lejl. indeholder entre. Stue 
med fast tæppe og åben 
forbindelse til køkken. 

Køkken med bøge� neret 
inventar, frithængende hvid 

emhætte og laminatgulv. Pænt 
soveværelse med fast tæppe 
og skabe. Badeværelse med 
lyse gulvklinker, skabsarr. 
med vask og bruseniche. 

Til lejl. hører eget kælderrum 
samt fælles vaskerum. 
Herudover fælles have 
med fælles cykelskur. 

Lejligheden er ledig.
Mdl. leje kr. 4.400,00. 

Varme og el - egen måler 

Depositum kr. 13.200,00 

HENVENDELSE 
PREBEN CHRISTENSEN 

TLF. 2046 4868
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Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1182

Kontant 895.000
Ejerudgift pr. md. 1.485
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.300/3.469

Charmerende ejendom i roligt
kvarter
Idyllisk ejendom med få hundrede meter
til "Tumleby",  samt kort afstand til flere
naturskønne områder som Gråsten
Slotspark m.m. Indeholder bla. Stor
vinkelstue med udgang til træterrasse.
Køkken med godt lysindfald. 3 store
værelser med indbyggede skabe, det ene
med udgang til stor altan. Stort bryggers.
Fra huset er der tinglyst adgang til skoven.

Bolig/kld. m2 99/40
Stue/vær 1/3 Opført 1961

Grund m2 675

NYHED

GRÅSTEN STJERNEVEJ 23

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1227

Kontant 595.000
Ejerudgift pr. md. 1.507
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.883/2.324

Skøn ejendom med potentiale
Charmerende ejendom beliggende nær
naturskønne omgivelser i Egernsund. Fra
huset er der gåafstand til Egernsund
Hallen, samt kort afstand til indkøb og
offentligt transport i Gråsten. Indeholder
bla.: Stor og lys stue, soveværelse med
udgang til skøn udestue og 1 sal med 2
værelser, det ene med udsigt til vand.

Bolig/kld. m2 117/72
Stue/vær 1/3 Opført 1957

Grund m2 955

NYHED

EGERNSUND SKOVGADE 3

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1224Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.605
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.355/2.706

Parcelhus beliggende i Alnor
I Alnor med gåafstand til Flensborg Fjord er dette fine parcelhus beliggende. Huset
fremstår med gule facadesten og indeholder nogle fine indretningsløsninger med loft til
kip. Fra boligen er der kort afstand til Gråsten med gode indkøbsmuligheder m.m.

Bolig m2 115
Stue/vær 1/3 Opført 1964

Grund m2 755

NYHED

ALNOR GYVELVEJ 8

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1230Kontant 1.795.000
Ejerudgift pr. md. 1.802
Udbetaling 90.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.553/6.905

Flot arkitektonisk og pænt vedligeholdt ejendom
Stor og charmerende ejendom, centralt beliggende i Gråsten. Ejendommen præsentere
sig meget flot med hvidmalet facade og sortglaseret tegl. Til ejendommen medhører bla.:
Lækker gårdhave, garage samt større have hovedsageligt udlagt i græs.

Bolig/kld. m2 190/10
Stue/vær 3/5 Opført 1922

Grund m2 593

NYHED

GRÅSTEN ELLEYGADE 2

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1217

Kontant 1.095.000
Ejerudgift pr. md. 1.678
Udbetaling 55.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.269/4.253

Pæn moderniseret familievilla
Indeholder bla.: Viktualierum til praktisk
opbevaring. Værelse med udsigt til
baghave. Stort soveværelse med udgang
til overdækket terrasse. Pænt "Kvik"
køkken med åbning til
spisestue. Rummelig stue med
brændeovn. Nyere badeværelse med
gulvvarme. 2 værelser med gulvvarme, det
ene med udgang til overdækket terrasse.

Bolig m2 145
Stue/vær 2/3 Opført 1959

Grund m2 777

NYHED

GRÅSTEN KONGEVEJ 31

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1234

Kontant 2.745.000
Ejerudgift pr. md. 3.116
Udbetaling 140.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 13.083/10.574

Charmerende rødstensvilla med
sort glaseret tegl
Charmerende rødstensvilla i Padborg.
Ejendommen har gennemgået en større
renovering i 2008, med bla. nyt tag og
undertag, udskiftet flere vinduer, samt
forøgelse af isolering på loftet. Fra
ejendommen er der gåafstand til
naturskønne områder, byens centrum med
gode indkøbsmuligheder, offentlig
transport i tog- og busstation m.m.

Bolig/kld. m2 224/20
Stue/vær 1/6 Opført 1968

Grund m2 19.300

NYHED

PADBORG ØSTERGADE 19

A
B
C
D
E
F
G
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naturskønne områder som Gråsten
Slotspark m.m. Indeholder bla. Stor
vinkelstue med udgang til træterrasse.
Køkken med godt lysindfald. 3 store
værelser med indbyggede skabe, det ene
med udgang til stor altan. Stort bryggers.
Fra huset er der tinglyst adgang til skoven.

Bolig/kld. m2 99/40
Stue/vær 1/3 Opført 1961

Grund m2 675

NYHED

GRÅSTEN STJERNEVEJ 23
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Sagsnr. 1227
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Ejerudgift pr. md. 1.507
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.883/2.324

Skøn ejendom med potentiale
Charmerende ejendom beliggende nær
naturskønne omgivelser i Egernsund. Fra
huset er der gåafstand til Egernsund
Hallen, samt kort afstand til indkøb og
offentligt transport i Gråsten. Indeholder
bla.: Stor og lys stue, soveværelse med
udgang til skøn udestue og 1 sal med 2
værelser, det ene med udsigt til vand.
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Grund m2 955

NYHED

EGERNSUND SKOVGADE 3
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Sagsnr. 1224Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.605
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.355/2.706

Parcelhus beliggende i Alnor
I Alnor med gåafstand til Flensborg Fjord er dette fine parcelhus beliggende. Huset
fremstår med gule facadesten og indeholder nogle fine indretningsløsninger med loft til
kip. Fra boligen er der kort afstand til Gråsten med gode indkøbsmuligheder m.m.
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NYHED
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baghave. Stort soveværelse med udgang
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køkken med åbning til
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NYHED
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NYHED

PADBORG ØSTERGADE 19
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Charmerende rødstensvilla med
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ejendommen er der gåafstand til
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NY PRIS!

Lavt energiforbrug

7465 0933

Lavt 
varme-
forbrug

Flot rødstensvilla i det eftertragtede og rol-
ige kvarter; Alnor. Herfra er der gåafstand 
til skole, indkøb samt Alnor strandpark. 
Indeholder bl.a: Stort soveværelse med 
indbyggede skabe samt udsigt til fjorden. 
Vordingborg-køkken med lyse element-
er. Gulvvarme i hele stueplan. Kontor/ 
viktualierum findes i forskudt plan. 1 sal: 
Loft til kip, stor repos/aktivitetsrum, med 
forbindelse til 3 værelser. Sydvestvendt 
terasse og have med små hyggelige kro-
ge, drivhus, bålplads og isoleret anneks.

Gennemrenoveret villa 
i Alnor med fjordudsigt

Sprit
bilist
Politiet anholdte torsdag 
eftermiddag ved Torvet i 
Gråsten en 28-årig mand 
fra lokalområdet, som 
kørte i påvirket tilstand. ■

220 mennesker købte 
fyrværkeri
Af Claus Frederiksen

Kværs-Tørsbøl UIF 
håndboldafdeling havde 
stor succes med fyrvær-
kerisalg i Kværs. 

Det er 4. år i træk, at 
håndboldafdelingen sæl-
ger fyrværkeri, og det er 
andet år, de sælger det hos 
Hedegaard A/S i Kværs, 

som de har fået et godt 
samarbejde med.

Det var godt 220 perso-
ner, der købte fyrværkeri, 
og der var over det dob-
belte antal besøgende i 
forhold til året forinden, 
så der er tale om en stor 
stigning. 

Idrætsudøverne måtte 
melde udsolgt af ”børne-
poser” og ”junior Mix” 

allerede den 30. december 
ved middagstid og senere 
om aftenen var der også 
udsolgt af en del af raket-
sortimentet. Derfor vil 
det til næste år blive købt 
mere hjem. 

 En del af succesen skyl-
des, at der blev givet op 
til 25% rabat på det meste 
af fyrværkeriet”, fortæller 
Hans Lenger. Det var også 
mange der satte pris på, at 
det var muligt parkere lige 
ved døren.

Salget af fyrværkeriet 
stod frivillige hjælpere fra 
KTUIF Håndbold for. ■

NU I BORGEN

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Håndboldafdelingen havde 
stor succes med salget af 
fyrværkeri Kvæs.

 Fotos Jimmy Christensen

Vformand siger stop
Af Gunnar Hat tesen

Venstre i Sønderborg 
Kommune skal ud at 
finde ny formand.

Efter fem år på posten 
som kommuneformand 
for de seks Venstre-

vælgerforeninger har 
66-årige Peter Brodersen, 
Alnor, besluttet sig for, at 
der skal nye kræfter til.

"Jeg er ikke træt af 
politik, men det er tid at 
stoppe efter et kommunal-
valg. Jeg kan godt lide selv 
at tage beslutningen", siger 

den erfarne politiker Peter 
Brodersen, der var borg-
mester i Gråsten Kommne 
fra 1989-1993. ■

Peter Brodersen stopper som 
kommuneformand. Arkiv foto

1 0



Vi glæder os til at byde dig velkommen

Flügger Farver
Sundsnæs 6 C
6300 Gråsten

Tlf.:  7465 0242

Husk at du nu kan købe dine lodder hos din nye forhandler:

glade vindere hver måned
40.000

Pernille Aaskov 
får Klasselotteriet
Af Gunnar Hat tesen

Hos Flügger farver i 
Gråsten kan de næ-
sten ikke få armene 
ned, da butikken nu 
bliver forhandler af 
Danmarks ældste lotteri 
- Klasselotteriet.
"Det er et kæmpe skul-
derklap, at man fra 
Klasselotteriets side stoler 

på, at vi kan løfte opgaven 
med at servicere gråste-
nerne", siger den tydeligt 
stolte butikschef Pernille 
Aaskov, som har overta-
get Klasselotteriet efter 
Gråsten Boghandel.

"Jeg glæder mig enormt 
meget til at forklare 
kunderne alt om de gode 
vinderchancer, og hjælpe 
dem med at finde det helt 
rigtige lod i den prisklasse, 

de ønsker", siger Pernille 
Aaskov.

Klasselotteriet udlodder 
gevinster for mere end 
46 millioner kroner hver 
måned.

Siden 1753 har millioner 
af danskere spillet med 
i Klasselotteriet. Hver 
måned bliver der fundet 
over 40.000 glade vin-
dere af både store og små 
gevinster. Selveste H.C. 
Andersen har også spillet 
med tilbage i 1873, hvor 
han blev vinder af en af de 
store gevinster. ■

Pernille Aaskov er blevet forhandler af Klasselotteriet efter Gråsten Boghandel.  Foto Søren Gülck

VENSTRES NYTÅRSKUR 
PÅ ALSION
KUN FOR MEDLEMMER

Onsdag den 17. januar kl. 16.30-18.00

Program
• 16.30 Velkomst ved kredsformand og byrådsmedlem Daniel Staugaard

• 16.40 Regionsformand og formand for Danske Regioner, 
Stephanie Lose (V) giver en personlig skildring om livet som ung 
politiker. Hvordan nåede hun dertil og hvordan får man politik og 
familieliv til at harmonere?

• 17.10 Venstres tre nye byrådsmedlemmer, Heidi Jørgensen, 
Thomas Worm Larsen og Peter Thomsen fortæller om rejsen fra at blive 
opfordret til at stille op som byrådskandidat og til at stå som nyvalgt.

• 18.00 Tak for i dag ved kommuneforeningsformand Peter Brodersen.

Venstre er vært ved lidt bobler og kransekage.

 I SØNDERBORG KOMMUNE
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   75 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  ................................................................................. 100 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes 
som e-mail på: annonce@graastenavis.dk eller lægges i vores 

postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 14. januar kl. 11.00

ved Katrine Gaub

ADSBØL KIRKE
Søndag den 14. januar
Henvisning til Gråsten

KVÆRS KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 9.30

ved Katrine Gaub

BROAGER KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 14. januar kl. 9.00

ved Lis-Ann Rotem

NYBØL KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 9.00

ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 10.30

ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Kein Gottesdienst

GUDSTJENESTER

Kære Maibrit
Hjertelige Tillykke med din 40 års 

fødselsdag den 16. januar
Kærlig hilsen fra 

F.M.P.T.T.I.T.L.S.K.K.Tommy.
Frej. Njord og Ask

Har du valgt skole til dit barn?

Indskrivning
til skolestart 2018
på Æblegård Friskole

Lørdag den 13. januar kl. 10.00-12.00
Både nye og allerede indskrevne børn 

inviteres til en hyggelig formiddag, 
hvor vi fejrer deres skolestart.

Benyt chancen for at møde de øvrige børn 
og forældre i den kommende 0. klasse.

Evt. henvendelser til skoleleder Else Mølgaard 
på aeblegaard@aeblegaard.dk

Spejdernes
Avisindsamling
LØRDAG DEN 13. JANUAR
GråstenSpejderne, Det Danske Spejderkorps samler aviser, blade 
og pap ind i Gråsten, Alnor og Adsbøl fra kl. 9.00.

Derudover er der mulighed for selv at a� evere ved vognmand 
Knud Erik Heissel på Planetvej.

Der må aldrig lægges a� ald imellem aviserne/ugebladene.

Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, 
kan kontakte ansvarlig indsamlingsleder Louise Johnsen, 
tlf. nr. 21 33 34 33, (lørdag indtil kl. 9.00).

Indsamlingen er sponseret af:

Tirsdag den 23. januar kl. 19.30
”EN BÆNK”

Gæsteforestilling fra Teatergaleasen, Højer
Forfatter og instruktør: Per Loldrup

Det lille Teater, Gråsten 1972-2018 46 år med teater

Billetter fås på 
www.lilleteater.dk 

eller 74 65 37 67

Billetter: kr. 70,-

”EN BÆNK”

RUSLAND - VEN 
ELLER FJENDE?

Onsdag den 25. januar kl. 16.30-18.00
på Den Gamle Kro i Gråsten

Debatmøde med blogger på Jyllands-Posten, 
medlem af Københavns Borgerrepræsentation 

og næstformand i Europabevægelsen 
Jens-Kristian Lütken (V).

Han har rejst og beskæftiget sig meget med 
Rusland og Østeuropa, og han vil fortælle 

om den aktuelle situation i Rusland og 
hvordan Putin er med til at påvirke EU’s 

energi-, handels- og forsvarspolitik.

Venstre er vært ved kaffe og kage 
for medlemmer. Ikke medlemmer kan 

købe det til særpris på 50 kr.

 I SØNDERBORG 
KOMMUNE

Indvielse af bålhytten
Torsdag den 11. januar kl. 14 - 17.30

PROGRAM
14.00 - ca. 15.15 Sjove gamle lege i skolegården.

Lav et sværd eller en vimpel.
Pandekagebagning i bålhytten.

     Ca. 15.30 “Dronningen” klipper den røde snor og 
bålhytten erklæres for of� cielt åben.

     Ca. 15.40 Skolesangen synges.
Tale ved skoleleder Else Mølgaard.
Tale ved repræsentant fra Friluftsrådet.

 Derefter er der grillpølser og øl/saftevand.

       16.00 “Dronningen” fortæller eventyrlig historie. 
i bålhytten og der er lejrbålshygge.

Virksomhedsbesøg
på Top Tryk

Onsdag den 24. januar kl. 19.30
er der rundvisning på Top Tryk på Årsbjerg

Efter rundvisningen er der kaffe/the og kage og her vil 
Palle Bo Schmidt fortælle om virksomheden.

Der er tilmelding til Ruth Bierbaun 21 32 20 19 eller 
Per Thorsted 30 22 40 14 inden den 18. januar.

Pris kr. 30,- for kaffe/the

RINKENÆS BORGER- & FAMILIEFORENING

PLACERING AF 
SOGNEHUS I RINKENÆS
Et fl ertal i Menighedsrådet for Rinkenæs Sogn 

ønsker at placere et Sognehus umiddelbart 
nord for Rinkenæs Korskirke

Dermed skæmmes kirkens enestående 
klassiske udtryk i landskabet

Der er iværksat en underskriftsindsamling 
imod den planlagte placering

Få yderligere oplysninger ved at skrive en 
e-mail til bevarkirkelandskabet@gmail.com
eller telefonisk henvendelse på 24 23 70 79

Yderligere info kan også søges i 
facebookgruppen: Bevar Kirkelandskabet

Gruppen bag underskriftsindsamling består af:

Vibeke Kasis og Erik Jacobsen
Sejsvej 42, Rinkenæs

Kirsten Laustsen og Peter Emil Jensen
Sejrsvej 40, Rinkenæs

Bodil og Uffe Gregersen
Klokkevej 2, Rinkenæs
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Tak fordi du 
handler lokalt

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 9.995,-

Weekendåbent 
efter aftale

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

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Det kan være svært at tænke på døden 
- men dine kære har brug for, at du sætter ord på dine tanker ...

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

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

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

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

Torben Buhrkall

Min kære mor, svigermor,
 vor kære mormor, oldemor og Oda

Oda Nielsen
* 1. oktober 1926    † 22. december 2017

er stille sovet ind

På familiens vegne

Aase og Peter

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Min kære hustru, mor, svigermor, bedste og olde

Annelise Christensen
(Lise)

* 14. april 1945    † 6. januar 2018

er stille sovet ind

På familiens vegne

Kurt

Begravelsen finder sted fra Kværs Kirke
torsdag den 11. januar kl. 13.00

Anekdoter
Ældre Sagen i Gråsten får 
onsdag den 10. januar kl. 
14.30 i Ahlmannsparken 
besøg af A.P. Hansen (V), 
der vil fortælle anekdoter 
og røverhistorier fra sit 
virksomme politiske 
liv som borgmester i 
Sønderborg. ■

Brandmænd
Gråsten frivillige 
Brandværn mangler folk 
for at kunne opretholde 
bedredskabet.

Der er plads til 6–8 nye 
brandmænd. ■

Gråstens ungdomskorps 
til nytårsgudstjeneste

Af Gunnar Hat tesen

I det meget fine søndags-
vejr, 1. søndag efter Hellig 
Tre Konger, var der mødt 
rigtig mange piger og 
drenge op til den årlige 
nytårsgudstjeneste for 
Gråstens to ungdoms-

korps - Frivilligt Drenge 
og Pige Forbund, FDF, og 
Det Danske Spejderkorps, 
DDS.

Korpsene deltog med 
faner, som blev ført ind i 
kirken af dagens prædi-
kant, vikarierende præst 
Katrine Gaup.

Fra FDF medvirkede 
Sahra Christensen, som 
læste ind-og udgangsbøn-
nen. Efter gudstjenesten 
ønskede formand for FDF, 
Mogens P. C. Jacobsen,  de 
fremmødte et godt nytår, 
hvor nye oplevelser venter.

De to faner blev rullet 
sammen som afslutning 
på dette års traditionsrige 
nytårsgudstjeste. ■

Den store Strikkedyst
Gråsten Ældreklub får 
onsdag den 17. januar 
kl. 14.45 besøg af Mette 
Larsen, Blans.
Mette Larsen deltog i 2015 
i Den store Strikkedyst 
i TV Syd. Det blev til en 

flot 2. plads sammen med 
Rebekka Drewes.

Deltagelsen i strikke-
dysten åbnede for et helt 
nyt område, som Mette 
Larsen ikke kendte før. 
Så i dag har hun udviklet 

sig til en ægte strikkere-
bel. Mette Larsen har et 
kæmpe udvalg med af sit 
grænseløse rebelske strik. 
Hun rimler ikke – men 
finder altid nye veje.

Mette Larsen lever ud fra 

devisen om, at "man kan 
hvad man vil og man kan 
meget mere end man tror".

Hun har kaldt sit fore-
drag ”Kreativ strik uden 
grænser”. ■

Det kastede glans over 
nytårsgudstjenesten, at de 
to ungdomskorps i Gråsten 
medvirkede. Foto Søren Gülck
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Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

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

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

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Tak fordi 
du 

handler 
lokalt

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland, 
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet, 

klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, ud� ugter osv.

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

Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten
Telefon +45  74 65 08 50

www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

Gråsten 
Maskinudlejning

Service og 
reparation af 
alle bilmærker

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

AUTO
GKV

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

Gratis
lånebil

WEEKENDLEJE

÷50%
 på dag nr. 2

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

Sønderhus 
Ferieboliger

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

udlejere de første 
12 måneder

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse 
til udlejning

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

Sønderjysk
Låseteknik
RING 27 14 49 19

Sønderjysk Låseteknik ApS
Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf. 2714 4919 · Låseservicesønderborg.dk



2,5 kg

12000
3x500 g

8995

2x500 g

2000

4 kg

10000
6 stk

10000

Kyllingebryst
Dybfrosne

Tingleff 
kaffe

Oma stege eller 
bagemargarine

Änglamark 
husholdningspapir
8 rl toiletpapir eller
4 rl køkkenruller

Riberhus ost 
skæreost
Flere varianter

Fersk hel 
kylling

Kærgården

3 pakker

5000

Min. 553 g

4200

1200 g

2500

200 g

975
Friskhakket
blandet fars

KUN FREDAG

Smørrebrød 
uspecifi ceret

KUN FREDAG

SPAR 29,95

SPAR 60,80

SPAR ??,??

UNDER 
½ PRIS

MEDLEMSBONUS 5,00
Maks  5 pakker pr. kunde

Broager

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 13. januar 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Maskernes nat i Skelde
Af Gunnar Hat tesen

Traditionen tro var 
der mange udklædte 
i Skelde til Hellig Tre 
Kongers aften, hvor 
voksne rendte forklædt 
rundt i landsbyen.

Med pibende stemmer 
og ofte uforståelig tale 
bankede de på hos deres 
værter rundt i landsbyens 

huse, hvor gadelampen 
var tændt.

Blandt dem som fik 
besøg var Nora og Børge 
Hansen, der i over 50 
år har været en del af 
festlighederne. 

De besøgende blev 
budt på rigeligt med små 
genstande.

Hos Frk. Jensen var der 
mange udklædte, da de 
mødtes ved 22-tiden. Efter 

at den bedste udklædning 
var kåret, var der musik 
og dans. ■

Der var mange flotte 
udklædte, da Skelde GF 
traditionen tro markerede 
Hellig Tre Kongers aften.

 Fotos Søren Gülck
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RØDE KORS BROAGER
Orienteringsmøde for nye 

interesserede frivillige
til genbrugsbutikken i Broager 

Torsdag den 18. januar kl. 16
i butikken i Storegade 18, Broager

Kom og få en snak og en fremvisning af butikken.
Vores butiksledere vil fortælle om arbejdet i 
genbrugsbutikken og om Røde Kors’s øvrige 
aktiviteter såsom nørklere og besøgsvenner.

Alle er velkommen og der er ingen 
forpligtelser ved at deltage.

Venlig hilsen
Else Smith, Birgit Hviid og Anne Margrethe Jensen

CATHRINESMINDES VENNER

Aktører til egnsspil
13-17. juni 2018

Vi genopfører stykket om familien Hollensen, 
Fare Fare Krigsmand af Jacob Clausen.

Interesserede aktører og praktiske 
medhjælpere indbydes til møde

Lørdag den 27. januar kl. 10
på Cathrinesminde Teglværksmuseum

Instruktør Kristian 
Hald vil fortælle om 
roller med videre.
Mød op og/eller

kontakt CMTs venner,
tlf. 20186872
eller på mail: 

hauerberg@bbsyd.dk

Se mere på www.Broager.dk

De 5 onsdage på Broagerhus!
Onsdag den 17. januar

kl. 19.30
afh oldes

”Rasmus Juhl
fra Rigti ge Mænd”

Foredrag nr. 4 på Broagerhus
med Rasmus Juhl fra Ravsted, som for-

tæller om sine oplevelser fra
TV-programmet ”Rigti ge mænd”

et medlevende og 
underholdende foredrag!

Tilmelding via
e-mail: Broagerhus@broager.dk

eller tlf.26738130
Gerne inden den. 15. januar

Bestyrelsen
for Broagerhus

EGERNSUND OG OMEGNS SENIORER
afholder

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 31. januar kl. 14
på Egernsund Skole

1. Dagsorden i henhold til vedtægterne
2. Valg af dirigent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Ændring af regnskabsår 
6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen

Efter Generalforsamlingen er foreningen vært ved lottospil.
Bestyrelsen

Vi inviterer til

NYTÅRSHYGGE
Onsdag den 17. januar kl. 14.00

på Egernsund skole
Der er ka� e og kage m.m.
Vi spiller et lille lottospil.

Der kan kun købes en plade med 6 kort.
Prisen er inkl. entre kr. 50,-

Tilmelding senest søndag den 14. januar
til Else Clausen tlf. 74 442340 eller

Laila Diedrichsen tlf. 74 442901

Hilsen Bestyrelsen

Atter egnsspil på Cathrinesminde
Af Gunnar Hat tesen

Cathrisminde Teglværk 
vil atter til sommer 
danne rammen om et 
egnsspil.

Det bliver en gentagelse af 
stykket ”Fare Fare krigs-
mand”, som er skrevet af 
Jacob Clausen. Stykket op-
føres fra den 13.-17. juni.

Egnsspillet handler om 
teglværksejer Christian 
Hollensen, der bliver ind-
kaldt til tysk krigstjeneste 
under 1. Verdenskrig. Det 
er blevet til på baggrund 
af omkring 700 breve, 
som Christian Hollensen 
og hans husbestyrerinde, 
senere kone, Ingeborg, 
skrev til hinanden under 
krigen.

Kvindernes rolle
Krigens store omvæltnin-
ger for stort set alle men-
nesker; soldater, familier, 
koner og børn fremstår 
fint gennem hele stykket. 
De samfundspolitiske 
forandringer ligeledes. 
Tysklands nederlag som 
førte til afstemningen og 
genforeningen i 1920 er 
velkendt. Mindre fokus 
har historien haft om 
kvindernes rolle under 
krigen med deraf følgende 
blivende forandringer; 
kvinder på arbejdsmarke-
det og kvindefrigørelse.

”Mellem de godt 30 per-
soner som medvirker, ud-
spilles angst, glæde, håb, 
fortvivlelse og kærlighed. 
Det er et betagende stykke 
fra Cathrinesmindes 

virkelige verden, som 
vi glæder os til at frem-
føre her i 100-året for 1. 
Verdenskrigs afslutning”, 
siger Carsten Hauerberg 
fra Cathrinesmindes 
Venner. 

Orienteringsmøde
Aktører, der har lyst til 
at medvirke, enten som 
skuespillere eller med an-
dre af de mange opgaver, 
der skal løses, for at en så 
stor udendørs forestilling 
kan afvikles, kan møde 
op til orienteringsmøde, 
lørdag den 27. januar kl. 
10.00 på Cathrinesminde. 
Man kan også kon-
takte Cathrinesmindes 
Venner på tlf. 20186872 
eller på E-mail: 
hauerberg@bbsyd.dk ■

Rasmus Juhl fra ”Rigtige mænd” 
kommer til Broager
Af Gunnar Hat tesen

Rasmus Juhl fra ”Rigtige 
mænd” holder onsdag 
den 17. januar kl. 19.30 
foredrag på Broagerhus.

Han blev i ”Rigtige 
mænd” kendt som en rig-
tig humørspreder. Han gik 
forrest med fortællingen 
om, at en kollega på hol-

det, Julle, var blevet svigtet 
af konen efter få ugers 
ægteskab. Hun valgte i 
stedet naboen. 

”Vi er nu kommet til 
den 4. onsdag i rækken 
af de ”5 onsdage” på 

Broagerhus. Rasmus Juhl 
vil fortælle om oplevelser 
ved at være med i DR’s 
anden udgave af Rigtige 
mænd”, fortæller forman-
den for Broagerhus, Erik 
Krogh.

Rasmus Juhl vil blandt 
andet røbe, hvad der fik 
ham til at melde sig til 
rigtige mænd og hvordan 
det er at have et TV-hold i 
nakken. Han vil også for-
tælle om det, seerne ikke 
så i TV og hvad man fik 
hjælp til og hvad man selv 
skulle klare!

Hvor er jeg nu, og hvad 
har jeg fået ud af det, er 
også noget af det Rasmus 
Juhl vil fortælle om, og der 
er mange flere underhol-
dende emner og episoder, 
som han vil fortælle om. 

Der bliver naturligvis lej-
lighed til at stille spørgs-
mål til den lune Rasmus 
Juhl i løbet af aftenen. ■Rasmus Juhl gæster Broager.  

Broager erhverv 
stiftes onsdag
Af Kristian Pallesen

På onsdag kl. 18.30 er 
alle erhvervsdrivende på 
Broagerland og i Broager 
by velkomne i Broagerhus, 
hvor den nye erhvervs-
gruppe lægger op til, at 
de fremtidige aktiviteter 
sker i en styregruppe el-
ler forening med egen 
bestyrelse – og med tæt 
forbindelse til Broagers 
Udviklingsforum.

"Det er tiden lige nu at 

formalisere indsatsen. 
Dels er der gang i en me-
get positiv proces for ud-
viklingen på Broagerland, 
dels vil vi erhvervsfolk 
gerne give noget til byen 
og området, hvor vi får 
noget igen. Og lykkes vi 
med en række aktiviteter, 
får vi sat fokus på trivslen 
og sammenholdet til gavn 
for os alle, siger initiativ-
tageren, Jørgen Horne, 
Hornes Auto i Broager. ■
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Priser 2018

Åben 7 dage 
om ugen fra 
6.00 til 22.00

Motionsklubben Broager
Møllegade 23, Broager • tlf. 6175 8740 • www.broagermotionsklub.dk

15 – 18 år og folkepensionister Pr. kvartal kr. 315,-

Helårlig kr. 900,-

18 – 65 år Pr. kvartal kr. 525,-

Helårlig kr. 1.700,-

Adgang hele døgnet Pr. kvartal kr. 600,-

Medlemskab af Broue Dart Pr. kvartal kr. 150,-

Min. medlemskab 
er 3 mdr.

Kun 
kvartalsbetaling

Broager Lokalbestyrelse

NYT VEDR. TILMELDING 
P.g.a. ændring i omdelingen af Gråsten Avis, er der også sket ændring af den 
fremtidige tilmelding. Denne starter nu fra torsdag kl. 10.00. Vi anbefaler I 
oplyser Jeres mailadresse for på denne måde at få annoncerne tilsendt, inden de 
kommer i Gråsten Avis. Det er gratis og indebærer, at I også får andre tilbud med 
kort frist, hvor annoncering p.g.a. fristen ikke har været mulig. 
Tilmelding til denne ordning til Frede Weber Andresen pr. mail 
f.w.andresen@gmail.com 

VARDE SOMMERSPIL 2018
7. juli 2018. Afgang Broager Kirke kl. 12.00 med sædvanlig opsamling. Kl. 15.00 
opføres ”Chaplin The Musical”. På vej hjem kromiddag. Vi booker billetter 
med rabat i januar. Derfor annoncering nu. Tilmelding fra torsdag kl. 10.00 til 
Mona Rathje tlf. 5135 9550. Tilmelding senest den 20. januar, hvorefter billetterne 
bestilles. Bestillinger efter denne dato ikke med rabat og ikke nødvendigvis 
med plads i gruppen. Buskørsel, billet i bedste kategori og 2 retters kromiddag 
kr. 475,00 som betales til Broager Sparekasse reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183 
senest 1. februar.

TOSCANA M. FLY FRA SØNDERBORG 8 DAGE 
Afrejse 26. maj. Nærmere oplysninger og tilmelding ved Mona Rathje 
tlf. 5135 9550.

REJSEMØDE PRÆSENTATION AF BUSTUR 5 DAGE
15. januar kl. 15.30 Broagerhus. Lokaleadgang fra kl. 14.45. Niels Graversen 
præsenterer. 
Tilmelding senest den 12. januar: Mona Rathje tlf. 5135 9550. Pris kr. 30,00 inkl. 
kaffe og lagkage. Derefter tilmelding til turen. Afrejse den 13. august kl. 07.00. 
Kirchheim ligger i Kassel området. 

IT TILBUD 
IT-Caféen i Broagerhus, Allégade 4 er åben hver onsdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 
Medbring din bærbare eller andet der volder dig problemer. 31. januar afholdes det 
første IT-kursus i brug af billeder og tegninger til dekoration af dine dokumenter. 
Tilmelding senest den 24. januar til Per Berthing 2243 0310.
Besøg også www.aeldresagen.dk/broager for nyheder og opdateringer af 
arrangementer. 
STØT VORE SPONSORER – De støtter os

Næste annonce forventes uge 6 her i Gråsten avis.

Broager vil drøfte 
bymidtens fremtid
Af Kristian Pallesen

Broager Udviklingsforum 
har tirsdag den 16. janu-
ar kl. 19.00 i Broagerhus 
sat bymidten i Broager 
by på dagsordenen ved 
et åbent møde, hvor man 
håber at få nedsat en 
arbejdsgruppe, som vil 
påtage sig at give input 
til, hvordan bymidten 
i Broager bliver endnu 
mere attraktiv.
Anledningen er, at 
Sønderborg Forsyning har 
planer om at grave hele 
bymidten op for at lave 
kloakarbejder. Og selvom 
det først sker i 2019, skal 
vi i gang med at tænke 
i et bymidte-projekt nu, 

hvis det skal med i kom-
munens budgetlægning 
for 2019. Der er aftalt 
møde med Sønderborg 
Kommune i februar om 
den videre proces, oplyser 
Broager Udviklingsforum. 

I de flere end 200 forslag, 
borgerne har bidraget 
med til en kommende 
bystrategi for Broager, 
går det igen med et ønske 
om, at bymidten bliver 
udviklet, så den i højere 
grad understøtter det gode 
hverdagsliv. Der bliver 
peget på, at torvedage i 
bymidten kan skabe liv 
– og at der er brug for en 
mere brugervenlig belæg-
ning i bymidten.

"Kunsten bliver at indret-
te bymidten, uden at det 

går for hårdt ud over for 
mange parkeringspladser. 
Spørgsmålet er også, om 
de nuværende fliser efter 
kloakeringen skal lægges 
igen, hvor de nu ligger, 
eller hvordan der skabes 
et nyt attraktivt miljø. Der 
er masser af spørgsmål 
at snakke om. Og vi er 
så heldige, at kommunen 
gerne vil lytte, før man ta-
ger hul på spørgsmålet om 
en renovering. Bestyrelsen 
håber, at en arbejds-
gruppe vil påtage sig at 
inspirere Forsyningen 
og kommunen til den 
bedst tænkelige løs-
ning", oplyser Broager 
Udviklingsforum. ■

Rejsemøde om 
tur til Toscana

Af Finn Wogensen

Der mødte 53 medlemmer 
af Ældre Sagen i Broager 
op til rejsemødet med 
Gislev Rejser.

Karen Bojsen fortalte 
om turen på 8 dage til 
Toscana. Der flyves fra 
Sønderborg den 26. maj til 
Pisa og hjem den 2. juni.

Deltagerne skal bo 
på hotel Manzoni i 
Montecatini . Der plan-
lagt flere udflugter i det 
skønne Toscana.

Der er ledige pladser 
på turen, og yderlige 
oplysninger kan fås hos 
Mona Rathje på telefon 
5135 9550. ■

Der var fin interesse for rejse til Toscana. Foto Finn Wogensen Karen Bojsen fra Gislev Rejser fortalte om Toscana. Foto Finn Wogensen
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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

Sundeved 
Husholdningsforening

Hvor skal
jeg sove i nat?
Mandag den 29. januar kl. 19.00

på Forsamlingsgaarden Sundeved (salen)
Reporter Michael Nørrelund, DR-Syd

Fortæller om missionen
“Luk mig ind - det´ jul- om at være julevagabond i 

Syd og Sønderjylland - december 2016/2017”

Entre + 1 øl/vand - brød med fedt/pølse
kr. 150,- for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 175,-

Tilmelding senest den 19. januar
til Ingermargrethe tlf. 21652981 - 74 467864

eller mail: ik@revisor-knudsen.dk

Bestyrelsen

HUSK!
Tilmelding til

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

Billetter kan købes på Sønderborgbilletten
Ønskes info og nyheder fra Forsamlingsgården,

så send en mail til:
medlem@forsamlingsgaarden.dk

Søndag den 21. januar

NYTÅRSKOMSAMMEN
Sottrup Kirke – Røde Kors – Aktivitetscenteret –

Kor 92 – Kræftens Bekæmpelse –
Forsamlingsgården Sundeved

Kl. 14.00 Gudstjeneste i Sottrup Kirke

Kl. 15.00 Stort gratis kaffebord på Forsamlingsgården

Der vil blive orienteret om arbejdet i de 
medvirkende organisationer.

Thomas Kjellerup 
”Drømmenes troubadour”

Fredag den 9. februar kl. 20.00
Entre: kr. 150,-

”Kaffe med Kurt”
Søndag den 25. februar kl. 10.00

Stort Brunch bord med underholdning 
af Kurt Leth fra TV-syd.

Entre: kr. 150,-

Det sker på Forsamlingsgården Sundeved

Kreative piger mødes i 
Nybøl Klubhus
Af Pia Koch Johannsen

Kælderlokalet i Nybøl 
klubhus fyldes hver 
tirsdag aften med 12 
glade og kreative piger i 
alderen 8-12 år.
Lederne er Emmy Pharao, 
Pia Gaarde, Helle Olsen 
og Laila Carlsson, som 
udfordrer pigerne med 
kreative ting.

Sara Marie Nørr Olsen 
(12 år) og Ida Nørmark 
(8 år) er begge enige om, 
at det er dejligt at lære at 
være kreativ og møde nye 
veninder.

”Vi laver alt muligt og vi 
får også idéer til ting, vi 
kan lave hjemme”, fortæl-
ler Sara Marie Nørr Olsen.

Pigeklubben startede i 

2002. Gennem årene er alt 
foregået på frivillig basis.

”Pigerne betaler kun et 
lille beløb for at være med. 
Vi tager derfor gerne imod 
alt, hvad der kan bruges 
til kreative ting”, fortæller 
Pia Gaarde, som har været 
frivillig siden 2005. ■

Kreative piger samles hver tirsdag i Nybøl Klubhus. Foto Pia Koch Johannsen

Skatmester fra Vester Sottrup
Af Pia Koch Johannsen

46-årige Torben Müller 
fra Vester Sottrup er en 
dygtig skatspiller.

For nylig deltog han i det 
uofficielle sønderjyske me-
sterskab i kortspillet skat. 
Det foregik i Guderup, og 
her opnåede han 1. plad-

sen. Hovedpræmien var 
på 2.000 kroner.

”Jeg har spillet skat i 
omkring 25 år, fordi det 
gjorde vi i min familie”, 
erindrer Torben Müller.

Mesterskabet er indtil 
videre kulminationen 
på en fantastisk pe-
riode, der startede i 
efteråret, hvor han vandt 
Danmarksmesterskab i 
skat for hold. 

Torben Müller spiller 
til daglig i Sønderborg 
Skatklub, som for tiden 
ligger i toppen af 1. divi-
sion, som holdet suverænt 
fører. ■

Røveriforsøg i Dagli' Brugsen i Nybøl
En 16-årig pige mødte 
torsdag aften maskeret 
op i Dagli' Brugsen i 
Nybøl for at begå et 
røveri. Men det gik ikke, 
som hun havde håbet.

Pigen trak kl. 18.59 en 
dolk ved kasselinjen foran 
den mandlige kasseas-
sistent og forlangte at få 
udleveret kassebeholdni-
nen. I stedet overraskede 

kassemedarbejderen hen-
de ved at handle særdeles 
resolut.

Det lykkedes kassemed-
arbejderen at fravriste 
hende dolken og pacificere 

hende, hvorefter han kon-
taktede politiet, som kort 
efter anholdte den unge 
kvinde. Ingen kom noget 
til. ■

54 sveder julesulet af
Af Gunnar Hat tesen

Muligheden for at 
give nytårsforsættet 

et spark i den rigtige 
retning blev taget godt 
imod af 52 kvinder og 
2 mænd, da Sundeved 

Gymnastikforening lør-
dag bød på Powerdag 2018 
i Sundeved Hallen.

Gennem tre timer gjorde 
de 54 deltagere en masse 
for at gøre noget godt for 
kroppen og sindet. Og del-
tagerne fik god vejledning 
af de tre instruktører Jutta 
Østergaard, Kari Pharao 
og Christina Larsen.

Gymnastikforeningen 
har arrangeret powerdag i 
11 år. ■

Torben Müller er ny 
Sønderjysk Mester i kortspil-
let skat.

Foto Pia Koch Johannsen

54 motionister mødte op for at bevæge sig i tre timer i Sundeved Hallen. Fotos Søren Gülck  

Ny funktion
Sognepræst i Ullerup 
Sogn, Lis-Ann Rotem, får 
1. april skiftet sin funk-

tion som sygehuspræst 
ud med funktionen som 
korshærspræst. ■
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Hørt i byen
Elsebeth og Sven 
Eirdorf, Gråsten, fejrede 
forleden deres guldbryl-
lup med et krydstogt i 
Middelhavet.

Johanne Krabbe, Det 
Gamle Apotek, er i lyk-
kelige omstændigheder, 
og skal nedkomme til 
sommer.

Frisør Trine Brink 
Vilsen, Salon M, har 
brækket anklen under 
en gåtur med hunden 
og må holde salonen 
lukket i otte uger.

Gråsten Bridgeklub 
startede den første a� en 
i det nye år med et glas 
champagne og ønsket 
om et godt nytår.

Susanne Vesperini 
havde sat sig et cykel-
mål på km 10.000 for år 
2017. Den 31. december 
nåede hun målet med 
km 10.034.

TV-Syds serie om kolo-
nihaven er i gang, hvor 
man blandt andet kan 
møde Nancy og Gert 
Gerber fra Rinkenæs.

97-årige Sven Kjems 
bliver på mandag i 
Gråsten Rotary Klub 
hædret for 55 års aktivt 
medlemsskab.

Doris Pørksen Schmidt, 
Den Gamle Kro, 
har doneret 10.000 
kroner til Kræ� en 
Bekæmpelse.

Frede Jørgensen fra 
Gråsten blev nummer 
to ved det uo�  cielle 
sønderjyske mester-
skab i kortspillet skat, 
der blev gennemført 
i Guderup med 66 
deltagere.

En ældre mand fra 
Adsbøl døde tirsdag 
formiddag af hjer-
testop e� er en gåtur 
med sin hund. Trods 
hurtig udrykning af 
lægeambulancen lyk-
kedes det ikke at få ham 
genoplivet. ■

LÆGE ANNEMETTE ALS
Vi holder ferie i uge 2

fra mandag den 8. januar til og 
med fredag den 12. januar

Ved akut eller uopsætteligt behov for lægehjælp 

På lukkedage 
kontakt  kl. 8.00 – 9.00 

Gråsten Lægehus
Ulsnæs 4

7465 1144

HUSK SYGESIKRINGSKORT
Hav altid emballagen ved dig

ved medicinbestilling

Husk medicinbestilling senest
fredag 5. januar

P.S.: 
Jeg fortsætter 4-5 år endnu 

som sololæge på Kongevej 37.
Mvh. Annemette Als

TYROLERFEST
Lørdag den 17. februar kl. 19.00 

på Nørherredhus

Q  uorp’s Busser ApS
Hvorfor bruge deres fusser, når de kan køre med Quorp’s Busser

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · Rejsegarantifonden nr. 2799

Q

Musik ved den kendte duo 
Edelweiss Duo fra Zillertal

Billetter kan købes hos:
Karen på tlf. 2855 3104
Tove på tlf. 2895 0271
Hermann på tlf. 7465 0850 og på
Nørherredhus tlf. 7445 0111

Der er mulighed 
for buskørsel 

Rinkenæs 
Gråsten 

Egernsund Broager
Nybøl 

Vester Sottrup 
Kirketorvet, Sønderborg 

Augustenborg 
Guderup Rutebilstation

Edelweiss Duo fra Zillertal

Pris pr. billet

kr. 250,-

Gråsten Avis skifter 
distributionsselskab

Gråsten Avis skifter fra årsskiftet distributionsselskab.

Vi har tidligere brugt PostNord til omdeling af avisen, 
men de ønsker ikke længere at omdele ugeaviser.

Den ny distributør er FK Distribution, 
som i forvejen bringer ugeaviser og 

reklamer ud i vores udgivelsesområde. 
Derfor faldt valget naturligt på dem. 

FK Distributions omdelere er typisk unge 
mennesker over 13 år. Det betyder, at avisen 

fremover bliver omdelt enten tirsdag eller onsdag.

Har du ikke modtaget Gråsten Avis
Kontakt venligst FK Distribution på

tlf. 7010 4000 eller kvalitetvest@fk.dk
Mandag-fredag kl. 9-15.

Uge 2 - fra tirsdag d. 9/1-18 til og med lørdag d. 12/1-18

XL Hanekylling bryster
med eller uden skind
Frit valgFrit valg

12 stk

200,-
normalpris 20,-/stk

Gårdbutik

Gråsten Fjerkræ Gårdbutik
Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten

Åbent:  Tirs. - Fre.  kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13
Lukket:  Søn. - man.  •  Tlf. 74 65 90 71

mere velfærd  •  mere kvalitet  •  mere smag

Find os på: Her kan betales med:

Vi siger
Farvel til
35 år
Tak til alle
kunder
gennem
årene

Butikken lukker
Lørdag den 13. januar

Vi hilser af efter alle år fra kl. 10.00 - 13.00
Med venlig hilsen

Lillian og Torben Rasmussen
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Sagsnr. 1514

Kontant 1.695.000
Ejerudgift pr. md. 1.976
Udbetaling 85.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.685/6.369

Pæn og velholdt kvalitetsvilla
fra 2000
Rødstensvilla beliggende i børnevenligt
villakvarter. Villaen fremstår gennemført
og har flere gode detaljer, såsom børne-
og forældreafdeling, muret læhegn
omkring terrassen, samt flot vinkælder i
udhuset. Køkkenet har hårde hvidevarer,
bordplade og håndvask fra 2017.
Naturgasfyret er fra 2015. En meget pæn
familievilla, hvor rummeligheden skal
opleves.

Bolig m2 145
Stue/vær 1/4 Opført 2000

Grund m2 789

NYHED

RINKENÆS HVEDEMARKEN 35

A
B
C
D
E
F
G

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

www.estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  &  V A L U A R  M D E

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1549

Kontant 1.475.000
Ejerudgift pr. md. 1.749
Udbetaling 75.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.630/5.503

Skøn familievilla i populært
kvarter
I et skønt, roligt og børnevenligt
villakvarter, sælges denne funktionelle og
dejlige vinkelvilla. Villaen ligger centralt i
Gråsten i gåafstand til offentlig
transportmuligheder, indkøbs- og
fremtidig sundhedscenter og i
cykelafstand til skole, strand, skov og
gode fritidsaktiviteter. Der er i 2012 blevet
renoveret med separering af kloak, nye
vinduer og udvendige døre.

Bolig m2 154
Stue/vær 2/4 Opført 1974

Grund m2 715

NYHED

GRÅSTEN MÅGEVEJ 26
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Sagsnr. 1566Kontant 1.595.000
Ejerudgift pr. md. 2.702
Udbetaling 80.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.027/5.937

Flot ejerlejlighed uden bopælspligt
Spændende ejerlejlighed med dejlig beliggehed på Gråsten Havn og med en fantastisk
udsigt til vandet. Ejerlejligheden har den mulighed, at den både kan benyttes som
feriebolig og helårsbolig. Ejerlejligheden har aldrig været udlejet og fremstår i pæn stand.

Bolig m2 127
Stue/vær 1/3 Opført 2007

Etage 1 TV

NYHED

GRÅSTEN ØSTERSØVEJ 2

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1579

Kontant 450.000
Ejerudgift pr. md. 1.228
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.048/1.697

Etplansvilla centralt i Tørsbøl
Centralt i Tørsbøl, ligger denne gulstens
villa, med muret dobbelt garage.
Ejendommen er beliggende få kilometer
fra Kværs, som byder på skole og
børneunivers, fritidsaktiviteter og mere.
Herudover er der ca. 10 minutters kørsel
til den dansk/tyske grænse og 10 minutter
til Gråsten med indkøb, tog- og busstation
m.m.

Bolig m2 120
Stue/vær 1/3 Opført 1967

Grund m2 1.169

NYHED

TØRSBØL TØRSBØLGADE 60
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ESTATE SALESBOOSTER
– SÆLG DIN BOLIG MED EN 
KLAR FORDEL
med målrettet online annoncering fl erdobler vi 
antallet af købere til din bolig

Sagsnr. 1504Kontant 1.595.000
Ejerudgift pr. md. 1.691
Udbetaling 80.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.138/5.923

Pæn gulstensvilla med god planløsning
Beliggende i populært boligkvarter, ligger denne pæne gulstensvilla, med tag fra 2007
og flere udvendige dører og vinduer fra 2017. Ejendommen er beliggende nær
naturskønne områder, med gåafstand til Gråsten Skov og vandet ved Nybøl Nor.

Bolig m2 153
Stue/vær 1/4 Opført 1975

Grund m2 844

GRÅSTEN STJERNEPARKEN 27
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Sagsnr. 1552Kontant 1.225.000
Ejerudgift pr. md. 1.793
Udbetaling 65.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.499/4.567

Gennemført villa med 195 bolig m2
Meget præsentabel ejendom i den lille landsby Fårhus, ikke langt fra Padborg,
motorvejstilkørslen og den dansk/tyske grænse. Huset har fået en større renovering og
fremstår idag meget velholdt med gulvvarme i alle husets rum. Skal opleves!

Bolig m2 195
Stue/vær 1/3 Opført 1880

Grund m2 1.185

FÅRHUS MEJERIVEJ 1A
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Sagsnr. 1540Kontant 375.000
Mdl. boligydelse 1.800

Renoveret fritliggende andelsbolig
I en forening af 8 fritliggende andelsboliger, ligger denne velholdte rødstens andelsbolig.
Boligen er beliggende i rolige omgivelser i Frøslev, der ligger 1,5 km fra Padborg
Centrum, der byder på tog- og busstation, indkøb af daglig- og detailvarer m.m.

Bolig m2 72
Stue/vær 1/2 Opført 1983

FRØSLEV KIRKEFORTE 9
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

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

Industrivej 7 · 6330 Padborg

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

John og Lene tlf. 28 44 00 59

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

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

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

Hver dag kl. 7-21.30

Morgen Buffet kr. 69,-
Bauern omelet kr. 69,-
Skinke omelet kr. 69,-
Spejlæg med skinke eller bacon kr. 54,-
Æggekage kr. 69,-
Bøf med spejlæg og rugbrød kr. 49,-
Ekstra Æg kr. 10,-
Pariserbøf kr. 75,-
Ekstra Bøf kr. 35,-
Stjerneskud med 2 stegte fi skefi leter kr. 75,-
Biksemad kr. 69,-
Frikadeller med kartoffel salat kr. 65,-
Ekstra frikadelle kr. 10,-
Wienerschnitzel med ærter kr. 95,-
Tarteletter 3 stk kr. 49,-
Tarteletter 2 stk kr. 35,-
Trucker steak kr. 105,-
Kyllingesalat kr. 59,-
Tunsalat eller rejesalat kr. 59,-

Ud af huset
Pålægslagkage (6-8 personer) kr. 244,-
Smørrebrød pr. stk kr. 30,-
3 stykker smørrebrød kr. 79,-
Buffet fra kr. 109,-

Spørg i køkkenet, vi kan lave lige det du ønsker

MENU

Møde lokale med fuld forplejning
pr. pers kr. 250,-

Få dine træpiller leveret 
direkte til døren

mogens-jensen@mail.dk
Hyrdesøvej 10, Kliplev, 6200 Aabenraa

Levering med truck

Mobil er vendt hjem til Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

Efter adskillige års 
pause kan kunderne 
igen finde Mobil olie hos 
Kruså Auto & Service.
Ejeren Henning Nielsen 
ved nemlig godt, at 
"Mobil" hænger ved i folks 
ører. Da mobil tidligere 
var inde i godt 39 år, er det 
et "kært barn", der vender 
tilbage til servicestationen.

"Folk kalder jo stadig 
min far for "Lorens mo-
bil", så måske jeg kommer 
til at hedde "Henning mo-

bil" nu", griner Henning 
Nielsen.

Mobil er verdens største 
olieproducent, og både 

Lars Jensen fra OK og 
Henning Nielsen er glade 
for den nye aftale, der 
netop er trådt i kraft. 

Udover olieskift laves der 
service og dækskift på alle 
slags biler på værkstedet. ■

Indehaveren af Kruså Auto & 
Service Henning Nielsen og 
key account manager hos OK 
Lars Chr. Jensen.

 Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt



v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Hærvejen 9, Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

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

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 15.886
LEVERING:

Post Danmark
TRYK:

OTM Avistryk A/S

FELSTED KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 10.00
ved Henriette Heide

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 10.30
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 10.00
Lægmandsgudstjeneste

BOV KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 11.00
ved Judith Nielsen Legarth

KOLLUND KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 9.30
ved Judith Nielsen Legarth

HOLBØL KIRKE
Søndag den 14. januar kl. 10.00
ved Karsten Nissen

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Tusind tak
for venlig deltagelse ved vor mor

Jytte Kristine Bergendor� ´s
bisættelse.

Tak til Sct. Georgs Gildet for fanevagt.
På familiens vegne

Henrik og Jens-Ove Mortensen

Dødsfald
Gitte Bressen, Bov, er død, 
51 år. ■

Nielsens Bageri har sundt brød i bagerposen
Af Dit te Vennits Nielsen

Fra det nye år har 
Nielsens Bageri i 
Padborg flere spæn-
dende tiltag i disken 
med vægt på sundhed.
Bagerbutikken har godt fat 
i kunderne, og der bliver 
både i Padborg og Vojens 
solgt meget af de forskel-
lige brødsortimenter. 

Bagermester Henrik 
Nielsen udvikler løbende 
nye typer brød, og der bli-
ver lagt vægt på forskelligt 
fuldkornsmel og kerner.

Bagningen foregår i 
stenovne, som giver meget 

velsmag, og dejene bliver 
lavet helt fra bunden for at 
opnå den bedste smag og 
holdbarhed. ■

Kunderne bliver i det nye år 
oplyst om indholdet i de 
forskellige brød ved hjælp af 
skiltning og en app, der kan 
hentes på mobilen.

Har du ikke modtaget Bov Avis: Kontakt venligst FK Distribution på tlf. 7010 4000 eller kvalitetvest@fk.dk Mandag-fredag kl. 9-15.

Orgel
Snedker Jacob 
Wassermann fra firmaet 
Træidé i Holbøl har fået et 
samarbejde med orgebyg-
gerfirmaet Marcussen & 
Søn A/S i Aabenraa.

Den første ordre på at 
bygge et orgel er netop 
kommet i hus. ■

Danmark set fra Holbøl 
Journalist og rejseleder 
Charlotte Sylvestersen 
holder onsdag den 24. 
januar foredrag på Holbøl 
Landbohjem. Hun har 
boet over 25 år i Milano.

Hun mødte en italiener i 
Milano i sommeren 1989, 
og siden hun i slutningen 
af 1990'erne for alvor be-
gyndte at føle sig hjemme 
i Italien, har hun stædigt 

påstået, at udvandring 
ikke er et fravalg af fædre-
landet, men et udfordren-
de tilvalg af fædreland 
nummer to. Nu skal hun 
for første gang i næsten 25 
år opholde sig i mere end 

14 dage i Danmark. Med 
udgangspunkt i Holbøl 
har hun siden den 10. de-
cember været i gang med 
at lære Danmark at kende 
igen.

Aftenen begynder i kir-
ken med en kort andagt 
kl. 19.00 ved sognepræst 
Kristian Ditlev Jensen. ■
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Åbningstider: Man. - fre.: kl. 06.00 - 17.30. Lør./Søn.: kl. 06.00 - 16.00 — Bovvej 9 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 33 34 | Følg os på  

Vidste du
At vi hos os har ca 30-50% forskellige fuldkorns 
meltyper/kerner i størstedelen af vore brødsortiment?

At vi hvert år deltager i Danmarks bedste brød, og altid 
når � nalen med fuldkorns specialbrød/rugbrød, og 
adskillige gange har høstet priser?

At vi altid bruger vore egne surdeje, fordeje og 
fermenteringer i alle vores deje? Alt sammen for at opnå 
den bedste smag, krumme og holdbarhed!

At størstedelen af brødsortimentet bliver bagt i stenovn, 
hvilket giver den karakteristiske smag og udseende?

At vi fra uge 2, har skyr m/hjemmelavet granola i 
disken fra morgenstunden?

At vi laver vegetarsandwich i vores helt nye 
fuldkornsstykke (50% fuldkorn) med pesto 

dress, tomat, mozzarella og avocado?

Og mange andre nyheder…
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Tlf. 74 67 10 11

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

KIROPRAKTISK KLINIK

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

Vinterbonus
kr. 1.000,-

Flerstyrkeglas
med bredt læsefelt

       fra kr.  2.500,–* Enkeltstyrkeglas
topkvalitet

       fra kr. 600,–*

* index 1.5, individuelt fremstillet, superantirefleks med hærdning. 

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

* index 1.5, individuelt fremstillet, superantirefleks med hærdning. ** Dette aktionstilbud og denne gavekupon gælder fra den 03.01.2018 og frem til den 28.02.2018, og kan ikke kombineres med andre tilbud eller gavekort. Kræver et minimumskøb 
på kr. 1.990,–. Klip ud og aflever i din Optik Hallmann butik. Gavekortet kan videregives. Kun et gavekort pr. pers. Kan ikke ombyttes til kontanter. Kan kun bruges ved bestillingsdato.

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

PADBORG
HAVEKREDS

HAVESELSKABET

FORTÆLLING OG 
GENERALFORSAMLING

Mandag den 15. januar kl. 19.00
på Bov Bibliotek

Vi får besøg af chefgartner Gert Jensen, der kommer
og fortæller om livet ”fra fattiggård til slot”.

Gert Jensen er en dygtig fortæller , og han har 
oplevet meget som gartner hos Dronning Ingrid 
på Gråsten slot . Han har desuden samarbejdet 

med Bitten Clausen om planlægningen af ” 
Bittens Have ” på Univers i Havnbjerg .

Ca kl. 21.00 drikker vi kaffe og derefter 
afholdes generalforsamlingen .

Aftenen er gratis for medlemmer,
ikke medlemmer betaler kr. 50,- inkl. kaffe og lagkage

Spritkørsel
En tysk indregistreret 
bil blev natten til søndag 
standset ved grænseover-
gangen i Frøslev.

Bag rattet sad en 25-årig 
mand, som blev sigtet for 
at køre i spirituspåvirket 
tilstand. ■

Død fire gange, men fyldte 60 år

Af Dit te Vennits Nielsen

Fhv. chauffør, vagtmand 
og lagermedarbejder 
Finn Jepsen, Padborg, 
fyldte fredag den 5. 
januar 60 år.
Han valgte at fejre sin 
runde fødselsdag med stor 
festivitas, da det er et un-
der, han i dag er i live. For 
Finn Jepsen har været død 
ikke mindre end 4 gange.

Den 13. juli 2013 ved 
11-tiden om aftenen blev 
Finn Jepsen pludselig 
dårlig og kollapsede. 
Hurtigt tilkaldte falckfolk 
fik dog liv i ham igen, 
men få minutter senere 
døde han nok engang. 
Efter hjertestød kom der 
igen liv i ham, og han blev 
straks kørt til Odense 
Universitetshospital, hvor 

han efter få timer fik en 
ballonudvidelse. 

Efter rekreation blev han 
tildelt flexjob først hos 
Lauge i Padborg og senere 
hos DTL A/S, hvor han 
kørte med smågrise. 

Hjertefimmer
Den 8. august 2016 får 
Finn Jepsen hjerteflimmer, 
og der bliver sendt bud 
efter en ambulance. I am-
bulancen når han at dø, 
men efter 20 minutter får 
lægerne gang i ham igen.

Han bliver atter kørt 
til Odense, hvor han får 
indopereret en ICD - en 
hjertestarter. På opera-

tionsbordet dør Finn for 
4. gang, men også denne 
gang lykkedes det at få 
ham genoplivet. 

Efter disse traumati-
ske oplevelser har Finn 
Jepsen i dag fået tilkendt 
førtidspension.

Han lever et normalt liv 
og går ture med sin hund, 
motionerer hjernecel-
lerne ved at bygge med 
lego, prøver at holde diæt, 
møder gamle kollegaer på 
Vognmandstanken og har 
holdt sit rygestop fra den 
1. blodprop, hvor han gik 
fra 60 cigaretter om dagen 
til 0 - endda uden hjælp. 

Finn Jepsen fejrede na-
turligt nok sin 60 års fød-
selsdag med en stor glæde. 
Han havde indbudt fami-
lie og venner til en stor 
fest på Hotel des Nordens, 
og festen varede helt til kl. 
5 om morgenen.

Finn Jepsen er gift med 
Connie. I ægteskabet 
er der 3 børn og 4 bør-
nebørn, der alle bor i 
nærheden. ■

Finn Jepsen har snydt døden 
fire gange. Nu er han 
netop fyldt 60 år.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg

Aktivitets- og sundhedscentret Valdemarshus

indbyder til

Den virkelige verden
i Afganistan

Fredag den 19. januar kl. 14

Foredrag af Søren Fischer
Pris pr. deltager kr. 50,-

inkl. kaffe og kage
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Tlf. 42 31 31 62
Sofi avlPoulsen@minddrive.dk
Plantagevej 4, 6330 Padborg

INFOAFTEN
Torsdag den 11. januar 2018 

kl. 19.00 i den gamle byrådssal på det 
tidligere rådhus i Bov

Vi ser på, hvordan vi kan tabe os uden diæt og 
tal-tyranni, og oplever en hypnose som manifesterer 

vores ønske om en sund og naturlig krop

MINDDRIVE STARTER 2018
MED ET HELT NYT

MENTAL-SLANK KONCEPT

Creative Denmark

Ring og hør nærmer om opstarten

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

PALLE & SPORT 1 STARTERVINTERUDSALGTORSDAG DEN 11. JANUAR KL. 9.30 - 17.30

3 RASKE DAGE HOS SPORT 1

HOS PALLE

SPAR

40%
PÅ ALT I BUTIKKENUndtagen undertøj

SPAR

50%
PÅ ALT I BUTIKKENUndtagen i forvejen nedsatte varer

MindDrive er en ny måde at 
slanke sig på
Af Dit te Vennits Nielsen

Der findes mange 
forskellige slankekure, 
som giver vægttab. 
Hvis man skal holde 
vægten, er man nødt til 
at skulle blive på diæten 
resten af livet. Det kan 
langt de fleste ikke holde. 
Derfor er MindDrive 
blevet et godt alternativ, 
som går ud på at tale til 
ens intuition og det er et 
mental-slank koncept. 

50-årige Sofia Poulsen 
er én af dem, der ikke går 
ind for slankekure. Hun 
mener, at MindDrive er en 
bedre løsning. 

”Ved vægttabshypnose 
er der nemlig ingen diæ-
ter eller kure, men man 
arbejder med underbe-
vidstheden, så man spiser 
naturligt og opnår en per-
sonlig naturlig vægt. Man 
får mere lyst til at bevæge 
sig og spise det, der er 

sundt for ens krop, og så 
lærer man at lytte til det 
biologiske i kroppen”, for-
klarer Sofia Poulsen, som  
er uddannet og autoriseret 
ergoterapeut. 

Hun har videreuddannet 
sig til hypnoterapeut, da 
hun syntes der mang-
lede noget i forhold til 
det mentale. Hun har 
efterfølgende uddannet 
sig til specialiseret hypno-
terapeut og kan afhjælpe 
forskellige psykiske og 
fysiske problemstillin-
ger, hvor de fysiske ofte 
stammer fra de psykiske 
problemstillinger.

Klinik i Bov
Hun giver også metako-
gnitiv terapi, som drejer 
sig om tankernes tanker. 
Tanker man går og grub-
ler over i hverdagen, kan 
gå over i depression, og 
denne terapiform kan af-
hjælpe dette. 

Sofia Poulsen er til 
dagligt beskæftiget på 
Hjernecenter Syd & Tale-
Høre-Syn, der har til huse 
i det gamle rådhus i Bov. 
Hun arbejder bl.a. med 
hypnose som redskab til 
behandling af apraksi, en 
følge af hjerneskader. 

Hun har fået sin egen 
private klinik, der også 
har til huse på Plantagevej 

4, og torsdag den 11. ja-
nuar holder hun infoaften 
om MindDrive i den 
gamle byrådssal. ■

Sofia Poulsen holder infoaf-
ten om MindDrive.

 Foto Dit te Vennits Nielsen

Faktaboks
Sofia V. Laurél Poulsen, 50 år
Født i Tyskland, dansk statsborger
Boet 20 år i Esbjerg, nu flyttet til Bov
Fraskilt, en søn på 20 år
Holder Slanke-Hypnose-Grupper
Torsdage kl. 19 i den gl. byrådssal i Bov
Tilmelding på tlf. 42313162 – eller for mere info
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Hørt ved Lyren 
Hovedgevinsten ved 
Lions Bovs Julemarked 
var en uges ophold 
på Frigård Camping i 
Kollund. Den heldige 
vinder blev Tove Hoth 
fra Harrislee.

Materialist Malene 
Hansen fra Matas i 
Padborg har lavet så 
god en opgave om 
hudplejeproduktet 
Raunsborg, at hun er 
blevet tilbudt et job 
som konsulent for 
firmaet. Pr. 1. februar 
starter hun i en del-
tidsstilling hos Matas i 
Aabenraa.

Borgerne i Kollund 
har taget rigtigt godt 
imod tilbuddet om 
medlemsskab til støtte 
for Kollundhus. Der er 
kommet flere nye med-
lemmer, og bestyrelsen 
er meget glade for den 
store og positive op-
bakning fra de lokale. 
Der holdes sangaften 
igen den 24. januar på 
Kollundhus.

Indendørs Krolf er 
startet i Grænsehal 3 
i Kruså, og der spilles 
fremover hver mandag 
fra kl. 9,30-11,30.

Spejderne fik samlet 
godt 8.000 kr. ind 
i forbindelse med 
juletræsindsamlingen 
lørdag. Der var 8 trai-
lere og 25 spejdere og 
forældre samt hjælpere 
igang.

Bov IF Futsal tabte 
også deres 3. hjemme-
kamp i Grænsehallen 
på trods af stor kampi-
ver. Kampen blev over-
været af 300 tilskuere. 
Foran tilskuerne faldt 
en lokal futsalspiller 
på knæ og friede til 
sin kæreste. Hun sagde 
heldigvis ja. ■

Minikrydstogt på 

Kielerkanalen
 

Onsdag den 25. april

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet, Sønderborg .. 8.30 
Nybøl Kirke ......................8.45
Broager Kirke ..................  8.50
Egernsund Elektriker ........8.55
Ahlmannsparken Gråsten 9.00
Rinkenæs Bager ............... 9.05
Annies Kiosk, Sønderhav ..9.10
Elektrikeren, Kollund .......9.15 
Kruså Bankocenter .......... 9.20
Bov Kirke ..........................9.25
Cirkel K, Padborg ............ 9.30

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

BovAvis

Det er en ud� ugt, der vil stå i søfartens 
tegn. Kielerkanalen blev bygget 1887-1895, 

den er 98 km lang og her sejler ca. 
50.000 skibe igennem om året. 

Efter opsamling kører vi direkte til Kiel. Her 
går vi ombord på hjuldamperen Freya. Kursen 
sættes mod Rendsborg, hvor vi undervejs skal 
nyde en dejlig bu� et. Vores spændende sejltur 

tager ca. 4 timer. Vores bus venter på os i 
Rendsborg, hvor vi får en guided rundvisning.

Mæt af dagens indtryk kører vi over 
Slesvig og er hjemme ved 17-tiden.

Pris 695 kr, som dækker bus, 
guide, sejltur og bu� et. 

Indskrivning

Schulanmeldung
2018

2 sprog og to kulturer lige fra starten!
Zwei Sprachen, zwei Kulturen,

von Anfang an!
Montag, 15. Januar
7.15 - 11.00 og
14.30 - 17.00 Uhr
oder nach Absprache.
Unverbindlicher

Mandag den 15. januar
Kl. 7.15 - 11.00 og
14.30 - 17.00
eller efter aftale med 
ledelsen

Deutsche Schule Pattburg

Telefon: 74 67 31 06

info@dspattburg.dk
www.dspattburg.dk

Indsigelse fra 
Fårhus
Borgerne i Fårhus og 
Vejbæk har lavet en ind-
sigelse mod den planlagte 
2-1 vej gennem Fårhus.

Indsigelsen er sendt 

til den nye formand for 
udvalget for Teknik og 
Miljø Arne Leyh Petersen 
(DF). ■

75 personer til brunch på Valdemarshus
Af Dit te Vennits Nielsen

Sædvanen tro var der 
gratis morgenmad på 
Valdemarshus den 1. 
onsdag i det nye år.
Duften af æg med bacon 
samt varm leverpostej 
bredte sig ud over den 
glade forsamling. Mens 
kaffen dampede fra kop-
perne, gik snakken lystigt. 

En ny sæson blev skudt 
igang, og det bliver med 
mange spændende ting på 
programmet, så de mange 
daglige brugere af huset 
har noget at se frem til. ■

Snakken gik livligt ved 
morgenmaden på 
Valdemarshus i Padborg.
 Fotos Dit te Vennits Nielsen
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ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG-FREDAG 10-17.30 · LØRDAG 10-12.30

Torvegade 10

6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 

Vinter 
Udsalg

www.bentesshop.dk

÷40%
på mærkede udsalgsvarer

VI HAR OGSÅ ÅBENT TIRSDAG HER I JANUAR!

Har du nogen nytårsfortsætter eller 
ønsker for 2018?

Af Dit te Vennits Nielsen 

Fotos Dit te Vennits Nielsen

Jan Jensen, Padborg
"Jeg ønsker, der ville kom-
me noget sne, så jeg kunne 
komme ud og kælke med 
mine børnebørn. Det er 
dejligt og livsbekræftende. 
Jeg nyder at være sammen 
med mine børnebørn, og 
jeg har tid til dem som 
pensionist.Desuden håber 
jeg, vi får en dejlig varm 
sommer i år".

Aage Juhl, Padborg
"Jeg ønsker, jeg har et godt 
helbred. Jeg holder mig 
frisk med en gåtur med 
min hund indimellem, og 
så styrker jeg hjernecel-
lerne med at spille skat og 
bridge. Det er rigtigt godt 
for helbreddet".

Margit Lund, Pluskær
"Jeg vil gerne dyrke endnu 
mere motion, prøve at 
spise mere sundt og ikke 
spise slik. Jeg har det ellers 
godt, for jeg laver sport i et 
af de lokale fitnesscentre, 
og så fortstår jeg at hygge 
mig med familie og ven-
ner. Det vil jeg fortsætte 
med".

Susanne Ries, Fårhus
"Jeg har simpelthen ingen 
nytårsfortsætter, for man 
kan alligevel ikke holde 
dem. Nytårsdag vil man 
en helt masse, og så går 
der max 14 dage eller 1 
måned, og så har man 
glemt det hele og kører 
videre som hidtil. Jeg er 
glad og tilfreds og har det 
godt, som jeg har det". 

Britt Kildahl, Fårhus
"Jeg har egentligt ingen 
nytårsfortsætter person-
ligt, men jeg kunne håbe, 
at der er flere, der gerne vil 
dyrke mere motion, f.eks. 
Strong by Zumba, som er 
en utrolig sjov, inspire-
rende, muskelopbyggende 
og cardiotræningsform. 
Jeg er selv træner i Local 
Fitness i netop Strong by 
Zumba, så kom frisk".

Birthe Bladt, Padborg
"Jeg håber, jeg stadig har 
det godt i det nye år. Jeg 
nyder til daglig min fri-
sørsalon på trods af mine 
74 år, og jeg har mange 
stamkunder men får da 
også stadig nye kunder. 
Jeg håber ligeledes, at vi 
fortsat må nyde vore som-
merhus på Rømø og kan 
komme på nogle dejlige 
rejser til udlandet som 
hidtil". 

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00
på Benniksgaard Anneks

Få ideer og inspiration til
• Hår og makeup • Blomsterdekorationer

• Kon� rmationstøj • Gaveidéer til både piger og drenge

KONFIRMANDMESSE

Padborg
Shopping

Billetsalget: Starter den 10. januar hos:

GRÅSTEN: Sönnichsen - ure & smykker  BRUHNS
PADBORG: Jensen ure - guld - sølv  Palle / Sport 1

Bemærk: Det er kun kon� rmanden, 
der skal indløse billet á kr. 50,-

Vind: Sponsorgaver på billetten
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NYHED

PH 5 MINI
i fl ere farver
Design: Poul Henningsen

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

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Ring og få et uforpligtende tilbud

Malermester

Monika Petersen
Malermester

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

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

Der er jo ham fra J.C. Transport.
Han transporterer alt lige fra 
biler, campingvogne og andre 
småting, samt afhenter skrot.

Så har du brug for hjælp så 
ring til Jan på tlf.: 23 65 54 55 

og få et godt tilbud. 

J.C. Transport

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Murer afdeling
Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum 2047 5290
Ejner Tranum 5050 8722 www.LTnatur.dk

Snerydning & saltning
Snerydning & saltning af fortov og parkerings områder

Privat og Erhverv

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

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Nytårskur blev tilløbsstykke
Der mødte mellem 
250-300 mennesker op 
til den traditionsrige 
nytårskur i rådhussalen 
på Aabenraa Rådhus.
Flere repræsentanter fra 
nærområdet deltog, blandt 
andre byrådsmedlem-

merne Jan RiberJakobsen 
(K, Lars Kristensen (V)
Jens Wistoft (V) og Ditte 
Vennits Nielsen (V). 
Desuden deltog fra lokal-
området bl.a. malermester 
Carsten Momme, entre-
prenør Uwe Rudebeck, 

direktør Jan Knudsen, 
direktør Finn Sørensen fra 
Padborg Transportcenter, 
direktør Peder Damgaard 
fra Bolig Syd og de tidli-
gere byrådsmedlemmer 
Edmund Mogensen og 
Leif Andersen.

Efter borgmester Thomas 
Andresens (V) tale var der 
en god og livlig snak rundt 
omkring.

Buffetten bød på jordbær 
dyppet i chokolade, kran-
sekage, frisk frugt, vin, 
vand og kaffe. ■
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Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Udgangspunktet på denne rejse er 
Bremen, det nordvestlige Tysklands 
pulserende hjerte og hjemby for de 
verdensberømte Bremer Stadsmusikanter.

Bremen byder på både historie og 
spændende gamle bydele samt moderne 
museer og arkitektur. En storby med 
alle facetter - historie, tradition, 
hightech, videnskab og rumfart. 

Vi får en guided bytur på dansk, hvor vi ser 
den stor Marktplatz. Vi skal beundre det 
fantastisk smukke rådhus, som stammer 
tilbage fra 1400-tallet. En imponerende 
bygning, som sammen med den � otte 10 meter 
høje Rolandsstatue danner en perfekt ramme. 
Ved Rådhuset � nder vi også den berømte 
statue af Die Bremer Stadtmusikanten.  Der 
bliver mulighed for at shoppe på egen hånd.

Pris kr. 750,- som inkluderer bus, guide, 
rundstykke og ka� e og frokost.

Vi er hjemme ved 22-tiden.

2. påskedag
mandag den 2. april 

Bremen
Ud� ugt til

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet, Sønderborg ...7.00 
Nybøl Kirke ...................... 7.15
Broager Kirke ................... 7.20
Egernsund Elektriker ........7.25
Ahlmannsparken Gråsten .7.30
Rinkenæs Bager ................7.35
Annies Kiosk, Sønderhav ..7.40
Elektrikeren, Kollund .......7.45 
Kruså Bankocenter ...........7.50
Bov Kirke .......................... 7.55
Cirkel K, Padborg ............ 8.00

Flensborgvej 4 . 6340 Kruså
Tlf. 40 95 18 33

www.krusaa-auto-service.dk

Åbent: Man.-fre.: 9-17 Lør.: 9-14

“God service til alle 
er en selvfølge”.
Henning Bo Nielsen

Danmarks 
hurtigste 
olieskift

-til Danmarks bedste pris

Ældre Sagen synger det 
nye år ind
Af Dit te Vennits Nielsen

40 mennesker hyggede 
sig i Kirkeladen i Bov 
med smukke sange ak-
kompagneret af Christian 
Cosmos på guitar.

Det var Ældre Sagen i 
Bov og Bov Sogn, der 
stod for arrangementet. 
Sangeftermiddagen samler 
flere og flere deltagere.

Udover at synge skønne 

sange er der nemlig også 
tid til snak over en kop 
kaffe, og stedet emmer af 
virkelig god stemning. ■

Hver fugl synger med sit næb. Der blev sunget lystigt i Kirkeladen i Bov.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

...Jetzt wird’s heissss!...

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

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

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rc� .de  •  www.rc� .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

HUSK! Hvad du � nder på nettet, får du også ved os!

Rønshoved Højskole stævnet af 
tidligere elev for injurier
Af Gunnar Hat tesen

Sagsøgeren føler sig 
bagtalt i to pressemed-
delelser på højskolens 
hjemmeside. Højskolen 
beskylder ham for 
stalking på trods af 
politiets afvisning af 
sagen
Rønshoved Højskole skal 
igen i retten i en injurie-
sag. Denne gang er høj-
skolen blevet stævnet af en 
tidligere elev, den 64-årige 
journalist, forfatter og 
foredragsholder Steen Ole 
Hedelund Jørgensen fra 
Aarhus. Han har de sene-
ste år ved � ere lejligheder 
kritiseret ledelsesstilen på 
højskolen og betegnet den 
som udemokratisk.

Steen Ole Hedelund 
Jørgensen var seniorelev 
på højskolen i begyn-
delsen af 2013, men blev 
bortvist af forstander 

� ue Kjærhus. Siden har 
han bedt om en begrun-
delse for bortvisningen, 
men har aldrig fået den. 
Der er også økonomiske 
uoverensstemmelser 
mellem parterne, erfarer 
avisen.

Forlig blev brudt
Avisen har bedt sagens 
parter bekræ� e, at der 
er indgivet stævning 
for injurier ved retten i 
Sønderborg. Forstanderne 
Nina og � ue Kjærhus 
på Rønshoved Højskole 
ønsker ikke at bekræ� e 
stævningen eller kom-
mentere den. 

Sagsøgeren derimod 
bekræ� er, at højskolen er 
stævnet for injurier.

”E� er bortvisningen i 
februar 2013 blev der e� er 
et halvt års drø� elser ind-
gået et forlig i sagen i de-
cember 2013”, siger Steen 
Ole Hedelund Jørgensen. 

”Nærmest før blækket 
var tørt, blev forliget brudt 
af højskolens ledelse i 

marts 2014 på generalfor-
samlingen i højskolens 
skolekreds. Siden har 
jeg forgæves forsøgt at 
få reetableret forliget og 
som a� alt i forhandlin-
gerne om forliget at få fri 
adgang til højskolen og 
blive optaget som medlem 
af højskolens skolekreds. 
Derfor må jeg med be-
klagelse gå rettens vej nu, 
fordi højskolens o� entlige 
beskyldninger mod mig 
er krænkende og usande”, 
siger sagsøgeren. 

Politiet afviser påstand 
om stalking
I juni 2014 anmeldte 
Rønshoved Højskole 
sagsøgeren for stalking 
til politiet i Aabenraa. 
Anmeldelsen blev afvist af 
politiet. 

Samtidig skrev højsko-
lens bestyrelsesformand, 
pastor emeritus Erik 
Jakob Petersen fra Gelsted 
på Vestfyn, i november 
2014 og januar 2015 to 
pressemeddelelser på høj-

skolens hjemmeside om 
sagsøgeren. 

I de to pressemed-
delelser, der stadig er 
tilgængelige på højskolens 
hjemmeside her over tre 
år senere, formulerer for-
manden en række detal-
jerede beskyldninger mod 
sagsøgeren. 

Det er disse pressemed-
delelser, der er baggrund 
for stævninge n af højsko-
len, fordi den har afvist af 
� erne dem e� er politiets 
afvisning i maj 2015 af at 
rejse en tilholdssag mod 
sagsøgeren.

Højskolen tabte injuriesag
Rønshoved Højskole har 
tidligere stævnet Gråsten 
Avis/Bov Avis for bagva-
skelse, men tabte sagen 
ved Vestre Landsret i 
marts 2015.

Den nye injuriesag 
ved retten i Sønderborg 
behandles på et forbe-
redende retsmøde d. 22. 
januar. ■

20 spillede skat
Padborg Skatklub samlede 
20 medlemmer til klubaf-
ten på Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1 Aage Juhl, Padborg, 

1041 point
Nr. 2 Konrad Hesse, 

Gejlå, 931 point
Nr. 3 Svend Åge � ielsen, 

Holbøl, 862 point

Nr. 4 A. C. Petersen, 
Padborg, 809 point

2. Runde
Nr. 1 A. C. Petersen, 

Padborg, 1090 point
Nr. 2 Hans Emil Nissen, 

Bov, 1030 point
Nr. 3 Chr. Skovsen, 

Holbøl, 915 point
Nr. 4 Klaus Petersen, 

Broager, 884 point. ■

Pengeregn fra Rotary
Af Dit te Vennits Nielsen

Padborg- Kruså Rotary 
Klub Samfundskontakt 
har uddelt en stribe 
donationer:
Klubben har done-

ret 2.000 kr. til en 
Hjertestarter i Hokkerup, 
3.000 kr. til Danske 
Hospitalsklovne, som er 
med til at gøre en forskel 
for de indlagte børn, og 
desuden er der bevilliget 

5.000 kr. til 8. klasse valg-
fag på Lyreskovskolen, 
som arbejder på at 
komme til Folkemøde på 
Bornholm i 2018. ■

Hotel solgt
Fleggaard-koncernen har 
e� er 14 års ejerskab solgt 
Hotel des Nordens til 

den tyske hotelkæde HR 
Group. ■

Hærværk
En Toyota Avensis, som 
holdt ved Danske Bank i 
Padborg, er blevet ridset 

i siden med en skarp 
genstand. ■

Væltet omkuld
En 74-årig kvinde blev 
forleden væltet omkuld på 
Torvegade i Padborg af en 

mand. Politiet mistænker 
en 53-årig mand fra lokal-
området for at stå bag. ■

Røg
Padborg Frivillige 
Brandværn måtte nytårs-
a� ensdag ved 16-tiden 
rykke ud til en blind 
alarm.

Man havde fået en mel-
ding om, at der var brand 
i en villa i Frøslev, men det 
vidste sig at være noget 
røg fra fyrværkeri, der var 
fyret af ved den tidligere 
Frøslev-Padborg Skole, 
som er ved at blive revet 
ned. ■
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Alle foredrag afholdes i Kliplev Hallen, Skolegade 13, Kliplev.
Entre kr. 60,-

Følg o s på Facebook og på vores hjemmeside 
kliplevvoksenundervisning.dk

afholder følgende

– Foredrag 2018 –

KLIPLEV SOGNS VOKSENUNDERVISNING

Tirsdag den 23. januar kl. 19.30
Søster Anna Mirijam Kaschner
fra Søstre af det dyrebare blod,
Holte

Tirsdag den 20. februar kl. 19.30
Peter Højsager, Kliplev
Peter vil fortælle om, én af byens 
kendteste virksomheder, Scancab

Tirsdag den 20. marts kl. 19.30. 
Henning Nielsen Tryllekunstner
fra Bylderup-Bov.Oplev den speed snakkende sønderjyske 
Tryllekunstner kendt fra DANMARK HAR TALENT 2015

Tirsdag den 6. februar kl. 19.30
Asta Flyvholm Kjær, Broager
Sønderjysk fortælling
ved Asta Flyvholm Kjær, Busholm

Tirsdag den 6. marts kl. 19.30
Gunnar Friis Madsen, Aabenraa
Gunnar har rejst verden rundt, og
besøgt de � este lande

Kliplev Sogns Voksenundervisning

Markerer sit 50 års jubilæum
Tirsdag den 20. marts

og er vært ved en kop ka� e. Vi beder derfor om tilmelding
til Eskild � aysen, senest fredag den 16. marts kl. 22.00
på SMS 6172 7994 eller mail til ethaysen@gmail.com.

Pensionistforeningen
Felsted - Bovrup - Varnæs

afholder

Generalforsamling
Tirsdag den 23. januar kl. 14.00

i Felsted Forsamlingslokaler
med efter følgene pakkelotto

Bestyrelsen

ANDELSSELSKABET 

KLIPLEV FORSAMLINGSGAARD

Ved ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 

2017, blev andelsselskabet opløst. Denne beslutning 

er blevet underkendt, da selskabet ikke kan opløses 

så længe der er aktiver til stede. 

Ligeledes ønskes præcisering af vedtægternes § 10.  

Derfor indkaldes andelshaverne til 2 på 

hinanden følgende generalforsamlinger

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.00 

i Forsamlingsgården

Dagsorden ved begge møder iflg. vedtægterne.   

Gymnastikdamer får bolde
Af Dit te Vennits Nielsen

Morgen- og aften-
fruerne i Lundtoft 
Idrætsforenings gymna-
stikafdeling har fået 20 
sæt sundhedsbolde til 
en værdi af 3.700 kroner 
af Velux Fonden.
Holdenes træner er 72-åri-

ge Ingelise Lauritzen. 
Boldene blev overrakt ved 
aftenfruernes træning 
forleden, og de blev straks 
taget i brug.

Lundtoft Idrætsforening 
har fire hold forskellige 
steder.

"Der går mange penge 
til nye anskaffelser, så det 

var en stor glæde at kunne 
tilgodese morgen- og 
aftenfruerne", fortæller 
bestyrelsesmedlem Mette 
Kryhlmand.

Der er 27 gymnaster på 
morgenholdet og 21 gym-
naster på aftenholdet. ■

Ingelise Lauritzen er 72 år og træner både morgen- og aftenfruerne og senioridræt i Felsted.

Affyrede krudt 
fra bil
Politiet standsede lørdag 
aften en bil på den søn-
derjyske motorvej ved 
Kliplev.

Bilen kørte i sydgående 
retning, og ud af vinduet 
affyrede personerne inde i 

bilen tændt fyrværkeri ud 
mod siden.

En 22-årig mand fra 
Rødekro blev sigtet 
for overtrædelse af 
fyrværkeriloven. ■

Pænt 
overskud
Af Gunnar Hat tesen

Felsted Forsamlingslokaler 
er en sund forretning.

På forsamlingshusets 
generalforsamling kunne 
kassereren Rita Knudsen 
oplyse, at årets overskud 
blev på 50.000 kroner.

Resultatet skyldes ikke 
mindst, at der er godt 
gang i udlejningen. ■

Genvalg
På generalforsam-
lingen i Felsted 
Forsamlingslokaler blev 
Jens Kr. Jensen og Anette 
Damm Christensen gen-
valgt til bestyrelsen.

Forsamlingshuset nyder 
godt af, at et større antal 
frivillige er parate til at 
række en hjælpende hånd 
med kaffe og kager ved 
møder, generalforsam-
linger og begravelser. ■

Hund 
stjålet
En indbrudstyv stjal forle-
den en cremefarvet fransk 
bulldog under et indbrud i 
et hus på Søndermarksvej 
i Varnæs.

Han stjal også 
hundekurven. ■
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ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 9. januar til og med fredag den 12. januar 2018.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED

BEGRÆNSET PARTI

Østergade 2
6200 Aabenraa

7468 5109

PR. STK

10.-

PR. STK

10.-

PR. PAKKE

10.-

SKARP PRIS

10.-
200 G

FRIT VALG

10.-
PR. POSE

FRIT VALG

12.-
PR. STK

Max 4 stk 
pr.kunde pr dag

Max 4 pakker 
pr.kunde pr dag

Kærgården 
original
eller let

Blomkål
Udenlandsk kl. 1

Schulstad 
Det gode 
rugbrød

Gestus 
grøntsager
Flere varianter
400-750 g

Lotus
toiletpapir og 
køkkenruller

Mou okse eller 
hønsekødssuppe
1 kg

A u t o -  Tr a k t o r -  &  P l æ n e k l i p p e r s e r v i c e
KARSTEN IWERSEN A/SK l iplev  

Auto -  &  Traktor
Ser vice

Til butikken i vores skov, have- & parkafdeling i Kliplev, 
søges til snarlig tiltræden en arfaren sælger der kan 
indgå i vores friske team.

Vi kan tilbyde:
• Et spændende og selvstændigt job
• Løn efter kvali�kationer
• En frisk og åben omgangstone
• Pensionsordning
• Varig ansættelse for den rette medarbejder

Du er/har:
• er faring fra lignende stilling
• Ordensmenneske og kan lide at arbejde selvstændigt
• er faring med have / parkmaskiner.
• Ansvarlig
• Kunde- og serviceminded
• Godt humør
• Ren stra�eattest

For yderligere oplysninger kan du kontakte Karsten Iwersen på tlf.: 2140 8332.
Send din ansøgning pr. mail til:  Karsten@karsteniwersen.dk 
eller pr. post, mrk.:ansøgning.

OBS – send kun en ansøgning såfremt du har ovennævnte kvali�kationer!

Traktor- & Entrepenørmaskiner:
Søgårdvej 15
Kliplev
Tlf.   +45 74 68 83 24
www.karsteniwersen.dk

BUTIKSSÆLGER

25 års jubilæum
Teknisk serviceleder 
ved Kliplev Skole, 
Jonny Bruno Schneider, 

Stenløkke 33, Kliplev, 
fejrede 1. januar 25 års 
jubilæum. ■

70 udlejninger i Felsted
Af Gunnar Hat tesen

Felsted 
Forsamlingslokaler ople-
ver en markant stigning i 
antallet af udlejninger.

På forsamlingshusets 
generalforsamling kunne 
formanden Gitte Hansen 
oplyse, at forsamlingshu-
set i 2017 er blevet udlejet 
70 gange.

"Vi oplever en stødt sti-
gende udlejning. Det går 
fint", sagde Gitte Hansen i 
sin beretning.

Gitte Hansen nævnte, at 
der er blevet lagt nyt gulv i 

krostuen og den lille sal og 
lokalerne er blevet malet.

Blandt de aktiviteter 
som trækker folk til er 
de månedlige fælles-
spisninger, som Felsted 
Borgerforening 
arrangerer. ■

Felsted Forsamlingslokaler er i god gænge og mærker stor lokal opbakning. Foto Jimmy Christensen

Solouheld
En 31-årig mand var for-
leden involveret i et solou-
held på Varnæsvej.

Han kørte galt i et sving, 

men kom dog ikke noget 
alvorligt til.

Manden måtte efter 
uheldet en tur med på 
stationen i Aabenraa 
efter mistanke om 
spirituskørsel. ■

Usikkerhed om 
dilettant
Af Gunnar Hat tesen

Folk skal op af stolene, 
hvis der 3. weekend i 
marts skal være dilettant i 
Kliplev.

Dilettantforeningen 
Humørbomben har 
hidtil benyttet scene og 
øvelokaler på Kliplev 

Forsamlingsgård, men de 
kan ikke længere benyttes.

Bestyrelsen undersøger 
muligheden for at opføre 
dilettantstykket andre 
steder i byen og er åbne 
for gode ideer.

Helst vil man holde 
dilettant i Kliplev, og vil 
nødig udenbys. ■

Dødsfald
Hans Christian Eriksen, 
Varnæs, er død, 76 år. ■

Dødsfald
Inger Damm, Slyngsten, 
Felsted, er død, 87 år. ■
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