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5. årgang

Udsalg
i Gråsten

Tarteletfest

300 til konfirmationsmesse

Fredag d. 27. januar kl. 18.30

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

Kr. 185,-

Husk tilmelding!

Pr. person inkl. spisning
ekskl. drikkevarer.

Konfirmationsmessen var en positiv oplevelse med inspiration og gode messe tilbud.

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

www.dieterdat.dk

Af Gunnar Hattesen
De handlende i Gråsten
stod klar til at byde de
kommende konfirmander - og deres forælsdre

- velkommen til den
store konfirmationsmesse i
Papirmuseets By i Gråsten.
Konfirmanderne og
deres forældre kunne i et
par timer i ro og mag gå

detOX Kuren GULV- & GARDINBUSSEN

Detox Kuren er en
behandling, som er baseret
på alger. Behandlingen
starter med en kort
bodyscrub efterfulgt af
en Algeindpakning inkl.
ansigtskur. Afsluttes
med en massage af
hele kroppen med
opstrammende
og næringsrig
bodycreme.

rundt og samle inspiration.
De unge fik inspiration
til borddækning, gaver,
hår og makeup, kjoler og
drengetøj.
Det blev en

kr.

tILBudsPrIs

750,-

Normalpris
DKK 950,-

HUSK

Gardinspecialisten
bringer prøver hjem til dig,
giver gode råd og måler op!

kr.

100,-

199,-

Børnestøvler

GANSKE
GRATIS

oplevelsesaften for konfirmanderne, og en af
initiativtagerne, Elsebeth
Christmas Møller, Profil
Optik, lover, at succceen
gentages næste år. 

Varme velcrostøvler børn Varme herrestøvler

Børne thermostøvler
80 min.

Foto Jimmy Christensen

m/foer

½ pris

kr.

200,-

Varme damestøvler
kr.

200,-

Mode damestøvler
Flere modeller

kr.

200,-

H.S. Gardiner & Tæpper

De skal bare virke...

www.marinafiskenaes.dk
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten telefon nr. 73 65 00 33

Deskal
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bare
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De
virke...
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v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54
Gardiner Tæpper Trægulve Fliser Maling

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

Slotsgade 1, 1. sal ∙ 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 68 56 00
chregnskab@chregnskab.dk ∙ www.chregnskab.dk
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ÅBEN PÅ SØNDAG !!!
Mager Hakket
oksekød 3-7 %

Svinekoteletter eller
Nakkekoteletter

pakke med
450 gr

med og
uden
marinade

kun

30

pr stk

5

00

Kellogs
cornflakes

600 gram
kun

20

9

00

Blå cirkel
kaffe

Frit valg

pakke
med
450 gr

20

00
pakket i pakker med 4 eller 6 stk

frit
valg

kun

max 4 stk pr kunde pr dag

Yoggi
yoghurt

00

Amo
fødselsdags
boller

50
Daloon
forårsruller

Flere
varianter

500
gram

Mager
Hakket
svinekød
3-7 %

Amo
hvedemel

2 kg
kun

Gråsten

9

50
max 4 stk pr kunde pr dag

Løgumkloster
rugbrød

½ pris

800 gram

2 stk

30 10 15 25
00

00

00

00

begrænset parti

HUSK FASTE LAVE PRISER PÅ BLEER, HVER UGE

SuperBrugsen Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Telefon 73 65 26 00
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De første 200 besøgende får en GRATIS termoflaske fredag den 27/1 fra kl. 15.00.
Du kan også få et OK Benzinkort - og mere end 670 steder at tanke billig benzin
og diesel.

Gråsten

Udsalg i Gråsten
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HØREAPPARATER

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

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

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

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

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

...Dit team fra Optik-Hallmann

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

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Haderslev
Tlf. 74536068

Horsens
Tlf. 75611600

+BONUS:

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

Halm fremfor flis

…Kig ind

RING 74 65 17 48

Opslår lejligheden Engparken 17 st. tv., 6300 Gråsten
til udlejning pr. 01.02.2012.
Det er en 3 værelses etagelejlighed på 81 m2

Solvarmeanlægget vil stå klar til brug til sommer.

Foto Søren Gülck

Indskuddet er kr. 17.490,00
Boligafgiften kr. 4.237,00
A’conto varme kr. 678,00
og antenne kr. 90,00.

AdVOKAtVAGten

Ansøgningsfristen udløber mandag den 30.01.2012
kl. 11.00

advokaterne i Gråsten og Padborg

Der kræves opnotering Gråsten Andelsboligforening,
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

Første torsdag i hver måned
kl. 17.00 - 17.30
på bibliotekerne
i Gråsten og Padborg

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig, skal
medlemmer være optaget på venteliste, senest ved
ansøgningsfristens udløb.
Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15-17

3000.-

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

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

DIN LOKALE
VINHANDLER
Gode vine

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

Ribe/Høm
Sønderborg
Tlf. 75441544 Tlf. 74422300

Af Søren Gülck
Udbygningen af solvarmeanlægget på Sønderborg
Landevej i Gråsten glider
planmæssigt frem. Det
forventes, at solvarmeanlægget tages i brug i sommeren 2012. Det oplyser
Gråsten Fjernvarme.
Længere udsigter gælder
for det ny varmeværk, som
først forventes taget i brug
i efteråret 2013.
Ifølge projektet skulle
varmeværket være

Vejle
Vojens
Tlf. 75720512 Tlf. 74541550

flisbaseret. De planer er
ændret til et halmbaseret
varmeværk. Nye beregninger har nemlig vist, at flis
bliver for omkostningskrævende i indkøb og transport. Derudover vil asken
fra flis kræve deponi.
Flisproduktet er urent og
kan i vid udstrækning indeholde forskellige former
for tungmetaller. Asken fra
halm der er derimod ren
og kan køres direkte ud
på landbrugsjorden som
gødningssupplement. 

Nye brugere
Ny forbrugere får snart
mulighed for at koble sig
på fjernvarmenettet. Det
drejer sig om store dele af
Adsbøl samt Teglværksvej
og Teglkrogen i Gråsten.

Derudover planlægger Gråsten Fjernvarme
en rørledning til
Egernsund til forsyning
af 130 huse, som ejes af
Boligforeningen af 1942. 

Opslår lejligheden Engparken 3 1. th., 6300 Gråsten
til udlejning pr. 15.04.2012.

Opslår lejligheden Engparken 7 1. th. 6300 Gråsten
til udlejning pr. 01.03.2012.

Opslår lejligheden Engparken 11 1. mf., 6300 Gråsten
til udlejning pr. 15.03.2012.

Det er en 2 værelses etagelejlighed på 61 m2

Det er en 3 værelses etagelejlighed på 84 m2

Det er en 1 værelses etagelejlighed på 42 m2

Indskuddet er kr. 13.170,00

Indskuddet er kr. 18.140,00.

Indskuddet er kr. 9.070,00

Boligafgiften kr. 3.789,00

Boligafgiften kr. 4.595,00

Boligafgiften kr. 2.640,00

A’conto varme kr. 353,00 og
antenne kr. 90,00

A’conto varme kr. 518,00 og
antenne kr. 90,00.

A’conto varme kr. 500,00 og
antenne kr. 90,00

Ansøgningsfristen udløber mandag den 30.01.2012
kl. 11.00

Ansøgningsfristen udløber mandag den 30.01.2012
kl. 11.00

Ansøgningsfristen udløber mandag den 30.01.2012
kl. 11.00

Der kræves opnotering Gråsten Andelsboligforening,
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

Der kræves opnotering Gråsten Andelsboligforening,
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

Der kræves opnotering Gråsten Andelsboligforening,
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig, skal
medlemmer være optaget på venteliste, senest ved
ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig, skal
medlemmer være optaget på venteliste, senest ved
ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig, skal
medlemmer være optaget på venteliste, senest ved
ansøgningsfristens udløb.

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15-17

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15-17

Oplag: 18.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Annonce
chef

Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

graastenavis@hotmail.dk

Medie
konsulent

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

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15-17

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

Redaktionel
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

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

Grafisk
tilrettelæggelse
Graphos Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk

Regnskab

Hans-Ole Nielsen

CH Regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal
Gråsten

graasten-avis@graphos.dk

Telefon 74 68 56 00

Nye rør hos Meddo
i Gråsten

Vi har
fået monteret
nye rør!

TOTAL SÆSON
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OPHØR
SKAL VÆK
ALT

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10-12

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

N
E
K
K
I
T
U
TØM B
Starter

Torsdag den 26. januar kl. 9.00

Afhentning og udbringning efter aftale

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

Åbningstider:

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

Fodpleje

KLINIK

ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

ALT MED
HALV PRIS

SÆLGES TIL

PRIS
½

– Habitter
– Tweedjakker
– Blazer
– Vindjakker
– Skindjakker
– Skjorter
– Strik
– Sweatshirt
– Frakker
HUSK
– Lærredsbukser
ONSDAG LUKKET
– Cowboybukser ÷50% FRATRÆKKES
for at gøre
– Pullover
klar til det
VED KASSEN
store tøjkup

Schmidt & Dreehsen

Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86

Udsalg i Gråsten
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Nye rater ved Gråsten Fjernvarme
Bemærk at det netop udsendte budget
for 2012 kun gælder opkrævningerne i
månederne februar, marts, april og maj.
Der vil i juni 2012 blive fremsendt et nyt
budget, hvor det resterende beløb vil
blive opkrævet i 2 rater med forfald i juli
og oktober.
Fra 2013 vil opkrævningen blive fordelt
over 4 acontorater der vil forfalde i
februar, april, juli samt oktober.
Ved spørgsmål, kan fjernvarmen kontaktes på telefon 7465 1229 eller på email: info@graasten-fjernvarme.dk

Vi er altid klar

…også når vandet
trænger ind og varmen ud
• Reparation og udskiftning af tag
• Efterisolering
• Uskiftning og reparation af
døre, vinduer beslag og låse
til konkurrencedygtige priser
• Om / tilbygninger klarer vi,
også i hovedentreprise
Deres Håndværkerforbindelse

FOGTS TØMRER- OG
SNEDKERFORRETNING
V/JOHNY FOGT
Lundtoftvej 14A - KVÆRS
6300 Gråsten
Telefon 74 65 91 34
mail@johnyfogt.dk

www.johnyfogt.dk – se hvad kunderne mener om os

Stefan Josupeit udstiller
Af Hanne
Næsborg-Andersen
Stefan Josupeit, Adsbøl,
var som 24-årig ude for en
voldsom færdselsulykke,
forårsaget af en, der kørte
væddeløb på en almindelig
landevej.
Ulykken skete nær
Ålborg, hvor Stefan
Josupeit boede for at læse
til civilingeniør. Han
boede sammen med sin
daværende kæreste, som
også var med i bilen og

blev ”mindre” skadet end
Stefan.
Stefan Josupeit blev meget alvorligt skadet, lå lang
tid i koma og kunne i lang
tid efter opvågningen hverken skrige, tale, spise eller
bevæge sig.
Stefan Josupeit bor med
støtte i dag nær forældrene
i eget hus. Han har over
lang tid genlært meget,
som at gå, cykle og tale,
også fremmedsprog, f.eks.
flydende engelsk og tysk,
er god til skak, men det er

RÆKKEHUS MED
GÅRDHAVE
i Broager, 50 m² til leje straks
Månedlig leje kr. 3.500,- plus forbrug
Indskud kr 10.500,-

TELF. AFTEN 7465 1720

MIDT I GRÅSTEN
LEJLIGHED TIL LEJE
For en rolig lejer / ungt par
2 værelser (2. sal) med eget køkken og bad. Ca. 56 m2
Leje 3200,- kr + forbrug
Dep. 3 mdr. leje - ingen husdyr.

HENV. PREBEN – TLF. 4028 4051

LEJLIGHED SØGES
I Gråsten eller nærmeste omegn, af pensionist ægtepar.
Ca. 90 - 100 kvm
Gerne nyere byggeri

TELEFON 7467 8507
VELHOLDT VINKELHUS SÆLGES
STJERNEPARKEN 18, GRÅSTEN
Huset ligger i rolige naturskønne omgivelser, få meter fra skov, strand,
badeland og lystbådehavn. Gode indkøbsmuligheder og kort til skole og
offentlig transport. Huset er opført i gule sten i 1974 med et boligareal
på 121 kvm. på en 955 kvm. grund. Opvarmes med fjernvarme
• Carport på 20 kvm. med
tilhørende hobbyrum
• Stort bryggers
• Stort køkken-alrum med nyere
køkken med guldvarme
• Stor vinkelstue med
brændeovn / pejs
• Soveværelse og stort
børneværelse
• Stort badeværelse med
bruse, karbad og gulvvarme
• Gæstetoilet og mindre
gangareal

selvfølgelig også tydeligt,
at Stefan Josupeit er total
genoptrænet og gør ting
”kejtet” og med besvær,
vedligeholdelsen heraf er
livslang.
Det er en ubeskrivelig stor støtte og daglig
glæde for ham at være og
bo i sit barndomsmiljø.
Lokalsamfundet er heldigvis meget venligt og
imødekommende.
Han prøver at få livskvalitet uden et arbejde
ved at være aktiv på andre
måder, bl.a. med maleri og
trædrejning.
Eksempler på Stefan
Josupeits trædrejning kan
ses på biblioteket i Gråsten
fra den 23. januar til den
4. februar. 

Skat
aften
Gråsten Skatklub holdt
forleden klubaften med 28
spillere i Ahlmannsparken,
hvor Orla Rodenberg,
Padborg, vandt 1. pladsen
med 2771 point, mens
John D. Hansen, Alnor,
besatte 2. pladsen med
2312 point. Hans Chr.
Dall, Bovrup, opnåede en
3. plads med 1966 point.
Jürgen Krüger, Sønder
borg, besatte 4. pladsen med 1844 point,
Flemming Marschall,
Egernsund, tog 5. pladsen
med 1733 point, mens
Harald Jørgensen, Gråsten,
besatte 6. pladsen med
1633 point.
Næste klubaften er
onsdag den 25. januar
kl. 19.00. 

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

HENVENDELSE
74650986 / 74652451
Huset er delvis nyrenoveret og velegnet
for den lille familie få meter fra hundeskov
der byder på mange naturoplevelser

1.275.000

Pris
Kan evt. lejes med forkøbsret

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

TILSTANDSRAPPORTER

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

kåret til
danmarks bedste
kundetilfredshed*

0,-

brilleabonnement
i udbetaling
i rente
i gebyr

VI
FORTSÆTTER
DEAL DEAL
MED
AT
DEALE
DEAL
EAL
D
L
A
E
D
Køb 2 dele,

betal kun for
den dyreste

del dine
briller
op i bidder

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

DEAL DEAL

hvorfor betale det hele På én gang, når du kan dele
det over 24 mdr. med et brilleabonnement?
fX komPlet
ray-ban brille fra

79,-

I TEST

Pr.
md.

**

DANMARKS BEDSTE KUNDETILFREDSHED
NR. 1 UD AF 78 DETAILKÆDER I DANMARK
PROFIL OPTIK GRÅSTEN
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16 ∙ WWW.PROFILOPTIK.DK

* ifølge en uvildig undersøgelse foretaget af analyseinstituttet interresearch
** samlede kreditomkostninger 0,- samlet beløb, der skal betales tilbage for
brille inkl.enkeltstyrke std. glas:1.904,- (v. 79,-/md. i 24 mdr.).
fast debitorrente 0,00%. åoP 0,0%.

Åbent hverdage 8-21
Ovnklar
svine kam
Kg pris 39,90

½ kg.

Personlig vejledning og service
UVP XX,XX € | Echtes Leder | Patentierter Caprice Laufkomfort mit optimaler Dämp

BEDST

19

95

Pålægsmesteren
Pålæg

RELAX SHOE

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

Vi er kun et
klik fra dig!
Besøg os på
butikm.dk

Lørdag - Søndag 8-18

Dansk Kylling

4 var.
270-800 g. Kyllingebrystfilet,
Kyllinge under- og overlår
med BBQ-krydderi,
Hakket kyllingekød 5 %
eller Wokstrimler
Max. kg pris
3 pakker for
v/3 stk. 123,46

Rynkeby
Juice

Dansk &
Salmonellafri

100,-

Flere varianter

Pastella
pasta

70-100 g.
Flere varianter.
Max. kg pris
v/5 stk. 142,86

Kg pris
v/1 stk. 25,-

Nyhed

5 pakker for

50,-

10,-

1 ltr.

10,-

GRÅSTEN
Adresse, postnr by (vist nødvendigt)

Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt

Tilbuddene gælder fra
onsdag den 25. januar t.o.m.
lørdag den 28. januar 2012
ÅBNINGSTIDER

Hverdag 9-21

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

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Så længe lager haves

Højst 3 pakker pr. kunde

Udsalg i Gråsten
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gasservice
Vand, varme og sanitetsarbejde

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

Blikkenslagerarbejde

BØRGE NØRGAARD APS

Smedearbejde

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

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

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Tømrer Gården

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

Murermester
og aut. kloakmester

v/ VinduesMester
Peter Veng
Godt håndværk
der er omfattet af

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

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2

Benzin- og kiosksalg

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

Egernsund Malerforretning

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

ndd 1

Vi har fået forhandling af Danske Spil

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

Elektriske problemer?

28-01-2010 08:49:09

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

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

Oliering - lakering

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

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

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

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg,
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt
tilbud på rejser, udflugter osv.

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

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

Vi passer godt på din bil...
Vi
passer
på din bil...
Vi
passer godt
Plade- og rustarbejde
Serviceeftersyn
Serviceeftersyn
Rep.
af alle person- og
Serviceeftersyn
varebiler
Rep.
allepersonperson- og
og
Rep. afafalle
varebilerog lygtekontrol
Bremsevarebiler
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Autoruder
og stenslag
Aircondition
Autoruder og stenslag
Autoruder og stenslag

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

Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Sejersbæk
Biler ApS
Nederbyvej
2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej
2• •Telefax
• 6300
63007465
Gråsten
Telefon
7465 22202
2270
Nederbyvej
Gråsten
Telefon7465
74652220
2220 •• Telefax
Telefax 7465
7465 2270
2270
Telefon

Tlf. 2155 6470
bestil@el-tekniq.nu

Service
reparati og
Serviceon af
Serv
are
lle
icæ
eoogg
ilm
ppab
ra
ratitioonnrk
afer
- ere
ob
all
silaåm
in
alleg
eeanrf
æ
b
rk
ilmæd
rk
r
- fo
ggsgsåain
ranti er
-oo
prergriaoådineddeennfofo
ngara
rannti
pp
eeririoodden tien

Autoriseret elinstallatør

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

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

Quorp Busser

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

SVEND AAGE THOMSENS

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

MALERFORRETNING

mobil nr.: 2533 2182

Biltelefon 23 39 10 90

Varnæs • Telefon 74 68 03 23

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

Kliplev Service Center

tlf. 2323 7337

74 68 74 55

Skovbøl El-Service

DAME- OG HERREFRISØR

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

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

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

Bryllup og portræt
fotografering

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

VinduesMester

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

SG Foto Gråsten

v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

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

Køb og salg af nye og brugte biler

www.lunddal-el.dk

Gulvafslibning

E’ Handymand fra Ketting

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

TV-inspektion

•

Spuleservice

•

Aut. kloakmester

Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

Køl – Frost Varmepumper
FRI-KØL

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

Tlf. 74 48 90 30

www.frankthomsenaps.dk

FELSTED
FORSAMLINGSHUS
Henvendelse
vedr. udlejning:

Gråstenvej 38 • Felsted

Telefon 74 68 59 29

www.felsted-radio.dk

Tlf.: 7468 6066

2,3 mio. kr retur Foredrag
Af Søren Gülck
I alt 1158 fjernvarmeforbrugere i Gråsten kan se

Indbrud

frem til at slippe billigere i
varme. Det er det særdeles
milde efterår og den varme
vinter, der har sænket forbruget markant.
I alt vil 2,3 mio. kroner
blive returneret forbrugerne. Penge udbetales til
forbrugerne ved at modregne i den første a konto
betaling for 2012. 

Ved et indbrud på Bøgevej
i Adsbøl har indbrudstyve
været på spil. Der er stjålet
Solenergi/Elteknik
en
del, oplyser politiet. 30/12/11

13:22

Side 1

Gråsten Ældreklub samlede
85 mennesker til et foredrag om Afghanistan.
Oberst Michael Fleischer
fortalte om, hvordan det
var at være pilot i flyvevåbenet. Han havde været med
i Afghanistan og berettede
herom.
- Der har været fremgang.
Det er blevet muligt for
pigerne at gå i skole, og

9
forholdene for befolkningen
er blevet væsentlig bedre.
Men det er stadig store
problemer. Narkotika er et
stort problem, men det er
en indtægtskilde for mange, så det er meget svært at
gøre noget ved det.
Det er en meget stor
opgave, at være soldat i
Afghanistan, men det er
helt sikkert at de danske
soldater gør en forskel,
sagde Michael Fleischer. 
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Din specialforretning
til antikke polstermøbler
og moderne
A D JØRGENSENS GADE 2
6300 GRÅSTEN

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 14-18
Lørdag kl. 11-18, Søndag og mandag: lukket
www.lokalguide.dk · www.siggiantik.dk · Tlf. 51 83 74 34

Beskyt tegnebogen og miljøet...
Bliv uafhængig
af elforsyningen!

Et solcelleanlæg er vejen til fast og lav pris
på el! Komplet og færdig løsning fås fra
kr. 56.000 - minus det til enhver tid gældende
boligfradrag på installation.

IenSde TÆNK GRØNT
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rpligbesøg - spar penge og CO2udledning!
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Trælast

haderslev-el-teknik.dk
Norgesvej 51 E
6100 Haderslev
Tlf. 73 53 00 00
mail@haderslev-el-teknik.dk

lunddal-el.dk
Fredensgade 14
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 40
info@lunddal-el.dk

lunddal-el.dk
Tværgade 4
6330 Padborg
Tlf. 74 67 18 88
info@lunddal-el.dk

haderslev-el-teknik.dk
Seggelundvej 113
6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 25 81
mail@haderslev-el-teknik.dk

Byggemarked

Hverdage: 7:00-17:30 Hverdage: 7:00-17:30
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Tilbudene gælder kun lagervarer fra torsdag den 26. januar
til og med lørdag den 28. januar

50%
BYENS BEDSTE PRIS

50%
BYENS BEDSTE PRIS

50%
BYENS BEDSTE PRIS

Udsalg i Gråsten
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Sønderborg

200 brandmænd til parole

Af Gunnar Hattesen

KINAS VEJ TIL AT BLIVE
VERDENS SUPERMAGT

Den traditionsrige nytårsparole for de frivillige
brandværn i Sønderborg
Kommune foregik lørdag.
Godt 200 brandmænd var
mødt frem og de kunne
råbe hurra, så det gav
genlyd i hele Sundeved
Hallen.
Parolen blev et vemodigt
farvel med Kværs og Skelde
Frivillige Brandværn, som
var med for sidste gang. 

Foredrag med foredragsholder Shuan Winkel
Onsdag den 1. februar kl. 19-21 på Biblioteket Sønderborg.
Kina er en af klodens mest magtfulde nationer men
hvor er Kina på vej hen? Hvad er baggrunden for
landets vej mod rigdom? Hør også om Kinas historie,
uddannelsessystem, WTO, OL i Beijing 2008, forurening,
menneskerettigheder, økonomisk vækst, udvikling
i forretningslivet og samfundet. Entrè 80 kr.

GRÅSTEN SENIORHØJSKOLE
Fredag den 3. februar kl. 09.30-11.45 i Ahlmannsparken.
”De sønderjyske sygehuses historie” med overlæge Bent Misfeldt.
Gæstebillet 100,- kr. Beløbet er inkl. kaffe/
the og boller med pålæg
Tilmelding til FOF-Sønderborg på 74-471597,
info@fof-sonderborg eller www.fof-sonderborg.dk

Det lille Teater, Gråsten

Gråsten Friville Brandværn
var talstærkt repræsenteret
ved parolen.
 Foto Jimmy Christensen

EGNSPILLET 2012
Informationsmøde

”Kuglestøberen”
Af. Bente Løve Christiansen
Dramatiseret af: Sten Kruse og Dorte Fjelgård Laurtsen
Instruktør: Kim Asmussen

5 udendørs forestillinger i juni

EFTERLYSNING Live TV
Sort frakke størrelse M, forbyttet lørdag den 21. januar,
er sket i forbindelse med Gråsten Pensionistforenings fest
på Holbøl Landbohjem

Alle der har lyst til at deltage i årets udendørs egnsspil
indbydes til informationsmøde
Søndag den 5. februar kl. 10,00
på Det lille Teater, Ladegårdskov 14 Gråsten

HENVENDELSE PÅ TELEFON 7465 0448

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

AFsteMnInGsFest

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

Bugg

Gråsten

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

Fredag den 10. februar kl.19.30
på Den Gamle Kro i Gråsten
Festtaler er tidligere
undervisningsminister

Kværs/Tørsbøl Ungdoms- og
Idrætsforening og Støtteklubben

Bertel Haarder

afholder

Jordrup Koret under ledelse
af Bettina Hellemann Munch
synger danske sange
Entre kr. 75,- inkl. kaffe

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

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

Interesserede kan snart
følge byggeriet live af det
nye solvarmeanlæg på
Sønderborg landevej. Via

opsatte web cam kan interesserede via Internettet og
ved at logge ind på Gråsten
Fjernvarme se live billeder
direkte fra byggeriet. 

Afstemningsudvalget

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 9. februar kl. 19.30
i Kværshallen
Dagsorden i.h.t. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i
hænde senest 7 dage før
Alle er velkommen
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Så grib muligheden nu.

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

Dance All Over
Dansehuset
Johs. Kochsvej 12

Se flere info.på

DanceAllOver.dk

Kværs/Tørsbøl Ungdomsog Idrætsforening

OPSTART KVÆRS
MOTIONSCENTER
Torsdag den 2. februar 2012
fra kl. 17.00 til 21.00

Gråsten Garden
indbyder hermed til

Generalforsamling
Søndag den 25. februar kl. 14.00
på Gråsten Skole

Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag
skal være formanden Dorte Bøttger-Larsen
skriftligt i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Efter flere måneders klargøring, nye maskiner,
spejle m.m., er vi klar til at byde velkommen
til vort nye motionscenter.

Gråsten Gardens Venner

Udvalget samt instruktører vil være
til stede og byde velkommen.

Generalforsamling

Kom og se motionscenteret samt høre nærmere
vedr. regler, tider, kontingenter, adgang m.m.

Søndag den 25. februar kl. 15.00

Det skal oplyses, at kontingent samt
depositum for nøgle brik skal betales,
inden man kan komme i gang.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag
skal være formanden Tina Ertzinger skriftligt i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Motionsudvalget for KTUIF

Bestyrelserne

afholder

samme sted
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Gråsten Revy
for fuld musik
Af Gunnar Hattesen
Hvert andet år er revyår i
Gråsten. For tiden er revyholdet i fuld gang med
at indøve årets numre,
som sædvanen tro tager
fat i emner af lokal, kommunal, national og global
observans.
Revyens titel er "Lige til
udkanten".
Revyen byder på en perlerække af numre. Publikum
skal blandt meget andet
høre om Alspigen og hendes veninder, som er hjemvendt fra Kina. Der bliver
også et møde med brokkere, lokkere og rockere.
Efterlønnen og fremtidens skole får også en

kommentar med på vejen
- og så må vi se, om det
ender med en betalingsring
rundt om Als.
Kan man få ordbogsinfluenza? Kan man helbrede
sygdomme ved hjælp af
kulturtilbud? Og hvad nu
lige med badebroen og den
gamle eg?
Alt det og meget meget
andet kastes der også lys
over i revyen, som spiller
åbne forestillinger på følgende datoer:
Lørdag den 10. marts
kl. 19, søndag den 11.
marts kl. 15, søndag den
11. marts kl. 19, tirsdag
den 13. marts kl. 19, torsdag den 15. marts kl. 19,
lørdag den 17. marts kl.

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

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

19, mandag den 19. marts
kl. 19, torsdag den 22.
marts kl. 19 og fredag den
23. marts kl. 19.
Billetter koster 190,- inkl.
3 revy-snitter og kaffe.
Søndagsforestillingen koster 135,- og er inkl.

kaffe. For billetbestilling,
se hjemmesiden under
"Forestillinger". Som noget nyt kan man nu også
bestille online direkte fra
siden.
- Der er tradition for at
revybilletterne ret hurtigt

Revyholdet er ved at finpudse teksterne.
får ben at gå på, så det
anbefales ikke at vente for
længe hvis man vil sikre

sig en plads, siger Ole Gaul
Nilum. 

Barnedåb – Konfirmation – Bryllup – Fødselsdage

KVÆRS KRO
En ideel løsning til din fest

KONFIRMATIONSMENU UD AF HUSET

GOD BUFFET UD AF HUSET

VÆLG FORRET:

VÆLG FORRET

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

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

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

DESSERT
VÆLG STEGERET:

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

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

102,50
122,50

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

VÆLG DESSERT:

HENVENDELSE TLF. 60 80 31 63

Nye rør hos Meddo
i Gråsten

Vi har
fået monteret
nye rør!

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

STEGEBUFFET INKLUSIV SALATBAR

2 RETTER
FRA

3 RETTER
FRA

93,50

108,50

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

VÆLG DESSERT

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

328,00

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

119,50
134,50
3,00

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

Kig ind på vor hjemmeside

Tlf. 74 65 92 06

www.godbuffet.dk

Udsalg i Gråsten
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TILLYKKE

Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs

Sæt kryds

Tillykke uden foto max. 25 ord .......................... 60 kr.
Tillykke med foto max 25 ord .......................... 100 kr.
Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
Frankeret svarkuvert vedlagt
........... kr vedlagt evt. i check

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

WWW.KVAERS-KRO.DK

Fra Grundtvig
til Gnags
Gråsten Ældreklub får
onsdag den 1. februar kl.
14.45 i Ahlmannsparkens
cafeteria besøg af Helle
Damkjær, Sønderborg.
Hun har kaldt sit indlæg
"Fra Grundtvig til Gnags"

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
afleveres i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

Samme eftermiddag anmelder Hanne Næsborg
Andersen en god bog.
Alle er velkomme - gæster
30 kr. 

SOGNECAFE

Læserbrev

Stor stigning
Vi har her i Gråsten netop modtaget en meget
fin håndborg med nogen
inormation.
Det må have været en
meget dyr håndbog at
fremstille.
Vandafgiften stiger nemlig med 50% fra 2011 til
2012.
Det kunne være relevant
information at få i detailer,

I KONFIRMANDSTUEN

Hjertelig tak

Tirsdag den 31. januar
kl 19.30

for opmærksomheden ved vort diamantbryllup
Tak til Degnegården for gaven
Tak for dørranke, lys og morgensang

Kære emma
Du ønskes hjertelig tillykke med
de 10 år den 26. januar

Jens lyster fortæller
om samledigteren hans
christensen sthen

Sidst men ikke mindst en tak til vores familie
for deres store hjælp
Ingeborg og Holger Jepsen
Degnegården 12, Broager

hvad årsagen er til denne
utrolige stigning.
Ifølge håndbogen betyder
det for en familie med 2
børn, at vandafgiften stiger
med mere end 10.000 kr.
om året.
Eller har der været nogle
dyre håndtryk til lederne
af forsynyngen?
Jørgen Kjeldsen
Bocks Bjerg 11,
Gråsten

Håber du får mange gode gaver
De største knus og kys
fra mor

Rinkenæs Menighedsråd

Kære mor og far

Hjertelig tak

Det lille Teater, Gråsten

Hjertelig tillykke
med jeres kobberbryllup
den 24. januar

for al opmærksomhed ved min 90 års fødselsdag.

Gråsten Jubilæums Revy
JUBILÆUM
1972-2012
40 år med teater

Glæder os til at fejre jer på lørdag

RINKENÆS BØRNEOG UNGDOMSKOR
Så er Rinkenæs Børne- og Ungdomskor i gang
igen, for piger og drenge fra 3. kl. og opefter.
Vi øver om torsdagen 15.15-16.30



nye kormedlemmer optages.
henvendelse til organist
lisbeth bomose
på 2574 1720 eller
lisbeth@bomose.net
Rinkenæs Menighedsråd

Ekstra tak til Karin, Irene og lone for deres store hjælp.
Tage Hansen
Broager

Instruktør: Anne Marie Brodersen
Lørdag den 10. marts kl. 19.00
Søndag den 11. marts kl. 15.00
Søndag den 11. marts kl. 19.00
Tirsdag den 13. marts kl. 19.00
Torsdag den 15. marts kl. 19.00
Lørdag den 17. marts kl. 19.00
Mandag den 19. marts kl. 19.00
Torsdag den 22. marts kl. 19.00
(få billetter tilbage)

Komsammen
Tirsdag den 24. januar kl. 15-17
i Kværs præstegård

Fredag den 23. marts kl. 19.00
Pris søndag eftermiddag kr. 135,00 inkl. kaffe og kage
Pris alle dage kl. 19.00 kr. 190,00
inkl. 3.stk. smørrebrød og kaffe/kage
Billetbestilling på tlf. 7465 3767
(bedst mellem 15,00 og 18,00)
eller www.lilleteater.dk

Gerd Conradsen kommer og
fortæller om sin nye bog

”Stort og småt fra
Gråsten”.

Der serveres kaffe og kage.
Fri entré

Gudstjenester
Gråsten Slotskirke

Søndag den 29. januar kl. 11.00 ved Jan Unold

Adsbøl Kirke

Søndag den 29. januar kl. 19.30 ved Jan Unold

Kværs Kirke

Søndag den 29. januar Ingen Gudstjeneste

Broager Kirke

Søndag den 29. januar kl. 10.30 ved Karin Kofod

Felsted Kirke

Søndag den 29. januar kl. 10.00 ved Oliver Karst

Egernsund Kirke

Søndag den 29. januar kl. 10.30 ved
Mai-Britt Josephsen Knudsen Kirkekaffe

Rinkenæs Kirke

Søndag den 29. januar kl. 10.30 i Rinkenæs
Korskirken ved Marianne Østergård

Kliplev Kirke

Søndag den 29. januar Ingen Gudstjeneste

Varnæs Kirke

Vester Sottrup

Søndag den 29. januar kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

Ullerup Kirke

Søndag den 29. januar kl. 16.00
Lysgudstjeneste ved Poul Callesen

Søndag den 29. januar kl. 10.00 ved Kingo

Nybøl Kirke

Nordschleswigsche Gemeinde

Søndag den 29. januar kl. 10.00 ved
Henrik Nygaard Andersen

(Den tyske frimenighed)
Søndag den 29. januar Ingen Gudstjeneste

Rykind til jubilæumsreception
Gråsten og Omegns
Pensionistforening
markerede sit 70 års
jubilæum med en reception
hjemme hos formanden Aase
Christensen på Ahlmannsvej
4 i Gråsten. Mange kiggede
forbi for at lykønske med
jubilæet.
 Foto Jimmy Christensen

Ældre får plæne
til ny krolfbane
Af Herdis Thomsen
Sønderborg Kommune
har sagt ja til, at Ældre
Sagen i Gråsten indretter
krolfbane i Ahlmanns
parken. Holdningen er, at
offentlige områder gerne
må summe af liv.
Tirsdag den 17. april
bliver derfor en festdag for
en masse medlemmer af
Ældre Sagen i Gråsten. Da
indvies nemlig foreningens
nye krolfbane i Ahlmanns
parken midt i Gråsten, og
så kan det ellers gå løs med
køller for at få puttet kugler i banens huller.
Medlem af bestyrelsen i
Ældre Sagen, Orla Kulby,
fortæller, at der allerede er

- Men at vi kunne få lov
at være i Ahlmannsparken,
havde vi nok ikke regnet
med. For ti år siden tror
jeg, det hed sig, at ”græsset
må ikke betrædes” – jeg
synes, det er rart, at det nu
er anderledes, siger han.
Banen anlægges i samarbejde med konsulenter
fra DAI, Dansk Arbejder
Idræt, men i praksis er
det frivillige fra Ældre
Sagen, der graver huller
m.m. Eneste betingelse
fra kommunens side er, at
hullernes øverste kant skal
være i niveau med jorden,
så de er camoufleret af
græsset, og at hullerne
skal være dækket af kraftige, grønne dæksler, når
der ikke spilles på banen.
Dækslerne må ikke genere
græsklipningen.
- Jeg er rigtig glad for
henvendelsen fra Ældre

masser af medlemmer, der
har tilkendegivet, at de vil
spille med – og det selv om
hverken tid eller sted er
offentliggjort endnu:
- Vi har skrevet i vores
program, at vi åbner for
aktiviteten til foråret –
ikke mere. Men nu ved vi
nærmere, hvor vi kan være
fra den 17. april, så nu kan
vi begynde at organisere
hold og turneringer. Jeg
tror, det bliver et tilløbsstykke, som vi glæder os
til at åbne for, siger Orla
Kulby, som har prøvet at
spille i Vester Sottrup og
dér fået inspiration til, at
der også skulle være en
bane til medlemmerne i
Gråsten.

Sagen, for vi vil gerne
bruge de grønne områder til aktiviteter, og jeg
håber, at rigtig mange
får fornøjelse af at spille
krolf i Ahlmannsparken,
siger jordbrugsteknolog
Lise-Lotte Lemvig fra
Grønt Team i Sønderborg
Kommune. 

For os er det vigtigt at skabe de bedste rammer for en god og værdig
afsked. Vi støtter og vejleder på baggrund af vores menneskelige in13teresse og erfaring - hver
gang med udgangspunkt
Hjertelig
tak i familiens behov.
for venlig deltagelse ved vor kære far,
Edevard (Eddi) Hansens
sygdom, død og bisættelse

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

Tak for blomster, kram og trøstende ord. Også en stor ros og tak
til Intensiv afdeling og M61 på Sønderborg Sygehus for deres
kamp for vores far og deres søde måde at tage vare på pårørende
På familiens vegne
Lis, Tommy, Gitte og Allan

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

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

Organiseret bedemand.
† bisættelser
Begravelser
Tilknyttet garantiordningen.

Økonomisk - smukt - stilfuldt

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

Gråsten og Omegns
Begravelsesforretning

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

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

Kontakt os trygt alle ugens dage – døgnvagt.
Organiseret bedemand.
Tilknyttet garantiordningen.

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

FAKTA

Krolf er en krydsning
mellem kroket og golf.
Udstyret er fra kroket,
mens princippet om, at
kuglen skal i et hul på
færrest mulige slag, er
fra golf. Man tager altså
kroketudstyret, smider
buerne væk og laver nogle
huller i plænen i stedet for.

Steffen Jensen
Thomas
Helmich

Thomas
Helmich
Steffen
Jensen

Stef en Jensen

Thomas Helmich

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

Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
begravelsesbinderi
FelstedvejSmukt
34
.
Tl
f
.
74
65
94 33
Bårebuketter bringes ud
Sønderborg Begravelsesforretning
Arnkilgade 15 . Tlf. 74 42 36 81 www.helmichbegravelse.dk

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Infomøde om sommerspil
Af Gunnar Hattesen
Det lille Teater i Gråsten
sætter et friluftsspil op i forbindelse med teatrets 40 års
jubilæum. "Kuglestøberen"
hedder egnsspillet, der bygges op omkring et magisk
sagn fra 1400-tallet.
Stykket foregår på og omkring Søgård Slot.
Det er en grum fortælling om heksekunst og
kærlighed.
Sagnet er første gang beskrevet af Frederik Fischer i
1863 og udkom som bogen
"Kuglestøberen" i 2009.
Bogen er skrevet af Bente
Løwe Christiansen, og hun
har stillet sit manuskript til
rådighed for en dramatisering og bearbejdning til et
teaterstykke.

Søndag den 5. februar kl.
10 der er informationsmøde
om årets sommerspil.
Sommerspillet
"Kuglestøberen" er skrevet af to lokale kræfter,

Steen Kruuse og Dorthe
Fjeldgaard frit efter Bente
Løwe Christiansens bog.
Ud over de to manuskriptforfattere som
også stod bag "Den

Begravelsesopsparing
- med garanti!

onde herremand fra
Ladegård" vil Bente Løwe
Christiansen selv også være
tilstede på mødet for at
fortælle lidt om sin bog og
om historien. 

Alt i binderi
Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

Rabøl Jørgensens
Begravelsesforretning
Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

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

www.bedemandlarsjensen.dk

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

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

Svend Hedegaard
Bedemand

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Vi er med hele vejen
fra første samtale til gratis rådgivning
om arv og skifte
Vi kommer overalt uden ekstra udgifter
Stilfuldt og værdigt

Gråsten Bedemandsforretning

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

Velkommen til vores kontor – Døgnvagt
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Broager

Hæderstegn i Egernsund

Af Leif Møller Jensen

Mandag den 6. februar kl. 19.00

Ved Egernsund Frivillige
Brandværns generalforsamling forleden blev Dennis
Krogh tildelt 5 års tegn.
Gerhard Pawlowski og
Frede Schmidt stoppede
som aktive brandmænd,
og blev derefter udnævnt
til æresmedlemmer som
anerkendelse for tro tjeneste
igennem mange år.
Gerhard Pawlowski har
været aktiv brandmand i
lidt over 34 år, mens Frede
Schmidt har været aktiv i
33 år. 

Hos “Nette Jensen” Midtballe 1, Skelde.
Dagsorden i.flg. vedtægterne.
I forbindelse hermed er der oplæg og
politiskdebat ved Venstres politiske ordfører
Ellen Trane Nørby og Peter Hansen, formand
for Teknisk udvalg i Sønderborg kommune.

Nye æresmedlemmer blev
Frede Schmidt og Gerhard
Pawlowski, som får overrakt
beviserne af brandkaptajn
Torben Eskildsen

BROAGERLAND

og LOF Broager
indkalder herved til ordinær

Generalforsamling
og årsmøde

Vel mødt.
Bestyrelsen

Broager Frivillige Brandværn
afholder

Ordinær
generalforsamling

AFSTEMNINGSFEST
92-året for Sønderjyllands Genforening med
Danmark markeres med en afstemningsfest
Søndag den 5. februar kl. 14.00
på Nette Jensen i Skelde
Taler er fhv. minister
Frode Sørensen, Sønderborg

Fredag den 3. februar kl. 19.00
på Broager Brandstation
Tilmeldning nødvendig til Brandkaptajnen
senest en uge før

Fællessang og kaffebord
Pris 75 kr
Ønskes kørselslejlighed
ring til Hans Andresen, Broager
telefon 7444 2955
eller Nora Hansen, Skelde 7444 0662

Broager Autoværksted
Tlf. 7444 2797

Din Sundhedspartner
Jane Gottlieb

Lotto
Torsdag den 2. februar kl. 14.00
på Degnegården

Modetøj for voksne damer

* Fysiurgisk Sportsmassage

Torsdag den 16. februar kl. 14.00

(læge- og Fysioterapeuteksamineret)

Lotto

* Sportsakupunktur

Torsdag den 1. marts kl. 14.00
på Degnegården

* Sportsernæringskonsultation

Underholdning
Torsdag den 15. marts kl. 14.00
Pris 50 kr.

v/ Vivian Jessen
6310 Broager

Storegade 15
Tlf. 7444 0035

Lotto

Udflugt til Fyn
Torsdag den 14. juni
afgang med tilmelding og tidspunkt kommer senere
Hilsen bestyrelsen

Skeldevej 17, 6310 Broager

      
    
   




Tlf.: 22 94 94 09

(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager)

BILSYN I
BROAGER

Tilmelding senest 12. marts til Viggo tlf. 7444 2070

Onsdag den 4. april kl. 14.00
Torsdag den 3. maj kl. 14.00
Torsdag den 7. juni kl. 14.00

Edevard Hansen, Broager,
er død, 76 år. Han var en
afholdt, venlig og hjælpsom mand, som var et stort
familiemenneske.
Edevard Hansen, også
kaldet Eddi, var født i
Sønderborg. Som ung blev
han udlært snedker og
tømrer.
Han var

gennem årene ansat ved
flere af egnens tømrer- og
snedkerforretninger.
Han var gift med Anne
Louise, som han mistede
for en del år siden. For fire
år siden fik han en veninde, Lis, som han holdt
meget af.
I fritiden elskede han at
sejle på Flensborg Fjord.
wEdevard Hansen efterlader tre børn og 9
børnebørn. 

NYERE SMÅ OG MELLEMSTORE
BILER KØBES

Broagerlands Nationale Udvalg
Grænseforeningen Sønderborg

Arne Smalbros trio
På Degnegården

Dødsfald

Bestil tid på telefon

ÅBNINGSTIDER
Mandag
tirsdag
Onsdag
torsdag
Fredag

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

CJ@broagerbilsyn.dk

8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-17.00
8.00-15.30
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Friskhakket oksekød

Hørup
Kartoffel
spegepølse

5-12%

Løgumkloster Brød
Fedtfattigt

Broager

Spar
20.70
Spar
20.00

3 kg

2 stk.

5495

10000
Yoggi
Yoghurt

00
25
Luxury

Toiletpapir eller køkkenruller

Ugens

kup

Amo mel eller
Fødselsdagsboller

Spar 5.95
Spar
18.95

1 ltr.

6/3 ruller

1000

1000

2000 gr/500 gr.

950

Biotex
Vask

Cirkel kaffe

Hakket
svinekød

Spar op
til 23.95

1800 gr.
850 gr.
og
1 ltr.

500 gr.

00
30
D

E

L

I

K

450 gr.

2000

00
15
A T

E

S

S

Smørrebrød
10 stk. usp.

3-7%

E

N

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

Pistagestang Gulerodsbrød

Bestil
venligst

00
150

Kun søndag
Åben 10.00-16.00
Mjelsmark Æg
str. S

Hjemmelavet
Guldsardel

2 stk.

00
50

Spar
29.90

SuperBrugsen Broager

00
30

00
20

15 stk.

00
10

Tilbudene gælder til og med lørdag den 28. januar 2012. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Kun 5 bk. pr. kunde

tlf. 73441500

Udsalg i Gråsten
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EGNSSPIL PÅ CATHRINESMINDE
TEGLVÆRKSMUSEUM 2012

JÆTTEN FRA ELSMARK
eller

Ny køreskole i Broager
Af Gunnar Hattesen
Den 2. februar sætter de

første elever sig til rette i teorilokalerne i Ihles tidligere
butik i Broager. En erfaren

herre både som underviser
og som bilist byder velkommen. Det er 50-årige Owe

DER ER LANGT TIL MILLIONEN
af Kaj Nissen og med instruktør Niels Damkjær.
Spilledage: 13. juni - 15. juni kl. 19,30
og 16. juni - 17. juni kl. 15.00
Ønsker man at deltage i dette egnsspil, så mød op på
Egernsund Skole søndag den 5. februar kl. 14.00
Der er plads til flere spillere og scenemedhjælpere.
Henvendelse kan rettes til:
Inger Jacobsen - telf. 2380 3809
e.mail: i.jacobsen@stofanet.dk
ellerTageNielsen -telf.74650040
e-mail: else-tage@mail.tele.dk

Midtals Køreskole tilbyder
kørekort til personbil, motorcykel og lastbil. Udover
Owe Johannsen er sønnen
Brian og svigerdatteren Lise
med i firmaet.
 Foto Jimmy Christensen

Bestyrelsen

FREM Egernsund
holder

GENERAL
FORSAMLING
Tirsdag den 31. januar 2012
i de nye klublokaler på den Gamle Skole

Afdrager 75 mio. kr.
på lån til staten

Af Gunnar Hattesen

kl. 19.00 udvalgsmøderne i Badminton og Fodbold
kl. 20.00 FREM´s ordinære generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10
Døgnvagt

Lundtoft

Foredrag
Kaptajn Henrik Zolmer,
der stammer fra Avnbøl,
taler torsdag den 26. januar kl. 19.30 på Felsted
Centralskole.
Henrik Zolmer var i

Johannsen, og dermed er
Midtals Køreskole for alvor
i gang i Broager.
Owe Johannsen har i 12
år haft benene under eget
rat.
I forvejen driver han køreskole i Guderup. 

4 + 6 pers. vogne

Broager Sparekasse har
netop tilbagebetalt 75
mio. kr. til staten. Det
sker halvandet år før end
ventet.
Da Bankpakke 1 udløb med udgangen af

september 2010 optog
Broager Sparekasse et
statsgaranteret lån på 300
mio. kr. for at være sikker
på at have tilstrækkelig
likviditet.
Sparekassen har en forventning om i løbet af
første halvår af 2012 at
tilbagebetale yderligere 75
mio. kr.. De resterende 150
mio. kr. kan ikke indfries
før tid. 

60 års jubilæum i Felsted

mange år kaptajn på et af
A.P. Møller-Mærks skibe.
Mødet er arrangeret af Felsted
Foredragsforening. 

Formand for Felsted
Foredragsforening, Tage
Mikkelsen, er klar til at
fejre foreningens 60 års
jubilæum.
 Foto Jimmy Christensen

Generalforsamling
i Lundtoft Idrætsforening
Håndbold:

Onsdag d. 28. marts 2012
kl. 19.30 i Kliplevhallen

Fodbold:

Onsdag d. 21. marts 2012
kl. 19.30 i Kliplevhallen

Gymnastik:

Tirsdag d. 7. februar 2012
kl. 20.00 på Kliplev skole

Badminton:

Tirsdag d. 20. marts 2012
kl. 19.30 i Kliplevhallen

Af Gunnar Hattesen

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i
hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen.

Felsted Foredragsforening
fylder 60 år. Jubilæet markeres torsdag den 8. marts

med en jubilæumsfest i
Felsted Forsamlingslokaler.
Det var oprindeligt højskoleforstander
Hans Haarder, som i

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

1952 tog initiativ til at
stifte foreningen, som
gennem de seks årtier har
holdt stribevis af gode
foredrag. Foreningens

første formand var
Andreas Buck.
- Foredragsforeningen
trives, og vi kan glæde
os over et fint fremmøde
til vore arrangementer,
siger formanden Tage
Mikkelsen, Felsted, som
har været formand i 10 år.
Foredragsforeningen
har i jubilæumsåret 90
medlemmer. 

Felsted skal
have et pift
Pengene strømmer ind til
byfornyelsen af Felsted.
A.P. Møller Fonden bevilgede forleden 5,1 mio.
kr., som skal investeres i
Damms Gård og andre
projekter i byen.
Desuden bidrager LAG
med 2,4 mio. kr. LAG er
en forening, der har til formål at styrke landsbyerne,

Dødsfald

og den administrerer primært støttekroner fra EU.
Derudover kommer
der penge fra Aabenraa
Kommune og Social
ministeriet. I alt er der
12,4 mio. kr. til den kommende istandsættelse af
Damms Gård og forskønnelse af Felsted. 

Lone From Christensen,
Potterhusvej 2, Kliplev, er
død af kræft, kun 54 år.
Lone From Christensen
var en af egnens aktive
ildsjæle. Hun var med til
at oprette Friskolen i Sø
gård, hvor hun var bestyrelsesmedlem. Hun deltog
aktivt i tilrettelæggelsen af
de mange arrangementer,
der foregik på skolen.
Hun var også en afholdt

Hæder
Der blev uddelt hæderstegn, da 263 frivillige brandmænd forleden var nytårsparole i
Kliplevhallen.

Uheld

75 år

Tre biler stødte onsdag
morgen kl. 7.51 sammen
på Sønderborgvej i Felsted.
Den forreste bil bremsede
op, hvorefter de to biler
kørte op bag i. Ingen kom
til skade ved uheldet. 

Edel Zimmermann,
Ahlefeldtvej 17, Søgård,
fylder fredag den 27. januar 75 år.
Hun er en meget aktiv
kvinde, og blandt andet
medlem af Ældrerådet. 

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Felsted Familie Banko
søndag den 5. februar kl. 14.00
i Felstedhallen

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Dørene åbnes kl. 13.00

Møde i Bovrup
Historisk Sogneforening
for Bovrup-Varnæs inviterer tirsdag den 7. februar
kl. 19.30 til hjemstavnsaften på Aktivcenteret, By
toften 13, i Bovrup.
Museumsinspektør på
Sønderborg Slot, René

frivillig hjælper ved Kliple'
Mærken gennem mange
år. Hun var også altid villig til at overtage en rolle
ved dilletantopvisningerne.
Hun efterlader sin mand
gennem 15 år, Boal, en
søn på 15 og en datter på
13 år. 

Rasmussen, fortæller
om ”Nazismens indtog i
Sønderjylland fra 1930 –
1936 og naziføreren Frits
Clausens vej til magten i
DNSAP”. Frits Clausen
nedsatte sig som læge i
Bovrup i 1924. 
Der var 40-års tegn til Kaj
Wolff, Kliplev. Der var ligeledes 20-års tegn til Lars
Kruse, Frands Andersen
og Bjarne Petersen fra
BovrupVarnæs Frivillige
Brandværn. 

I LUNDTOFT
inviterer alle medlemmer til

General
forsamling
Onsdag den 8. februar
kl. 19.30

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

Så afholdes der igen lottospil.
Det afholdes igen på et tidspunkt, så både
børn og voksne kan være med.
Der er opstillet storskærm igen. Der spilles om
30 super flotte gevinster som er sponsoreret af de
lokale næringsdrivende eks: DVD afspiller ,vin,
sko, smykker, kurve, gavekort, frisørprodukter,
tasker. Og mange andre flotte gaver.
Der spilles 4 børnerunder inden pausen med
bl.a. billetter til sommerland syd.
I pausen udtrækkes der på amerikansk lotteri
med flotte gevinster.
Gevinsterne kan ses i udstillingsvinduet
hos Malenes Børnetøj.
Prisen til årets Felstedborger 2011
overrækkes inden spillets start.
af hensyn til økonomien sælges der kaffe/te, kage, vand,
slik m.m. Derfor må egne drikkevarer ikke medbringes.
rygning ikke tilladt.
Så mød op, tag familien og naboen med
til en hyggelig eftermiddag
vel mødt
Felstedegnenes Borgerforening og Felsted ugens venner

Bestyrelsen

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

BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

POST UDLEVERING
Hverdage 10.00 - 17.00

17

Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Kliplev

Udsalg i Gråsten

Sundeved

18

Borgermøde
Der er planer om at opstille fire kæmpevindmøller i
Vester Sottrup.
Vindmøllerne bliver hver
tre gange højere end kirketårnet i Vester Sottrup.
- Vindmøllerne vil få
en markant indvirkning
på landskabet, naturen
og dagligdagen for alle
i Vester Sottrup, Øster
Sottrup, Sottrupskov,
Øster Snogbæk og Vester
Snogbæk.
Men på trods af møllernes indgriben i vores liv,

så har vi ikke fået nævneværdig information om
projektet. Hverken fra folkene bag kæmpevindmøllerne eller fra Sønderborg
Kommune, mener Kristian
Myrhøj, som har taget
initiativ til et borgermøde
mandag den 30. januar kl.
19 på Forsamlingsgården i
Vester Sottrup.
Her vil de forskellige
aspekter omkring vindmøllerne blive præsenteret,
og der vil være debat. 

afholder

Generalforsamling
& LOF’s Årsmøde

Mandag den 6. februar kl. 19.00
(bemærk klokkeslæt)
på Forsamlingsgården i Vester Sottrup

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Beretning og drøftelse af organisatoriske
forhold.
Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent for 2013.
Valg af Formand.
Nuværende er:
Troels Lyck
Valg af medlemmer til bestyrelsen og
valg af suppleanter
Valg af revisorer.
Nuværende er:
Mogens Jensen
Svend anker Petersen
LOF Sundeved`s årsmøde
Evt.

Før generalforsamlingen vil der være oplæg
og politisk debat ved medlem af Folketinget

Ellen Trane Nørby

Traditionen tro indbød
Forsamlingsgaarden
Sundeved i Vester Sottrup
søndag til et hyggeligt
sønderjysk kaffebord, som
samlede 160 mennesker.

Størstedelen havde forinden været til gudstjeneste i
Sottrup Kirke.
Forsamlingsgaardens
formand, Eluf Nielsen,
bød den store forsamling velkommen. I sin
tale nævnte han, at

Røde Kors Sundeved
har haft et fantastisk år i
2011. Det sagde formanden Pia Kock Johannsen
ved nytårskomsammen
på Forsamlingsgaarden
Sundeved.
- Vi gav 100.000 kroner
til hjælp til Etiopien. Det
er den største gave, vi

nogensinde har givet, tilføjede Pia Kock Johannsen.
Pengene stammer
frra overskuddet fra
Genbrugsbutikken.
Der var også blevet uddelt 21 julepakker til enlige og trængende familier
på Sundeved. 

ULLERUP OG OMEGNS
HUSHOLDNINGSFORENING
indbyder til

FOREDRAG OM CHOKOLADE
VED ULLA PEDERSEN
Pris 40/50 kr. Der vil være smagsprøver til alle.
Tilmelding til 7446 1968 eller 4095 3657 senest 31. januar
Alle er velkommen
OBS Generalforsamling den 23. februar kl. 19.00

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER
– TING – TØJ
og gør et godt køb
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

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

Sundeved
Husholdningsforening
indbyder til

Scootere

El-cykler

EN HYGGELIG MIDDAG
MED BESTYRELSEN
Mandag den 20. februar kl. 18.30 i L-Lokalet
på Forsamlingsgaarden Sundeved

fra

5.999,-

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

fra

6.999,-

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

Forsamlingsgaarden netop
havde modtaget 5.000 kr
fra JydskeVestk ysten og
Sydbank som et skulderklap for 100 års jubilæet i
december.
Formand for Aktivitets
udvalget, Arne Mandrup,

Godt år i
Røde Kors

Mandag den 6. februar 2012 kl. 19.00
på kommunekontoret i Ullerup

Bestyrelsen

Sangkoret Syng dig Glad underholdt med populære sange.

Fotos Fuzzy Mikmak

160 til sønderjysk kaffebord
Af Gunnar Hattesen

SUNDEVED

1.
2.
3.

160 mennesker nød et veldækket sønderjysk kaffebord, som
var organiseret af Røde Kors Sundeved.

Inviter manden eller en god ven/ veninde på en hyggelig
4 retters middag med vine, samt kaffe med chokolade.
Pris pr. kuvert kr. 150,00
Sidste tilmelding den 15. februar til Ulla
telefon 2946-7081 eller 7442-2112

gennemgik programmet
for 2012, som blandt andet
byder på foredrag med
forfatteren Helle Helle,
koncert med The Noodles,
sangaften med Jens
Rosendal og koncert med
Kristian Lilholt. 

Foredrag

Forfatteren Henning N.
Larsen fortæller onsdag
den 25. januar kl. 16.00 på
Vester Sottrup Bibliotek
om kunstmaleren Viggo
Kragh Hansen fra
Nybøl Vandmølle. 

Dankort
Pia Kock Johannsen

Foto Fuzzy Mikmak

Røde Kors Sundeved har
fået installeret dankort terminal i Genbrugsbutikken
i Vester Sottrup. 

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i Fodboldklubben BNS
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling,
mandag den 27. februar 2012 kl. 19 i SundevedHallernes cafeteria.
Dagsorden iht. klubbens vedtægter, som kan ses på
www.BNS-fodbold.dk under ”Om BNS”.
Vel mødt!
Venlig hilsen
Fodboldklubben BNS
Bestyrelsen

www.BNS-fodbold.dk

Inge og Niels Peter
Nielsen i Tørsbøl havde
forleden en herlig aften i Kiel i selskab med
sangeren André Rieu.
Billetterne kostede 82
euro pr. stk.
Der er udsolgt til koncerten med sangeren
Thomas Kjellerup i Vester
Sottrup 10. februar. I alt
er der solgt 160 billetter.
Fhv. borgmester Bendt
Olesen, Gråsten, er blevet udnævnt til Ridder
af Dannebrog. Bendt
Olesen var borgmester
i 13 år fra 1993-2006.
Han var initiativtager til
Søtrappen ved Gråsten
Slot, som var en gave
fra det sønderjyske erhvervsliv til Dronning
Margrethe i anledning af
hendes 70 års fødselsdag.
400 landmænd morede
sig og slog sig løs på danasegulvet på Gråsten
Landbrugsskole. Det
skete i forbindelse med
LandboSyds traditionsrige og festlige arrangement "Det skal være sjovt
at være landmand".
En 44-årig forretningsmand fra Gråsten er ved
Retten i Sønderborg
blevet idømt et halvt års
fængsel og en million
kroner i bøde for groft
skattesvig. Manden bildte
Skat ind, at han var flyttet til England. 

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

Veloplagte gæster
til 70-års jubilæum

Foredrag om
Jens Otto Kragh
ved
Bo Lidegaard

Borgmester Aase Nyegaard
overrækker en check til
Aase Christensen

Mandag den 06/02
kl. 19:00
på
Rinkenæs Efterskole

Af Gunnar Hattesen
Gråsten Pensionistforening
samlede 150 veloplagte
gæster, da foreningen fejrede sit 70-års jubilæum på
Holbøl Landbohjem.
I sin tale nævnte formanden Aase Christensen, at
der er sket meget i løbet af
de syv årtier, foreningen
har eksisteret. Oprindelig
hed foreningen "Aldersog Invaliderenteyder
foreningen".
Når der var møder i
1940'erne på Den Gamle
Kro medbragte folk selv
brød. Gennem de 70 år
har foreningen haft 16
formænd.
Borgmester Aase
Nyegaard overbragte en
hilsen fra Sønderborg
Kommune.
- Når man er 50 år er
man moden, når man er
60 år er man overmoden
og når man er 70 år er man
saneringsmoden, sagde
borgmesteren med et smil
på læben.
Borgmesteren roste
pensionistforeningen for
dets høje aktivitetsniveau,
blandt andet lottospillene,
som holdes hver 14. dag og
som giver et pænt overskud.
- Penge er ikke alt, men
de holder os i kontakt
med vore børn, sagde Aase
Nyegaard med et glimt i
møjet.
Den musikalske underholdning var lagt i hænderne på Richard Ragnvald,
og det klarede han med
bravour. Han sang både
"Du er min øjesten", "En
lille pige i flade sko" og
selvfølgelig "Kære lille mormor", og fik stående bifald.
Alt i alt en dejlig aften
med god mad, munter
stemning og dans på
dansegulvet. 

Bo Lidegaard, ny chefredaktør på Politiken og forfatter af
bøgerne Jens Otto Krag 1 og 2, kommer og fortæller om
arbejdet med at skrive bøgerne og den nødvendige
research for at kunne give et nuanceret billede af en
fremtrædende dansk, socialdemokratisk politiker og
statsminister i flere perioder.
Tilmelding:
aftenskolerne@bbsyd.dk
eller tlf. 74 65 11 87
Arrangeret af Alnor-Gråsten Aftenskole,
Ordblindeskolerne & Rinkenæs Aftenskole

Richard Ragnvald tog kegler med sine populære sange.

Fotos Jimmy Christensen

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk
74 65 11 40
Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?
Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan indbringe. Lav provision ved udlejning.
Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43
E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

Det lille Teater, Gråsten

Nye rør hos Meddo
i Gråsten

Vi har
fået monteret
nye rør!

”Den vægelsindede”
JUBILÆUM
1972-2012
40 år med teater

Af: Ludwig Holberg
Instruktør: Svend Åge Wolff
Fredag den 3. februar kl. 19.30
Søndag den 5. februar kl. 15.00
Tirsdag den 7. februar kl. 19.30

Torsdag den 9. februar kl. 19.30
(mulighed for spisning kl. 18.30)
Fredag den 10. februar kl. 19.30
(mulighed for spisning kl. 18.30)
Lørdag den 11. februar kl. 19.30
(mulighed for spisning kl. 18.30)
Tirsdag den 14. februar kl. 19.30
(spisning består af 3 stk. smørrebrød og kaffe)
Billetter kr. 60,00 med spisning 130,00
børn kr. 30,00 med spisning 100,00
Billetbestilling på tlf. 7465 3767
(bedst mellem 15,00 og 18,00)
eller www. lilleteater.dk

701057 806059

Der er rift om ledige jobs.
Blot en uge inden ansøgningsfristens udløb havde
Rendbjerg Feriekoloni
ved Egernsund modtaget
130 ansøgninger til et job
som husassistent. Sidste
ansøgningsfrist er 24.
januar.

til afhentning bestilles dagen før

kr. 110,-

100412

Per Rosenberg har netop
været på Søfartsskolen
i Marstal på Ærø for at
bestå en eksamen som
styrmand. Han satser
på snart at komme ud at
sejle.

5 stk. smørrebrød

www.1747.dk

Hørt i byen

HVER FREDAG
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Udsalg i Gråsten

20

Find dit drømmehus hos Estate i Gråsten
Stor renoveret garage

1- familieshus

Direkte ned til slotssøen

1- familieshus

Stor villa med nyt gasfyr

1- familieshus

NYHED

Tørsbøl
Løgtoft 6
Sagsnr. 148 Dette spændende og
anderledes hus sælges med en stor
garage/værksted som fremstår i
delvist renoveret stand. Huset er
beliggende på en stor grund, med
gårdhave bag ved huset.

Pris:
Udb.:

950.000 Brt.:
50.000 Nt.:

6.001
5.176

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.786/2.624

160

1.701

1/3

2

1908

Gråsten
Borggade 20A+B
Sagsnr. 87-1 I centrum af Gråsten
sælges denne ejendom bestående
af 2 huse med mange muligheder.
Der er lagt nyt tag samt ny træbeklædning med svanemærket Thermowood på huset ned til søen. Vinduerne ud mod søen er udskiftet.

Pris:
Udb.:

1.525.000 Brt.:
80.000 Nt.:

9.209
8.121

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.402/4.323

180

506

2/5

Indflytningsklart hus

2

1777

1- familieshus

Kværs
Kværsgade 25
Sagsnr. 105 Huset er centralt beliggende i byen og giver dejlige
rammer til den pladskrævende familie. Til huset hører muret garage
overdækket terrasse og nem lille
have. Der er netop indsat nyt naturgasfyr.

Pris:
Udb.:

895.000 Brt.:
45.000 Nt.:

5.501
4.786

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.476/2.384

179

598

1/4

2

Pæn og attraktiv ejendom

1920

N. landbrug

NYHED

Adsbøl
Sønderborg Landevej 95
Sagsnr. 210 Super flot og indflytningsklart hus med en god boligindretning. Huset er siden 2005 blevet flot renoveret med bl.a. 2 badeværelser, køkken, tag, gasfyr
m.m. Fra balkonen på husets bagside er der en god udsigt til marker.

Flot moderniseret hus
Kværs
Højtoft 62
Sagsnr. 436 Et super flot hus der
løbende er blevet renoveret med
gennemtænkte løsninger, så den i
dag fremstår som en moderne og
meget funktionel bolig. Huset byder på gode muligheder med udhus på 41 m2, (tidligere frisørsalon)

1- familieshus
Pris:
Udb.:

1.195.000 Brt.:
60.000 Nt.:

1.190.000 Brt.:
60.000 Nt.:

7.027
5.973

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.439/3.119

174

432

2/3

Plads til den store familie

2

1900

1- familieshus

Gl. Skovbøl
Velkær 14
Sagsnr. 169 Med en rolig og naturskøn beliggenhed i Gl. Skovbøl
sælges dette nedlagte landbrug
med 1,78 ha. jord. Til ejendommen
hører stald på 278 kvm. med 3 hestebokse samt garage/ladebygning
på 158 kvm.

Pris:
Udb.:

2.480.000 Brt.:
125.000 Nt.:

14.175
11.224

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 6.699/5.285

239

17.800

2/5

Vedligeholdt hus

2

1880

1- familieshus

7.306
6.140

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.420/3.051

149/9

1.156

2/4

2

1945

Rinkenæs
Nederbyvej 168
Sagsnr. 138 Stor villa med en dejlig beliggenhed nær skole, børnehave og badestrand. Huset der byder på gode indretningsmuligheder, har fået nyt naturgasfyr i 2007.
Et hus med gode rammer, til hele
familien.

Fantastisk udsigt til Flensborg Fjord

Alnor
Sundkobbel 42
Sagsnr. 229 Her får du både et
hus hvorfra du har en fantastisk
udsigt til vandet, ligeså er huset
rummeligt og giver god plads til
hele familien. Et hus der skal opleves og udsigt der skal nydes.

Pris:
Udb.:

Pris:
Udb.:

1- familieshus

2.195.000 Brt.:
110.000 Nt.:

12.541
10.266

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 5.906/4.986

203

734

2/4

2

1973

Pris:
Udb.:

935.000 Brt.:
50.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.010/3.385

228/45

1.378

3/5

Ejerlejlighed i Gråsten

Gråsten
A D Jørgensensgade 1, 1. th
Sagsnr. 240 Her er muligheden
for, at få en ejerlejlighed beliggende i centrum af Gråsten by. Du har
gåafstand til indkøb, læge,
tog/busstation og en flot natur
mm. Lejligheden fremstår pæn og
velindrettet.

5.980
5.754

2

1926

Ejerlejlighed

Pris:
Udb.:

540.000 Brt.:
30.000 Nt.:

4.454
4.156

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.821/2.857

84/13

1/1

th/3

Adsbøl
Smedebakken 4
Sagsnr. 275-4 Huset er beliggende i et roligt kvarter i Adsbøl med
gåafstand til Nybøl Nor, hvor der
også findes en god badestrand. Til
huset hører pæn have med mange
hygge-hjørner. Et pænt hus med
gode kvaliteter.

Pris:
Udb.:

995.000 Brt.:
50.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.879/2.686

119

680

1/2

Meget velholdt villa

Gråsten
Nalmadebro 34
Sagsnr. 363 Charmerende villa
som fremstår flot renoveret med
vandskuret facade, termovinduer
fra 2002/2006 og tag fra 1999. Huset er beliggende i et dejligt villakvarter nær by, skov og vand.

1925

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

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

1

1964

1- familieshus

Pris:
Udb.:

1.490.000 Brt.:
75.000 Nt.:

8.711
7.430

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.206/3.846

119/69

Estate Kjeld Faaborg

6.015
5.163

1.063

1/3

2

1949

BovAvis

Udsalg i Padborg

Nr. 4 / 2. årgang
24. januar 2011 til 31. januar 2012

Rønshoved Højskole: Nabo politianmeldt
Der føjes endnu en brik til
billedet af de twister, som
omgiver Rønshoved Højskole.
Bov Avis har tidligere beskrevet problemer i bestyrelsen
med videre. Læs også side 2.
En ny sag handler om, at forstanderparret Nina og Thue
Kjærhus har politianmeldt en
nabo.
Årsagen er, at naboerne i Rønshoved de senere år generelt
har følt sig generet af musik
og larm fra højskolens elever.
En aften i november gik en
nabo ind på højskolens
område, hvor hun mødte den
ene af forstanderparret, Nina
Kjærhus, for at påtale
forstyrelsen.
Overfor berusede unge blev
naboen åbent - merns hun selv
var til stede - betegnet som en
tosset kone.
Derudover blev naboens hus
udpeget.

Naboen
gjorde
herefter
opmærksom på, at hun ikke
brød sig om at blive behandlet
på denne måde. Kort tid efter
får naboen besked om, at hun
er blevet politianmeldt for
ulovlig indtrængen på højskolens grund.
- Jeg er meget rystet over
denne oplevelse. For år tilbage
var der aldrig problemer med
støj og larm fra højskolens
unge, og det virker utroligt, at
højskolen vælger at reagere på
denne måde. Min indsigelse er
blot i overensstemmelse med
den opfattelse, som andre
naboer gennem flere år har
haft, siger naboen.

Redaktionen er bekendt med
naboens fulde navn, men
naboen ønsker ikke at optræde
ved navns nævnelse i avisen.
Idyllen er krakkeleret. Dårligt naboskab plager nu området omkring Rønshoved Højskole.
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Vinduespolering
ALLE former for rengøring
Ferieafløsning
Medlem af hjemmeserviceordningen
Udlejning og vask af måtter
Tæpperensning
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Nikolaistr. 10
Flensborg

Tlf.: 74 67 11 10
www.krusaaren.dk

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

Telefon
+49 461 224 58

Man-fre fra kl. 12.00 til 14.30

4,-

Frokost tilbud fra h
Søglimt 28
6340 Kruså

Foto Fuzzy Mikmak

Åbningstider
Man-torsdag: 8 – 16
Fredag:
8 – 14

Skarpe priser!

Mandag til søndag
À la carte fra kl. 17.30 til 22.00

Euro-paller
købes og sælges

Åben:

Tlf:: 74673338

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

Fotografering
til hverdag og fest,
vores priser er bedst.

Erhverv & privat
Hele & defekte

Græske Specialiteter

Middagsbuffet g 7,90 salatbar til
Aftenbuffet
g 11,00 begge buffeter
... naturligvis også à lá Carte!
Med stor frisk

Vi har extra ryge lokale
Holm 9 · D 23937 Flensburg · 0049 (0) 461 27840
I hjertet af Flensborg - ved siden af Karstadt · www.essen-in-flensburg.dk - og .de

Alle typer paller købes/sælges

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

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

Ring og hør nærmere.
Tlf. 60 80 31 63
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Rønshoved Højskole:

Kulturministeriet ind i sagen
Den seneste tids artikler om
Rønshoved Højskole har medført, at forstanderparret Nina
og Thue Kjærhus har sendt et
læserbrev til Bov Avis.
Heri afviser de adskillige af de

punkter, som den tidligere
bestyrelsesformand, direktør
Ole Ewald, har ladet sig citere
for.
I genmælet hævder forstanderparret bl.a, at det er usandt,

Indbrud
Der har været indbrud i en
fodklinik på Torvegade i Pad-

borg. Tyven kom ind ved at
bryde indgangsdøren op.

Bil brød i
brand
En efterladt Mercedes Sprinter-varebil brød natten til onsdag i brand på Transitgården i
Padborg. Branden opstod i
bilens føtrerkabine. Den blev
hurtigt slukket og kun højre

at bestyrelsen skulle have
behandlet en anmodning om
at få malet et billede til 30.000
kroner af Nina og Thue
Kjærhus.
Billedet skulle males i anledning af forstanderparrets 10-års
jubilæum på højskolen.
Referater fra bestyrelsesmøderne er ikke offentligt tilgængeligt, men en kilde bekræfter,
at forslaget har været behandlet i bestyrelsen, men at

forslaget nu er stillet i bero.
I læserbrevet hævder Nina og
Thue Kjærhus også, at den
tidligere bestyrelsesformand
Ole Ewald ikke valgte at gå
selv, men at et flertal i bestyrelsen valgte at stemme ham
ud.
Referater fra bestyrelsesmøderne er ikke offentligt tilgængelige, men kilder bekræfter, at
der ikke har fundet nogen
afstemning sted i bestyrelsen.

Ole Ewald bekræfter, at han
selv valgte at trække sig netop
på baggrund af uenigheder.
I genmælet hævder forstanderparret, at deres 190 m2 store
forstanderbolig på en stor
grund med liebhaverudsigt ud
over Flensborg Fjord ikke blev
solgt til en favorabel pris.
Købesummen var 1,3 millioner kroner. Det er imidlertid et faktum, at der på
højskolens generalforsamling i
2009 blev fremsat et tilbud til
forstanderparret om at købe
deres villa for 2,5 millioner
kroner. Dette tilbud blev
afvist af Nina og Thue

Kjærhus.
Det er desuden et faktum, at
mindre nabohuse på mindre
grunde i Rønshoved, er blevet
handlet til mindst 2,2 millioner kroner.
På baggrund af røre omkring
højskolen har Kulturministeriet bedt om en redegørelse i
sagen.
Alle parter i sagen imødeser
nu generalforsamlingen på
Rønshoved Højskole, som
finder sted i april/maj.
- Det bliver spændende at se,
om skolekredsen vil godkende
formandens beretning, siger
Ole Ewald.

Rønshoved Højskole:

Genmæle fra forstanderpar

sæde tog skade.
Bilen har stået på stedet i længere tid. Den er polsk indregistreret med nummeret DW
986 CR.

Gudstjenester
Bov Kirke

d. 29. januar

kl. 10.00 

Kollund

d. 29. januar

kl. 19.30 

Holbøl Kirke

d. 29. januar

kl. 10.00 

Ifølge LBK nr.
85 af
09.02.1998,
6 §§36-40
ønskes
følgende
genmæle
til artikler
i Bov
Avis i Bov Avis
Ifølge
LBK
nr. 85 af kapitel
09.02.1998,
kapitel
6 §§36-40
ønskes
følgende
genmæle
til artikler
nr. 2&3 2012nr.
offentliggjort:
2&3 2012 offentliggjort:
I Bov Avis
Lundqvist

nr.I 2/2012
det at
tidligere
for Rønshoved
hr.Højskole,
Ole
Bov Avisfremgår
nr. 2/2012
fremgår
detbestyrelsesformand
at tidligere bestyrelsesformand
forHøjskole,
Rønshoved
hr. Ole
Ewald,
har
valgt
at
træde
tilbage
fra
formandsposten.
Dette
er
ikke
korrekt.
Hr.
Ole
Ewald
måtte
Lundqvist
Ewald, har valgt at træde tilbage fra formandsposten. Dette er ikke korrekt. Hr. Ole Ewald måtte
fratræde formandsposten,
fordi bestyrelsen
ham ud
som ham
formand
på grund
af på
et grund af et
Christensen
fratræde formandsposten,
fordistemte
bestyrelsen
stemte
ud som
formand
habilitetsproblem.
habilitetsproblem.
Af samme artikel
fremgår
det at
højskolens
har købt et hus
enetsærdeles
Af samme
artikel
fremgår
det atforstanderpar
højskolens forstanderpar
har„til
købt
hus „tilfavorabel
en særdeles favorabel
pris“. Dette er
ikke
korrekt.
Forstanderparret
købte
det
omtalte
hus
til
en
pris
der
lå
over
pris“. Dette er ikke korrekt. Forstanderparret købte det omtalte hus til en
prisden
der lå over den
statsautoriserede
ejendomsmæglers
salgsvurdering.
statsautoriserede ejendomsmæglers salgsvurdering.
I Bov Avis nr.I 3/2012
Ole Ewald
atgældende,
forstanderne
ikke har fremlagt
alle fremlagt
relevantealle relevante
Bov Avisgør
nr. hr.
3/2012
gør hr.gældende,
Ole Ewald
at forstanderne
ikke har
oplysninger om
økonomien
højskolen.påIngen
i bestyrelsen
imidlertid
hørt
hr. Ole Ewald
oplysninger
ompå
økonomien
højskolen.
Ingen ihar
bestyrelsen
har
imidlertid
hørt hr. Ole Ewald
fremlægge enfremlægge
sådan beskyldning
på
bestyrelsesmøderne
og
intet
er
blevet
ført
til
bestyrelsesprotokol
en sådan beskyldning på bestyrelsesmøderne og intet er blevet ført til bestyrelsesprotokol
desangående.desangående.
Af samme artikel
fremgår
desuden
at det
har været
svært
bestyrelsen
gennemskue
højskolens højskolens
Af samme
artikel
fremgår
desuden
at det
harfor
været
svært foratbestyrelsen
at gennemskue
økonomi pga.økonomi
administrative
problemer. Dette
er ikkeDette
korrekt.
Hverken
højskolens
pga. administrative
problemer.
er ikke
korrekt.
Hverkenstatsautoriserede
højskolens statsautoriserede
revisor, ej heller
hr.
Ole
Ewald
selv
har
på
noget
tidspunkt
i
sin
formandsperiode
undladt at undladt at
revisor, ej heller hr. Ole Ewald selv har på noget tidspunkt i sin formandsperiode
godkende højskolens
godkendeårsregnskaber.
højskolens årsregnskaber.
Videre fremgår
det, fremgår
at højskolens
harbestyrelse
bestilt et har
portrætmaleri
af forstanderparret.
Dette er
Videre
det, atbestyrelse
højskolens
bestilt et portrætmaleri
af forstanderparret.
Dette er
ikke korrekt. ikke
Der korrekt.
er hverken
bestilt
et
maleri
eller
truffet
nogen
beslutning
om
at
gøre
dette.
Der er hverken bestilt et maleri eller truffet nogen beslutning om at gøre dette.
Slutteligt påstår
Bov Avis,
at nuværende
for formand
bestyrelsen
er ansat
somer ansat som
Slutteligt
påstår
Bov Avis, atformand
nuværende
forErik-Jakob
bestyrelsenPetersen
Erik-Jakob
Petersen
gæstelærer pågæstelærer
skolen. Dette
er ikkeDette
korrekt.
Erik-Jakob
har Petersen
aldrig ønsket
eller næret
på skolen.
er ikke
korrekt.Petersen
Erik-Jakob
har aldrig
ønsket eller næret
intentioner om
både
at
være
formand
og
gæstelærer.
intentioner om både at være formand og gæstelærer.
Forstanderteam
Nina og Thue
Kjærhus
Forstanderteam
Nina
og Thue Kjærhus

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

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

Ansvarshavende
redaktør

Lokalredaktør
Foto

Medie konsulent
Annoncer

Søren Gülck

Kaj Iversen

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Telefon 51 51 94 13

gh@bovavis.dk

sg@bovavis.dk

ki@bovavis.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Regnskab

Grafisk
tilrettelæggelse

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

Ihle grafisk produktion
Storegade 23
6310 Broager
bovavis@ihle.dk
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K R U S Å C E N T er

Sød Chilli

Kruså møbler

pr. fl. 

20,-

Massiv
spisebord
eg + valnød

fra Bolia Nordic
Normalpris 7.999,-

Div. møbler
fra Canett

½ pris

2498,-

Nu
kun 

Solide
bambusstole
fra Canett

Stærk Chilli

Normalpris
pr. stk. 1799,-

Kun

998,-

Møbler du har råd til

Günstige Möbel für Sie

pr. fl. 

25,-

Soya

Flere spændende
varianter
pr. fl. 

25,-

Åbningstider
ons-tors-fre-lør-søn
Öffnungszeiten
Mi-Do-Fr-Sa-So

10:00 -17:00

Flensborgvej 22 · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 80 10

NYÅBNET i KRUSÅCENTRET

Bla. krydderier

Klæd familien på - far, mor og børn til halv pris

I mange
varianter
pr. ps. 

Spisesæt til to pers.

8,-

m. Tallerken
skåle pinde 

Kæmpepakke
nudler

Lækre trøjer og bluser, jakker – bukser – tasker og punge til halv pris

Vi ses i Center Shoppen Kruså

Kun 

8,-

20,-

BovAvis

4

Af Søren Gülck

Herligt revy-grin i Kollund

Aktørerne er parat med en morsom Kollund Revy.

Foto Søren Gülck

Ella Bang er død, 72 år
Ella Marie Christensen Bang,
Bov, er død, 72 år. Hun var et
kærligt og elsket menneske,
som efter et års sej kamp med
sin alvorlige sygdom døde
onsdag den 11. januar. Hun
var så fuld af liv, men livetr
randt ud til trods.
Ella Bang var datter af Elna og
Peter Lei, som var fra en gammel sundevedsk bondeslægt.
På gården i Ullerup blev Ella
kærligt opdraget sammen med

sine tre søskende i respekt for
natur og kultur.
Hun blev efter en realeksamen
ansat som elev i postvæsenet
og arbejdede forskellige steder
i Sønderjylland og København. I 1960 blev hun gift
med Hans Henrik Bang, som
forblev hendes trofaste mand
resten af livet. Sammen
bosatte de sig først i Gudme
på Fyn og senere i Bov.
Ella var alsidig og meget vidende og interresserede sig livet

igennem levende for sine
medmennesker. Hun var i
mange år formand for FrøslevPadborg Husmoderforening
og aktiv i FDF/FDF i Padborg.
Arbejdet med børn og unge lå
Ella meget naturligt, så uddannelsen som børnepædagog i
1979 var en ren hjertesag for
hende og en stor gevinst for
mange unge poder. Hun arbejdede i 20 år i Vestermarkends
Børnehus i Bov som en højt
elsket og meget kompetent
kollega og senere souschef.
Desuden var hun meget trofast over for sine gamle studiekammerater fra børnehaveseminariet og deltog aktivt i
deres studiekreds.
Efter sin pensionering forblev
energiske Ella et nysgerrigt og
engageret menneske. Til gode
for familien, de mange venner
og lokalområdet. Hvad enten
det var gymnastik, svømning,
musik, sangkor, historie, madlavning, natur eller litteratur,
var Ella en inspirator for dem,
som hun delte sine mange
interesser med.
Hun elskede naturen og dens
blomster, og man kunne af
blomsterbedet ud til Padborgvej altid se, hvor hun
boede.

Spirituel eftermiddag
på Bov Kro

Nyt job
Den 48-årige Michael Hansen
starter som pressechef med
virkning fra den 24. januar i
motorvejsprojektet
Kliplev

Motorway Group A/S.
Michael Hansen er uddannet
speditør og kommer fra
Kruså.

Hærværk
80 bildæk på 30 biler er i
weekenden blevet ødelagt ved
knivstik. Bilerne stod parkeret
ved OK-stationen i industriområdet i Padborg.
Bilerne tilhører udenlandske

lastbilchauffører, der parkerer
deres personbiler, mens de
kører lastbil gennem Danmark
og Norge.
Skaderne løber op i 50.000
kroner.

Dødsfald
Annelise Selberg, Bov, er død, 84 år.

Dødsfald
Karen Marie Jensen, Padborg, er død, 59 år.

Dødsfald
Christine Helene Momme, Plejecentret Rønshave, Bov, er
død, 73 år.

Dødsfald
Helga Kristensen, Kruså, er død, 98 år.

Det venter publikum et godt
grin, når tæppet går for årets
Kollund Revy på Kollundhus
fredag den 27. januar og
lørdag den 28. januar.
Siden november har aktørerne
øvet flittigt, og de sidste replikker og revysange er netop
blevet finpudset.
De medvirkende aktører er
Jeanette Munk, Fidde Johansen, Anja Bindzus, Annemarie
Jacobsen, Niels Damgaard og
Jens Christensen. Instruktør
er Mogens Lorenzen og bag
pianoet sidder Lars Moldt.
Tekstforfattere er Fidde Johansen og Anneli Gerdsen og i
sufflørkassen sidder Lilly Kristensen.
Billetter til revyen kan bestilles
på www.kbu-kollund.dk eller
hos Bindzus Lamper.
Begge aftener serveres der
revymiddag og lørdag aften er
det traditionen tro Kollund
awten med festlig musik og
dans.
25 mennesker deltog forleden i
en spirituel eftermiddag på Bov
Kro. Det var Aleny Collins,
Birgitte Jensen og Colaj Alternativklinik, som havde inviteret
til demonstration af healing og
addødekontakt.
Foto Fuzzy Mikmak

Indtil for kort tid siden var
han ansat hos X-Yachts i Haderslev. Han har allerede samlet
erfaringer indenfor presse- og
informationsarbejdet
og
glæder sig på samarbejdet med
den lokale og regionale presse.

Tricktyv
En tricktyv har været på spil
fem steder i Padborg.
Manden udgiver sig for at
være kommunal hjemmehjælper. Han beskrives som
omkrig 25 år, cirka 180 cm
høj og har mørkt hår.
Han havde en strikket trøje
på, og så talte han med fynsk
accent.
Tricktyven har ikke stjålet
noget, men han henvender sig
til ældre, der måske kan være
lette at forvirre. Politiet råder
til, at man undgår at lukke op
for fremmede, og beder om at
se legitimation.
Kommunale hjemmehjælpere
skal kunne fremvise billed-id.

BovAvis

Smykkesæt
Else Jensen, Padborg, blev den
heldige vinder af et sølvsmykkesæt fra Støvring Design.

Else Jensen deltog i en
konkurrence ved guldsmed
Jan Jensen i Padborg, hvor

5

hun skulle tælle vifter i smykkekataloget fra Støvring
Design.

Brandstation i Kollund
Aabenraa Kommune tilbyder
nu at forære de nedlagte
brandstationer væk til lokale
foreninger. Det drejer sig

blandt andet om brandstationen i Kollund, som står
tom efter at det er lagt sammen med nabobrandværn.

Kommunen vil dog sikre sig,
at de lokale foreninger har ressourcer nok.

Frøslevlejren hitter hos
danskerne

Af Gunnar Hattesen

Det bliver stadig mere populært at besøge museer, som
fortæller historier fra 2. Verdenskrig.
Det mærker de på Frøslevlejrens Museum. I 2011 steg
besøgstallet i Frøslevlejren
således for femte år i træk.
Museumsleder på Frøslevlejrens Museum, dr. Phil. Henrik Skov Kristensen, er megetr
tilfreds med den stigende
interesse, som han tilskriver
stedets autenticitet.
- Museet ligger der, hvor

begivenhederne fandt sted, og
det betyder utrolig meget for
gæsternes oplevelse, at de kan
fornemme stemningen i den
lejr, der i 1944-45 husede

Ombygningen af vore ungdomsboliger til almene boliger er nu ved at være
afsluttet. Vi kan derfor tilbyde:
4 stk. boliger på Centrumsgaden i Bov - Indflytning 1. april 2012

danske modstandsfolk, siger
Henrik Skov Kristensen.
Frøslevlejrens Museum havde
2.113 flere besøgende i 2011
end i 2010.

Størrelse Leje
a/c varme a/c vand Vask
Samlet leje Boligandel
		
pr.måned pr. måned pr. måned pr. måned pr. måned
58 m2
3.500 kr. 300 kr.
225 kr.
75 kr.
4100 kr.
16.800 kr.
4 stk. boliger på Jernbanegade i Padborg - Indflytning 1. maj 2012
Størrelse Leje
a/c varme a/c vand Vask
Samlet leje Boligandel
		
pr.måned pr. måned pr. måned pr. måned pr. måned
58 m2
3.500 kr. 300 kr.
225 kr.
75 kr.
4100 kr.
15.675 kr.
For at komme i betragtning skal du/I være opnoteret og på venteliste.
Opnotering koster 75 kr. venteliste koster 150 kr.
Henvendelse til kontoret Pilevej 2, Padborg
Tlf. 74 67 30 44 eller pr. mail post@padbo.dk

Frøslevlejrens Museum oplever et stigende antal besøgende for femte
år i træk.

Kontoret er åbent mandag fra 8-12, torsdag fra 8-16 og fredag fra 8-12

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

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

Buffet
299,Incl. øl, vin og vand

Mandag til søndag

Buffet

fra kl. 17.30 til 21.30
Padborg
grænse

14,50

Pris pr. person f

7,00

Børn under 10 år f

China-Restaurant He-Ly

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

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

BovAvis
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Auto-værksted

murerarbejde
reparationer
flisearbejde
om- og tilbygninger

v/Johannes Bøgh, mekanikermester
Malerarbejde og engrossalg

René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

Tlf. +45 21 26 74 85

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

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

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

Tlf. 20 64 80 54 Alle bilmærker repareres.

Bil-tlf. 22 25 84 07

Hans emil nissen

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

Portautomatik

Malermester

Tlf.: 29 49 00 34

v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund

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

Kiel Kristensens Eftf.
Tlf. 74 67 86 06

ApS

Steens

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

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

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

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

Mobil: 22 48 05 18

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

blik & rør

Naturpleje

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

Tlf. 74 67 44 07

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

Scan
Agentur

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

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

Norman
Rudbeck

ALC Tømrer og
snedkerforretning ApS

www.krusaa-el.dk • info@krusaa-el.dk

Alt i tømrer og snedkerarbejde

Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

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

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

kr. 5.000.-
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ALC maleren ApS
Alt i malerarbejde

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

www.louispoulsen.com

kr. 9.999.-

Enigma 545

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

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

WaviN vaNDvarMEr

5 gODE gruNDE

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

Design: Shoichi Uchiyama

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

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

BovAvis
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80 til sangaften i Holbøl
74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11

Kloak- og entreprenørarbejde udføres:
·
·
·
·
·
·
·

Separation af kloak
Nedsivningsanlæg
Minirensningsanlæg
Dræning
Belægning
Støbearbejde
Forsikringsskader

· Udgravning af sokler
· Sandpuder
Kloakrotten.n
· Salg af muldjord

Pasning af stor
e
og små arealer:
Græsslåning og
ukrudtssprøjtnin
g

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net
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Kruså
Rengøring Center
Stemningen var hyggelig rundt ved bordene.
Af Gunnar Hattesen
Stemningen var munter og
hyggelig, da der forleden var

Marius Nørgaard spillede og
fortalte, hvem der havde skrevet sangene og deres oprindelse. Det var meget interesant.

Foto Fuzzy Mikmak
Gitte og Johanne Hvid fortalte om deres oplevelser med
sangene, der blev sunget og
fortalte hvorfor, de så godt

kunne lide dem.
Ssangstafetten blev givet videre
til to af deres kolleger på plejehjemmet i Kolund.
Gitte og Johanne Hvid fortalte
om deres oplevelser med sangene.
Foto Fuzzy Mikmak

sangstafet med Gitte Hvid og
datteren Johanne på Holbøl
Landbohjem.
Det
var
menighedsrådene i Bov og
Holbøl Sogne, som stod bag
arrangementet.
Gitte og Johanne Hvid havde
udvalgt 20 sange, som blev
synget.

God
opbakning
Grænseegnens Friskole i Holbøl havde forleden indkaldt
forældre til møde, som ønskede
at indskrive deres børn til
0-klasse i august 2012. I alt 15
børn er blevet indskrevet, og
det er skolens ledelse meget
tilfredse med.

• gratis lånebil
• lakering og istandsættelse
•	Reparations lakering
• Hente og afleverings service
• Miljøvenlig vandlakering
•	Autoskader og Trafikskader
•	Karosseri reparationer

Am Oxer 43 · Harrislee · Tlf. +49 461 900 18 91
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r
!

Udlejning af diverse maskiner
•
•
•
•

Tæpperensere
Skuremaskiner
Gulvvaskere
Specielle
støvsugere
• Vandsugere

Søglimt 28
6340 Kruså

Tlf.: 74 67 11 10
www.krusaaren.dk

Åbningstider
Man-torsdag: 8 – 16
Fredag:
8 – 14

Kontakt os nu og få et godt forårstilbud.

BovAvis
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Er Padborg en god handelsby?

Vanessa Hahn, Bov
- Jeg handler i Padborg hver
fredag. Byen har stort set alt, så
man behøver ikke at handle i
andre byer. Jeg handler i Intersport, Bibbe og SuperBrugsen.
Men jeg synes, vi mangler en
skobutik og en butik med lidt
større børnetøj.

Per Jørgensen, Kruså
- Padborg har det, vi skal bruge.
Udvalget er stort. Vi handler
ind her to gange om ugen. Alt
fra dagligvarer, tøj, apotek og
lægehus. Vi kan dog mærke, at
varerne er steget efter at fedtafgiften er blevet hævet, men vi
vil ikke handle syd for grænsen.
Hvis vi ikke handler lokalt, har
vi ingen lokale butikker. Vi
handler også i Kruså.

Alice Hansen, Kruså
- Det er udmærket at handle i
Padborg. Jeg handler dagligvarer her hver uge. Det er hyggeligt, og jeg vil gerne være med til
at støtte de lokale butikker. Jeg
handler i butikker lige fra Bibbe, Imerco til Matas. Byen
mangler ikke noget.

Toppen af danskpoppen rammer
Kruså
Der er fest for alle pengene, når
Dansk Slagerparade kommer til
Kruså.
Af Gunnar Hattesen
Dansk Slagerparade kommer
til Grænsehallerne i Kruså
fredag den 17. februar. Det er
Grænsehallerne, som henter
Danskpoppens bedste navne
til grænselandet.
Slagerparaden har eksisteret i
10 år, og sender hvert år i februar store navne som Susanna

Operatur
til Kiel
Lørdag den 25. februar

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

BovAvis

Lana, Richard Ragnvald og
Kisser & Søren på landevejen
landet rundt.
Der er omkring 450 billetter
at få til mudsikfesten, der
løber af stablen fra kl. 15.00.
- Vi har solgt godt 250 billetter, fortæller Ulla Momme fra
Grænsehallerne.
Men der er stadig billetter at
få. Billetter kan købes i
Grænsehallerne på tlf. 7467
1414. Med i billetprisen på
195 kroner er kaffe og kage.
Lutter store navne stiller op i
Dansk Slagerparade med en
perlerække af navne, som gennem generationer har fyldt
Giro 413 i radioen med sange
og viser, som man kan synge
med på.
“Må man tage hunden med
sig ind i himlen”, “Jeg ville eje
millioner hvis tårer var guld”,
“Kære lille mormor” og mange
flere kendte strofer venter, når
Richard Ragnvald, Susanna
Lana, Arne Lundemann, Kurt
West og Kisser & Søren går
på scenen sammen med det
faste og elskede slagerorkester
“Them Show Band”.

Succes
LokalBrugsen i Holbøl har
succes med at holde længe
åbent om søndagen. De tre
seneste søndage har omsætningen været god.

Birgit Mogensen, Padborg
- Jeg synes, vi har søde ekspedienter i samtlige butikker. Vi
handler kun i Padborg. Jeg synes,
vi mangler en person, som kan
samle byen. Den afdøde uddeler
Jørk Petersen kunne gøre det.
Ham savner vi. Han samlede
byen med alle sine sjove og gode
initiativer. SuperBrugsens generalforsamling med 600 deltagere
var altid en stor oplevelse.

Af Gunnar Hattesen
Foto Fuzzy Mikmak
Padborg har altid været en aktiv
handelsby. Vi har været på gaden

for at høre, hvad folk synes om
byens butikker og høre, hvad de
savner.

Tommy Radoor, Padborg
- Vi handler mest i Padborg - to
gange om ugen, men vi handler
også i Aabenraa og Flensborg
Jeg synes, det er hyggeligt at
handle i Padborg. Man kan
altid få en p-plads, der er mindre stress her og de handlende er
meget venlige og imødekommende.

Bodil Johannsen, Padborg
- Padborg er fin. Jeg har selv
arbejdet i butik i mange år.
Først i købmandsforretningen
Petersen & Knudsen og siden i
SuperBrugsen. Vi har alt til det
daglige i byen, men jeg må
indrømme, at jeg også handler
lidt i Flensborg.

Fem skarpe til
Norman Rudebeck
rundt på øen. Senere tog vi til
Australien, hvor vi var i tre
måneder. Endelig var vi nogle
uger i USA. Alt i alt var vi væk i
7 måneder. Jordomrejsen kostede 80.000 kroner, men oplevelsen var alle pengene værd.

Elinstallatør Norman Rudbeck
Af Gunnar Hattesen

Foto Fuzzy Mikmak

Navn: Norman Rudbeck
Alder: 37 år
Erhverv: Elinstallatør i Kruså El
Service
Bopæl: Kruså

Nævn en person, der har
ændret dit liv
- Det har min kone Lena. Vi har
været sammen i 8 år. Før den tid
havde jeg været single i mange
år. Hun er en dejlig pige fra
Nordborg. Vi har to børn.

Hvad ville du gøre om, hvis
du fik chancen?
- Jeg ville have startet noget før
som selvstændig. Desuden har
jeg fortrudt, jeg tog 10. klasse.
Jeg blev uddannet elektriker i
1997. Fem år arbejdede jeg på
Bov Mejeri. I 2004 startede jeg
som selvstændig med Kruså El
Service.

Hvad har været din bedste
ferie?
- Sammen med en kammerat
var jeg for mange år siden på en
jordomrejse. Vi startede med at
tilbringe 14 fantastiske dage i
Hong Kong, og vi var da også en
tur inde i Kina. Derefter var vi
et par måneder i New Zealand,
hvor vi købte en bil og kørte

Hvilken kendt person ville du
helst spise en god middag sammen med?
- Det skulle være skuespilleren
Arnold Swartzenegger, der stammer fra Østrig. Han drog til
Amerika, og kæmpede sig hele
vejen op til toppen i Hollywood.
Hvad laver du om 10 år?
- Jeg driver fortsat Kruså El service. Vi er 4 ansatte, men om 10
år håber jeg, vi har flere ansatte.
Vi laver alarmer, varmepumper,
industriservice og vil fremover
satse på solceller. Jeg har netop
været på et kursus i solceller og
ser store fremtidsmuligheder i
grøn energi.

Jagtfest
Holbøl Jagtforening har
lørdag den 28. januar inviteret
jægere og lodsejere til fest på
Holbøl Landbohjem.

