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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen 
Nyvej 5 · 6320 Egernsund 

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57Tlf. 74 48 50 47

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

Husk 

at reservere bord!

Et rigtigt godt nytår!
LUKKET fra den 31. december til og med den 10. januar

HUSK at sætte kryds i kalenderen til
Tarteletfest den 25. januar kl. 18.30

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

Rynkeby 
Juice
Æble
eller
appelsin
1 liter

*De 10% fratrækkes ved kassen, når dit medlemsbevis er scannet. 
Und  taget er modermælkserstatning, tobak, cigaretter, håndkøbsmedi-
cin, pant, spil, frimærker, ugeblade, aviser, buskort og lign. Kiosk varer, 
billetter, gavechecks, forudbestilte varer som f.eks. catering, abon-
nementskasser og varer fra coop.dk.

ALLE COOPPLUS MEDLEMMER FÅR

10% RABAT
PÅ ALT I BUTIKKEN

JANUARUDSALG
ALLE MANDAGE I JANUAR

SUPERBRUGSEN GRÅSTEN OG PADBORG

Gråsten
Padborg

3 stk

2000
ALLE
AGULAS STØVLER

÷40%
GABOR STØVLER

FØR 1499,-

NU 599,-
TAMARIS STØVLER

FØR 1199,-

NU 699,-

BØRNESKO -  DAMESKO - 
HERRESKO

÷20%
BØRNESTØVLER

÷40%
Undtagen termo og gummistøvler

ALLE DAMESTØVLER

OP TIL

÷40%

UDSALG
hos Rasmussen Sko

TORSDAG 3. JANUAR KL. 10.00

UDSALG I 
GRÅSTEN
starter Torsdag den 3. januar

www.fribikeshop.dk

Schmidt & 
Dreehsen

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t

mailto:mail@1747.dk
http://www.1747.dk
mailto:mail@1747.dk
http://www.1747.dk
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SUPER

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag - søndag kl. 8-17

1 pakke

5000

500 g

2500Pr ½ kg

3995

1 stk

1500
1 stk

2000
1 stk

2000

pr stk

1000

2 stk

34954 stk

2500
Pr ½ kg

3495

3 kg

10000

Pr ½ kg

2995

Fersk Svinemørbrad

PAKKEMARKED

Gulerods rugbrød Fastelavnsboller 
med fl øde

HedevigerKaribik 
brød

Slankemarie
20% Mellemlagret
uden kommen

Kalvegrydesteg

Lækre smurte håndmadder
Tatarpølse fra Als

Fiskefrikadeller

Svinebryst i skiver
min. 650 g

Skinkeschnitzler 
600 g

Skinkekød i tern 
600 g

Skinkekød i tern 
600 g

Kyllinge brystfi let

Friskhakket 
svinekød
8-12%

FREDAGSTILBUD 
DEN 4. JANUAR

4 stk

3000

JANUAR UDSALG ALLE MANDAGE I JANUAR

DELIK AT ESSE

S L A G T E R E N

B A G E R E N
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BRUGSEN

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 9-19, Bageren  åbner kl. 8

Gråsten
Padborg

HUSK Libero eller änglamark bleer. Frit valg 75,-

FRIT VALG

FRIT VALG

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

1 stk

150
1 pakke

1500

1 stk

1500

1 stk

700

1 stk

500

1 kg

1500

1 stk

1000

1 stk

1000

750 g

1200

1 stk

1300
830-1070 g

3500

1 stk

25001 posse

1000

Cirkel kaffe eller 
café luxury Änglamark 

Gulerødder 
Danmark

Mellemlagret 
ost

Kronebrød

Änglamark vaskepulver
Color eller
white

Wasa 
knækbrødCoop 

Bind 

Luxury husholdningspapir 
Coop Pasta

Coop og Dit valg 
pålæg 

Grøntsager 
eller kartofl er 
DYBFROST

15 ÆgFrugtmarked

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 1. januar til og med
lørdag den 5. januar 2013 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

10% RABAT TIL ALLE COOPPLUS MEDLEMMER
SUPER

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag - søndag kl. 8-17

1 pakke

5000

500 g

2500Pr ½ kg

3995

1 stk

1500
1 stk

2000
1 stk

2000

pr stk

1000

2 stk

34954 stk

2500
Pr ½ kg

3495

3 kg

10000

Pr ½ kg

2995

Fersk Svinemørbrad

PAKKEMARKED

Gulerods rugbrød Fastelavnsboller 
med fl øde

HedevigerKaribik 
brød

Slankemarie
20% Mellemlagret
uden kommen

Kalvegrydesteg

Lækre smurte håndmadder
Tatarpølse fra Als

Fiskefrikadeller

Svinebryst i skiver
min. 650 g

Skinkeschnitzler 
600 g

Skinkekød i tern 
600 g

Skinkekød i tern 
600 g

Kyllinge brystfi let

Friskhakket 
svinekød
8-12%

FREDAGSTILBUD 
DEN 4. JANUAR

4 stk

3000

JANUAR UDSALG ALLE MANDAGE I JANUAR

DELIK AT ESSE

S L A G T E R E N

B A G E R E N
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Aabenraa Esbjerg  Fredericia Haderslev Horsens   Risskov/ Veri Center Ikast                                       
 Tlf. 86784337        Tlf. 97154515   Tlf. 75531053  Tlf. 63123230   Tlf. 74673070     Tlf. 75441544   Tlf. 74422300    Tlf. 75720512  Tlf. 74541550   

Højbjerg/Rundhøj Center  
Tlf. 74623470 Tlf. 75171742 Tlf. 75925950 Tlf. 74536068 Tlf. 75611600 Tlf. 87340221             

Kolding Odense             Padborg Ribe/Høm      Sønderborg   Vejle            Vojens   

Solskinspriser!

*plus ekstra 
  Solbriller eller læse 
  eller skærmbrille (i samme styrke)

www.optik-hallmann.dk

Køb 1 
          ...få 2*

  Enkeltstyrke med antireflex 
  og hærdning fra DKK

 

  eller

· glidende overgang
· super antirefleks
· hærdning fra DKK 1500.-

 799.-
Modebriller

Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Tlf. 29 25 95 50

jc@graastenavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industriel Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industriel Produktion 
www.graphos.dk
Susana Calderón

graasten-avis@graphos.dk

www.graasten avis.dk 
redaktion@graastenavis.dk 
annonce@graastenavis.dk

Redaktionel 
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

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

Følg os på Facebook

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

Træffes bedst mellem kl. 8-9
Tlf. 74 65 09 26 

Fodpleje

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

www.kiro-kongevej.dk

Så er du i de bedstehænder!

Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Prag
Bjarne Brendstrup

Fysiurgisk massør
Per Møller

Massør:
Anto Piljic

Fysioterapeut
Lasse Rumley

Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Kiropraktik

Fysioterapi

Massage

afkørsel 
Wassersleben 

v. Krusaa 
grænse

VI 
TALER 
DANSK

Chiropraktik Zentrum Wassersleben

 - Spændinger i nakke, skuldre eller ryg?
- Ømhed eller smerter i lænden?

- ring og få et gratis check af din ryg 
  på telefon 0049-461-77 49 244

W
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v/ kiropraktor Hanne Futtrup
   dansk autoriseret kiropraktor

Klinik for Fodterapi
ved statsautoriseret fodterapeut Birgit Andersen 
Ulsnæs Centret. Sundsnæs 11, 1. sal • 6300 Gråsten

Telefon 26 14 25 90

KLINIKKEN FLYTTER 
OG GENÅBNER

Fredag den 4. januar på Nygade 3 st. th., Gråsten

Klinikken er tilsluttet Sygeforsikringen Danmark

www.altomfoden.dk  

Stort rykind ved 
skifte i boligforening

Af Søren Gülck

Der var et stort ryk-
ind af gratulanter på 
Alnor Kro, da Gråsten 
Andelsboligforening holdt 
reception for den afgå-
ende forretningsfører Jens-
Christian Lund og den nye 
direktør Peder Damgaard.

Gaver, blomster og flasker 
i store mængder vidnede 
om, at der står stor respekt 
om både den afgående for-
retningsfører som den nye 
direktør.

I sin tale sagde andels-
boligforeningens formand 
Bente Damkjær, at hun 
håber, at Peder Damgaard 
vil fortsætte den positive 
ånd og linje, der er lagt 
i andelsboligforeningen 
såvel økonomisk som den 
arbejdsplads foreningen 
også er.

Talere uddelte lutter 
rosende ord til Jens-
Christian Lund med ønske 
om et godt otium, hvor 
der forhåbentligt bliver 
mere plads til at dyrke 
fritidsinteresserne. 

Vemodige udtryk og festlige 
smil gik hånd i hånd, da 
Jens-Christian Lund overlod 
roret til Peder Damgaard. 
I midten ses formand for 
Gråsten Andelsboligforening 
Bente Damkjær.
 Foto Søren Gülck           

http://www.optik-hallmann.dk
mailto:redaktion@graastenavis.dk
mailto:jc@graastenavis.dk
mailto:sg@graastenavis.dk
http://www.graphos.dk
mailto:graasten-avis@graphos.dk
http://www.graasten
mailto:redaktion@graastenavis.dk
mailto:annonce@graastenavis.dk
http://www.graphos.dk
mailto:graasten-avis@graphos.dk
mailto:hellegyrn@gmail.com
http://www.kiro-kongevej.dk
http://www.altomfoden.dk
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Glæd dig! Alle de fede varer er nu på

UDSALG
UDSALGSSTART TORSDAG DEN 3. JANUAR KL. 10.00

÷30%PÅ TØJ OG 
FODTØJ Gælder dog ikke 

Ilse Jacobsen all 
weather coats, boots 
og Flip Flap, bælter, 

tasker, tørklæder, 
strømper og smykker 

samt nye og i forvejen 
nedsatte varer

RELAX SHOE
v/ Susanne • Borggade 4
6300 Gråsten • 74 65 46 00

Personlig vejledning og service
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Spændende sviptur til

Stockholm
og Helsinki

 

Mandag den 27. maj - torsdag den 30. maj
Efter opsamling kl. 8.00 i Ahlmannsparken i 

Gråsten kører vi med passende pauser til Jönkøping, 
hvor vi forventer at være sidst på dagen. 

Tirsdag den 28. maj kører vi videre til Stockholm, hvor vi 
skal opleve nogle af Stockholms seværdigheder. Der vil også 
blive tid til at gå på egen hånd og måske spise lidt frokost.
Kl. 17.00 sejler vi med Silja-Line ud igennem Stockholm ś 

smukke skærgård med kurs mod Helsinki.

Silja Line’s færger er helt fantastiske. Der er mulighed for at 
nyde en lille ting på en af de mange små listige steder, shoppe 

i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.

Om aftenen er der arrangeret en overdådig buff et med øl, 
vin og vand - bagefter er der rig mulighed for at more sig.

Onsdag den 29. maj får vi skibets store morgenbord inden vi 
lægger til kaj i Helsinki - lige midt i byen. Her får vi en byrundtur, 
hvor vi skal se nogle af seværdighederne i Helsinki. Vi skal bl.a. se 
Sibelius Parken og Fjellkirken, som er smukt bygget ind i fj eldet.

Der bliver også lidt tid på egen hånd, eks. vis til et besøg i 
strøggaderne i Helsinki. Kl. 17,00 sejler vi mod Stockholm. 
Om aftenen er der igen kæmpebuff et ombord på Silja Line.

Torsdag den 30. maj skal vi nyde indsejlingen til Stockholm, en 
fl ere timer lang tur ind gennem skærgården, inden vi kl. 9.30 atter 

lægger til kaj i Stockholm og bussen kører mod Helsingborg og 
videre over Sjælland til vi er tilbage i Gråsten sidst på aftenen.

Prisen for turen er kr. 2995,- pr. person i dobbeltværelse
– enkeltværelsestillæg kr. 300,-

Tillæg for udvendig kahyt 120,- kr. pr. person

Prisen inkluderer:
3 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på 

Silja Line’s færger (samme kahyt hver vej), 1 x middag, 
2 x buff et m/øl, vin og vand på Silja Line, egen bus 
under hele turen, alle udfl ugter, rejselederbistand

Tilmelding til telefon
2116 0683

BovAvis

Modstand mod 
vindmøller
Over 100 utilfredse bor-
gere var forleden mødt op i 
byrådssalen på Sønderborg 
Rådhus for at protestere 
mod en ny vindmølleplan.

24 byrådsmedlemmer 
stemte for vindmøl-
leplanen mens 7 stemte 
imod. Planen indebærer 
på fastlandet opstilling af 
vindmøller i Kværs, Blans, 
Avnbøløsten, Tumbøl 
Søndermark og Ullerup 
Mark. 

Opstillingen af vind-
møller er dog betinget 
af en miljørapport med 
de såkaldte VVM-
målinger hvad angår 
miljøpåvirkninger. 

 Foto Jimmy Christensen

Gråsten Ringridning 
dropper mandag
Af Søren Gülck

Gråsten Ringrider-
forening flytter frem-
over ringriderfrokosten 
fra mandag aften til 
fredag aften.

Det nævnte formanden Bo 
Hansen i sin årsberetning 
på foreningens generalfor-
samling på Alnor Kro.

Ringridningen 2012 blev 
et godt år og tilfredsstil-
lende økonomisk. Ring-
ridningen havde 301 rytter 
med. Trods det store rytter-
antal blev ringridningen og 
festen forskånet for skader 

og uheld, sagde Bo Hansen, 
som glædede sig over, at 
man for første gang havde 
så mange rytterpræmier, 
at det ikke var nødvendigt 
at udskrive præmiechecks. 
Det kan også ses på 
økonomien.

- Derfor skal der lyder en 
stor tak til sponsorer, der 
trods finanskrise betænkte 
Gråsten Ringridning med 
rytterpræmier, sagde Bo 
Hansen.

Cykelringridningen havde 
en lille tilbagegang og 
havde i 2012 86 deltagere. 
Trods tilbagegangen havde 
man en bedre økonomi, og 

er stadig den største cykel-
ringridning i området.

Fredagskavalkade
Trods mange forsøg var 

det i 2012 nødvendig at 
aflyse fredagskavalkaden.

- I 10 år har vi forsøgt 
at gøre denne begivenhed 
til en tradition, men det 
er ikke lykkedes. Derfor 
afskaffer vi fredagskavalka-
den permanent, sagde Bo 
Hansen.

- Ringriderfrokosten som 
afvikles om mandagen, 
vil vi flytte til fredag. 
Ringriderfrokosten bliver 
i stedet for en festlig 

afslutning nu en festlig 
optakt til ringridningen. 
Dermed bliver søndag 
sidste festdag. 

Det bliver i 2013 tre 
hektiske dage med fuld 
fart på i stedet for fire dage 
og en mandag uden Tivoli 
og hvor mange alligevel 
skal på arbejde dagen efter, 
sagde Bo Hansen.

- Da vi får en festdag 
mindre, vil vi søge om at få 
udvidet åbningstiden. Det 
viser sig, at der ofte ligger 
en stor omsætning i de sene 
timer, og den vil vi gerne 
have med, da vi nu får 
en dag mindre, sagde Bo 
Hansen.

På valg var Hans Heissel, 
Reiner Petersen og Preben 
Kleis, der alle tre blev 
genvalgt. 

Stjal tøj
En 33-årig kvinde fra 
Gråsten var forleden på 
rov med en barnevogn i 
gågaden i Sønderborg, hvor 

hun sammen med en 48-
årig kvinde fra Sønderborg 
stjal tøj fra butikker. De 
2 er nu sigtet for 4 gange 
butikstyveri. 

Formand for Gråsten Ringriderforening, Bo Hansen, bebudede en permanent aflysning af Fredagskavalkaden. Foto Søren Gülck
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Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

ALLE
Habitter - Jakker 

- Vindjakker
FRIT VALG

÷30%
Jeans

ALLE MODELLER
FRIT VALG

÷20%

Torsdag den 3. januar 9.30-17.30
Fredag den 4. januar 9.30-19.00
Lørdag den 5. januar 9.00-14.00

KENDTE MÆRKER 
TIL UKENDTE 

PRISER

Jeans
FRIT VALG

÷20%
Jeans

FRIT VALG

÷30%

Smoking
FRIT VALG

÷50%
Tights

FRIT VALG

÷20%

Dog ikke på tilbuds/gade varer

Skjorter
FRIT VALG

÷50%

Skindjakker
FRIT VALG

÷50%

Vinterstrik/skjorter

÷30%
Skjorter
ALLE

FRIT VALG

÷20%

MED NOGLE KNALDGODE TILBUD

SI’R GODT 
NYTÅR
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GRÅSTEN
LEJLIGHED TIL LEJE

pr. 15. januar. Ca. 40 m².

Ny istandsat.

TLF. 7465 0986
7465 2451

LEJLIGHED TIL 
LEJE I RINKENÆS

Ca. 65 kvm Lejlighed på Stenvej i Rinkenæs til 
leje for rolig lejer med ordnede forhold.
Husleje 3400 plus forbrug. Ingen husdyr

HENVENDELSE 2177 7318
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s.BIKE SALESALE

www.fribikeshop.dk

KILDEMOES CITY RETRO LIMITED 7 GEAR
En praktisk, behagelig og let retrocykel med plads til det 
hele. Med sort rattankurv, lukket kædekasse, blød sadel, 
forbremse, antipunktér-dæk og 7 indvendige gear. 
Inkl. lås og forlygte. 

Kun 192,- pr. md. i 24 mdr.
Samlede kredit omkostninger: 0,- Samlet beløb, der skal  betales tilbage: 4.599,- 
Fast debitorrente: 0,00% ÅOP: 0,0% Finansieringen udbydes i samarbejde med Nordea Finans.

4.599 ,- SPAR 1000,-

KUN HOS FRI

3.199 ,-
SPAR 1300,-

4.699 ,-
SPAR 1000,-

KUN HOS FRI KUN HOS FRI

MBK CHEYENNE MTB 7 GEAR
Rigtig smart cykel fra MBK i flot sort design. Denne cykel har 7 indven-
dige shimano gear samt gode bremser. Cyklen er velegnet til både skov- 
og landevejskørsel, der gør cyklen til et praktisk transportmiddel.

CENTURION GENESIS 7 GEAR    
Super cool cykel fra MBK i flot farve. Enkelt stilfuldt design. 
Cyklen har alustel og rustfrit udstyr samt rullebremser for 
og bag. Fås i dame- og herremodel.

Kun 133,- pr. md. i 24 mdr.
Samlede kredit omkostninger: 0,- Samlet beløb, der skal  betales tilbage: 3.199,- 
Fast debitorrente: 0,00% ÅOP: 0,0% Finansieringen udbydes i samarbejde med Nordea Finans.

Kun 196,- pr. md. i 24 mdr.
Samlede kredit omkostninger: 0,- Samlet beløb, der skal  betales tilbage: 4.699,- 
Fast debitorrente: 0,00% ÅOP: 0,0% Finansieringen udbydes i samarbejde med Nordea Finans.

ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten · telefon 7465 1031 · www.fribikeshop.dk

UDLEJES
Ny istandsat lejlighed, 75m2, 

med � ot udsigt over Flensborg 
fjord og Egernsund havn.

2 værelser, stor stue i 
forbindelse med køkken samt 

badeværelse, mulighed for 
at opsætte vaskemaskine / 
tørretumbler i vaskerum.

Stor pulterrum, dejlig 
have kan benyttes.

TLF. 7444 0861
EFTER KL. 18.00

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43

E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen 
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende 
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan ind-
bringe. Lav provision ved udlejning.

10
04

12

Containerplads 
blev indviet
Borgerne kan atter 
aflevere alt på den ny-
renoverede container-
plads på Ravnsbjergvej 
vest for Gråsten.

Efter juledagene væltede 
det ind med biler, prop-
pet med papkasser og 
gavepapir.

Det helt særlige ved den 

nye containerplads er, at bi-
listerne skal op ad en rampe 
og køre i næsten 1. sals 
højde. Fra bagagerummene 
kan de så vippe deres affald 
ned i containere. Tidligere 
tiders besvær med at skulle 
løfte og kaste affaldet opad 
er slut.

Containerpladsen skal 
modtage genbrugsaffald 

fra 10.000 husstande i 
Gråsten-området. Den 
eneste ansatte bliver Preben 
Larsen, der også var plads-
mand før renoveringen. 
Han kan holde øje med 
pladsen via videoovervåg-
ning. Containerpladsen er 
kun til private husstande. 

Den nyrenoverede container-
plads i Gråsten har 
kostet 8,5 millioner kroner.
 Foto Jimmy Christensen

http://www.fribikeshop.dk
http://www.fribikeshop.dk
mailto:ferie@soenderhus.dk
http://www.soenderhus.dk
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag ...........................9.30 - 18.00
Lørdag ...........................9.00 - 16.00
Søndag ........................10.00 - 15.00

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

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag ...........................9.30 - 18.00
Lørdag ...........................9.00 - 16.00
Søndag ........................10.00 - 15.00

JEANS
Normalpris
700,-

SPAR
400,-

 NU 300,-

UDSALGSSTART
TORSDAG 3. JANUAR KL. 9.00

SKJORTER
Normalpris 600,- 500,-

SPAR
300,-

 NU 300,-
JEANS
Normalpris 600,- 500,-

SPAR
300,-

 NU 300,-

LÆRREDBUKSER
Normalpris 700,-

SPAR
301,-

 NU 399,-
VINDJAKKER
Normalpris 999,-

SPAR
500,-

 NU 499,-
STRIK/CARDIGAN
Normalpris
700,-

SPAR
350,-

 NU 350,-

SKJORTER
Normalpris 500,-

SPAR
250,-

 NU 250,-

KABELSTRIK
Normalpris
600,-

SPAR
400,-

 NU 200,-
SKJORTER/STRIK
Normalpris

400,-

SPAR
200,-

 NU 200,-

KRØLFRI SKJORTER/STRIK
Normalpris
400,-

SPAR
200,-

 NU 200,-
ALLE JAKKER
OG BLAZERE

SPAR 40%
 

JEANS

SPAR 20%

ALLE

TORSDAG FREDAG LØRDAG

http://www.toejeksperten.dk
http://www.toejeksperten.dk
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Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Gråstenvej 38 • Felsted
Tlf.: 7468 6066
www.felsted-radio.dk

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

H. Børge Hansen
Entreprenør
Tlf.: 74 68 00 00
Mobil: 21 28 50 30

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Solbakken 2, 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16, Mobil: 29 16 61 03

mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice
Vand, varme og 
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Tlf. 74 48 90 30 www.frankthomsenaps.dk

• TV-inspektion • Spuleservice • Aut. kloakmester

Elektriske problemer?

www.lunddal-el.dk

Elektriske problemer?
✔El-service  ✔styring

✔tele & EDB  ✔tyverialarmer
til industri, erhverv og private!
-Ring 74 65 18 40, døgnvagt

Fredensgade 14 . 6300 Gråsten . Tlf. 74 65 18 40 . info@lunddal-el.dk
Tværgade 4 . 6330 Padborg . Tlf. 74 67 18 88 . info@lunddal-el.dk

Problemer Padb  25/02/11  9:37  Side 2

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

Få et tilbud - gratis og uforpligtende
Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 20 15 29
www.bnisolering.dk         E-mail: mail@bnisolering.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.

Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg, 
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt 

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
Quorpsbusser@email.dk

Sundsnæs 2 6300 Gråsten Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Autoriseret elinstallatør

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Slotsgade 1, 1. sal
6300 Gråsten
Mobil 29 89 56 04
www.chregnskab.dk

Conny Hansen
Mobil: 29 89 56 04
ch@chregnskab.dk

SG Foto Gråsten
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf.: 74 44 07 68 . Mobil: 28 12 49 19
www.peterveng.dk

Godt håndværk 
der er omfattet af

VinduesMester

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

DIETERDAT - idé | foto | web | gra� sk: Slotsgade 1,1 | 6300 Gråsten 
Tlf. 2671  8619 | post@dieterdat.dk | www.dieterdat.dk

idé | foto | web | grafisk

http://www.felsted-radio.dk
mailto:info@lunddal-el.dk
mailto:info@lunddal-el.dk
mailto:dj@fri-koel.dk
mailto:bent@bcts.dk
http://www.bcts.dk
mailto:macjoy@bbsyd.dk
http://www.frankthomsenaps.dk
http://www.lunddal-el.dk
http://www.bnisolering.dk
mailto:mail@bnisolering.dk
mailto:Quorpsbusser@email.dk
http://www.sydjysk-eltekniq.dk
http://www.chregnskab.dk
mailto:ch@chregnskab.dk
http://www.peterveng.dk
mailto:post@dieterdat.dk
http://www.dieterdat.dk
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Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg
Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg
Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Jyllandsgade 23, 6400 Sønderborg, tlf. 74474586

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10.00-17.30

Lørdag kl. 10.00-14.00
1. søndag i måneden kl. 11.00-15.00

Familieaften hver onsdag åbent til kl. 21.00

Din

lokale senge

specialist

www.møbelkæden.dk

Senge

PÅ LAGER TIL 

OMGÅENDE LEVERING

Udsalg

Spar
1.600,-

I COLORADO I 
DANSKPRODUCERET
dobbeltfjedr. boxmadras 140x200cm med LFK 
fjedre og 45mm topmadras med koldskum. 
Ekskl. bensæt.

Før 3.999,- 

Nu kun 2.399,-

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

UDSALG
Torsdag den 3. januar kl. 10.00

Garn og stofbutikken med store udvalg

÷25%

Filt på Gråsten 
bibliotek
Gråsten biblioteks før-
ste udstilling i det nye 
år er med filtkreationer. 
Udstilleren hedder 
Zchannie Kirschneck-
Jeznach og har arbej-
det med materialet 
igennem en del år.

Hun er født og opvokset 
på Als, hvor hun igen bor 
efter 25 år i Tyskland.

- Lige så længe jeg kan 
huske, har jeg været en 
kreativ pige, siger Zchannie 
Kirschneck-Jeznach. 

- Jeg filter med stor liden-
skab dejlig bløde, lækre og 
brugbare filt-kreationer. 
Disse unikke modeller, 
giver den daglige såsom 
den festlige garderobe et 
meget personligt præg. De 
er lavet i ren merinould 

med elementer af håndfar-
vede leicester- og wensley-
daleuldkrøller, morbærsilke 
og organza. Disse forædler 
jeg til tider med perlerbro-
derier. Jeg filter fortrinsvis 
på 100 % ren silke som jeg 
selv indfarver. Disse ma-
terialer giver spil og glans 
for at fremhæve den valgte 
form og farvekomposition, 
siger udstilleren. 

Udstillingen kan ses på 
Gråsten bibliotek fra d. 7. 
januar 2013 og 14 dage 
frem. 

http://www.m�belk�den.dk
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt
  ........... kr vedlagt evt. i check

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
................................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen. 
Kuponen kan udfyldes på www.graasten-avis.dk eller 
afl everes i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

TILLYKKE

GRåSTEn SLOTSKIRKE 
Søndag den 6. januar kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBøL KIRKE
Søndag den 6. januar ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 6. januar kl. 10.30 ved 

Stefan Klit Søndergaard

FELSTED KIRKE
Søndag den 6. januar kl. 14,00 ved 
Povl Callesen. Spejdergudstjeneste 

EGERnSUnD KIRKE 
Søndag den 6. januar kl. 10.30 ved niels Refskau

KVæRS KIRKE
Søndag den 6. januar kl. 9.30 ved Jan Unold

RInKEnæS KIRKE
Søndag den 6. januar Kl. 14.00 i Korskirken. 
Dr. teol. Viggo Mortensen. Derefter foredrag 
i konfirmandstuen: ”Folkekirken udfordret: 

Er Danmark et missionsland?”

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 6. januar kl. 10.30 ved Eva Wiwe Løbner

 nyBøL KIRKE
Søndag den 6. januar kl. 19.00 
ved Henrik nygaard Andersen. 
Torsten Borbye Nielsen medvirker

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 6. januar kl. 14.00 i Rinkenæs kirke ved 
Marianne østergaard Petersen. Der er efterfølgende 

foredrag med prof. Viggo Mortensen, Århus Universitet.

ULLERUP KIRKE
Søndag den 6. januar kl. 10.00 ved Kingo

VARnæS KIRKE
Søndag den 6. januar kl. 10.00 ved Povl Callesen

nORDSCHLESWIGSCHE GEMEInDE
(Den tyske frimenighed)

Ikke oplyst

Gudstjenester

Familierestauranten på toppen af Rinkenæs

Benniksgaard Golfrestaurant
v/ Monica og Hans

SELSKABER
OP TIL 200 PERSONER

Telefon 73 65 42 31
Sejrsvej 109 – 113, Rinkenæs
Parkering til højre om bygningen og indgang ved Danmarks smukkeste golfbane

Se vores menukort på
Benniksgaardgolfrestaurant.dk 

25 års jubilæum
Dorthe Büchmann Frøstrup

kan mandag den 7. januar 2013 fejre 
25 års jubilæum på Dalsmark plejehjem.

Dorthe arbejder i dagcentret, 
køkkenet samt rengøringen.

Hjertelig tillykke ønsker personalet
Dalsmark plejehjem

tusind tak
I forbindelse med min 90 års fødselsdag den 17. december 2012

vil jeg takke alle for den store opmærksom jeg fi k.
Tak til Den gamle Kro i Gråsten for et fl ot arrangement 

til mine gæster. Jeg havde en uforglemmelig dag.
Mange hilsner

H.C. Dall
Bovrup

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved vores guldbryllup.

En tak til hele Engvej, for den fi ne ranke,
og tak for musikken af Graasten Garden, det var fl ot!

Friede og Ernst Dybe

Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs 
WWW.KVAERS-KRO.DK 

Livet værd at 
leve
Gråsten ældreklub får ons-
dag den 2. januar besøg af 
forstander Andreas nielsen, 
Dalsmark Plejecenter i 
Rinkenæs, som holder 
foredrag om ” Livet værd at 
leve ”

Han vil berøre hver-
dagslivet på plejehjem og 
hjemmepleje.

Samme eftermiddag 
anmelder Hanne næsborg 
Andersen en god bog.

Mødet holdes i 
Ahlmannsparkens cafeteria 
og begynder kl. 14.45 til ca. 
16.30.

Alle er velkommen. 
Gæster betaler 30 kr. 

Aftenskolerne ønsker alle ET RIGTIGT GODT NYTÅR.
Vi starter hårdt ud med motion af forskellig art.
Så skal fedtet af sidebenene med ALL ROUND MOTION
ved Vivi Marold. Vi starter i Ahlmannsparken
ONSDAG den 16. januar kl. 18.30-19.40. 10 gange kr. 500

PILATES MED EFFEKT ved Bettina Aagaard, starter
i Dansehuset på Johs. Kochsvej i Gråsten
MANDAG den 14. januar kl. 10-11.10 – 10 gange kr. 500

AFSPÆNDINGSGYMNASTIK I VARMT VAND på 
Gigthospitalet med Gitte Wolff Jensen starter
LØRDAG den 5. januar kl. 8, 9, 10 eller 11.
12 gange kr. 720

GUITARSPIL med Rainer Fichte starter på Rinkenæs
skole ONSDAG den 9. januar kl. 19 for begyndere og kl. 20 
for øvede. 10 gange kr. 400

FØRSTE HJÆLP MED HJERTESTARTER på Rinkenæs
skole FREDAG den 25. januar kl. 17-20.30 og LØRDAG
kl. 8-16.15 inkl. Første hjælps bog og bevis kr. 725

LAV LÆKKERT MAD på Rinkenæs skole med den 
tidligere Rinkenæs dreng – kok Lars Bendiksen.
ONSDAG den 30. januar kl. 18-21.40 - 5 gange  kr. 650
Starter også hold den 4. februar.

BABYSVØMNING i det varme vand på Gigthospitalet
starter SØNDAG den 6. januar fra kl. 13.30 eller 13.55.
8 gange kr. 540
Ved Laila Hellesøe og Ida Moos.

BØRN, VOKSNE OG SENIORER til Fiskenæs starter i uge 3.

Tilmeldelse på aftenskolerne@bbsyd eller tlf. 74651 187.
Se også vores hjemmeside www.rinkenaes-aftenskole.dk

Hilsen og på gensyn Ulla

ÅBENT HUS- OG 
INDSKRIVNINGSDAG 
Lørdag den 5. januar 2013 fra kl. 10-15
Vi vil gerne byde alle, der skal gå på friskolen velkommen, 
og fortælle om dagligdagen på Kværs Idrætsfriskole. 

Dagen er også for dem, der skal starte senere end august 
2013. Vi serverer kaffe, saft, kage, og en super sandwich, 
så mød op og giv din opbakning.

På www.kvaersfriskole.dk 
fi nder du mere information om 
friskolen, der fra august 2013 
bliver en del af dit lokale 
børneunivers, hvor læring, 
bevægelse og sprog er i fokus. 

Venlig hilsen 
Kværs Idrætsfriskole

Kværs Idrætsfriskole inviterer til

http://www.graasten-avis.dk
http://www.rinkenaes-aftenskole.dk
http://www.kvaersfriskole.dk
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Gråsten 
Bedemandsforretning

Min sidste vilje - vi hjælper med at nedskrive dine ønsker, gratis

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Bedemand og Stenhugger Lars Jensen
Tlf. 74470700 Hele døgnet - Ring trygt - Vi kommer, når du har brug for os.
Vi tager ikke aften, weekend og helligdags tillæg.

Hos os får du prisgaranti - Det er din tryghed.
Vores stenhuggeri servicerer alle med
fordelagtige priser på gravsten, uanset
valg af bedemand.
Se vores priser og store udvalg på 
vores hjemmeside, eller besøg 
vores indendørs-udstilling i Alsgade 33
Sønderborg: Det betaler sig.
TIP: Ved køb af ny gravsten, koster
indhuggede inskriptioner en fast 
pris på 1495,- kr. inkl. moms.

Heraf kan det mange gange, 
rent økonomisk, bedre betale sig
at købe en ny sten, fremfor at lave 
tilføjelser på en gammel!

www.bedemandlarsjensen.dk

Bedemand Lars Jensen - Tryghed i en svær tid
Her får du konkrete svar på konkrete spørgsmål!
Pris-garanti på bedemandsydelser og gravsten!

Stort erfaringsgrundlag inde, som uden, for folkekirken! 

 

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi

Dødsfald
Christen Henry Hansen, 
Gråsten, er død, 61 år. 

Julefrokost 
for de mindste
Af Søren Gülck

De mindste dagplejebørn 

fra Gråsten øst var for 6. år 
i træk samlet til julefrokost 
på Den Gamle Kro.

Kroen havde anrettet en 
lækker buffet, som der blev 
spist lystigt af.

Efter buffeén blev der 
danset omkring juletræet 
inden børnene gik hjem til 
en velfortjent middagslur. 

Traditionen tro samledes dagplejebørn til julefrokost på Den Gamle Kro. Foto Søren Gülck

Luciaoptog på 
Dalsmark
Af Gunnar Hattesen Pigerne var søde, bebo-

erne var rørte og lærerne 

var stolte, da terner fra 
Rinkenæs Efterskole gik 
luciaoptog på Dalsmark 
Plejecenter i Rinkenæs.

næsten alle beboere var 
linet op i den store sal. 
Bruden og de øvrige terner 

skred roligt frem med 
levende lys i hår og hænder 
og gav en lille fin koncert 
før de vandrede ud igen. 

Beboerne var rørte over luciaoptoget på Dalsmark Plejecenter. Foto Jimmy Christensen

Handler mest 
i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Den heldige vinder af 
Gråsten Handels  stands-
forenings julebon-konkur-
rence i uge 51 blev Lis Bang 
fra Broager, som vandt 
1.350 kroner efter et køb i 
Tøjeksperten.

- Jeg handler mest i 
Gråsten, fordi jeg gør rent 
på BHJ. Jeg kan vældig 
godt lide at handle lokalt. 
Gråsten er en god han-
delsby, fortæller Lis Bang, 

som fejrede jul sammen 
med sin mand hos en datter 
og svigersøn i slotsbyen. 

Komfur
Det var et overtændt kom-
fur, som før jul var skyld 
i en brand på Kongevej 
i Gråsten. Ingen kom til 
skade under branden. 

http://www.rabol-jorgensen.dk
mailto:post@rabol-jorgensen.dk
http://www.bedemandlarsjensen.dk
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Spar gebyret
– brug netbank

Onsdag den 9. januar kl. 14.30 – ca. 16.30
i Ahlmannsparken.

Danske Bank viser, hvad netbank kan, 
og hvor nemt det er at bruge.

Bagefter hjælper vi dig i gang (du skal have 
en netbank-aftale i dit pengeinstitut).

Du vil også få kendskab til Pensionsinfo, hvor 
du kan få overblik over dine pensioner.

Gratis, Danske Bank er vært ved kaffe og kage.

Gråsten

GRÅSTEN 
KONFIRMANDMESSE

Onsdag den 16. januar kl. 19 - 21
Torsdag den 17. januar kl. kl. 19 - 21 

i Papirmuseets By
Kon� rmationsforberedelserne er allerede 

i fuld gang i mange familier

Kom til kon� rmationsmesse og få inspiration til 

• Borddækning, indbydelse, bordkort

• Inspiration til gaveideer til både piger og drenge

• Ideer og inspiration til hår og makeup

• Ideer til blomsterdekoration

• Ideer til kon� rmationstøj

UDSTILLERE:
Bibbe    Fri Bike Shop    Frøken Fin    Gråsten Boghandel    

Kær Teltudlejning    Matas    Pro� l Optik    
Rasmussen Sko    Papirmuseet    Salon Sanne    
Skjerning Ure Guld og Sølv    Sydbank

Der er GRATIS adgang for forældre og søskende 
men kon� rmander skal betale 50 kroner.

Billetter kan købes hos de deltagende butikker 

Alle
kon� rmander

får en 
goodie-bag

Den 5. januar mellem kl. 9 og 11
kommer vi fra spejderne og henter dit 

udtjente juletræ formedelst 20 kr.

Hvis du ikke er hjemme, kan du hænge 
posen med tyveren fast på træet og lægge 

det, så det er synligt fra vejen. Så skal 
vi nok sørge for at få det af vejen.

Spørgsmål desangående kan rettes til 
Claus Christiansen på 42 40 86 35

Afhentning af juletræ
i Rinkenæs

GeneralforsamlinG
Hermed indbydes medlemmer af 

Graasten Handelsstandsforening til 
den ordinære generalforsamling

Tirsdag den 8. januar kl. 18.00 
på Marina Fiskenæs, 

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten
DaGsorDen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. regnskabsaflæggelse og 

fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Gunnar Hattesen – modtager genvalg 
Sandi Müller – modtager ikke genvalg  
Morten Latter – modtager genvalg 
1. Suppleant 
2. Suppleant

6. Valg af revisorer til Graasten 
Handelsstandsforening og Jubilæumsfonden 
H. Philip Jensen – modtager genvalg 
Boy H. Lorenzen – modtager genvalg

7. Beretning, regnskab og valg vedrørende 
Jubilæumsfonden. 
Beretning:  
På valg: Camilla Heiberg Freiberg (modtager genvalg) 

8. eventuelt
Foreningen er vært ved den efterfølgende spisning 
excl. drikkevarer.

Der serveres: Sild med kartofler og smør 
Helstegt oksefilet med grøntsager 
Kage, is og frugt
Deltagere til spisningen tilmeldes på 
telefon 74 65 33 65 (Center Pubben) 
senest fredag den 4. januar 2013

På bestyrelsens vegne

Morten Latter 
Formand

Bønløkke rejser 
til Rwanda
Af Gunnar Hattesen

Praktiserende læge i 
Gråsten Lars Bønløkke 
har haft sin sidst 
arbejdsdag i lægehuset 
i Ulsnæs-Centret. Han 
har solgt sin andel af 
klinikken.

Om kort tid er han som 
den første danske prak-
tiserende læge på vej til 
Rwanda. Som et af ganske 
få lande i Afrika er Rwanda 
nemlig i fuld sving med 
at skabe en uddannelse i 
almen medicin. Det er her 
Lars Bønløkke skal virke 
som underviser.

- Jeg glæder mig meget, 
siger Lars Bønløkke, 
som sidst i februar pak-
ker sin kuffert og kører i 
lufthavnen med sin kone, 
Susanne Bønløkke, for at 
bidrage med 6 måneder 
af sit liv som underviser i 
almen medicin på Kabgay 
District Hospital i det 
sydlige Rwanda. Opholdet 
indbringer ikke nogen 
løn, men parret får dæk-
ket deres ophold til rejse, 

forsikringer, leveomkost-
ninger, hus og bil. 

Lars Bønløkke er formand 
for de 850 praktiserende læ-
ger i Region Syddanmark. 
Den post dropper han 
også. 

Praktiserende læge Lars 
Bønløkke rejser til Rwanda.
 Foto Jimmy Christensen
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EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50
Mølmark 13 · 6310 Broager

www.ek-el.dk

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
Søren Hansen ApS
Egernsund

24 43 97 62
Aut. Kloakmester
Tv-inspektion
Separering regn / spildevand
Nyt anlæg / Reparationer
Kortstrømpeforringer/pointliner
Rotte Stop Propper
Omfangsdræn

Anlægsstruktør
Belægningsarbejde
Jordarbejde
Fundamenter / Betonarbejde
Asfalt reparationer
Snerydning
Kørsel minigraver, rendegraver

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør 

                   Søren Hansen ApS 
                   Egernsund 
                   24 43 97 62 
                    
 

 Aut. Kloakmester.                                                                        Anlægsstruktør.                 

                  Tv-inspektion                                                                              Belægningsarbejde 
                  Separering regn/spildevand                                                     Jordarbejde 
                  Nyt anlæg /Reparationer                                                          Fundamenter /Betonarbejde 
                  Kortstrømpeforringer/pointliner                                             Asfalt reparationer  
                  Rotte Stop Propper                                                                    Snerydning  
                  Omfangsdræn                                                                             Kørsel  minigraver, rendegraver.                   

Dybfrost kødboller eller 
kød- og melboller
800 - 1.000 gr

Frosne 
kyllingebryst

Tingleff Kaffe
Guld

Løgumkloster 
Rugbrød
helt eller skiver

2 poser

4500
2 kg.

10000

3 X 500 gr.

10000
2 stk.

2500

Spar 
53.75

Endagstilbud
MANDAG

Blandet fars
1 kg. 35.00

TIRSDAG
Frugt
8 stk. 12.95

ONSDAG
Coop
fl erkornsbrød 8.95

TORSDAG
Franskbrød 12.00

FREDAG
Vej selv slik
Pr. 100 gr. 8.95

LØRDAG
God morgen æg
10 stk. 12.00

SØNDAG
Rundstykker
4 stk. 15.00

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder torsdag den 3. januar
til og med lørdag den 5. januar 2013. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Flere 
slags

Spar 
11.00

Spar 
16.95

Frit valg

Egernsund Lotto
Mandag den 7. januar kl. 19.00

i Egernsund ny skole
Vi glæder os til at se dig

Frem Fodbold Egernsund HK 71

FREM

RAVNS MALERFIRMA
Tlf. 40 74 27 24

– alt malerarbejde udføres

– vi giver 20% på maling
i butikken

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag 14.30-16.30
Lørdag  9.00-12.00
VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

Kendt par i Skodsbøl 
fejrede guldbryllup
Af Gunnar Hattesen 

Foto Jimmy Christensen

Der lød morgensang 
foran hoveddøren, 
da Martha og Jørgen 
Thomsen, Hoelvej 9, 
Skodsbøl, lørdag den 
29. december fejrede 
guldbryllup.

De er et kendt, respekteret 
og vellidt par, som har 

mange års hårdt arbejde 
bag sig.

Martha stammer fra 
Ran dersegnen, mens 
Jørgen er født og opvokset i 
Skods bøl.

Martha var i 37 år ansat 
på Augus ten borg Sygehus 
og virkede desuden i 10 år 
lærer på Sundeved Ung-
doms skole. I 25 år arrange-
rede hun aftenskole kurser i 
madlavning for mænd.

Jørgen var som ung 

på højskoleophold på 
Frederiks borg Høj skole og 
blev uddannet landmand 
fra Lade lund Land brugs-
skole. Desuden var han 2 år 
i Californien.

De overtog slægtsgården 
Dybkjær i 1962, og gården 
blev drevet med køer og 
svin.

I 15 år var Jørgen 
Thomsen ansat som inspek-
tør på Stev ning hus. Han 
har siden barnsben været 
aktiv spejder. Begyndte 

som ulveunge og endte som 
distriktschef.

Gennem hans lange liv 
har han været aktiv i lokale 
foreninger. Han er formand 
for Det nationale Udvalg 
og har siddet i bestyrelsen 
for Historisk Sam fund for 
Søn der borgkredsen, Græn-
se fore ningen i Søn der borg, 
medlem af bogudvalget for 
Lokal historisk Forening 
for Broager land og været 
formand for Skods bøl 
Vandværk.

I det gæstfrie hjem er 
der opvokset 4 børn. Lars 
bor i Horsens, Lisbeth i 
Israel og Bodil og Kirsten i 
København. 

http://www.ek-el.dk
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BROAGER
Antik & Nostalgi

Sct. Pauli 28 ∙ 6310 Broager
7444 2425 ∙ 4079 1647 ∙ jan@broagerantik.dk

Vi køber også

SØLV og GULD

	  
	   Så er vi klar i Egernsund 
i Kulturhuset (Den gamle Skole) 

 
 

	  

Tak for den store opbakning   
til vores start i Egernsund. 

Den gamle Skole er nu klar 
med en super ny aerobicsal. 

 
7. januar starter vi nye hold 

i step, bodytoning/høj puls, pump/push, 
Ballroom (Vild med dans) og Zumba. 

 
Vi glæder os til at se dig  

Charlotte og Ole 
 

 

	  

Tilmelding på www.soenderborg-aerobicclub.dk 

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Jeg henter og bringer
Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kør ad Mølmark 
1,5 km udenfor

Broager

 FestLOKALer udLejes!
Har du behov for et festlokale kan du udenfor højsæsonen 
leje lokalerne i restaurant Sole e Mare ved Marina Minde. 
Lokalerne (Elite Smiley-godkendt) er smukt beliggende 
med vid udsigt over Flensborg Fjord. Maden kan blive 

bragt udefra eller du kan indgå aftale med restauratøren.
Der er plads til ca. 75 personer.

Henvendelse til Marinavej 4, 6320 Egernsund,
telefon 2160 2112

Bedsteforældre 
kom på visit
Af Søren Gülck

Bedsteforældre til børn i 

dagplejen var inviteret til 
hygge med klip og klister 

i legestuen på Egernsund 
Skole.

Der blev tryllet med saks 
og papir og lavet pynt 
til juletræet, præcis som 
dengang bedsteforældrene 
selv var børn og drømte om 
julepakker. 

Der blev julehygget på Egernsund Skole.

Skat i 
Skelde
Skelde Gymnastikforenings 
skatafdeling holdt forleden 
præmieskat med følgende 
præmietagere:

nr. 1 blev Arne Hansen, 
Broager, med 2051 point, 
mens Jens Møller, Skelde, 
besatte 2. pladsen med 
1978 point.

Tredjepladsen gik til Tage 
B. Jørgensen, Broager, med 
1835 point, mens 4. plad-
sen blev besat af Herbert 
Jürgensen, Broager, med 
1710 point. 

Tid for a� æsning 
af vandmåleren

Husk inden den 2. januar
at a� æse vandmåleren og 
indberette målerstanden.

Indberetning kan ske via hjemmesiden: 
www.broager-vandvaerk.dk, eller ved 

a� evering af selva� æsningskortet.

Broager Vandværk ønsker alle 
forbrugere et godt nytår!

Indbrud
En villa på Mejerivej i 
Broager var før jul udsat for 
et indbrud. 

Fodboldstævne 
for 30. gang
Af Gunnar Hattesen

Traditionen tro afviklede 
Frem Egernsund 2. juledag 
for 30. gang julestævnet i 
fodbold. 

Der var til dette års 
stævne tilmeldt ikke færre 
end 36 hold, og de spillede 
fra kl. 9.30-18.30.

- Vi er glade for, at der 
hvert år dukker nye hold 
op, siger Asmus Carstens, 
der har ledet stævnet gen-
nem alle 30 år.

- Stævnet giver et pænt 
overskud, som er en god 
hjælp til klubben, siger 
Asmus Carstens. 

Egernsund Hallen var i brug 
hele dagen for at 
kunne afvikle stævnet.
 Foto Jimmy Christensen

Aerobic 
når renoveringen af den 
gamle skole i Egernsund 
er færdig, vil de tidligere 
instruktører fra Gråsten 

Fitness, Charlotte Iversen 
og Ole Galthen fra 
Sønderborg AerobicClub 
undervise her fire dage om 
ugen. 

Ny forstander på 
efterskole i Skelde
Adventure Efterskolen 
i Skelde cfår 1. februar 
ny forstander.

Det bliver Henrik Hartvig, 
der tidligere har været 
højskoleforstander på ærø 

Højskole indtil den lukkede 
i 2010. Han har også været 
ansat på Helnæs Højskole.

Han afløser Karsten B. 
Dressø, der tiltræder som 
ny forstander på Gråsten 
Landbrugsskole.

Henrik Hartvig kommer 
fra musik- og teaterverde-
nen og var i 17 år tilknyttet 
Opgang 2 Livsteater i 
Aarhus.

Han er født og opvokset i 
Endrupskov ved Gram og 

er friskolebarn fra Rødding 
Friskole, hvor hans forældre 
var skoleledere indtil 1987.

Han er gift med 
Annemette S. Laursen, der 
er skoleleder på Svanninge 
Skole ved Fåborg. De har 
tre børn. Familien flytter 
ikke med til Broagerland, 
men Henrik Hartvig pend-
ler hjem i weekenden. 

http://www.kimscykelservice.dk
mailto:jan@broagerantik.dk
http://www.soenderborg-aerobicclub.dk
http://www.broager-vandvaerk.dk
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www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

BROAGER
v/ Merete Lund Brock &  Henning Brock
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk

Tlf. 74 44 16 98   

Meget fl ot og sjælfuld rødstensvilla

703-00090

1.395.000
70.000

7.919/7.349

6.803/6.891

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
 

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 208 343 1922 6 3 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

Spot

 

Gråsten | Stengeroddevej 

Hvis drømmen er en stor og fl ot murer-
mestervilla med sjæl, så er chancen der 
nu. Denne rødstensvilla er velbeliggende 
midt i Gråsten by med gåafstand til 
togstationen, Marina Fiskenæs Ferie-
center, byens butikker og ikke mindst 
vandet. Villaen rummer fl otte og store 
opholdsrum i stueetagen samt en velud-
nyttet 1. sal med fl ere gode værelser. 

Skal ses!

Familievilla med 6 værelser

703-00182

1.295.000
65.000

7.241/6.684

6.250/6.289

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
 

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 195 839 1973 7 2 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Kruså | Drosselvej, Kollund

På den stille og børnevenlige villavej 
Drosselvej i et af Kollunds attraktive 
boligområder, ligger denne fl otte villa. 
Villaen er særdeles rummelig med gode 
opholdsarealer og ialt 6 værelser.
Dertil stor carport med redskabsrum og 
meget fl ot ny fl iseindkørsel.
Haven er pæn anlagt med fl ere gode 
terrasser.

Gråsten | Skolegade 

En villa med helt unik beliggenhed, hvor 
alle årstider kan opleves på tætteste 
hold. Villaen ligger med grund helt ned 
til slotssøen i Gråsten.

Meget sjælefuld og charmerende villa

703-00103 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 2.395.000
120.000

13.025/11.735

11.139/10.974
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 236 572 1901 6 3 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Konkel 

Stor og solid villa på 190 m2 med super 
beliggenhed på Konkel lige ved skoven 
og i gåafstand til Gråsten centrum, skole 
og slotssøen.

Villa med mange muligheder - god beliggenhed

703-00195 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 845.000
45.000

5.027/4.828

4.376/4.571
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 190 798 1912 6 2 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Skolegade 

Super fl ot og velbeliggende byhus i Grå-
sten med grund helt ned til den smukke 
slotssø og den farverige Gråsten skov 
som baggrund. 

Meget charmerende byhus lige ned til slotssøen

703-00236 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 1.495.000
75.000

7.997/6.942

6.886/6.514
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 71 212 1899 4 3 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk

 

Stor villa med dragende udsigt til marker og vandet

703-00248

2.295.000
115.000

12.495/10.852

10.734/10.143

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
 

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 288 2965 1877 9 2 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Fjordvejen 

Stor og spændende villa, beliggende 
med fantastisk udsigt til Flensborg Fjord 
og med mange muligheder for den 
pladskrævende familie. Villaen fremstår 
i god stand med pudset/vandskuret 
facade, hvide vinduer og et smukt 
manzardtegltag med patina. Tilhørende 
feriebolig, teenagerafdeling eller foræl-
dreafdeling - ja mulighederne er mange. 

Vi ønsker alle vore kunder et godt nytår...

God villa i mindre landsbysamfund

703-00257

695.000
35.000

4.131/3.772

3.659/3.569

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
 

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 127 712 1924 6 2 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Broager | Dyntvej 

Pæn rødstensvilla med landlig 
beliggenhed i Dynt kun få kilometer fra 
Broager med skole, daginstitutioner og 
indkøbsmuligheder. Villaen er løbende 
vedligeholdt bl.a. med delvis udskiftning 
af vinduer til plastvinduer og modernise-
ret køkken med lyse låger. Veldisponeret 
med gode opholdsrum i stueetagen og 
god soveafdeling på 1. salen.

Nyhed

Gråsten | Stenvej, Rinkenæs

Spændende villa med rigtig mange mu-
ligheder til den pladskrævende familie 
med mange hobbies eller den selvstæn-
dige, som ønsker at drive liberalt erhverv 
fra ejendommen. 

Stor villa med mange muligheder på stor grund

703-00229 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 995.000
50.000

6.552/6.242

5.859/5.989
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 266 3561 1913 8 3 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

 

mailto:broager@home.dk
http://www.home.dk
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S u n d eve d

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

Lundsgårdsvej 18, Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 46 86 25 · Mobil 40 21 86 24
www.rittertrim.dk

El-cyklerMobility 
scooter

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

Stenderup Auto, Stenderup 40, 6400 Sønderborg
Telefon 74 46 90 91 Fax: 74 46 90 95

BILER TIL SALG
Besøg også vores værksted, som har 
lave priser på service og reparationer

Stenderup

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

I anledning af min
60 års fødselsdag

vil det glæde mig at se familie, venner, kunder 
og naboer på Sundeved forsamlingsgård

Fredag den 4. januar 2013
kl. 14.00 – 17.00

til sønderjydsk ka� ebord
Hilsen Hansjørgen Leonhard

Sundeved 
Husholdningsforening
”SPIS MED OS”

Mandag den 28. januar 2013 kl. 18.30
på Forsamlingsgaarden Sundeved (SALEN)

Inviter manden, en god ven/veninde eller 
din nabo på en hyggelig middag.

Menuen er en overraskelse.
Vin, kaffe med småkager og chokolade.

Prisen alt incl. pr. kuvert kr. 150,00

Sidste tilmelding er den 22. januar til Ulla tlf: 7442 2112/
mobil: 2946 7081 mail: kaj.ulla@hotmail.com

Vi ønsker alle et godt nytår.
BESTYRELSEN

SUNDEVED
GYMNASTIKFORENING 

afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 19.00

i Sundeved Hallens mødelokale
Dagsorden ifølge vedtægter

Sundeved Gymnastikforening 
byder på en forfriskning

Alle er velkomne

Nyt klubhus til 
1,5 millioner kr
Af Søren Gülck

Fodboldklubben BNS i 
Sundeved har fået sit 
eget klubhus.

Det er en drøm, som 
blev fostret i 2008, som 
forleden gik i opfyldelse, da 
man indviede det nye 137 
kvadratmeter nye klubhus i 
Vester Sottrup.

Tidligere har klubben haft 
til huse i nogle utidssvaren-
de skurvogne. Med de nye 
faciliteter med fællesrum, 

kontor, depot, køkken og 
udendørs terrasse, er fod-
boldklubben blevet løftet 
op på et niveau, man kan 
være stolt af.

Det er Sønderborg 
Kommunes tegnestue, der 
har tegnet bygningen, der 
er opført som en tilbygning 
og med direkte adgang til 
Sundevedhallen. 

Byggeriet af klubhuset har 
været lidt af et økonomisk 
puslespil. BnS har selv 
finansieret 650.000 kr., 
Sønderborg Kommune 

har bidraget med 750.000 
kr., men derudover er der 
kommet 100.000 kr. fra 
forskellige Fonde. Tuborg 
Fonden har blandt andet 
givet 25.000 kr., der blev 
overrakt ved indvielsen.  
Derudover har en stor skare 

af frivillige fra BnS, lokale 
håndværkere og leveran-
dører bidraget med gode 
priser og mandetimer. 

Klubhuset skal ikke kun 
være til gavn for BnS. 
Andre foreninger er vel-
kommen til at gøre brug 
af de nye faciliteter, sagde 
fodboldklubbens formand 
Per Eggen ved indvielsen. 

Fodboldklubben BNS 
indviede ved en uhøjtidelig 
reception det nye klubhus 
ved Sundevedhallen.
 Foto Søren Gülck

Kend 
din 
viden
Cand mag. Anne-Dorthe 
Overgaard, Vester Sottrup, 
har netop udgivet en bog 
om historie, litteratur og 
kunst. 324 spørgsmål og 
svar.

Bogen er en quizbog med 
spørgsmål og svar om seks-
ogtredive personer. Der er 
spørgsmål og svar om elleve 
danske historiske personer, 
elleve udenlandske histo-
riske personer, tre danske 
forfattere, tre udenlandske 
forfattere, en dansk kompo-
nist, tre danske malere og 
fire udenlandske malere.

Bogen er illustreret af 
tre af årets studenter fra 
Sønderborg Statsskole: 
niels Munk Plum, Marie 
Søe Plougsgaard og Trine 
Ottosen.

Overskuddet af bog-
salget går til Kræftens 
Bekæmpelse og 
Børnecancerfonden. 

mailto:kaj.ulla@hotmail.com
http://www.rittertrim.dk
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Hørt i byen
Svend Aage Kjær, 
KontorSyd, har ansøgt 
Sønderborg Kommune 
om at omdanne butiks-
lokalerne i nygade 16 i 
Gråsten til lejligheder.

Gråsten Skatklub har 
fået rekordmange til-
meldinger til årets ge-
neralforsamling. I alt 41 
personer har tilmeldt sig 
årsmødet den 12. januar, 
der starter med en god 
frokost. På valg er Wer-
ner Clausen og Ejner 
Markquart. Efter gene-
ralforsamlingen  spilles 
der præmieskat. 

Birgit og Bent Gundesen 
i Egernsund fejrede julen 
hos deres datter og svi-
gersøn i Aarhus.

Benniksgaard Hotel 
tilbød en færdigpakket 
juleaften uden stress og 
jag. Der var julemid-
dag med pakkeleg på 
høloftet. Man manglede 
20 pladser for at nå op 
på samme niveau som i 
2011.

Der kom 14 ansøgninger 
til stillingen som barsels-
vikar for Malene Højen 
Lundquist i Bov Kirke.

En gammel gråstener-
dreng, der bor i Vejle, 
åbner om kort tid fod-
pleje i Ulsnæs-Centret.

Det blev Henry Ans-
bjerg, Vibevej 29, Grå-
sten, som var den heldige 
vinder af 3. udtrækning 
af juleboner. Han havde 
været inde at handle i 
SuperBrugsen i Gråsten 
og får refunderet bonen.

Et nyt ansigt har fået sin 
daglige gang i natur-
styrelsen Sønder jylland 
i Gråsten. Det er Peder 
Bach Thøgersen, som er 
blevet ansat som skov-
rider Inge Gillesbergs 
højre hånd. 
Han er uddannet øko-
nom og får som nyansat 
forstfuldmægtig til 
opgave at styre natur-
styrelsen Sønderjyllands 
økonomi og budgetter. 

IT aktiviteter
IT Café

Mandage 11 - 13 og 13.30 - 
16, Ahlmannsparken

Har du problemer med din pc, eller mangler 
du hjælp til f.eks.NemID, foto, mail?

Kig ind i vores IT-cafe. Vi hjælper dig. 
Det er gratis. Alle er velkomne.

IT kurser
Alle kurser foregår i IT-cafeen i Ahlmannsparken

onsdage og torsdage kl. 13.30-16. Maks. 8 deltagere 
bortset fra temadage. Gebyr pr. kursusdag kr. 50 inkl. 

kaffe. Kurser over � ere gange betales 1. gang.

TILMELDING senest 3 dage før

Foto og billedbehandling
Torsdag den 10. januar og de 

følgende 2 torsdage.
Lær hvordan du gør dine fotos tilgængelige på din 
pc og internettet, og hvordan du laver fotobøger.

Vi bruger programmerne Picasa og Cewe, som begge er gratis.

TILMELDING til Kaj Nygaard tlf. 7465 0946

Temadag om tablets – fx iPad
Onsdag den 31. januar 

Kan en tablet erstatte en almindelig pc? Vi fortæller, hvad du 
kan bruge en tablet til og viser de forskellige muligheder.

Maks. 12 deltagere.

TILMELDING til Ejvind Svendsson, tlf. 2712 0886

PC og internet for begyndere,
inkl. oprettelse af en e-mailadresse og surf

Onsdag den 6. marts og de følgende 
3 onsdage (ferie uge 13).
Internettet er i dag en kilde, der kan 
besvare mange af dine spørgsmål.

Vil du også være med, så hjælper vi dig et lille stykke på vej.

Vi starter helt fra bunden. 

TILMELDING til Ejvind Svendsson, tlf. 2712 0886

Undervisning i NemID, 
Borger.dk og Sundhed.dk

Torsdag den 7. marts
Hvad er NemID og hvordan bruges det? Få en guidet tur på 

de to store offentlige hjemmesider Borger.dk og Sundhed.dk.

TILMELDING til Birgitte Jensen 
tlf. 7465 1910 / 2869 0203

Lær om de sociale medier 
Facebook og Skype

Torsdag den 21. marts 
Facebook er verdens største sociale netværk. Her kan du 

dele dine oplevelser og billeder med din familie og venner. 
Ring gratis til familie og venner- også til udlandet på Skype. 

TILMELDING til Ejvind Svendsson, tlf. 2712 0886

Gråsten

DIN LOKALE
VINHANDLER

Gode vine  …Kig ind
RING 74 65 17 48Kværsgade 9-11, KværsTlf: 7465 9206 - Fax: 7465 9559 - Mail: info@kvaers-kro.dk

Fri levering ved mindst 12 personer. Emballagen returneres rengjort inden 5 dage eller lav en
aftale om afhentning. Bindende antal 7 dage før levering. Depositum for emballagen kr. 350,00.

Vinterbuffet
Leveres kun fra 22. december til 31. marts

9950Glaseret svinefilet, indisk marineret kyllingebryst og
kalvesteg på vintergrøntsager.

Dertil hvide kartofler og en kraftfuld skysauce.

www.kvaers-kro.dk

Ud i sne og slud Af Søren Gülck

En solid snestorm tog 
ikke julehumøret fra 
Andreas Friis fra Trappens 
Hjemmeservice. Han tog 
før jul bogstavelig talt 
snestormen med et smil og 
havde endda overskud til, 
at ønske dem der kommer 
forbi Ulsnæs-Centret en 
god jul. 

Andreas Friis står for 
snerydningen i Ulsnæs-
Centret og det er et job, han 
klarer godt. Foto Søren Gülck

Lucia med tradition

Traditionen tro var der forleden luciaoptog i Kværs Kirke i forbindelse med julekoncerten 
 Foto Jimmy Christensen

http://www.kvaers-kro.dk
mailto:info@kvaers-kro.dk
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Estate Gråsten - Når din bolig skal sælges!

www.estate.dk

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
6300@estate.dk

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
StatSaut.  e jendomSmægler &  Valuar mde

Ejendom med butik og lejlighed Bolig/erhverv Padborg
Nørregade 26A

Sagsnr. 7440  

Med en central beliggenhed i
Padborg by sælges denne store
rødstensejendom med
butiksvinduer til Nørregade.
Ejendommen indeholder stort
butikslokale med tilhørende
baglokale samt kælder på 80 kvm
og 1.sal er indrettet med en flot,
lys og moderene lejlighed. Padborg
er en attraktiv by med stor daglig
trafik af både indbygger og
besøgende via de mange firmaer. 

895.000Pris:
45.000Udb.:

5.329Brt.:
4.582Nt.:

70/80 949 1/1 3 1927
TILBUD ØNSKES - SKAL SÆLGES NU

NYHED

Stor villa i dejlig kvarter i Gråsten 1- familieshus

Gråsten
Konkel 29

Sagsnr. 588  

Søger du et hjem til din familie der
kan rumme deres ønsker og behov,
så har vi det rette her. Et stort hus
med en perfekt beliggenhed i
Gråsten by. Til huset får du bl.a.
bred flisebelagt indkørsel til stor
carport og flisebelagt sti om huset.

1.595.000Pris:
80.000Udb.:

8.728Brt.:
7.921Nt.:

150/150 1.148 1/3 2 1975

UGENS
BOLIG

Rækkehus i Gråsten 1- familieshus Gråsten
Tværvej 14

Sagsnr. 559  

Velbeliggende rækkehus i Gråsten
by, hvorfra du har gåafstand til
skov, slotssø, gode
indkøbsmuligheder,  skole og
børnehave. Til rækkehuset hører
egen flisebelagt terrasse, hvorfra
du har nedgang til have med
drivhus.Her er et yderst
velbeliggende rækkehus, som
trænger til modernisering, hvilket
giver dig mulighed for, at gøre det
helt til dit eget.

450.000Pris:
25.000Udb.:

2.966Brt.:
2.899Nt.:

76/32 190 1/2 3 1945

NYHED

Enfamiliehus i Bov 1- familieshus Bov
Hærvejen 29

Sagsnr. 7415  

I Bov sælges stor enfamiliehus i 2
plan med et boligareal på 140 kvm,
opført 1957 i teglsten med
eternittag  (pålagt i 2007),
opvarmning ved naturgas og med
solcelleanlæg til varmt vand.
Ejendommen er beliggende med i
ganske kort afstand til skole,
børnehave, fritidsinteresser,
busholdeplads og indkøb, ligeledes
med kort afstand til den
dansk/tyske grænse og motorvejen.

595.000Pris:
30.000Udb.:

3.712Brt.:
3.707Nt.:

140 541 2/3 2 1957

NY PRIS

Panoramaudsigt til vandet Rækkehus Gråsten
Kystvej 45

Sagsnr. 584  

Her får du et rækkehus hvor du
med det samme, kan føle dig godt
tilpas og slappe af i super
charmerende rammer med minimal
vedligeholdelse blive betaget af en
fantastisk udsigt til vandet, som
kan nydes både fra stueplan og
1.sal. Ejerlejligheden er
velbeliggende på lukket vej, og
med kort afstand til bycentrum,
gode badestrande, smukke
skovområder, indkøbscenter mm.

1.975.000Pris:
100.000Udb.:

10.756Brt.:
10.310Nt.:

124 166 1/2 1999

NYHED

Ejendom med god udenomplads Nedl. landbrug

Tråsbøl
Tornhøjvej 30

Sagsnr. 243  

Søger du efter en ejendom med
god udenomsplads og stort udhus
på 235 kvm? Så har vi huset her.
Udhuset er indrettet med garage,
stort værksted samt fyrrum hvor
træfyret står. Derudover er der et
stort grundareal på 4383 kvm.

1.095.000Pris:
55.000Udb.:

6.335Brt.:
5.956Nt.:

177 4.383 2/4 2 1955

TILBUD
ØNSKES

Ejendom med unik beliggenhed Nedl. landbrug

Rinkenæs
Dalsgårdvej 21+28

Sagsnr. 247-3  

Med en eventyrlig beliggenhed
direkte ned til Flensborg Fjord,
ligger denne landejendom med
over 7 ha jordtilliggende.
Omgivelserne til ejendommen er
helt fantastiske, hvor det kuperede
terræn har mange muligheder.

4.500.000Pris:
225.000Udb.:

22.231Brt.:
18.032Nt.:

154/8 74.615 1/3 2 1933

BELIGGENDE DIREKTE NED TIL FLENSBORG FJORD

Solidt parcelhus på lukket vej 1- familieshus

Rinkenæs
Højmark 9

Sagsnr. 516  

Pænt parcelhus der er beliggende
på rolig og attraktiv villavej i
Rinkenæs by og med gåafstand til
skole, børnehave, Flensborg Fjord
og mange forskellige
fritidsfaciliteter. Huset har fået
nyere varmepunmpe. 

895.000Pris:
45.000Udb.:

5.069Brt.:
4.754Nt.:

145 805 1/3 1 1972

mailto:6300@estate.dk
http://www.estate.dk
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Reifen-Räder Struckmann • Gewerbedamm 3 • D-24955 Harrislee
Tel.: +49 461 / 900 14 41 • Mobil: +49 160 / 302 94 86 • Mail: r-r-g@online.de

Kvalitetsdæk 
til Tysklands 

LAVESTE 
DAGSPRISER!

Tæt ved grænsen i Padborg og nær 
Fleggaards indkøbcenter

DÆKSKIFT 

INDEN 48 TIMER!

RING - A
FTAL TID

Egevej 24 · 6200 Aabenraa · Tlf. 73 62 24 24
www.biludenrust.dk

Suvo 
ruStBeSkyttelSe

Din sikkerhed mod rust i bilen. 
reelt og pålideligt 

håndværk

Garant H.S Gardiner og tæpper
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Gardiner Tæpper Trægulve Fliser Maling

SPAR
OP TIL

UDSALG
VI STARTER UDSALG

ONSDAG DEN 2. JANUAR

75%
TÆPPER GULVE GARDINER 
MALING FLISER OG KLINKER MV.

750 skoleelever 
fyldte Bov og 
Kollund kirker
Af Søren Gülck

 
750 skolelever fra Kollund 
skole og Lyreskovsskolen 
øst og vest fyldte inden 

jul Bov Kirke og Kollund 
Kirke, hvor sognepræsterne 
Malene Højen Lundqvist 
og Majbritt Daugaard 
holdt julegudstjeneste for 
de mange skoleelever. Det 
var samtidig sidste skoledag 
inden eleverne gik på 
juleferie.

- Tre gudstjenester i rap 
med så mange unge livlige 
mennesker meget hyg-
geligt. Naturligvis blev der 
småsnakket lidt for meget, 
men julen skal jo være en 
fest. Det var en god måde 
at afslutte første halvdel af 
skoleåret, siger sognepræst 
Majbritt Daugaard, som 
foran sig havde nogle travle 
juledage .Traditionen tro var skoleele-

verne til julegudstjeneste i 
Bov Kirke. Foto Søren Gülck

… Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand

Torvegade 25
6330 Padborg

v/ John Jensen
Tlf. 74 67 33 22

BovAvisTak fordi du 
handler lokalt

mailto:r-r-g@online.de
http://www.biludenrust.dk


gudstjenester
Kollund KirKe

Søndag den 6. januar 
Kirkebil til Bov 

Bov KirKe

Søndag den 6. januar kl. 10,00 
ved Malene Højen Lundquist 
og Majbrit Daugaard 

HolBøl KirKe

Søndag den 6. januar 
Kirkebil til Bov 

BovAvis
Ansvarshavende

redaktør
Gunnar Hattesen

Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk
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Søren Gülck

telefon 23 23 73 37
sg@bovavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

telefon 29 25 95 50
jc@bovavis.dk

Mediekonsulent
Ingrid Skovbo Johannsen

telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk 

Industriel Produktion
www.graphos.dk

Hans-Ole Nielsen

telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
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eller efter aftale

Hyggelig jul på Lyren
Af Gunnar Hattesen

For 5. år i træk var der 
arrangeret en hyggelig 
juleaften for ensomme 
på Café Lyren i Padborg. 
25 gæster - hovedsage-
ligt enlige - mødte op. 

Traditionen tro var det 
Lorens Nielsen, som 
var initiativtager til 

sammenkomsten. Han har 
gennem sit engagement i 
foreningen Et Hjerte For 
Alle oplevet, hvor stort 
behovet er for at hjælpe 
fattige og ensomme igen-
nem julen.

Lorens Nielsen havde 
selskab af Doris Pørksen 
Schmidt, Den Gamle Kro 
i Gråsten, og Steve Rodgers 
fra Kollund, som gav en 

hånd med. Folk var glade 
og taknemmelige for ini-
tiativet. Nogle havde også 
været med sidste år, men 
der var også nye deltagere.

Steve Rodgers stod for at 
skaffe sponsorgaver. Både 
maden, vinen og gaverne 
var sponsoreret af lokale 
butikker. Doris Pørksen 
Schmidt stod for maden. 

Lorens Nielsen, Doris Pørksen Schmidt og Steve Rodgers sørgede juleaften for munter og 
hyggelig julestemning på Café Lyren. Foto Jimmy Christensen

Bov & Holbøl sogneBov & Holbøl sogne

Fælles omstilling. & hjemmeside

Tlf .74670917  www.bovsogn.dk
Søndag d. 6/1 Helligtrekongers dag
Bov kirke, gudstjeneste kl. 10.00, kirkebil mulig
v/Daugaard & Lundqvist, efterf. frokost & samværd
kr. 60,00 tilmelding til kirkekontoret sen. d. 3/1.
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Dødsfald
Iver Møller, Bov, er død, 
68 år. 

Dødsfald
Finn Jyndevad Pedersen, 
Kollund, er død, 66 år. 

Han var i hen ved 45 
år medlem af Padborg 
Jernbaneorkester, hvor han 
ydede en kæmpe indsats. 

Dødsfald
Helga Gammelgaard, 
Kollund, er død, 93 år.

Hun voksede op i Genner, 
hvor hendes far var første-
lærer. Efter få år i huset 
tog hun til København, 
hvor hun uddannede sig 
til børnehavelærerinde på 
Frøbøl Seminariet. Efter 

endt uddannelse fik hun 
stilling i København som 
børnehavelærerinde.

Senere rejste hun til Højer, 
hvor hun blev leder af den 
danske børnehave.

Helga Gammelgaard var 
en stor børneelsker, og hun 
omgikkes børnene med 
respekt og kærlighed og 
mange børn har gennem 
hendes utrættelige omsorg 
lært at tackle livet på godt 
og ondt.

I Højer lærte hun sin 
mand, Sven Gammelgaard, 
at kende. I 1950 flyttede 
parret til Kollund, hvor 
manden havde fået en 
lærerstilling.

I Kollund ledede Helga 

gennem mange år gymna-
stik for et damehold. Hun 
var selv en dygtig gymnast 
og havde i sine unge år 
været med til Lingiaden i 
Stockholm.

Helga Gammelgaard var 
lige til det sidste et usæd-
vanligt positivt og venligt 
menneske. Efter Svens død 
sidste år, flyttede hun på 
Birkelund, hvor hun be-
fandt sig godt og altid roste 
personalet for den gode 
pleje, hun modtog.

Helga efterlader sig 2 
børn, Kirsten og Hans 
Jørgen, der begge bor 
i Silkeborg med deres 
familier. 

Dødsfald
Helga Møller, Holbøl, er 
død, 78 år. Hun stammede 
fra Kværs.

Sammen med sin mand 
drev hun i mange år 
en landbrugsejendom i 
Kelstrupskov. Efter sin 
mands død flyttede hun 
til Holbøl, hvor hun 
købte hus. Hun arbej-
dede i mange år på Holbøl 
Landbohjem, hvor hun 
var en venlig og afholdt 
medarbejder. 

BovAvis
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Andelsselskabet
Holbøl Landbohjem

Takker alle de fi rmaer som har Sponsoreret de fl otte gevinster til
Vore gåse/andespil i oktober og november

Sponsorerne er
Lokal Brugsen - Super Brugsen - Kontor Syd - 

Padborg Boghandel - V.V.S. Helge Buch - Uwe’s haveservice 
- Jo’s snedkeri - Eli’s hvidvarer - Kollund møbler - 

Garant Padborg - Ny Hebru - Sydbank - Danske Bank - Super dæk 
- Jan Jensen’s Eftf. - Frisør Rasmussen - Hanne’s Hår design 
- GF forsikring - Industrivejen’s grillbar - Bager Nielsen - 

Vognmand Kennert Jacobsen - Vognmand Mammen - Kruså El 
- Klokkeblomst - Manø - Maler Ihler - Peter Ehlert - Matas 

- Bibbe - Imerco - Fuglsang - Finn Jørgensen -Bov Avis
Bestyrelsen ønsker alle et 

Godt Nytår 

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk
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Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Gråsten 
Bedemandsforretning

Ikke med i folkekirken - borgerlig begravelse - andre religioner

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

http://www.bovsogn.dk
http://www.bovsogn.dk
http://www.rabol-jorgensen.dk
mailto:post@rabol-jorgensen.dk
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syfo.de sdu.deSSF på facebook

Fr 11.01.13 • 20:00 • Husum
Husumhus, Neustadt 83
Arrangører: SSF i Ejdersted og Husum amter

Vestkystkultur

Almost Irish

To 17.01.13 • 16:00 • Flensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arrangør: SSF i samarbejde med Det humanitære Udvalg

Paolo Nani Teater

Kunsten at dø

Symfonikoncert med

Fr 18.01.13 • 20:00 • Rendsborg
Christkirche, Prinzenstr. 13
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Schultz, Mendelssohn, Sibelius

Foto: V. & W. de Bie

Symfonikoncert med

Ti 22.01.13 • 20:00 • Slesvig
Slesvighus, Lollfuß 89
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Love Songs

Fo
to

: B
. Ø

rs
te

d

To 24.01.13 • 20:00 • Flensborg
Deutsches Haus, Berliner Platz 1
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

Rachmaninov, Rimskij-Korsakov

Foto: F. Baez

Fr 25.01.13 • 21:00 • Flensborg
Volksbad, Schiffbrücke 67
Arrangør: mittendrin Veranstaltungs GmbH

SSF & SdU præsenterer

Spleen United

Lø 26.01.13 • 20:00 • Flensborg
Helligåndskirken, Große Str. 43
Arrangører: Helligåndskirken & Sydslesvigsk Forening

Koncert med

Saga-Kvartetten

Nytårskoncert med

Lauseniana Orkestret
Sø 20.01.13 • 15:00 • Harreslev
Holmberghalle, Holmberg 20
Arrangør: Sydslesvigsk Forening

To 31.01.13 • 20:00 • Flensborg
Flensborghus, Norderstr. 76
Arr.: Sydslesvigsk Forening & Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Jazz på Flensborghus

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

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. vedlagt evt. i check

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, eller sendes 
som e-mail på: annonce@bovavis.dk -  eller afl everes hos 
Frk. Himmelblå, Nørregade 13, 6330 Padborg

PADBORG

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 9.00-19.00, Bageren åbner kl. 8.00

ÅBENT ALLE DAGE 9.00-19.00

MADPLAN
TIRSDAG DELIKATESSEN HOLDER LUKKET

ONSDAG DELIKATESSEN HOLDER LUKKET

TORSDAG Frikadeller med rødkål

FREDAG
Grønlangkål med kålpølser
og hamburgerryg

MANDAG DELIKATESSEN HOLDER LUKKET

TIRSDAG DELIKATESSEN HOLDER LUKKET

Lunt og lækkert

45� 
Se også 

vores lækre 
Hjemmelavede 

retter til 
mikrobølgeovnen

1 stk 39,95
2 stk 70,00

Brugskunst
Gavekurve
Mange specialiteter:
- Chokolade
- Tee/chai 
- Kaffe
- Vin 
- Øl  m.m.

Nørregade 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 20 67

Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

BovAvis
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Okslundvej 3
6330 Padborg

Tlf. 3091 3028
Åbent: man, ons og tors 10-17, 

tirs og fre 13-17 
1. lør i md. 10-14
Se og søg varer på 

www.blaakorsgenbrug.dk

Møbler og dødsboer 
afhentes gratis. 

TILSTANDS-
RAPPORT

 - fra kr. 800,00 alt inkl.
www.tilstand-energi-el.dk

 
 

 
 

Kollundhus Dit forsamlingshus
Udlejning Tlf. 51557830

Mursten
Ved en lagerbygning på 
Transitvej i Padborg er der 
blevet stjålet en halv palle 
mursten, en køreplade, en 
europalle og tre lagerreoler 
til en værdi af 10.500 
kroner. 

Vinspil
Petanqueafdelingen i Bov 
IF har holdt vinspil.

Vinspillet havde følgende 
vindere:

Birthe Jørgensen, Anne 
Vejbæk, Ruth Stubberup, 
Herbert Johansen, Jytte 
Matthiesen, Cecille Hansen 
og Dieter Greisen. 

Tørstige 
tyve
Ved et indbrud juleaften 
i en garage på Hærvejen i 
Bov stjal tyve øl- og soda-
vandsdåser samt diverse 
el-værktøj. Tyvene kom ind 
i garagen ved at bryde en 
hængelås op. 

Læder 
sofa
Ved et vindbrud julenat 
i en møbeludstilling på 
Dammen i Padborg blev 
der stjålet en sort lædersofa 
og et lille sort bord. 

Gitterhegn forhindrer indbrud
Transportvirksomheden 
Contino i Padborg 
satte for 2 år siden et robust 

gitterhegn på over 2 meter 
rundt om virksomheden for 
at hindre indbrud.

Hegnet kostede 500.000 
kr., men det har betalt sig, 
skriver JydskeVestkysten.

Firmaet har stort set 
elimineret problemet 
med indbrud. Contino 
har desuden indgået et 
nabohjælp-samarbejde med 
14 nærliggende logistik- og 
transportvirksomheder. 

Sølvtøj
Ved et indbrud på 
Hokkerup Gade i Hokke-
rup stjal tyven familiens 
sølvtøj. Tyven kom ind ved 
at knuse en rude. 

PH 
lamper
Ved et indbrud ved 
Fleggaards hovedsæde i 
Kollund har tyve pillet 
6 PH-lamper i kob-
ber ned fra facaden til 
hovedkontoret. 

http://www.graastenavis.dk
mailto:annonce@bovavis.dk
http://www.tilstand-energi-el.dk
http://www.ehlert-stone.dk
http://www.blaakorsgenbrug.dk
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Livet er ikke så firkantetsvane.com

Få en

Twin Tap eller Fusion med
hvis du køberet køkken for
min. kr. 50.000

Y20 ER SKABT TIL DET MADGLADE liv
– OGSÅ NÅR DET IKKE liiige GÅR
SOM DU DRØMMER OM...

Super tjekket designnyhed og det stærkeste køkken ever i gennemfarvet
t. Selv prisen er stærk og ligger langt under, hvad et designkøkkenlamina

i den klasse burde koste.

madværkstedet
Y20

2013 nyheden skal ses i weekenden den 5.- 6. jan. kl. 10-15 Inkl. køkkenelementer, sokler, greb, bordplade ogvask.
Ekskl. hvidevarer,vandhane,belysning og øvrig inventar.

kr. 61.187,-

FÅ DET NYE 2013
SVANE MAGASIN

Svane Køkkenet · Løgumklostervej 145 · 6200 Aabenraa · Tlf: 7462 3422 · aabenraa@svane.com

Begge dage
vil en kok

servere lidt
lækkert til ganen

mailto:aabenraa@svane.com


OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 00 66

Vi gør det nemt
Åbningstider | Man-søn 6-22 | 

Vi har også:
Madpakker, smørrebrød, 

baguettes mm

Dagens ret 
Onsdag d. 2/1: Glaseret skinke m/ flødekartofler og salat

Torsdag d. 3/1: Biksemad m/ spejlæg

Fredag d. 4/1: Karbonader m/ stuvede ærter og gulerødder

Lørdag d. 5/1: Mørbradgryde m/ løse ris

Søndag d. 6/1: ½ ovnstegt kylling m/ kartofler og hjemmelavet agurkesalat

Mandag d. 7/1: Brændende kærlighed

Tirsdag d. 8/1: Stegt flæsk m/ persillesovs (spis hvad du kan)

Penge 
skab
Et hus på Kalveknækket i 
Kollund er blevet gennem-
rodet. Tyvene har forsøgt 
at brække et pengeskab 
op. Tyvene kom ind ved at 
bryde et vindue op. 

BovAvis
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Ny forpagter
Vagn Køhler er blevet ny 
forpagter af OK Plus i 
Padborg. Han har allerede 
sat en række ny tiltag i 
gang. Både på udvalget 

af varer i butikken og 
menukortet i restauranten. 
Sortimentet i vinafdelingen 
er også blevet udvidet. 

Sydbank
Selv om Sydbank er 
lukket i Kruså behøver 
kunderne hverken at skifte 
kontonumre eller dankort. 
Pengeautomaterne er 

ligeledes blevet bevaret. Her 
kan kunderne hæve både 
danske kroner og købe 
euro. 

4696 lastbiler krydser 
grænsen hver dag
I årets sidste kvartal 
krydsede i gennemsnit 
4.696 lastbiler grænsen 
til Danmark om dagen.

Gennemsnittet for hele året 
havde dog på 4.793 lastbiler 
pr. dag. Det er en fremgang 
på 1,7 procent i forhold til 

2011. Det skriver Flensborg 
Avis.

Dermed er der samlet 
tale om det bedste år for 
den internationale lastbil-
trafik, siden finanskrisen 
ramte. I rekordåret 2007 
kørte 5.008 lastbiler over 
grænserne, men det faldt til 

4.366 om dagen i kriseåret 
2009.

Af de lastbiler, som kørte 
ind i Danmark i 4. kvartal 
2012, var 21 procent på 
danske plader. Tallet er støt 
faldende.

Danske vognmandsvirk-
somheder ejer dog 47,7 
procent af de lastbiler, der 
kører ind i Danmark, iet en 
del danske vognmænd har 
valgt at udflage de biler, der 
kører internationalt. 

Flensborg køber ikke 
Kollund Skov
Flensborg Kommune er 
alligevel ikke interes-
seret i at købe Kollund 
Skov tilbage. Det 
skriver Flensborg Avis.

Kollund Skov ejes af Peter 
Jørgensen og Henrik 
Enderlein, som købte 
skovarealet i 2006. Skoven 
ligger ned til grænsen og 

Flensborg Fjord og betegnes 
som liebhaver skov.

I dag er skoven på 130 ha. 
Købsprisen ligger på 3 mil-
lioner euro. 

Fem skarpe til Carsten ”Cakke” Mørk

Af Gunnar Hattesen

Navn: Carsten ”Cakke” Mørk 
Alder: 21 år 
Erhverv: Speditionselev hos 
Tricolore i Padborg

Hvad ville du gøre om, hvis 
du fik chancen?
- Jeg har nydt mit vilde 
ungdomsliv på de skarpe 
kanter. Først gik jeg i Bov 
Skole, derefter Kruså Skole 
og så tog jeg 10. klasse på 
Sundeved Efterskole. Så 
prøvede jeg et halvt år på 
Sosu-uddannelsen. Jeg 
anede ikke, hvad jeg ville, 

men jeg havde hørt, der 
var flotte piger på uddan-
nelsen. Derpå begyndte jeg 
på Aabenraa Gymnasium 
og blev student. Efter stu-
dentereksamen mødte jeg i 
Flensborg logistikchefen fra 
Tricolore i Padborg. Han 
gav mig chancen for en 
læreplads som speditør. Det 
er jeg glad for.

- Siden jeg var 6 år har 
jeg spillet fodbold i Bov 
IF. Jeg har også spillet i 
serie 1 i Aabenraa og været 
talentspiller i Haderslev. 

Jeg havde en ambition om 
at blive professionel spiller, 
men jeg var ikke vedhol-
dende nok. I Bov IF har 
vi det imidlertid godt med 
hinanden. Efter træning får 
vi en øl og en god snak. Vi 
har det hyggeligt og et godt 
kammeratskab. 
Nævn en person, der har 
ændret dit liv?
- Det har min far, Svend 
Aage, der bor i Aabenraa. 
Jeg var på et tidspunkt på 
vej i den forkerte retning, 
men han sørgede for, at jeg 

kom på efterskole og fik 
andre venner. Vi er tæt på 
hinanden, og jeg besøger 
ham tit. 
Hvad har været din bedste 
ferie?
- Det var en ferie til 
Tunesien i 2010 sammen 
med tre af mine venner. 
Det var spontant, vi beslut-
tede, vi ville af sted. Vi 
var ligeglade med, hvor vi 
skulle hen. Vi skulle bare 
slappe af, og det blev en 
skøn uge. 
Hvilken kendt person ville 

du helst spise en god middag 
sammen med?
- Det skulle være med 
Mads Mikkelsen. Hans 
udstråling, hans karisma er 
helt fantastisk. Jeg mødte 
ham engang i København. 
Det kan han nok ikke hu-
ske, men det kan jeg. 
Hvad laver du om 10 år?
- Da er jeg speditør i 
Padborg hos Tricolore. Jeg 
spiller fodbold på højt plan, 
har bygget mit eget hus, 
har fået et par børn og har 
en fyldt bankkonto. 

Carsten ”Cakke” Mørk
 Foto Dieter Skovbo

Skolevogn
To biler blev totalskadede 
efter et uheld forleden i 
Frøslev.

Føreren i den ene bil 

overså tilsyneladende sin 
vigepligt, da han dre-
jede fra Plantagevej på 
Omfartsvejen. Her stødte 

de 2 biler sammen. Der 
skete ingen personskade. 
Den ene af de involverede 
biler var en skolevogn. 

Jul hos 
søstre
Søster Magdalene og 
Søster Noomi var juleaften 
sammen med de øvrige 
6 Maria døtre til guds-
tjeneste i Kollund Kirke. 
Efterfølgende stod menuen 
på andesteg og risengrød.
Maria døtrene har holdt til 
i Kollund siden 1946.
 Foto Jimmy Christensen
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Estate Gråsten - Når din bolig skal sælges!

www.estate.dk

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
6300@estate.dk

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
StatSaut.  e jendomSmægler &  Valuar mde

Godt begynderhus 1- familieshus

Padborg
Søndermosevej 18

Sagsnr. 7390  

I roligt boligkvater sælges denne
ejendom opført 1963 i røde
teglsten med decra ståltag og
opvarmning ved fjernvarme.
Ejendommen er beliggende tæt på
skole, børnehave, fritidsinteresser
og indkøb. Skal ses!

650.000Pris:
35.000Udb.:

3.863Brt.:
3.779Nt.:

99/31 1.000 1/2 2 1963

Ejendom med butik og lejlighed Bolig/erhverv

Padborg
Nørregade 26A

Sagsnr. 7440  

Centralt beliggende i Padborg by
sælges denne store
rødstensejendom med
butiksvinduer til Nørregade.
Ejendommen indeholder stort
butikslokale samt lejlighed på 1 sal.

895.000Pris:
45.000Udb.:

5.329Brt.:
4.582Nt.:

70/80 949 1/1 3 1927

TILBUD ØNSKES - SKAL SÆLGES NU

NYHED

Perfekt til pladskrævende familie 1- familieshus

Padborg
Uffesvej 1

Sagsnr. 7313  

Her er parcelhuset hvor der er god
plads til hele familien. I huset er
der lagt vægt på store
børneværelser, spiseafdeling i
køkkenet og at børnene har deres
egen afdeling med badeværelse. Et
dejligt parcelhus der skal ses!

1.350.000Pris:
70.000Udb.:

7.167Brt.:
6.571Nt.:

200 805 1/4 1 1965

Skøn beliggenhed 1- familieshus

Padborg
Oksevej 18

Sagsnr. 7389  

Ejendommen er flot beliggende på
blind vej med gåafstand til skole,
børnehave, fritidsinteresser og
centrum. Boligarealet er på 136
kvm. derudover er der en dobbelt
garage, redskabsrum og en dejlig
nem anlagt have.

845.000Pris:
45.000Udb.:

4.844Brt.:
4.468Nt.:

136 727 1/2 2 1930

Villa med panorama udsigt Villa

Kollund
Skovbakken 4

Sagsnr. 7394  

I det dejlige kollund område
sælges parcelhus med en drøm af
en udsigt over Flensborg Fjord.
Huset er opført i 1977 med et
boligareal på 250 kvm. Fra 1996 til
1998 er huset blevet udvidet med
124 kvm ved opførsel af 1. sal.

1.395.000Pris:
70.000Udb.:

7.745Brt.:
7.057Nt.:

250 712 1/6 2 1977

Flot renoveret patriciervilla 1- familieshus

Kollund
Lærkevej 2A

Sagsnr. 7421  

Flot patriciervilla skønt beliggende
i Kollund opført i 1911,
ejendommen fremstår med hvidt
pudset murværk og sort glaseret
tegltag, opvarmning ved naturgas.
fra 1. sal er der flot udsyn over
Flensborg Fjord. Skal ses!

2.195.000Pris:
110.000Udb.:

11.711Brt.:
10.232Nt.:

222/13 1.132 4/4 2 1911

Charmerende rødstensvilla 1- familieshus

Gråsten
Slotsbakken 26

Sagsnr. 417  

Her sælges en charmerende villa
med bl.a. lyst køkken med åben
forbindelse til stue og udgang til
hyggelig terrasse og stor have samt
60 m2 veludnyttet kælder i god
stand efter renovering i 2007.

980.000Pris:
50.000Udb.:

5.557Brt.:
5.239Nt.:

116/60 969 2/1 2 1947

BOLIG PÅ 116, RENOVERET KÆLDER PÅ 60, I ALT 176M2 

Meget pænt og velholdt hus 1- familieshus

Rinkenæs
Stenvej 3

Sagsnr. 384  

Sælger har løbene renoveret huset,
så det fremstår med meget lidt
spildplads, hvilket giver store lyse
rum. Her kan fremhæves stor stue,
køkken, bryggers, badeværelse og
soveværelse. Til huset høre stor
muret garage på 45 m2.

1.150.000Pris:
60.000Udb.:

6.248Brt.:
5.615Nt.:

150 665 1/3 2 1910

Flot og spændende andelsbolig Andelsbolig

Gråsten
Dyrhøj 26

Sagsnr. 532  

Her sælges en flot og attraktiv
andelsbolig, med en meget pæn
og indbydende indretning.
Beliggende i et nyere boligkvarter
nær centrum, Flensborg Fjord,
blomsterprængende slotshave mm.

400.000Pris:
400.000Udb.:

6.123Brt.:
6.123Nt.:

101 1/2 1 2008

Dejligt rækkehus ved vandet Rækkehus

Gråsten
Kystvej 31

Sagsnr. 518  

Her sælges et fantastisk rækkehus
på 2 plan med en perfekt
beliggenhed i Gråsten. En dejlig
indretning, hvor den smukke
udsigt til vandet nærmest bliver
inddraget i boligen, via de store
vinduespartier. 

2.045.000Pris:
105.000Udb.:

11.082Brt.:
10.567Nt.:

124 166 2/2 2 2001

Centralt beliggende i Gråsten Ejerlejlighed

Gråsten
Elleygade 21

Sagsnr. 540  

Med en yderst central beliggenhed
i Gråsten by, sælges denne
ejerlejlighed på 1.sal. Lejligheden
fremstår i meget pæn stand med
minimal spildplads og et godt
lysindfald fra det store
vinduesparti i stuen. 

950.000Pris:
50.000Udb.:

5.415Brt.:
4.872Nt.:

98 1/2 1/2 1978

mailto:6300@estate.dk
http://www.estate.dk


Alt indenfor hårde hvidevArer
Salg-Service-reparationer Såvel store som småt

eli hjort-Pedersen drosselvej 8, Kollund
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

ALT I 

SERVICE/SALG

Norman Rudbeck

Savværksvej 5,

NY ADRESSE!

Kruså Autoværksted
v/ Johannes Bøgh, mekanikermester

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

Fjordvejen 12, Kollund 
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Mail: info@ bindzus-el.dk
www.bindzus-el.dk

PH 4/3 Bord
Design:Poul Henningsen

PH 4/3 Bord – før: Kr. 4.945.  

Nu: Kr.  3.995 

 
Prissammenligningen er baseret på en sammenligning mellem den vejleden de udsalgspris og den vejle-
dende kampagnepris. Kampagne perioden løber fra den 12. november til og med den 23. december 2012

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

TAXI
EDENHOFER
+49 461 13 0 13

DU KAN BETALE 
MED VISAKORT!
Vi kører også 
kurertjeneste
WWW.TAXI-EDENHOFER.COM

Vilsbækvej 29,
6330 Padborg

• Forsikringsskader (Auto)
• Møbel lakering
• Køkken/ Døre renovering.
• Spot Repair (små reparationer)
• Motorcykler
• Veteran traktorer
• Lastbiler (løse dele)
• Afhentning af dele (Efter aftale)

RING FOR ET 
UFORPLIGTENDE TILBUD

Ring til Claus Petersen

Tlf. 20 93 10 24. 
Ring til Jan Christiansen

Tlf. 20 41 04 66

Bovvej 27, 6330 Padborg, Tlf: 74 67 30 38

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers
nødservice

Mail: cs@cs-autotransport.dk

REVI
SION
SCEN
TRET

REVISION OG RÅDGIVNING 

TAL MED OS
Revisionscentret i Padborg ApS
Godkendt revisionsanpartsselskab

Møllegade 2 B st., 6330 Padborg
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Båd 
motor
En Mercury bådmotor 
samt et Marine statsbatteri 
12 volts er blevet stjålet 
fra en båd på Fjordvejen i 
Sønderhav. 

Sølvtøj
En landejendom på 
Stoltelundvej ved Holbøl 
Mark havde julenat besøg 
af tyve. En dør var blevet 
brudt op, og tyvene havde 
stjålet et tv, sølvtøj og en 
karton cigaretter. Julen blev sunget ind 

med lucia
Af Gunnar Hattesen

12 piger fra kirkekoret 
i Bov gik luciaoptog i 
Jule-cafeén i Padborg 

Torvecenter. De sang også 
et par af julens sange, og 
de fremmødte kom i ægte 
julestemning.

Kirkekoret 

ledes af organist Jørgen 
Wittmaach. 

Piger fra kirkekoret i Bov gik i luciaoptog. Foto Jimmy Christensen

Skabe
Søsportsklubbens lokaler på 
Molevej i Kollund har haft 
besøg af indbrudstyve, og 
flere skabe er blevet brudt 
op. 

mailto:mail@scan-agentur.dk
http://www.scan-agentur.dk
http://www.elis.dk
mailto:SeMu@mail.tele.dk
http://www.bindzus-el.dk
mailto:cs@cs-autotransport.dk
mailto:padborg@revisor.dk


Babysvømning 0-1 år
Med mor eller far i Bov Svømmehal

Prisen er500 kr.for 10 gange.

Hold 1 torsdage kl. 12.00 – 12.45
Nyt hold starter den 10. januar.  
Instruktører: Lone Frandsen
og Sabine Gröning.
Tilmelding foregår direkte i 
svømmehallens billetsalg i 
den normale åbningstid 
på tlf. nr. 7376 8780.
Se mere på
www.bovsvoemmehal.dk

ÅBNINGSTIDER BOV SVØMMEHAL
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

For alle 15 - 20 14 - 17 14 - 22 15 - 17 08 - 15

Kun voksne 06 - 08 06 - 08 06 - 08

*Pensionister 14 - 15* 14 - 15*

*Kun borger 
Aabenraa 
kommune

33˚ VARMT

Vestergade 3  │  Frøslev  │  6330 Padborg  │  Tlf. 7467 3204  │  E-mail: info@froslev-kro.dk  │  www.froslev-kro.dk

Hotel Frøslev Kro og Restaurant

Luksus 
brunch
175,-

Selskabsmenu - Alt Inklusiv 

Restaurant
Á la Carte

Man - Lørdag
Kl. 18.00-21.00

Mad ud
af huset

I januar 
og februar 

gives 
20% rabat på alle 

All Inclusive 
menuer

Alt Inklusiv buffet
Forret: Rejecocktail med � ûtes
Hovedret: 3 x Steg, 2 x karto� er, stor salatbar
Dessert: 4 slags dessert
kaffe m/ cognac/ Bailey
Natmad Suppe med � ütes efter eget valg. 
Fri øl, vand og vin 

Kun 430,-
Alt Inklusiv menu
Forret: Dampet kold laks på bund af salat pyntet 
med rejer og hummerdressing dertil � utes.
Hovedret: Kalvesteg stegt som vildt m/bønner 
hvide og brunede karto� er, waldorfsalat og 
vildtsauce.
Dessert: hjemmelavet vanilje is med chokolade 
stykker på syltede bær
kaffe m/ cognac/ Bailey
Natmad Suppe med � ütes efter eget valg. 
Fri øl, vand og vin

Kun 450,-

Alt Inklusiv brunch
Rundstykker, franskbrød, rugbrød, smør
Røget laks m. � ødepeberrod
Rullepølse, skinke.
Æggekage m/ bacon, brunchpølser, 
lun leverposteg med champignon og bacon, 
små frikadeller og rødkål.
Pandekager m/ sirup,kringle og frisk frugt.
Snaps/ bitter/ bailey, øl og vand
Champagne (mousserende vin).
Fra kl. 10.00 - 15.30

Kun 265,-
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Hvilke forventninger har du til 2013?
Af Gunnar Hattesen 

Foto Jimmy Christensen 

Fyrværkeri tågen har efterhånden lagt sig, og de største festmåltider er spist op. 
Det er tid til at gøre alvor af de nytårsforsætter, man satte sig inden årets udgang.  
Og tage en pejling af, hvilke forventninger, man har til det nye år.

Susanne Ketelsen, Øster Gejl
- Jeg håber, jeg kan bevare 
min sundhed og bevare 
mit arbejde på Dalsmark 
Plejecenter i Rinkenæs, 
hvor jeg har arbejdet i 14 
år. 

- Jeg vil gerne ud at rejse. 
Jeg er lige blevet 50 år, hvor 
jeg inviterede familie og 
venner på brunch.

Karin Berglund, Lundtoft
- Det bliver et godt år. Man 
skal se positivt på det nye år 
for ellers kommer man ind 
i en negativ spiral. Jeg kom-
mer fra Sjælland og min 
mand fra Nordborg. Vi har 
købt en nedlagt gård, hvor 
vi har dressurheste.

Morten Schulz, Tinglev
- Vores lille familie flytter 
i januar fra Tinglev til 
Fårhus. Jeg har tidligere 
boet i Padborg i 25 år, og 
glæder mig til at komme 
tilbage. Vores søn Oscar på 
2 år skal være storebror til 
februar.  Det bliver dejligt.

Majbrit Daugaard, Kollund
- Jeg forventer, det bliver et 
godt år.  Arbejdsmæssigt 
byder det på flere udfor-
dringer. Jeg håber, jeg lidt 
oftere kan bruge vores som-
merhus på Rømø, som vi 
har i 3 år. Det er hidtil ikke 
blevet til så meget.

Malene Højen Lundquist, 
Bov
- Jeg forventer at blive mor 
igen. Jeg skal nedkomme i 
marts. I forvejen har vi en 
datter på 3 år. 2013 bliver 
et år i familiens egn. Jeg 
går på barsel i uge 11. Det 
bliver godt og rart.

Else Lund Jessen, Kollund
- At jeg må have et godt 
helbred. Vi havde guldbryl-
lup i sommer, og jeg håber, 
vi fortsat får nogle oplevel-
ser. Som formand for Ældre 
Sagen i Bov håber jeg, vi får 
et godt år.

http://www.bovsvoemmehal.dk
mailto:info@froslev-kro.dk
http://www.froslev-kro.dk
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Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

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

Bertel Haarder udgiver 
sine erindringer
Af Gunnar Hattesen

Det er nogle frem-
ragende erindringer, 
Bertel Haarder har 
skrevet. Han er aktuel 
med første bind af sine 
erindringer, ”Op mod 
strømmen - med 
højskolen i ryggen”.

Han er et af de store fyr-
tårne i dansk politik, en af 
de få, der fortsat rager op. 

Bogen handler især 
om hans barndom og 
ungdomsliv på Røns hoved 
Høj skole, hvor han blev 
født den 7. september 
1941. Det skete 6 timer 
inden midnat, så han til 
sin store ærgrelse ikke 
blev født på samme 
dato som Grundtvig. 
Den uheldige timing 
forhindrede dog ikke 
Bertel Haarder i at skrive 
speciale om Grundtvig og 
blive en meget engageret 
grundtvigianer.

Bertel Haarder blev født 
ind i den grundtvigske 
dannelse, som det femte 
af seks børn. Hans far var 
forstander på Rønshoved 
Højskole, som han købte i 
1941. Allerede her får man 
anslået, hvad det er for en 
selvforståelse, der har båret 
Bertel Haarder gennem 
livet.

Bertel Haarder voksede 
op i et traditionelt højsko-
lemiljø, hvor karle og piger 
fra landbruget gennem 
generationer havde haft en 
enestående mulighed for at 
indhente og supplere det, 
de ikke havde nået gennem 
deres 7 år i landsbyskolen.

Bogen giver en fin be-
skrivelse af livet på en høj-
skole, som gav sine elever 
et kulturelt løft for resten 
af livet og samtidig et godt 

grundlag for at deltage i 
den andelsbevægelse, der 
med mejerier og slagterier 
blev af afgørende betydning 
for udviklingen af landbru-
get til et stort eksporter-
hverv. Højskoleopholdene 
fik også betydning for 
landets foreninger, hjem-
meværnet og udviklingen i 
Venstre.

Han fortæller et hav af 
anekdoter om livet ved 
Flensborg Fjord. Erin-
dringerne fra barndoms-
årene er ganske enkelt 
dejlige. Om bager Wermer 
i Holbøl, der med sin enor-
me topmave kom svingende 
med en høj stabel rugbrød 
på armen. De er personlige 
og tegner tiden.

Højskolen var en livs-
form og for lærere og 
forstandere nærmest et 
24 timers job det meste af 
året. Bertel Haarders far, 
Hans Haarder, havde købt 
højskolen af Aage Møller 
for 70.000 kroner, og de 
hang selv på økonomien. 
Røns hoved var i 1950’erne 
i udpræget grad en højskole 
for unge fra landet. Største-
delen af eleverne kom fra 
gårde i Vest jylland. Det sås 
straks ved elevernes an-
komst til Rinke næs Station 
med deres vadsække og 
dragkister.

”Kornfede piger med 
kraftige overarme og 
rødmossede karle med 
forbrændte nakker og høje 
hvide pander - aftryk af 
deres uundværlige kasket i 
sommerens sol”.

På højskolen var der ingen 
skillelinjer mellem skolen 
og hjemmet. Familien 
spiste alle måltider sam-
men med eleverne, og om 
aftenen kom eleverne ind i 
forstanderfamiliens private 
stuer til kaffe og aftensang. 

Højskolesang var der i det 
hele taget meget af.

Højskolens mundtlige 
traditioner blev holdt i 
hævd. Forstanderen holdt 2 
foredrag om dagen, og der 
blev læst op af dansk littera-
tur, og lærerne opførte dra-
maer og lystspil: Hostrup, 
Holberg, Shakespeare og 
Ibsen.

Det var et udtryk for høj-
skoleånden, som Haarder 
beskriver som ”et åndeligt 
kulturelt fællesskab, som er 
nedfældet i historien, lit-
teraturen, kunsten, salmer 
og sange. Dette fællesskab 
binder ikke blot folket 
sammen, men er også 
udgangspunktet for det 
kristne fællesskab. Ligesom 
myterne, de nordiske, 
græske og jødiske, der for 
grundtvigianerne var bin-
deled mellem hedenskab og 
kristenliv”.

Men han gør opmærksom 
på, at der er forskel på før 
og nu. Før kom eleverne 
med en sand tørst efter 
kundskaber og åndelig 
oplysning. I dag ankommer 
eleverne med dynejakker, 
mobil og skateboard. Ofte 
stopfordrede med uddan-
nelse og alvorligt skole-
trætte efter at have tilbragt 
hele deres liv på offentlige 
institutioner.

”Nogle er selvcentrerede 
og svære at motivere. Men 
netop derfor har de brug 
for at dyrke andet end sig 
selv og opleve fællesskabets 
forpligtelser”.

Sådan taler en mand, 
der er optimist på høj-
skolens vegne, fordi han 
har fået den ind med 
modermælken.

I skole i Gråsten
Selv startede han med at gå 
et par år i den treklassede 
skole, men blev så taget ud 
og undervist hjemme i 4 
år, fordi han blev mobbet 
groft, fordi han stammede.

”Hjemmeundervisning 
var en fiks ide blandt 
grundtvigianere, som jeg 
kom til at lide endnu mere 
under end mine søskende”, 
skriver han, og det var 

begrænset, hvad foræl-
drene havde tid til, men 
han kunne det vigtigste, 
læse og skrive, da han 
kom i Gråsten Folke- og 
Realskole midt i 6. klasse 
og omsider for første gang 
fik rigtige kammerater. 
Han sluttede folkeskolen 
med topkarakterer.

Derefter gik det lidt mere 
normalt gennem gymna-
sietiden på Sønderborg 
Statsskole. Han var en aktiv 
og diskussionslysten gym-
nasiast, og det var i gym-
nasiet, at han blev erklæret 
Venstre-mand, bl.a provo-
keret af in socialdemokra-
tiske rektors synspunkter. 
Den samme rektor hjalp 
ham i øvrigt til 2 stipen-
dier, så han kunne udnytte 
sit høje gennemsnit til at 
komme et år på college i 
USA. Han havde hjemve 
under opholdet i USA. 
Intellektuelt var kulmina-
tionen på USA-opholdet, 
at han kvalificerede sig til 
et økonomi-seminar på 
Harward med bl.a Milton 
Friedman, som gav holdet 
en strålende pædagogisk 
indføring i monetarismen.

Tilbage i Danmark gen-
nemførte han i hurtigt 
tempo et statskundskabs 
studium på Aarhus 
Universitet og blev så først 
højskolelærer i Askov og 
senere i et par år semina-
rielærer i Aalborg. Det var 
i de år, han blev kendt som 
en belæst samfundsdebat-
tør og foredragsholder, 

begyndte at skrive bøger 
og i det hele taget at gå op 
mod strømmen. Han blev 
en ivrig europæer med ægte 
national stolthed som få. 

Dette bind af erindrin-
gerne dækker også en del 
af den politiske karriere, og 
Bertel Haarder giver mange 
interessante detaljer og 
personkarakteristikker fra 
de første år. Bertel Haarder 
er en god fortæller og har 
sans for mennesker. Han 
sætter stor pris på Henning 
Christophersen, som en 
dygtig politiker. Han kan 
heller ikke stå for Ritt 
Bjerregaards format til at 
være i modvind.

Han har været medlem af 
Folketinget siden 1975 og 
har haft 7 ministerposter i 
skriftende borgerlige rege-
ringer. Han blev danmarks-
historiens længst siddende 
undervisningsminister.

Bertel Haarders erindrin-
ger er spændende. Første 
bind af selvbiografien dæk-
ker perioden frem til Bertel 
Haarders første ministertid 
i 1982. De er skrevet med 
vid, viden og giver et fint 
billede af, hvem Bertel 
Haarder er. Som menneske 
og politiker. Bogen er en 
af årets bedste politiske 
bøger.  

Fakta
Bertel Haarder:  
Op mod strømmen 
- Med højskolen i 
ryggen.
 
334 sider. 300 kroner. 
Udgivet af Forlaget 
Gyldendal.

Den erfarne toppolitiker 
Bertel Haarder har udgivet 
sine erindringer, som er en 
fyldig beskrivelse af livet 
i Rønshoved, Holbøl og 
Gråsten. 

Hyggelig juleklip

Der blev klistret og klippet i 
Jule-cafeén i Padborg 
Torvecenter. Mange men-
nesker lagde vejen forbi, 
og de hyggede sig med at se 
Ulla Refslund fra Smedeby 
klippe i papir og flette.
 Foto Jimmy Christensen
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L u n d t o f t

Tilmelding: Hanne Petersen · Tlf. 74 68 73 38
Email: Hanne.werner@privat.dk

– Foredrag 2013 –
i Bjerndrup Forsamlingshus kl. 19.30

8. januar Organist Mogens Damm, Aabenraa, 
Gammel Kliplev-dreng samt ledsager. Sønderjysk aften 
med musik, sang, historier og små anekdoter.

22. januar Ruth Brik Christensen, Fredericia. “Ruth I krig” reservemor for de danske 
soldater i Afghanistan. Fortæller om sine dramatiske oplevelser med de danske 
soldater i Irak og Afghanistan. Historien om en kvinde, der mister sin mand Samuel, 
og pludselig står alene med to piger og en fremtid med fl ere sorger og glæder

5. februar Kaptajn Henrik Zolmer, Svendborg. Avnbøl-drengen, der blev 
kaptajn på ”Emma Mærsk” Fortæller om sin spændende karriere. Om 
hvordan han som 17-årig startede som dæksdreng i A.P. Møller tilbage i 
1959. Siden avancerede han til skibsfører, styrmand og endelig kaptajn.

19. februar Byrådsmedlem ,byggematador og kulturmæcen,
Christian Panbo, Aabenraa. Fortæller om hvordan ”Jeg byggede mit 
fi rma op” Startede med de bare hænder. Hvorfor det blev Sønderjylland.

5. marts Pastor Lone Marie Lundsgaard, Vojens. 
Kommer og fortæller om sit liv i Frankrig, mødet med det franske 
klassesystem og ikke mindst skolesystem, som er meget anderledes en 
det danske. Gir’ os samtidig indblik i kirkelige forhold i udlandet. 

Pris: 200 kr. for alle fem foredrag. Et foredrag 50 kr.

KLIPLeV sOgns VOKsenunderVIsnIng

Gråstenvej 30
Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 29 24 76 07

www.Pbendixen.dk
Mail: p.bendixen@live.dk

Brug for omlægning af eksist. 
belægning eller nyanlæg?
Så Kontakt: 
Anlægsgartner/entreprenør BENDIXEN
 
TILBYDER OGSÅ
x Vedligeholdelse
x Snerydning

Kliplev Auto- 
& trAKtorservice
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev 
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324 
Mobil 2140 8332

Rettelse
Vi skrev forleden at 
sognepræst Povl Callesen, 
Varnæs, ville stoppe i 2013. 
Det har han ikke udtalt sig 
om, og det har vist sig, at 
rygterne ikke holdt. 

Kliplev er blevet vejkirke
Af Gunnar Hattesen

Kliplev Kirke er blevet 
en del af et landsdæk-
kende program, som 
hedder vejkirker.

Begrebet vejkirker opstod 
i Tyskland, hvor den 
første kirke blev vejkirke i 
1958. For 20 år siden kom 
begrebet til Sverige, og har 
siden bredt sig til de øvrige 
nordiske lande.

Hensigten med vejkirker 
er, at tilbyde vejfa-
rende et sted, hvor de kan 
stoppe op, slappe af, bruge 

kirkerummet og kirkegår-
den, før turen går videre.

Mange turister, handels-
rejsende og andre, der kører 

i bil over lange afstande, 
benytter i høj grad Kliplev 
Kirke for at samle nye 
kræfter. 

Kliplev Kirke er blevet 
vejkirke, og mange turister 
bruger kirkerummet, før 
turen går videre.

Vejkirke

En vejkirke er en kirke, som opfylder et sæt kriterier, 
der indbefatter at den ligger lettilgængeligt for vejfa-
rende, er historisk eller arkitektonisk interessant og har 
udvidede åbningstider, især om sommeren.

Kravet til en vejkirke er også, at der skal være ordent-
lig toiletforhold. I våbenhuset skal der ligge en historisk 
beskrivelse af kirken og endelig skal der i kirken ligge 
en bibel og salmebog fremme.

Varebil
En af vognbanerne i sydgå-
ende retning på E45 - den 
sønderjyske motorvej - var 
lillejuleaften spærret på 
grund af et uheld.

En varebil var havareret, 
så den skulle fjernes, da den 
holdt uheldigt. Uheldet 
skete på grund af snevejret, 
som medførte glatte veje. 

Plejecenter 
skal ombygges

Aabenraa Byråd har netop 
frigivet én million kroner 
til ombygning af Kliplev 

Plejecenter, som i fremtiden 
skal bruges som botilbud til 
folk med senhjerneskader.

De nuværende beboere 
flyttes i løbet af januar og 
februar til det nye plejecen-
ter i Rise ved Rødekro. 

Ny formand for Felsted Ugen
Af Gunnar Hattesen

Jan Andersen er blevet ny 
formand for Felsted Ugen. 
Valget skete på foreningens 
generalforsamling. Han 
afløser Kenn S. Hansen, 
som efter et år på for-
mandsposten ikke ønskede 
genvalg.

I sin beretning kunne 
Kenn S. Hansen se tilbage 
på en vellykket Felsted 
Uge, som gav et pænt 
overskud på 40.000 kroner. 
Spejderne modtog 12.000 
kr., FIF fik 12.000 kr., 
mens bokseklubben mod-
tog 7.500 kr. Endelig var 
der 5.000 kr. til Åben hal.

Nyvalgt til bestyrelsen 
blev Frank Lassen og 
Freddy Tækker. 

Fra Felstedugen  
 Arkivfoto Jimmy Christensen

mailto:Hanne.werner@privat.dk
http://www.Pbendixen.dk
mailto:p.bendixen@live.dk
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FELSTED 
- Østergade 2, 6200 Åbenrå

7468 5109

Håndkøbsmedicin

Åben hver dag 7-19

Vil du også ha´ del i 

DE SKRAPPESTE TILBUD

HER OG NU??

Så send en sms med teksten:

FELSTED TILBUD til 19
10

Og modtag 
super 

aktuel
le og s

karpe 
tilbud 

lige i d
in indb

akke.

Weekend

Hver fredag:

Hver lørdag:

En lidt sjovere     
week-end......

Hver søndag:

Bland selv slik
pr. 100 g.

Familie pizza lige
til ovnen

695

4995

3995

2 stk. Garantimøre bøffer.
Min. 400 g. pr. pakke

Introduktio
ns

pris!!

Introduktio
ns

pris!!

Tilbudene gælder fra torsdag den 03.01 til søndag den 06.01 der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

1 pk. 

100,-
Go’ nyTÅrsprIs

Fersk kyllingebryst
2 kg
Ikke tIlsat væde af nogen art.
Pr. kg. 50,-

3 ps. 

100,-
Go’ nyTÅrsprIs

Merrild 103
MelleMristet 500g.
Pr. kg. 66,66

4 sTk. 

50,-
Go’ nyTÅrsprIs

Mailde CaCao
ClassiC
Pr. ltr.. 25,- ved køb af 4 stk.

3 sTk. 

55,-
Go’ nyTÅrsprIs

steeF Houlberg
Færdigretter 350 g
Flere varianter
Pr. kg.  52,- ved køb af 3 stk.

3 ps. 

30,-
Go’ nyTÅrsprIs

spar CHips
Flere varianter
Pr. kg. 66,66

Velkommen til 2013!




