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Udsalg
i Gråsten

Socialt samvær og hygge i 70 år
Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

JANUAR UDSALG
Få fingrene i bedste TILBUD først hos

Torsdag den 19. januar

holder vi åben fra kl. 13.00 og helt frem til kl. 21.00

40%

Spar helt op til
på et stort udvalg af smart og lækkert børnetøj fra

Malenes4kids.dk | Østergade 4, Felsted | 6200 Aabenraa

RULLEGARDINER
PERSIENNER
PLISSE RULLEGARDINER

UDSALGET
FORTSÆTTER

Allerede nu nye forårsvarer

Bestyrelsen for Gråsten og Omegns Pensionistforening består af Ursula Frank, Betty Christensen, Karen Margrethe
Sørensen, Aase Christensen (formand), Vera Hansen, Annemi Christesen (kaserer) og Karin Sørensen.

Gråsten og Omegns
Pensionistforening fejrer
lørdag den 21. januar foreningens 70 års jubilæum.
Fødselaren har det godt og
er i fin form.
Faktisk har foreningen,
hvis formål først og fremmest er socialt samvær og
hygge, 450 medlemmer og
oplever et stadigt stigende
medlemstal.
150 medlemmer har
meldt sig til jubilæumsfesten, der bliver holdt
på Holbøl Landbohjem
med spisning, sang og
underholdning af Richard

Ragnwald. Foreningen betaler godt 100.000 kroner
til festen.
- Nu har vi jo sparet til
det i 10 år. Nu skal den
have hele armen, lyder
det fra formanden Aase
Christensen og kassereren
Annemi Christesen med et
stort smil.
Foreningen oplever stor
tilslutning til dens arrangementer. Der er lottospil
hver 14. dag, men ellers
byder programmet på
forårsfest, efterårsfest, julefrokost, foredrag, udflugter
og busrejser.
På de 70 år har foreningen haft 16 formænd. 

med meget små priser
på gode
mærkevarer
Alt

Kun lagervarer

DEBEL
RESTSALG

½ pris
GÆLDER FRA ONSDAG 18. JANUAR
TIL OG MED TIRSDAG 24. JANUAR

÷50%

’r
Det er os der klæ

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

- 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

GRÅSTEN KONFIRMANDMESSE

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

Slotsgade 1, 1. sal ∙ 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 68 56 00
chregnskab@chregnskab.dk ∙ www.chregnskab.dk

Tirsdag den 17. januar kl. 19 - 21
i Papirmuseets By
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Butik Conni lukker i Gråsten
Af Søren Gülck
Efter syv år som butiksindehaver i Nygade i Gråsten

vælger Conni Nielsen at
lukke sin butik med børnetøj og tøj til store piger.
Det er en kræftsygdom

og et forventet længere
behandlingsforløb, der har
fået Conni Nielsen til at

tage beslutningen om at
lukke.
- Det er naturligvis vemodig at skulle sige farvel,
især til den store faste kundekreds som jeg har haft. I
min situation må jeg imidlertid prioritere helbredet
højst, siger Conni Nielsen,
der trods sin alvorlige sygdom har bevaret sit gode
humør.

Ophørsudsalg

De næste uger vil der være

Efter at have fået konstateret kræft, vælger Conni
Nielsen at lukke tøjbutikken
i Nygade i Gråsten.

Foto Søren Gülck

ophørsudsalg i butikken i
Nygade, hvor hun håber,
at mange vil kigge forbi og
gøre et godt køb.
- Når jeg er igennem mit
behandlingsforløb vil jeg
gerne ud og virke igen på
nedsat tid. Jeg er ikke kræsen, når det gælder arbejde,
og har flere strenge at spille
på, siger Conni Nielsen.

Hun vil ligeledes fortsætte
med sit frivillige arbejde,
som hun udfører i et par
udvalg.
Så jeg vender tilbage i
bybilledet, lover Conni
Nielsen, som samtidig siger
tak til kunderne for opbakningen gennem årene. 

Saengjan
Velvære Thai Massage
torvet 7, kælderen,
gråsten (bag ved Meincke)
Kig ind. Jeg masserer også
uden tidsbestilling eller aftal tid
på telefon 2247 0268
300 kr pr. time

Åbningstider:

Mandag, onsdag, torsdag fra kl. 13-19
tirsdag, fredag, lørdag fra kl. 10-19

Modetøj fra str. 34-58
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www.connixlmode.dk · Nygade 16 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 32 32
Oplag: 18.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Annonce
chef

Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

graastenavis@hotmail.dk

Medie
konsulent

Søren Gülck
Telefon 23 23 73 37
avisgra@gmail.com

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

Redaktionel
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

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

Grafisk
tilrettelæggelse
Graphos Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk

Regnskab

Hans-Ole Nielsen

CH Regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal
Gråsten

graasten-avis@graphos.dk

Telefon 74 68 56 00
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TJEK LIGE PRISEN
Morgenstykker

Morgen æg

Gråsten
Sprinkler
væske

10 stk
pr pose

5

15

00

SLAGTERNE
TILBYDER

00

Castillo del diablo
reserva
rødvin

stk

6 flaske
kun

29

95

Hakket oksekød

20

00

Herregårds
rødkål

Hjemmelavet
Farsbrød

4 liter
kun

199

Spar 160,70

00

PØLSEMAGERIET
TILBYDER

Hjemmelavet

900 gram

12

95

DELIKATESSEN
TILBYDER
Frokost salat

Guleærter
12-16 %
700 gram
kun

34

00

SuperBrugsen Gråsten

1000 gram
nok til 2 kun

29

95

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

pr 100 gram

7

95

Telefon 73 65 26 00

Udsalg i Gråsten
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Nyt firma i Alnor Gaveregn fra købmand
Djon Petersen har startet et værksted på Gl.
Færgevej 67 i Alnor, hvor
han reparerer bådkalecher,

Indbrud

Et parcelhus på Højmark i
Rinkenæs blev lørdag aften

Købmand Werner Clausen
på Kongevejen i Gråsten
uddelte forleden 37.500
kroner. Det er overskuddet fra købmandens
spilleautomater.
De glade modtagere
var Gråsten og Omegns
Pensionistforening, som
fik 12.500 kroner, Gråsten
Frivillige Brandværn, som
modtog 12.500 kroner og
endelig Gråsten Friskole,
som også modtog 12.500
kroner. 

små stole og andre
småting.
Har tidligere haft
Djon's Møbelpolstring i
Nordborg. 
ved 22-tiden endevendt
af indbrudstyve. Det er
endnu ikke opgjort, hvad
der er stjålet. 

MEKANIKER SØGES
Pga. af vores mekaniker har valgt at gå på
efterløn søges hermed hans afløser
Vi kan tilbyde en stilling hvor du selv styrer din dagligdag,
kundekontakt, bestilling af varer mm.
Vi forventer af vores nye medarbejder:
Selvstændig og omhyggelig, Kan lave alm. mekaniker arbejde
Mindre forsikringsskader, Rustreperationer i mindre omfang
Edb kendskab, Omgængelig, Kendskab til forsi en fordel
Vi kan tilbyde:
Varigt arbejde, Løn efter kvalifikationer
Styrer selv sin hverdag, Sundhedsforsikring
Ansøgning sendes eller afleveres til:
GKV, Kirkegårdsvej 29, 6300 Gråsten
Att. Per Petersen
Telefon 74651068 / 40402068
gkv@gkv.dk
Vi er en virksomhed som pt. beskæftiger 8 mand. Laver alt
omkring alm. personbiler, forsikringsskader m.m. Endvidere
bygger vi brandbiler og leverer brandmateriel til hele Danmark

Foto Jimmy Christensen

Indbrudsbølge
skal stoppes
Af Søren Gülck
Siden jul har Rinkenæs,
Gråsten og Nybøl været
plaget af en serie indbrud,
der især er gået udover
villaejere.

Derudover har der den
seneste tid været flere tyverier, begået af listetyve,
der ved højlys dag går
ind og stjæler værdier og
kontakter. Politiet har på
baggrund af de mange indbrud øget patruljeringen i
særlig udsatte områder for

at dæmme op for en lang
serie af indbrud.
Beboerne i Rinkenæs er
nu så berørt af de mange
indbrud, at man ønsker at
skride til handling.
Derfor inviteres borgerne
på Højløkke og Vårhøj i
Rinkenæs til borgermøde
onsdag den 25. januar
kl. 19.00 på Förde Schule.
På borgermødet vil politiet
være til stede og informere
om den aktuelle situation
og om, hvad politiet gør

og hvad borgerne selv
kan gøre for at sikre deres
hjem.
Det anbefales, at ikke alle
i husstanden deltager for
ikke at området står mennesketomt hen og dermed
giver tyvene let spil.
Skulle der være nogle der
har set eller gjort observationer i forbindelse med
de mange indbrud er man
meget velkommen til at
maile til politiet på adressen abo002@politi.dk. 

Sød gevinst hos Conni

RINGGÅRDEN

9-årige Marie Brink vandt
forleden et gavekort hos
tøjbutikken Conni, da
hun kom med det bedste
julepynt.

Attraktive lejligheder i nybyggeri

Ringgade 12 st. th.

Ringgade 12 2. tv.

Indflytning pr. 1. april 2012
3 værelses stuelejlighed på 104 m²
Indskuddet er kr. 34.050,Husleje kr. 6.065,-

Indflytning pr. 1. april 2012
2 værelses lejlighed på 82 m²
Indskuddet er kr. 28.915,Husleje kr. 5.150,-

Ringgade 12 st. tv.

Ringgade 16 st. tv.

Indflytning pr. 1. april 2012
3 værelses stuelejlighed på 97 m²
Indskuddet er kr. 32.195,Husleje kr. 5.735,-

Indflytning pr. 1. marts 2012
3 værelses lejlighed på 102 m²
Indskuddet er kr. 33.460,Husleje kr. 5.960,-

Tegninger af lejlighederne kan ses på vores hjemmeside.
Interesserede behøver ikke være medlemmer af Gråsten Andelsboligforening
eller stå på venteliste for at komme i betragtning.
Henvendelse skal ske til Gråsten Andelsboligforening enten personlig henvendelse eller pr. telefon.

Foto Jimmy Christensen

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Indbrud

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

Slotsgade 16 ∙ 6300 Gråsten ∙ Tlf. 7465 3010 ∙ www.graasten-bolig.dk

100412

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

Ved et indbrud torsdag
aften i en villa på Stenvej
i Rinkenæs blev der stjålet
et 40 tommer fladskærmsfjernsyn af mærket Sony,
en dvd-afspiller af mærket
Panasonic, en parabolmodtager og en bærbar computer. Tyvene er kommet ind
ved at brække en dør op. 
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HØREAPPARATER

i premiumkvalitet fra Siemens, Oticon, Phonak, Unitron, Widex...

Hos os får I: Super små diskrete, behagelige, digitale

RABAT KUPON
Tag denne kupon med til en af vores mange butikker inden den 31. januar 2012
og få 1000,- rabat på solbriller, skærmbriller, stel og glas.
Køb for min. 1.500,- og få 1.000,- i rabat.

Gyldig indtil 31. jan. 2012
i alle Hallmann butikker
Rabatten kan ikke kombineres
med andre tilbud.
Kun 1 kupon pr. kunde.

Vi glæder os til dit besøg
Rabatten gives ved køb på minimum 1500,-

...Dit team fra Optik-Hallmann

Nu finder du også en af vores butikker i nærheden af dig!
Aabenraa
Tlf. 74623470

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Haderslev
Tlf. 74536068

Listetyve i
Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Gråsten har oplevet to
”listetyverier”, hvor en
gerningsmand har været
inde hos folk, medens de
var hjemme og har stjålet
kontante penge.
Det ene tilfælde var
på Kystvej den 11. januar kl. 13.00-13.30.
Gerningsmanden beskrives
som værende en dreng,
15-16 år, dansker, 185 cm
høj, kraftig til muskuløs
af bygning, blondt ikke
langt hår, iført cowboy
benklæder.
Det andet tilfælde fandt

Horsens
Tlf. 75611600

sted på Bocks Bjerg samme
dag omkring kl. 15.30.
Gerningsmanden sneg sig
ind hos en ældre medborger og stjal penge. Han
beskrives som værende en
ca. 40-årig mand, 165 cm
høj og robust og kraftig
af bygning, kort mørkt
hår og iført blåt overtøj
og mærke cowboy benklæder. Han er formentlig
udlænding. Af polsk eller
rumænsk herkomst. Han
havde markant ansigtsform omkring øjnene og
han halter lidt.
Politiet i Gråsten hører
meget gerne fra vidner. 

høreapparater med retningsbestemt mikrofon, med den
nyeste software. UDEN egenbetaling og UDEN ventetid !

+BONUS:

Få en gratis brille med
glidende overgang til en værdi af kr.

fås i vores butikker i Aabenraa, Vojens, Ribe/Høm, Padborg, Haderslev og i Esbjerg

Højbjerg/Rundhøj Center Risskov/ Veri Center
Ikast
Kolding
Odense
Padborg
Tlf. 87340221
Tlf. 86784337
Tlf. 97154515 Tlf. 75531053 Tlf. 63123230 Tlf. 74673070

Grå
Golf

Ved et indbrud på Skov
bjerg i i Rinkenæs tirsdag
aften så vidner en grå og
tysk indregistreret VW
Golf med nummeret FL SE
555 køre fra stedet.
Familen var kun væk i
en time. Indbruddet skete
mellem kl. 19.45 og 20.45.

Gerningsmanden
smadrede flere ruder i
huset, men valgte angiveligt
at komme ind gennem en
terrassedør.
Efter at have gennemrodet
hele huset forsvandt gerningsmanden med et fladskærms-tv på 40 tommer af
mærket B&O. Det har en
værdi af 35.000 kroner. 

Ribe/Høm
Sønderborg
Tlf. 75441544 Tlf. 74422300

Vejle
Vojens
Tlf. 75720512 Tlf. 74541550

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.
De kan indløses hos byens handlende.

Nye rør hos Meddo
i Gråsten

Vi har
fået monteret
nye rør!

Kørte galt
En 21-årig mand fra
Gråsten mistede natten til
søndag herredømmet over
sin VW Golf, da han kørte
i Vorbasse.
Den unge gråstener tog

3000.-

en tur ind over en grund
og gennem en hæk, inden
han igen holdt ude på
kørebanen.
Uheldet skete lidt over
klokken 3 om natten. 

ELEGANCE SKYDEDØRE
STANDARD MÅL & SKRÆDERSYET

-40% RABAT

3:BO FAST BRUSEVÆG
6MM KLAR HÆRDET
GLAS 90 X 200 CM

NU 1695,PR STK

PÅ HELE SORTIMENTET
3:BO SERIE 1000 PINOLDØR
BREDDE 913 - 963 MM FÅS I
KLAR OG MATTERET GLAS

NU 2595,PR STK

KOM IND OG SE FLERE BRUSEAFSKÆRMINGER I
VORES NYE KAMPAGNE SORTIMENT FRA 3:BO
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MIDT I GRÅSTEN
LEJLIGHED TIL LEJE
For en rolig lejer / ungt par
2 værelser (2. sal) med eget køkken og bad. Ca. 56 m2
Leje 3200,- kr + forbrug
Dep. 3 mdr. leje - ingen husdyr.

HENV. PREBEN – TLF. 4028 4051
VELHOLDT VINKELHUS SÆLGES
STJERNEPARKEN 18, GRÅSTEN
Huset ligger i rolige naturskønne omgivelser, få meter fra skov, strand,
badeland og lystbådehavn. Gode indkøbsmuligheder og kort til skole og
offentlig transport. Huset er opført i gule sten i 1974 med et boligareal
på 121 kvm. på en 955 kvm. grund. Opvarmes med fjernvarme
• Carport på 20 kvm. med
tilhørende hobbyrum
• Stort bryggers
• Stort køkken-alrum med nyere
køkken med guldvarme
• Stor vinkelstue med
brændeovn / pejs
• Soveværelse og stort
børneværelse
• Stort badeværelse med
bruse, karbad og gulvvarme
• Gæstetoilet og mindre
gangareal

GRÅSTEN Vinsmagning i Adsbøl
80 kvm. Nyistandsat
lejlighed til leje pr. 1.april
Mdr. leje 4450,-

HENVENDELSE
74650986 / 74652451

GRÅSTEN

Hus på 136 m2 udlejes 1/4-2012
Delvis nyrenoveret
med nye vinduer.
Husleje 4800 kr. pr.
mdr. + forbrug
Depositum 3 mdr. husleje.

HENVENDELSE
TLF.: 51518569

Adsbøl Borgerforening
inviterer fredag den 27.
januar kl. 17.00 til vinsmagning i klubhuset, hvor
tidligere brugsuddeler
Christen Hell fra Vester
Sottrup til at komme og
fortælle om vine fra henholdsvis Chile og Frankrig.
Arrangementet sker
i samarbejde med

TILSTANDSRAPPORTER

- fra kr. 4.000,- alt inkl.
www.platech.dk - 2128 2682

BROAGER
Rækkehus med to værelser, ca 50 m2 og
med lille gårdhave, til leje straks.
Månedlig leje 3500 kr + forbrug.
Depositum 10.500 kr.

SuperBrugsen i Gråsten,
og det er muligt at bestille vine derfra i løbet af
aftenen.
Det koster 125 kr. pr.
person. Prisen inkluderer
vinsmagning og mad.
Det er nødvendigt med
tilmelding. Det sker enten
til Malene Johannsen,
tlf. 40 78 18 41 eller Mona Johannsen,
tlf. 74 65 22 84.

Tilmeldingsfristen er den
20. januar.
Adsbøl Borgerforenings
bestyrelse håber, at rigtig
mange vil komme og være
sammen med naboer og
venner i denne mørke tid.
Man kan så også benytte
denne lejlighed til at smage
vin uden at skulle tænke
på bilkørsel bagefter, da
der ikke er så langt hjem. 

CAMPINGVOGN TIL SALG
Flot campingvogn med nyt fortelt med gulvtæppe
og annex er til salg for 115.000 kroner.
Den har alt udstyr: borde og liggestole, tv, gasflasker, bestik og
kaffemaskine. Tag vognen og kør en prøvetur med campingvognen.
Campingvognen er med centralvarme og både til gas og el.
Der følger 2 letvægts flasker med og en del ekstra ting.

HENVENDELSE AFTEN TLF. 7465 1720

GRÅSTEN HAVNEFRONT
Huset er delvis nyrenoveret og velegnet
for den lille familie få meter fra hundeskov
der byder på mange naturoplevelser

1.275.000

Pris
Kan evt. lejes med forkøbsret

FOR MERE INFORMATION ELLER BESIGTIGELSE
RING TLF. 21 68 98 32

Lejlighed udlejes, 90 m2 med altan
Månedlig husleje 4200 kr plus forbrug
3 måneders depositum

HENVENDELSE PÅ TELEFON
2023 7466 ELLER 2236 9314

HENVENDELSE TLF. 60 80 31 63

DEADELALKøb
DEAL
DEAL
2 dele, betal kun
DEAL

DEAL

7

for den dyreste
Mix gerne tøj og fodtøj

DEAL

DEAL

Gælder dog ikke Ilse Jacobsen
all weather coats og rubber boots samt
nye og i forvejen nedsatte varer

RELAX SHOE

Vi er kun et
klik fra dig!

Personlig vejledning og service

Besøg os på
butikm.dk

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

Åbent hverdage 8-21
Kay-sar
øl

Mountain
Dew

330 ml.

Plus
pant

Pr. stk.

8,-

Lørdag - Søndag 8-18
Pedigree
dentastix
Medium

Plus
pant

Halv
pris

2 x 1 liter

28 stk.

25,-

Ovnklar
forloren
hare

47,-

Pandeklar
Gyros

Stegeben

Ca. 1 kg.

39

95

Pr. kg.

49,-

GRÅSTEN
Adresse, postnr by (vist nødvendigt)

Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt

Pr. kg.

15,-

Tilbuddene gælder fra
onsdag den 18. januar t.o.m.
lørdag den 21. januar 2012
ÅBNINGSTIDER

Hverdag 9-21

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter
og delikatesse 74 65 08 75
Lørdag og Søndag 9-18

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Så længe lager haves

Pr. bakke

Udsalg i Gråsten
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gasservice
Vand, varme og sanitetsarbejde

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde
Få et tilbud - gratis og uforpligtende
Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde

Blikkenslagerarbejde

BØRGE NØRGAARD APS

Smedearbejde

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

Bygningskonstruktør
Sundsnæs 21
Aut. Installatør
Murermester
6300 Gråsten
R.Pedersen
VVS
Tlf. 74 65 18 65
Bygningskonstruktør
og aut. kloakmester

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Tømrer Gården

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

Murermester
og aut. kloakmester

v/ VinduesMester
Peter Veng
Godt håndværk
der er omfattet af

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

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2

Benzin- og kiosksalg

Nybygning
• Tilbygning ••Tagarbejde
• Badeværelser
Bygningskonstruktør,
murermester
Nybygning
• Tilbygning
Tagarbejde
• Badeværelser
Belægning
•
Reparationer
og
aut.
kloakmester
Belægning • Reparationer
Vi gennemfører opgaverne

Egernsund Malerforretning

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

ndd 1

Vi har fået forhandling af Danske Spil

v/Verner Bentzen
Fjordvej
13, 63209:37
Egernsund
Problemer Padb 25/02/11
Side 2
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946
28-01-2010 08:49:09

Elektriske problemer?

28-01-2010 08:49:09

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

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

Oliering - lakering

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

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

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

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, udflugter osv.

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

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
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Autoriseret elinstallatør

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

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

Quorp Busser

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
Quorpsbusser@email.dk

SVEND AAGE THOMSENS

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

MALERFORRETNING

mobil nr.: 2533 2182

Biltelefon 23 39 10 90

Varnæs • Telefon 74 68 03 23

e-mail: macjoy@bbsyd.dk
H. Børge Hansen
Entreprenør
Tlf.: 74 68 00 00
Mobil: 21 28 50 30

Kliplev Service Center

tlf. 2323 7337

74 68 74 55

Skovbøl El-Service

DAME- OG HERREFRISØR

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

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

Planetvej 4, 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16, Mobil: 29 16 61 03
mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk
•

Bryllup og portræt
fotografering

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

VinduesMester

Tlf. 74 65 40 60
Bil. 51 26 65 99
Jens T. 21 47 95 90

SG Foto Gråsten

v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

S A LO N H EL EN
Va r n æ s Ve s te r ve j 4 a , Va r n æ s
6200 Aabenraa
T l f . 74 6 8 0 0 8 6

Køb og salg af nye og brugte biler

www.lunddal-el.dk

Gulvafslibning

E’ Handymand fra Ketting

AUTO
REPARATIONER
• Serviceeftersyn • Syn
Gisselmann
• Motortest
• Rust
Kongevej 85
• Bremser
• Trafikskader m.m. 6300
Gråsten
• Dæk
• Opel Service
74
65
01 70
Ruder
•

TV-inspektion

•

Spuleservice

•

Aut. kloakmester

Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

Køl – Frost Varmepumper
FRI-KØL

aut.kølefirma
v/Dion Jensen
dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Tlf. 74 48 90 30

www.frankthomsenaps.dk

FELSTED
FORSAMLINGSHUS
Henvendelse
vedr. udlejning:

Gråstenvej 38 • Felsted

Telefon 74 68 59 29

www.felsted-radio.dk

Tlf.: 7468 6066

Skakklub
i kamp
Gråsten Skakklub har
haft alle hold til at spille
holdkampe. 3. holdet i
B.rækken var tirsdag i
Sønderborg og spillede
mod Alssund 2 og fik et
godt resultat ved at spille
2 - 2. Holdet fik et match
point ud af det. 2. holdet i
A rækken havde på hjemmebane i Ahlmansparken
besøg af Bov 3. Det blev
til et hæderligt nederlag på
1 - 3.

Den eneste der vandt var
Steen Zanchetta.
Søndag drog 1. holdet
i Mester rækken til Vejle
og mødte deres stærke 3
hold. Det blev til et hæderligt nederlag på 5½ - 2½.
Rasmus Lund Petersen fik
som den eneste fik fuld
point på tavlen.
- Alt i alt hæderlige resultater af holdkampene, siger
formanden Hans Jørgen
Clausen. 

Ubuden Indbrud
gæst
En 89-årig kvinde i
Domhusparken i Gråsten
fik forleden besøg af en
ubuden gæst, som slap
væk med 800 kroner i
kontanter fra kvindens
visittaske. 

Ved et indbrud i en villa
på Nederbyvej i Rinkenæs
blev der stjålet en iPad
og diverse guldsmykker.
Indbruddet skete mellem kl. 16.00 og 21.30.
Indbrudstyvene er kommet ind ved at brække et
bryggersvindue op. 

Over 200 til De
Gamles Jul
Af Gunnar Hattesen
De Gamles Jul samlede
lørdag 208 mennesker
i Ahlmannsparken i
Gråsten. Sangeren
Christoffer Brodersen
tsang for og underholdt i
løbet af eftermiddagen.
Der var fra starten en
rigtig god stemning.
Folk sang med på de af
Christoffer Brodfersens
sange, de kendte og han fik
velfortjente bifald hen ad
vejen.
Der var udtrækning af
fine gevinster på indgangsbilletten og med 55 gevinster, var der en del, der fik

DIN LOKALE
VINHANDLER
Gode vine

Udsigt til gratis
familieferie
Solen er fremtidens energikilde
– Stor rentabilitet fra første dag
– Lav investering – høj besparelse
– Spar mellem 10 og 14.000 kr. og
energiafgift årligt når du selv producere el
– Overskudsproduktion sælger du til fast pris
Book et gratis uforpligtende møde og hør
om dine muligheder med solpaneler fra
Jysk El-service
Ren energi fra første dag

noget med hjem. Ved at
bruge indgangsbilletten
som lod sikrer man også,
at det ikke er nogle enkelte, heldige, der får alle
gevinsterne.
- Det er en stor glæde,
at så mange bakker op
om arrangementet og vi
er allerede nu ved at planlægge næste års spisning,
der bliver den 12. januar
2013. Lottospillet, som
er en del af grundlaget
for festen, bliver søndag
den 18. november 2012,
fortæller Jonna Nielsen,
der er tovholder i udvalget
De Gamles Jul. 

…Kig ind

RING 74 65 17 48
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Anlægsgartner & Vognmand tilbyder
Anlægs og vedligeholdelsesopgaver
Graveopgaver af enhver art
Belægningsopgaver
Snerydning og saltning
Fældning af træer samt rodfræsning
Salg af alt til have & anlæg:
Sand, grus, flis, stabil, muld, granitskærver

… og meget mere

Få et godt tilbud og bliv klar til foråret!
Se mere på
www.ladegaardskov.dk

Selvafhentning.
- Vi leverer også gerne

Martin Kaehne, Anlægsgartner
Mogens Kaehne, Vognmand
Felstedvej 22, 6300 Gråsten
Tlf 51744946 / 28994151

Fodpleje

KLINIK

ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Nu sker det…

I skal vælge hvor jeres barn skal gå i 7. klasse
Grænseegnens Friskole afholder informationsmøder vedr. skolestart i 7. klasse
Også børn til 0. – 6. klasse er velkomne!
Her kan I høre nærmere om skolen, vores tiltag samt
få mange af jeres spørgsmål besvaret.

Sæt kryds i kalenderen 24/1, 25/1
kl. 17-ca.18 eller 30/1 kl. 19-ca.20
I vil bl.a. møde skoleleder Anne Søndergård og bestyrelsesformand Christian
Duus. Desuden vil ﬂere forældre samt børn fra div. kl. være til stede. De vil
vise jer rundt og fortælle om livet på skolen. Ved tilmelding oplyser I jeres
barns navn og årgang samt en forældres navn. Vi vil sørge for, at der er et
barn til stede fra pågældende årgang samt voksne, som kan vise rundt.
Arrangementerne er for alle - både forældre og børn, der er interesserede
i at høre om de tiltag vi har omkring kommende 7. klasse, men tillige om
hvordan skoledagen er for øvrige klasser, hvis der er behov for det.

Se meget mere på www. graenseegnens-friskole.dk.
Tilmeld jer pr. sms eller ring til Anne: 2067 2705
senest 2 dage før den dag I ønsker at mødes med os på skolen
Vi glæder os til at se jer og jeres børn til et hyggeligt og informationsrigt møde.
Anne Søndergård og Christian Duus

Kliplev Hovedgade 17, Kliplev, DK 6200 Aabenraa
Telefon 70 22 78 21 www.jysk-elservice.dk

Grænseegnens Friskole · Præstevænget 12 · Holbøl · 6340 Kruså ·
Tlf. 74608200 · www.graenseegnens-friskole.dk

Udsalg i Gråsten
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STOP INDBRUD Musical på Rinkenæs Efterskole

Alysia Tremanti fra Padborg
har hovedrollen i musicalen
om slavepigen Chayna, der
mister sin diamant.

Foto Søren Gülck

Indkaldelse til borgermøde
Beboerne omkring Højløkke og Vårhøj i Rinkenæs
inviteres til borgermøde
Onsdag den 25. januar kl. 19.00 på Förde Schule
hvor også politiet vil deltage
Emne: Hvad gør vi for at stoppe indbrudsbølgen
Der kan købes øl og vand på mødet
Mød op og gør en forskel

Tarteletfest
Fredag d. 27. januar kl. 18.30

Af Søren Gülck

• Tarteletbuffet med forskelligt fyld
• Stemningsmusik
• Isbuffet
• “Guitar Finn“ spiller op til dans
Husk tilmelding!

Diamanten er titlen på
en musical, som 56 elever
opfører onsdag og torsdag
kl. 19.00 på Rinkenæs
Efterskole.
Slavepigen Chayna spilles af den 15-årige Alysia
Tremanti fra Padborg.
Hun har hovedrollen i musicalen, og hun bakkes op

Kr. 185,-

Slotsgade 6, 6300 Gråsten | Tlf. 7465 1567 | www.1747.dk

www.dieterdat.dk

Pr. person inkl. spisning
ekskl. drikkevarer.

16 elever i den flot opsatte
musical.
Musik og tekst er skrevet
af Anders Davidsen fra
Gråsten, der er musiklærer
på skolen.
Faktisk var musikken
skrevet til et stort orkester,
så det har krævet en del
arbejde at skrive musik og
tekst om, så den passede til
musicalen.
- Resultatet er blevet

Privat kursus
i akryl maleri
Lær om farvernes univers
Weekendkurser
Start 4+5 februar 18+19 februar
3+4 marts
Henvendelse til Ingelise Hansen

tlf. 74440005 eller www.gallerinicki.dk

HusK
BustrAnsPOrten
til 70-års jubilæumsfesten
Lørdag den 21. januar 2012
på Holbøl Landbohjem

BUS 1 - AFGANG
Adsbøl kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 16.15
Bus stoppested Sdr. Landevej . . . .kl. 16.20
Ahlmannsparken . . . . . . . . . . . . .kl. 16.20
Ankomst Holbøl Landbohjem . . .kl. 16.45
BUS 2 - AFGANG
Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 16.15
Alnor kro . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 16.20
Felstedvej nr. 16 & 26 . . . . . . . . .kl. 16.25
Forsamlingshuset kværs . . . . . . . .kl. 16.30
Holbøl Landbohjem. . . . . . . . . . .kl. 16.45
Alle tider er cirka tider
P.B.V.
Aase Christensen

Bugg

Gråsten

Vil du også være med til Bugg så kom og
få nogle sjove timer sammen med os.

Søndag den 29. jan. fra kl. 12.3015.00
Søndag den 12. feb. fra kl. 12.3015.00
Søndag den 26. feb. fra kl. 12.3015.00
Søndag den 18. mar. fra kl. 12.3015.00
Fredag den 20. april fra kl. 18.0020.30
Fredag den 11. maj fra kl. 18.0020.30

Bugg er en nem og enkel danseform at lære, uanset alder.
Dansen har 4 grundtrin og kaldes
også for en "gådans".
Så grib muligheden nu.

Vi har et vildt godt tilbud.
Betal før d.29 januar 2012
Og få 6 gange til kun kr. 250,Eller kom til en prøvetime til kr. 50,-

Dance All Over
Dansehuset
Johs. Kochsvej 12

Se flere info.på

DanceAllOver.dk

særdeles vellykket, mener
Anders Davidsen, der glæder sig til at høre musikken
live til premieren.
Musicalen er en rejse
tilbage i historien, da
slavehandel og slaveri herskede på de Dansk Vest
indiske øer, hvor Peter Von
Scholten var generalguvernør og nærmest enehersker.
Peter Von Scholten var
modstander af slaveri og

arbejdede i mange år på at
forbedre deres vilkår.
Det er en særdeles rørende fortælling og en
musical, der kalder på
alle følelserne. Især når
Slavepigen Chayna mister
sin diamant, som hun havde med fra Afrika, og som
skulle bringe lykke.
I alt er 56 elever er med
på og bag scenen, og atter har de kun haft en uge
til at indøve og forberede
musicalen. Eleverne selv
har stået for opbygning af
scene og kulisser og fremstilling af de mange dragter og kostumer.
Der er fri entré de to aftener. Til den flot opsatte
musical. 

Gave til
Dronningen
Af Søren Gülck
Sønderborg Kommune
har sammen med en
række sønderjyske kommuner foræret Dronning
Margrethe 100 servietter fra Damaskvæveriet i
Kolding.
Servietterne er et ønske
fra Dronningen, som hun
selv vil sætte sit kunstneriske præg på. Samlet

har Dronningen ønsket
sig 400 servietter, der
matcher de Damaskduge
Dronningen fik i forbindelse med sin 70 års fødselsdag. De 100 servietter
fra de syd- og sønderjyske
kommuner er en del af en
større gave, som størstedelen af landets kommuner
har bakket op om.

Nye rør hos Meddo
i Gråsten

Vi har
fået monteret
nye rør!
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Naboer i fælles kamp
mod indbrudstyve
Af Gunnar Hattesen
På Højmark i Rinkenæs er
beboerne godt og grundigt
trætte af indbrud. Derfor
er de 33 husstande gået

sammen og har etableret et
stærkt naboværn, der skal
gøre det surt at være indbrudstyv i deres kvarter.
- Så er det nok. Vi vil
ikke have indbrud, siger

John Reimer, der har taget
initiativ til at organisere et
naboværn.
Højmark har i den seneste tid været plaget af en
bølge af indbrud. 

GRÅSTEN HANDELSSTANDS
JUBILÆUMSFOND
Af ovennævnte legats midler vil der
kunne uddeles legater.
Legatet kan ifølge dets fundats søges af unge,
flittige og dygtige uddannelsessøgende der
stammer fra den “oprindelige” Gråsten Kommune
og som er under uddannelse.
Ansøgningen bilagt kopi af eksamensbeviser og
oplysning om økonomiske forhold fremsendes
Senest tirsdag den 7. februar 2012
til Gråsten Handelsstands formand
Formand
Morten Latter
Sundsnæs 9 D, 6300 Gråsten
Mrk. kuverten: Legat

RINKENÆS
RYTMISKE KOR
Efterlysning !

Vi søger bas og tenor stemmer til vores kor
- også gerne alt og sopran
Vi starter nyt repertoire den 23. januar, så kom
og vær med. Vi øver på Rinkenæs Skole

Hver mandag kl. 19.30 til 21.30 i kælderen
Tilmelding til Jakob Rousing på tlf. 74652290

John Reimer, Flemming
Hansen og Mads Lambæk
står sammen med resten af
naboerne på Højmark i et
stærkt naboværn.
 Foto Jimmy Christensen

Barnedåb – Konfirmation – Bryllup – Fødselsdage

KVÆRS KRO
En ideel løsning til din fest

KONFIRMATIONSMENU UD AF HUSET

GOD BUFFET UD AF HUSET

VÆLG FORRET:

VÆLG FORRET

1. Hønsesalat med ananas, pyntet med
bacon og paprika inkl. flûtes
2. Rejecocktail med flûtes
3. Tarteletter med høns i
asparges
4. Dampet kold laks med
cocktaildressing, rejer,
asparges og citron inkl. flûtes

Dampet kold laks med cocktaildressing, rejer, asparges,
citron inkl. flûtes eller rejecocktail inkl. flûtes eller
2 tarteletter med høns i asparges.

STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR
Svinekølle helstegt som vildsvin, mør oksesteg glaseret med
kraftfuld smag og saftig kryddermarineret kalkunfilet.
6 slags af årstidens salater og grønsager, 2 slags dressing,
hjemmelavet kold kartoffelsalat samt flødeporrekartofler

DESSERT
VÆLG STEGERET:

Gråsten

Rejse til Ungarn
Fra den 6. maj til den 12. maj
tager vi af sted for at opleve et anderledes Ungarn.
Guide er Thomas Berntsen tidl. kulturattache og leder af
Det Danske Kulturinstitut i Ungarn, sammen med hans
tidligere sekretær Ursula, der kan både dansk og ungarsk.
Mød folket og hør om landet, heste, vinproduktion og
besøg spændende steder ud fra hans personlige kontaktnet
fra de 12 år i Pusztaens hovedstad Kecskemet. Vi besøger
også Budapest for at se alle seværdighederne der.
Turen sker med flyselskabet Malev fra Kastrup og vi har en
specialpris på kr. 7.990,- incl. alle måltider, adgangsbilletter
og transport. Vi bor på det 4 stjernede hotel Aranyhomok.
Turen t/r Kastrup planlægger vi sker med DSB
til kr. 495,- på 65+ billet incl. pladsbillet.
Teknisk arrangør: Schreiber Tours.
Tilmelding senest tirsdag den 31. januar
til Anne Køcks 2334 0905 eller Ulla Gerber 7465 0120

Islagkage (til 6 personer, sælges kun hele) eller æbletærte med
creme fraiche.
Med forret eller dessert fra ....................................... kr.
Med forret og dessert fra ......................................... kr.
Flûtes til buffet .......................................................... kr.
3,00

1. Helstegt specialkrydret skinke med
flødeporrekartofler, babykarotter,
mixed salat og skysauce
2. Kalvesteg stegt som vildt, waldorfsalat,
tyttebær, bønner, hvide kartofler
og flødevildtsauce
3. Flæskesteg med blandede grønsager, hvide kartofler
og flødesauce

102,50
122,50

KONFIRMATIONSBUFFET UD AF HUSET
VÆLG FORRET
Dampet kold laks med cocktaildressing, rejer, asparges, citron
inkl. flûtes eller rejecocktail inkl. flûtes eller 2 tarteletter med høns
i asparges eller hønsesalat med ananas, pyntet med bacon og
paprika inkl. flûtes

VÆLG DESSERT:
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder
2. Islagkage (til 6 personer, sælges kun hele)
3. Isrand med pærer og chokoladesauce
4. Jordbærtærte

STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR

2 RETTER
FRA

3 RETTER
FRA

93,50

108,50

Honningglaseret partyskinke, saftig kalkunfilet med indisk karry og
ananas, kyllingelår, 2 lune danske frikadeller
Mixed salat, pastasalat, oliven, feta og provence croutons.
Italienske flødekartofler med tomat og bacon. 2 slags dressing

VÆLG DESSERT

Vælger De at holde festen på Kværs kro er prisen for
helaftensarrangement fra kun .................................. kr.
Flûtes ......................................................................... kr.
3,00
Prisen indeholder en 3 retters menu inkl. velkomstdrink, fri hvid- og
rødvin, dessertvin kaffe og natmad

328,00

1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder
2. Islagkage (til 6 personer, sælges kun hele)
3. Isrand med pærer og chokoladesauce
4. Jordbærtærte
Med forret eller dessert fra ....................................... kr.
Med forret og dessert fra ......................................... kr.
Flutes til buffet ........................................................... kr.

119,50
134,50
3,00

Kroen bliver udelukkende drevet som selskabsforretning
og dinertransportable, så det er sikrest at ringe i forvejen,
hvis De vil bestille en fest, eller blot se vore lokaler
Vi leverer til hele det sønderjyske område. Vi bruger de
nyeste emballageformer, så maden kan holde sig varmt
i 2-3 timer, hvilket gør det let for Dem og Deres gæster
Vi leverer maden uden beregning ved mindst
12 personer, ved returnering af rengjort emballage
Miljø og fakturaafgift kr. 12,50
Emballagedepositum kr. 350,00

Tlf. 74 65 92 06
Kværsgade 9-11, Kværs

Kig ind på vor hjemmeside

www.godbuffet.dk

Udsalg i Gråsten
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TILLYKKE

Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs

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:

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

WWW.KVAERS-KRO.DK

Langballe taler
i Felsted

Hip, Hip, Hurra
Denne kvinde bliver 50
den 21. januar
Du ønskes hjertelig tillykke med dagen
Håber du får en god dag
Hilsen NNKETLD

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

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

Gråsten

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

Der røg så det
ridderkors

Sønderborg

Onsdag den 25. januar kl. 14.30-16.30
i Ahlmannsparken

KAMPEN OM SJÆLENE

– kirken mellem dansk og tysk 1864-1920
Foredrag med seminarielektor Jørn Buch
onsdag den 18. januar kl. 19-21 på Biblioteket Sønderborg.
Hør om hvordan kirken blev brugt og misbrugt af myndighederne.
Forholdet mellem det principielt nationalt neutrale Indre
Mission og de mange nye danske frimenigheder, men
også mange præsters neutrale og redelige gerning, der
medførte, at mange af præsterne blev genvalgt til de danske
menigheder efter Genforeningen i 1920. Entrè 80 kr.

GRÅSTEN SENIORHØJSKOLE
i Ahlmannsparken kl. 9.30-11.45

Fredag den 20. januar ”Henrik Pontoppidan – en dansk klassiker
og nobelpristager”, med cand. mag. Henning Steen Jensen
Fredag den 3. februar ”De sønderjyske sygehuses
historie” med overlæge Bent Misfeldt
Fredag den 24. februar ”De Islandske vulkaner”
med vulkanekspert Henning Andersen
Fredag den 16. marts ”På kulturens vandveje – fra
antikkens Grækenland til Napoleon”, med Leo Schmidt.
Pris alle 4 foredrag 350,- kr. (inkl. kaffe/the og boller med pålæg).
Gæstebillet til 1 foredrag 100 kr.

Als 1864 i den 2. slesviske krig
da Sønderjylland gik tabt
Foredrag med seminarielektor Jørn Buch mandag
den 30. januar kl. 19-21 på Biblioteket Sønderborg.
Hør om baggrunden for krigen og nederlaget, men
især de forspildte chancer for en fred på konferencen
i London. Konsekvenserne af overgangen til Als og
indholdet af fredskonferencen i Wien. Entrè 80 kr.

Felsted Menighedsråd
indbyder onsdag den 15.
februar til møde med fhv.
folketingsmedlem Jesper
Langballe i Felsted Kirke.
Jesper Langballe er
en markant debattør,
der netop er trådt ud af
Folketinget. Han var i en

SOGNECAFE
I KONFIRMANDSTUEN
Onsdag den 25. januar
kl. 14.30

Journalist Gert Eilrich fortæller anekdoter om de
kendte, offentliggør yderst hemmelige arbejdsmetoder,
afslører usandsynlige historier om de royale - og
underholder generelt om livet som studievært på
DR Syd. Også efter mikrofonen er slukket.

vi skal høre om arbejdet på
kvindekrise-centeret i sønderborg
ruth malle / Anna skousbøl
fortæller

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage

KIRKEGÅRDSMEDHJÆLPER
Ved Gråsten-Adsbøl-Kværs kirkegårde
Stillingen er en fuldtids medhjælper med
hovedarbejdssted på Gråsten Kirkegård.
Arbejdet består fortrinsvis i renholdelse og forfaldende
arbejde på kirkegårdsarealerne samt afløsning af
kirkegårdslederen ved begravelser/bisættelser.
Du skal være servicemindet, fleksibel,
imødekommende og påregne weekend-tjenester.
Du skal have lyst til at arbejde udendørs
og gerne have ”grønne fingre”.
Ansættelse pr. 1. marts 2012 eller snarest derefter.
Løn og ansættelsesforhold efter
gældende overenskomst.
Evt. henvendelser ang. stillingen til kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
på tlf. 20321789 hverdage mellem 7.00-15.00
Ansøgningen skal være modtaget senest
onsdag den 25. januar kl. 12.00

Tilmelding FOF-Sønderborg 74471597, info@fof-sonderborg.dk
eller www. fof-sonderborg.dk

lang årrække sognepræst i
Thorning ved Viborg.
Jesper Langballe vil tale
om Folkekirkens fremtid
eller mangel på samme.
Sognepræst Oliver Karst
håber, folk vil være meget
interesserede i aftenens
emne. 

Sendes til:
Gråsten Kirkegård, Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
mærket ”Ansøgning” eller pr mail til hnl@km.dk

Rinkenæs Menighedsråd

spejdernes
Avisindsamling

I GrÅsten, AdsBØL, ALnOr OG rInKenÆs
LØrdAG den 21. jAnuAr
Indsamlingen foretages af Gråstenspejderne Det Danske
Spejderkorps og kFUM - spejderne starttidspunkt kl. 9.00.
Der udover er der mulighed for selv at aflevere ved
vognmand knud Erik Heissel på Planetvej og i Rinkenæs ved
Brandstationen på Nederbyvej
der må aldrig lægges aﬀald imellem aviserne/ugebladene.
Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, kan kontakte
de ansvarlige indsamlingsledere:
For DDS i Gråsten, Adsbøl, & Alnor: klaus Blaske,
tlf. nr. 74 65 13 03, (lørdag indtil kl. 8.00).
For kFUM i Rinkenæs: Ove Jensen 50987633
Indsamlingen er sponseret af:

Gudstjenester
Gråsten Slotskirke
Søndag den 22. januar kl. 11.00
Nytårsparade ved Jan Unold

Adsbøl Kirke

Søndag den 22. januar Ingen gudstjeneste

Kværs Kirke

Søndag den 22. januar kl. 19.30
ved Birgitte Christensen

Broager Kirke

Rinkenæs Kirke

Søndag den 22. januar kl. 10.30 ved Karin Kofod
Torsdag den 26. januar kl. 14.30
Gudstjeneste i Kernehuset ved Karin Kofod

Søndag den 22. januar kl. 10.30
i Rinkenæs Korskirken ved Marianne Østergård

Felsted Kirke

Søndag den 22. januar kl. 9.00
I konfirmandstuen ved Eva Wiwe Løbner

Søndag den 22. januar kl. 10.00 ved Oliver Karst

Egernsund Kirke

Søndag den 22. januar kl. 10.30
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

Kliplev Kirke

Varnæs Kirke

Søndag den 22. januar kl. 10.00 ved Poul Callesen

Nybøl Kirke

Søndag den 22. januar kl. 10.00
ved Henrik Nygaard Andersen

Vester Sottrup

Søndag den 22. januar kl. 14.00
Lysfest i samarbejde med Røde Kors og
Forsamlingsgården ved Vibeke von Oldenburg

Ullerup Kirke

Søndag den 22. januar kl. 9.00
ved Henrik Nygaard Andersen

Nordschleswigsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag den 22. januar kl. 16.00
Egernsund ved Pastor Sylvia Laue

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.dk

Stenhuggeri

Mindeord
Plys og Niels Rousing,
Kløften, Fjordvejen 113,
Rønshoved, skriver mindeord over Hans Frederik
Bøjskov, Rønshoved.
Det var meget trist at læse
i avisen, at vores nabo
Hans Frederik Bøjskov var
død.
Han var en god og altid
meget hjælpsom nabo.
Havde man lige brug for
nogle ekstra ”hestekræfter”

og kom med ting, som han
mente, vi kunne bruge, når
han havde set, hvad vi var i
gang med.
Efter han holdt op med
at drive landbrug blev der
mere tid til at dyrke interessen for den sønderjyske
historie og de nationale
spændinger i området.
Han nåede at skrive et
par spændende og godt
fortalte beretninger om
skæbner i og uden for familien. Beretningerne blev

i ”Kløften”, gik man aldrig
forgæves.
Udadtil var han meget
aktiv også i lokalpolitik
med en del år i Bov byråd.
Derudover var han en
yderst opfindsom og iderig
mand, som altid havde
gang i noget mekanisk.
Ikke sjældent kom han
forbi og præsenterede en
ny opfindelse eller maskine, og demonstrerede
dens kunnen. Han var
også ”container- arkæolog”

Af Herdis Thomsen
I forbindelse med at der
skal etableres et solvarmeanlæg, bliver Sønderborg
Landevej i Gråsten spærret
fra onsdag aften den 18.
januar kl. 19 til næste morgen torsdag den 19. januar
kl. 06.00.
Spærringen etableres mellem Kongevej og Fiskbæk
vej, idet gravearbejdet skal

Dødsfald
Jutta Andrea Sanchez,
Stranderød, er død, 69 år. 

Dødsfald
Annelise Skrydstrup,
Gråsten, er død, 89 år. 

trykt i årsskrifterne for
Historisk Forening for Bov
og Holbøl Sogn i 2010 og i
Sundeved skriftet 2011.
En snak med Hans
Frederik Bøjskov var aldrig
ligegyldig. Heller ikke selv
om man ikke altid var
enig med ham. Der var
altid noget at tage med og
tænke over.
Han har sat sig sine spor
her, og vil ikke blive glemt.
Vore tanker går til Tove
og familien. 

Edeltraud

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
ester Christine evald
død og bisættelse
En særlig tak til hjemmeplejen i Egernsund
Vivi og Allan
Laila og Ib

Også en stor tak til Gråsten Plejecenter for
pleje og omsorg i den sidste tid.

Vi har altid haft åbenhed om vores priser.
Se priseksempler på www.helmichbegravelse.dk

På familiens vegne, Lisbet, Kirsten og Jens

Begravelsesopsparing
Gråsten
blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Kontakt os trygt alle ugens dage
– døgnvagt.
Telefon
74 65 03 03 - med garanti!

Organiseret bedemand.
† bisættelser
Begravelser
Tilknyttet garantiordningen.

Økonomisk - smukt - stilfuldt

For os er det vigtigt at skabe de bedste rammer for en god og værdig
afsked. Vi støtter og vejleder på baggrund af vores menneskelige interesse og erfaring - hver gang med udgangspunkt i familiens behov.

Gråsten og Omegns
Begravelsesforretning

Få gratis pjecen “Min sidste vilje”
og hjælp til udfyldelse heraf.

Vi har altid haft åbenhed om vores priser.
Se priseksempler på www.helmichbegravelse.dk

Kontakt os trygt alle ugens dage – døgnvagt.

Begravelsesopsparing
- med garanti!

Organiseret bedemand.
Tilknyttet garantiordningen.

Gråsten og Omegns
HelBegravelsesforretning
mich og Søn . Gennem 3 generationer
Helmich og Søn . Gennem 3 generationer

Steffen Jensen
Thomas
Helmich

Thomas
Helmich
Steffen
Jensen

Stef en Jensen

Thomas Helmich

Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34 . Tlf. 74 65 94 33
Sønderborg Begravelsesforretning
Arnkilgade 15 . Tlf. 74 42 36 81 www.helmichbegravelse.dk

Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
begravelsesbinderi
FelstedvejSmukt
34
.
Tl
f
.
74
65
94 33
Bårebuketter bringes ud

Sønderborg Begravelsesforretning
Arnkilgade 15 . Tlf. 74 42 36 81 www.helmichbegravelse.dk

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Vor kære hustru og mor

Alt i binderi

Jutta Andrea Sanchez
er stille sovet ind i en alder af 69 år

Kor nedlagt
Tumbøl Sangkor, der blev
stiftet i 1933, er blevet
nedlagt.
Sangkoret har doneret
formuen på 18.150 kroner
til tre lokale formål. Boinstitutionen Mejerihaven
i Felsted har fået 6050
kroner. Ligeledes har både

Få gratis pjecen “Min sidste vilje”
og hjælp til udfyldelse heraf.

Tak for besøg, hilsner og blomster.

for venlig deltagelse ved min kære mand
Ferdinand Kuhn’s
bisættelse
Tak for de mange smukke kranse og blomster
Tak til sygeplejerskerne og hjemmeplejerne
Tak til Lars Jensen
Tak til kegleholdet

foregå ud for Sønderborg
Landevej 3. Adgang til
Teglværksvej, som normalt
foregår fra Sønderborg
Landevej, etableres fra
Gråsten By.
Trafikanter orienteres
om omkørsel pga. af gravearbejdet på Felstedvej,
Kongevej, Slotsbakken,
Truenbrovej i Adsbøl samt
i rundkørslerne i Nybøl og
Bøffelkobbel. 

For venlig deltagelse ved vores far,
Hans erik jørgensens
sygdom, død og bisættelse.

En stor tak til hjemmeplejen for jeres store hjælp,
pleje og omsorg, med- og modspil gennem de sidste år.

Hjertelig tak

Vejspæring
i Gråsten

For os er det vigtigt at skabe de bedste rammer for en god og værdig
afsked. Vi støtter og vejleder på baggrund af vores menneskelige in13teresse og erfaring - hver gangtak
med udgangspunkt i familiens behov.

Stranderød, den 9. januar 2012

Slotsgade 26 Gråsten

I kærlig erindring

Rabøl Jørgensens
Begravelsesforretning

Fernando og Fernando Jr.

Bovrup Plejecenter og
Kliplev Plejecenter hver
fået 6.050 kroner. 

Begravelsen finder sted ved Rinkenæs Korskirke
tirsdag den 17. januar kl. 11.00

Ring 74 65 17 48

Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

Tlf. 74 47 07 00 hele døgnet
Bisættelse 10.000,- kr. inkl. moms.
Prisen inkluderer:
Bedemands honorar.
Enkel hvid kiste.
Miljø urne.
Kisteilægning på hospital.
Kørsel til kapel. (0-8 km.)
Kørsel til krematoriet. (0-30 km.)
Transport af urne til kirkegård.
Kommunal begravelseshjælp fra
0 - 9.650,- kr. alt efter formueforhold.
Se vores hjemmeside for mere information

www.bedemandlarsjensen.dk

Her kan du også læse om vores Begravelseskasse:
79 kr. pr. måned. Fuld dækning efter 1 år
Ligesom du kan se ca. 500 prismærkede mindesten.
Bestil evt. et uforpligtende tilbud, samt
billedmanipulation via internettet. Det betaler sig.

Trænger du til en snak om livet, døden og alt det
midt imellem?
Så besøg vores kaffeklub hver onsdag
fra kl. 14 - 17
I Alsgade 33 6400 Sønderborg.
Ring evt. til Minna for mere info:
Tlf. 28288472

Svend Hedegaard
Bedemand

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Min sidste vilje
“Min sidste vilje” er et rådgivende dokument,
hvor du kan nedskrive tanker og
ønsker for din egen begravelse
Værdifuld information for dine nærmeste

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten
Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Gratis opbevaring af Min sidste vilje
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Broager

Birthe Wilke i Egernsund Erhvervsmand 70 år
Af Gunnar Hattesen

Fhv. adm. direktør Vagn
Rosenkilde, Egernsund,
fyldte søndag 70 år.
Vagn Rosenkilde er uddannet civilingeniør fra
DTU i 1966. Samme år
kom han til A.P. Møller,
hvor han de næste 9 år beskæftigede sig med rederiet
inden for alle de tekniske
områder.
Han arbejdede også
med ting, der var nye for
rederiet, heraf olie- og
gasindustrien.
Lige ne4top det begyndte
han at arbejde med på fuldtid fra 1975.
Først i Mærsk Drilling,
hvor han blandt andet var
ansvarlig for en ny afdeling,
der byggede boreplatforme,
og senere blev han teknisk

Den populære sangerinde,
Birthe Wilke, der var et
stort danskpop navn i
1960'erne, kommer til
Egernsund.
Det er Egernsund
Borgerforening, som står
for underholdningen til
Åben Skole i Egernsund,
torsdag den 26. jan.2012,
og her har man fået tilsavn
fra Birthe Wilke om at
komme og fortælle om sin
karriere.
Hun bor til daglig i
Bevtoft. 

Birthe Wilke

chef for både nybygning
og drift af boreplatforme.
Dernæst var han teknisk
direktør i Mærsk olie og
Gas. Inden da havde han
dog været en tur til USA,
hvor han tog en PMD fra
Harward Business School.
1988-1996 var han i industridelen af A.P. Møller.
Først som salgsdirektør for
Odense Staalskibsværft,
dernæst som adm. direktør
i Mærsk Container Industri
A/S i Tinglev, med ansvar
for opbygning af en helt ny
virksomhed inden for A.P.
Møller Gruppen. OPgaven
var at bygge og lede en
virksomhed, fremstilling og
salg af skibscontainere til
markedet, herunder til A.P.
Møller.

Landmænd og kommune i frugtbart
samarbejde om levende hegn
ressourcer til at vedligeholde levende hegn i det
åbne land. Efter at det er
sparet væk, er der flere steder opstået problemer med
hegn, der vælter ud over
vejen, når det stormer, og
derfor udgør de en risiko
for trafiksikkerheden.
- Langs med landevejene
ved Vemmingbund er der
en del gamle markhegn,
der trænger til stævning.
Der er dels døde træer,
bl.a. asketræer, der er

Af Herdis Thomsen
En gruppe landmænd ved
Vemmingbund har taget
initiativ til at få levende
hegn langs offentlige veje
vedligeholdt og har indledt et samarbejde med
Sønderborg Kommune
for at få opgaven løst.
Samarbejdet er til gavn
for både trafikanter, landmænd og naturen.
Sønderborg Kommune
har tidligere haft

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør
ÅBNINGSTIDER

Kør ad Mølmark

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
1,5 km udenfor
LØRDAG KL. 9.00-13.00
Broager
www.kimscykelservice.dk
Jeg henter og bringer
Skeldevej 17,

6310 Broager

Telefon 7444 9409

angrebet af sygdommen
"asketoptørrer", dels er der
en del døende småtræer
som tjørn, der gennem
tiden har fået en hård
medfart ved opkapninger. Desværre er der kun
få store træer i hegnene,
og det er primært ask og
poppel, som bliver fældet.
Bøg og eg bliver derimod
bevaret, hvis de er sunde
og vitale, fortæller skov- og
landskabsingeniør Johanne




FAKTA

er aftale med den enkelte
lodsejer.
- Lige efter at stævningen er udført, kan det se
voldsomt ud, men efter
få år vokser hegnene op
igen og bliver mere frodige end dem, der er der
i dag. De "nye" hegn vil
fremover blive klippet
minimalt af kommunen,
så de fremstår så naturlige
og frodige som muligt
og på den måde fremstår
som gode levesteder og

Søren Hansen ApS
Egernsund
Søren Hansen ApS
Egernsund
24 43 97 62

24 43 97 62

Traditionen tro har Anna
Mindes Skatklub afAnlægsstruktør.
Belægningsarbejde
Separering regn / spildevand
Jordarbejde
viklet den årlige nytårs
Nyt anlæg / Reparationer
Fundamenter / Betonarbejde
Tv-inspektion
Belægningsarbejde
præmieskat.
Kortstrømpeforringer/pointliner
Asfalt reparationer
Separering
regn/spildevand
Jordarbejde
Rotte
Stop Propper
Snerydning
1. præmien og dermed
Omfangsdræn
Kørsel minigraver, rendegraver
Nyt anlæg /Reparationer
Fundamenter /Betonarbejde
vandrepokalen blev vundet
Kortstrømpeforringer/pointliner
Asfalt reparationer
Aut. Kloakmester
Aut. Kloakmester.
Tv-inspektion

Anlægsstruktør

Rotte Stop Propper
Omfangsdræn

Bestil tid på telefon

Snerydning
Kørsel minigraver, rendegraver.

spredningskorridorer for
både dyr og planter, siger
Johanne Burgemann. 

af Preben Jensen med 2121
point. 2. præmien gik til
Kurt Jessen med 1590
point. 3. præmien gik til
Arne Mylin med 1545
point. 

ÅBNINGSTIDER
Mandag
tirsdag
Onsdag
torsdag
Fredag

61 60 08 08
BROAGER BILSYN
V/ Christian Jørgensen
ramsherred 3, 6310 Broager
www.bbsyn.dk

Der bruges også et andet
udtryk for at stævne træer, nemlig at styne træer.
Forskellen er, at stævning
foregår nær jordoverfladen. Starten på styning
foregår ved, at toppen af
træet saves af i en til tre
meters højde, hvorefter
alle skud bliver skåret tilbage til dette punkt med
jævne mellemrum.

Skat i Annas
Minde

Aut.
Kloakmester og Anlægsstruktør
Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør

BILSYN I
BROAGER
      
    
   

Burgemann, Sønderborg
Kommune.
Træet fra de stævnede
hegn bruges til brænde og
flis, som sælges til fjernvarmeværket. På den måde
bidrager de positivt til
CO2-regnskabet. Prisen på
flis og brænde er for tiden
god, og det er derfor stort
set udgiftsneutralt at stævne hegnene. Der bliver kun
stævnet markhegn langs
de offentlige veje, hvor der

I 1997 kom han til
Danfoss, hvor han var
direktør, indtil han blev
direktør for den store IC
Division for Industriel
Controles.
10 år senere trak Vagn
Rosenkilde sig tilbage fra
det daglige arbejdsliv, men
han fortsatte tilknytningen
til arbejdsmarkedet i adskillige bestyrelser, hvor en del
var påbegyndt i den senere
del af den arbejdsmæssige
karriere.
Han er gift med Bolette
Rosenkilde og parret har
fem børn. Planen er, at
fremtiden indeholder meget
mindre aktivt arbejde og
ellers er han dedikeret til
familie og børnebørn. 

CJ@broagerbilsyn.dk

8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-17.00
8.00-15.30

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10
Døgnvagt

4 + 6 pers. vogne
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FAMILIEPAKKER

Skinkekød i tern eller
Gyros marineret
skinkekød i strimler

Skinkeschnitzel
Hakkeoksekød
Medister
Koteletter
Hakket svinekød

Il Passo
Italiensk rødvin

Broager

½ pris

Storkøbs
marked

1100-2000 gr.

ca. 1 kg

Hele
kyllinger

Kylling
Nuggets

4500

8500
1300 gr.
3 stk.

DYB
FROST

800 gr.

Kartofler

Blandet saft

Blandet fars

TIRSDAG
Store
morgen æg

1 ltr.

kup

Sprinkler
væske

35.00

1 kg

Frit valg

95
19
Ugens

00
10

10 stk.

12.00

Under
½ pris

Max 3 bk. pr. kunde

ONSDAG

Hakket
oksekød

Kartofler

12-16%

2,5 kg.

Gulerødder
2 kg.

4 ltr.

K

00
34
A T

E

S

S

E

N

Lille
leverposteg

Landgangsbåde

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

Fastelavns
boller
2 stk.

00
65
SuperBrugsen Broager

6.95
TORSDAG

Vikingbrød

00
10

Frit valg

Rødkål
Hvidkål

700 gr.

00
20
I

MANDAG

Rynkeby

2 kg.

L

Januar og februar

Spar
11.55

00
20

E

10000
Endagstilbud

00
85

D

3 fl.
a’ 0.75

Franskbrød

12.00

Pr stk.

00
20
4 stk.

00
30

FREDAG
Vej selv slik

7.95

Pr. 100 gr.

LØRDAG
Bagerafdeling
Rundstykker
4 stk.

Frit valg

Tilbudene gælder til og med lørdag den 21. januar 2012. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

14.00
tlf. 73441500

Udsalg i Gråsten
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AFSTEMNINGSFEST
92-året for Sønderjyllands Genforening med
Danmark markeres med en afstemningsfest
Søndag den 5. februar kl. 14.00
på Nette Jensen i Skelde

Ældre spiller badminton

Ældre Sagen Broager har
atter i år en brugeraftale
med Egernsund Skole om
brugen af hallen.
Der spilles fredage fra kl.
14.00-16.00 indtil udgangen af april.
Nye spillere er velkomne
også selvom man ikke har
en makker. Interesserede
kan kontakte Bent
Gundesen tlf. 7444 2727. 

Taler er fhv. minister
Frode Sørensen, Sønderborg
Fællessang og kaffebord
Pris 75 kr
Ønskes kørselslejlighed
ring til Hans Andresen, Broager
telefon 7444 2955
eller Nora Hansen, Skelde 7444 0662

Broagerlands Nationale Udvalg
Grænseforeningen Sønderborg

Egernsund Lotto Stort fodboldstævne
Mandag den 23. januar kl. 19.00
i Egernsund ny skole
Vi glæder os til at se dig
Frem Fodbold Egernsund HK 71

SKELDE GF

Skelde Gymnastikforening
afholder ordinær

i Broager
Af Gunnar Hattesen
Broager Hallen danner 27.29. januar rammen om et
stort fodboldstævne. Det
er Maliq Vinter Cup 2012,
hvor flere end 800 spillere
fra seks til 13 år kæmper
på parketten.

Stævneudvalget i BUI
fodbold kan således glæde
sig over, at der er udsolgt
til stævnet, som er for U6
til U13 spillere.
Deltagerantallet er rekordstort. Der er 200 spillere og 20 hold mere med
end i 2011.

I fjor var der 600 deltagere til Maliq Cup. 

50 år
Postbud Birgit Jonasson,
Majkær, Broager, fyldte
mandag den 16. januar 50
år. 

GENERALFORSAMLING
i klubhuset

Tirsdag den 7. februar kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde
senest den 31. januar.

Bestyrelsen

DILETTANT FORESTILLING:
”KVINDERNES OPRØR”
Lørdag den 4. februar
Kl. 14.00 Kaffe med dilettant kr. 80,Kl. 15.00 Dilettant starter kr. 35,Ønsker man kaffe skal der ske tilmelding til
Jacob og Gundhild tlf. 74441457
senest onsdag den 1. februar

Alle er velkommen

SKELDE FODBOLD
Herre senior
Udendørs træning starter

Lørdag den 4. februar
Kl. 13.00 Træning (Husk løbesko)
Kl. 14.00 Møde i Klubhuset
Kom og hør om planerne for den kommende sæson ved
Brian Callesen - 22979621 og Lars Beck
Evt. Spørgsmål så ring på førnævnte telefonnummer

Alle er velkomme

Af Frede Weber Andresen

Broager Lokalafdeling

FOREDRAG ”PÅ CYKEL TIL PARIS”
6. FEBRUAR kl. 14.00 Degnegården. Folketingsmedlem Ellen Trane Nørby
fortæller om sine ture med Team Rynkeby Holdet. Foredrag kaffe kage kr. 50,00.
Tilmelding Nowak telefon. 7444 2371 senest den 2. februar.
GULE ÆRTER DIVERSE TILBEHØR
8. FEBRUAR kl. 18.30 Egernsund skole Skovgade. Tilbehør hamburgerryg, ﬂæsk
kålpølser – spis hvad du kan. Kaffe småkager. Pris kr. 100,00. Seneste tilmelding
den 2. februar til Nowak telefon. 7444 2371. Husk at medbringe porcelæn/bestik/
glas m.v. Afslutning kl. 21.30.
FOREDRAG ”HVERDAG PÅ HOSPICE SØNDERRJYLLAND”
29. FEBRUAR kl. 14.00 Degnegården. Der startes med kaffe og ostemad.
Hospicechef Anne Marie Olsen fortæller herefter om hverdagen, regler, visitation
og hvorfor der ikke er egenbetaling som mange fejlagtigt tror. Spørgsmål kan
stilles til foredraget. Efter dette 2 stk. luksus smørrebrød. Foredrag og traktement
kr. 75,00. Tilmelding senest den 24. februar Nowak tlf. 7444 2371.
FOREDRAG ”HJERTESTOP – HJERTESTART”
5. MARTS kl. 18.00. Degnegården. Overlæge, kardiologisk specialist
Jan Petersen fortæller om dette for os alle vigtige emne. Vi starter med
landgangsbrød. Senere kaffe og småkager. Foredrag hvorunder og efter bliver
der lejlighed til at stille spørgsmål til aftenens specialist. Deltagerbetaling for
medlemmer kr. 50,00. Ikke medlemmer er velkomne til en pris på kr. 60,00.
Tilmelding senest den 23. februar til Nowak telefon 7444 2371.
TILMELDING. Altid tidligst fra torsdag kl. 08.00 i samme uge som annoncering
Medbring selv porcelæn da opvaskemaskinen ikke er repareret
Annoncen er støtte af

G r å s t e n-B r o a G e r a p o t e k
Støt vore sponsorer – de støtter os
Næste annonce forventes uge 9 her i Gråsten avis.

Der er stadig mulighed
for at spille badminton i
Egernsund.

Foto Flemming Æbelø

Butik
udlejet
Ihles centralt beliggende
butik i Broager er blevet
udlejet pr. 1. februar. Indtil
for nylig havde Gallakjoler
fra Sønderborg til huse i
butikken. 

Indbrud
Ved et indbrud i en villa
ved Nejsvej i Broager blev
der stjålet en Nokia mobiltelefon af mærket 5310.
Indbruddet skete mellem
kl. 17.20 lørdag og 02.00
natten til søndag.
Tyvene kom ind ved at
smadre en terrassedør. 

Dødsfald
Annegrethe Nielsen,
Broager, er død, 67 år. 

Dødsfald
Ester Christine Evald,
Egernsund, er død, 69 år. 

Dødsfald

Ferdinand Karl Kuhn,
Broager, er død, 71 år. 

Dødsfald
Edevard Hansen, Broager,
er død, 76 år. 

Lundtoft

10.000 skal løbe
på motorvejen
Af Gunnar Hattesen
Det strømmer ind tilmeldinger til motionsløbet på
Kliplev-Sønderborg motorvejen lørdag den 24. marts.
Foreløbig er der tilmeldt
7.600 løbere. Hos DGI
Sønderjylland håber man

på helt op mod 10.000
løbende deltagere.
Det er SuperBrugserne i
Gråsten, Padborg, Kliplev,
Rødekro, Løjt Kirkeby,
Als-Sundeved og Tinglev,

som provianterer de tusindvis af løbere.
Brugserne sponsorer
blandt andet 11.000 bananer, 7.500 æbler, 2.500
agurker, 16.500 ltr. vand
og 85.000 engangskrus.
Langs motorvejen bliver
der opstillet depoter, som
bemandes af 70 frivillige
hjælpere. 

Uddeler Anders Jensen,
Kliplev, og uddeler Jesper
Thomsen, Gråsten, er parat
til at proviantere de 10.000
løbere.

Foto Jimy Christensen

Butiks Ny motionssti
tyv
En lokal person fra Kliplev
blev forleden taget i butikstyveri i SuperBrugsen
i Kliplev. Det oplyser politiet. Vedkommende havde
stjålet varer for 500 kroner,
men prøvede at gå gennem
kassen med varer for kun
65 kroner. 

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK
Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Vi udfører reparation af kloak,
separering af kloak og etablering
af minirensningsanlæg

Liberalt Oplysnings Forbund i Lundtoft
inviterer til

Ordinært ÅRSMØDE
Onsdag den 8. februar 2012
kl. 19.30

i Felsted Forsamlingslokaler Østergade, Felsted
Generalforsamlingen afholdes i
tilknytning til Venstre Lundtofts
generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Varnæs og Bovrup blev
fredag forbundet med en
motionssti, der omfatter
en tarzanbane for de mest
motionsivrige.
Børnehaven Regnbuen i
Bovrup har taget initiativ
til motionsstien i samarbejde med Varnæs Skole og
Varnæs Landsbylaug.
Mads Clausen Fonden

har finansieret stien med
250.000 kroner. 

Døds
fald

Lone From Christensen,
Kliplev, er død, 54 år. 

I LUNDTOFT
inviterer alle medlemmer til

General
forsamling
Onsdag den 8. februar
kl. 19.30

i Felsted Forsamlingslokaler
Østergade, Felsted
6200 Aabenraa
Dagsordenen følger Venstres vedtægter.
Læs mere på www.lundtoft.venstre.dk
Bestyrelsen

NYE ÅBNINGSTIDER I
SUPERBRUGSEN KLIPLEV
HVER LØRDAG SØNDAG
FRA KL. 9.00 TIL 19.00
BAGEREN
FRA KL. 7.00
ÅBNINGSTIDER
Mandag-Fredag kl. 9.00-19.00 |
Lørdag kl. 9.00-19.00 | Søndag kl. 9.00-19.00

BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

POST UDLEVERING
Hverdage 10.00 - 17.00
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Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Kliplev
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Sundeved

Nytårs
komsammen
Af Arne Mandrup
Traditionen tro afholder
Sottrup Kirke, Røde Kors
Sundeved og Forsamlings
gården Sundeved
Nytårskomsammen. Det
sker søndag den 22. januar.
Kl. 14.00.er der lysgudstjeneste i Sottrup Kirke og
kl.15.00 er der fælles kaffebord på Forsamlingsgården,

hvor blandt andet programmet for Forsamlingsgården
2012 fremlægges.
Røde Kors og Sottrup
Kirke vil fortælle om planerne for 2012.
Der vil være fællessang og
underholdning ved koret
”Syng dig glad”.
Alle er velkommen.
Der er fri entre og gratis
kaffebord. 

Klippet pladerne
En 61-årig mand fra Rinke
næs i en varebil kunne ikke
bremse ved rundkørslen i
Nybøl. Varebilen fortsatte
derfor ind i rundkørslen og
ramte en lastvogn.
Der skete materielle skader, men ingen personer
kom noget til ved uheldet.

Varebilen fik klippet
nummerpladerne af politiet, da bremserne ikke
virkede. Den vil nu blive
undersøgt i en synshal, og
bilens fører kan muligvis se
frem til en bøde for at køre
en varebil, der ikke var i
forsvarlig stand. 

25 års Thomas Kjellerup
jubilæum optræder i Vester Sottrup

Marianne Sølbeck, Avn
bøløstenvej 16, Avnbøl,
har været ansat 25 år ved
Danish Crown i Blans. 

Troubadouren Thomas
Kjellerup vender efter tre
år tilbage til Forsamlings
gaarden Sundeved i Vester
Sottrup, hvor han har givet
mange koncerter.
Det sker fredag den 10.
februar kl. 20.00. Billetter
koster 150 kroner.
Thomas Kjellerup er en af
Danmarks ægte troubadourer. Hans særkende er enkle, stemningsfulde tekster
og iørefaldende melodier. 

Det var nogle hurtige tyve,
som var på spil på Påkjær i
Nybøl torsdag mellem kl.
16.20 og 18.30, mens husejeren kortvarigt var væk.
Først brækkede tyvene en
dør op. Dernæst stjal de et
kontantbeløb fra huset. 

Thomas Kjellerup giver atter
koncert i Vester Sottrup.

Foto: Bækhøj

Monika Ketelsen, Højlund
76, Vester Sottrup, har været ansat 25 år ved Danfoss
A/S. 

25 års
jubilæum

Indbrud

Foredrag 25 års Klip i kørekortet
jubilæum

THOMAS
KJELLERUP

Pastor Hans Christian
Neerskov vil tirsdag den
17. januar kl. 14.00 i
Nybøl Menighedshus tale
om Europamissionens
arbejde i det tidligere
Østeuropa. 

På Forsamlingsgården
Sundeved, Vester Sottrup
Entre: 150. kr.

Fredag
den 10. februar
kl. 20.00

Horst Jacobs, Bispevænget
2, Nybøl, har været ansat
25 år ved Danish Crown i
Blans. 

Stenderup

Billetter kan købes på:
www. sonderborgbilletten.dk
Biblioteket i Vester Sottrup.
Ved indgangen

BILER TIL SALG

Arrangør:

Foreningen for
Forsamlingsgården Sundeved

Niels Jessens Eftf.

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

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

Besøg genbrugsbutikken med

skærver, muldjord og flis
træflis og barkflis
www.nielsjessens.dk
Kontakt Claus 2019 8158 eller Kjeld 2019 8159
Mobility
scooter

El-cykler

fra

7.999,-

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

fra

6.999,-

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

fastspændt, og forældrene
får derfor en bøde og et
klip i kørekortet.
13 elever havde ikke lys
på cyklen, og deres forældre får derfor et brev fra
politiet om at bringe forholdene i orden. 

Lysgudstjeneste
i Sottrup Kirke

Søndag den 22. januar kl. 14.00
Fælles kaffebord kl. 15.00
Røde Kors, Forsamlingsgården Sundeved og
Sottrup Kirke indbyder til fælles kaffebord og
nytårskomsammen på Forsamlingsgården
Forsamlingsgårdens program for 2012 fremlægges

Egenes 11, Gråsten

SALG AF grus, sand,

Politiet gennemførte
forleden en sele- og lygtekontrol på Skolevej ved
Nydamskolen i Vester
Sottrup. Det skete mellem
klokken 7.30 og 8.00.
To forældre havde ikke
sikret, at deres barn var

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

Røde Kors vil orientere om året
der gik og fremtidsplaner
Sottrup Kirke orienterer om 2012

Fællessang
og underholdning
Alle er velkommen,
fri entre og gratis kaffebord
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Hørt i byen Stegt flæsk med persillesovs
En kvindelig bilist var
yderst taknemmelig for
den fine service hun fik,
da hun forleden tankede
på Statoil i Gråsten. Vin
duesviskeren var gået i
stykker, men selv om der
var kø ved kassen, tog
en fingernem ekspedient
straks ud til bilen for at
ordne problemet.

Et ældre ægtepar fra
Sjælland har gjort det
til en vane hver anden
månede at tage toget til
Gråsten for at blive klippet hos Salon Sanne.
Parret har igen bestilt tid
til den 14. marts. Efter
klipningen drager de hen
på Den Gamle Kro for
at spise stegt flæsk med
persillesovs.
Den nye forretning i den
tidligere Thiele butik i
Gråsten åbner onsdag
den 8. februar.
Gråsten Handelsstands
forening holder generalforsamling tirsdag den
21. februar.
Atlas Hydraulik Service
i Rinkenæs udvider
medarbejderstaben
med endnu en kørende sælger, Johnny
Lund, der har mange
års erfaring indenfor
lastvognsbranchen.
De 88 medlemmer af
Sparek lubben på Center
Pub er gode til at spare
op. Sammenlagt opsparede de 375.000 kroner
i 2011. Sparek lubbens
formand er Vivi Frølich.

eller pandestegte rødspættefileter

Elitespillere
til Broager
Ikke færre end 95 deltagere fra 41 klubber dyster i
weekenden om præmier og
ranglistepoint ved Broager
Badmintons traditionelle
Frøs Cup for U13-spillere.
At det bliver badminton
på højt niveau skyldes, at
samtlige spillere har opnået status som elitespillere.
Stævnet er ét blandt
otte stævner, Danmarks
Badminton Forbund tildeler otte klubber - fire øst
for Storebælt og fire vest
for. I disse stævner henter
spillerne ranglistepoint til
at kunne deltage i sæsonens absolutte højdepunkt,
grandprix-finalerne, der
afholdes som afslutning på
sæsonen, og det er kun de
bedst placerede otte singler
og doublepar, der her får
lov at deltage.
Ved disse stævner er reglen, at i singlerne spilles

Skole
skak

78,Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

Højt flyvende over Kværs

puljekampe, hvor deltagerne er sikret mindst to
kampe. Denne regel har
man i år ændret til, at der
kun spilles efter cup-systemet - “vind eller forsvind“,
da tilmeldingen i år er så
stor, at det tidsmæssigt
ikke lader sig gøre.
Stævnet starter allerede
lørdag kl. 8.00, og man
satser på, at dagens sidste
kamp kan sættes i gang kl.
20.30.

Lokalt islæt

To spillere fra BlansSundeved Badmintonklub,
Emil Lauritzen og Johan
P. Philipsen, deltager også
i alle tre kategorier.
Søndag afsluttes med
semifinaler og finaler, som
sættes i gang fra kl. 9.00.
Slutteligt sættes de fem
finaler i gang kl. 12.00. 

Lærere fra Gråsten Skole,
Broager Skole og Kruså
Skole har været til undervisning i Aabenraa for at
være forberedt til Skolernes
Skoleskak 2012 i februar. 

Nye rør hos Meddo
i Gråsten

Vi har
fået monteret
nye rør!

Gerda Latter i Adsbøl
fejrede forleden sin
60 års fødselsdag på
CenterPub sammen med
familie og venner.
Jan Hundsdörfer, 38 år,
forlader 1. februar stillingen som informationschef i Kliplev Motorway
Group for at tiltræde en
stilling i et rådgivende
ingeniørfirma i Kiel. 

kr.

www.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

Pasfoto på 3 minutter
Fotograf og Fotohandel
v/ Alfred Køpke
Borggade 1, Gråsten
Tlf. 7465 0999

Nogen tager en gåtur i
skoven, mens andre napper
en tur i luften. Her flyver en
person højt hen over Kværs.
 Foto Jimmy Christensen

Høffelbjerg
Midt på Høffelbjerg, der
er det højeste punkt på
Benniksgaard Golfbane,
mødtes seniormedlemmer
af Benniksgaard Golf Klub
forleden til nytårskur. 29

spillere ønskede hinanden
et godt golfår med en skål.
Herefter kastede
de sig over ni huller.
Førstepladsen blev besat af Mehta Rolfsen

Andersen, Jytte Philipsen,
Peter Meyer og Werner
Eckhardt. På andenpladsen
kom Ruth Gaul Nilum,
Christa Rehhoff Nør, Arne
Fogh Madsen og Svend
Iversen. 

Operatur
til Kiel
Lørdag den 25. februar

AFGANG FRA
Ahlmannsparken Gråsten
kl. 17.30
kruså Rutebilstation
kl. 17.45
kom med til operaen i kiel og oplev Rossinis “Barberen i Servilla”.
Rossinis “Barberen i Servilla” er en af de
mest spillede operaer overhovedet.
Tekstmanuskriptet er en komedie af den franske forfatter
Beaumarchais, som i en morsom og fiks handling fortæller om
Grev Almavivas besværligheder med at få fat på den unge Rosina, der
uheldigvis bliver alt for godt passet på af sin formynder, Dr. Bertols.
Den livlige handling suppleres af Rossinis elegante og melodiøse
musik, ouverturens virtuose tonerækker, baberen Figaros sprudlende
éntre, Rossinis temperamentsfulde arier, Almavivas seranader og
de forrygende ensembler, som ganske enkelt er en fryd for øret.
Pris 495 kroner, som incl. operabillet, bustransport, vin og sandwich.
Forestillingen starter kl. 20.00.
Tilmelding til Gråsten Avis/Bov Avis
tlf. 2116 0683
Beløbet bedes indsat på
reg. nr. 5953 0008044120

BovAvis

Udsalg i Gråsten
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Find dit drømmehus hos Estate i Gråsten
Yderst charmerende villa

1- familieshus

Flot villa med et stort boligareal

1- familieshus

Dejlig beliggenhed

1- familieshus

SKAL
SES

Gråsten
Nalmadebro 36
Sagsnr. 120-1 Dette sjældent udbudte hus som ligger i attraktivt og
roligt område nær Gråsten centrum har en meget spændende indretning. Udover boligarealet på
109 kvm er der en 109 kvm stor anvendelig kælder.

Pris:
Udb.:

1.490.000 Brt.:
75.000 Nt.:

8.635
7.209

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.950/3.507

109/109

917

1/1

Den gamle stationsbygning

1

1948

2- familieshus

NY PRIS

Avnbøl
Rufasvej 2
Sagsnr. 231 Et hus der byder på
mange muligheder. Huset fremstår
delvist renoveret med bl.a. køkken/alrum, badeværelse, entre og
vinduer fra 2006. Til huset hører
blandt andet stor garage/værksted
på 176 kvm.

Gråsten
Stjerneparken 16
Sagsnr. 228 Huset ligger i et meget attraktivt kvarter ved skov,
vand og nær byen. Boligen
fremstår med en god indretning
med blandt andet, en flot opholdsstue med loft til kip og stort vinduesparti. Et hus med gode værdier.

Pris:
Udb.:

1.790.000 Brt.:
90.000 Nt.:

10.706
9.366

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 5.310/5.072

229

808

2/5

Villa med mange muligheder

2

1974

1- familieshus

NYHED

Pris:
Udb.:

875.000 Brt.:
45.000 Nt.:

5.346
4.937

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.513/2.684

302/40

2.456

3/5

Velholdt hus med nem have

2

1900

1- familieshus

Tørsbøl
Tørsbølgade 66
Sagsnr. 421 Her får du mulighed
for, at modulere et hus, så det bliver lige som du vil have det. Huset
ligger i Tørsbøl, nær flot natur og
gode sportsfaciliteter. Ligeså ligger
det centralt til Sønderborg, Aabenraa og Flensborg.

925.000 Brt.:
50.000 Nt.:

5.826
5.086

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.054/2.878

128/64

713

2/3

Stort hus med udsigt til vandet

2

1935

1- familieshus

Pris:
Udb.:

490.000 Brt.:
25.000 Nt.:

3.360
3.024

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 1.788/1.773

134

850

1/4

Lanbrugsejendom med 11 ha. jord

2

1924

1- familieshus

Rinkenæs
Vårhøj 20
Sagsnr. 29-3 Huset der ligger i et
roligt kvarter i Rinkenæs er opført i
gule sten og med eternittag. Her er
plads til, at den store familie kan
trives i gode rammer. Villaen har
fået opført 1.sal i 1978, hvorfra udsigten rigtig kan nydes.

Pris:
Udb.:

980.000 Brt.:
50.000 Nt.:

5.958
5.680

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.881/3.177

204

803

2/4

Hus med 180 m2 værksted

2

1966

1- familieshus

NYHED

Pris:
Udb.:

895.000 Brt.:
45.000 Nt.:

5.069
4.609

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.203/2.288

149

446

1/4

Charmerende bolig

Broager
Brunsnæs-Fjordvejen 21
Sagsnr. 141 Renoveret hus med
en dejlig beliggenhed, hvorfra du
har udsigt til Flensborg Fjord. Huset fremstår meget charmerende
med lækkert køkken, egeplankegulv og synlige bjælker.

Pris:
Udb.:

NY PRIS

NY PRIS

Felsted
Hasselkær 84A
Sagsnr. 167 Huset ligger i pænt
boligkvarter nær dejligt grønt område samt indkøb og fritidsfaciliteter, skole m.m. Her får du et hus
med et godt og velindrettet boligareal og lille, vedligeholdelsesnem have.

Gråsten
Skovvej 11
Sagsnr. 188-1 Yderst attraktiv beliggenhed i Gråsten ved skov, skole
og slotssøen. Huset har et godt udnyttet boligareal, hvortil der kommer en god og funktionel kælder.
Huset fremstår i meget pæn stand,
blandt andet med køkken fra 2006.

2

1981

1- familieshus

Pris:
Udb.:

1.195.000 Brt.:
60.000 Nt.:

7.257
6.086

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.499/3.122

144

580

1/2

2

1880

Tråsbøl
Bøghøjvej 2
Sagsnr. 160 Ejendommen er beliggende i udkanten af Tråsbøl. Der
er ved bygninger et grundstykke
på 6,9 ha.. Herudover findes der et
seperat grundstykke på 4,0 ha. Ca
10 ha. af jorden er forpagtet ud,
resten ligger i græs.

Pris:
Udb.:

1.595.000 Brt.:
80.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.981/4.285

154/12 109.459

3/3

Andelsbolig med billig husleje

Ullerup
Trekanten 40
Sagsnr. 414 Boligen ligger selvstændigt med egen have og carport. Til boligarealet kommer en
udestue på 14 kvm. En pæn andelsbolig med en lav månedlig ydelse,
som gør den ekstra attraktiv.

9.790
8.105

2

84

1847

Andelsbolig

Andelsbevis:
Mdl. boligafgift:
Mdl. forbrugsafg. a/c:

1/2

1

Broager
Mejerivej 34
Sagsnr. 435 Spændende bolig i
Broager by. Til huset hører 180 m2
værksted/udhus (tidliger snederi),
som gør boligen ekstra attraktiv.
Huset fremstår i pæn og vedholdt
stand, med stor dejlig baghave.

395.000
2.507
647

1989

Pris:
Udb.:

850.000 Brt.:
45.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.839/2.965

95/70

1.317

1/2

Pæn andelsbolig fra 2008

Nybøl
Langballe 59
Sagsnr. 126 Indeholder bl.a: Lækkert badeværelse. Pænt køkken
med god spise- plads. Hyggelig
stue med udgang til terrasse.
Soveværelse samt 2 værelser. Der
er indlagt gulvvarme i huset, på
nær soveværelset.

Estate Kjeld Faaborg
S tat S a u t. e j e n d o m S m æ g l e r & Va l u a r m d e

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
6300@estate.dk
Tlf. 74 65 09 33
www.estate.dk

5.566
5.135

3

1955

Andelsbolig

Andelsbevis:
Mdl. boligafgift:
Mdl. forbrugsafg. a/c:

106

1/3

1

465.000
5.600
933

2008

BovAvis
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Rønshoved Højskole: Formand står frem med kritik
Den tidligerre bestyrelsesformand
for Rønshoved Højskole, direktør
Ole Ewald, har i en rum tid forholdt sig tavs omkring baggrunden for hans tilbagetrædelse. Men
nu tager han bladet fra munden.

Rønsheved Højskole havde i
2010 et overskud på 44.000 kroner, hvilket er meget lavt sammenlignet med andre højskoler.
For Ole Ewald blev det dråben,
at forstanderparret fornylig har
fået overtalt et flertal i bestyrelsen
til at bruge 30.000 kroner på at
få malet et portræt af dem. Portrættet er bestilt i anledning af en
stor fest på lørdag, hvor forstanderparret fejrer 10 års jubilæum på
Rønshoved Højskole.

Ole Ewald giver i en kommentar
udtryk for, at der gennem hans
fem år som bestyrelsesformand
har været adskillige tvister mellem bestyrelsen og forstanderparret Ninna og Thue Kjærhus.
- Højskolens økonomiske situation har gennem de seneste år
været udfordret. I de seneste halvandet år har været store administrative problemer, som har gjort
det svært for bestyrelsen at gennemskue økonomien, siger Ole
Ewald, som ikke føler, at forstanderparret Ninna og Thue
Kjærhus har spillet med åbne
kort, og at relevante oplysninger
ikke er blevet forelagt bestyrelsen.

Ole Ewald er nu menigt medlem
af bestyrelsen på Rønshoved
Højskole. Ny formand er pastor
emeritus Erik Jakob Petersen fra
Gelsted på Fyn, som forstanderparret nu også har ansat i en stilling som gæstelærer.

Forstanderparret på Rønshoved Højskole, Nina og Thue Kjærhus, fejrer deres 10 års jubilæum med at få malet et portræt til 30.000 kroner.
Foto Fuzzy Mikmak

Bilhuset
Syd

Gjelbrim Shala
Tøndervej 2 • Kruså 6340
T: 74 67 00 09 • M: 28 94 36 70
Email: Bilhusetsyd@mail.dk

Klargøring til syn
- vi giver en fast pris.
Køb af brugte kassevogne
+ andre gulpladebiler.
Biler sælges til fornuftige priser
Køb af biler
Mandag - Torsdag: 9:30 - 17:30 • Fredag: 9:30 - 17:00
Lørdag: Lukket • Søndag: 12:00 - 16:00
Eller efter aftale.

Vores ugeplan!

Mandag I Schnitzeldag

Ikke
noget problem!
(fra 30 personer - efter aftale)

Torsdag I Græsk buffet

mæt

f12,90
f12,90
Tirsdag I Helstegt pattegris
Aften ...fra kl. 18.00
f10,90
Spis hvad du kan
mæ f12,90
mæt Aften ...fra kl. 18.00
med lækkert tilbehør...
Søndag I Morgenmads buffet
Onsdag I G ræsk buffet kombi. med ...fra kl. 09.00
mæt f9,90
Kartoffel buffet
I Græsk buffet
Aften ...fra kl. 18.00 mæt
f12,90 Søndag
Aften ...fra kl. 18.00
mæt f12,90
Aften ...fra kl. 18.00
forskellige schnitzel-variationer med tilbehør

f6,90

De
vil holde en fest hos os!
(udenfor vores normale åbningstider)

Aften ...fra kl. 18.00

Fredag I Græsk buffet æt
m
Aften ...fra kl. 18.00
Lørdag I Græsk buffet t

Alte Zollstraße 44
...alle retter
24955 Harrislee
også
Tlf. 0049 (0) 461-75185
“ud af huset”
www.essen-in-flensburg.de & dk

Kliplev Natursten
Entreprenør & Vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.
Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa

s Grillbar
n
e
j
e
iv
r
t
s
u
ind
Padborg
har.
valg
altid stort ud vil vente,
ej
u
d
s
vi
h
Ring
hente.
et
d
lv
se
men

74 68 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Kylling med
pommes frites
Bøfsandwich
Fiskefileter
Big Burger
Pølser
Is
m.m.

Quick snerydning

Mandag til søndag både privat og erhverv

Ring 74 68 76 14
- og vi kommer
Klip ud og gem til vinteren kommer...

Euro-paller
købes og sælges

Åben:

Tlf:: 74673338

Hverdage
09.00-22.00 www.grillbaren.dk
Lørdag
10.00-20.00
Søn- og helligdage 11.30-20.00

Fotografering
til hverdag og fest,
vores priser er bedst.

Erhverv & privat
Hele & defekte
Alle typer paller købes/sælges

Handels- &
Servicefirmaet
Hermesvej 12 · 6330 Padborg
Tlf. 74 67 68 92 · www.hmgs.dk

Alle former for fest fotografering.
Hjemmeside www.fm-foto.dk

Ring og hør nærmere.
Tlf. 60 80 31 63

BovAvis

2

Mindeord
Anders Lunden, Rønshoved,
skriver mindeord over sin nabo
Hans Frederik Bøjskov.

Gudstjenester
Bov Kirke

d. 22. januar

kl. 10.00 

Christensen

Kollund

d. 22. januar

kl. 10.00 

Lundqvist

Holbøl Kirke

d. 22. januar

kl. 19.30 

Christensen

Hans Frederik Bøjskov, Rønshoved, er død den 8. januar,
79 år.
Claus Søtrensen A/S har investeret 15 millioner kroner i et nyt frysehus.
Foto Fuzzy Mikmak

Nyt frysehus i
Padborg
Af Gunnar Hattesen
Claus Sørensen A/S i Padborg
tager mandag den 23. januar
et helt nyt frysehus i brug.
Direktør Morten Mortensen
oplyser, at det nye frysehus

koster 15 millioner kroner.
Virksomheden beskæftiger 25
ansatte i Padborg.
Claus Sørensen A/S råder over
ca. 700.00 kubikmeter fryseog kølehuse fordelt over 11
afdelinger i Jylland.

Han blev født i 1933, hans far
Jes Bøjskov døde allerede i
1947. Hans Frederik Bøjskov
kom samme år ud af Gråsten
Mellemsskole for at tjene på
gårde på Als og Sundeved.
Senere var han på højskoleophold på Engelsholm Højskole.
Efter at han havde aftjent sin
værnepligt vendte han i 1955
hjem til den fædrende gård.
Hans mor, Anna Bøjskov,
havde haft ejendommen forpagter ud i fem år.
Hans Frederik Bøjsjkov drev i
over 50 år et godt og fornufttigt landbrug. Han havde god
økonomisk indsigt og teknisk
snilde. I over 40 år passede

han Rønshocvef Vandværk
med stor dygtighed såvel
teknisk som økonomisk, og
han var medlem af bestyrelsen.
Hans Frederik Bøjskov var
meget aktiv i lokalsamfundet
og var et vellidt og afholdt
menneske. I 1985 blev han
medlem af Bov Byråd, valgt af
Venstre. Efter valget i 1989
stiftede han De Frie Liberale
sammen med Chr. Petersen,
Vejbæk, og blev formand for
teknisk udvalg.
Hans Frederik Bøjskov kastede sig siden over slægtsforskning. Sammen med sin hustru Tove, som han var gift med
i 49 år, kortlagde de familiens
aner tilbage i tiden.
Hans Frederik Bøjskov efterlasder tre dødtre, Hanne og
Jette i Rønshoved og Anette i
Sommersted.

Mindeord
Vi har med sorg erfaret, at
Hans Frederik Bøjskov, Rønshoved, stille er sovet ind
søndag, den 08. januar 2012.
Kollund Roklub mindes vort
mangeårige æresmedlem Hans
Frederik Bøjskov som en uvurderlig hjælp gennem mange
år.

Dødsfald

BovAvis

Søren Gülck

23 23 73 37

sg@bovavis.dk

Kaj Iversen
51 51 94 13

Karin Thede Jensen Kerk, Padborg, er død, 65 år.

Dødsfald
Kristine Marie Nissen, Bov, er død, 91 år.

Dødsfald
Christine H. Momme, Bov, er død, 73 år.

ki@bovavis.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten & Rejner
ved Kirsten Madsen

Steakhaus
Argentina
...by Bosko
i City
af Flensborg
Steaks
fra LavaGrill

Südermarkt 9 · 24937 Flensborg

Tlf.: 0049 (0) 467-24520 · www.essen-in-flensburg.de & dk

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

Udlejes

Plads til 145 pers.

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

Booking:
K. M. Nissen

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

Tlf. 7467 6690/6177 6690

www.faarhus.com

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Især i opstartsfasen af klubben
i 1987, hvor han gennem sit
politiske virke erfarede, at vi
igennem længere tid forgæves
havde forsøgt at finde et egnet
lokale tæt på vandet til opbevaring af vore robåde, gik han
og Tove simpelthen ind og
stillede en del af deres staldbygning til klubbens rådighed,
selvom de på daværende tidspunkt sagtens selv kunne have
brugt bygningen til deres
landbrugsbedrift.

BovAvis
Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
Oplag: 18.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

Åbningstider:
Tirsdag kl. 10-12
Onsdag kl. 13‑15
Fredag kl. 13-15
eller efter aftale

Ansvarshavende
redaktør

Lokalredaktør
Foto

Medie konsulent
Annoncer

Søren Gülck

Kaj Iversen

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Telefon 51 51 94 13

gh@bovavis.dk

sg@bovavis.dk

ki@bovavis.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Hermed kunne Kollund Roklub så stiftes og blev da også
hurtigt landskendt som “Koroklubben” med medlemmerne, der også gerne skulle
kunne køre traktor for overhovedet at få bådene de 1,5
km ned til vandet. I den forbindelse viste Hans Frederik
Bøjskov sig som lidt af en ener
pga. sin store opfindsomhed
og sit tekniske snilde. Vi har
aldrig været i tvivl om hans
loyalitet til rosporten og
dagen, hvor klubben var nødt
til at forlade stalden, var da
også præget af vemod.
Den tid glemmer mange af os
aldrig. Vore tanker går til Tove
og familien. Æret være Hans
Frederik Bojskovs minde.
Kollund Roklub
Bestyrelsen

Regnskab

Grafisk
tilrettelæggelse

CH Regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal
6300 Gråsten

Ihle grafisk produktion
Storegade 23
6310 Broager
bovavis@ihle.dk

BovAvis

Padborg Torvecenter
klarer sig godt
Af Gunnar Hattesen
Gode trofaste kunder med
masser af euro på lommen fra
Flensborg, Harreslev og
Hanved har bidraget til, at
butikkerne i Padborg Torvecenter har klaret sig bedre i
2011 end butikshandlende i
det øvrige Danmark.
Trods krisetider har nogle
butikker holdt omsætningen
på niveau med 2010, enkelte
har registreret en tilbagegang
på omkring fem procent og
andre en tilfredsstillende
vækst.
Det oplyste formand for Padborg Torvecenter, Birthe
Johansen, på et medlemsmøde
i centerforeningen.
For at sikre en fortsat positiv
udvikling vil centerforeningen
videreudvikle sine aktiviteter i
det nye år. Foreningen har
ansat en markedskoordinator,
Anita Andersen, som de seneste måneder har tilrettelagt
aktionsdage og gennemført et

rundspørge blandt kunder for
at høre om deres ønsker.
Deraf fremgår det, at
kunderne med glæde kommer
til Torvecentret, når særlige
arrangementer
står
på.
Kunderne savner til gengæld
en rigtig bycafé og flere butik-

ker især med fokus på teenagermode.
For at imødekomme interressen for særlige arrangementer
vil SuperBrugsen, Palle Din
Tøjmand og dametøjsforretningen Bibbe i marts gentage
et fælles fødselsdagssalg.

3

Lager
salg

den 21. & 22. januar 2012
den 04. & 05. februar 2012
den 03.-04. & 10.-11. marts 2012
fra kl. 11.00 til 14.00

Danske mærkevarer

sko - tøj - smykker
Tasker 200,- kr. pr. stk.

Ta´2 stk. for kr. 300,PADBORG
Birthe Johansen glæder sig over, at Torvecentrets butikker nyder godt
af tyske kunder.
Arkivfoto

Den Gamle”Hausmann” Butik, Nørregade

Lokale traditionelle retter
Restaurant på første sal og Bistro i stueplan.

skal de
holde fest

Hold din ,
os
fest hos rs.
pe
Op til 65 ør
g
Ring o h .
is
efter pr

Alle former for festlige
lejligheder f.eks.:
Konfirmationer
Fødselsdag
Firmafester
Bryllup
Jubilæum
Barnedåb

Så har vi plads op til 65 pers.

Buffet

incl. øl, vin og vand

399,-

kr.

(min. 10 pers)

Kruså

•Fleggaard

Wassersleben
•Fleggaard
•

Ring venligst for bordbestilling
Wassersleben 10 · 24955 Harrislee
Gode parkerings muligheder
Tlf. 0049 461 318 22 39
www.panorama-wassersleben.de

Nyd vores
flotte udsigt
med dine gæster

BovAvis
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Mænd er en mangelvare
i seniordans

UDSALGET FORTSÆTTER
FOR FULDE GARDINER

Mænd er en mangelvare i seniordans.

Minus
25 %

Af Gunnar Hattesen
Stemningen er munter, når
der er seniordans på Valdemarshus i Padborg, men

på alle afpassede
tæpper på lager

Foto Fuzzy Mikmak

damerne
efterlyser
flere
mænd.
- Det er da dejligt at se en

mand, udbryder en af
damerne, da formand for brugerrådet Mogens Thrane
træder ind ad døren til årets
første seniordans.
Der er 27 damer, og der er rift
om de fire mænd til aftenens
seniordans.
Instruktører er Anna-Marie
Larsen og Anna Olsen og de
håber, flere mænd kan lokkes
med.
Seniordans opstod i Tyskland,
hvor der på grund af mange
krigsenker var behov for en

Møbler og dødsboer
afhentes gratis.
Okslundvej 3
6330 Padborg

Minus
25 %

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

En kørestolsbruger nyder at danse seniordans. Foto Fuzzy Mikmak

på alle vinyler på
lager uanset førpris
afholder

stiftende
generalforsamling

torsdag den 2. 2. 2012, på Birkelunds plejecenter, Kollund
kl. 19.00

Minus
25 %

ALC Tømrer og
snedkerforretning ApS
har pr. 1.1.2012

på alle tæpperester
og i forvejen alle
nedsatte priser

overtaget

Fårhus Tømrer og snedker
Tlf. 74 67 66 84

Der afholdes

reception

den 12. 1. kl. 11.00 til 15.00 i
Grænse Hallerne

Minus
25 %
på al solafskærmning fra Stila

Køkkener · Tage · Total entreprise · Træhuse · Vinduer & Døre

ALC Tømrer og
snedkerforretning ApS
Alt i tømrer og snedkerarbejde
Tøndervej 23, Kruså • Tlf. 21 27 65 77 / 74 67 89 17
Mail: alc.jbc@mail.tele.dk • www.alc-toemrer.dk
d
Tilbu
gives g
Ring ol
afta re
e
nærm

H.S. Gardiner & Tæpper

ALC maleren ApS
Alt i malerarbejde

v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

Tlf. 24 83 47 90 / 74 67 89 17
Mail: philipp@alc-maler.dk · www.alc-maler.dk

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

Tapet & Væv · Spartling · Alt maling ude & inde · Bolig Udlejning

dans, man kunne gå til uden
at have en partner med.
Der er ikke pardans, og almindelig dansefatning er derfor
erstattet af andre måder at
holde ved hinanden på.
Seniordans er inspireret af
mange forskellige slags danse
som f. eks. lancier, rækkedans
og folkedans.
Instruktørerne understreger,
at seniordans er for alle, og
når folk godt kan lide at bevæge sig og høre god musik, så
er seniordans dejligt, mener
de to instruktører.
Slutningen på aftenens dans
nærmer sig, og de koncentrerede ansigtsudtryk er erstattet af smil og grin, efterhånden som de har fået styr på
trinene.
- Vi håber, at se flere mænd i
næste uge, siger en af damerne,
før de siger farvel til hinanden
og på gensyn og bevæger sig
ud i aftenmørket.
Der danses hver torsdag kl.
19-22 på Valdemarshus.

Stjålet nummerplader
En lastbil, som stod parkeret
på Industrivej i Padborg, har
fået stjålet sine nummerplader
med indregistreringsnummer
AN 97401.

Bov IF havde lørdag inviteret nye svømmere til stævne.
Af Søren Gülck
Bov IF havde lørdag indbudt
svømmere fra hele området til
en dag i svømmehallen med
svømning, hygge og leg.
Det var samtidig også en dag,
hvor nye svømmere kunne få

Foto Søren Gülck

fornemmelse af, hvordan et
svømmestævne afholdes.
Svømmesport skal være sjovt
og inspirerende uanset alder
og evner. Sport er også at være
del af et fællesskab med kammerater og fælles oplevelser.
Mange nye som gamle svømmere og flere helt uden de

store færdigheder i bassinet
havde taget mod indbydelsen.
Sidst på dagen og i takt med
at de fleste var blevet dus med
det våde element, blev der
budt op til konkurrence med
søde spiselige præmier til alle
deltagere.

Indbydelse til udstillere

Ny svømmere i
svømmehallen

BovAvis
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Vi har endnu ledige pladser
til en ny stor messe for
fritidshandlere med over 50
udstillere der afholdes i Grænsehallen i Kruså lørdag og søndag den
24. & 25. marts 2012 kl. 10-16.00
Er du fritidsforhandler eller har en anden form for bierhverv, og kunne du tænke dig at få mulighed for at
fortælle om dig selv og dit produkt, så har du til en meget
rimelig pris muligheden her.
Få delt dine visitkort ud og præsenteret dit bierhverv /
interesse for et stort publikum.
Det bliver en forrygende messe for hele
familien, hvor Bakkens Pjerrot vil underholde publikum begge dage fra kl. 11 – 14.00.

Messestande og nærmere
information kan bestilles nu
på tlf. 31 24 23 64.
Messearrangør
Charlotte Pedersen
Internet- og gårdbutik.
www.reste-pus.dk
Mail: kontakt@reste-pus.dk

Bestil v
enlig
bord. st
Vi har o
gså a la
karte
Skal de
holde fe
st,
ring og
hør.

Skal de holde fest
Konfirmation · Bryllup · Barnedåb · Fødselsdag
Jubilæum · Firmafester eller andre festligheder i
vore flotte lokaler, så ring og hør.
Vi tilbyder

Buffet
299,Incl. øl, vin og vand

Mandag til søndag

Buffet

fra kl. 17.30 til 21.30
Padborg
grænse

14,50

Pris pr. person f

7,00

Børn under 10 år f

China-Restaurant He-Ly

Ochsenweg 85 · 24955 Harrislee · Tlf. 0049 461 716 28 · Fax 0049 461 150 84 97

Åbningstider: Alle dage fra kl. 17.00 til kl. 22.30

BovAvis
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Auto-værksted

murerarbejde
reparationer
flisearbejde
om- og tilbygninger

v/Johannes Bøgh, mekanikermester
Malerarbejde og engrossalg

René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

Tlf. +45 21 26 74 85

Skolevej 25,
Kollund,
6340 Kruså
johs.r.b@mail.dk

Fax +45 74 67 58 07
www.penselengros.dk
Åbningstider: Kun efter aftale

Service eftersyn,
synsarbejde,
rust og motor reparationer
- godt og gunstigt.

Tlf. 20 64 80 54 Alle bilmærker repareres.

Bil-tlf. 22 25 84 07

Hans emil nissen

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

Portautomatik

Malermester

Tlf.: 29 49 00 34

v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund

Jeg reparerer alle slags hårde hvidevarer
Træffes på telefon fra kl. 7.00

Kiel Kristensens Eftf.
Tlf. 74 67 86 06

ApS

Steens

6330 Padborg
www.naturpleje.com
Tlf. 74 67 51 79/40 56 51 78

Vi udfører:
• Snedrydning + saltning for privat- og erhvervskunder
• Belægning udføres + renovering af eksisterende
•A
 nlæg/renovering af haver både privat og erhverv
samt vedligeholdelse
• Fældning af besværlige træer
• Beskæring/topbeskæring udføres
• Rodfræsning

• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

Mobil: 22 48 05 18

v/Steen Petersen
Kristiansmindevej 14 · 6330 Padborg · Tlf.: 74 67 05 18

blik & rør

Naturpleje

• El-installationer
• Reparationer
• Industriservice
• IHC/wireless

Tlf. 74 67 44 07

• Industriskydeporte/drejeporte
i stål eller aluminium
• Industrihegn
• Aut. og manuelle bomme
• Pullerter
• Rambuksikring
• Personsluser
• Adgangskontrol
• Garageporte
Gode serviceaftaler
20 års erfaring og branchekendskab
Vi finder altid en løsning for både
industri og privat

Scan
Agentur

v/Henning Kudsk
Generalagentur for ELKA i Danmark
Gejlåvej 12 - DK-6340 Kruså
Tlf.: 74 67 00 50 Fax: 74 67 00 35
www.scan-agentur.dk

Køkkener · Tage · Total entreprise · Træhuse · Vinduer & Døre

Norman
Rudbeck

ALC Tømrer og
snedkerforretning ApS

www.krusaa-el.dk • info@krusaa-el.dk

Alt i tømrer og snedkerarbejde

Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

Tøndervej 23, Kruså • Tlf. 21 27 65 77 / 74 67 89 17
Mail: alc.jbc@mail.tele.dk • www.alc-toemrer.dk

Niels har et godt tilbud til dig...
sKat tef r a d r ag

kr. 5.000.-

ris
p
e
N
g
a
p
m
a
K
ng
s og monteri
inkl. mom

d
Tilbu
gives g
Ring ol
afta re
e
nærm

ALC maleren ApS
Alt i malerarbejde

Tlf. 24 83 47 90 / 74 67 89 17
Mail: philipp@alc-maler.dk · www.alc-maler.dk
Tapet & Væv · Spartling · Alt maling ude & inde · Bolig Udlejning

www.louispoulsen.com

kr. 9.999.-

Enigma 545

Haderslev · Vojens
Rødekro
Padborg
Vejen
Kolding
Rødovre
Lysbjergvej 6, Hammelev Østergade 72 Industrivej 7 Jættehøj 4 Koldingvej 49 Nyholms Allé 39

Tlf. 70 22 61 60 · vvs@soeberg.dk · www.soeberg.dk

WaviN vaNDvarMEr

5 gODE gruNDE

• Bortskaffelse af eksisterende anlæg
• Ny Wavin vandvarmer placeres hvor eks. anlæg var monteret
• Tilpasning af eksisterende vand- og varmeinstallationer
• Opstart og indregulering
• Pris inkl. moms kr. 12.999.-

1.
2.
3.
4.
5.

Miljørigtig komfort, intet vandspild og minimalt varmetab
Designet til at virke ved et lavt differenstryk
Stilrent design
Høj kapacitet
Energibesparende

Design: Shoichi Uchiyama

Aut. el-installatør
Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Mail info@bindzus-el.dk
www.bindzus-el.dk
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Fem skarpe til Michael Balslev
højest placerede sporhund. Den
er jævnligt med på politiets eftersøgningshold. I sommer fandt
den efter halvanden time en
mobiltelefon på en stor kornmark. Hunden er dygtig, så jeg
ville søge ind til Skat for at søge
efter narko med min hund.
Nævn en person, der har
ændret dit liv
- Det har min kone Gurli, der
er social- og sundhedsassistent.
Hun er en god støtte, har
forståelse for mit arbejde og får
mig til at slappe af. I det daglige
har jeg ansvaret for 12-14
ansatte, så det er godt at have et
fristed.

Direktør Michael Balslev

Foto Fuzzy Mikmak
Erhverv: Direktør for Kruså
Rengøring
Bopæl: Kruså

Af Gunnar Hattesen
Navn: Michael Balslev
Alder: 64 år

Skataften

74 67 03 00 eller 27 25 03 00 døgnet rundt!

Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk • info@goglas.dk

Padborg Glarmesterforretning

Åbningstider: mandag-fredag 9-18 - lørdag-søndag lukket

&

Billedindramning · Termoruder · Spejle
Plakater · Malerier samt salg af Silkeplanter

Glas Rammer

Padborg skatklub har holdts
klubaften. Første runde blev
vundet af A. C. Petersen, Padborg, med 1006 point, Karl
Erik Petz, Fårhus, fik 818
point, Jes P. Hansen, Gejlå,
fik 721 og Chr. Jensen, Kollund, fik 717 point.
Anden runde blev vundet af
H. C. Hedegaard, Padborg,
med 1013 point, Reinhard
Nissen, Tinglev fik 919 point,
Åge Juhl, Padborg, fik 816 og
Vagn Christiansen, Aabenraa,
fik 726 point.
½ års mester blev Karl Christiansen, Tinglev, med et gennemsnit på 1837 point
Klubben mødes hver onsdag
kl. 19.00 på Valdemarshus.

Hvad ville du gøre om, hvis
du fik chancen?
- Jeg ville gøre min hobby til
mit arbejde. Jeg har en hvid
schæferhund, som er Danmarks

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

Hvad har været din bedste
ferie?
- Vi har været 11 gange på
Grand Canaria, Vi har også
været på Kreta et par gange. Jeg
kan vældig godt lide grækerne.
Det er ikke et stresset folk. De
laver ikke så meget, men det
kan man også se på deres stat-

sunderskud. Den værste ferie
var engang, vi rejste til Tyrkiet.
Der var 54 grader om dagen og
33 grader om natten. Det var
forfærdeligt. Det gør jeg aldrig
mere.
Hvilken kendt person ville
du helst spise en god middag
sammen med?
- Det skulle være statsminister
Helle Thorning-Schmidt. Jeg
ville fortælle hende, at grænse-

handlen er eksploderet efter de
nye afgifter. Det er en forkert
vej.
Hvad laver du om 10 år?
- Jeg har fået et brev fra Skat
om, at jeg får 80.000 kroner
ekstra i fradrag, hvis jeg tager
to år mere på arbejdsmarkedet.
Det har jeg sagt ja til. Jeg elsker
mit job i firmaet, som jeg har
drevet i 24 år, så jeg tager gerne
10 år mere.

MalermesterMomme
Skal der males - ude eller inde så ring til MalermesterMomme og få
et uforpligtende tilbud på
tlf. 20 47 85 63
Danske Malermestre

v/Carsten Momme, Skovbakken 16, Kollund, 6340 Kruså
Tlf.: 74 67 85 62













Natur

& Ejendoms service

Har du husket at bestille snerydningen til den kommende sæson

Ejendomsservice
Murerarbejde
Tømrerarbejde
Ukrudtsbekæmpelse

Græsslåning
Hækkeklipning
Træfældning
Topkapning fra lift

Ring og få et uforpligtende tilbud
Klaus Tranum
Dennis Lorenzen
Ejner Tranum

2047 5290
2758 8750
5050 8722

www.LTnatur.dk

Herluf Jørgensen A/S
Aut. el-installationsfirma

Frøslevvej 81C, Frøslev, DK-6330 Padborg
Telefon 74 67 10 78, Fax 74 67 55 32
Mail: Jan@hjas.dk
• Lys og kraft
• Installationer
• Industri og landbrug

• Køl og frys
• Telefonanlæg
• EDB anlæg

Comfort installatøren betjener dig med kompetent vejledning og efterfølgende en velfungerende installation.
Få mere information på www.comfort.dk - Frøslev, DK-6330 Padborg
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Hvilke forventninger har du til 2012?

Af Gunnar Hattesen
Foto Fuzzy Mikmak

Et nyt, frisk og ubrugt år står
foran os. Vi har spurgt en række

tilfældige mennesker, hvilke forventninger, de har til 2012.

Ilse Kyrstein, Bov
- Jeg håber, jeg stadig må være
sund og rask. Jeg har heldigvis
et godt helbred. Det vil jeg gerne
bevare. Jeg ser frem til at høre
nogle gode foredrag, komme til
Næstved på familiebesøg og
deltage i den offentlige debat i
Flensborg Avis.

Jan Søndengaard, Vejbæk
- Jeg er kontanthjælpsmodtager,
og har været det siden 2008. Jeg
håber, jeg finder et job som elektriker eller chauffør. Vi har
netop fået en lejlighed i Vejbæk,
så den skal indrettes. I 32 år
har jeg været aktiv i Hjemmeværnet. Det vil jeg gerne
fortsætte med. Til sommer vil
jeg gerne nyde campinglivet.

Linda Haderup, Smedeby
- Jeg har fået en dejlig pige for
fem måneder siden. I forvejen
har vi en på to år. Det er dejligt.
Jeg er på barsel, men ser frem til
at vende tilbage til mit job som
køkkenassistent i Sønderborg.

Marianne Frank, Kollund
- Vi er flyttet fra Sønderborg til
Kollund. Det er dejligt. Vi
kender området, for vi har boet
her før. Jeg har travlt med at
pakke ud, sætte det hele på plads
og indrette huset. Jeg ser frem til
at få styr på det hele, for i øjeblikket ligner det et stort flytterod.

Rykind til reception
Kunder og forretningsforbindelser
fra nær og fjern stak i løbet af
fredag eftermiddag hovedet ind i
Grænswehallerne i Kruså for at
sige tillykke til tømrermester
Agner Christensen, ALC Tømrer

Martin Nymark, Padborg
- Jeg er netop blevet ansat som
skiltetekniker lærling på Signmeup i Padborg. Jeg er flyttet
fra Vejle til Padborg, og det er
dejligt. Jeg trives godt i byen,
har fået nye venner, gode arbejdskolleger og søde naboer. Jeg
ser frem til 2014, hvor jeg er
udlært.

Wencke Haberlant, Bov
- Tidligere har vi altid kørtselv-ferie, men i år skal vi holde
ferie på Mallorca. Det glæder
jeg mig til. Jeg har aldrig været
der før. Min søn skal afslutte 9.
klasse, så jeg håber, det går godt
for ham ved eksamen.

Stor interesse for
at gå til linedance

og Snederforretning, som har
overtaget Fårhus Tømrer og Snedker.
Dagen blev markeret med lidt
godt til ganen til de over 100
fremmødte gratulanter.
Folk strømmer til linedance i Vilsbækhuset, hvor man oplever countrystemning.
Foto Fuzzy Mikmak

Uden kørekort
En 39-årig mand fra Padborg blev
anholdt af poliet, da han kom
kørende ved Over Jerstal fredag
kl. 09.08. Manden har nemlig fået
frakendt sit kørekort.

Ved siden af ham sad bilens retmæssige ejer, en 31-årig kvinde fra
Padborg. Hun er nu sigtet for at
overlade føringen af bilen til én
uden kørekort.

Rockere skal
holdes i skak

Agner Christensen hilser på Henning Berg, som i 35 år drev Fårhus Tømrer
og Snedker.
Foto Fuzzy Mikmak
Agner Christensen i samtale med Jan Jensen, Broager VVS, og Knud Erik
Laursen, Sundax International A/S i Kollund.
Foto Fuzzy Mikmak

Politiet vil også i år give rockerbandemedlemmerne i Padborg
kamp til stregen.
- Vi følger dem tæt og sætter massivt ind for at forhindre uroligheder, sagde politimester Jørgen Mey-

er, Syd- og Sønderjyllands Politi,
ved årets nytårsparade fredag.
Politimesteren oplyste, at bekæmpelse af indbrudstyverier bliver
politiets andet store indsatsområde.

Krusågaard er solgt
Af Søren Gülck

Agner Christensen i en god snak med filialdirektør Hans Henrik Galle,
Danske Bank i Padborg, og Jørgen Poulsen, Danske Bank i Aabenraa.
Foto Fuzzy Mikmak

Afdelingsleder Niels Peter Nielsen udveksler erfaringer med Agner Christensen
Foto Fuzzy Mikmak

Tvangsauktionen over det tidligere Hotel Krusågaard blev fredag
tilbagekaldt. Det var ellers planen,
at der mandag skulle holdes tvang-

sauktion over den tidligere herregård.
Hotellet er solgt til det første bud,
som var på 20.000 kroner. Det
oplyser Retten i Sønderborg.

