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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

 

 

De skal bare virke...  

•  Eget værksted eller 
 udkørende
•  Salg 
•  Trådløs netværk 
•  Reparation 
 Siden 2004

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe
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De skal bare virke...  

•  Eget værksted eller 
 udkørende
•  Salg 
•  Trådløs netværk 
•  Reparation 
 Siden 2004

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

• Eget værksted eller udkørende
• Salg
• Trådløs netværk
• Reparation

Siden 2004

dyrepraksis

•  Udkørende dyrlæge  
 Kathrine Pilegaard

• Heste og smådyr

• Attraktive priser

Dyrepraksis.dk - Tlf. 6075 6310

post@dyrepraksis.dk

Pilegaard                                     

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

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

Husk 

at reservere bord!

Tarteletfest
Fredag den 25. januar kl. 18.30
• Tarteletbuffet med forskelligt fyld
• Stemningsmusik
• Isbuffet
• Guitar Finn spiller op til dans  kr. 185,-

Pr. person inkl. spisning,
ekskl. drikkevarer

HUSK

TILM
ELDING!

JANUARUDSALG ALLE MANDAGE I JANUAR

Coop Pommes
Bølge, tynde
eller både

*De 10% fratrækkes ved kassen, når 
dit medlemsbevis er scannet. Und  taget 

er modermælkserstatning, tobak, 
cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, 
frimærker, ugeblade, aviser, buskort og 
lign. Kiosk varer, billetter, gavechecks, 
forudbestilte varer som f.eks. catering, 

abonnementskasser og varer fra coop.dk.

ALLE COOPPLUS 
MEDLEMMER FÅR

GRÅSTEN TELEFON 73 65 26 00 PADBORG TELEFON 74 67 31 36

GRÅSTEN
PADBORG

10% RABAT
PÅ ALT I BUTIKKEN

900 g

595

Gælder tirsdag 
til lørdag

GRÅSTEN 
KONFIRMAND

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

i Papirmuseets By
Kon� rmationsforberedelserne er allerede 

i fuld gang i mange familier

Kom til kon� rmationsmesse og få inspiration til 

• Borddækning, indbydelse, bordkort

• Inspiration til gaveideer til både piger og drenge

• Ideer og inspiration til hår og makeup

• Ideer til blomsterdekoration

• Ideer til kon� rmationstøj

UDSTILLERE:
Bibbe   Fri Bike Shop   Frøken Fin   Gråsten Boghandel     

Gråsten Bager   Kær Teltudlejning   Matas   
Pro� l Optik   Rasmussen Sko   Papirmuseet   

Salon Sanne   Skjerning Ure Guld og Sølv   Sydbank

Der er GRATIS adgang for forældre 
og søskende men kon� rmander 

skal betale 50 kroner 

Billetter kan købes hos de 
deltagende butikker 

Alle
kon� rmander

får en 
goodie-bag

U D S A L G
H E L E  JA N UA R

Åbningstider
Mandag ............ LUKKET
Tirsdag ............. kl. 14.00 – 17.30
Onsdag-Fredag kl. 12.30 – 17.30
Lørdag.............. kl. 10.00 – 13.00

Malenes4kids.dk | Østergade 4, Felsted | 6200 Aabenraa

50%
på fl yverdragter, termotøj, 

huer og vanter fra

   
og  

 

40%
på lækkert børnetøj
(str. 5 til 10 år) fra

Udsalget i Gråsten
FORTSÆTTER

www.fribikeshop.dk

Schmidt & 
Dreehsen

SPAR

50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%
40%40%40%40%40%40%40%40%

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t



2

SUPER

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

CHOKPRIS

UANSET FØRPRIS

Kanelstang

FREDAGSTILBUD 
DEN 18. JANUAR

1 stk

3000

1 stk

10000

4 stk/700 g

10900

pr ½ kg

1995

pr ½ kg

495

100 g

1300

i alt 18 skiver

2995kun

2995

1 stk

800

1 stk

2000

1 stk

2000

Pr bakke

1500

1 stk

2200

Roastbeef
800-1000g

Hjemmelavet Medister

Gode ben

Skaldyrs 
salat6 stk Sardel

6 stk Hamburgerryg
6 stk Spegepølse

Lakseruller med 
fl ødeost
2 stk

Kalve schnitzler
Kalve wienerschnitzel

Gammeldags 
fastelavns 
boller

SkinkebrødTrekornsbrød

Marinerede sild
2 stk

Gustav 
siftkerne 
rugbrød

Paneret
Skaftekotelet
med kartofl er og salat

2 stk

Premium entrecote
med kartofl er og salat

2 stk

UGENS MENU
NEMT OG LÆKKERT

7995

9995

JANUAR UDSALG ALLE MANDAGE I JANUAR

DELIK AT ESSE

S L A G T E R E N

B A G E R E N
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BRUGSEN

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

Gråsten
Padborg

HUSK Libero eller änglamark bleer. Frit valg 75,-

FRIT VALG

FRIT VALG

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

Marmelade fra
Den Gamle Fabrik

Tingleff kaffe 
Rød
eller Guld

1 stk

1000

Nu kun

900

200 g

900

1 pakke

1400

Minimum 770g

4000

1 pakke

1000

1 stk

1500
1 stk

900

1 stk

700

2,25 kg

1000
1 pakke

500

Frit valg

1000

500 g

2900
700 g

1900
Coop 
Morgenbrød
DYBFRØST

Mou Hønse eller 
oksekødssuppe

Stryhns Grovhakket 
leverpostej

Morgenæg
10 stk

Kronekilde 
mellemlagret

Ooops husholdningspapir
Toiletpapir 6 rl. eller
køkkenrulle 3 stk

Coop ost
i skiver
fl ere varianter

Coop Pålæg

Coop Tortilla
pakke med 6 eller 8

Vildtfulge 
frø

Fuglebolde
6 stk

Beauvais 
survare

UGENS MENU
NEMT OG LÆKKERT

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 15. januar til og med
lørdag den 19. januar 2013 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

10% RABAT TIL ALLE COOPPLUS MEDLEMMER
SUPER

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

CHOKPRIS

UANSET FØRPRIS

Kanelstang

FREDAGSTILBUD 
DEN 18. JANUAR

1 stk

3000

1 stk

10000

4 stk/700 g

10900

pr ½ kg

1995

pr ½ kg

495

100 g

1300

i alt 18 skiver

2995kun

2995

1 stk

800

1 stk

2000

1 stk

2000

Pr bakke

1500

1 stk

2200

Roastbeef
800-1000g

Hjemmelavet Medister

Gode ben

Skaldyrs 
salat6 stk Sardel

6 stk Hamburgerryg
6 stk Spegepølse

Lakseruller med 
fl ødeost
2 stk

Kalve schnitzler
Kalve wienerschnitzel

Gammeldags 
fastelavns 
boller

SkinkebrødTrekornsbrød

Marinerede sild
2 stk

Gustav 
siftkerne 
rugbrød

Paneret
Skaftekotelet
med kartofl er og salat

2 stk

Premium entrecote
med kartofl er og salat

2 stk

UGENS MENU
NEMT OG LÆKKERT

7995

9995

JANUAR UDSALG ALLE MANDAGE I JANUAR

DELIK AT ESSE

S L A G T E R E N

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

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

Kolding Odense             Padborg Ribe/Høm      Sønderborg   Vejle            Vojens   

Solskinspriser!

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

www.optik-hallmann.dk

Køb 1 
          ...få 2*

  Enkeltstyrke med antireflex 
  og hærdning fra DKK

 

  eller

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

 799.-
Modebriller

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

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

Tlf. 29 25 95 50

jc@graastenavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

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

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

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

Redaktionel 
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

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

Følg os på Facebook

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Fodpleje

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

www.kiro-kongevej.dk

Så er du i de bedstehænder!

Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Prag
Bjarne Brendstrup

Fysiurgisk massør
Per Møller

Massør:
Anto Piljic

Fysioterapeut
Lasse Rumley

Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Kiropraktik

Fysioterapi

Massage

DIN LOKALE
VINHANDLER

Gode vine  …Kig ind
RING 74 65 17 48

Fodpleje, Akupunktur & Zoneterapi
v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

Gråsten skal give 
kunderne oplevelser
Af Gunnar Hattesen

Gråsten skal give sine 
kunder nogle oplevel-
ser, så de ligger deres 
handel i byen.

Sådan lød det klare 
budskab fra den afgå-
ende formand for Gråsten 
Handelsstandsforening, 
Morten Latter, på forenin-
gens generalforsamling på 
Marina Fiskenæs.

Morten Latter appelerede 
over for de 30 fremmødte 

medlemmer til, at slotsbyen 
løfter i flok.

Bestyrelsen har i 2013 
lavet et par ekstra begiven-
heder. Det drejer sig om 
”Kvinden i centrum” og 
”Bykamp”, sagde Morten 
Latter.

Han nævnte, at handels-
standsforeningen har lavet 
en forbrugerundersøgelse 
som ligger i butikkerne, 
hvor man undersøger folks 
købevaner i Gråsten.

Morten Latter beklagede, 
at slotsbyen har mistet 

Danske Bank og Meincke. 
Til gengæld var han glad 
for, at Conni atter er startet 
op i Nygade, Vibekes 
Garnhule er åbnet på A. 

D. Jørgensens Gade og 
Golden Hair er åbnet frisør 
i Jernbanegade.

Bestyrelsen bruger en del 
tid på at få udfyldt de tom-
me forretninger, men det er 
en svær opgave i øjeblikket, 
sagde Morten Latter, som 
har været formand i 2 år. 

Debatlysten var livlig på generalforsamlingen i Gråsten Handelsstandsforening. Foto Søren Gülck

Ladegårdskov
Tirsdag den 22. Januar i 
år bliver der på det Lille 
Teater i Ladegårdskov en 
sammenkomst for lokalom-
rådet Ladegårdskov.

Arrangementet star-
ter med et oplæg fra 

Lokalhistorisk Arkiv og et 
foredrag om Ladegård af 
Hans Lilleør.

Der er kaffe og kage kl. 
20.00, og derefter er det lo-
kalområdet Ladegårdskovs 
tur. 
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id1926734 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
Trælast

Hverdage: 7:00-17:30
Byggemarked

Hverdage: 7:00-17:30

RESTSALG
I BYGMA GRÅSTEN

STARTER TORSDAG DEN 17. JANUAR KL. 9.00

kom ind og gør en god handel

UDSALG
UDSALG

UDSALG

VI HAR FYLDT EN HEL REOL MED 
skostativer - cykelstativer - aida porcelæn samt glas - låse 
- frasorteret arbejdstøj - ka� emaskiner - plast køkkengrej 
philips udv. lamper - klapborde - luftværktøj - samt meget mere

F.ENGEL
ARBEJDSTØJ

FRIT VALG

19995

spar op til 978,-

SIMIK BORD + 6 STOLE
Mørkt oliebehandlet træbord. 
Stole med kunstlæder betræk

ASS. SIKKERHEDSSKO
Flere modeller

NU KUN

999,-
spar 2700,-

÷50%

LIMTRÆSPLADER
Mange forskellige
størrelser

÷50%
VANVITTIGT BILLIGT

KUN 4 SÆT

UDSALG

UDSALG

RESTSALG
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UDLEJES
Ny istandsat lejlighed, 75m2, 

med � ot udsigt over Flensborg 
fjord og Egernsund havn.

2 værelser, stor stue i 
forbindelse med køkken samt 

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

Stor pulterrum, dejlig 
have kan benyttes.

TLF. 7444 0861
EFTER KL. 18.00

SKOLEGADE 6 NY PRIS
SKØN EJENDOM MED HAVE HELT NED TIL SØEN

Gråsten Villa

Vil du bo i "Dronningens by Gråsten" i et "Eventyrhus" fra 1890, med grund
og have helt ned til den smukke slotssø, og med panoramaudsigt ud over
søen, til Gråsten Slot, fra altan og have. Ejendommen er centralt beliggen-
de i byen i forhold til skole, indkøb, skov m.m.

Kontant/Udb.: 2.995.000/150.000
Brutto/Netto: 15.537/13.277
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 12.770/12.034

Bolig m²: 262
Stue/Vær: 1/6
Byggeår: 1890/00
Sag: 11020120153

Grund m²: 363
Kælder m²: 96
Udhus: 21
Energi: D

danbolig Lis Petersen A/S
Statsaut. ejendomsmægler, MDE · Kongevej 72, 6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 60 55 · soenderborg@danbolig.dk · www.danbolig.dk

LADEGÅRDSKOV 20 NY PRIS
VILLA DER HAR EN SKØN BELIGGENHED OG I PÆN STAND

Gråsten Villa

Naturskønt beliggende villa i attraktivt område 2,5 km fra Gråsten centrum. Der er få meter til Rode skov, hvorfra
der kan spadseres ned til Gråsten Slot, centrum m.v. Der er smuk udsigt over åbne marker til Gråsten Skovene. 
Boligen er løbende moderniseret siden 2001 og fremstår pæn og velholdt. Vordingborg spisekøkken, stor stue
med flot udsigt til skov over bølgende marker, moderniseret toilet i stueplan,  1. sal med 3 værelser i alt og stort
repos, kælder med badeværelse og stort disponibelt rum/værksted.

Kontant/Udb.: 675.000/35.000
Brutto/Netto: 3.867/3.579
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 3.211/3.274

Bolig m²: 114
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1938/77
Sag: 11020110032

Grund m²: 415
Kælder m²: 30
Garage: 35
Energi: F

ENGVEJ 3 NY PRIS
VILLA DER TRÆNGER TIL EN KÆRLIG HÅND

Gråsten Villa

Mindre parcelhus med kælder, bygget i 1947 og med senere renovering. Hu-
set trænger dog i dag atter til renovering, da der ikke er sket nævneværdig
renovering igennem de senere år. Har en god indretning og med kælder. Til
ejendommen hører have, der ligger direkte op mod skoven.

Kontant/Udb.: 375.000/25.000
Brutto/Netto: 2.601/2.681
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 2.210/2.498

Bolig m²: 75
Værelse: 3
Byggeår: 1947
Sag: 11020120107

Grund m²: 464
Kælder m²: 62
Carport: 15
Energi: G

BISPEVÆNGET 43

VILLA MED DEJLIG HAVE OG I GODT KVARTER

Nybøl Villa

Ejendommen er bygget i 1976, men der er sket løbende renovering af denne
med bl.a. gasfyr, solfanger (kun til varmt vand), køkken, badeværelse, ud-
skiftning af vinduesparti/terrassedør i stuen m.m. Til ejendommen hører
dejlig have samt udhus. Der er gode parkeringsforhold ved ejendommen.

Kontant/Udb.: 1.100.000/55.000
Brutto/Netto: 6.189/5.762
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 5.130/5.264

Bolig m²: 144
Stue/Vær: 1/3
Byggeår: 1976/98
Sag: 11020120152

Grund m²: 984

Energi: D

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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

10
04

12

STOR RENOVERET LEJLIGHED
I BOV UDLEJES HURTIGST MULIGT

Lejligheden er i to plan. Stueetage indeholder stort badeværelse, 
stort nyt køkken med god spiseplads, 2 stuer den ene 

med brændeovn. 1. sal indeholder 3 gode værelser.

Opvarmning er gas/brændeovn.
Husleje er kr. 5000,00 + forbrug.

HENVENDELSE 4250 0123

Kirkegårdstrappen fra Nederbyvej er lukket
Af Flemming Hansen

Rinkenæs Menighedsråd 
har af sikkerhedsmæssige 
grunde besluttet at lukke 
trappen fra kirken og ned 
til Nederbyvej.

Menighedsrådet vurde-
rede efter at have besigtiget 
trappen, at den var i så 
dårlig stand, at der sim-
pelthen var for stor risiko 
for at snuble eller falde 

på trappen, og traf derfor 
straks beslutning om en 
lukning.

Trinene på den øverste 
del er meget skrå og glatte, 
og på den nederste del fra 
lågen og til Nederbyvej er 
trinene så ujævne, at det 
både er vanskeligt og farligt 
at færdes på trappen.

Trinene har i årene løb 
forskubbet sig grundet frost 
og regn, og en renovering 
af trappen vil være en så 
bekostelig affære, at kirken 
ikke har midler til at få den 
lagt om.

Menighedsrådet arbejder 

videre på, hvordan proble-
met kan løses.

En midlertidig reparation 
vurderes ikke at kunne give 
tilstrækkelig sikkerhed, og 
lukningen vil derfor i første 
omgang vare til sidst på 
foråret, hvor der skal være 
provstesyn på kirken.

Før, da Nederby Kro ek-
sisterede, blev trappen hyp-
pigt benyttet i forbindelse 

med kirkekaffe og begravel-
ses sammenkomster. Men 
efter kroen lukkede, er 
det forholdsvis begrænset, 
hvor mange der benytter 
denne indgang til kirke og 
kirkegård.

Besøgende, der før benyt-
tede trappen fra Nederbyvej 
henvises til indgangen lige 
om hjørnet ved parkerings-
pladsen på Kirkevej, eller 

en af de andre indgange til 
kirkegården, mens øvrige 
besøgende henvises til kir-
kegårdens andre stier og 
udgange.

Menighedsrådet beklager 
de gener lukningen medfø-
rer for enkelte besøgende, 
men ser altså ingen anden 
ansvarlig løsning. 
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Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten • 74 650 047 • www.audionova.dk
Sankt Jørgens Gade 29 • 6400 Sønderborg • 88 886 386 • www.audionova.dk

(Ved gågaden i samme lokaler som Sahva)

HØRETESTDAG 
DEN 23. JANUAR I SØNDERBORG 
OG DEN 24. JANUAR I GRÅSTEN

Indfri dit nytårsforsæt allerede nu. Kom til

AudioNova har forsat høreapparater til kr. 0,-*
Lige nu tilbyder vi NovaSense P101 by Siemens til kr. 0,- 
og i modsætning til det o� entlige helt uden venteliste. 
NovaSense er AudioNovas eget mærke, og er udviklet af Siemens, 
som er en af verdens største producenter. NovaSense bygger 
på samme platform som Siemens Pure, der er Siemens’ mest 
populære apparater på o� entlige og private klinikker.

*med o� . tilskud på kr. 4.000 ved et høreapparat og kr. 6.350 ved to høreapparater

Indfri dit nytårsforsæt allerede nu. Kom til

Hos AudioNova får du:
•  Prisgaranti
•  Højtuddannet personale
•  God tid til hver kunde
•  Eget valg af høreapparater
•  Gratis prøveperiode 
   

VIDSTE DU, AT DU STADIG KAN

FÅ DET MEST 
POPULÆRE HØREAPPARAT

TIL KR. 0,-*
- OG HELT UDEN VENTELISTE

Lige nu tilbyder vi NovaSense P101 by Siemens til kr. 0,- 
og i modsætning til det o� entlige helt uden venteliste. 
NovaSense er AudioNovas eget mærke, og er udviklet af Siemens, 
som er en af verdens største producenter. NovaSense bygger 
på samme platform som Siemens Pure, der er Siemens’ mest 
populære apparater på o� entlige og private klinikker.

*med o� . tilskud på kr. 4.000 ved et høreapparat og kr. 6.350 ved to høreapparater

HØRETESTDAG 

23. og 24. januar

Få en GRATIS HØRETEST 

og en uforpligtende snak

 med vores audiologist

 på 74 650 047 eller

88 886 386
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Tinggårdvej 5, Ragebøl
www.skoett.dk

6400 Sønderborg 
Telefon 74 48 66 66

Åbningstider
Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag 9.00 - 12.00

 MS 251 
God driftsøkonomi pga. lavt 
brændstofforbrug
Nem og enkel at 
vedligeholde
God mod dig og miljøet
Nem at tanke og helt 
uden værktøj
Førpris kr. 3695,-

HÆKKEKLIPPER
CH 50 EA 3
Førpris
kr. 2598,-

UDSALG OG ÅBENT HUS
FREDAG DEN 18. JANUAR FRA KL. 10 – 17.00

LØRDAG DEN 19. JANUAR FRA 9 – 15.00

2995,-

1598,-

SPAR
700,-

SPAR
1000,-

KÆDEOLIE
5 ltr.
Normalpris
kr 176,-

SPAR
38,-

138,-

Thomas Skøtt inviterer til

Kom og se de sidste nyheder samt gode tilbud, hvor 
vi som sædvanlig er vært ved et let traktement.

Begge dage giver vi 15%
RABAT

 på alle ikke nedsatte varer

EKSTRA NEDSAT FREDAG & LØRDAG:

Vi leveret 
og monterer 

overalt

Mød Trappens 
Hjemmeservice 
begge dage
og få en snak om

brændeovne,
træpillefyr, 

skorstenstilbehør 
mv.

FILE
6 stk.

60,-

Kloakrotten.net

74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11

Kloak- og entreprenørarbejde udføres:

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net

 · Separation af kloak
 · Nedsivningsanlæg
 · Minirensningsanlæg
 · Dræning
 · Belægning
 · Støbearbejde
 · Forsikringsskader

 · Udgravning af sokler
 · Sandpuder
 · Salg af muldjord

Pasning af store  og små arealer:  Græsslåning og  ukrudtssprøjtning

Pænt regnskab i Kværs
Af Gunnar Hattesen

For 3. år i træk kom 
Gråsten Fjerkræ ud med et 
godt resultat.

- Gråsten Fjerkræ afleverer 
et godt årsresultat. Det er 
et resultat, der dog kunne 
have været betydelig bedre, 
hvis vi ikke havde haft 
fedtafgiften, siger direktør 
Gunder P. Jensen.

Fedtafgiften kostede 
firmaet 2 arbejdspladser, 
som man håber på kan 
genetableres i 2013.

Samtidig bekræfter 
Gunder P. Jensen, at der 
godt kan drives virksomhed 
i en udkantskommune, 
selvom forholdene er særde-
les vanskelige.

- Det er kun et spørgs-
mål om vilje, og den har 
Sønder borg Kommune vist 
os, siger Gunder P. Jensen.

Gråsten Fjerkræ var i 
2011 den største skatteyder 
i Kværs. Ved ud gangen 
af 2011 havde firmaet en 
egenkapital på 1,128 mil-
lioner kroner. 

Frikendt for drabsforsøg
Der var ikke tale om 
drabsforsøg, da en 
29-årig mand 1. august 
gik ind på Center Pub i 
Ulsnæs -Centret.

Med en hobbykniv hævet 
pegende mod en 34-årig 
bekendt fra værtshuset, 
sagde han: ”Har du lyst til 
at dø”.

Offeret nåede at springe 

op og tage fat i knivman-
dens underarm. Med hjælp 
fra tililende bodega gæster 
fik offeret lagt den 29-årige 
mand ned og fravristet ham 
kniven.

Anklager Niels Tipsmark 
ville have manden dømt for 
drabsforsøg. Han mente, at 
han havde til hensigt at slå 
den 34-årige ihjel, men de 
seks nævningen fandt det 

ikke bevidst, at han mente 
det.

Det skriver Jydske Vest kys-
ten i et referat af retssagen.

- Vi er i et værtshus-
miljø, hvor tungen er løs, 
sagde forsvarer Hans Chr. 
Sibbesen.

Den 29-årige mand blev 
i stedet idømt 4 måneders 
fængsel for trusler og 
våbenbesiddelse. 

Foredrag
Kræftens Bekæmpelse i 
Sønderborg arrangerer 
mandag den 4. februar 
kl. 19.00 på Sønderborg 
Bibliotek et foredrag om 

Mænds problemer med 
hyppig vandladning 
med civilingeniør Vagn 
Bender. 

Udstiller
Bente Nielsen fra Gråsten 
udstiller i januar og fe-
bruar syede ting i sælskind i 
Butik Bondesen i Perlegade 
89 i Sønderborg 
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Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg
Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg
Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg Udsalg

Jyllandsgade 23, 6400 Sønderborg, tlf. 74474586

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10.00-17.30

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

Familieaften hver onsdag åbent til kl. 21.00

Din

lokale senge

specialist

www.møbelkæden.dk

Senge

Udsalg

Spar
3.000,-

Spar
3.000,-

VALENCIA
3+2 pers. sofa monteret med 
oksehud overalt.

Før 14.999,-

MODEL 
9363-HTL
2,5 pers. + relax modul i 
læder med måne puf.
Inkl. motordrevet 
fodskammel. Mål 
148x311 cm.

Før kr 17.999,-

Nu kun 11.999,-

Nu kun 14.999,-

HUSK SØNDAGSÅBENT 
Den 20. januar 11-15

JOIN US ON

RELAX SHOE

PROCENTERNE
PÅ TØJ

Vi skruer op for

÷50%
SPAR OP TIL

50%
PÅ FODTØJ

Gælder dog ikke Ilse Jacobsen all weather coats, boots og 
Flip Flap, bælter, tasker, tørklæder, strømper og smykker 

samt nye og i forvejen nedsatte varer

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

Personlig vejledning og service
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Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

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

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice
Vand, varme og 
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Tlf. 74 48 90 30 www.frankthomsenaps.dk

• TV-inspektion • Spuleservice • Aut. kloakmester

Elektriske problemer?

www.lunddal-el.dk

Elektriske problemer?
✔El-service  ✔styring

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

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

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

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

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

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

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

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

Autoriseret elinstallatør

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

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

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

SG Foto Gråsten
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

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

Godt håndværk 
der er omfattet af

VinduesMester

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Bred VVS A/S                     CVR 24 21 04 99  

Kruså  ·  Gråsten  ·  Holbøl  ·  Als  ·  Aabenraa
Skrænten 22 · 6340 Kruså · Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk 

Rådgivning inden for alt VVS, 
Gas service, Blikkenslager, 

Vand, Varme, Sanitet, 
Ventilation, Jordvarme
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BAGEREN TILBYDER

Nygade 10-12, 6300 Gråsten
tlf. 74 65 10 19 – Slagter direkte tlf. 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER: Man-Søn 8.00-20.00

24 FL.

2495
+ PANT

ÅBENT ALLE DAGE 8-20
Tilbuddene gælder kun 

torsdag, fredag og lørdag
Spar Blandet sa� 

Coca Cola

Ben og Jerry Is

Frem sodavand

1 LTR

995
SPAR 6,95

650 GR.

9,-

1 helt nybagt Formbrød
med eller uden birkes

500 ML.

3995
SPAR 10,00

1,5 LTR

1295
+ PANT

Tingleff  
Kaff e

500 GR.

3995
SPAR 10,00

Biotex Pulver
White eller Color 850 gr.

TA 5 PAKKER

100,-
SPAR 49,50

John D. Hansen blev 
ny klubmester
Af Søren Gülck

Gråsten Skatklub holdt 
lørdag ordinær general-
forsamling, hvor også 
klubmester for 2012 
blev udråbt.

- Sidste år havde skatklub-
ben 20 medlemmer, men 
i år kan vi mønstre 40 

medlemmer. Det er vi 
meget stolte over, siger for-
manden Ejnar Marquart.

Klubmester 2012 blev 
John D. Hansen, mens 
90-årige H.C. Dall, 
Bovrup, der var sidste års 
vinder, blev nummer 2. 
Han er samtidig klubbens 
alderspræsident. Nr. 3 blev 
Orla Rodenberg.

Generalforsamlingen be-
sluttede at udvide bestyrel-
sen fra 3 til 5 medlemmer.

Nye i bestyrelsen blev 
Viggo Hansen og John D. 
Hansen. De øvrige besty-
relsesmedlemmer er for-
manden Ejnar Marquart, 
kasserer Gerd Sørensen 
og næsteformand Werner 
Clausen. 

Fra venstre ses Orla Rodenberg, klubmester John D. Hansen, H.C. Dall og klubbens formand 
Ejnar Marquart Foto Søren Gülck   

Herregårdsbøf
med ærter og sauce bearnaise 

og dagens karto� er

KR. 75,-
Mørbradbøf

med bløde løg, hjemmelavet agurksalat 
og rødbeder og dagens karto� er

KR. 89,-

Italiensk Menu
Forret

Vælg mellem: Advokado med rejer og røget laks
eller Minestronesuppe.

Hovedret
Filetto al Pepe

Oksemørbrad serveret med 
Madagaskar grøn peber sauce, dagens 

grøntsager og rosmarinkarto� er.

Dessert
Panna Cotta eller Irsk kaffe

Stjerneskud
efter � ere 

forspørgelser til vores 
næsten “berømte” 

stjerneskud tilbyder vi 
den også nu til kun

KR. 69,- 

Entrecote
af kalvekød med ærter og 

kryddersmør og dagens karto� er

KR. 99,-
Dansk bøf

med bløde løg, hjemmelavet agurksalat, 
rødbeder og brun sauce og dagens karto� er

KR. 75,- 

ÅBNINGSTIDER
frem til 31.03.2013

Mandag LUKKET
tirsdag til søndag fra 17:00 – 21:00Toldbodgade 10 Gråsten Tlf. 73441000

Spis billigt derhjemme eller nyd maden 
i vores hyggelige omgivelser i Cafeen

Ingen fest er for lille, skal der være kon� rmation, fødselsdag, begravelse, 
bryllup eller andet står vi gerne klar med forskellige muligheder.

Bestil i god tid ved tlf.nr. 73441000 
eller gå på www.cafeodora.dk

Alle retter er af højste kvalitet og tilberedes af friske råvarer. Alle tilbud gælder frem til den 31.03.2013.

2 RETTER
KR PR. PERSON

269,- 
3 RETTER

KR. PR.PERSON

299,- 
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HUSK 
GENERALFORSAMLING

OG LOTTOSPIL
i Ahlmannsparken

Fredag den 8. februar kl. 19.00
Dagsorden

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af to stemmetællere
4. Formandens beretning for 2012
5. Fremlæggelse af foreningens 

regnskab ved kassereren
6. Indkomne forslag

Skal indgives skriftligt til formanden
senest 8 dage før generalforsamlingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
a. Valg af kasserer

Anne Marie Christesen, modtager genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Karin Margrethe Sørensen modtager genvalg
Karin Sørensen modtager genvalg
Ursula Frank modtager genvalg

8. Valg af suppleanter, på valg er:
 Arne Sørensen modtager genvalg
 Claus Mortensen (på valg i 2014)

9. Valg af Bilagskontrollant
 Marichen Gellert modtager genvalg
 Jacob Witte (på valg i 2014)

10. Eventuelt
11. Afslutning

Alle er velkommen – men det er kun medlemmer, 
som har tale og stemmeret ved generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen serveres der 
kaff e med brød og et ”lille” Lottospil

Venlig hilsen
Bestyrelsen

BOGSIGNERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfatteren Henning N. Larsen signerer sin nyeste bog 

”Modstanden” om den sønderjyske modstandskamp  

 

LØRDAG DEN 14. APRIL 2012, KL. 10-12 

 

I Arnold Buscks boghandel, gågaden i Sønderborg. 

 

FOREDRAG på
Rinkenæs skole med forfatter

Henning N. Larsen
der vil fortælle om og  vise billeder fra sin bog 
MODSTANDEN - valgene der skilte.
Bogen er om besættelsestidens kampe.
Portrætter og dramatiske hændelser 
fra modstands kampen 1940-45, 
først og fremmest fra det 
syd- og sønderjyske område, 
men også med afstikkere til 
både Fyn og København.

Onsdag den 30. januar
kl. 19.00
Entre 125 kr.

Afholder FOREDRAG med

Birgit Bilde, Kollund

LIVSGLÆDE OG
SUNDHED MED KINESIOLOGI
Kinesiologi er en behandlingsform, der støtter 
forbindelse imellem krop og sind, og derved skaber 
grobund for et lykkeligt og meningsfyldt liv. 

Kom og hør hvordan kinesiologien kan hjælpe dig med at 
� nde mere glæde i livet, få øje på egne styrker, bevare 
ro og balance, selv om kroppen og livet ”driller”. 

Kinesiologien kan hjælpe med at � nde en ny retning i tilværelsen.

Der vises en kinesiologisk session i praksis.

Rinkenæs skole
ONSDAG den 23. januar kl. 19.00

Entre 75 kr.
Tilmeldelse på aftenskolerne@bbsyd.dk eller tlf. 7465 1187

Nørkledamer søger mænd
Af Søren Gülck

I over 3 år har en 
gruppe på omkring 30 
nørkledamer mødtes 
for at nørkle og hygge 
sig i hinandens selskab.

Gruppen er uden medlem-
skab og åben for alle - også 

mænd - med hang til hygge 
og strikkepinde.

Tidligere holdt gruppen 
til i Ahlmanns parken, men 
har fra årsskiftet har man 
fået til huse på Gråsten 
Pleje center, hvor de mødes 
hver mandag kl. 19.00.

- Vi er desværre flyttet, da 
det ikke var muligt at købe 

kaffe i Ahlmanns parken. 
Uden kaffe går det slet 
ikke, siger Conny Veng på 
gruppens vegne.

- Det kan vi til gengæld 
købe på plejecentret. Vi vil 
gerne være flere, og det må 
gerne være mænd. Vi ved, 
at en del mænd strikker. 
De bør være en del af et 

fællesskab med samme in-
teresse, siger Conny Veng.

Man skal ikke melde sig 
ind, men blot møde op og 
hygge dig. 

Hver mandag aften mødes en flot kvinder for at nørkle på Gråsten Plejecenter. Foto Søren Gülck

Røde Kors mangler 
besøgsvenner
Dansk Røde Kors besøgs-
tjeneste i Gråsten mangler 
besøgsvenner.

- Vi har netop sagt farvel 
til to besøgsvenner hvor 
den ene har været besøgs-
ven i ca. 16 år. Den anden 
knapt så længe, men begge 

har gjort en fantastiske 
indsats. Og dette til glæde 
for et menneske, der på 
et tidspunkt har opsøgt 
denne form for kontakt, 
fortæller besøgsleder Mie 
Damgaard, som kan kon-
taktes på tlf. 6114 7363. 

Nye kræfter hos de handlende
47-årige advokat Jette 
Pertou, Rinkenæs, blev 
nyvalgt til bestyrelsen i 
Gråsten Handels stands-
forening. Hun kom til 
Sønder jylland i år 2000, 
og er medejer af Judica 
Advokaterne i Søn der borg. 
Hun stammer fra Fyn, og 
er uddannet cand. jur. fra 

Aarhus Universitet og mor 
til 2 børn.

Nyvalgt blev desuden 
Johanne Krabbe, der 
driver Det Gamle Apotek. 
Genvalgt blev Gunnar 
Hattesen, Gråsten Avis. 
Nye suppleanter er Morten 
Latter og centerchef Sandi 
Müller, Marina Fiskenæs.

Den øvrige bestyrelse 

består af Elin Petersen, 
Matas, og Pernille Aaskov 
fra Flügger Farver Gråsten.

Gråsten Handelsstands-
forening har 80 
medlemmer. 

Jette Pertou er nyvalgt til 
bestyrelsen. 

31 spillede skat
31 spillede deltog forleden 
i klubaften i Gråsten 
Skatklub. Ejnar Marquart 
fra Rinkenæs besatte 1. 
pladsen med 2254 point, 
mens Orla Rodenberg, 
Padborg, tog 2. pladsen 
med 2139 point.

Klaus G. Petersen fra 
Broager blev nummer 3 
med 1972 point. Christian 

Hansen, Alnor, blev num-
mer 4 med 1942 point, 
John D. Hansen, Gråsten, 
besatte 5. pladsen med 
1864 point, mens Harald 
Jørgensen, Gråsten, tog 6. 
pladsen med 1713 point. 
Endelig besatte Viggo 
Hansen, Skelde, 7. pladsen 
med 1649 point. 
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TIL HAM
OG HENDE

MØD OS PÅ MESSEN
- og hør om hvordan du bliver rigtig
flot på den store dag.
Vi glæder os til
at møde dig.

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten

De unge har forventninger til deres konfirmation
Af Søren Gülck 

Foto Søren Gülck  

Konfirmationen er utvetydigt de unges højdepunkt, hvor familien samles og hvor den unge er i centrum. 
Helt naturligt har de unge store forventninger til dagen. I gammel tid var en typisk konfirmationsgave et cigaretrør. De fine var af 
rav eller sølv. Nu var man voksen og så skulle man ryge. 
Tiderne har ændret sig og heldigvis til det bedre. Vi har talt med nogle konfirmander fra Gråsten Skole, der skal konfirmere 
søndag den 28. april. Om deres forventninger og hvad det betyder for dem at skulle konfirmeres.

William Thor Abrahamsen, 
Gråsten
- Jeg ser frem til dagen. For 
mig har konfirmationsfor-
beredelserne haft stor be-
tydning. Jeg glæder mig til 
hele forløbet. Det bliver en 
stor dag. Jeg vil måske tage 
til den kommende konfir-
mationsmesse. Det tror jeg 
kunne blive sjovt. Mit store 
ønske er penge, en iPhone 
og en ny computer, men nu 
må vi se, hvad det bliver til.

Jakob Orris Maschoreck, 
Rinkenæs.
- Jeg skal konfirmeres i 
Rinkenæs Kirke. Jeg skal 
holde festen privat. Mit 
store ønske og drøm er 
en rejse til Spanien for at 
få mlighed at opleve en 
fodboldkamp med Real 
Madrid på Estadio 
Santiago Bernabéu. Jeg vil 
gerne have min far med. 
Men ellers ønsker jeg mig 
penge til lidt sjov og blå 
mandag og til en ny iPad.

Emily Wind Thomsen, 
Rinkenæs
- Jeg skal holde festen pri-
vat i Sønderborg. Det kan 
godt være, jeg taget et smut 
forbi konfirmandmessen. 
Jeg tror konfirmationen 
bliver en rigtig god dag, 
hvor mit store ønske mest 
er penge. Penge til lidt 
shopping og nogle ind i 
banken, som skal bruges 
lidt mere fornuftigt.

Celine Hansen, Gråsten
- Jeg skal konfirmeres i 
slotskirken, hvor mine for-
ældre blev gift, hvor jeg selv 
er blevet døbt og hvor jeg 
nu snart skal konfirmeret. 
Det betyder rigtig meget 
for mig at det bliver den 
kirke. Festen skal holde på 
Kværs Kro, hvor vi bliver 
omkring 50 gæster. Jeg 
glæder mig meget til at 
samle hele familien og få en 
god fest. Jeg elsker at foto-
grafere, så et godt kamera 
står højt på ønskeseddelen.  

Christian Skjold, Gråsten
- Jeg glæder mig til den 
store dag. Festen skal hol-
des i Gråsten Roklub. Jeg 
tror, det bliver en god dag 
sammen med familien. Mit 
ønske er en ny telefon af 
mærket Samsung Galaxy. 
Den er god. Desden 
ønsker jeg mig penge, som 
jeg vil spare op til noget 
fornuftigt.

Emma Thomsen, Gråsten
- Jeg skal konfirmeres 
i slotskirken. Religion 
og kristendom har min 
interesse, så for mig har 
dagen en særlig betydning. 
Vi har lejet en spejderhytte, 
hvor vil skal holde fest. 
Det bliver hyggeligt. Jeg 
ønsker mig en ny computer 
og så penge, som ikke skal 
klattes væk, men bruges 
fornuftigt senere. Jeg vil 
gerne til messe. Det tror 
jeg kunne blive en hyggelig 
dag med vennerne.

BRAND-UDSALG
SKYND DIG INDEN DE RYGER

SPAR OP TIL 2.500,-

UDVALGTE 
MÆRKEVARE-STEL

50%

Optiker
Elsebeth Christmas
Møller

Optiker
Tine Paulsen

Gælder ved køb af komplet brille. Tilbuddet gælder 7. - 23. januar og kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN 

TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK
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Slotsgade 7
6300 Gråsten
Tlf. 7465 0005

KONFIRMAND 2013
Vi kan hjælpe med inspiration 

til borddækning, blomster, 
pynt til bordet, servietter og 

selvfølgelig roser til konfirmanden.

Børn . . . .

Herre . . .

Vipper . .
og bryn

ved Henriette
1. års elev

Børn . . . .  

Herre . . .

Damer . .

Permanent
+ klip

ved Pernille
4. års elev

Nygade 9, Gråsten ·  Telefon 7465 0670  ·  www.salon-sanne.dk

Hår · Mode · Hudpleje

Mød os på 
Kon� rmandmessen
Find hårinspiration til den store festdag

Elevpriser

KR.

450,-

KR.

200,-KR.

75,-

KR.

170,-
KR.

50,-

KR.

120,-
KR.

50,-

Stor konfirmandmesse i Gråsten
Af Søren Gulck

Papirmuseets By 
danner for 2. år i 
træk rammen om en 
konfirmandmesse.

Messen finder sted onsdag 
den 16. januar og torsdag 
17. januar kl. 19.00-21.00 
og det er nogle af Gråstens 
handlende, som står bag 
arrangementet.

Sidste års messe var så stor 
en succes, så man har valgt 

at afholde messen over to 
dage. Det betyder mere tid 
og mere plads til de mange 
konfirmander med familie, 
der vil deltage.

Det koster 50 kr. i entré, 
hvis man er konfirmand. 
Til gengæld må man tage 
sin  familie gratis med.

Hver konfirmand får en 

Goodie- bag med spæn-
dende ting og sager fra de 
omkring 15 udstillere, der 
er med på messen.

Messen henvender sig 
specielt til konfirmander og 
deres forældre, så mangler 
man lige ideen til bord-
dækningen, teltet, servicen, 
bordpyntet og kort eller 

måske en god gaveidé, er 
messen det helt rigtige sted 
at finde inspiration.

Under messen vil der være 
små konkurrencer begge 
dage. Kom og hyg dig et 
par timer i godt selskab 
med kammerater og fami-
lie, som optakt til den store 
fest. 

Konfirmandmessen finder 
sted hos Papirmuseets By.
 Foto Søren Gülck 

Kør ind i voksenlivet 
på en cykel fra 

Fri Bike Shop
Mød og på

Konfi rmandmessen 
2013

Borggade 3 · 6300 Gråsten · Tlf.: 7465 1031 · www.fribikeshop.dk

Mød os på konfi rmandmessen
Og oplev fl ere spændende 

forårsnyheder

Vi har det du drømmer
om når drømmen er ure og smykker

Vi ses på Kon� rmandmessen 2013

 

SKJERNING URE OG SMYKKER

Perlegade 7, 6400 Sønderborg Tlf.: 288440307

SØNDERBORG
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lille

kr. 298,-
stor

kr. 498,-
Prægning med navn i guld udføres

Bogen
af Bjarne Reuter

kr. 34995

Biblen

kr. 24995

Kon� rmations
salmebog

Mød os på
KONFIRMANDMESSEN

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

Åbningstider:
Mandag - fredag:  10.00 - 17.30
Lørdag:  10.00 - 16.00
Søndag:  11.00 - 16.00
Helligdage: lukket

Bomhusvej 3, 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 18 17 · www.karenmarieklip.dk

Konfirmations messe 
i PaPirmuseets By
onsdag den 16/1 og torsdag 17/1 fra 19 til 21

masser af idéer - kom og find dem du kan li´
Prøv at folde din egen kuvert

ÅBNINGSTIDER:
Lager mandag, tirsdag og torsdag kl. 15.00 - 17.00, fredag efter aftale. 

Vi træffes på telefon mandag til fredag kl. 08.00 - 17.00

KÆR TELTUDLEJNING
Skal I holde konfi rmation?
- Så kommer vi med telte
- Teltvogne
- Borde
- Stole
- Alt i service

- Maskiner til alle formål
- Forlystelser af
  forskellige art
- Og drikkevarer fra 
  Carlsberg og Tuborg

Kom ind i vores Showroom og få kyndig rådgivning fra vores personale.

Vi leverer i Sønderborg, 
Augustenborg, Sydals, Nordborg, 
Gråsten, Broager, Sundeved, 
Åbenrå eller efter nærmere aftale.

Vi ses hos
Kær Teltudlejning Rønsdam 7, Ragebøl, 6400 Sønderborg, 
Telefon 74421084, mail:info@kaerteltudlejning.dk

Man-fre 9.30-17.30 • Lørdag 9.30-13.00

 Torvegade 11 • 6330 Padborg 

Tlf.: 74 67 28 27 • www.bibbe.dk

Mangler du nyt
tøj til forårets
konfirmationsfester

Vi har et udvalg i særklasse

      produceres in-
denfor Europa, og der satses 
100% på kvalitet, fantastisk 
pasform og design

• Kvalitetsrådgivning
• Spændende nyheder
• Hyggelig atmosfære

Elegant 
kjole

1299,- 
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

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

skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
................................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

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

TILLYKKE

Gråsten slotskirke 
søndag den 20. januar kl. 11.00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
søndag den 20. januar Ingen Gudstjeneste 

broAGer kirke
søndag den 20. januar kl. 10.30 

ved stefan klit søndergaard

Felsted kirke
søndag den 20. januar kl. 10.00 

ved Marlys A. Uhrenholt

eGernsUnd kirke 
søndag den 20. januar kl. 14.00 

ved elisabeth k. Jensen 

kværs kirke
søndag den 20. januar kl. 19.30 ved Jan Unold

rinkenæs kirke
søndag den 20. januar kl. 10.30 i 

korskirken ved Marianne østergård

kliplev kirke
søndag den 20. januar kl. 9.00 

ved Anne-Mette damkjær larsen

nybøl kirke
søndag den 20. januar kl. 10.00 
ved Henrik nygaard Andersen

vester sottrUp kirke
søndag den 20. januar kl. 16.30 Indvielse af 

”Det levende kalkmaleri” ved Jacob Tækker og lysfest 
i samarbejde med Røde Kors og Forsamlingsgården

UllerUp kirke
søndag den 20. januar kl. 10.00 ved kingo

vArnæs kirke
søndag den 20. januar kl. 10.00 ved povl Callesen

nordsCHleswiGsCHe GeMeinde
(Den tyske frimenighed)

ikke oplyst

Gudstjenester

Familierestauranten på toppen af rinkenæs

Benniksgaard Golfrestaurant
v/ Monica og Hans

SELSKABER
OP TIL 200 PERSONER

telefon 73 65 42 31
sejrsvej 109 – 113, rinkenæs
Parkering til højre om bygningen og indgang ved Danmarks smukkeste golfbane

Se vores menukort på
Benniksgaardgolfrestaurant.dk 

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

 

 

 

 

spejdernes 
Avisindsamling
I GrÅsten, AdsBØL, ALnOr OG rInKenÆs
LØrdAG den 19. jAnuAr 2013
indsamlingen foretages af Gråstenspejderne det danske 
spejderkorps og kFUM - spejderne starttidspunkt kl. 9.00.

der udover er der mulighed for selv at afl evere ved 
vognmand knud erik Heissel på planetvej og i rinkenæs ved 
brandstationen på nederbyvej

der må aldrig lægges aff ald imellem aviserne/ugebladene.

borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, 
kan kontakte de ansvarlige indsamlingsledere:
For dds i Gråsten, Adsbøl, & Alnor: Hans Chr. Th omsen,
tlf. nr. 30 63 86 48, (lørdag indtil kl. 8.00).
For kFUM i rinkenæs: ove Jensen 50987633
Indsamlingen er sponseret af:

tusind tak
for den overvældende opmærksomhed ved mit 

25 års jubilæum den 29. december 2012
Med venlig hilsen

Brodersens Taxi & Turistfart 
Bjarne BrodersenJulehjælp

Gråsten – Adsbøl Menighedsråd
har i december 2012

haft mulighed for, at yde julehjælp 
til 18 voksne og 25 børn.

Det er muligt ved hjælp af de indsamlede 
midler i vore kirkebøsser, men ikke mindst 

ved hjælp af lokale sponsorer.

En stor tak skal lyde til Lions, Super Brugsen 
og Broager Sparekasse.

Helle Blindbæk
 Formand

Gråsten – Adsbøl Menighedsråd

Kære ditte-Marie
vi ønsker dig hjertelig tillykke 

med din 8-års fødselsdag 
torsdag den 17. januar.

vi håber du får en dejlig dag med 
gode gaver og glade gæster.

Kærlig hilsen
Far og mor,

Anne-Karin og Elisabeth

Kære farmand
Ja far, nu er det din tur til 

at komme i avisen.
Hjertelig tillykke med 

fødselsdagen på mandag.
vi håber du får en dejlig dag.

vi elsker dig
Knus fra Prinsesse,

Troldepus og Guldklump

Åbent hus
i anledning af at jeg fylder 50,
vil det glæde mig at se familie,

venner og bekendte til åbent hus, her hjemme
Mandag den 21. januar fra kl. 12.00 til 18.00

Hilsen
Allan

GRÅSTEN HANDELSSTANDS
JUBILÆUMSFOND
Af ovennævnte legats midler vil der 

kunne uddeles legater.

Legatet kan ifølge dets fundats søges af unge, 
fl ittige 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 fredag den 1. februar 2013
til Gråsten Handelsstands formand

Formand
Morten Latter

Sundsnæs 9 D, 6300 Gråsten

Mrk. kuverten: Legat

Kære Keven
vi ønsker dig hjertelig tillykke 

med din 10-års fødselsdag 
mandag den 21. januar.
du er en rigtig sej gut.

Hilsen
Mormor og morfar
Familie Mortensen
Familien Th omsen

Per Anders 
udstiller
Frem til 27. januar udstiller 
fhv. tandlæge per Anders, 
Gråsten, sine værker på 
baneGården i Aabenraa. 
Udstillingen hedder 
”Franske forbindelser”. 

per Anders har i en år-
række ejet et gammelt hus i 
sydfrankrig.

Udstillingen er åben 
fra tirsdag til søndag 
kl. 11-17. 
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Gråsten 
Bedemandsforretning

Dødsfald i udlandet - dødsfald på andet sygehus - hvad så?

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Frederik V. Jessens
begravelse.

En særlig tak til
personalet på Kløverhøj
Plejecenter, Kolding for

kærlig pleje

Inger M. Jessen
Lennart og Gilbert

Hjertelig tak

for al opmærksomhed ved vor kære mor

Maria Cathrine Koefoeds
begravelse fra Kværs Kirke den 5. januar

Gösta, Lloyd, og Kenn

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Lisbeth Junkers 
begravelse

tak for venlige tanker og omsorg i forbindelse 
med hospitalsindlæggelsen.

tak til personalet på intensivafdelingen på
åbenrå sygehus for uovertruff en pleje og omsorg

Peter og Helle
Erik Føgh

Dødsfald
elisabeth ingveldur 
Hansen, Gråsten, er død, 
68 år. 

Dødsfald
Margrethe toft, kværs, er 
død, 79 år. 

Velbesøgt nytårskur 
på Det lille Teater
Af Søren Gülck

For 2. år i træk blev der 
afholdt nytårskur på det 
lille teater i Gråsten. i år 
blev nytårskuren kombine-
ret med en medlemsfest.

i sin nytårstale sagde for-
manden ole Gaul nilum, 
at 2012 på mange måder 
havde været et dejligt år 
med mange aktiviteter 
og positiv omtale i medi-
erne. årets højdepunkt var 

naturligvis teaterets 40-års 
jubilæum, hvor der var en 
flot opbakning. desuden 
blev den nye scene færdig. 

2013 bliver også et travlt 
teater år, hvor vi allerede 
i februar opfører stykket 

woyZcek. desuden skal 
der atter opføres egnsspil. 
det bliver en dramatisering 
af et hørerspil fra 1975 om 
dengang i 1918, da Als 
i tre dage var udråbt til 
republik. der er informati-
onsmøde om sommerspillet 
d. 17. februar, sagde ole 
Gaul nilum henvendt til de 
omkring 50 deltagere.

Formanden ole Gaul 
nilum sluttede med at 
takke alle for deres engage-
ment og bad forsamlingen 
råbe et trefoldigt hurra for 
det lille teater. 

Kristina Asmussen, Hanne 
Clausen og Katrine Otzen 
er aktive skuespillere på Det 
Lille Teater og de var med til 
både nytårskur og fest. 
 Foto Søren Gülck

Ældre lærer om netbank
Af Søren Gülck

et halvthundrede men-
nesker i den modne alder 

var torsdag på skolebænken 
i Ahlmanns parken, hvor 
ældre sagen i Gråsten i 
samarbejde med danske 

bank havde indbudt til at 
bringe interesserede længere 
ind i netbankens forunder-
lige verden på pc, tablets og 
mobiltelefon.

både interessen og spørge-
lysten var efter kaffepausen 
stor, hvor interesserede 
kunne afprøve de mange 

nye muligheder, som var 
blevet præsenteret.

Fra danske bank udtryk-
te man stor tilfredshed med 
det store fremmøde, der var 
til engagementet. 

Et halvt hundrede mennesker lærte om netbank.
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BILLIGERE BILSYN 
I BROAGER

 

BROAGER BILSYN
Ved Christian Jørgensen
Ramsherred 3, 6310 Broager
www.bbsyn.dk

 

CJ@broagerbilsyn.dk

 
 

   
Mandag-tirsdag 8.00-16.00 / Broager
Onsdag 9.00-15.30 / Nordborg
Torsdag 8.00-17.00 / Broager
Fredag 8.00-15.30 / Broager
eller efter aftale

ÅBNINGSTIDER Bestil tid til bilsyn hos
Christian Jørgensen tlf.

61 60 08 08
Nemt og billigt

HUSK Vi har også motorkontor!

Bilsyn nu kun

350,-
inkl. moms

NU OGSÅ
AFDELING I
NORDBORG:

TVÆRVEJ 1
6430 NORDBORG

SYN Alle køretøjer max. 3500 kg

Horne’s Auto & Dækservice
Ramsherred 3
6310 Broager
Tlf.: 74 44 12 86
www.hornesauto.dk

PRISEKSEMPEL
195-65-15

Michelin

kr. 2620,-
Økonomidæk

kr. 2200,-

PRISEKSEMPEL
205-55-16

Michelin

kr. 3875,-
Økonomidæk

kr. 2845,-
Priserne er inklusiv moms, montering og afbalancering

Vi har vinterdæk 
til netop din bil
Ring og hør nærmere eller 
� nd os på hornesauto.dk

Ramsherred 3 · 6310 Broager
Tlf.: 74 44 12 86 · www.hornesauto.dk

Gammelmark Strand Camping 
er gået konkurs
Af Gunnar Hattesen

Rygterne har længe spredt 
det, men nu er det blevet 
officielt: Gammelmark 
Strand Camping er gået 
konkurs.

Efter nogle sløje somre 
stod det klart, at indehave-
ren Jan Siegers ikke længere 
længere havde mulighed 
for at drive den trestjernede 
campingplads med udsigt 
til Vemmingbund. Det er 
Sydbank, der har lukket for 
kassekreditten.

Jan Siegers har ejet cam-
pingpladsen siden 2001.

Ifølge JydskeVestkysten 
investerede Gammelmark 
Strand Camping i 2007 6 
millioner kroner i et poo-
lområde med nye service-
bygninger og 5.000 kva-
dratmeter naturlegeplads.

Lukningen berører 120 
fastliggere og tusindvis 
af turister, som må vælge 
andre pladser. 

Gammelmark Strand Camping skal sælges for 25 millioner kroner, hvis alle kreditorer skal 
have deres penge. Foto Søren Gülck

LæSerbrev

Det perfekte 
parløb
Refleksion på manda-
gens valganalyse i Jyske 
Vestkysten, nu hvor valg-
kampen åbenbart er godt 
i gang.

Borgmesterkandidaterne 
for de to "store" partier i 
byrådet drager kommunen 
rundt, for at vise hvor enige 
de er. I hvert fald om en 
ting, at borgmester Aase 
Nyegaard og Fælleslisten er 
deres fælles fjende.

Tankevækkende at de 
snakker brede forlig, når 
de ikke inviterer de øvrige 
partiers spidskandidater 
med på borgermøderne. 
Men de tror de kan selv og 
skal vi tro de landsdæk-
kende meningsmålinger 
går Venstre nok lidt frem 
og Socialdemokraterne 
lidt tilbage og så har de 16 
mandater tilsammen.

Skal de finde sammen 

politisk, skal der dog mere 
end en fælles fjende til. 
Der skal files noget i deres 
politiske mærkesager og 
ideologier.

Når det er overstået, vil 
politikken ligne det den 
nuværende meget brede 
konstituering arbejder efter 
og den politik, som vi i vo-
res tværpolitiske Fællesliste 
står for.

Men lidt morsomt er det 
da, at de vil have borgerne 
i Sønderborg kommune til 
at stemme ideologisk rødt 
eller blåt og resultatet bliver 
grønt. Det kan kun blive 
resultatet af deres parløb.

erik Lorenzen 
Illervej 21 
6310 broager 
byrådsmedlem for 
Fælleslisten
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Isvafl er
6 stk.

Hel kylling
DYBFROST

Tærter

Stor 
leverpostej

Grovboller

Opvaskebørster

 Altmuligklude
2 pakker

Fastelavns 
boller

Sprinkler 
væske

Palo 
Alto
Reserva

Blandet fars
8-12%

Milda eller 
Cremefi n

Coop Yoghurt

Coop Brød

Lakse 
portioner
4 x 100 gr.

Coop PålægRest parti
Kalkuner

Gøl pølser
500 gr.

Ta’ 2 pakker

2500

1500 gr.

3000

2495

500 gr.

1500

4 stk

1200

2 stk.

3000

2000

1 stk

800

4 liter

3000

3500

3 kg. 

10000

800 1000 gr.

1200

1000

Ta’ 3 pakker

10000

900

4 kg.

12000

8 stk.
Kun

2500

Flere 
slags

Spar 
19.90

Spar 
6.00

Frit 
valg

Flere 
varianter

Spar
67.95

Flere 
varianter

Flere 
varianter

Begrænset parti

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

D E L I K A T E S S E N

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder torsdag den 17. januar
til og med lørdag den 19. januar 2013. Forbehold mod trykfejl og udsolgt



20

Egernsund Lotto
Mandag den 21. januar kl. 19.00

i Egernsund ny skole
Vi glæder os til at se dig

Frem Fodbold Egernsund HK 71

FREM

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

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

www.ek-el.dk

v/ Vivian Jessen Storegade 15
6310 Broager Tlf. 7444 0035 

SKELDE GF
Skelde Gymnastikforening

a� older ordinær
GENERALFORSAMLING 

i klubhuset
Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formand Jens Christian Petersen 
i hænde senest den 29. januar 2013.

Bestyrelsen

DILETTANT FORESTILLING:
”3 MANDHAFTIGE DAMER”

Lørdag den 2. februar 2013
hos Fr. Jensens i Skelde.

Kl. 14.00 Kaffe med dilettant kr. 85,-
Kl. 15.00 Dilettant starter kr. 40,-

Ønsker man kaffe skal der ske tilmelding til Jacob og Gundhild 
tlf. 7444 1457 senest onsdag den 30. januar 2013.

Alle er velkommen

SKELDE FODBOLD
Herre senior

Udendørstræning starter

Lørdag den 16. februar 2013
Kl. 13.00 Træning (Husk løbesko)
Kl. 14.00 Spillermøde i Klubhuset

Herefter trænes der på stadion hver 
tirsdag og torsdag kl. 19.00

Kom og hør om planerne for den kommende sæson 
ved Morten Petersen og Christian Balling

Evt. spørgsmål så ring til Morten på tlf. 2022 2432

Alle er velkomme

DAME SENIOR
Udendørstræning starter

Søndag den 3. marts 2013
Kl. 14.00 Træning (husk løbesko)
Kl. 15.00 Spillermøde i klubhuset

Herefter trænes der på stadion hver 
mandag og onsdag kl. 19.00.

Første gang er onsdag den 6. marts.

Kom og vær med hvor det sociale samvær 
kombineres med fysisk aktivitet.

Evt. spørgsmål så ring til træner Claus Clausen 7444 2514.

Alle er velkommen

BROAGERLAND
indkalder herved til

Generalforsamling 
og årsmøde

Mandag den 4. februar kl. 19.00
hos Nette Jensen i Skelde

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen/årsmødet 
præsenteres vores lokale byrådskandidater.

Oplæg og politisk diskussion med 
borgmesterkandidat Peter Hansen og

Venstres poliske ordfører Ellen Trane Nørby.

Lokalhistorisk bog 
næsten udsolgt

Af Gunnar Hattesen

Ikke alle fik deres 
ønske opfyldt om, at 
bogen ”Broagerland 
XVII” var at finde blandt 
årets julegaver.

- Dette fremgår helt ty-
deligt af udsagn og salget 
efter jul. Det er ikke helt 
retfærdigt, når der i de 
senere udgivelser har været 

meget tidligt udsolgt, og 
denne situation nærmer sig 
nu, fortæller formanden 
for bogudvalget under 
Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland, Frede 
Simonsen.

Han glæder sig samtidig 
over, at der inden længe 
også kan meldes udsolgt 
på oplag nr. 2 af den popu-
lære dvd om Broagerlands 
traditioner. Bog og dvd er 
udbudt til en meget fordel-
agtig pris ved samkøb på 
200 kroner.

Er man interesseret 
i årsskiftet for 2012 
og DVD’en, kan man 
henvende sig til kiosken i 
SuperBrugsen i Broager, 
Gråsten Boghandel eller 
på Lokalhistorisk Arkiv i 
Broager, hvor der er åbent 
hver tirsdag eftermiddag. Broagerland XVII

Frisør tilbyder 
laminering af hår
Af Gunnar Hattesen

Hos Hår-Design i Broager 
tilbyder man som som et af 

de første steder i Danmark 
laminering af håret.

- Det betyder, at en 
tynd film beskytter håret. 
Lamineringen giver håret 
glans, giver det 10-15% 
mere volumen og giver et 
velplejet, sundt, skinnende 
og elastisk hår, fortæller 
frisør Vivian Jessen. 

Super Cup i 
Broager
BUI er i fuld gang med 
forberedelserne til fod-
boldstævnet "BUI Super 
Cup", som løber af stablen 

i weekenden 1.-3. februar i 
Broager-Hallen.

Stævnet arrangeres i sam-
arbejde med SuperBrugsen 
i Broager. 

Vivian Jessen og Armine B.
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Gråsten | Skolegade 

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

Sjælefuld og charmerende villa ved slotssøen

703-00103 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 2.395.000
120.000

13.081/11.780

11.127/10.973
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 236 572 1901 6 3 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Konkel 

Stor og solid villa på 190 m2 med super 
beliggenhed på Konkel lige ved skoven 
og i gåafstand til Gråsten centrum, skole 
og slotssøen. Villaen rummer mange mu-
ligheder for den rette.

Stor ejendom med mange muligheder

703-00195 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 845.000
45.000

5.037/4.837

4.376/4.572
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 190 798 1912 6 2 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

 

Smuk rødstensvilla med sjæl

703-00014

695.000
35.000

4.364/4.228

3.882/4.053

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
 

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 140 380 1930 5 2 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Stengeroddevej 

Smuk rødstenvilla med rødt tegltag, 
beliggende på Stengeroddevej lige ved 
Gråsten centrum og hele det nye smukke 
havnemiljø. Villaen er velbeliggende på 
380 m2 stor grund med smuk forhave 
og hyggelig lukket baghave. Villaen be-
står af stueplan, overetage samt kælder 
med integreret garage. En sjælefuld villa 
i original stand 

Ny pris

Bo til under 1500 kr. pr. md..... ring og hør 

703-00229 Telefon: 74 44 16 98

 K f d n C
 266 3561 1913 8 3 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

Spot

 

Gråsten | Stenvej, Rinkenæs

Spændende villa med rigtig mange 
muligheder til den pladskrævende 
familie med mange hobbies eller den 
selvstændige, som ønsker at drive 
liberalt erhverv fra ejendommen. Villaen 
fremstår i ældre men velplejet stand.

Solgt!

Hele byens ynglingsvilla - SOLGT TIL PRISEN

703-00240

2.595.000
130.000

14.257/12.537

12.231/11.710

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
 

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 197 3682 1877 8 3 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Broager | Sct Pauli 

Virkelig et unik og sjældent udbudt villa i 
Broager. I folkemunde er det hele byens 
yndlingshus og når man ser ejendom-
mens fl otte arkitektur, forstår man godt, 
hvorfor alle har det på den måde. 

Solgt til

prisen

Gråsten | Skolegade 

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

Meget charmerende byhus lige ned til slotssøen

703-00236 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 1.495.000
75.000

8.053/6.992

6.902/6.536
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 71 212 1899 4 3 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk

 

BROAGER
v/ Merete Lund Brock &  Henning Brock
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74 44 16 98
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

home Broager præsenterer...

Gråsten | Fjordvejen 

Stor og spændende villa, beliggende 
med fantastisk udsigt til Flensborg Fjord 
og med mange muligheder for den 
pladskrævende familie. Villaen fremstår 
i god stand.

Sag: 703-00248
Se mere på home.dk

Kontantpris 2.295.000
115.000

12.506/10.861

10.694/10.130
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 288 2965 1877 9 2 Energi

Brutto/Netto:
Udb.:

Stor villa med dragende udsigt til marker og vandet

 

Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 2.295.000

Skøn
udsigt

Gråsten | Stengeroddevej 

Hvis drømmen er en stor og fl ot murer-
mestervilla med sjæl, så er chancen der 
nu. Denne rødstensvilla er velbeliggende 
midt i Gråsten by med gåafstand til alle 
byens faciliteter.

Sag: 703-00090
Se mere på home.dk

Kontantpris 1.395.000
70.000

7.922/7.351

6.815/6.897
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 208 343 1922 6 3 Energi

Brutto/Netto:
Udb.:

Meget fl ot og sjælfuld rødstensvilla midt i centrum

 

Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 1.395.000

Stor

byejendom
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S u n d eve d

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

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

El-cyklerMobility 
scooter

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

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

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

Stenderup

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Røde Kors – Sottrup Kirke – Forsamlingsgården – Kor 92

inviterer til

NYTÅRSKOMSAMMEN 
på Forsamlingsgården Sundeved

SØNDAG DEN 20. JANUAR
KL. 14.00

Der orienteres om 
arrangementer for 2013

Stort gratis kaffebord
med underholdning ved kor 92

Kl. 16.30 i Sottrup Kirke 
afsløring af kunstværket 

”Sognet” af Jacob Tækker

Byfolk i stationsbygning i Avnbøl
Af Søren Gülck

Dorthe Hvalsøe og 
Tommy Rasmussen 
har skiftet bylivet 
i Sønderborg ud til 
fordel for en tilværelse 
i den gamle stationsby 
Avnbøl.

I foråret 2012 tog de 
beslutningen at købe den 
over 100 år gamle stations-
bygning. Det var en stor 
mundfuld, men for Tommy 
Rasmussen, der i den grad 
er handy mand, ligger op-
gaven lige til højrebenet.

- For mig er det ikke en 
belastning, men en hobby 
at renovere, siger Tommy 
Rasmussen, der er uddan-
net elektroingeniør.

- Vi søgte netop et hus 
med udfordringer og 
historie. Begge dele fandt 

vi i den gamle stationsbyg-
ning. Det er en utroligt 
spændende bygning, som 
vi siden, vi flyttede ind, har 
fundet mange spændende 
detaljer. Dem vil vi for alt i 
verden bevare med respekt 
for, at det også skal være 
vores hjem. Mange ting 
er med årene forsvundet. 
Derfor er vi interesseret, 
hvis nogen har gamle ef-
fekter, billeder eller historie 
fra dengang, bygningen var 
en stationsbygning. Det vil 
vi være taknemmelige for 
at modtage eller høre om. 
Hvis der skal betales lidt for 
det, gør vi gerne det, lyder 

det fra Dorthe Hvalsøe og 
Tommy Rasmussen.

Tysk byggestil
Bygningen er typisk tysk 

byggestil, der afspejler den 
tyske grundighed. De 40 
cm tykke og massive vægge 
har ikke en revne på trods 

af at toget i over 100 år har 
buldret forbi.

- Forsigtigt har vi taget 
gammel maling og tapet 
af væggene og nogle steder 

fundet de vægge, som de 
så ud for over 100 år siden. 
Hver dag dukker der fak-
tisk lidt mere af den gamle 
historie frem, siger Tommy 
Rasmussen. 

Dorthe Hvalsøe og Tommy 
Rasmussen på den gamle 
trappe. Trappehuset rummer 
mange fine detaljer.
 Foto Søren Gülck 

Bil alligevel 
ikke stjålet
En bil som forleden blev 
meldt stjålet ved samkørsel 
pladsen ved motorvejsaf-
kørslen i Vester Sottrup 
var alligevel ikke stjålet. 

Ejermanden havde blot 
glemt ved hvilken samkør-
sels plads han havde efter-
ladt bilen, og derefter troet, 
at bilen var blevet stjålet. 

Dødsfald
Hans Peter Martensen, 
Sottrupmark, er død, 78 år. 
Han blev født i Stenderup, 
hvor faderen var rebslager. 
Som ung tjente han ved 
landbruget, og derefter var 
han inde som soldat.

Herefter begyndte han 

som kreaturhandler, og det 
var han i 50 år.

Omkring 1950 mødte 
han sin kommende kone 
Marie. De mødte hinanden 
i Restaurant Sønderjylland 
i Sønderborg, hun hun 
arbejdede. Parret blev gift 
for 40 år siden, og de købte 
et mindre husmandssted på 
Sottrupmark.

Parret havde køer og grise 
og drev jorden.

Hans Peter Martensens 
store interesse var krea-
turhandel og han havde 
en stor berøringsflade og 
kom mange steder i 
Sønderjylland for at handle 
kvæg.

Han var en gemytlig og 
festlig mand, som elskede 
fest og farver.

Han efterlader sin hustru 
Marie. 



23

Hørt i byen
Kontorfuldmægtig ved 
Retten i Sønderborg, 
Aase Cathrine Møller, 
Gråsten, har været i 
audiens hos Dronning 
Margrethe for at takke 
for Fortjenstmedaljen i 
Sølv. 

Mens influenzaen raser 
er der i Gråsten en ro-
bust butiksindehaver, 
Michael Dreehsen, som 
i de 37 år han har drevet 
tøjbutik, kun har haft 5 
sygedage.

Rinkenæs Skole havde 
mandag besøg af Ar-
bejdstilsynet. Besøget 
resulterede i en grøn 
smiley.

H. Philip Jensen og 
Boy Lorenzen blev på 
generalforsamlingen i 
Gråsten Handelsstands-
forening genvalgt som 
revisorer.

Regnskabet for Gråsten 
Handelsstandsforening 
viste en omsætning på 
236.000 kroner. Kas-
sereren Allan Gellert 
kunne for første gang i 3 
år fremvise et overskud 
på godt 10.000 kroner.

En 26-årig mand fra 
Gråsten blev lørdag nat 
anholdt i Aabenraa. 
Han var impliceret i et 
slagsmål ved et værtshus. 
Fyren begyndte at råbe 
ukvemsord efter politiet. 
Hans veninde, en 19-
årig pige fra Rødekro, 
mente, hun skulle blande 
sig og begyndte ligeledes 
at svine politiet til.

Den nye leder af musik-
stedet Hagge’s i Tønder 
er den 55-årige Søren 
Thygesen Kristensen, 
som oprindeligt kommer 
fra Gråsten. Han er ugift 
og har ingen børn. Han 
har de seneste 34 år boet 
i Aarhus.

SuperBrugsen i Grå-
sten holder general-
forsamling fredag den 
15. marts på Gråsten 
Landbrugsskole. 

Fotograf og Fotohandel
v/ Alfred Køpke
Borggade 1, Gråsten
Tlf. 7465 0999

Pasfoto på 3 minutter

Kværsgade 9-11, KværsTlf: 7465 9206 - Fax: 7465 9559 - Mail: info@kvaers-kro.dk

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

Vinterbuffet
Leveres kun fra 22. december til 31. marts

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

Dertil hvide kartofler og en kraftfuld skysauce.

www.kvaers-kro.dk

250 til De 
Gamles Jul
De Gamles Jul fik lørdag 
en festlig afslutning i 
Ahlmannsparken, hvor 
der efter smag blev serveret 
Eisbein mit sauerkraut eller 
schnitzel.

Ikke færre end 250 gæster 
havde tilmeldt festen, og fik 
alle en herlig eftermiddag i 
selskab med musicalskue-
spiller Ditte Meisler og 
sanger og musicalperformer 
Christoffer Brodersen, der 
har sine rødder i Gråsten. 
Ditte Meisler og Christoffer 
Brodersen danner privat 
par, og selv om der skulle 
lidt overtagelse til, fik 
Christoffer Brodersen 

overtalt sin kæreste til at 
synge med på nogle af de 
smukke danske sange, der 
blev underholdt med i to 
afdelinger. 

Ditte Meisler og Christoffer 
Brodersen stod for den mu-
sikalske underholdning af de 
250 gæster. Foto Søren Gülck

Vil du have lokale 
butikker i morgen, 
så brug dem i dag

I en periode, hvor butikker og erhvervsliv står over for 
mange udfordringer har vi et særligt ansvar. Et ansvar for 

at gøre noget. Måske gøre noget andet, end vi plejer.

Som forbrugere har vi mulighed for at påvirke andres dagligdag 
gennem vores valg. Det betyder noget, hvor vi køber ind. 
Kører vi langt for at handle, kører vi over grænsen eller til 
Aabenraa, Kolding eller Sønderborg. Vi bestemmer selv.

 Brug dine lokale butikker � ittigt, så de også er lokale 
butikker i morgen, i næste måned og næste år. Læg 
hovedparten af dine indkøb hos dine lokale butikker.

 Ikke kun småindkøbene. Nej, læg størstedelen 
af dine indkøb lokalt, for ingen kan leve 

af småindkøb fra tid til anden. Det kræver 
et bevidst tilvalg af lokale butikker, så 
butikkerne er der de næste mange år.

 Du bestemmer selv.
Og vi er klar.

GRÅSTEN HANDELSSTANDSFORENING

Det lille Teater, Gråsten

”Woyczek”
Af: Georg Büchner

Instruktion: Svend Åge Wolff

Fredag den 1. februar kl. 19.30
Lørdag den 2. februar kl. 20.00
Torsdag den 7. februar kl. 20.00
Tirsdag den 12. februar kl. 19.30
Torsdag den 14. februar kl. 19.30
Lørdag den 2. og torsdag den 7.

er der mulighed for snitter fra kl. 19.00

3 snitter inkl. kaffe kr. 70.00 skal forudbestilles
Billetter. 60 kr. Woyczek er ikke egnet for børn

Billetbestilling på tlf. 7465 3767 elle på vores 
hjemmeside www.lilleteater.dk

Kina-udstilling 
i Gråsten
En delegation fra 
Sønderborg med repræsen-
tanter fra byråd, erhvervsliv 
og uddannelsesinstitutioner 
var i april 2012 på en uges 
besøg i Kina.
Hovedformålet med 
turen var at underskrive 
en venskabsby-aftale med 
byen Baoding - en by med 
ca. 11 mio. indbyggere, 
der ligger 140 km syd for 
hovedstaden Beijing.

Alle kan nu få et indblik 
i, hvad turen bød på, og 
hvilke muligheder, den var 
med til at åbne dørene for. 
Der er nemlig arrangeret 

en udstilling om turen. 
Den er tidligere vist på 
bibliotekerne i Sønderborg 
og Nordborg, og nu er 
de eftertragtede udstil-
lingsmontrer på Biblioteket 
Gråsten blevet ledige for de 
unikke effekter fra Kina.

Udstillingen kan ses her 
fra 21. januar til 1. februar 
i bibliotekets åbningstid, og 
den viser gaverne fra turen, 
en lang række billeder i en 
slags dagbogsform, video-
film, avisudklip, magasiner 
og tekster, bl.a. om de 
tiltag, turen allerede har 
medført. 
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Estate Gråsten - Når din bolig skal sælges!

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
StatSaut.  e jendomSmægler &  Valuar mde

Flot designet lavenergihus 1- familieshus

Gråsten
Dyrhøj 77

Sagsnr. 461  

Når du kommer ind og ser dette
hus, kan du virkelig mærke og se,
at alt går op i en højere enhed.
Lavt energiforbrug, godt
indeklima, XP2000 lysstyring fra
Conson, flot stil og en attraktiv
beliggenhed mm.

2.995.000Pris:
150.000Udb.:

14.830Brt.:
13.673Nt.:

232 824 1/4 1 2009

UGENS
BOLIG

1- familieshus Kliplev
Kliplev Nygade 1A

Sagsnr. 562  

Gulstensparcelhus med flere
udnyttelsesmuligheder. F.eks. kan
det udlejes med 2 lejemål eller
ændre hele huset til en familiehus
og opnå et fuldt boligareal på 159
kvm.  Huset er centralt beliggende
i byen Kliplev, hvor du både finder
skole, børnehave, sporst-faciliteter,
indkøbsfaciliteter, et lokalt godt
sammenhold samt gåafstand til
skov og Søgård Sø.

600.000Pris:
30.000Udb.:

4.005Brt.:
3.897Nt.:

159/57 817 2/4 2 1960

NYHED

Villa med stor garage 1- familieshus Gråsten
Dyrkobbelgård Alle 2

Sagsnr. 565  

Her er det perfekte parcelhus til
dig der søger en central
beliggenhed i byen, med plads til
hobbyaktiviteter i den tilhørende
store garage og værksted på 71
kvm. Fra huset har du gåafstand til
attraktivt indkøbscenter og dejlig
badestrand. Ligeså er der kort
afstand til skole, børnehave,
naturskønne omgivelser og meget
mere. 

795.000Pris:
40.000Udb.:

4.543Brt.:
4.562Nt.:

151 1.396 1/3 1 1971
VILLA BELIGGENDE PÅ STOR GRUND I GRÅSTEN BY

NY PRIS

Lejlighed til livsnyderen Ejerlejlighed

Rinkenæs
Sejrsvej 135 1

Sagsnr. 444  

Søger du et fristed hvor du kan
trække stikket ud, og nyde de
naturskønne omgivelser ved
Flensborg Fjord eller spille golf på
de flotte baner ved Benniksgård?
Her har vi lige den ejerlejlighed du
søger.

1.695.000Pris:
85.000Udb.:

9.861Brt.:
9.337Nt.:

115 1 1/3 1/2 2005

BRUG DEN SOM FAST BEBOELSE ELLER FRISTED FRA HVERDAGEN.

Pæn og attraktiv ejendom N. landbrug

Gl. Skovbøl
Velkær 14

Sagsnr. 169  

Skønt nedlagt landbrug, som er
blevet flot moderniseret i landligt
stil af sælger. Til ejendommen
hører 1,78 ha. jord udlagt i græs
ved huset. Hertil kommer 278 m2
stald med 3 hestebokse og
garage/ladebygning på 158 m2

1.995.000Pris:
100.000Udb.:

10.744Brt.:
9.468Nt.:

239 17.800 2/5 2 1880

Pæn og billig andelsbolig Andelsbolig

Ullerup
Trekanten 42
Sagsnr. 437  Her får du en pæn 
andelsbolig med tilhørende have
og carport. Boligen bliver opvar-
mes med nyere naturgasfyr fra
2007. En præsentabel andelsbolig
med en billlig husleje og god belig-
genhed

370.000Andelsbevis:
1.954Mdl. boligafgift:

855Mdl. forbrugsafg. a/c:

84 1/2 1 1989

NYE VINDUER OG DØRE

BILLIG
HUSLEJE

Pænt hus i roligt kvarter 1- familieshus

Egernsund
Æblehaven 7

Sagsnr. 404  

Pænt rødstenshus, beliggende på
lukket villavej i Egernsund. Huset
fremstår i god stand med et
velindrettet boligareal, som via
tilbygning fra 1986 bl.a. har givet
en stor og rummelig stue.  

1.055.000Pris:
55.000Udb.:

5.525Brt.:
5.247Nt.:

127 720 1/3 1/1 1983

Fantastisk beliggenhed Ejerlejlighed

Gråsten
Kystvej 61

Sagsnr. 486  

Fantastisk udsigt til vandet,
minimal vedligeholdelse, stilrent
hjem og hyggelige udeareal er kun
nogle af de ting du får med denne
ejerlejlighed. Her går både ude og
indemiljøet op i en højere enhed.

1.880.000Pris:
95.000Udb.:

9.572Brt.:
8.948Nt.:

94 848 1/2 st./2 2003

PANORAMAUDSIGT

Attraktiv andelsbolig Andelsbolig

Sønderborg
Langballe 57

Sagsnr. 469  

Her får du virkelig en velholdt og
stilfuld andelsbolig, hvor der er
lagt vægt på en veludnyttet
indretning og minimal
vedligeholdelse. Boligen er
beliggende i et nyere boligkvarter.

345.000Pris:
345.000Udb.:

4.700Brt.:
4.700Nt.:

106 1/3 1 2008
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7,90€

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

Kvalitetsdæk 
til Tysklands 

LAVESTE 
DAGSPRISER!

Tæt ved grænsen i Padborg og nær 
Fleggaards indkøbcenter

DÆKSKIFT 

INDEN 48 TIMER!

RING - A
FTAL TID

www.essen-in-fl ensburg.de
Brug vores 

Gratis Parkeringsbillet
til P-hus Rote Straße 15-17

Afstand til 
Restaurant Santorini

ca. 300 meter
(Fodgængerzone

ved Karstadt)

Afstand til 
Argentina Steak House

samt
Restaurant Dubrovnik

ca. 50 meter

Holm 9
Flensburg · 0049 461 27840

Südermarkt 9
Flensburg · 0049 461 24520

Minimumforbrug i 
restauranterne er € 12,-
Parkeringsbilletten er 

begrænset til 2, 5 timer. 

I restauranterne 
ombytter vi 

jeres P-billet 
til vores Gratis 

parketingsbillet

Åbningstider
Mandag - fredag 09.00 - 17.00
Lørdag 09.00 - 14.00

Nu laver vi også
dine dæk og
bremser til
FAIR PRICE

Olieskift og bilvask til

FAIR PRICE

Vask hver dag året rundt fra kl. 8-22
og betal med Dankort/Visa 

direkte ved vaskehallen.

Flensborgvej 4 • Tlf. +45 74 67 03 78 • www.TeamUnoX.dk

Altid fair price!

Væksten i Aabenraa Kommune 
udspringer fra Padborg
Af Gunnar Hattesen

Padborg betyder 
rigtig meget for hele 
Aabenraa Kommune. 
Sådan lyder det fra 
48-årige Thomas 
Andresen, der er 
Venstres nye borgmes-
ter kandidat i Aabenraa 
Kommune. Forleden 
var han på charmetur i 
Padborg.
- En stor del af den vækst 

vi har, udspringer fra 
Padborg. Den fremtidige 
vækst skal også komme fra 
Padborg. Derfor skal vi i 
Aabenraa Byråd være meget 
lydhøre, når der kommer 
ønsker fra byen, siger 
Thomas Andresen, som er 
godt kendt i grænsebyen, 
kommer her jævnligt, gør 
alle sine tøjkøb hos Palle 
og føler en stor tilknytning 
til Padborg, Kruså og 
Kollund.

- Som ung har jeg både 

gået med post i Padborg og 
arbejdet hos speditionsfir-
maet Danexim i Padborg, 
fortæller Thomas Andresen, 
der er født og opvokset i 
Søgård.

Efter skolegangen på 
Søgård Skole og Felsted 
Centralskole tog han stu-
denterkamen fra Aabenraa 
Statsskole, hvor han gik i 
parallelklasse med tidligere 
fødevareminister Eva Kjer 
Hansen.

Han er gift med Vivian, 

der er datter af Louise og 
Carl Sommer, som i mange 
år drev pibeforretning i 
Kruså. Parret blev gift i Bov 
Kirke. Thomas Andresens 
forældre bor i Kollund.

- Udfordringen er at skabe 
optimisme, som kan få folk 
til at tro på, at det er godt 
at bosætte sig i Aabenraa 
Kommune. Vi skal blive 
bedre til at udnytte vores 
geografiske placering og 
være mere aktive for at 
få virksomheder til at 

flytte hertil, siger Thomas 
Andresen, der har siddet i 
byrådet siden 2009. Han er 
garant for et fortsat bredt 
samarbejde i Aabenraa 
Byråd.

I ægteskabet er der tre 
piger. Maria på 22 år er 
sygeplejerske i Aabenraa, 
Vanessa (21) læser til fy-
sioterapeut i Haderslev og 
Sanne (17) går i gymnasiet 
i Aabenraa. 

Fakta
Thomas Andresen, 
48 år, Tinglev, direktør 
i entreprenørvirksom-
heden Brdr. Daugaard 
Pedersens afdeling i 
Aabenraa, gift med dag-
plejer Vivian Andresen. 
Parret har tre døtre. Han 
slapper af med sejlsport, 
tennis og restaurering af 
et gammelt sommerhus i 
Vemmingbund.

Venstres borgmesterkandidat Thomas Andresen i snak med Birthe ”Bibbe” Johansen og Leif Andersen i Padborg Torvecenter.
 Foto Søren Gülck

BovAvisTak fordi du 
handler lokalt



gudstjenester
Kollund KirKe 

Søndag den 20. januar kl. 10.00 
ved Majbrit Daugaard

Bov KirKe
Søndag den 20. januar kl. 10.00 
ved Hanne Christensen og 
kl. 14.00 Tysk gudstjeneste

HolBøl KirKe
Søndag den 20. januar kl. 19.30 
ved Hanne Christensen 

BovAvis
Ansvarshavende

redaktør
Gunnar Hattesen

Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

salgschef
Søren Gülck

telefon 23 23 73 37
sg@bovavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

telefon 29 25 95 50
jc@bovavis.dk

Mediekonsulent
Ingrid Skovbo Johannsen

telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk 

Industriel Produktion
www.graphos.dk

Hans-Ole Nielsen

telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk

Oplag: 19.127
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
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Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Jernbanegade 59, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15
www.rabol-jorgensen.dk

post@rabol-jorgensen.dk

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

 
 

 
 

Kollundhus Dit forsamlingshus
Udlejning Tlf. 51557830

Dødsfald
Ellen Wortmann, Kollund, er 

død, 84 år. Vor kære

Benny Paridaen
”Bedstefar”

er stille sovet ind
Kruså, den 12. januar 2013

I kærlig erindring
Mia og Palle

Mille, Sander, Nicklas og Bodil
Bisættelsen finder sted fredag den 18. januar

kl. 13.30 fra Bov Kirke
I stedet for evt. blomster kan man betænke 
Hospice Sønderjylland, konto i Jyske Bank 

7751 1146324, mrk. Benny Paridaen 

Mandag d. 21. januar kl. 14 i Kirkeladen, i Bov
„Min sidste vilje“ i samarbejde med Ældresagen. 
Mød ældresagens jurist Torben Lenstrup og præst 
Paul Møller, Kollund. Juristen vil fortælle om arv 
og testamente - pas på hinanden juridisk. Paul 
Møller vil fortælle om døden set med religiøse 
øjne mht. begravelse/bisættelse samt forberedel-

-
kage kr. 30. Tilmelding senest tors. 17/1 kl. 12 til 
Grethe 74676686 eller Else 74678837. Del 2 d. 
18/2.

Fælles omstilling & hjemmeside
tlf. 74670917 & www.bovsogn.dk

& kirkeværge tlf. 74608494

Filmaften i 
kirkeladen
Onsdag d. 23. januar kl. 19.30

chips og rødvin. Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov.

Min 
sidste
vilje  del 1

Dødsfald
Benny Paridaen, Kruså, er 
død, 67 år.

Han var en venlig, pligt-
opfyldende og hjælpsom 
mand.
Benny Paridaen var født 
og opvokset i Holland, og 
kom i 1977 til Danmark, 
hvor han blev gift med 
Bodil, og parret bosatte sig 
i Bov.

Benny Paridaen var i 
mange år eksportchauffør, 
og kørte med lastbil rundt i 
hele Europa. For et år siden 
stoppede han på grund 
af sygdom, og de sidste 4 
måneder var han indlagt på 
Hospice i Haderslev.

Benny Paridaen efterlader 
sig sin datter, Mia, der bor 
i Kruså, og tre børnebørn. 

Kære Morten/far/
svigerfar/farfar og morfar.

Du ønskes et stort forsinket tillykke 
med de 50 år den 6. januar.
Vi glæder os til at fejre dig.

Knus fra, Berit, Malene, Simon, Ditte, Bo, 
Rie, Brian, Lærke, Erik, Christian og ”Blob”

Kollund Awten 
med revy-grin
Af Gunnar Hattesen

Der venter publikum et 
godt grin, når tæppet 
går for årets Kollund 
Revy på Kollundhus fre-
dag den 25. januar og 
lørdag den 26. januar.

Siden november har 
aktørerne øvet flittigt 

og de sidste replikker og 
revysange er netop blevet 
finpudet.

De medvirkende aktører 
er Marion Christensen, 
Annemarie Jacobsen, 
Niels Damgaard og Jens 
Christensen.

Tekstforfattere er Fidde 
Johannsen og Anneli 
Gerdsen.

Der er blandt andet 
indslag om hustruvold, 
Dronningens nytårstale, 
orkan i Kollund, som var 
10 gange værre end den i 
New York, Tønder Bank, 
politiet og to piger, som 
begge har været skilt.

Billetter til revyen kan 
købes hos Bindzus Lamper.

Begge aftener serveres 
der revymiddag og lørdag 
aften er der traditionen tro 
Kollund Awten med festlig 
musik og dans. 

Bøde
En polsk lastbilchauffør 
har fået en bøde, fordi han 
ikke passede ordentligt på, 
da han prøvede at reparere 

dieselpumpen på sin lastbil 
på Thorsej i Padborg.

10 liter diesel løb ud og 
Brand @Redning måtte på 
arbejde for at rydde op. 
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UDSALG

UDSALG

UDSALG

UDSALG
UDSALG

UDSALG

UDSALG

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: 9.30 - 17.30 · LØRDAG: 9.30 - 12.30

GARANT PADBORG
H. S. Tæpper & Gardiner
Nørregade 37-39
6330 Padborg · 74 67 19 54
www.garant.nu

UDSALG
UDSALG

UDSALG

UDSALG

AFPASSEDE TÆPPER

ALLE TÆPPERESTER

UDSALG
- 25% - 50%

op til 75%

UDSALG

UDSALG
- 25%

UDSALG

UDSALG
PLISSÉ- OG LAMELGARDINERUDSALG

UDSALG
- 25%

ALLE LAGERVINYLER

SENGETILBEHØR

- 25%
nu

- 25%
Alle fjer

og dundyner

Ikke nedsatte
sengesæt og

plaider

- 10%
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Okslundvej 3
6330 Padborg

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

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

www.blaakorsgenbrug.dk

Møbler og dødsboer 
afhentes gratis. 

PADBORG

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

ÅBENT ALLE DAGE 9.00-19.00

MADPLAN
TIRSDAG Kotelet med grøntsager

ONSDAG Stegt lever med bløde løg

TORSDAG Dansk bøf med bløde løg

FREDAG Lasagne med blandet salat

MANDAG Forloren hare

TIRSDAG Boller i selleri

Lunt og lækkert

45� 
Se også 

vores lækre 
Hjemmelavede 

retter til 
mikrobølgeovnen

1 stk 39,95
2 stk 70,00

Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

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

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

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

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

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, eller sendes 
som e-mail på: annonce@bovavis.dk -  eller afl everes hos 
Frk. Himmelblå, Nørregade 13, 6330 Padborg

Detention
En russisk lastbilchauffør 
røg forleden i detentionen 
i Aabenraa, fordi han van-
drede meget beruset rundt 
på Thorsvej i Padborg.

Russeren ventede på 

returlæs, men Politiet skøn-
nede, at han havde fået så 
meget indenbords, at han 
ikke kunne tage vare på sig 
selv. 

Den danske 
udvandring til USA
I perioden fra 1860 og 
frem til 1920 udvandrede 
over 300.000 danskere 
oversøisk. Langt de fleste 
af dem udvandrede til 
Nordamerika. Her håbede 
de at kunne skabe en bedre 
fremtid for dem selv end i 
Danmark.
I dette foredrag vil arkivar 
Leif Hansen Nielsen fortæl-
le om baggrunden for ud-
vandringen, om overfarten 

og om de forhold, der 
mødte udvandrerne, når de 
gik i land.

Foredraget foregår i 

Landsarkivets foredragssal, 
torsdag den 17. januar kl. 
15-16. Der er gratis adgang 
for alle. 

Travl snedker i Holbøl
Af Gunnar Hattesen

Snedkermester Jo 
Henggeler er ikke bare en 
fingersnild håndværker, 
men også en mand, som i 
23 år har været forankret i 
lokalsamfundet.

- Jeg kom til Danmark for 
23 år siden fra Schweiz, og 
to år efter ankomsten blev 

jeg selvstændig, fortæller 
50-årige Jo Henggeler, der 

er ferm til at lave vinduer, 
køkkener og inventar.

- Det går ganske udmær-
ket. Der er altid noget at se 
til, lyder det optimistisk fra 
Jo Henggeler. 

Jo Henggeler er en erfaren 
håndværker, som har været 
selvstændig i 21 år. 
 Foto Jimmy Christensen

Ung fyr fra Kruså klar 
til DM i skills
Af Gunnar Hattesen

Kenneth Sparvat fra Kruså 
er tagdækker og en dygtig 
en af slagsen.

Han er så god til sit 

håndværk, at han 24.-26. 
januar drager til Aarhus for 
at deltage i DM i Skills. 

Det er en konkurrence 
hvor landets dygtigste lær-
linge og elever dyster om at 

være den bedste inden for 
hver sit håndværk.

Vinderne i Danmark kva-
lificerer sig til VM i Skills i 
Leipzig til sommer. 

Sølvtøj stjålet 
i Kruså
Ved et indbrud i en villa 
på Buen i Kruså blev der 
stjålet sølvtøj.

Gerningsmanden 

kom ind i huset ved at 
brække et køkkenvindue 
op. Indbruddet skete i 
weekenden. 

Hædersmedalje for 
25 år i tjeneste
Ved nytårsparolen på 
politigården i Aabenraa 
modtog 48-årige Karsten 
Klintø og 46-årige Lars 

Hansen fra Udlændinge-
kontrol afdelingen i Padborg 
en hædersmedalje for 25 år 
i tjeneste.

Karsten Klintø bor til 
daglig i Hoptrup ved 
Haderslev, mens Lars 
Hansen bor i Kværs .

Bil stjålet
En hvid Citroen C3 med 
nummerplade BW 55059 
blev fredag aften stjålet, 

mens den holdt parkeret på 
Hærvejen i Bov. 
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Se åbningstider og 16 siders avis på www.kanontilbud.com. 
Der tages forbehold for trykfejl og ikke leverede varer. 

Tilbudene gælder i Flensborg og Süderlügum
fra den 11.01.2013 - 31.01.2013

  www.kanontilbud.com

     Vi er billige!

Apenrader Straße 41-45
Flensburg

Ehlerskamp 9
Burg på Fehmarn

Hauptstrasse 50
Süderlügum

M & M‘s
Peanut, Choco, Crispy
335/400 gr · fritt val

Slots Classic, Pilsner 
3 x 24 x 0,33 ltr · frit valg

12499 DKR

Captain Morgan, 
Gordon‘s, Smirnoff, Baileys 
1,0 ltr · frit valg

9999 DKR

Santa Christina
Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, 
Cabernet Sauvignon Rosé
6 x 0,75 ltr

9999 DKR

3
kasser

Kanon
Tilbud
Kanon
Tilbud

6
flasker

1999 DKR

Panda
Licorice Mix Choco, Licorice Mix Original, Licorice Mix Party, 
Licorice Original, Licorice Salty Salmiak, Licorice Filled 
2 x 330 -500 gr · frit valg

2999 DKR
2
poser

Sprite, Fanta, Coca Cola
3 x 24 dåser á 0,33 ltr
frit valg 14999 DKR3

kasser



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

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

Mad ud af huset

- ring og bestil

Dagens ret 
Onsdag  d. 16/1: Svensk pølseret

Torsdag d. 17/1: Kylling m/ bacon på rodfrugter

Fredag d. 18/1: Forloren hare m/ kartofler og vildtsovs

Lørdag d. 19/1: Ribbenssteg m/ rødkål, kartofler og sovs

Søndag d. 20/1: Pasta med kødsovs

Mandag d. 21/1: Gullasch m/ ris

Tirsdag d. 22/1: Spis hvad du kan: stegt flæsk m/ persillesovs 

Onsdag d. 23/1: Gammeldags oksekødssuppe m/ flute, kød- og melboller

BovAvis
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Hvordan kommer du gennem vinteren?
Af Gunnar Hattesen 

Foto Søren Gülck

Lige nu venter mange af os på lys, varme og et spirende forår. Mange bliver påvirket af mørket. Det 
anslås, at hver 10. dansker bliver markant påvirket af det manglende lys. Nogle får endda en vinterde-
pression. 
Der er nogle råd for at undgå vinterdepression: Sug lyset til dig, bevæg dig mere, hvil dig rigeligt, find 
hygge i vinteren og spis groft og tag vitaminer.

Alice Lykkeskov Soll, 
Kollund

- Jeg dyrker sport for 
at holde humøret oppe. 
Humøret har det meget 
bedre, når man har dyrket 
styrketræning. Jeg arbejder 
i Sydbank i Aabenraa, og 
sørger for, at stå op hver 
dag ved at have et hæve- og 
sænkebord.

Birgitte Liljegren, Bov
- Jeg nyder det gode vejr, 

når solen skinner. Jeg spiller 
håndbold i Bov IF, og det 
giver energi. Derudover er 
jeg kasserer i Grænserevyen, 
Bov IF Fodbold og 
Vesterbæk Motorcross, og 
det giver nok at se til.

Peter Juhl, Kruså
- Jeg tager godt med tøj 

på. Jeg sørger for at få en 
masse lys og går ture på 
Gendarmstien. Jeg ser gode 
film i TV , spiller kort og 
hygger mig også med at 
spille familiespillet Mølle 
og Dam.

Gitte Jensen, Kruså
- Jeg er glad for at gå på 

arbejde på Kruså Mejeri, og 
det er en god arbejdsplads. 
Vi tjener en god løn. Jeg 
arbejder i kantinen, hvor 
jeg laver smørrebrød til de 
200 ansatte.

Renate Jørgensen, Padborg
- Jeg går til computer-

kundskab i Ældre Sagen, 
svømmer og går en tur 
hver dag. Det hænder, jeg 
kører til Sønderhav, kigger 
ud over vandet og mindes 
gamle dage, da jeg arbej-
dede på Strandhotellet.

Hans Borst, Kruså
- Jeg går til hundetræning 

2 gange om ugen i Søgård. 
Jeg har en schæferhund, 
som kræver, at man 
mindst går en time hver 
dag. Vi går ture i Kollund 
Skov, i Kruså eller på 
Gendarmstien. Hunden vil 
gerne ud at luftes.

Vilsbæk-mand har 
smidt fedtet
Af Gunnar Hattesen

For 2 år siden var Allan 
Damm fra Vilsbæk en 
fyldig mand på 112 kilo. 
Men sådan er han ikke 
mere.

Nu er Allan Damms vægt 

nede på 82 kilo, og han er 
næsten ikke til at kende.

Men Allan Damm under-
streger, at han ikke er syg.

Han er derimod begyndt 
at dyrke fitness i Sport og 
Fitness i Padborg.

- Jeg har dyrket fitness i 
et års tid. Jeg går i fitness 
5 dage om ugen. Hver dag 

bruger jeg halvanden time 
på fitness. Oveni kommer 
spinning. Det er det, der 
skal til for at komme til at 
se ordentligt ud, fortæller 
27-årige Allan Damm, der 
til daglig arbejder på Tulip 
i Aabenraa, hvor han laver 
leverpostej. 

Allan Damm har i et års tid gået til fitness, og vægten er raslet ned fra 112 kilo til 82 kilo. 
                                                                                                                Foto Søren Gülck 
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Tilbyder foredrag i 

HJERTEVENLIG KOST
på Frøslev Padborg skole
Torsdag den 31. januar kl. 19.00
Hvad siger den nyeste viden om kost ved forhøjet kolesterol?
Hvordan virker nødder, olier og kostfi bre 
på blodets kolesteroltal?

Dette foredrag indeholder en gennemgang af hjertevenlig kostrigtig 
kost, hvis man er interesseret i at spise så kolesteroltallet forbedres.

Der indledes med generel ernæringsfysiologi i forhold 
til blodets indhold af kolesterol. Herefter gennemgås 
diætprincipper, samt råd og vejledning om sammensætningen 
af kostens komponenter, motion og kolesteroltal.

Foredragsholderen svarer meget gerne på spørgsmål.

Susanne Skaarup Marker er uddannet økonoma, aut. Klinisk diætist, 
Master i Fitness og træning og er ansat som lektor hos 
Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed i Haderslev.

Tilmeldelse på aftenskolerne@bbsyd.dk eller på tlf. 74651187.

Entre 100 kr.

120 elever på skiferie i Østrig
Af Gunnar Hattesen

120 elever fra Frøslevlejrens 
Efterskole er draget på 
en ugeland skiferie til 
Steinnach i Østrig. 

- Det er efterhånden ble-
vet en tradition, at vi drager 
på skiferie i Østrig, fortæl-
ler lærer Signe Hemmet 
Jacobsen, der er med på 
skiferien sammen med 11 
andre lærere.

Eleverne og lærerne er 
rejst til Østrig i 3 busser. 

Lille Rasmus må undvære sin 
mor, efterskolelærer Signe 
Hemmet Jacobsen, der er 
rejst på skiferie i Østrig.
 Foto Søren Gülck 

Indskrivning
Schulanmeldung

Sommer 2013

Deutsche Schule Pattburg
Telefon: 74673106

Dienstag, 22. Januar
7.30—16.00 Uhr
Oder nach Vereinbarung
Unverbindlicher Informationsbesuch

Tirsdag, 22. januar
Kl. 7.30—16.00
Eller efter aftale
Kig ind helt uforpligtende!

www.dspattburg.dk
pattburg@deutscheschule.dk

Deutsche und dänische Traditionen,
Tyske og danske traditioner.

Zweisprachigkeit von Anfang an.
To sprog lige fra starten.

LIONS CLUB 
BOV

har igen i julemåneden december 2012 haft 
aktivitet i Torvecentret, Padborg, med tombola 

og julegodter i Lions-Teltet. Dette har været 
muligt via et 3-cifret antal sponsorer.

Alle sendes hermed en velment TAK for den store 
imødekommenhed ved ethvert sponsorat.

Aktivitetens overskud fordeles til mange gode 
formål: lokalt, nationalt og internationalt.

Efterlysning: Vores grill er forsvundet – har nogen 
en anelse om, hvor den nu kan befi nde sig?

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 17. januar 2013

kl. 19.30 på Bov Bibliotek
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vises fi lm
fra turen til FLORIADEN i Holland 2012.

Kaffe/ The med boller og lagkage: 50,- kr.

Vel mødt! 
Bestyrelsen

PADBORG
HAVEKREDS

HAVESELSKABET

122. syngebal på 
Frøslev Kro
Af Gunnar Hattesen

Det historiske Frøslev 
Mandskor, der har 
eksisteret siden 1878, 
er efter nytåret startet 
med at øve til det 122. 
syngebal på Frøslev 
Kro, der finder sted 
fredag den 1. marts, 
lørdag den 2. marts og 
søndag den 3. marts.

Syngeballet er tilrettelagt 
af Frøslev Sangforening 
og har fundet sted hvert år 
siden 1891.

- Vi var 22 mænd til 
øveaften, og vi glæder os til 
syngeballet, fortæller Iver 
H. Ottesen.

Dilettanterne har også 
fået udleveret rollehæfter, 
og er begyndt at indøve 
dilettantstykket.

Frøvlev Mandskor øver 
hver mandag aften kl. 
19.00 på Frøslev-Padborg 
Skole. 

Frøslev Mandskor er begyndt at øve til syngeballet. Korleder er Frøya Gilberg. Arkivfoto Søren Gülck

TILSTANDS-
RAPPORT

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



Norman Rudbeck

Savværksvej 5,

NY ADRESSE!

Kruså Autoværksted
v/ Johannes Bøgh, mekanikermester

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

TAXI
EDENHOFER
+49 461 13 0 13

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

Vilsbækvej 29,
6330 Padborg

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

RING FOR ET 
UFORPLIGTENDE TILBUD

Ring til Claus Petersen

Tlf. 20 93 10 24. 
Ring til Jan Christiansen

Tlf. 20 41 04 66

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

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers
nødservice

Mail: cs@cs-autotransport.dk
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www.louispoulsen.com
www.louispoulsen.com

Enigma 545
Design: Shoichi Uchiyama

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

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

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

ALT I 

SERVICE/SALG

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Bred VVS A/S                     CVR 24 21 04 99  

Kruså  ·  Gråsten  ·  Holbøl  ·  Als  ·  Aabenraa
Skrænten 22 · 6340 Kruså · Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk 

Rådgivning inden for alt VVS, 
Gas service, Blikkenslager, 

Vand, Varme, Sanitet, 
Ventilation, Jordvarme

Nyt vejnavn i 
Kruså
Kruså Mejeri, der har 
udkørsel på Åbenråvej 2, 
ønsker, at Åbenråvej frem-
over staves Aabenraavej.

Mejeriet begrunder 
ændringen med, at 
kunder, leverandører og 
redningskøretøjer ofte ikke 

kan finde vej til mejeriet, 
hvis de bruger adressen 
Aabenraavej.

Aabenraa Kommune 
har behandlet sagen og 
godkendt, at vejnavnet 
fremover skal staves med to 
aa'er i stedet for med å. 

Afdelingschef
50-årige Bo Thygesen er 
blevet ansat som afdelings-
chef i Meldgaard Transport 
A/S, hvor han får ansvaret 
for godt 100 ansatte og 80 
entreprenørbiler.

Han bor i Padborg og 
har en baggrund inden for 
transport og logistik, hvor 
han senest har været pro-
duktmanager i Tyskland os 
DSV Road GmbH. 
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Vil du have lokale 
butikker i morgen, 
så brug dem i dag

I en periode, hvor butikker og erhvervsliv står over for 
mange udfordringer har vi et særligt ansvar. Et ansvar for at 

gøre noget. Måske gøre noget andet, end vi plejer.

Som forbrugere har vi mulighed for at påvirke andres dagligdag gennem vores 
valg. Det betyder noget, hvor vi køber ind. Kører vi langt for at handle, kører vi 
over grænsen eller til Aabenraa, Kolding eller Sønderborg. Vi bestemmer selv.

 Brug dine lokale butikker fl ittigt, så de også er lokale 
butikker i morgen, i næste måned og næste år. Læg 
hovedparten af dine indkøb hos dine lokale butikker.

 Ikke kun småindkøbene. Nej, læg størstedelen af dine indkøb lokalt, 
for ingen kan leve af småindkøb fra tid til anden. Det kræver et bevidst 

tilvalg af lokale butikker, så butikkerne er der de næste mange år.

 Du bestemmer selv.
Og vi er klar.

Guldbrud hos frisør
Af Gunnar Hattesen

70-årige Agnes Nissen 
fra Fårhus fik lørdag 
sat håret hos Salon 
Søs før aftenens store 
guldbryllupsfest på 
Frøslev Kro, hvor der 
var inviteret 79 gæster.

Lige fra morgenstunden 
havde hun en hektisk, men 
også en festlig dag. Hun 
og gemalen, Knud, fik om 
morgenen besøg af familie 
og venner.

Agnes Nissen stammer 
fra Forballum på den søn-
derjyske vestkyst. Gemalen 

Knud Nissen var i mange 
ansat som tolder, mens 
Agnes i 19 år var ansat på 
Rønshave Plejehjem.

I det gæstfrie hjem er der 
opvokset 2 piger. 

Agnes Nissen var til frisør hos Salon Søs i Padborg før hun om aftenen fejrede guldbryllup 
med sin gemal Knud på Frøslev Kro. Foto Søren Gülck

Målbevidste kunder 
med udsalgsfeber
Af Gunnar Hattesen

Mens forretningerne i 
Padborg Torvecenter 
blev jule-invaderet, 
er det traditionelle 
januar-udsalg også et 
tilløbsstykke.

Hos Bibbe satser man stort 
på januar-udsalget. Og i 
dametøjsbutikken kneb 

det med plads til at rykke i 
tøjbutikkens bøjler og finde 
præcis det, man begærede.

De gule udsalgsskilte 
og fantastiske tilbud om 
store rabatter på alverdens 
mærkevarer var klistret op 
overalt, og det fik kunderne 
til at stå i kø for at få fat i 
de attråede bluser, de fede-
ste kjoler eller den hidsigste 
g-streng.

- Udsalget har været gan-
ske udmærket, lyder det fra 
en tilfreds Birthe "Bibbe" 
Johansen, mens hun ekspe-
derer en kunde.

Inge Stubberup fra 
Smedeby fandt en bluse hos 
Bibbe, og den købte hun 
med hjem.

- Jeg er altid til udsalg 
hos Bibbe. Der er meget 
spændende tøj at kigge på, 

siger Inge Stubberup, som 
sætter pris på at købe tøj til 
en god pris.

Kampen om at sikre sig 

det rigtige design i den 
rigtige størrelse til den 
rigtige pris, foregår uden 
dramatik. Får man ikke 

den ene bluse, er der nok en 
anden, der er akkurat lige 
så god. 

Der blev rykket i tøjbutikkens bøjler for at finde præcis det, man begærede. Foto Søren Gülck

Inge Stubberup havde 4-årige Oscar med på udsalg hos Bibbe. Foto Søren Gülck
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Spændende sviptur til

Stockholm
og Helsinki

 

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

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

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

smukke skærgård med kurs mod Helsinki.

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

i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.

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

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

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

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

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

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

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

Prisen inkluderer:
3 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på 

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

Tilmelding til telefon
2116 0683
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Avifauna dropper salg 
af fugle
Af Gunnar Hattesen

Fugleburene hos Avifauna 
i Kollund står tomme. 

Dyreforretningen måtte 
forleden aflive 450 fugle, 
fordi Fødevarestyrelsen 
havde konstateret 

papegøjesyge hos 2 af 
fuglene.

- Det kostede os 70.000 
kroner, og der er ingen 

forsikring, der dækker 
tabet, forklarer Martin 
Schmidt, der er medejer af 
Avifauna.

- Fremover vil vi ikke 
længere sælge fugle, da det 
er forbundet med for stort 
besvær. Fødevarestyrelsen 
kræver nemlig, at man skal 
registrere, hvem man har 
købt dem af, samt hvem 
man sælger hver enkelt af 
fuglene til, forklarer Martin 
Schmidt.

Avifauna har solgt fugle i 
43 år. 

Fem skarpe til Hanne 
Møller
Af Gunnar Hattesen

Navn: Hanne Møller 
Alder: 19 år 
Erhverv: Handelsskoleelev på 
EBC Aabenraa 
Bopæl: Smedeby
Hvad ville du gøre om, hvis 
du fik chancen?
- Ikke så meget. Der er 
ingen kæreste, jeg ville have 
undværet. Måske skulle 
jeg have lavet flere lektier, 
da jeg gik på Bov Skole og 
Kruså Skole.
Nævn en person, der har 
ændret dit liv?
- Det har min mor, Bente. 
Hun har opdraget mig på 

en god måde. Hun er altid 
hjælpsom og så giver hun 
mig lommepenge.
Hvad har været din bedste 
ferie?
- Det var sidste sommer, 
hvor jeg var en uge på ferie 
på Kreta med min søster. 
Det var bare solferie. Vi 
slappede af og hyggede os 
med at svømme i poolen. 
Hvilken kendt person ville 
du helst spise en god middag 
sammen med?
- Det skulle være sangeren 
Rasmus Seebach. Han er 
sød og charmerende, så det 
kunne blive en hyggelig 
middag. 

Hvad laver du om 10 år?
- Jeg starter efter som-
merferien på Statskundskab 
på Aarhus Universitet. Når 
jeg er færdig med univer-
sitetsuddannelsen kunne 
jeg godt tænke mig at blive 
gymnasielærer, konsulent 
eller ansat i en privat virk-
somhed. Jeg har 2 piger 
og samme kæreste. Han 
hedder Jannik og er elektri-
ker. Han vil gerne læse til 
ingeniør i Horsens. 

Hanne Møller har et 
fritidsjob i SuperBrugsen i 
Padborg. 
 Foto Søren Gülck

Martin Schmidt er ked af, at 
man ikke længere kan sælge 
fugle.

Generationsskifte i Avifauna
Af Gunnar Hattesen

Et glidende genera-
tionsskifte er på vej i 
Avifauna i Kollund.

Dyrebutikken blev 

grundlagt i 1970 af Ole 
Schmidt (64) og har 10 
ansatte.

Sønnen, 21-årige Martin 
Schmidt har købt en 
andel i firmaet sammen 
med 24-årige Christian 

Dirchmisch, der har været 
ansat i firmaet i 7 år.

Martin Schmidt er ud-
dannet murer hos Hans 
Emil Nissen, Bov.

- Da chancen bød sig 
for at blive medejer af 
Avifauna, greb jeg den. Jeg 

kender firmaet, og ved, 
hvad jeg går ind til, fortæl-
ler Martin Schmidt.

Det er meningen at 
Martin Schmidt og 
Christian Dirchmisch 
helt og fuldt skal overtage 
Avifauna i 2016. 
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Kliplev Auto- 
& trAKtorservice
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev 
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324 
Mobil 2140 8332

Festlokaler udlejes
Festlokaler op til maks. 200 pers.

10 gæsteværelser
Enkelt, dobbelt og 

familieværelser

Kr. 300,- 
pr. pers. inkl. morgenmad

Bovrup Gæstegivergård
Bovrup Storegade 14
Bovrup
6200  Åbenrå

Telefon 74 68 02 06
www.Bovrupkro.dk

Bovrup-Varnæs Husholdningsforening
afholder

Generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægter

Torsdag den 31. januar kl. 19.00 
på Sundeved Efterskole

Ligeledes
Vinsmagning ved Røllumgaard,

hvor der serveres lidt mundgodt til.

Så ta’ naboen, kollegaen, manden og veninden med

Pris: 60 kr. pr. ikke medlem
Velmødt til en hyggelig aften,

hvor alle er velkomne både m/k 

Venligst tilmelding til bestyrelsen inden den 28. januar

Hilsen bestyrelsen

Liberalt Oplysnings Forbund i Lundtoft 
inviterer til 

ORDINÆRT 
ÅRSMØDE

Mandag, 4. februar 2013 kl. 19.30
i Felsted Forsamlingslokaler

Østergade, Felsted

Generalforsamlingen holdes i tilknytning 
til Venstre Lundtofts generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen 

 I LUNDTOFT
inviterer alle foreningens 

medlemmer til

GENERAL 
FORSAMLING

og efterfølgende

OPSTILLINGS 
MØDE

Mandag den 4. februar
kl. 19.30

i Felsted Forsamlingslokaler
Østergade 7, Felsted

6200 Aabenraa 

Dagsordenen ved generalforsamlingen 
følger Venstres vedtægter. På 

opstillingsmødet vælger vi Venstres lokale 
byrådskandidater til kommunevalget i 

Aabenraa den 19. november

Vel mødt!

Bestyrelsen for Venstre Lundtofts 
vælgerforening

ALLE KAN VÆRE MED BØRN,
UNGE, SOM ÆLDRE

Vi danser Zumba 8 gange i gymnastik-
salen på Sundeved Efterskole, der 

ligger Bovrup Storegade 5, Bovrup.

ONSDAGE FRA KL. 18-19. START UGE 2

Medbring: godt humør, glæde og en
drikkedunk samt fl ade dansesko

samt, 200 kroner pr. næse som
betales 1. gang.

Vi ses - mail: tinaerichsen@gmail.com

På gensyn Tina

Felsted-pige gift med 
folketingsmedlem
Af Gunnar Hattesen

Helene Maria Jensen, 
der er datter af køb-
mand Jens Jensen, 
Felsted, er blevet gift 
med folketingsmed-
lem Michael Aastrup 
Jensen (V) i Den 
Norske Kirke i Paris.

Parret, der har været sam-
men siden 2010, blev viet 
ved en privat højtidelighed i 
den franske hovedstad.

Michael Aastrup Jensen 
er Venstres kulturordfører 
og har været borgmester 
i Randers fra 2002-2006. 

Helene Maria Jensen er ud-
dannet jurist fra Syddansk 
Universitet og har valgt at 
gå forskervejen som ph.d.-
stipendiat ved Aalborg 
Universitet. 

Det nygifte par har en 
travl hverdag, men alligevel 

har der været tid til en 
utraditionel bryllupsrejse, 
endda før selve bryllup-
pet. Nytårsaftensdag tog 
brudeparret til Istanbul for 
at fejre nytåret, og derfra 
videre til Paris, hvor bryl-
luppet foregik i den norske 

kirke for den nærmeste 
familie.

At det blev den norske 
kirke, skyldes ganske en-
kelt, at min hustru Helene 
faldt for den smukke kirke, 
fortæller Michael Aastrup 
Jensen.

Helene Maria Jensen er 
født på Sjælland og opvok-
set i Felsted, hvor faderen 
drev en købmandsbutik. 
Hun har læst i Odense og 
arbejder nu i Aalborg. Det 
fælles hjem er dog Randers, 
hvor Helene Maria Jensen 
allerede er faldet godt til. 

Helene Maria Jensen er 
blevet viet til Michael 
Aastrup Jensen.

40 til møde i Bjerndrup
Organist og musi-
ker Mogens Dam, 
Aabenraa, og en kolle-
ga fra Als holdt forleden 
foredrag i Bjerndrup 
Forsamlingshus.

Begge er uddannet fra 

Vestjysk Musik konserva-
tori um i Esbjerg.

De var smittende og 
humøret var højt lige fra 
begyndelsen, hvor de 
lagde ud med fællessang på 
sønderjysk.

Alt foregik så sønderjysk 

og det kunne man mærke, 
at alle var begejstret for.

Mogens Dam sang, 
spillede på harmonika og 
trompet og ledsageren spil-
lede på klaver.

Alt i alt en super dejlig 

aften, hvor der deltog 40 
personer.

Næste foredrag er tirsdag 
den 22. januar med Ruth 
Brik Christensen fra 
Fredericia. Hun vil fortælle 
om sin tid som reserve-mor 
for soldaterne i Afghanistan 
og Irak. 

60 til lottospil
Af Søren Frederiksen 

Hen ved 60 mennesker 
havde søndag eftermid-
dag fundet vej til Kliplev 
Forsamlingsgaard, 
hvor foreningen for 

første gang afholdt deres 
familielottospil.

Man havde dog håbet på 
et lidt større fremmøde, 
men bestyrelsen betragter 
dog stadig eftermiddagen 

som en succes, der bør 
gentages næste år.

Meningen med lottospil-
let er, at med et familielot-
tospil kan hele familien 
deltage på lige vilkår og 
præmierne var ihvertfald på 
et niveau, der var værd at 
komme op af sofaen efter. 
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FELSTED 
- Østergade 2, 6200 Åbenrå

7468 5109

Håndkøbsmedicin

Åben hver dag 7-19

SMS:

FELSTED TILBUD til 19
10

Og modtag 
super 

aktuel
le og s

karpe 
tilbud 

lige i d
in indb

akke.

Weekend

Hver fredag:

Hver lørdag:

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

Hver søndag:

Bland selv slik
pr. 100 g.

Familie pizza lige
til ovnen

695

4995

4495

2 stk. Garantimøre bøffer.
Min. 350 g. pr. pakke

Tilbudene gælder fra torsdag den 17.01 til søndag den 20.01 der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Lotus toiLetpapir
eLLer køkkenruLLe
hvid 4-8 rL.. 
Pr. rl. 2,50 til 5,-

GO´ PRIS

FRIT VALG

20,-

ribena soLbær
eLLer
soLbær Light
frit vaLg
1 ltr.

GO´ PRIS

FRIT VALG

10,- isvafLer
m. vaniLje 5 stk.
Pr. stk. 2,-

GO´ PRIS

PR. PAKKE

10,-

famiLia pastasaue
CLassiC eLLer hvidLøg 440 g
Pr. kg 22,73 

GO´ PRIS

1 STK.

10,-

briketter 10 kg.
Pr. Pk. 16,67 v. køb af 6 stk.

GO´ PRIS

 6 PAKKER

100,-

miLda Cremefine
piskning 19%, madLavning 7%
eLLer madLavning 15%
250 ml Pr. ltr. 40,00

GO´ PRIS

FRIT VALG

10,-

skarpe tiLbud tiL 
bLøde priser.......


