Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 04

23. januar 2018

10. årgang

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

GRÅSTEN ∙ PADBORG

KØB DIN BILLET HOS:
GRÅSTEN
Sönnichsen - Ure & Smykker
Bruhns
PADBORG
Jensen ure - guld - sølv
Palle / Sport 1
Billetpris kr. 50,-

Delikatessen tilbyder

SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød flere slags,
frit valg

D
FREDAGSTILBU
FR A KL. 10.00

Padborg
Shopping

Pr. stk.

Kloakservice

20,-

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn
• Tømning af septiktank,
samletank, fedtbrønd,
og olieudskiller.

ÅBNINGSTIDER
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Alle dage kl. 7.00-20.00
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Tarteletaften 2018

TILSTANDSRAPPORTER
ENERGIMÆRKER
EL-RAPPORTER

EN

Salg og reparation af landbrugsmaskiner
Salg og reparation af havebrugsmaskiner
Reparation af alle bilmærker
Hydraulik
Alt i smedearbejde

Kidingvej 34, Bovrup, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 06 15 – Mobil 20 22 32 15

W

•
•
•
•
•

Abonnementstømning
Tømning af minirenseanlæg
Kloak TV
Industrispuling op til 1000 bar
Rodskæring

Elkær Maskinstation I/S

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

Carstens
Maskinværksted
v/ Carsten Hansen

•
•
•
•
•

Fredag den 26. januar kl. 18.30

TIL FORNUFTIGE
PRISER

• Tarteletbuffet med forskelligt
slags fyld. Mindst 10 slags!
• Isbuffet med hjemmelavet is, frugtsalat,
chokoladesauce, vafler og meget mere…

Vi skaffer den maskine eller de reservedele du
mangler - nyt som brugt
Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94
www.carstensmaskinvaerksted.dk

kr.

185,-

kr.

Pr. person

9250

Børn u/ 12 år

009 74 65 15 67
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten ·mTlf.
mail@1747.dk · www.1747.dk · Følg os på
2

75 05 8

4 47 .flT

gnillitsd

u-dab

75 05 8

4 47 .flT

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

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

74 05 8

4 47 .flT

GULV- & GARDINBUSSEN

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private
Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver:

Ring og få en
aftale med Claus

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

HUSK

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

vores Gardinbus
kommer overalt

Retssager

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

Voldgiftssager

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

✔ Assistance med bogholderiopgaver

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

Fliser

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

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

MENU TO GO
Lækker menu to
go bestående af:
TILBUD GÆLDER
TORSDAG, FREDAG
OG LØRDAG

Lækre bøffer,
vælg mellem flere varianter
Lækre salater
vælg mellem flere varianter
Lækre kartofler
flere varianter
Brød
Vin

GRÅSTEN · PADBORG
SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket svinekød
8-12%

100,-

Pr person
Kun kr.

SLAGTEREN TILBYDER
Kalkun Gordon blue
med skinke og ost

SLAGTEREN TILBYDER
Skinkemarked
vælg mellem tern, strimler,
gyros eller schnitzler
700 g
FRIT VAL

Ta’ 1 kg.

10 stk.

39

Pr. pk.

50,-

95

DELIKATESSEN TILBYDER
Husets sandwich
F

GS
L ER E S A L

39

95

DELIKATESSEN TILBYDER
Luksus pålægsplade

DELIKATESSEN TILBYDER
Tapas platte
TIL 2 PER

G

SONER

Pr. stk.

Pr. stk.

Pr. stk.

25,-

75,-

99,-

TILBUD
GÆLDER KUN
I GRÅSTEN

PA DB OR G
Løs vægt
slik
Pr. 100 g

ER
TILBUD GÆLD
FREDAG

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

R
PERSONE
4
3
L
I
T
NOK

7

95

Telefon 73 65 26 00

KØRT TRÆT I MADPAKKEN?
Vi hjælper dig igennem januar...
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag
Lørdag - søndag

kl. 6.00 - 17.30
kl. 6.00 - 16.00

TELEFON 7467 3334

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36

3

Fine ærter,
små gulerødder eller
fine haricots verts

Jydegården ost

Skrabeæg

45+, ML, min. 765 g

10 stk., str. M/L

DYBFROST, 450-650 g

FRIT VAL

G

Pr. ps.

Pr. stk.

10,-

49,-

Cirkel kaffe

Pr. pk.

12

95

Alaska sprinklervæske

Heinz cremet
tomat suppe

guld eller blå, 500 g

-21 grader, 4 liter

400 ml

Pr. pk.

Pr. stk.

Pr. ps.

26,-

5,-

20,-

FRUGT/GRØNT TILBYDER

BLOMSTERAFD. TILBYDER

Iceberg salat

Pink Lady æbler

Premium roser

1-grenet Orkide

Spanien, kl. 1

Frankrig, kl. 1

50 cm, 10 stk., flere farver

danske, flere farver

G
FRIT VAL
Pr. stk.

5,-

Bakke med
8 stk.

16

95

Pr. bdt.

Pr. stk.

35,-

35,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 23. januar til og med lørdag den 27. januar 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten

-

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

-

Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Gudstjenester og andre aktiviteter

Fortællegudstjeneste

Tirsdag den 23. januar kl. 9.30 ... Nørkleklubben i Adsbøl

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

Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 ... Fortællegudstjeneste i Adsbøl Kirke
Torsdag den 25. januar kl. 19.00 ... Menighedsrådsmøde i Kværs

Gudstjenesterne bygger på genfortælling og en
kort prædiken, der reflekterer over dagens tema.
Gudstjenestens kendte indhold med bøn, musik og
salmesang er uforandret.

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

Efter gudstjenesterne vil der være mulighed for en kaffe
og hyggeligt samvær enten i kirken eller i klubhuset.

HUSK: Menighedsrådsmøderne er offentlige!

Fortællegudstjeneste den 23. januar kl. 19.00

240 besøgte Den Gamle Skomager

Af Gunnar Hattesen

Der var et stort rykind
af gæster, da bodegaen
"Den Gamle Skomager"
i Nygade lørdag blev
indviet.

Der var fri bar og gæsterne blev budt på helstegt
pattegris.
Værtshusets forpagtere,
Morten Latter, og samleveren, Ina Zilmer Poulsen,
havde travlt med at hilse

på de 240 gæster, som kiggede forbi i løbet af dagen.
Gæsterne blev længe,
der var en god stemning
og de nød at få en øl i rare
omgivelser. ■

Der er kommet liv og glade
dage i Den Gamle Skomager.
Her er Morten Latter omgivet
af sit serveringspersonale.
Ina Zilmer Paulsen og Morten
Latter havde en rigtig god
dag med de mange gæster.


Fotos Søren Gülck

Politiet jagter røver
Af Gunnar Hattesen

Politiet har gode spor
at gå efter i jagten efter
den gerningsmand med
en tatovering i nakken,
som tirsdag aften begik
røveri mod grillbaren
Perronen på Kongevej 75
i Gråsten.
Politiet rykkede hurtigt ud,
da grillbaren Perronen var
udsat for et røveri.
Foto Søren Gülck


Da grillbaren lukkede kl.
20.00 kom en ca. 25-årig
mand ind ad bagdøren.
Han truer en 20-årig
medarbejder med en
pistollignende genstand.
Han skubber hende til
side, går hen mod kasseapperatet, hvor han tager
3.000 kr. fra kassen. Han
havde en elefanhue på
hovedet og bar en mindre,
sort rygsæk. Han var iført
en sort træningstrøje og
mørke bukser. Da han
bøjede sig for at tage

pengene, ser pigen en
nakketatovering.
Røveren forsvandt i
ukendt retning.
På Perronen var desuden
en 15-årig pige, som var i
færd med at gøre rent. Der
var ingen kunder til stede,
da røveriet skete.
Gerningsmanden beskrives som 25 år, 170-175 cm
høj og almindelig af bygning med en tatovering
på højre side af nakken,
der forestiller nogle mørke
skriftstegn. ■
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UDSALG

TØM BUTIKKEN
FRA ONSDAG 24. JANUAR

SPAR
50-70%
GÆLDER ALLE SÆSONVARER I BUTIKKEN
GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

ÅBNINGSTIDER
Onsdag
9.30 - 17.30
Torsdag
9.30 - 17.30
Fredag
9.30 - 18.00
Lørdag
9.00 - 13.00

Slotsgade 7 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 30 31
www.toejeksperten.dk
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N U I B O RG E

Golfklubben overtager
Benniksgaard Golf Course

N

Af Gunnar Hattesen

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

Benniksgaard Golf Klubs
medlemmer har på en
ekstraordinær generalforsamling med stort
flertal besluttet, at klubben overtager golfanlægget Benniksgaard
Golf Course i Rinkenæs.
Overtagelsen vil være med
tilbagevirkende kraft fra 1.
januar 2018. Klubben fik
for et år siden af baneejer
Jens Enemark et tilbud

om at overtage golfanlægget. Gennem året
udviklede mulighederne
sig for, at det reelt kunne
gennemføres.
Medlemmerne gav
ved den årlige generalforsamling i november
bestyrelsen opbakning
til at gå videre med projektet, der endeligt blev
vedtaget på den netop
afholdte ekstraordinære
generalforsamling.
”Den store tilslutning
giver et godt rygstød til

bestyrelsen, hvor klubben
selv skal stå for driften af
anlægget. Der er i alt 6
fastansatte og 4-5 sæson
medarbejdere i driften,
som alle forsætter i klubbens regi”, fortæller golfklubbens formand Finn L.
Nielsen, som glæder sig til
den forestående sæson.
600 medlemmer
Benniksgaard Golf Course
blev anlagt i 1997 af Mads
Friis og indviet 1998.
Anlægget har gennem

årene haft skiftende ejere.
De seneste 6 år har Jens
Enemark ejet anlægget,
som nu sælges til klubben.
Benniksgaard Golf Klub
blev stiftet 1997, som en
almennyttig forening.
Klubben har gennem
årene via forpagtningsaftaler med de forskellige
ejere haft retten til at udbyde golfmedlemskaber
tilknyttet anlægget.
Benniksgaard Golf Klub
har i dag ca. 600 medlemmer og trækker i kraft sin
smukke placering lige ned
til Flensborg Fjord, årligt
omkring 4-5.000 golfspillende turister. ■

Vintertilbud

DANMARKS STØRSTE

2 RETTERS
MENUTILBUD

2 ELLER 3 RETTERS
MENUTILBUD

Forret
Bruscetta

Forret
Rejecocktail

Hovedret
Penne con Carne

Hovedret
Engelsk bøf med løg,
kryddersmør, ærter
og brasekartofler

PRIS PER PERSON
KR.

99,-

GRÆSK PIZZA
Gyros, løg og hvidost

KUN KR.

starter 31. januar kl. 9.30

75,-

Dessert
chokoladekage med fløde og is
PRIS PER PERSON
2 RETTER KR.

3 RETTER KR.

169,-

199,-

BOG OG IDÉ SØNDERBORG
Vi har plads til selskaber op til 60 personer,
når det gælder fødselsdag, jubilæer, konfirmationer og receptioner

Perlegade 15
6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 1820

Email: 8011@bogpost.dk

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

Ansv. redaktør

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

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

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

Grafisk arbejde

Claus Frederiksen

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 21 19 02 80

Telefon 23 23 73 37

Telefon 2972 4454

Telefon 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk

isj@graastenavis.dk

clf@graastenavis.dk

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Susana Calderón

Fotograf

Fotograf

Bogholder

Jette Nørlund Pedersen

Adm. medarbejder

Tove Hansen
Telefon
40 63 36 24

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Mediechef

Ingrid Skovbo
Johannsen

Mediekonsulent

Telefon 21 16 06 83
redaktion@graastenavis.dk

Fotograf

Toldbodgade 10, Gråsten • Telefon 7344 1000 • www.CaFeodora.dk
Mandag lukket • Tirsdag - fredag kl. 17 - 21 • Lørdag og søndag kl. 12- 21

Søren Gülck

Jimmy Christensen

Telefon 23 80 12 54

Telefon 29 25 95 50

gulck@graastenavis.dk

Reporter

Bettina A. Jessen

Grafisk arbejde

Reporter

Pia Koch Johannsen
Telefon 24 64 35 01
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UDSALGS

KIG IND

SPAR

START

ÅBENT ALLE
SØNDAGE I JANUAR

Chicago sofa
3 + 2 pers.

NU

15.999,-

NORDISK
KOMFORT
by Møblér

PÅ UDVALGTE UDSTILLINGS
MODELLER FRA STRESSLESS®
GÆLDER IKKE STRESSLESS® YOU OG FAST LAV PRIS

Malmø sofa

med chaiselong og open end

NU

9.999,-

SPAR 5.000,-

SPAR 11.999,-

25%

SPAR

33%
PÅ MALMØ SOFA

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

Rosenholm sofa
3 + 2 pers.

NU

4.999,-

SPAR 3.999,-

SPAR

42%
Chicago sofa
Monteret med maronefarvet semianilin/spalt læder.
Fås i flere farver og dessiner. 3 pers. sofa L212 cm. Pris 14.999,2 pers. sofa L156 cm. Pris 12.999,Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 27.998,-

Malmø sofa med chaiselong og open end
Monteret med slidstærkt lysegråt stof i dessin Pisa. Sædehynder med
koldskum. Fås i flere farver og dessiner, samt i flere opstillinger.
Den viste model i str. large. L356 x D220 cm. Normalpris 14.999,Malmø puf
60 x 80 cm. Normalpris 1.999,- Nu 1.499,- Spar 500,-

Amalfi hjørnesofa med chaiselong og open end
Monteret med blåt stof i dessin Idaho.
Koldskum i sæde- og ryghynder.
Ben i olieret bøg. L326 x D210 cm. Normalpris 13.803,-

Amalfi hjørnesofa

NU

30%

SPAR 4.141,-

NU

4.999,-

SPAR 4.000,-

Kalmar hjørnesofa
med open end

SPAR

9.662,Capri sofa
med chaiselong

NYHED

INTROPRIS

med chaiselong og open end

PÅ AMALFI SOFA

SPAR

44%

Kalmar hjørnesofa med open end
Monteret med blåt stof i dessin Lima. Sofaen er med
faste hynder, pyntet op med 6 stk. rygpuder.
Koldskum i sædehynder. Normalpris 14.999,-

Stamford Basic sofa
med chaiselong

NU

5.999,-

SPAR 2.116,-

SPAR

9.999,- 33%
SPAR 5.000,-

NU

PÅ KALMAR SOFA

Manzano sofa
3 + 2 pers.

NU

9.999,-

SPAR 9.999,-

SPAR

50%
Capri sofa med chaiselong og open end
Monteret med slidstærkt antracitfarvet stof i dessin Elana. Runde stålben.
L300 x D137/197 cm. Ekskl. nakkestøtte. Normalpris 8.999,Nakkestøtte L50 cm. Pris 499,-

Stamford Basic sofa med chaiselong
Monteret med terracottafarvet stof i dessin Idaho. 20 cm høje sorte ben.
Koldskum i sædehynder og mixfyld i ryghynder.
L250 x D163 cm. Fås i flere farver og dessiner. Normalpris 8.115,-

Manzano sofa
Monteret med sort okselæder i dessin Denver på alle slidflader.
Koldskum i sædehynder. Klassisk italiensk design.
3 pers. sofa L209 cm. Pris 10.499,- 2 pers. sofa L165 cm. Pris 9.499,Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 19.998,-

www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · Søndag 11-15
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Sven Kjems hyldet i Rotary
Det var en festaften, da
Gråsten Rotary Klub fejrede
Sven Kjems 55 års jubilæum.
Foto Jimmy Christensen


Af Gunnar Hattesen

Gråsten Rotary Klub
fejrede forleden deres
klubkammerat, Sven
Kjems, der havde 55 års
jubilæum.
97-årige Sven Kjems er
landets ældste aktive
Rotary-medlem. Han
deltager trofast ved såvel
udemøder, virksomhedsbesøg og ved klubbens
ugentlige hjemmemøder
på Benniksgaard Hotel.
Advokat Sven Kjems
var medstifter af klubben

tilbage i 1963. Han var
præsident i klubben fra
1971-72, og han sætter
nye milepæle hver mandag, når han kommer til
klubmøde.
Sven Kjems fik af klubbens præsident, Kristian
Hjerresen, tildelt en æresorden, PHF, med 3 safirer.

Ordenen blev overrakt
efter en tale af præsidenten, der fremhævede det
engagement, Sven Kjems
har lagt i klubben og stadig gør.
I løbet af den hyggelige klubaften blev
der fortalt anekdoter fra
Kjems’ tid. Blandt andre
Nic. Johannsen og Peter
Jørgensen Jensen huskede
muntre episoder og jubilaren selv holdt en tale
med tilbageblik over de
forgangne år. ■

Klubbens præsident, Kristian
Hjerresen, overrækker Sven
Kjems en æresorden.
Foto Jimmy Christensen


Vi vil gerne sige

Tusind tak

for den overvældende opmærksomhed vi
fik ved vor åbningsreception i lørdags
Tak for de mange flotte gaver, hilsner, og for besøg af
stamkunder, forretningsforbindelser, familie og venner der lagde
vejen forbi os, for at se vore nye lokaler på Nygade.
Venlig hilsen
Ina og Morten

Nygade 13 - 6300 Gråsten

KONFIRMANDMESSE 2018

Sönnichsen Ure viser ure og smykker til konfirmanden.
Foto Søren Gülck



Benniksgaard Anneks

Pernille Aaskov Nielsen har en stand på konfirmandmessen.
Foto Søren Gülck



Få Inspiration på konfirmandmesse
Af Signe Svane Kryger

Der vil være mange
spændende tiltag til
konfirmandmessen
torsdag den 25. januar
kl. 19.00 i Benniksgaard
Anneks.
Forretninger som blandt
andre Flügger, Bruhns og

Sönnichsen vil være at se
på messen, som vil byde
ind med inspiration til
den store dag.
Fornyelse af hjemmet
Flügger medbringer tapet,
farvekort og vejledning til
malerarbejde samt idéer
til fornyelse af hjemmet.
Det er muligt at få

rådgivning til, hvordan
teenageværelset kan indrettes og fornyes inden
konfirmationen. Man kan
tilmed fornye sin viden inden for de seneste nyheder
og trends i malerverden.
Der vil være hippe farver, botaniske trends og
naturmæssige designs på

menukortet og bøger fra
Eijffinger.
Tøj til konfirmandmoderen
Der vil desuden være
inspiration til moderen
til konfirmanden samt
idéer til andendagstøjet til
konfirmanden fra forretningen, Bruhns i UlsnæsCentret. Mærker som

Tøjbutikken Bruhn har stort udvalg af tøj til konfirmandens
Foto Søren Gülck
mor.
PBO, Roe De Femme og
Minus vil være at finde til
moderen. Der vil tilmed
være mulighed for at lade
sig inspirere af Bruhns
specialiteter, da de b.la.
tilbyder aioli og pesto fra
mærket Hr. Skov og chokolade fra Sommersby.
Smykker til konfirmanderne
Ure og smykker til de
kommende konfirmander vil blive fremvist af

Sönnichsen, der både
har inspiration til piger
og drenge. Der vil være
læderarmbånd, ure og
punge beregnet til visitkort til drengene, mens
smykker og armbåndsure
vil være at finde til pigerne. Til messen vil der
være mærker som Lund
Copenhagen, Festina,
Secrid og gråstenæblet. ■

KONFIRMANDMESSE
Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00
på Benniksgaard Anneks
Få ideer og inspiration til
• Konfirmationstøj
• Hårtrends • Gaveidéer
BILLETSALG HOS:
GRÅSTEN:
PADBORG:

Padborg
Shopping

Sönnichsen - Ure & Smykker
Bruhns
Jensen ure - guld - sølv
Palle / Sport 1
Bemærk: Det er kun konfirmanden,
der skal indløse billet á kr. 50,VIND: Sponsorgaver på billetten
BESØG VORES UDSTILLERE:

Benniksgaard Butik
Benniksgaard Hotel
Broager Sparekasse
Flügger Farver
Fri Bike Shop
Bruhns
Michael Vogensen
Party Extreme
Sönnichsen - Ure & Smykker
Bageriet Kock
Gråsten Pastorat
Laila Helt
Klippestuen
Palle
Jensen ure - guld - sølv
Guldsmed Rie Meyer
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KONFIRMANDMESSE 2018

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00

KONFIRMAND 2018

Laila Helt står klar med at give inspiration til konfirmationskjolen.

Mød os på
konfirmandmessen

Fra kr.

249,-

Laila Helt står i spidsen
for modeshow
Af Signe Svane Kryger

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

VI GE

NTAG
ER

SUCC
VI SES TIL
ESEN
KONFIMESSEN PÅ
BENNIKSGAARD
Vær med og vind billetter til vores Konfi Comedy, der ellers
kun er forbeholdt konfi-kunder i Broager Sparekasse.

31. mear bjo r2g 0h u1s8
d
3s1o.n m
aj 2018
sonderborghus

Er du kunde i Broager Sparekasse, og skal du konfirmeres i 2018, kan
du se frem til en sjov aften med sandwich, popcorn to af Danmarks
sjoveste standup komikere. Vi sender nærmere information ud i løbet
af marts måned. Indtil da, kan du møde os på konfimessen, hvor vi
løfter lidt mere af sløret for Konfi Comedy 2018.
Storegade 27
6310 Broager

Kastanie Allé 8
6400 Sønderborg

Skrænten 5
6200 Aabenraa

www.BroagerSparekasse.dk

Foto Søren Gülck

Laila Helt Brudekjoler
har mange smukke
kjoler, bælter, sko, jakker
og tilbehør til konfirmandernes store dag,
som vil blive fremvist
til konfirmandmessen
torsdag d. 25. januar på
Benniksgaard Anneks.
Når dørene går op kl.
19.00, vil forretningen,
Brudekjoler Laila Helt,
stå klar til at hjælpe med
at give inspiration til
konfirmationskjolen.
Modeshow
I løbet af aftenen vil der
blive afholdt modeshow,
hvor der vil være to modeller, der med forskellige
outfits og stylinger vil

give et bud på, hvordan en
konfirmand kan klæde sig
på til dagen, hvad enten
man ønsker kjole eller
buksedragt.
Nyt, lokalt mærke
”Der er kjoler til alle typer
piger – både den sporty
type, glimmerpigen eller
pigen, der ønsker en enkel
og klassisk konfirmationskjole”, fortæller Laila
Helt. Størrelserne i butikken rækker fra str. 30-48,
og der er flere forskellige
mærker at vælge imellem.
I år er der et nyt mærke,
Louise Christine, som en
lokal skrædder står bag.
Mærket tilbyder eksklusive, skræddersyede og
specialdesignede kjoler.
”Generelt set er der et
stort fokus på blonder og

Michael Vogensen
for fuld udblæsning
Eget orkester eller som soloentertainer
Musikalsk underholdning ved
mange typer arrangementer:
Konfirmation, fødselsdage,
firmaarrangementer,
i kirken ved bryllup eller begravelse

Telefon 5128 8449
michael@michaelvogensen.dk
michael-vogensen

michael-vogensen

ærmer på konfirmationskjolerne i år”, fortæller
Laila Helt og fortsætter:
”Alle de tendenser og
idéer er noget, vi kommer
ind på til konfirmandmessen, hvor vi medbringer
en inspirationstavle med
årets moderne trends både
inden for smykker, sko,
jakker, hår og i det hele
taget stylingen af konfirmationskjolen”, siger Laila
Helt.
Laila Helt Brudekjoler
har også inviteret frisør,
Iben T., fra Sønderborg,
som vil vise tendenserne
inden for hårstyling til
konfirmanderne frem,
hvor fletninger i flere forskellige udgaver vil være
at se. ■

KONFIRMANDMESSE 2018

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00

Dejligt at spille Ønskejob at blive Ferie på
håndbold
retsmediciner Maldiverne
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Caroline Nielsen,
Gråsten

Ane Junker Sønderup,
Gråsten

"Anja Hansen,
Rinkenæs

"Jeg holder festen hjemme.
Vi bliver 15-20 gæster.
Mest familie og venner.
Jeg vil gerne holde tale.
Det tror jeg. I min fritid
elsker jeg at spille håndbold i HK Egene. Bruger 2
timer på træning og desuden spiller jeg kamp". ■

"Jeg glæder mig meget til
festen, hvor jeg skal holde
tale. Når jeg bliver voksen,
vil jeg gerne være retsmediciner. Det interesserer
mig meget, og jeg vil læse i
Odense". ■

"Jeg holder festen hjemme
i et telt, og vi bliver 48
gæster. Jeg ønsker penge,
fordi jeg gerne vil på ferie
til Maldiverne. Når jeg
bliver voksen, vil jeg gerne
være advokat". ■

Ud at rejse til Østrig
Cecilie Boier Petersen,
Gråsten
"Jeg skal holde konfirmationsfest på Providence. Vi
bliver 28 gæster. Jeg ønsker mig penge, fordi jeg
gerne vil invitere min mor
og far og min søster på en
rejse til Østrig. Jeg skal
holde tale ved festen.
Det har været meget
hyggeligt at gå til konfirmandundervisning.
Hanne Christensen, vores
sognepræst, er meget
dygtig til at forklare os om
kristendommen. Jeg vil
gerne være politibetjent,
når jeg bliver voksen". ■

GULDSMED
Rie Meyer

Håndlavede smykker
fra eget værksted
Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf.: 51940082
rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk
/meyerrie

Mød mig på
konfirmationsmessen
den 25. januar på
Benniksgaard Anneks

KONFIRMAND 2018

Konfirmationsmesse 2018
Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00
s til
Mød o nd
a
konfirm .25/1
d
n
e
s
mes

En god dag i hyggelige omgivelser!
Fødselsdag, konfirmation eller andre festlige lejligheder...
Kom og hør næmere om, hvad vi kan tilbyde til jeres næste fest.

Å B N I N G ST I D E R
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG

12-17
12-17
12-15
09-12

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • +45 74 65 09 49 • www.benniksgaardhotel.dk • info@benniksgaardhotel.dk

KONFIRMANDMESSE 2018
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Mød os til
konfirmandmessen
Vi står klar med en masse
tips og gode råd

Frisør Meriam B. Petersen - Gyden 1 Ragebøl
Søndeborg - tlf. 74 48 85 86 - 24 80 10 24
Åbningsider
Man- Tirsdag kl. 9.00 - 17.30 Torsdag
Onsdag
kl. 9.00 - 16.00 Fredag

Bluse

449

95

kl. 13.00 - 21.00
kl. 9.00 - 17.00

Spare op til
computer

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00

Markus Kudsk Hansen,
Gråsten

"Jeg regnr med, vi bliver
omkring 60 gæster til min
konfirmation. Jeg ønsker
penge, fordi jeg gerne vil
spare op til en computer
eller lejlighed. Jeg vil
gerne engang studere i
Odense, så jeg kan blive
IT-konsulent". ■

Modetøj & specialiteter

Vi ses på

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten

konfirmationsmessen

2018

Bluse

Jakke

39995 64995
Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 73 11 58 45 • info@benniksgaardbutik.dk • www.benniksgaardbutik.dk

SØDT OG LÆKKERT
til den store festdag

Mød din
præst på
konfirmandmessen!

Lækre smagsprøver
til den søde tand
Vi ses til konfirmandmessen
den 25. januar
på Benniksgaard Anneks
Amtsvejen 13
Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Sejrsvej 60
Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 70

Konfirmationsforberedelse starter hos præsten og du
kan naturligvis finde din sognepræst på messen.
Kom forbi vores stand, få en snak og
deltag i vores konkurrence.
Vi glæder os til at se jer
Sognepræsterne
Vibeke, Lis-Ann og Hanne

Cykler til
konfirmanden

UDSALG
PÅ UDVALGTE
MODELLER

3999,Vi ses på konfirmationsmessen
Se mere på www.fribikeshop.dk • ved Torben Nielsen • Borggade 3 · 6300 Gråsten • telefon 7465 1031

KONFIRMANDMESSE 2018

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00
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RENSERI
Klar til konfirmationsfesten?
Trænger kjolen eller habitten til en opfriskning
− er dugene vaskede og flot rullede?
Kom trygt til os, vi klarer rensning
og rulning til en rigtig god pris
Uffe Gregersen, Frede Amtoft og Bodil Gregersen har samlet mere end 500 protestunderskrifFoto Søren Gülck
ter i Rinkenæs Sogn mod placeringen af et nyt sognehus.

Lokal modstand mod nyt
sognehus i Rinkenæs
Af Gunnar Hattesen

Der er modstand i
Rinkenæs mod placeringen af et nyt sognehus
tæt ved Rinkenæs
Korskirke.
En initiativgruppe
bestående af Bodil og

Uffe Gregersen og Frede
Amtoft har i de seneste
uger indsamlet over 500
underskrifter mod placeringen af bygningen,
som de mener vil skygge
for blikket på Rinkenæs
Korskirke fra Sejrsvej.
For at komme protesterne i møde arrangerer

Rinkenæs Menighedsråd
informationsmøde onsdag
den 31. januar kl. 17.0018.30 på Benniksgaard
Anneks.
Initiativgruppen er ikke
imod et nyt sognehus,
men kun placeringen
af det otte meter høje
byggeri. ■

Vi har også rensekort
på € 50,-

får du 10%

rabat

på alle ydelser

Ved køb af rabatkort på € 100,får du 20% rabat
på alle ydelser

For nærmere info spørg i butikken

Vi modtager

Geheimrat-Dr.-Schaedel Straße 20 · 24955 Harrislee (ved siden af torvet)
Tlf +49 461 73126
Syerske søges − henvendelse i butikken
ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 9.00 - 18.00 · Lørdag kl. 9.00 - 12.00

KONFIRMAND 2018
Konfirmation 2018

Udsalget fortsætter i både
PALLE og SPORT 1

Spar op til

50%

Ørestikkere 150,11913627

Halskæde 275,21323282-45

11803120-FIS
Sølv

Halskæde 895,04301089-45
8 kt guld
m. forgyldt sølvkæde

Vi har også DIT stjernetegn

Halskæde 995,04303663-45
8 kt guld
m. forgyldt sølvkæde

byaagaard.com

Stjernetegn 275,-

MØD OS PÅ KONFIRMANDMESSEN

TORV EG A D E 15 -19

6 3 3 0 PA D BORG

TELEFO N 74 67 32 32

JJ

Jensen

URE - GULD
- SØLV
Landsdækkende
bytteservice

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 --Padborg
Tlf. 74 67
67 32 32
74 74
Torvegade 23 - Padborg
Tlf. - 74

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester
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Sønderhus
Ferieboliger

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

Søger sommerhuse
til udlejning

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

Hans Henrik Fischer

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

soenderhus.dk
nordhaus.dk

•
•
•
•

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

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

Bygningskonstruktør, murermester

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

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

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

Annonce.indd 1

Niels Erik Nielsen

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

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

28-01

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Hvis din bil
kunne vælge

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

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.
v. Lars Festersen

Gisselmann

Egernsund Malerforretning

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Sønderjysk
Låseteknik
DIT SERVICE. GRÅSTEN

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

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

BENT
CHRISTENSEN

Side 1
RING 10:19
27 14
49 19

28/08/13

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Sønderjysk Låseteknik ApS

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

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

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

�

WEEKENDLEJE

÷50%
på dag nr. 2

www.el-teknik.dk

GKV
AUTO

Service og
reparation af
alle bilmærker

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

Tak fordi
du
handler
lokalt

www.gkv-auto.dk

Gratis
lånebil

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

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70
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PÅ ALT I BUTIKKEN
VIVA CLASSIC
KONTINENTALSENG
Inkl. ben og movestopper.
Eksl. gavl og tilbehør.
Normalpris 18.795.-

Nu 7.499.SPAR 60%

RENTEFRI FINANSIERING
Pris pr. måned 125.- i 60 mdr.

TEMPUR® RELAXATION
BASIC CONTINENTAL
180 x 200 cm.
Normalpris 31.999.-

Nu 18.999.SPAR 13.000.-

MDRS RENTEFRI
FINANSIERING PÅ ALLE SENGE
Dobbeltsenge fra 99.- pr. måned

RENTEFRI FINANSIERING
Pris pr. måned 317.- i 60 mdr.

Der kan maximalt finanseres kr. 40.000.- pr. person

S E N G E S P EC I A L I ST E N S Ø N D E R B O RG | Grundt vigsallé 175 | 6400 Sønderborg | Telefon 86 72 60 89
ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag 10.00-17. 30 | Fredag 10.00-18.00 | Lørdag 10.00-16.00 | Søndag 1 1.00-16.00
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Sæt kryds

TILLYKKE

☐ Tillykke uden foto max. 25 ord

Politiets arbejde
- før og nu

Guldbryllup
Da vi er ved at flytte, frabeder vi os
venligst al opmærksomhed.
Venlig hilsen
Birthe og Christian Jensen
Broager

75 kr.

☐ Tillykke med foto max 25 ord ................................................................................. 100 kr.
Udover 25 ord 1 kr. pr. ord

Gråsten Ældreklub invite- Sønderborg, Esbjerg og
Padborg Politi.
rer onsdag den 31. Januar
Desuden vil han omkl. 14.45 til møde med
tale politikredsreformen/
Allan Dalager Clausen,
centraliseringer og
Gråsten.
sammenlægninger.
Han holder lysbilledDerudover vil han skilforedrag om “Politiets
dre grænsesituationen fra
arbejde før og nu
2015 og frem til nu. ■
- grænseudfordringer.”
Allan Dalager vil fortælle
om sin vej gennem politiets forskellige afdelinger.
Han vil berøre, hvordan
det vart at komme retur fra København til • DetVera
Lederuddannelsen
nyeCarlsen,
grundforløb 1 og 2
Sønderjylland.
Kobberholmvej
Landmand husdyr
- planter30,
Han vil også omAdsbøl, fylder onsdag den
tale hans tid i Aabenraa,
24. januar 70 år. ■

☐ 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.
..........................................................................................................................................................................

Hjertelig
tillykke Vera
med din
70 års fødselsdag
den 24. januar
Kærlig hilsen
fra os alle

70 år

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

Hej lillesøster
Et forsinket tillykke med dit
25 års jubilæum
den 1. januar 2018 på
Søndervang Værksted.
Hilsen
Far, Lillian, Ole, Kirsten og Leif

Kom til åbent hus og hør mere om ...

Det er så yndigt
at følges ad

ORIENTERINGSMØDE
Sognehus i Rinkenæs

Det har

Nina og Erik Moldt• Det nye grundforløb 1 og 2
Lederuddannelsen
gjortLandmand
i 50 år
husdyr
- planter
EUX
– landbrug
• Studenterlinien

Der afholdes orienteringsmøde om
nyt sognehus i Rinkenæs

RUSLAND - VEN
ELLER FJENDE?

Torsdag 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.

Onsdag den 31. januar kl. 17.00-18.30
Kom til åbent hus og hør mere om ...
GULDBRYLLUPPET
Benniksgaard Anneks,
Kærlig hilsen
Lederuddannelsen
• Det nye grundforløb 1 og 2
Gråsten
Landbrugsskole
foredragssalen, Rinkenæs
Børn, svigerbørn
Landmand
husdyr - planter
i bevægelse
og
børnebørn
DAGSORDEN:
1. Velkomst v. Anne Margrethe Hvas,
provst i Sønderborg Provsti

Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 1024 · gl@gl.dk · www.gl.dk
Ps. Morgensang
kl. 7.30

Kom
åbent hus
og hør mere om ...
EUXtil
– landbrug
• Studenterlinien
Kom •ogDet
værnye
med,grundforløb
når
Lederuddannelsen
1 og 2
Landmand
husdyr - planter
Gråsten
Landbrugsskole

2. Status og gennemgang af procedurer ved
byggeri af sognehus v. Cathrine Lerche Ellens
jurist i Haderslev Stift

inviterer til
Gråsten Landbrugsskole

Højkoleaften
onsdag den 31. januar kl. 19.00

3. Nyt sognehus – hvorfor? v. Jette Storm,
formand for menighedsrådet i Rinkenæs Sogn

i bevægelse

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

4. Bemærkninger.
Ordstyrer: Cathrine Lerche Ellens

EUX – landbrug • Studenterlinien
Lederuddannelsen • Det nye grundforløb 1 og 2
Landmand
husdyr
- planter
Foredrag med René
Oehlenschlæger,
Holte.

5. Afslutning v. Anne Margrethe Hvas
Alle er velkomne.
Menighedsrådet ved Rinkenæs Sogn

Venstre er vært ved kaffe og kage
for medlemmer. Ikke medlemmer kan
købe det til særpris på 50 kr.

I SØNDERBORG
KOMMUNE

Lørdag den 27. januar 2018

Lederuddannelsen
• Det nye grundforløb 1 og 2
I ønskes
Landmand
husdyr - planter
Hjertelig tillykke med

”Fra passagerer
til chauffør
Gråsten
Landbrugsskole
i det gode liv” i bevægelse

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

Gråsten Landbrugsskole
Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

i bevægelse

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

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 28. januar kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

Søndag den 28. januar kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 28. januar
Henvisning til Gråsten

KVÆRS KIRKE

Søndag den 28. januar kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

Søndag den 28. januar
Henvisning til nabosogn

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 28. januar kl. 10.30
ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE

Søndag den 28. januar kl. 9.30
ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 28. januar kl. 9.00
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

Søndag den 28. januar kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 28.Januar, 16 Uhr
Gottesdienst in der Kirche zu Broacker
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Tove og Kurt Hansen fejrer
guldbryllup på lørdag.

Foto Tove Hansen

Tove og Kurt Hansen,
Rinkenæs, kan lørdag
den 27. januar fejre
guldbryllup.
De forgangne 50 år har
budt på en række gode og
spændende oplevelser.
Tove Hansen er født og
opvokset på en gård på
Bjerndrup Mark, og har
gået i skole i Bjerndrup,
og var i 1960 elev på
Rinkenæs Ungdomsskole.

Dødsfald
Margrethe Krogh,
Gråsten, er død, 93 år. ■

Efter efterskoleopholdet
kom hun i lære som damefrisør i Kliplev.
Kurt Hansen er husmandssøn fra Kliplev ,
hvor han også gik i skole
til og med 7 klasse.
Herefter kom han i lære
som kleinsmed i Avnbøl,
hvor han boede hos mester. Uddannelsen blev
suppleret med flere kurser
på Håndværkerhøjskolen i
Ollerup.
Selvom de gik i hver sin
skole, blev de begge konfirmeret i Kliplev Kirke,
hvor de mødte hinanden..
Det bleve til flere møder
ved fester på Mørcks
Kro i Kliplev, Tumbøl,

Felsted og Søgård, samt
senenere til en række
ringridningsballer.
Efter at have været forlovet i 2 år blev de gift og
flyttede til Sønderborg,
hvor Tove åbnede sin egen
frisørsalon.
Kurt arbejde i 37 år som
smed hos Stein & Mayland
og gik på pension som
60-årig.
Byggede hus
I 1976 blev lejligheden for
lille, og de byggede hus
på Højmark 7 i Rinkenæs
godt hjulpet af venner og
bekendte.
Parret fik to drenge,
Torben og Mogens.
Torben er uddannet tømrer og er nu servicemedarbejder på Lyreskovskolen
i Bov og bosat i
Padborg. Mogens bor på
Hvedemarken i Rinkenæs,
og arbejder som shipping
planner hos Siemens.
I dag har Tove og Kurt
6 dejlige børnebørn, som
alle er flittige til at besøge
dem.

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid
− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp
• Kiste (hvid )

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 9.995,-

• Fri kørsel i Sønderjylland

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

Jørgen Jacobsen Hansen
Lykpold

Weekendåbent
efter aftale

Guldbryllup i Rinkenæs

Af Tove Hansen

Tusind tak

En varm tak til alle for den
store opmærksomhed ved begravelsen af

Familien

Ringridning
Parret har flere fælles hobbyer, bl.a. haven, kegling
og kortspil med venner fra
ungdomsårene. Gennem
mange år har sommerhalvåret været optaget af
ringridning, i de fleste
sønderjyske byer, sammen
med hesten Flicka, som de
sidste mange år har været
Kurts tro følgesvend. Kurt
er blevet konge i både
Sønderborg og Gråsten, og
har i tidens løb hjembragt
mange flotte præmier til
hjemmet i Rinkenæs.
I 2015 havde han 50
års jubilæum i Gråsten
Ringridning, og fik overrakt jubilæumsmedalje af
Bo Hansen.
Tove har altid været en
engageret skriver og støtte
ved de forskellige ringridninger, samtidig med at
hun stod for madkurven
til hele familien.
Pensionisttilværelsen
har budt på en række udflugter og ferieture. Først
med busture med gode
venner, siden med fly til
mange forskellige destinationer under varmere
himmelstrøg.
Guldbrylluppet fejres
på dagen med familie og
venner. ■

Min ejegode mor

Anne Margrethe Møller
* 14. maj 1929 † 19. januar 2018
er stille sovet ind
Elsket og savnet
Trine
Begravelsen finder sted fra Broager Kirke
torsdag den 25. januar kl. 13.00

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

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

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk

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

•

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

Svend Hedegaard

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

Lige så smukt og individuelt, som livet leves
lige så personlig kan afskeden være
Ved du, hvordan du ønsker dit sidste farvel?

Måske vil du gerne bisættes fra et sted eller en kirke,
der har haft særlig betydning for dit liv. Måske ønsker
du at få din aske spredt over havet eller at blive
begravet ved en stille højtidelighed i en personlig
udsmykket kiste. Valget er dit.
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer
bistået ved planlægningen af det sidste farvel.
Kontakt os for en uforpligtende personlig samtale eller
find 'Min sidste vilje' på www.helmichbegravelse.dk
Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11
Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

2 · Broager · Telefon 74 44 95 29
Eksam. bedemændKirkegade
Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Vi træffes hele døgnet

Torben Buhrkall Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning
74 42 36 81
Arnkilgade 15, Sønderborg
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Bilister fræser forbi
AFSTEMNINGSFEST Rinkenæs Skole
med munter
underholdning

Af Gunnar Hattesen

Lagt de fleste bilister
opfører sig fornuftigt
i trafikken. Men der er
også malurt i bægeret,
isæt fordi mange kører
for stærkt.

Lørdag den 10. februar
kl. 19.00 på
Den Gamle Kro i Gråsten
Skuespilleren Lars Thiesgaard underholder
med showet “Kalle fra Dynt kigger tilbage”
Afstemningsfesten indledes med suppespisning.
I løbet af aftenen vil der være musik
og sang af Højskolesangbogen
Pris kr. 150,- som inkluderer suppespisning,
kaffe, afstemningsfest og munter
underholdning af Lars Thiesgaard.
Tilmelding på tlf. 21160683

Afstemningsudvalget

Politiet var fredag atter i
Rinkenæs for at måle farten ved skolen på Stenvej,
hvor man må køre 50
km/t.
En enkelt bilist kom
kørende med 84 kilometer

Rinkenæs Aftenskole
BABYMOTORIK

VED LENE FRA MASSAGE BY FRIIS
Babymotorik for børn i alderen 2-12 mdr.
Her vil vi arbejde med barnets motoriske udvikling via leg og
barnets sanser. Vi skal svinge, rulle, lave kolbøtter og hænge på
hovedet. Der vil være aktiviteter til alle børn uanset alder inden
for 2-12 mdr. og uanset motorisk udviklingstrin. Max. 8 deltagere.
Onsdag den 7. februar kl. 10-10.45
8 gange 450 kr. Ahlmannsparken i Gråsten.

EFTERFØDSELSTRÆNING

VED LENE FRA MASSAGE BY FRIIS
Træningen er for mødre som har født mindst 6 uger eller
mere inden holdstart. Vi vil fokusere på bækkenbund
og generel træning der styrker kroppen.
Holdet tilpasses deltagerne. Babyer er selvfølgelig velkomne,
enten til at sove mens mor træner, eller være med i træningen.
Onsdag den 7. februar kl. 11-11.45.
8 gange 450 kr. Ahlmannsparken i Gråsten.

i timen. Det kommer til at
koste bilisten en bøde og
en betinget frakendelse af
kørekortet.
Derudover var der 43 andre sager, hvor de tre udløser et klip i kørekortet. ■

Naturskov
i Gråsten
Staten har nu udpeget
de områder, der skal
være urørt skov og
biodiversitetsskov.
Godt 13.300 hektar
fordelt på 45 skove
rundt om i Danmark vil
blive forvandlet til enten
urørt skov eller anden
biodiversitetsskov.
Blandt de udpegede skove er Gråsten Dyrehave. ■

TILMELDELSE på 74651187 eller post@aftenskolerne.com

Indkaldelse til

Generalforsamling
i Gråsten Forum
Den danske
udvandring til USA
Foredrag fredag den 2. februar 2018 kl. 9.30
i Ahlmannsparkens cafeteria i Gråsten
med idéhistoriker Christian Friis
I årene fra 1860 til udbruddet af første verdenskrig udvandrede én ud af ti
danskere. Langt størstedelen søgte lykken i Amerika. Hvad rejste de væk
fra? Hvad håbede de at ﬁnde? Den danske udvandring til Amerika er et
spændende stykke Danmarkshistorie, der kaster lys over forandringer i datidens
danske samfund og stiller skarpt på årsagerne til den danske udlængsel samt
drømmen om og troen på en bedre tilværelse på den anden side af Atlanten.

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00
på Marina Fiskenæs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Velkomst ved formanden
Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Beretning og visioner for kommende år ved formanden
Kassererens beretning med regnskab og budget
Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.
Sendes til info@graastenforum.dk
Valg
Eventuelt

Entré incl. kaffe og rundstykke med ost/pålæg: kr. 110,-

Sæt dit præg på bestyrelsens arbejde. Vær med til at
stemme nye borgere ind i bestyrelsen.
Der serveres kaffe og kage undervejs.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilmelding www.fof-sonderborg.dk - Tlf. 74471597

www.graastenforum.dk
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Det gode liv

Gråsten Landbrugsskole
inviterer i årets tre
første måneder på tre
højskoleaftener.
Onsdag den 31. januar kl. 19.00 er der

foredrag med René
Oechlenschlæger, Holte,
som holder foredrag om
”Fra passagerer til chauffør i det gode liv”.
Han er Danmarks ene-

ste, som er uddannet i
positiv psykologi i USA.
Hans største karakterstyrker er energi, evnen til at
skabe begrundet håb, nysgerrighed, ærlighed, social
intelligens og ikke mindst
kærlighed.

Foredraget kommer til at
handle om at skabe overskud, tage ansvar i en travl
hverdag og ikke mindst
hvordan forandringer
skabes og fastholdes. ■

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

O.D. Ottesen og den tvetydige idyl
Af Hanne Næsgaard-Andersen

Historisk Forening for
Graasten By og Egn
arrangerer i samarbejde
med Gråsten Bibliotek
et foredrag ved museumsinspektør Morten la
Cour, som fortæller om
maleren O.D. Ottesen
(1816-1892).
Det sker mandag 29. januar kl. 16.30 på Gråsten
Bibliotek.
Den sønderjyske maler
Otto Diderich Ottesen,

Indbrud
Ved et indbrud i en villa
på Stjernevej i Gråsten
blev der stjålet computere, iPad og PH-lamper.
Tyvene kom ind i huset
ved at knuse en rude i
terrassedøren. ■

der var født i Broager,
senere opvokset i Engskov
på Rostorn, høstede stor
anerkendelse i sin samtid
for sine smukke malerier
af blomster. Efter kunstnerens død visnede hans
eftermæle dog langsomt
hen sammen med blomstermaleriet, der blev en
udskældt og nedgjort
genre.
”Sig det med blomster!” er en udstilling på
Kunstmuseet Brundlund
Slot i Aabenraa, der forsø-

ger at revurdere synet på
kunstneren og hans virke.
O.D. Ottesens malerier
er nemlig meget andet og
mere end smukke roser og
poetiske, idylliske buketter. I flere værker udfordrer han det traditionelle
blomstermaleri med overraskende og usædvanlige
kunstneriske greb, og man
inviteres ind i en smuk
og foruroligende tvetydig
idyl.
Foredragsholderen er
museumsinspektør ved

Kegleklubben ”ALF” Gråsten
afholder

Ordinær
Generalforsamling
Mandag den, 19. februar 2018 kl. 19.00
i Keglecenterets lokaler Ahlmannsparken.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.
På bestyrelsens vegne
Formand Ib Buchbjerg.

Kender du nogen der vil
lære at spille SKAT?
SE HER:

Gammel
sønderjysk
tradition

Vi mangler nye, eller nogen der
bare vil have spillet genopfrisket.
Gråsten Skatklub arrangerer skatundervisning
for nybegyndere og meget let øvede!

Brundlund Slot, Morten la
Cour, som står bag udstillingen og den tilhørende
bog, ”O.D. Ottesen og den
tvetydige idyl”. ■

Mandag den 12. februar klokken 18:30
Deltagerpris: GRATIS

TILMELDING:

Vi spiller
den onsdag
an
er
hv
kl. 18.30
(lige uger)

Ejnar Marquart, telefon: 20 84 36 86
mail: karen.ejnar@gmail.com
Werner Clausen, telefon 61 68 57 25
mail: werner_clausen@bbsyd.dk

Billetbestilling på
tlf. 74 65 37 67 eller
www.lilleteater.dk

”De evige højder”
Forfatter Kaj Nissen

Lørdag den 3. februar kl. 14.30
Søndag den 4. februar kl. 14.30

Kom til åbent hus og hør mere om ...

ÅBENT HUS

27. januar kl. 10-15

EUX – landbrug • Studenterlinien

EUX – landbrug • Studenterlinien
•
Lederuddannelsen
- PL og1AØ
Lederuddannelsen • Det nye grundforløb
og 2
• EUX Landmand
- landmand
student
husdyrog
- planter
• Studenterlinien
• Grundforløb
ogog2hør mere om ...
Kom til åbent 1
hus
• Landmand husdyr - planter

- Skolen med eget landbrug
EUX – landbrug • Studenterlinien
Lederuddannelsen • Det nye grundforløb 1 og 2
Landmand husdyr - planter

Gråsten Landbrugsskole

i bevægelse

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

VI SPILLER HER:
Ahlmannparkens Cafeteria, Ahlefeldvej 4
6300 Gråsten
START:

Billetter: 70 kr.
inkl. kaﬀe

VI ER STOLTE AF VORES LANDBRUG! Både at have det som
undervisningslokale – men også resultaterne der:
Ko nr. 4284 er den 6. højstydende ko i DK og hele besætningen ligger på
en 25. plads. I sostalden har søerne præsteret 40,2 levendefødte grise!

1. pladsen 5 år i træk
i trivselsmåling

Gråsten Landbrugsskole

i bevægelse

Gråsten Skatklub anno 2011

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

www.graasten-skatklub.dk
Åbent hus 2018 - 3x260.indd 1

16-01-2018 10:07:04
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Mangler dilettanter
Skelde GF er på udkig
efter flere dilettanter,
der kunne tænke sig
at spille med i en ny
dilettantforestilling.
"Hvis du går rundt med
drømmen om at stå på
en scene, må du gerne

kontakte mig”, siger Jens
Christian Petersen fra
Skelde GF, der selv spiller
manden på gården.
Lørdag spilles endnu en
forestilling i Skelde, og
derefter går turen til bl.a.
Aabenraa og Nybøl. ■

Kirke kalkes
Gudstjenesten i
Egernsund Kirke søndag
den 4. februar er aflyst på

grund af at kirken skal
kalkes. ■

Det er 50 år siden, Nina og Erik Moldt blev gift i Broager Kirke.

Sognecafe

En pludselig rejse til Rusland
Fredag den 26. januar kl. 14.30 - 16.30
Sognepræst Stefan Klit Søndergaard fortæller:
Når en dansker bliver alvorlig syg i udlandet,
sørger rejseforsikringen for at bringe den syge
hjem til Danmark. Men der kan gå et stykke tid,
inden det kan lade sig gøre. Derfor må pårørende
tage ud for at være hos og hjælpe den syge. Det
skete for min mor, mine søstre og mig. Min mor
blev ramt af en blodprop på en rejse i Rusland, og
vi søskende tog til Volgograd og var hos hende.
Entré + kaffe: kr. 25,Alle er velkommen i sognegården.

Guldbryllup i Skodsbøl
Af Gunnar Hattesen

Nina og Erik Moldt,
Skodsbøl, fejrer
lørdag den 27. januar
guldbryllup.
De har gennem deres
ægteskab levet et flittigt og
arbejdsomt liv, har aldrig
sparet på sig selv og de er
bestemt ikke kommet sovende til deres succes.
Nina Moldt er født i
Nybøl, og gik på Broager

Rasmus Juhl fra TVudsendelsen "Rigtige
Mænd", holdt forleden
foredrag på Broagerhus.

Åbningstider
Mandag & tirsdag - Lukket
Onsdag - søndag - 12-17
Sct. Pauli 28 - 6310 Broager
Telefon 74 44 24 25
Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

Skole. Efter giftemålet
blev hun hurtigt tilknyttet vognmandsfirmaet,
og har gennem årene haft
ansvaret for bogholderiet.
Det har været hendes opgave at udbetale lønninger,
fakturere og varetage forbindelsen til banken.
Erik S. Moldt grundlagde
vognmandsfirmaet i 1964.
Han startede med en
mindre lastbil uden tekniske hjælpemidler som
læsseklap.

Han købte kontant sin
første lastbil. Det var en
Bedford, som kostede
33.000 kroner. I de følgende år var han i stand til
at købe en ny lastbil hvert
år.
I de første 18 år holdt
han overhovedet ingen
ferie, og sygdom var også
et aldeles ukendt begreb
for ham.
På et tidspunkt var han
oppe på 82 lastbiler, som
kørte Europas landeveje

tynde. I dag råder firmaet
over 18 lastbiler.
De første 45 år var der
fremgang hvert år, men de
seneste 9 år har der været
benhård konkurrence om
fragterne.
Guldbrudeparrret holder
sig i form ved at cykle og
svømme.
I ægteskabet er der
opvokset to børn, Anja,
og Poul Erik, som
begge er ansat i firmaet.
Guldbrudeparret har seks
børnebørn.
Festen holdes på Holbøl
Landbohjem. ■

Lever sundere efter TV-udsendelse
Af Erik Krogh

www.broagerkirke.dk

Foto Søren Gülck

Foran 60 tilhørere gav
den unge fyr fra Tumbøl
publikum et godt indblik
i, hvordan det var, at være
med i DR’s TV- program
"Rigtige Mænd".

Rasmus Juhl gav den gas
over for 60 tilhørere. Han
er ikke vant til at holde
foredrag, men tog alligevel
publikum med storm på
en humoristisk facon.


Foto Søren Gülck

Rasmus Juhl havde en
god og medlevende måde
at fortælle om de oplevelser, han havde været
igennem i de måneder, TV

optagelserne varede. Der
var mange udfordringer
og grænser, som skulle
overskrides, men det har
også medført, at han har

fået en sundere levevis.
Og motion er blevet en del
af dagligdagen og det var
jo målet, sagde Rasmus
Juhl. ■
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KAMPE KØDMARKED

Lambi
toiletpapir

2,2 kg Skinkeschnitzler
2,2 kg Svinekoteletter
2,2 kg Skinkekød i tern
3 kg Gordon bleu
3 kg Medister
3 stk Svinemørbrad

9 rl

2000

Broager

SPAR 17,95

Coop wienerpølser

Pommes frites
Flere varianter

8 stk

UNDER
½ PRIS

3 poser

00
25

Blå
Cirkel

Aqua Dor

Frit valg

med smag

00
100

UNDER ½ PRIS

KUN FREDAG

1 ltr

95
4

4x500 g

00
100

+ pant

N
E
S
G
U
R
B
R
E
P
U
S
I
D
L
A
PRISF

DELIK ATESSE TILBUD
JANUAR-FEBRUAR

nye lavprisprogram

MANDAG

3 stk.
fiskefilet

Fredag den 26. januar
med en gratis kop kaffe og et rundstykke
fra kl. 8.30 - 11.00
Vi griller fra kl. 11.00 - 17.00,
hvor vi giver en gratis grillpølse, mod
fremvisning af kassebon fra dags dato
E

R

A

F

D
E
L
Gulerodsbrød

I

N

med pekannødder
4 stk

00
25
SuperBrugsen Broager

SPAR
71,80

Maks. 8 pakker
pr. kunde

Vi fejrer starten på vores

B
A
G
Wienerdrøm

00
20

TIRSDAG

Stor hjemmelavet
pizza
ONSDAG

Hørup
kogt sardel
TORSDAG

G

Friskafskåret
pålæg

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 27. januar 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

39,95
59,95

Pr. lag

FREDAG

Smørrebrød
6 stk. uspecificeret

00
20

20,00

LØRDAG

Hørup pålægspakke
3x½ pølser
+ 1 leverpostej

10,00

100,00
100,00

tlf. 73 44 15 00
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Læserbrev

Stranden bliver
renset
Lige nu blæser det og er
koldt, men der er ikke
længe til, at det bliver
forår og sommer.

På Broagerland er der
både sommerhuse og badestrande, som er med til
at skabe liv og udvikling.
Desværre er stranden
i Vemmingbund og ved
Egernsund fyldt med tang,
hvilket giver både gæster

og de lokale en dårlig
oplevelse.
Derfor har jeg som medlem af Arbejdsmarked- og
Integrationsudvalget taget
initiativ til, at kommunen
sender nogle af de ledige,
som er i nyttejob ud og
rense stranden.
Daniel Staugaard
Byrådsmedlem for Venstre
Sundgade 6, Egernsund

EGERNSUND
BORGERFORENING
afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30
i DGS’s lokaler på Den gamle skole.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
Bestyrelsen

Aktørerne i Skelde gav publikum en forrygende forestilling.

Festlig premiere i Skelde
Af Pia Koch Johannsen

Mere end 90 tilskuere
var mødt op tilpå Frøken
Jensen i Skelde til Skelde

SUNDEVED

Foredrag med
julevagabonden
Sundeved
Husholdningsforening
starter 2018 med sit
første arrangement
mandag den 29. januar 2018 kl. 19.00 på
Forsamlingsgården
Sundeved.

Reporter Michael
Nørrelund, DR-Syd
fortæller om at være
julevagabond i Syd- og
Sønderjylland i december
2016 og 2017.
Rigtig mange har sikkert
fulgt hans tur for at teste

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

julestemningen - og at
han hver dag inden kl. 18
skulle have fundet sig en
varm seng at sove i.
Alle er velkomne - dog
er tilmelding nødvendig
på tlf. 21652981 eller mail:
jk@revisor-knudsen.dk
senest 25. januar.
Entréen på 150 kr. for
medlemmer og 175 kr. for
ikke medlemmer, dækker
entre, 1 øl/vand og 1 stk.
brød. ■

GF’s dilettantforestilling
”Nej, nu vil jeg skilles”.
Stykket handler om den
enfoldige bonde med hans
skrappe moder og lige så
skrappe hustru. Desuden

Preben Toft, Nybøl, er
død, 67 år. ■

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Karen Kjer havde inviteret sit
barnebarn, Milla Kjer Hansen
(10) til nytårssammenkomst.

Af Gunnar Hattesen

Traditionen tro holdt
Forsamlingsgården
Sundeved, Røde Kors
Sundeved, Sottrup
Kirke, Aktivitetscentret,
Kor 92 og Kræftens
Bekæmpelse i Sundeved
en nytårssammenkomst.

Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 19.00
Menighedshuset, Vester Sottrup
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er Røde Kors Sundeved vært ved kaffe og tilbehør.
Forslag skal være formanden i hænde senest den 6. februar.

Personerne i stykket blev
flot spillet og publikum
morede sig kosteligt.
Suffløren havde også noget
at bestille, men uden at det
forstyrrede stykket. ■

100 til stort kaffebord

Dødsfald

Sundeved afholder

Vel mødt
Bestyrelsen
Alle er velkommen!

er der væsentlige roller til
kreaturhandleren med lidt
for gode idéer, en kvindebedårer, der er ansat i
Toldvæsenet og ansatte på
gården.

Foto Pia Koch Johannsen

100 mennesker havde en
hyggelig sammenkomst.

Det var en velbesøgt sammenkomst, som samlede
100 mennesker, som blev

budt på et veldækket sønderjysk kaffebord.
Under kaffebordet fortalte repræsentanter for
foreningerne og kirken
om det kommende års
aktiviteter.
Det var 9. gang, der var
nytårssammenkomst.■

Hørt i byen
Toiletterne i
Ahlmannsparken var
lørdag stoppet til. Der
var både håndbold- og
bridgeturnering, foruden de andre lørdagsaktiviteter. Sønderborg
Kommune reagerede
imidlertid utrolig hurtigt. Indenfor en time
holdt slamsugeren
foran døren og problemet blev løst.
Det lykkedes ikke for
en lokal ildsjæl, at åbne
Gråsten Boghandel i
den gamle intersportsbutik. Kapitalen på 2.6
milllioner kroner til
varelager, garantier og
inventar var i overkanten af, hvad der kunne
fremskaffes.
Sognepræsten i
Gråsten, Hanne
Christensen, er netop
hjemvendt efter en
2 uger lang ferie til
Thailand med sin
familie.
En besøgende på
Adsbøl gamle kirkegård måtte forleden
have hjælp til at
komme derfra. Bilen
sad uhjælpeligt fast,
da man skulle fra det
bløde græs.

Gråsten Bridgeklub
vandt venskabsturneringen over Grænse
egnens Bridgeklub efter
at 44 klubmedlemmer
lørdag havde dystet
mod hinanden.

Ensomhed kommer
på dagsordenen hos
Ældrerådet i Sønderborg
Kommune i den kommende valgperiode.
Det er et stort problem for
mange.
Fra fastlandet er Jytte
Boysen, Vester Sottrup,

valgt som ny budgetansvarlig i rådet.
Det nye Ældreråd består
af ni medlemmer. Fra fastlandet er desuden valgt
Britta Kubiak, Adsbøl,
og Ulla Hoeck Pedersen,
Broager. ■

Indkaldelse til

Generalforsamling
i Gråsten Forum
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00
på Marina Fiskenæs

GRÅSTEN
BOLDKLUB

1.
2.
3.
4.
5.

ENDELIG –
FODBOLDTRÆNING IGEN
Gråsten Boldklub inviterer hermed til
fodboldtræning for U – 19 og seniorherrer
LØRDAG DEN 3. FEBRUAR KL. 14.00
PÅ KUNSTGRÆSBANEN PÅ ÅRSBJERG
Her vil afdelingernes 3 trænere – Carsten Kock,
Henrik Ege Olsen og Michael Jessen –
glæde sig meget over at se også dig.
Efter træningen er der spillermøde, varm
suppe og raflekonkurrence i klublokalet.
Efterfølgende trænes der tirsdage kl. 18.30
og torsdage kl. 20.00 på Årsbjerg.
Det er helt uforpligtende for nye at prøvetræne i 14 dage.

6.
7.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Velkomst ved formanden
Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Beretning og visioner for kommende år ved formanden
Kassererens beretning med regnskab og budget
Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før mødet.
Sendes til info@graastenforum.dk
Valg
Eventuelt
Sæt dit præg på bestyrelsens arbejde. Vær med til at
stemme nye borgere ind i bestyrelsen.
Der serveres kaffe og kage undervejs.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
www.graastenforum.dk

Vel mødt
Bestyrelsen

Gårdbutik

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

”Prinsessen på ærten”
Frit efter H.C. Andersen

Af. Kristina A. Gude-Hansen
Instruktør: Kristina A. Gude-Hansen

Uge 4 - fra tirsdag d. 23/1-18 til og med lørdag d. 27/1-18

Kylling Cuvette 500g
Udbenet overlår - med skind

5 udendørs forestillinger midt /sidst i juni.
Alle der har lyst til at deltage i årets udendørs
sommerspil indbydes til informationsmøde.

Søndag den 4. februar kl. 10,00
på Det lille Teater Ladegårdskov 14. Gråsten

4995

Vi giver en kop kaffe/sodavand,
og forventer mødet varer 1 til 1½ time.

Normal pris 5995/500g

Kørselsvejledning på www.lilleteater.dk
Oplysninger kan fås ved henvendelse til Ole Gaul Nilum tlf. 74 65 37 67

LEJLIGHED MED UDSIGT
112 m2 lejlighed på 1. sal med flot
udsigt ud over Gråsten Slotssø.
Ud over beboelsen er der ca. 12m2 udestue,
samt terrasse.
Månedlig leje kr. 6.200,- + forbrug

Poussin 2 stk.
Vores goumet kylling

serveringsforslag

Else Marie Steffensen,
Gråsten, er blevet
tildelt Dronningens
fortjenstmedalje i
sølv. Hun er køkkenleder på Rønshoved
Skolehjem. ■

Ensomhed på
dagsordenen

serveringsforslag

Fra en byggeplads i
Ladegaardskov er der
stjålet en flishugger, en
varmekanon og flere
vinkelslibere.
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HENVENDELSE ULRIK SANDVEI
TLF. 40 17 28 85

9995

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

Normal pris 5995/pr. stk.

mere velfærd • mere kvalitet • mere smag
Find os på:

Her kan betales med:

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
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Tak fordi du handler lokalt

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

Uge 04

23. januar 2018

10. årgang

Hans Henrik Galle stopper
som formand i SuperBrugsen
Af Ditte Vennits Nielsen

John og Lene tlf. 28 44 00 59

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

SALG AF




Køkkener
Vinduer
Døre

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

Efter 21 år som formand
for Padborg og Omegns
Brugsforening finder
Hans Henrik Galle tiden
inde til, at nye kræfter
kommer til at sidde for
bordenden.
"Jeg er blev pensionist, og
det er ikke en pensionist,
der skal være formand for
SuperBrugsen", understreger Hans Henrik Galle,
som i hele 23 år har været
at finde i SuperBrugsens
bestyrelse.
Det startede i 1995, hvor
han blev suppleant men da
der skete et dødsfald kom
han straks med i bestyrelsen. Allerede nogle år
efter fik han posten som

formand, som han bestred
i 21 år.
"Jeg har overlevet ikke
mindre end fire uddelere både i Kliplev og i
Padborg", fortæller Hans
Henrik Galle, som synes
det har en spændende omend til tider udfordrende
post.

I dag råder SuperBrugsen
over en moderne og velfungerende butik, som
Hans Henrik Galle med
god samvittighed afleverer til den nye formand,
som bestyrelsen har
haft god tid til at finde.
Allerede på sidste års
generalforsamling bebu-

dede Hans Henrik Galle,
at det blev hans sidste
formandsperiode.
Hans Henrik Galle kommer ikke til at kede sig.
Han er både med i Sct.
Georgs Gilderne, Røde
Kors, Padborg-Kruså
Rotary Klub og i fagforbundet Seniorfinans. ■

MENU Hver dag kl. 7-21.30
Morgen Buffet
Bauern omelet
Skinke omelet
Spejlæg med skinke eller bacon
Æggekage
Bøf med spejlæg og rugbrød
Ekstra Æg
Pariserbøf
Ekstra Bøf
Stjerneskud med 2 stegte fiskefileter
Biksemad
Frikadeller med kartoffel salat
Ekstra frikadelle
Wienerschnitzel med ærter
Tarteletter 3 stk
Tarteletter 2 stk
Trucker steak
Kyllingesalat
Tunsalat eller rejesalat

kr. 69,kr. 69,kr. 69,-

kr. 54,kr. 69,-

kr. 49,kr. 10,-

kr. 75,-

kr. 35,kr. 80,kr. 69,-

kr. 65,kr. 10,-

kr. 109,kr. 35,-

kr. 105,kr. 59,kr. 59,-

3 stykker smørrebrød
Buffet fra

kr. 244,kr. 30,-

Smørrebrød pr. stk



Foto Ditte Vennits Nielsen

kr. 55,-

Ud af huset
Pålægslagkage (6-8 personer)

Hans Henrik Galle er parat til
at give formandsposten
videre til yngre kræfter.

kr. 79,-

kr. 109,-

Alt i murer- og
betonarbejde samt
hovedentreprise

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

Møde lokale med fuld forplejning
pr. pers kr. 250,Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

Ingen opgave er for lille

Spørg i køkkenet, vi kan lave lige det du ønsker

DØGNÅBEN

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma

Industrivej 7 · 6330 Padborg

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

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

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

KOLLUND
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 28. januar kl. 11.00
ved Judith Nielsen Legarth

KOLLUND KIRKE
Søndag den 28. januar kl. 9.30
ved Judith Nielsen Legarth

HOLBØL
KIRKE
HOLBØL KIRKE
Søndag den 28. januar kl. 10.00
ved Kristian Ditlev Jensen

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE
FELSTED KIRKE
Søndag den 28. januar kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 28. januar kl. 19.00
ved Michael Ravnholt Westh

VARNÆS KIRKE
Søndag den 28. januar
Igen gudstjeneste

Skunk i Hokkerup
Politiet besøgte forleden
en adresse på Nederbyvej i
Hokkerup.
Det viste sig, at der lå et

skunkværtshus, men beboeren var ikke hjemme.
Der er tale om en udenlandsk mand, som politiet
gerne vil tale med. ■

25 års jubilæum
Connie Ryom Wortmann,
Hedebyvej 7, Padborg,
kunne 18. januar fejre 25

års jubilæum i den kommunale dagpleje. ■

Udeler Peter Damgaard Madsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Pernille Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.

Arkivfoto

Arkivfoto

Genvalg i Padborg Shopping

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Af Ingrid Skovbo Johansen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

På generalforsamlingen
i Padborg Shopping blev
uddeler Peter Damgaard
Madsen, SuperBrugsen,
og Pernille Hansen,
Klokkeblomsten, genvalgt til bestyrelsen.

Butiksindehaver Palle
Hansen gennemgik årets
aktiviteter. Rundt om bordet var der glæde over den
flotte julebelysning, som
Padborg Torvecenter har
fået. Både de handlende
og butikkerne er begejstret
for den.

Revisor Claus Thomsn
gennemgik regnskabet.
Koncerter
Padborg Shopping glæder sig til i 2018 atter at
holde en stribe koncerter.
Arrangementerne bliver
flyttet fra fredage kl.

Erhvervsmand er død
Direktør Henning Kudsk,
Øster Gejl, er død, 61 år.
Han døde under en ferie
på Madeira med sin kone
Hanne.

Bov-Padborg Begravelsesforretning

Han grundlagde i 1991
sikringsfirmaet Scan
Agentur i Gråsten. I 2001
flyttede han firmaet til
barndomshjemmet i Øster
Gejl, hvor han hele tiden
havde haft lager.
Scan Agentur er en af

landets førende leverandører af portautomatik,
bomanlæg, personkarruseller, hegn og elektroniske pullerter til både industri, den offentlige sektor
og det private marked.
Systemerne fra Scan

15 til lørdage kl. 10,30.
De vil foregå dels på
SuperBrugsens P-plads,
dels midt i Torvecentret
for at tilgodese
kunderne. ■

Agentur er så avancerede,
at man i realiteten kan
sidde i Sønderjylland og
åbne portene på en virksomhed i København.
Efter dødsfaldet er
firmaet blevet solgt til
det alsiske smedefirma
Kallehave Stål & Montage
i Nordborg. ■

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Dødsfald Dødsfald Dødsfald

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

•

Margit Clausen, Smedeby,
er død, 68 år. ■

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

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

Peder Lund, Padborg, er
død, 59 år. ■

Svend Hedegaard

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

redaktion@bovavis.dk

Alfred Clausen, Kruså, er
død, 94 år. ■

Varnæs
Bovrup

OPLAG: 15.886

Felsted

Vester Sottrup

LEVERING:

Post Danmark

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Gråsten
Egernsund

Holbøl

TRYK:
Fårhus

OTM Avistryk A/S Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

Reporter
Ditte Vennits
Nielsen
Telefon 25 98 91 80
dvn@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

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

Hyrer dyr stjerneadvokat i
injuriesag fra bortvist elev
Karoly Nemeth

Af Gunnar Hattesen

Det er en både dyr og
kontroversiel stjerneadvokat fra København,
som Rønshoved Højskole
har hyret i en injuriesag
fra en tidligere elev
på højskolen. Det kom
frem mandag på et
forberedende retsmøde
i sagen. Navnet er Karoly
Nemeth, som gennem
årtier har været advokat
i en lang række opsigtsvækkende sager.
Dyr, fordi oplysninger
fra tidligere sager ført
af Karoly Nemeth, bl.a.
Carl Holst sagen, tyder
på en timetakst på minimum 6.000 kr. i timen.
Advokaten har dog også
arbejdet gratis i sager,
hvor personlige bekendtskaber har spillet ind på
honoraret. Om det er
tilfældet i den injuriesag,

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

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

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag

som Karoly Nemeth
nu fører for Rønshoved
Højskole, er ikke oplyst.
Derimod er det kendt, at
forstander Thue Kjærhus
og stjerneadvokaten
har en personlig relation fra de år, hvor de
begge sad i bestyrelsen for
Trykkefrihedsselskabet.
Kontroversiel, fordi
Karoly Nemeth i de senere
år har fået flere påtaler
fra Advokatnævnet for
sin grænseoverskridende
arbejdsfacon.
Det skete i 2010 og 2013.
I 2015 han en bøde af
Advokatnævnet på 60.000
kr., og for en måned
side faldt der en bøde på
100.000 kr. til Rønshoved
Højskoles advokat i den
aktuelle injuriesag. I
alle sagerne har Karoly
Nemeth efter kendelserne
fra Advokatnævnet groft
tilsidesat god advokatskik,
som det formuleres.
Retssag
Sagsøger i injuriesagen
mod Rønshoved Højskole

er den 64-årige journalist
og forfatter Steen Ole
Hedelund Jørgensen
fra Aarhus. Han var
seniorelev på Rønshoved
Højskole i 2013, men blev
uden begrundelse bortvist af forstander Thue
Kjærhus efter kun 12 dage
på højskolen.
Steen Ole Hedelund
Jørgensen, der i dag er
en af landets mest efterspurgte foredragsholdere,
har anlagt injuriesagen,
fordi Rønshoved Højskole
ifølge stævningen har formuleret sig ærekrænkende
om ham i to pressemeddelelser på højskolens
hjemmeside. Højskolen vil
ikke fjerne pressemeddelelserne med beskyldninger om stalking, selvom
politiet for længst har afvist højskolens anmeldelse
af journalisten for netop
stalking.
På det forberedende
retsmøde forsøgte Karoly
Nemeth at få retten til at
afvise stævningen fra den
tidligere elev. Det lykkedes
ikke. Sagen skal afgøres i
retten i Sønderborg senere
i år. ■

Creative Denmark

MINDDRIVE STARTER 2018
MED ET HELT NYT
MENTAL-SLANK KONCEPT
HVER TORSDAG KL. 19.00
i den gamle byrådssal på det
tidligere rådhus i Bov

ÅBENT HUS

Lørdag den 27. januar 2018
kl. 10-13
Du kan møde nogle af vores nuværende elever og se deres projekter,
få en snak med en studievejleder, besøge vores værksteder, få
smagsprøver, deltage i konkurrencer og meget mere.
AABENRAA

STEGHOLT 35-36

AABENRAA

SØNDERBORG

HADERSLEV

TØNDER

LUNDSBJERG INDUSTRIVEJ 50
CHRISTEN KOLDS VEJ 20

PLANTAGEVEJ 35
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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

w w w.bentess

hop.dk

Torvegade 10
6330 Padborg
tlf. 5352 1858 ∙

Ring og hør nærmer om opstarten
Tlf. 42 31 31 62
SofiavlPoulsen@minddrive.dk
Plantagevej 4, 6330 Padborg

HILMAR FINSENS GADE 14-18

ÅBNINGSTIDER:

TIRSDAG-FREDAG 10-17.30 · LØRDAG 10-12.30
VI HAR OGSÅ ÅBENT TIRSDAG HER I JANUAR!
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Flerstyrkeglas
med bredt læsefelt

2.500,–

*

fra kr.

Enkeltstyrkeglas
topkvalitet
fra kr.

600,–

1.000,-

kr.
*

Vinterbonus

* 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. 1.5,
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.
* index
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

Nye skatspillere på banen

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

Stort tillykke
Det er ikke lige til at se det,
hvis man ikke lige ved det.

Af Ditte Vennits Nielsen

Der er omkring 20-25
kortspillere, som hver
mandag og onsdag
aften spiller skat på
Valdemarshus i Padborg.
Efter årsskiftetet er der
kommet yderligere tre
nye skatspillere til.

Skat er et gammelt
kortspil fra 1800-tallet,

som består af 32 kort.
Oprindeligt stammer

spillet fra Tyskland.
Mange sønderjyske mænd
lærte at spille spillet i
skyttegravene under 1.
Verdenskrig. ■

Det emmer af hygge og
glæde, når kortspillerne på
Valdemarshus spiller skat.


Foto Ditte Vennits Nielsen

I anledning af min
70 års fødselsdag

Men, denne unge mand
fylder 70 år den 29. januar.
Skål og stort tillykke.
Vi glæder os til at fejre dig.

inviterer jeg hermed naboer, venner, bekendte og familie
til middag på Stubbæk forsamlingshus,
lørdag den 3. februar kl. 17.00

Knus fra
Rita, børn, svigerbørn og børnebørn

Hilsen Eskild Eskildsen
Skolegade Kliplev

Har du eller din nabo ikke fået
leveret Gråsten Avis | Bov Avis
Vi har pr. 1. januar skiftet distributionsselskab, da
PostNord ikke længere distribuerer ugeaviser.
Det nye distributionsselskab hedder FK Distribution, og de deler
reklamer og ugeaviser ud over hele landet. Gråsten Avis | Bov Avis
bliver derfor omdelt med andre ugeaviser samt reklamer.
Husk at se hele indholdet fra postkassen en ekstra
gang igennem inden det bliver bortskaffet.
Avisen bliver fortsat omdelt tirsdag eller onsdag,
og tidspunktet for, hvornår den er i den enkelte
postkasse, kan variere. Gråsten Avis | Bov Avis skal
være i din postkasse senest onsdag kl. 20.30
Hvis du mod forventning ikke modtager
Gråsten Avis | Bov Avis, bedes du kontakte:
FK Distribution på tlf. 70 10 40 00
man-fredag kl. 9-15 eller sende en
mail til kvalitetvest@fk.dk

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne
Inviterer igen i år til markering af

Afstemningsdagen 1920
Frøslev-drengen fhv. overlæge
Andreas Johannsen vender
for en kort stund tilbage til
barndomsbyen med foredraget:
Frits Clausen – mennesket,
lægen og politikeren.
Arrangementet finder sted på

Frøslev Kro
Torsdag den 8. februar kl. 19.00
Foredrag og kaffe/te med brød kr. 55,Alle er velkomne

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ

TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER
Mandag .................. kl. 8.30-17.00
Tirsdag .................. kl. 12.00-20.00
Onsdag................... kl. 8.30-16.00
Torsdag.................. kl. 8.30-14.00
Fredag ................... kl. 8.30-efter aftale
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Hørt ved Lyren

Den altid flittige
pastor emiritus Paul
Møller, Kollund,
har sagt ja til et fem
måneders vikariat i
den danske kirke i
Glücksborg.

Claus Peter Eskildsen,
Koldmose, deltog
forleden i DM i Skills i
Herning. Han er for tiden under uddannelse
som maskinsnedker i
Skive.

30 medlemmer overværede generalforsamlingen i Padborg Havekreds.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Nyvalg i Padborg Havekreds
Af Ditte Vennits Nielsen

På generalforsamlingen
i Padborg Havekreds
blev Randi Erichsen,
Kollund, nyvalgt til
bestyrelsen.
Hun afløser Ellen
Rasmussen, Rønshoved,

som ikke ønskede genvalg.
Chris Helene Lundberg,
Perbøl, trådte også ud af
bestyrelsen. Genvalgt blev
Birthe Hansen, Padborg.
Ny revisorsuppleant
blev Ellen Rasmussen,
som afløser Anders Fogh,
Padborg.

Formanden Tove Olesen
gennemgik i sin beretning det forgangne års
aktiviteter.

Dronning Ingrid

Forud for generalforsam-

Bov Lokalafdeling

Hyggelig
sammenkomst

Søndag den 4. februar fra kl. 12–15
Sundsnæs 4
6300 Gråsten
på Smedeby Kro, Padborgvej 83, 6340 Kruså
www.hebru.dkMENUEN BESTÅR AF:

Forloren hare med tilbehør og citronfromage.

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

Musikalsk underholdning med Knud Andersen ved klaveret.
Pris: kr. 75,- excl. drikkevarer kr. 15,- pr. genstand.
Tilmelding til: Eva Schmidt tlf. 7467 2293/2857 4090
fra fredag den 26. januar kl. 12.00
Hvorfor sidde og kede sig derhjemme, når
man kan hygge sig med andre ude.

HUSK

Syng sammen

Torsdag den 01. februar kl. 14.30 – 16.00
i Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov, 6330 Padborg

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

lingen overværede de 30
medlemmer et spændende
foredrag med chefgartner
Gert Jensen, der levende
og morsomt fortalte om
sit liv som slotsgartner

Loppemarked
2. påskedag 02.04.2018
Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
Årets
loppemarked 2018
mobler@hebru.dk

Ønsker du/i at være med skal stand bestilles via

Gråsten

www.gransehallerne.dk

Pris pr stand (180 cm)

kr. 200

Pris pr stand ved væg (180 cm)

kr. 300

Alle stande er incl bord
Husk at beregne plads til tøjstativer!
Booking åbner onsdag den 10.01.2018 kl. 8.00
Ved evt. spørgsmål kontakt via mail kontor@gransehallerne.dk

Gratis kaffe, medbring selv brød/kage

Med venlig hilsen

Alle kan deltage
i Ældre Sagens arrangementer.

Ulla Momme

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

hos Dronning Ingrid og
samarbejdet med Bitten
Clausen om "Bittens
Have".
Tilhørende fik sig en god
oplevelse med illustration af billeder og gode
fortællinger. ■

Grænsehallerne
Harkærvej 13
6340 Kruså

90 mennesker overværede foredraget om
krigen i Afghanistan
på Valdemarshus, hvor
Søren Fischer med
ordene: "Livet er en
rejse - alle har én billet
...... lad os nyde turen"
forstod at tryllebinde
de mange tilhørere
med både billeder og
fortællinger.
Bov IF Futsal spiller
igen hjemmekamp
den 28. januar i
Grænsehallerne. Det
er en enestående chance for at bakke holdet
op til en hjemmesejr,
og spillerne love en
fantastisk og spændende underholdning.
Aabenraa Kommunes
nye byråd har været
samlet til et kick off
seminar på Højskolen
Østersøen i Aabenraa.
52-årige Hansjørgen
Boe Bonde, der
stammer fra Frøslev,
hvor hans far drev
købmandsforretning,
er blevet ny uddeler
i SuperBrugsen i
Guderup på Als.
Byrådsmedlem
Michael Christensen
(SF) var forleden i
New York, men blev
forsinket i hjemrejsen,
da han sneede inde. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Kvinder var til hobbydag

Af Ditte Vennits Nielsen

Valdemarshus var fyldt
godt op af kvinder,
da der forleden var
hobbydag.
Der blev syet, strikket, lavet patchwork og kniplet.
De mange kvinder hjalp
og inspirerede hinanden.
De flotte ting bliver efterfølgende solgt. Der er
åben hobbystue tirsdage,
onsdage og torsdage. ■

NYHED

PH 5 MINI
i ﬂere 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

Der var dyb koncentration
hos de mange kvinder.


Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

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

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

!

Natur!

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

&'Ejendoms'service'ApS!

Anlægsgartner

Tømrer afdeling

Nyanlæg af have & design

Udskiftning af døre & vinduer

Vedligehold af have

Ombygning & renovering

Mail: info@elis.dk

Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning

Murer afdeling

Stubfræsning

Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus

Snerydning & saltning

Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Snerydning & saltning af fortov og parkerings områder
Privat og Erhverv

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

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum

2047 5290

Ejner Tranum

5050 8722

Handel i dag giver
service i morgen

www.LTnatur.dk

Salg & service
af hårde hvidevarer

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Kloakservice
V
Vognmand

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S

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

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.

Monika Petersen
Malermester

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

Ring og få et uforpligtende tilbud

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

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

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

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

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

Kenneth Jacobsen

Gulvafslibning
Oliering - lakering

J.C. Transport

Vognmandsﬁrmaet

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg

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

Foto Ditte Vennits Nielsen

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

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

.dk
bsen
-jaco sen.dk
h
t
e
n
b
n
o
kj@ke nnet h-jac
.ke
www

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

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

• El-installationer • Varmepumpeservice

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

Semu Luftværktøj

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

Tlf. 40 82 49 39 · krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk
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www.essen-in-flensburg.de / dk
Lige overfor CALLE
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon + 49 461 78918

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

Heike Schade, formand for Holbøl Menighedsråd, Per Ihle og Volker Schade ved markeringen af nr. 100 af Lokalnyt.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Lokalnyt nr. 100 er på
gaden i Holbøl
Af Ditte Vennits Nielsen

Beboerbladet i Holbøl
hedder Lokalnyt.
Det udkommer hver 14.
dag. Og nu er Lokalnyt
nr. 100 netop kommet på
gaden.

Tovholdere er ægteparret
Heike og Volker Schade.
"Ting kommer ikke af
sig selv", fortæller Volker
Schade, som sammen med
en frivillig lokal grafiker
formår at udgive bladet.
Lokalnyt indeholder
information om idrætsak-

Faktaboks:
"Lokalnyt" udgives hver 14. dag
Arrangementer forfattes af de respektive foreninger/
annoncører
Volker Schade står for udgivelsen
En lokal grafiker sætter bladet op
Bladet trykkes på Grænseegnens Friskole
Op til 10 frivillige uddeler bladet kort efter
udgivelsen

18 spillede skat
Padborg Skatklub samlede
18 kortspillere til klubaften på Valdemarshus.
1. runde
Nr. 1 A. C. Petersen,
Padborg, 1310 point.
Nr. 2 Chr. Skovsen,
Holbøl, 1217 point.
Nr. 3 Kris Nissen, Bov,
1084 point.
Nr. 4 Aage Juhl, Padborg,
990 point.

2. runde
Nr. 1 A. C. Petersen,
Padborg, 1335 point.

tiviteter, friskolen, kirken
og andre spændende ting,
der foregår i udgivelsesområdet fra Vilsbæk til
Sønderhav. Bladet opstod
egentlig som en støtte til
LokalBrugsen, der til tider
har haft det vanskeligt,
og som indstik i bladet
ligger der derfor tilbud fra
dagligvarebutikken.
"Vi er godt klar over, at
Brugsen er vigtig for vores
lokalsamfund. Derfor er
der stor fokus på netop
bevarelsen af Brugsen",
siger Volker Schade.
Da Lokalny" nr. 100
kom på gaden, modtog
Heike og Volker Schade
en flot kurv af menighedsNr. 2 Konrad Hesse,
Gejlå, 1273 point.
Nr. 3 Chr. Skovsen,
Holbøl, 1122 point.
Nr. 4 Gynther
Bonnichsen, Bov, 1096
point. ■

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

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

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

rådsformand Per Ihle.
Kurven var sponsoreret af
menighedsrådet i Holbøl,
HFIF, borgerforeningen,
Grænseegnens Friskole og
LokalBrugsen i Holbøl,
som tak for den store
indsats. ■

• BILLIG shuttle til/fra
Hamborg Lufthavn

med afhentning på hjemadressen

HUSK!

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

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

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

1-dags bustur til

Skønne Samsø
2. pinsedag mandag den 21. maj
Efter opsamling kører vi til Hou, hvor
vi tager med færgen til Samsø. Om bord
nyder vi en lækker 2-retters menu.
Vi oplever nogle af øens væsentligste seværdigheder.
Under busturen rundt på Samsø vil den lokale guide
fortælle en masse om øens historie og dens historie.
På øen ligger en perlerække af 22 hyggelige
landsbyer med hvert sit særpræg og charme.
Vi kommer naturligvis til Nordby, som er en rigtig
hyggelig lille by med sine små, snørklede gader,
charmerende gamle huse og bedårende gadekær
Forventet hjemkomst ved 22-tiden.
Pris kr. 695,Inkluderet: Bus, rundstykke og kaffe,
færgeoverfart, 2-retters middag, lokal
guide, eftermiddagskaffe og kage.
Tilmelding til
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

kr.

695,-

AFGANG
Kirketorvet i Sønderborg . kl. 8.15
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Broager Kirke. . . . . . . . . . kl. 8.35
Elektrikeren Egernsund . . kl. 8.40
Ahlmannsparken
Gråsten . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Bageren Rinkenæs . . . . . . kl. 8.55
Annies Kiosk, Sønderhav . kl. 9.00
Bindzus, Kollund . . . . . . . kl. 9.05
Kruså Bankocenter . . . . . kl. 9.10
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . kl. 9.15
Circle K, Padborg. . . . . . . kl. 9.20

BovAvis

8 LUNDTOFT

nuværende formand overtog roret. I perioderne hvor
han ikke var formand, bestred han næstformandsposten. Han arbejdede
utrættelig på at indsamle
gamle fotos og andre arkivalier til foreningens arkiv,
som han bestyrede til sin
fratræden efter eget ønske
for et par år siden.
I 1990 flyttede arkivet
fra Kliplev Skoles kælderlokaler til lokaler i
Straagaards Smedje, som
var købt til indretning af
et egnsmuseum. Her var
Jørgen Hansen også en
af de borgere, der brugte
utallige fritimer på at gøre
”Straagaards Smedje” til et
spændende museum.
Senere, da en privatsamling af især gamle

Mindeord

Lokalhistorisk
ildsjæl i Kliplev
Sidst i sidste uge fik vi at
vide, at Jørgen Hansen,
Kliplev, var faldet med
brækkede ben til følge.
Et par dage efter fik vi
at vide, at han var død
på sygehuset, hvor
han var indlagt med
benbruddene.

Jørgen Hansen havde arvet
fødegården Løkkepold
efter faderen og drev den

til han for en del år siden
overlod den til sin søn.
Jørgens største interesse
var dog historie, og især lokalhistorie. Han var blandt
andet en af initiativtagerne
og primus motor til oprettelse af ”Lokalhistorisk
Forening for Kliplev Sogn”.
Han sad som formand for
foreningen fra dens oprettelse i 1980 til 1985 og igen
fra 2001 til 2007, hvor den

Lokalhistorisk forening for
Kliplev Sogn og Straagaards Smedie
Skolegade 4, Kliplev

GENERALFORSAMLING
afholdes

Af Gunnar Hattesen

Torsdag den 8. februar kl. 19.30
i Kliplev Hallen

Kliplev Lokalråd er kommet i arbejdstøjet.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efterfølgende fortæller Margit Schjøtt, Vilsbæk om
”Slægten fra Sønderbjerge”

På et borgermøde i efteråret blev der nedsat nogle
arbejdsgrupper omkring
byforskønnelse og byved-

Kaffe 45 kr.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Pågen gifler

1 kg

En 43-årig mand fra
Felsted begik fredag
omfattende hærværk hos

10.PR. POSE

10.-

Honning melon

Flere varianter
120-275 g

Udenlandsk
kl. 1.

10.-

10.SKARP PRIS

KLIPLEV KIRKE INVITERER TIL

Matilde kakao
skummetmælk

SOGNEMØDE

Original
1 liter

TORSDAG DEN 25. JANUAR KL. 18.00
I KONFIRMANDSTUEN.

150-500 g

7.PR. STK

37.-

sin nabo, som han også
truede på livet.
Naboen kontaktede politiet, da han opdagede, at

PR. STK

PR. POSE

PR. POSE

gøre foreløbig status over
arbejdet. Desuden fandt
man ud af, hvad der skulle
koordineres og hvilken
hjælp Lokalrådet kunne
give grupperne.
”Det blev et spændende
møde med et hav af gode

SKARP PRIS

Wasa knæk brød

Lavazza eller
Merrild kaffe

ligeholdelse, infrastrukturen i Kliplev, information
til byens borgere, børn
og unge tiltag og en
kulturhusgruppe.
Lokalrådet mødtes
torsdag med arbejdsgruppernes tovholdere for at

SPAR OP TIL 6.95
Max 3 stk pr.kunde pr dag

FELSTED

gående, men uanset hans
handicap mødte han altid
op, når der var åbent hus i
Smedjen. Man så ham ofte
på en 3-hjulet cykel eller
en motoriseret rullestol
køre rundt i Kliplev og
besøge gamle venner. På
disse ture kom han ofte
forbi Straagaards Smedje
for at få en snak med den
eller de, der var til stede.
Vi kommer til at savne
hans små besøg og hans
store viden.
Vi tænker på Jørgen
Hansens efterladte børn,
svigerbørn og børnebørn.
Æret være hans minde.
Bestyrelsen i Lokalhistorisk
Forening
for Kliplev Sogn
Kaj Lassen
ideer og forslag, som vi
nu arbejder videre med.
Lokalrådet vil i foråret
prioritere forslagene”, fortæller formand for Kliplev
Lokalråd, Thorkil DahlSørensen, som tilføjer, at
meningen er at lave en udviklingsplan for Kliplev. ■

Nabokonflikt i Felsted

Flere varianter
260-280 g

PR. STK

at lave en mindelund ved
kirkegården, hvor både
nuværende og fremtidige
sløjfede gravsten, kunne
få plads. Jørgen aktiverede
også her mange frivillige
borgere, så mindelunden
kunne indvies i august
2013 ved en større festivas.
Jørgen Hansen var ikke
kun særdeles aktiv, men
han havde også en formidabel hukommelse hvad
angår huse, beboere og begivenheder i Kliplev Sogn.
Ønskede man at vide noget
om lokalhistorien, var
Jørgen bedre end noget leksikon. Det har den siddende
bestyrelse haft megen glæde
af, både før og efter han
stoppede i bestyrelsen.
Jørgen Hansen var de
senere år meget dårligt

Udviklingsplan for Kliplev

ÅRETS ORDINÆRE

Kløver
sødmælksyoghurt

landbrugsredskaber skulle
genhuses, arbejdede Jørgen
Hansen på, med økonomisk hjælp fra Kliplev
Mærkens Fond og andre
sponsorer, samt mange
frivillige at få bygget en
8-kantet pavillon til disse.
At Straagaard Smedje i
dag, ud over at indeholde
det lokalhistoriske arkiv,
også er et særdeles spændende egnsmuseum med
mange besøgende, er ikke
mindst Jørgen Hansens
fortjeneste.
Da Kliplev Kirke drøftede, hvad man skulle gøre
med de gamle gravsten,
der på det tidspunkt stod
langs kirkegårdsmuren,
tog Jørgen Hansen initiativ til, sammen med
Lokalhistorisk Forening ,

Østergade 2
6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 23. januar til og med fredag den 29. januar 2018.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Vi starter med aspargessuppe og et glas vin.
Efterfølgende vil menighedsrådet fortælle
lidt om året, der er gået, og hvilke planer
der er fremadrettet.
Ind imellem får vi kaffe og småkager, og vi
synger nogle sange fra Højskolesangbogen.
Ideer til aktiviteter er velkomne.
Deltagelse er gratis.

den 43-årige mand havde
aflistet et vindue og var på
vej ind til ham.
Den 43-årige nåede at ødelægge en del omkring sig,
inden politiet nåede frem.
Manden blev sigtet for
groft hærværk og trusler
på livet. Hans promille var
meget høj, så politiet valgte
at tage ham med til detentionen i Aabenraa. ■

Dødsfald
Fhv. læge Uwe Jens Alnor,
Kliplev, er død, 95 år.
Han bliver begravet ved
Rinkenæs Gamle Kirke. ■

Dødsfald
Fhv. gårdejer Jørgen
Jacobsen Hansen, Kliplev,
er død, 82 år. ■

Dødsfald
Edith Petersen, Kliplev, er
død, 86 år. ■

