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Uge 37 11. september 2012 5. årgang

889 løb Gendarmløb i Broager
Af Gunnar Hattesen
Foto Søren Gülck

Hvert år siden Broager
Ungdoms- og Idræts
forening for 10 år siden
startede Gendarmløbet
er deltagertallet steget, og sådan var det
næsten også i år.
Der blev udleveret startnumre til 889 løbere til de
forskellige løberuter. Det
var dog 10 færre løbere
end i 2011. I alt 812 løbere
gennemførte.
Formand for BUIMotion, Andreas Aupke
stod for præmieoverrækkelsen. Han var glad for
det gode vejr og udtrykte
en tak til de omkring 90
frivillige.
Gendarmløbet holdes
næste gang anden søndag i
september 2013. 
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RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Hokkerup Gade 3
6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

Har du husket at købe billet til

Sønderjyllands hyggeligste

Oktoberfest
Fredag d. 28. september

Erik Nielsen
Civiløkonom

Conny Hansen
Indehaver

Heidi Hansen
Webredaktør

chregnskab@chregnskab.dk | www.chregnskab.dk

Mobil: 29 89 56 04

kl. 18:30 - 01:30

Tlf. 74 48 50 47
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk
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Smørre
18.30

21/9 kl.
• Solæg
2 • sild
Husk tilmelding!
Ring på tlf. 7465 1567
• smørrebrød
bad-udstilling
kr. 138,- • lune retter
Tlf. 74 48
Spis alt hvad du kan!
(Børn u. 12 år kr. 70,-)

900 m

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk
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SUPER
HUSK ÅBENT PÅ SØNDAG DEN 9. SEPTEMBER

SL AGTEREN

Fersk
Svinemørbrad

Kyllinge brystfilet
Hamburgerryg
stykker
½ kg

af ca 2 kg

28 95

900 gram

49 00

Hel fersk
kylling

Kalvekoteletter
af kalvefilet

0
120

2stk/300 gram

½ kg

60

18 95

GR A

M

1200 gram

00

39 00

DE L IK AT E S SE
Sampak fra
Als

Alt godt fra
havet

100 gram

110

795

00

Ikke alle tilbud findes i Kliplev

Chokolade
boller

A LG
V
T
RI

FREDAGSTILBUD

Oldemors
franskbrød

Valnødde eller
yoghurtbrød
FR

18 00

A LG
IT V

Rugbrød

2 stk

6 stk

00

20

00

Ikke alle tilbud findes i Kliplev

SuperBrugsen Gråsten

KOM IND OG HENT
VORES BRUCHURE MED
MAD UD AF HUSET

B A G E R E N

Kanelsnegle
eller
Smørcroissanter

20

100 gram

Pakke

795

F

Hjemmelavet
Tunmousse

1/1 Kartoffelspegepølse og
1/1 sardel

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-17

1 stk

22 00

22 00
SuperBrugsen Kliplev

Telefon 73 31 20 00

Åbningstider: Alle dage 9-19. Bageren åbner lørdag - søndag kl. 7. Post alle hverdage 10-17
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BRUGSEN
Knorr Saucer

Gråsten
Kliplev
Padborg

Kaffehuset special
5 pakker

FL E

I AN
R
A
RE V

T ER

400 gram

Pr stk

95
8

00
89

Max 4 pakker pr. kunde

Max 10 posse pr. kunde

Matilde Kakaomælk
alm eller
mild

Viennetta is
Heinz
Ketchup

G
VAL
T
I
FR
650 ml

19 00

570 gram

10 00

1 liter

Begrænset parti

750
Max. 6 stk pr. kunde

Frugter, æblerpære-bananblommer

Coop Pålæg

MA

N GE

IA
VAR

NTE

R

F

pakke

10 00
SuperBrugsen Padborg

Telefon 74 67 31 36

Åbningstider: Alle dage 9-19, Bageren åbner kl. 8

VA
RI T

1 Bakke
Nectariner
LG

stk

500 gram

1 95

10 00
HUSK Altid billige bleer
Tilbuddende gælder fra tirsdag den 11. september til og med
lørdag den 15. september 2012 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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www.optik-hallmann.dk

Køb 1

Solskinspriser!

Enkeltstyrke med antireflex
og hærdning fra DKK

...få 2

*

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Fodpleje

Haderslev
Tlf. 74536068

Horsens
Tlf. 75611600

KLINIK

ANNA-MONA

799.1500.-

eller

*plus ekstra
Solbriller eller læse
eller skærmbrille (i samme styrke)
Aabenraa
Tlf. 74623470

Modebriller
· glidende overgang
· super antirefleks
· hærdning fra DKK

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

Ribe/Høm
Sønderborg
Tlf. 75441544 Tlf. 74422300

Vejle
Vojens
Tlf. 75720512 Tlf. 74541550

FDF fejrede 50 års jubilæum

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

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:

Mange gamle FDF'ere kiggede lørdag forbi E Arnstej for at deltage i FDF Gråstens 50 års jubilæumsfest. Det var kredsformand Mogens P.C. Jacobsen, som holdt festtalen og der var festgudstjeneste ved sognepræst Jan Unold.
Foto Fuzzy Mikmak

Klinik for Fodterapi

Mandag- fredag fra kl. 10-19
Lørdag fra kl. 10-17

Så er du
i de beds
t
hænder! e

Kiropraktik
Fysioterapi
Massage
Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Prag
Bjarne Brendstrup

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

Telefon 26 14 25 90

Klinikken er tilsluttet Sygeforsikringen Danmark

Behandling af hård hud,
negle, ligtorne, bøjler

Fysiurgisk massør
Per Møller
Massør:
Anto Piljic
Fysioterapeut
Lasse Rumley
Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

Mulighed for hjemmebehandling tirsdag og torsdag
Hvis du vil have professionel vejledning og forbehandling
skal du gå til en statsautoriseret fodterapeut
– Det er din garanti for statsanerkendt sundhedsbehandling

www.kiro-kongevej.dk

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

EU-tur
Gråsten Venstre har fået
33 tilmeldinger til den 5
dages bustur til EuropaParlamentet i Strassbourg
fra den 22.-26. oktober. 

Brand
værn
Rinkenæs Frivillige
Brandværn har modtaget 10.000 kr. til
nødbehandlertaske. 
www.graasten-avis.dk
redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

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

Ansvarshavende
redaktør

Fotograf

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef
Søren Gülck

Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Tlf. 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

avisgra@gmail.com

jimmy@pr-foto.dk

Redaktionel
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

Grafisk
tilrettelæggelse

Grafisk
tilrettelæggelse

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

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

Graphos Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

5

super skarpe
Gallapriser
Kg pris 39,90

19

95

Str. M/L. Fra Danæg.
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kanelgifler
Kg pris v/1 stk. 26,50
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Yoggi
yoghurt

1 kg. Jordbær, Pære/banan,
Peach melba, Samoa eller
Æble & kanel.

10,PR.
STK.

IS

GRÅSTEN

SPAR

L LA P R

is

l la p r i s

Højst 3 flasker pr. kunde til den
anførte pris i tilbudsperioden –
derefter er prisen pr. flaske kr. 26,95

Adresse, postnr by (vist nødvendigt)

95

1 liter.
Flere varianter.

Ga

Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt

13

Max. literpris v/1 stk. 69,75

Bamseline
skyllemiddel

GA

l la p r

is

l la p r i s

Ga

l la p r

95

Ga

200-250 ml. Flere varianter.

A L LA P R

300 g.

7

Respons
Shampoo
eller Balsam

GA

L LA P R I S

ÅBNINGSTIDER Hverdag 8-21 Lørdag og Søndag 8-18
Tilbuddene gælder fra onsdag den 12. september
t.o.m. lørdag den 15. september 2012
Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og delikatesse 74 65 08 75

Så længe lager haves

l la p r

Pr. ½ kg

Ga

9 stk.
danske æg

i
G
a
l la p r

Ga

Hel dansk
nakkefilet
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BUTIKSLOKALE

Klassisk koncert

HUS TIL LEJE

Ældre villa på 120 kvm i 2 plan og med lille lukket have udlejes.
Beliggende på Dalsgård med udsigt over fjorden
Husdyr ikke tilladt.

UDLEJES I GRÅSTEN
150m², billigende på synlig og trafikeret sted.
Nymalet, klar til indflytning

FOR MERE INFO RING 2927 7083

HENVENDELSE PÅ TLF 50535227
EFTER KL 17.00

MIDT I GRÅSTEN
2 LEJLIGHEDER TIL LEJE
For rolig lejer

DIN LOKALE
VINHANDLER

Gode vine
FRA FEIYUE SOLAR
CELLEANLÆG!
• Vælg mellem 4 kW eller 6 kW
• Begge anlæg sælges
monteret.
• Mød konsulenten og hør om
solcelleanlægget der producerer elektricitet
• Anlægget er koblet til det
offentlige elnet via en
elektronisk vekselretter,
som automatisk sørger for
at tilpasse elproduktionen
fra solcellerne til elnettets
spænding og frekvens.
• Når solcellerne producerer
s
elektricitet, tæller huset
e og
rek
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re tils
penge
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rupp dogg

71 m² – Leje 3900,- kr + forbrug
Dep. 3 mdr. leje – ingen husdyr

…Kig ind

RING 74 65 17 48

Ca. 56 m² – Leje 3200,- kr + forbrug
Dep. 3 mdr. leje – ingen husdyr.

HENV. PREBEN – TLF. 4028 4051

Kom til DEMO

ER INDFLYTNINGSKLAR!
Henvendelse
eller

Onsdag den 22. august kl. 18. 00 til ca. 20. 00

SOLENERGI DEMO
BYGMA GUDERUP

ES SOLCELLEANLÆG
ontage
Inkl. m
4 KW

,age9
ont9
m9
6
Inkl.9
4 KW

9,6999

ontage

BYGMA GRÅSTEN

Inkl. m
Feiyue Solar tager hånd om alt i forbindelse
6 KW
e
med køb af et solcelleanlæg.
Feiyue
Solar
ontagtager hånd om alt i forbindelse
Inkl. m
med køb W
af et solcelleanlæg.
- Vi udfylder ansøgningen til Energinet.
6K
- Vi udfylder ansøgningen til Energinet. - Vi sørger for ombytning af din el måler,
- Vi sørger for ombytning af din elmåler, hvishvis
detdet
er nødvendigt.
er nødvendigt.

9,9
9
9
9
,9
9
9
99

G de nødvendige
- Vi monterer anlægget
trækker
kabler.
LEAogNLÆ
- Vi monterer
anlægget og trækker
de nødvendige kabler.
- Vi tilslutter anlægget til eltavlen

KOM OG HØR MERE OM VORES SOLCEL

LEANLÆG

KOM OG HØR MERE OM VORES SOLCEL

- Vi tilslutter anlægget til eltavlen

Feiyue Solar tager hånd om alt i forbindelse
med køb af et solcelleanlæg.
- Vi udfylder ansøgningen til Energinet.

-Feiyue
Vi sørger
fortager
ombytning
af din
hvis det er nødvendigt.
Solar
hånd om
altelmåler,
i forbindelse
køb af etanlægget
solcelleanlæg.
-med
Vi monterer
og trækker de nødvendige kabler.

udfylderanlægget
ansøgningen
til Energinet.
--ViVitilslutter
til eltavlen
- Vi sørger for ombytning af din elmåler, hvis det er nødvendigt.

paneler.

- Vi monterer anlægget og trækker de nødvendige kabler.

llepaneler
.

- Vi tilslutter anlægget til eltavlen

orsikringsselskabet
Bygmas
solcellepaneler er fra ZNSHINE Solar
e 25 år af
panelerneslevetid.

som producerer nogle af verdens bedst ydende paneler.

HUSK TILMELDING

I august 2011 vandt de en test som bedste solcellepaneler
i det anerkendte tyske solcellemagasin ”Photon”.
Bygmas solcellepaneler er fra ZNSHINE Solar
ZNSHINE
garanterer
ydelsen
på sine
paneler
via forsikringsselskabet
som
producerer
nogle
af verdens
bedst
ydende
paneler.
Power-Guard. Forsikringen er tegnet for de første 25 år af panelerneslevetid.
Tilmelding senest
I august 2011 vandt de en test som bedste solcellepaneler
HUSK: Fradrag for arbejdsløn i 2012.
i det anerkendte tyske solcellemagasin ”Photon”.
fredag den 21. september
HUSK: Tilmelding, på telefon eller mail.
BYGMA ALS Nymøllervej 8, 6430 Nordborg, tlf. 7445 8590 - e-mail:als@bygma.dk
ZNSHINE garanterer ydelsen på sine paneler via forsikringsselskabet
Åbningstider: Hverdage: 9.00-17.00 - Lørdag: 9.00-13.00 - 1. søndag i hver md. 10.00-14.00
BYGMA ALS Nymøllervej 8, 6430 Nordborg, tlf. 7445 8590 - e-mail:als@bygma.dk
Power-Guard. Forsikringen er tegnet for de første
25 årHverdage:
afALS
panelerneslevetid.
BYGMA
Nymøllervej
6430
Nordborg,
tlf.
7445
- e-mail:als@bygma.dk
BYGMA
GRÅSTEN
20-22,
6300
Gråsten,
tlf. 7465
- e-mail:graasten@bygma.dk
Åbningstider:
9.00-17.008,-Ulsnæs
Lørdag:
9.00-13.00
- 8590
1. søndag
i hver1011
md. 10.00-14.00

mno@bygma.dk eller på tlf. 74651011

HUSK: Fradrag for arbejdsløn i 2012.
HUSK: Tilmelding, på telefon eller mail.

Åbningstider:
Hverdage:
9.00-17.00
- Lørdag:
9.00-13.00
- 1. søndag
md. i10.00-14.00
Åbningstider:
Hverdage:
07.00-17.30
- Lørdag:
9.00-12.00
- 1.i hver
søndag
hver md. 10.00-14.00

BYGMA
GRÅSTEN
Ulsnæs
20-22,6300
6300Gråsten,
Gråsten,
tlf. 7465 1011
- e-mail:graasten@bygma.dk
BYGMA
GRÅSTEN
Ulsnæs
20-22,levering,
tlf. 7465 1011
- e-mail:graasten@bygma.dk
Med forbehold
for udsolgte varer,
manglende
fejl, prisændringer,
og evt.
offentlige indgreb.

Åbningstider:
-- Lørdag:
9.00-12.00
1.
søndag
i hver
10.00-14.00
Alle priserHverdage:
erHverdage:
inkl. 25%07.00-17.30
moms
og afhentet
hos Bygma
Als eller
Gråsten
Åbningstider:
07.00-17.30
Lørdag:
9.00-12.00
- 1.-Bygma
søndag
i hver
md. md.
10.00-14.00
Med Med
forbehold
for for
udsolgte
levering,fejl,
fejl,prisændringer,
prisændringer,
og evt.
offentlige
indgreb.
forbehold
udsolgtevarer,
varer,manglende
manglende levering,
og evt.
offentlige
indgreb.
Alle priser
er inkl.
25%
moms
BygmaAls
Alseller
ellerBygma
Bygma
Gråsten
Alle priser
er inkl.
25%
momsogogafhentet
afhentet hos
hos Bygma
Gråsten

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

HENVENDELSE TLF. 7465 2653

Kom til DEMO

Mandag den 24. september
kl. 18.00 til ca. 20.00

TILSTANDSRAPPORTER

Hyggelig lejlighed, centralt beliggende i Gråsten,
udlejes til rolig lejer. Uden husdyr og børn.
Husleje 2.600 kr excl. forbrug.

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, pris ændringer og eventuelle offentlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms.

SOLCELLEANLÆG

74 65 09 86
74 65 24 51

”døgnfluer” – som arier fra
operaens verden, som de
tidligere år har fundet vellyd hos de spisende gæster.
Der blive spillet toner af
Vivaldi, Handel, Rossini,
Bizet, Wagner, samt lettere
toner af Chopin, Bernstein
og Reesen.
Arrangementet starter kl.
18.30 og vil blive ledsaget
af en lækker 3 retters
menu, hvor hovedretten er
en stor lækker buffet. Det
koster 399,- pr. person. Og
tilmelding kan ske direkte
til Benniksgaard Hotel. 

LEJLIGHED UDLEJES

YUE SOLAR
Torsdag den 23. august kl. 18. 00 til ca. 20. 00
Mrup
doggMØD KONSULENTEN FRA FEI
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DEAN
GLCELLEANLÆG!
OMLE
OG
SOHØLCREL

999,

GRÅSTEN
LEJLIGHED TIL LEJE
Ca. 90m2. Nygade 7.
Nyistandsat. Leje 4.450,-

BYGMA GRÅSTEN

• Vælg mellem 4 kW eller 6 kW
• Begge anlæg sælges
monteret.
• Mød konsulenten og hør om
solcelleanlægget der produceitet4 kW eller 6 kW
rer elektric
mellem
• Vælg
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elektricpå årets elregning.
penge
pen
elmåler langsommere − eller
ligefrem ”baglæns”, hvis
elproduktionen fra solcellerne
overstiger husets elforbrug.
På den måde spares der
penge på årets elregning.
pen

Lørdag den 22. september
er der klassisk koncert
på Benniksgaard Hotel i
Rinkenæs med Carsten
Svanberg og Karsten
Munk, også kendt som
”Duo Classic”.
For 9. år i træk gæster
de 2 kendte musikere –
Karsten Munk på Klaver
og Carsten Svanberg på
trækbasun – Benniksgaard
Hotel. Der vil blive
spillet kendte klassiske

LEJLIGHED UDLEJES
Østergade 7, Felsted udlejes lejlighed på 75 kvm.
Husleje 3200,- kr. pr. måned + aconto varme 700,- kr. pr. måned.
Indflytning efter aftale.

HENVENDELSE TLF. 2175 1729

LEJLIGHED TIL LEJE
Gråsten midtby, stueetagen.
90 m² lejlighed, køkken/stue + 1 værelse.
3.700 kr pr. måned + forbrug.

HENVENDELSE PÅ TLF. 7463 2313

Tilbyder

Gråstenvej 30
Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 29 24 76 07

x Belægningsarbejde, nyanlæg og
reetablering af eksisterende
belægninger.

x Vedligeholdelse af grønne områder.
x Hæk klipning mv.
x Mindre kloakeringsopgaver
x Vikarservice for bygge og
anlægsbranchen.

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

Åbent hus
Tirsdag d. 18 sept. kl. 10 - 17
Ring og bestil tid

Eksperten kommer - find dit nye look
- Frisøren Dorte Schmidt som har frisørsalonen
Freya M i Sønderborg, er uddannet indenfor
typebestemmelse og make-up.
- Dorte vil hjælpe dig med at finde lige præcis din type
indenfor farver, hairfashion og brillestil.
- Tine og Elsebeth hjælper dig med at finde den rigtige
brillestyrke.

Typevejledning med make-up tips
Gratis forfriskninger
Få en gavepose
OPTIKER MØLLER
SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16 ∙ W W W.PROFILOPTIK.DK
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GØR ET SPÆNDENDE KØB! Drillepind til katte
EN MASKINE

Såvel drillepind som smykker
bliver fremstillet i hånden af Ellen Rotman.

• BRÆNDESKÆRING
• FÆLDNING
• OPSKÆRING

TIL ALT



MS 251

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

SPAR
700,-

2995,-

HÆKKEKLIPPER HS 45

SPAR
500,-

HSA 65

2495,-

BATTERI HÆKKEKLIPPER

Kompakt batterihækkeklipper
med knivlængde på 50 cm
og enkeltsidigt slebne
tænder. Leveres med 1
batteri + standardlader.

Knivlængde 60 cm. Særdeles gode
skæreegenskaber
takket være den nye
knivgeometri med overliggende
sikkerhedskniv og dobbeltslebne
laserskårne knive. Uanset
hvilken vej kniven vender klipper
den lige hurtigt og effektivt.
Normalpris 2.995,-

BYT TIL NYT
Få 695,- for
din gamle
hækkeklipper

30 0 0,-

Tinggårdvej 5, Ragebøl
www.skoett.dk

6400 Sønderborg
Telefon 74 48 66 66

Åbningstider
Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag
9.00 - 12.00

Af Søren Gülck

Ellen Rotman, der til
daglig er leder af Agrosam
i Rinkenæs, har i den
grad fået succes med sin

opfindelse, ”Drillepinden”,
der er et lille effektivt legetøj til katte.
Idéen fik jeg, fordi vores
kat var vild med mit primitive legetøj. Så tænkte

26 spillede skat
Gråsten Skatklub har holdt
klubaften med 26 spillere.
Førstepladsen gik til Orla
Rodenberg, Padborg, med
2119 point, mens Jonni
Johannsen, Kollund,

besatte 2. pladsen med
1932 point.
Werner Clausen, Felsted,
fik 3. pladsen med 1926
point, mens Jürgen Krüger,

Foto Søren Gülck

jeg, at det kunne udvikles
og måske sælges, fortæller
Ellen Rotman, men ”drillepinden” blev så populær, at
den nu har udviklet sig til
også at omhandle en smykkeproduktion, der er blevet
vældigt populært.
- Kunderne syntes om
min idé, så åbenbart har
jeg ramt ned i forbrugernes
hjerter, lyder det glad fra
Ellen Rotman.
Udenlandske grossister fra
både Sverige, Tyskland og
Frankrig har vist stor interesse og taget drillepinde
med i deres udvalg. 
Sønderborg, besatte 4.
pladsen med 1889 point.
Arne Hansen, Broager,
opnåede 5. pladsen med
1873 point, og Frede
Jørgensen, Gråsten, tog 6.
pladsen med 1832 point. 
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SLUTSPURT - SIDSTE CHANCE FOR ALDERSRABAT

FÅ DIN ALDER I RABAT
75 ÅR = 75%

63 ÅR = 63%

54 ÅR = 54%

KOM TIL HØRETESTDAG DEN 13. SEPTEMBER
Din alder i rabat

91 år = 91%
82 år = 82%
73 år = 73%

på alle høreapparater fra
Siemens, Oticon,
GN ReSound
og NovaSense

Få din alder i rabat
Aldersrabat gives ved køb af høreapparater til begge ører fra
kategori 4, 5 og 6. Det betyder, at hvis du eksempelvis er 75
år og vælger at anskaffe høreapparater, der normalt har en
egenbetaling på kr. 5.500 pr. høreapparat, så kommer du af
med kun kr. 1.375 pr. høreapparat.

RINTGID TIL

OG BESTIL AGEN
HØRETESTD
74 650 047

Dermed får du mulighed for, med stor rabat, at få topklasse
høreapparater, som vil hjælpe dig mange år fremover! Uanset
alder kan du dog maks opnå 100% rabat. Rabatten trækkes
fra egenbetalingen, efter det offentlige tilskud er fratrukket*.

Bestil tid nu hos AudioNova Hørecenter til en GRATIS og
uforpligtende høretest.
Tilbud om aldersrabat gælder kun i AudoNova Hørecenter i Grådten

*off. tilskud er kr. 5.607 pr. høreapparat

Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten • 74 650 047
www.audionova.dk
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agrosam
Hos Agrosam i Rinkenæs
kan du få næsten alt til dine dyr
Adult LB 15 kg

Puppy LB 15 kg

TIL KUN

TIL KUN

439,-

499,-

Dette tilbud gælder helt frem til januar
Hos os er den 6. Pose EUKANUBA foder til ½ pris
HUSK vi har lørdags lukket
Vi ses i Agrosam

Sejrsvej 108 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • Tlf. 74 65 32 22
Åbningstider: mandag til fredag 10.00 – 17.30 • lørdag - søndag LUKKET

tOrsdAG den 13. sePteMBer

GIGAnt
BurGer XXL

300 gr. hjemmelavet bøf,
salat, tomat, løg,
dressing, bacon,
jalapeno og
pommes frites

kr.

68,Fiskenæsvej 2 · 6300 Gråsten · Telefon 73 65 00 33
mail@marinafiskenaes.dk · www.marinafiskenaes.dk

Ny præsident i Lions
Af Gunnar Hattesen

Lions Club BroagerGråsten har startet
det nye Lionsår. En
ny bestyrelse er klar
til at overtage roret.
Det bliver med Troels
Bredahl som præsident.
Han overtager hvervet
efter Kaj Hattens.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er vice præsident
Jan Christensen, past
præsident Kaj Hattens,
sekretær Kim Vagner
Petersen, kasserer Thor
Hedels, club mester Klaus
Kyhn Langendorff, tail
tvister Martin K. Nielsen
og medlemsudvalg Anders
Wollsen

Kaj Hattens har overdraget præsidentposten i Lions Club
Broager-Gråsten til Troels Bredahl. Foto Jimmy Christensen
Lions Club BroagerGråsten har i det forgangne
år doneret 144.000 kr.
til humanitære formål.
Overskuddet stammer fra
Oldtimerløbet. Klubben

er stiftet i 1974, og har 26
medlemmer, som mødes
den første og tredje tirsdag
i måneden på Den Gamle
Kro. 

SÅ er vi klar med ny høst af

ÆBLER OG PÆRER
Bl.a.:
• Clara Friis
• Delcorf
• Discovery
• Gråsten

Åbningstider:
30-17.00
Mandag-fredag kl. 8.
kl. 8.30-12.00
Lørdag

Hestehavegård
Frugtplantage
Hestehave 19 - Sønderborg
Henrik Petersen · Privat: Folehave 1

Tlf. 74 43 17 69

VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessen eftf.

TRAILERSALG
•Sand
•Muldjord
•Sten
•Støbemix
•Grus
•Træ/Barkflis
•Stabilgrus
mm.
•Granit skæver
Du kan nu betale med Dankort

I finder os her
Egenæs 11, 6300 Gråsten

Man kan også købe fliser!
Åbningstider:

Mandag - fredag ........................15.00 - 17.00
Lørdag .........................................10.00 - 14.00

Claus: 20 19 81 58 • Kjeld: 20 19 81 59 • Lager direkte: 28 26 16 51
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Opus Deluxe
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MØBELKÆDEN
Altid en møbelkæden butik i nærheden

- Elevationssæt

www.møbelkæden.dk

Set på TV

spar over

30%

MØBELKÆDEN

30 mdr.
rentefri

14.998,-

okr. rente

kun

udbetaling

inkl. 70 mm. topmadras & ben

| opus deluxe - elevationsseng |
med ekstrem høj ligge komfort - 2 stk. (mål 180x200/210 cm.) inkl. ben og trådløs fjernbetjening.
Vælg mellem topmadras med latex eller anatomi skum. Valgfri hårdhed (medium el. Fast).
Findes i farverne aubergine, antracit, lysgråt.
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Rene´s
Åbningstider:
Man-fre kl. 10.00-17.30
lørdag kl. 10.00-14.00
Lån mellem 10.000 kr. og 40.000 kr. Lån f.eks. 40.000 kr. og betal tilbage over 30 mdr. Månedlig ydelse1.
1.350
kr. Debitorrenten
er variabel er p.t. 0,0kl.
%. ÅOP
1,0 %. De samlede kreditomkostningerJyllandsgade
er 499 kr. Samlet beløb23,
der skal
betalesSønderborg
er 40.499 kr. Lånet formidles
Ikano Bank.
søndag
i som
måneden:
11.00-15.00
6400
● tlf. af74474586
Rene´s

FØDSELSDAGS SLUTSPURT

ZER
RGAN

LPRIS 1000,-

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

300,-

,SPAR NU 300
FLERE FARVER OG DESSINER

,SPAR NU 300

NORMALT OP TIL 400,-

NU....................100,-

STRIK

FLERE FARVER OG DESSINER

NORMALT OP TIL 600,-

10 PAR STRØMPER

JACK’S SPORT

ENSFARVEDE ELLER MØNSTREDE

NU ....................... 100,-

BOA STRIK

FLERE FARVER OG DESSINER

NORMAL OP TIL 500,-

NU ..................... 200,-

Gråsten

NU................ 200,-

,SPAR NU 400

,SPAR NU 300

Gråsten

Slotsgade 7 • 6300 Gråsten

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

Tilbuddene gælder fra onsdag den 29. august t.om. den 8. september eller så længe lager haves.
Alle priser er maximalpriser incl. moms. Der tages forbehold for afgiftsændringer, prisstigninger, leveringssvigt

ONSDAG D. 12/9 - LØRDAG D. 15/9
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gasservice
Vand, varme og
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

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

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29

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

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
Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision

Egernsund Malerforretning

med seriøsitet og præcision

ndd 1

Vi har fået forhandling af Danske Spil

v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Problemer Padb 25/02/11 9:37 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

www.lunddal-el.dk

Gulvafslibning
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

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.afafalle
allepersonperson- og
og
Rep.
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 syn
Klargøring
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

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”

Quorp Busser

mobil nr.: 2533 2182

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

SVEND AAGE THOMSENS

Bryllup og portræt
fotografering

tlf. 2323 7337

André Andersen
Tlf. 2155 6472

Varnæs • Telefon 74 68 03 23
Biltelefon 23 39 10 90

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

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

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

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

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

Michael Kurth
Tlf. 2155 6470

Autoriseret elinstallatør

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

VinduesMester

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

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
•

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

MALERFORRETNING

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

SG Foto Gråsten

bestil@el-tekniq.nu
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Sejersbæk
Biler
ApS
Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Nederbyvej
2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej
2• •Telefax
• 6300
63007465
Telefon
7465 22202
2270
Nederbyvej
Gråsten
Telefon7465
74652220
2220 •• Telefax
Telefax 7465
7465 2270
2270
Telefon

Tlf. 2155 6470

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
Quorpsbusser@email.dk
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

Køb og salg af nye og brugte biler

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

Autoriseret elinstallatør

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

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55

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
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50 år med FDF i Gråsten
Af Mogens P. C. Jacobsen

Gråsten FDF kan i
år fejre sit 50 års
jubilæum.
Kredsens stifter var daværende sognepræst Kresten
Moustgaard Knudsen
sammen med de første ledere, tandtekniker Carsten
Blom, bankassistent Hans
Paulsen, gartnerlærlingene
Knud Knudsen og Børge
Kiil, og kontorlærling
Mogens P. C. Jacobsen.
Kredsen startede i 1961
i den gl. præstegård på
slotsbakken. Kredsens
stiftelsesfest fandt sted på
Hotel Gråsten den 8. april
1962.
Dengang var FDF kun for
drenge, og først i 1976 fik
vi piger med idet landsforbundene FDF og FPF blev
sammensluttet., De første
kvindelige ledere var Pia
Matzen Lisbeth Jensen og
Lene Jacobsen.

Af højdepunkter i kredsens historie skal nævnes
et gaveskøde fra oberst
Bartholdy, Munkemølle, på
en lejrgrund direkte ned til
Flensborg Fjord. Her indviedes en blokhytte i 1973.
I 1977 ved vort 15 år jubilæum i boblehallen på Johs.
Kochsvej, stiftedes FDF´s
støtteforening ”Gufferne”
med Jens Jensen og lidt
senere Carl A. Vind som
første formænd.
Kredsen voksede og var
midt i 1970érne på over
100 medlemmer. Der var
behov for større lokaler og
ideen til bygning af et nyt
kredshus opstod
E Arnstej
I 1979 blev første spadestik
foretaget på en grund vi efter noget besvær fik til leje i
25 år af Gråsten Kommune
på Ravnsbjergvej. Vor daværende leder Arne Olesen
og Mogens Jacobsen lavede
selv de første skitzer til

GRÅSTEN OG OMEGNS
HAVEKREDS

EFTERÅRSDEKORATIONER
Onsdag den 12. september kl. 19.30
i Ahlmannsparken.
Til dette arrangement har vi fået Jytte Skov Petersen til
at tage turen herned fra Ølgod for at vise, hvad vi kan få
ud af alle efterårets farver og bær fra haven og naturen.
Jytte er meget kreativ og I kan glæde jer til at få gode
idéer til flotte efterårsdekorationer. Dekorationerne
vil blive bortloddet ved amerikansk lotteri.
Entre: kr. 70,- for medlemmer/ kr. 90,for ikke medlemmer.
Prisen er inkl. kaffe

KVÆrs/tØrsBØL/
snurOM
PensIOnIstFOrenInG
Indbyder medlemmer til

70 års Jubilæumsfest
Fredag den 5. oktober 2012 kl. 18.00
på Kværs Forsamlingshus
Der serveres en tre retters menu, kaffe med småkager
Der er fri drikke hele aftenen
Der er top underholdning og god musik
Alt dette fås for en pris af 200 kr.
Tilmelding senest den 30. september som er bindende
kan ske til Kurt Christensen på tlf. 74 65 93 43
Anton Jensen på tlf. 74 65 91 31
Bus kørsel fra Ahlmanskolen Gråsten kl. 17.00 for 30 kr.
God Jubilæumsfest ønskes alle deltager

K.T.S.s Bestyrelse

Fra kongemodtagelsen i
1962.
huset og Arne Olesen, der
var byggetekniker, detailtegnede det.
Midt i byggeperioden i
februar 1980 omkom Arne
Olesen, 30 år gammel ved
en tragisk ulykke
Choket i kredsen var stor,
men samtidig var alle enige
om at nu skulle det hus
bygges nøjagtig som planlagt. Forældre bestyrelse og
ledere lagde alle kræfter i
sagen. Der blev arrangeret
mange forskellige tiltag for
at skaffe penge, der blev
ansøgt fonde og i 1981
blev der afholdt en stor
indvielsesfest.
Huset kostede ca. kr.
465.000 og er på over 400
m2 og ligger på en dejlig
naturgrund på ca. 9.000
m2.
Huset fik navnet ”E
Arnstej”, som dels peger
hen på ”stedet hvorfra gode
tanker udgår”, samtidig
med at det minder om vor
leder Arne Olesen.
I 1985 arrangerede
kredsen sammen med alle
FDF kredse i Sønderjyl
land, FDF´s deltagelse i
Dronning Ingrids 50 års

jubilæum som dansker.
Foreninger af alle slags
mødte op i Gråsten og
defilerede forbi dronningen
i Gråsten Slotsgård. Det
skønnedes at ca. 10.000
mennesker var i Gråsten
til dette arrangement som
afsluttedes med taler på
Gråsten Stadion.
I 1990 udvides kredshuset
med et større køkken og
bryggers og nye baderum
til drenge og piger. Murer
mester Egon Feldstedt
foretår opbygningen.
Kredsen har alle årene
haft et fint forhold til Det
Danske Spejderkorps
DDS i byen, og afholder
hvert år Nytårs -og Høst
gudstjeneste og 4. maj

FOREDRAG
I KONFIRMANDSTUEN

Onsdag den 19. september kl. 19.30
om den svenske forfatter
Selma Lagerløf.
Fortæller er sognepræst
Marianne Østergård
Alle er hjertelig velkomne
Rinkenæs Menighedsråd

Kæmpe
bagagerumssalg
Tøm loftet og pulterkammeret og kom til
bagagerumssalg. Det sker i forbindelse med
Løvfaldsfesten i Ulsnæs Centret

Søndag den 30. september kl. 10-13
på p-plads ved apoteket
Standleje 100 kr.
Sidste tilmelding torsdag den 27. september til
Flügger farver tlf. 7465 0242

Kredsens kredsledere:
1961 – 1971 Kresten M.Knudsen
1971 - 2001 Mogens P.C.Jacobsen
2001 – 2011 vekslende ledelse ved Henrik Christensen
Carsten Jacobsen, Lasse Nielsen Mette Johansen
2011 – Henrik Christensen og Jonny Mejlby

Kredsens formænd:
1961 – 1978 Kresten M. Knudsen
1978 - 1979 Hans Æbeløe
1979 - 1998 Jens Jensen
1998 - 2001 Knud Erik Riis Nielsen
2001 - Mogens P. C. Jacobsen
højtidelighed sammen. I
mange år stod FDF for
afholdelsen af Skt. Hans
festerne, først på plænen
ved Slotssøen foran skolen
senere i Alnor Strandpark.
Gennem årene har kredsen hvert år været på sommerlejr og talrige mindre
lejre, samt deltaget i alle
landsforbundets landslejre
som afholdes hvert 5. år.
Her har kredsen flere gange
gjort sig bemærket med

meget flotte og komplicerede pionerarbejder.
Dronningen er FDF´s
protektor og derfor er vor
fane altid med ved modtagelsen, når de kongeliges
sommerophold indledes på
Gråsten Slot.
Kredsen har for øjeblikket
omkring 70 medlemmer i
alt, og er i rigtig god gænge.
Hvilket der er god grund
til at fejre med dette 50 års
jubilæum. 

Gråsten

Hjælpemiddelcentral
i Vollerup
Onsdag den 3. oktober kl. 14.00
Sted. Mommarkvej 5 A
Sammenkørsel fra Ahlnannsparken kl. 13,30
Rundvisning og introduktion til hurtig betjening
Maks. 60 deltager
Pris 50 kr. inkl.kaffe og kage
Tilmelding til Ulla Gerber tlf. 74650120 eller
Anne Køcks tlf. 23340905 fra den 13/9-27/9

HUSK
Influenzavaccination
Mandag den 1. oktober
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Bestil
julefrokost

-

Arrangementskalender
1. december
Musik og dans med Teglsten

Benniksgaard Hotels Julefrokost 2012

Julekoncert med John Pilkington

- Varm mjød i horn

23. december
Julekoncert med Duo Modus

Forret

30. december

Halv hummer fyldt med hjemmelavet rejesalat,
Salater
Bruchetta brød

Nytårskoncert med Duo Modus

31. december

Buffet
-

Stegt and i juleøl
Fyldt svinemørbrad med brie, svøbt i parmaskinke
Oksefilet m. krølfedt, langtidsstegt m. svampe og krydderurter
Röstikartofler med hasselolie
Små kartofler – karamelristet
5 lækre salater efter årstiden
Hjemmelavet speltsalat med julesalat og granatæbler
Hjemmelavet rødkål og hvidkål
3 forskellige oste m. frugt

Dessert
-

Musik med Henriette Sonne

15. december

Velkomstdrink

-

8. december

3 forskellige julekager med hjemmelavet nougatcreme og kirsebærsovs
Risengrød med karnelsukker og en smørklat
Mandelgave

Pris pr. person søndag - torsdag. DKK

375,-

Pris pr. person på fredage DKK 425,Pris pr. person på lørdage DKK 525,-

Det store nytårs arrangement med
Hr. Jensens Jass Kapel
For alle arrangementer gælder, at de kan bookes
med og uden overnatning fra 1 person og opefter.

Pris pr. person.
inkl. 3 retters menu
DKK

399,-

(uden overnatning)
Bordbestilling nødvendig

Mange tænker på julefrokoster for at komme i julestemning.

Gode priser på overnatning
i forbindelse med
julefrokost

Af Søren Gülck

Efteråret står for døren.
Om tre måneder er det
jul, og det er tid til at gøre
status for året. Op mod
jul er der tradition for en
god julefrokost. Det har

(Min. 20 pers.)

Drikkevarer

Øl + vin under middagen til kl. 22.30 DKK 220,Snaps under middagen til kl. 22.30 DKK 80,-

* Lokale leje indtil 01.00 1500,- herefter 1500,- pr påbegyndt time

området mange spisesteder
og restauranter gode bud
på.
Derfor er det tid til at
bestille julefrokosten. Find
inspiration til at holde
julefrokosten med venner
og kolleger det helt rigtige
sted. 

www.benniksgaardhotel.dk • sejrsvej 101, rinkenæs • 6300 gråsten • tlf.: 7465 0949 • info@benniksgaardhotel.dk

Julefrokost

på Benniksgaard
Golfrestaurant

Overrask personale, familie, venner og bekendte
med et Julearrangement på toppen af Rinkenæs
Lækre omgivelser med levende lys og ild i pejsen
der skaber det helt rette julestemning
Sammensæt selv jeres julemenu efter ønske og pris
Selskaber – julearrangementer fra 5 – 200 personer
BOOK nu Mens vi har tiderne
HUSK vi levere også julemenuer ud af huset til virksomheder og private.

Selskaber –– Mad ud af huset – Firmafrokostordning

Benniksgaard Golfrestaurant
v/ Monica og Hans Harvest
Sejrsvej 109 – 113 Rinkenæs

Tlf. 7365 4231

2642 7788

www.benniksgaardgolfrestaurant.dk

nYt nYt
Færdige julemenuer
Slap af og nyd juleaften
i fred og ro. Bestil jeres
julemad klar til julebordet.
Ring og hør og
muligheder og tilbud
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JULEFROKOST 2012
på følgende dage: 30. november og 8. december
består af følgende retter:
SERVERES PÅ BORDET: Marinerede sild, karrysalat,
stegte sild i lage samt brød og smør.
ANRETTET PÅ “TAG SELV BORD”:
Varm sk let med remoulade. Fersk røget laks med depeberrod.
d Kold dampet laks med
cocktaildressing caviar og asparges. Rejer med mayonnaise og citron. Tarteletter med høns i
asparges. Leverpostej med champignon og bacon. Surrib med rødbeder og sennep. Æb æsk.
Medister, sylte og andesteg. Frikadeller med sønderjysk hvidkål. Ribbensteg med rødkål. Glaseret
hamburgerryg og kålpølser med grønlangkål. Forskellige oste med kiks og druer. Ris a la mande med
kirsebærsauce og frugtsalat med chokolade

Prisen i år er kr.

198,-

Inklusive LIVE musik der skaber en god stemning til et bredt publikum

Traditionel Julebu et

Mortens a n

Marinerede sild med karrysalat. Dampet kold laks
med cocktaildressing. Tarteletter med høns i asparges.
Leverpostej med champignon og bacon. Frikadeller
med rødkål. Sønderjysk grønlangkål med hamburgerryg
og kålpølse. Ris a la mande med kirsebærsauce

Husk vores traditionelle Mortens a en
lørdag den 10. nov. fra kl. 18.00 og
søndag middag d. 11. nov.
Menu: Rejecocktail, Andesteg
med tilbehør, Ris a la mande eller
pandekager med is.
Mortens a en menu m. forret
eller dessert 148,Mortens a en menu m. forret
og dessert 178,-

med:
Bu t kan suppleres

ade
Fisk let m/remoul
kr. 15,00
og citron
kr. 8,00
Surrib
kr. 8,00
Hvidkål
kr. 12,00
Æb æsk
kr. 12,00
Frugtsalat
kr. 18,00
Røget laks
10,00
Brunede kart. kr.

Andesteg med
rødkål
Mørbradbøf
Ost (3 slags)
Brød og smør
Sylte
Medisterpølse
Ribbensteg

kr. 22,00
kr. 18,00
kr. 24,00
kr. 15,00
kr. 12,00
kr. 15,00
kr. 15,00

Pris pr.
kuvert kr.

103,50
Kværsgade 9-11 · Kværs
6300 Gråsten

Husk bordbestilling

Husk vi laver også
utraditionel julebu t.

Menu 1

Menu 2

Herregårdsbøf med Bearnaisesauce,
ærter og kartoffelbåde.

Svinemedaljon med champignon og
flødesauce. Grøntsager og Rosmarinkartofler

2 retter
Rejecocktail

PRIS

3 retter
Tomatsuppe

Is med fløde eller Irish Coffee

99,-

PRIS

Menu 3

Børnemenu

3 retter
Oksecarpaccio
Kalvesteak á la Toscana, fyldt
med Parmaskinke, Parmesanost,
hvidløg og persille. Rødvinsauce,
grøntsager og rosmarinkartofler.
Panna Cotta med skovbærsauce
1 kugle med jordbæris

PRIS

189,-

Mickey Mouse
Kalvesteaks med grøntsager og
kartoffelbåde
Rumraketis

249,-

PRIS

Tilbuddene gælder hele
september og oktober

79,-

ÅBNINGSTIDER

Mandag lukket
Tirsdag – fredag kl. 15.00 - 21.00
Lørdag kl. 12.00 - 21.00
Søndag kl. 10.00 - 21.00

HUSK Hver eftermiddag
friskbrygget kaffe
og kage

GRATIS LEVERING

Vi leverer overalt ved min. 12 personer
uden beregning, blot De leverer den
rengjorte emballage tilbage.

www.godjulefrokost.dk

Tlf. 74 65 92 06
info@kvaers-kro.dk

Toldbodgade 10 Gråsten Tlf. 73441000

Dayz Marina Fiskenæs

Stor julefrokost buffet
· Marinerede sild med rødløg
· Kryddersild med kapers og løg
· Karrysild med æg
· Røget laks med asparges
· Graved laks med dilddressing
· Rejer med mayonnaise
· Fiskefilet med remoulade
· Kålpølser med grønlangkål
· Hamburgerryg med hvidkål
· Sukkerkartofler
· Lun leverpostej med bacon og svampe
· Roastbeef med ristede løg og peberrod
· Frikadeller med rødkål
· Lun flæskesteg
· Ris a la mande med kirsebær
· Ostebord med kiks
Til alle retter serveres rugbrød og franskbrød

Dato

Lørdag d. 24. nov.
Lørdag d. 1. dec.
Musik fra luksus jukebox
begge aftner

355,-

Pris pr. pers. dkr
Inkl. øl, vand og vin ad libitum fra kl. 19 – 21

Luksus wellnessdag
– inkl. stor julefrokost

Julefrokost + ophold

Lørdag til søndag på Dayz Marina Fiskenæs
Bo i luksus feriebolig inkl.:
· Fri adgang til wellness, badeland og fitness
· Julefrokost lørdag aften
· Linned pakke
· Valgfri enten 25 min. ansigtskur eller
20 min. velværemassage

885,-

Pris pr. pers. v/6 personer dkr
Inkl. øl, vand og vin ad libitum fra kl. 19 – 21.
Ekskl. el- og vandforbrug

· Fri adgang til wellness, badeland og fitness
· Julefrokost lørdag aften
· Valgfri enten 25 min. ansigtskur eller 20 min. velværemassage

550,-

Pris pr. person dkr
Inkl. øl, vand og vin ad libitum fra kl. 19 – 21

Dayz Marina Fiskenæs
Fiskenæsvej 2 · DK-6300 Gråsten
info@dayzmarina.dk · dayz.dk
Tlf. +45 73 65 00 33
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Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs

TILLYKKE

WWW.KVAERS-KRO.DK

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

Fremgang for
badminton

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

Medlemmerne strømmer
til Gråsten Badminton
klub. Det er atter blevet
eftertragtet at spille
badminton.
- En ny og større flok

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.

De kærligste hilsener fra
Børn og svigerbørn
Børnebørn med kærester og
Oldebørn

Søndag den 30. september kl. 10-13
i Ulsnæs Centret

Orienteringsmøder
Gråsten – Adsbøl – Kværs pastorat
holder orienteringsmøder i forbindelse med
Menighedsrådsvalget i november:

Tirsdag 11. september kl. 19.00
i Klubhuset i Adsbøl
Onsdag 12. september kl. 19.00
på ”Den Gamle Kro” i Gråsten
Torsdag 13. september kl. 19.00
i Præstegården i Kværs

Gråsten Badmintonklub er
blevet en eftertragtet klub
med nye trænere og nye
spillere.

Vi ønsker jer hjertelig tillykke
med dagen og glæder os til at
fejre den sammen med jer.

hvor børn sælger legetøj, tegneserier og spil

Sidste tilmelding torsdag den 27. september
til Flügger farver tlf. 7465 0242

nye og unge spillere har
lyst til at spille badminton,
siger Carsten Clausen
Kock, som ser frem til den
nye sæson. 

diamantbryllup
ursula og
Hans Chr. Frank

Stort loppemarked
for børn

Det er gratis at deltage

er parat til at tage imod
gamle som nye ungdomsspillere, lyder det fra en

Af Gunnar Hattesen

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

ganske tilfreds formand
Carsten Clausen Kock,
som før sommerferien fik
to nye, friske kræfter i
bestyrelsen.
- Vi oplever, at mange

BABYSALMESANG
i Rinkenæs Korskirke

for babyer 0-12 mdr.
Starter tirsdag den 25. september
kl. 10.00 i Korkirken



Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT

NYT I GIG I DENNE SÆSON:
AKTIVE FÆDRE OG BØRN
Vi skal lege, hoppe og springe sammen med vores
børn. Målet er at børnene for brugt kroppen så
meget at de bliver trætte, og at det bliver udfordret
så meget at de kan noget mere næste gang.
Vi skal løfte, vi skal kaste, vi skal svinge, vi
skal kravle, vi skal trille, vi skal stå på hovedet,
vi skal køre trillebør og meget mere.
Alle fædre – ta’ og gi’ jeres barn/børn en udfordring
og samtidig selv få motion, og en god oplevelse.
Vi er i gymnastiksalen på Gråsten skole
om mandagen kl. 17.00-18.00
For mere info. kontakt Peder Kraak, tlf: 8662 2930

Tilmelding ikke nødvendig.
Ydligere oplysninger på
kirkens hjemmeside eller
lisbeth@bomose.net

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012
I RINKENÆS

opmærksomheden henledes på, at kandidatlister
til det forestående valg til menighedsrådet, skal
skrives på en af kirkeministeriet godkendt formular,
og skal indleveres til en af undertegnede :
helga Theilgaard, dalsgårdvej 18, 6300
eller Frede ihle, mågevej 16, 6300
tidligst tirsdag den 25. september kl. 19 og
senest tirsdag den 2. oktober kl. 19.
På valgbestyrelsens vegne,
Helga Theilgaard

Alle er velkomne

PILOXING
Piloxing er en ny form for træning, som er udviklet i
USA. Det udføres barfodet og er delt op i blokke, som
veksler mellem boksning og stående pilatis, samt let
dans. Alle øvelser er lette og gentages. Boksedelen giver
sved på panden, men afløses af pilates, som kræver
balance, for så igen at få pulsen op i en bokseblok.
Timer afsluttes med 10 min. på gulv, hvor
der bl.a. laves maveøvelser.
Kom og vær med til sjov motion og få sved på panden.
Vi er i gymnastiksalen på Gråsten skole
om onsdagen kl. 17.35-19.00
For mere info. kontakt Lis Hansen, tlf: 7465 0083

Gudstjenester
Gråsten Slotskirke

Felsted Kirke

Søndag den 16. september kl. 11.00
ved Niels Refskou

Søndag den 16. september kl. 9.00 ved Oliver Karst

Adsbøl Kirke

Søndag den 16. september Ingen Gudstjeneste

Broager Kirke

Søndag den 16. september kl. 9.30 ved Niels Refskou

Søndag den 16. september Ingen Gudstjeneste
Søndag den 16. september kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Egernsund Kirke
Kværs kirke

Rinkenæs Kirke

Søndag den 16. september kl. 10.30
Rinkenæs Korskirken ved Marianne Østergård

Kliplev Kirke

Søndag den 16. september kl. 9.00
ved Eva Wiwe Løbner

Nybøl Kirke

Søndag den 16. september kl. 10.00
Konfirmandindskrivning ved
Henrik Nygaard Andersen

Vester Sottrup Kirke

Søndag den 16. september kl. 10.30
ved Camilla Synnøve Hansen

Nordschleswigsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag den 16. september kl. 14.00
Holbøl laden høst
(Lindenhof. Scheunengottesdienst) (nadver)
Fredag den 21.september kl. 16.00
Knivsbjerg (Konfirmandenvorstellung)

Keld og Hilda gav den gas
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Af Gunnar Hattesen

150 mennesker var forleden samlet til høstfest på
Gråsten Plejecenter.
Øverst på plakaten stod
Keld og Hilda Heick, som
underholdt med populære
sange. Det gjorde de med
bravour. Stemningen var
helt i top. Det smittede af
på det folkekære par, der
optrådte næsten dobbelt så
lang tid, som de var bestilt
til.
Høstfesten bød på en
dejlig og velsmagende middag, og den gode stemning
holdt ved helt lige til festen
sluttede. 
Keld og Hilda Heick skabte
en forrygende stemning
blandt gæsterne i høstfesten
på Gråsten Plejecenter.

Møde om Danfoss
Så starter mandagscafeerne
igen på Gråsten bibliotek.
De indledes mandag den
24. september kl. 16 med
et foredrag om Familien
Clausen og Danfoss.
Jan Petersen fortæller
om emnet i anledning

af Bitten Clausens 100
års fødselsdag den 20.
oktober.
Danfoss blev stiftet i
1933 af Mads Clausen,
som i 1939 giftede sig med
Bitten, født Hinrichsen.
Den senere historie om

Blodprøve
En 28-årig mand fra
Egernsund blev forleden
nat kl. 2.15 viftet ind til siden på Sundsnæs i Gråsten
mistænkt for spirituskørsel.

Han skulle aflevere en
blodprøve, der skal vise, om
promillen nu også var for
høj. 

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min kære mand,
vor kære far, svigerfar og farfars
Erling Pedersens
død og bisættelse.
Tak for mange blomster, kranse og trøstende ord.
På familiens vegne
Clara Pedersen

Danfoss og dens betydning for egnen hænger
nøje sammen med familien
Clausens historie.
Der vises også billeder
undervejs i foredraget. 

Dødsfald
Peter Brinch-Nielsen,
Gråsten, er død, 64 år. 

Dødsfald

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud
Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Alt i binderi
Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

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

Jens M. Mogensen, Gråsten
Plejecenter, er død, 86 år. 

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved Mortens bisættelse.
Tak for kranse, blomsterhilsner og
de mange buketter der er sendt til os.
Tak til alle Mortens venner for deres deltagelse.
En stor tak til sognepræsten Mai-Britt J. Knudsen
for den smukke personlige tale i kirken.
Det har varmet os i vores store sorg,
at Morten var så afholdt.
Også en tak til bedemand Steffen Jensen
for hans hjælpsomhed.
Hanne og Gerhard Backmann
Tanja og Hans Jørgen

Svend Hedegaard
Bedemand

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Hjemtransport ved dødsfald?
Overført til andet sygehus og dør? – Hvad så?
Dødsfald i udlandet
Sygesikringen / sundhedskortet
Forsikring / egen betaling

Gråsten Bedemandsforretning

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

Velkommen til vores kontor – Døgnvagt

Hvem skal betale for din begravelse?

Vores medlemmer betaler selv! Fuld dækning efter 12 måneder.
Det koster kun 79,- kr. om måneden i medlemsgebyr.
Indskud fra 65 år, samt ved livstruende kritisk sygdom.
Så er alle nødvendige udgifter, og lidt til, betalt.
Vi kalder det; rettidig omhu!
For mere information Ring

Tlf. 74470700

www.bedemandlarsjensen.dk

Vores stenhuggeri servicerer
alle med fordelagtige priser
på gravsten: Ring for tilbud.
Stenhugger Jens Thomsen
Tlf. 29168171.
For alt i blomster:
Dekoratør: Tessa Jørgensen
Tlf. 74422333

Bedemand Lars Jensen - Tryghed i en svær tid
Her kan du samle hele begravelsen under et tag
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Præsenterer:

Et uheld i krydset ved Brovejen i Gråsten skabte lange køer.

Åbent Landbrug
søndag d. 16. september 2012
kl. 10.00 - 16.00

Foto Søren Gülck

Motorcykel påkørte bil
Af Søren Gülck

Torsdag eftermiddag
påkørte en motorcyklist en
personbil bagfra i krydset
ved Brovejen i Gråsten.
Føreren af personbilen,

Sprit
kørsel
En 25-årig mand fra
lokalområdet blev forleden
nat kl. 1.15 stoppet på
Sønderborg Landevej
i Adsbøl mistænkt for
spirituskørsel. 

Sprit
kørsel
En 48-årig mand fra Sydals
blev lørdag nat kl. 0.30
stoppet på Ahlefeldvej
i Gråsten mistænkt for
spirituskørsel. Han måtte
aflevere en blodprøve. 

der kørte mod øst, bremsede forholdsvis hårdt, da
lyset skiftede til gult, hvilket resulterede i, at føreren
af motorcyklen ikke kunne
nå at bremse.
Det sket ingen større

personskade ved uheldet,
men efterfølgende måtte
motorcyklisten behandlet
for knubs og slag af en læge
fra akutbilen. 

tIrsdAG den 25. sePteMBer 2012

”LØVFALdstur”
Vi starter fra Ahlmannsparken kl. 09.30
– med hjemkomst kl. ca. 17.00
Turen går til Ribe hvor vi skal på en
guidet tur af ca. 1½ time varighed
efter rundvisningen - finder vi et hyggeligt
sted – hvor der serveres en middagsret.
Herefter vil der være en times tid til
rådighed - på egen hånd.
Turen går herefter til Ballumhus, hvor
vi nyder eftermiddagskaffen –
Turen går så tilbage til Gråsten.
Samlet pris for deltagelse i denne guidede tur - vil være
Incl. entreer, guidet tur – dog excl.
drikkevarer til middagen
Kr. 250,00 - pr. deltager.
Tilmelding til Aase Christensen, tlf. 7465 1809
Betty Christensen, tlf. 7465 1899
Annemie Christesen, tlf. 7465 0557
Senest torsdag, den 20. september 2012
P.B.V.
Aase Christensen

Gråsten Badmintonklub

Træningstider for
sæsonen 2012/2013
Årgang

Start

2004/2005
(U9)

Uge 37

2002/2003
(U11)

Uge 37

11.9.2012

11.9.2012

Træningstider

Træner/
ansvarlig

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom tæt på køer og kalve og se malkning med malkerobotter
Se grisene fra besøgsrum samt rundvisning i svinestaldene
Se de store maskiner
Infostand om det moderne landbrug
Smagsprøver fra Arla
Kaffe- og pølsebod ved landboungdom
Fiskbæk Naturskole med snobrød, får og heste, maling af korn
Oplev lejrskolens svinehytter og leg i halmborgen
Prøv at malke med gummiyver
Rundvisning på landbrugsskolen
Følg Sporet ved Fiskbæk

Hyndingholm Kvægbrug
Finn, Gitte & Henrik Wede, Hyndingholmvej 7,
6372 Bylderup Bov

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom tæt på køerne og oplev en moderne mælkeproduktion
Oplev køerne blive malket kl. 14.30.
Se kalvene blive fodret kl. 11.00
Kom tæt på kalvene i kalvekravlegården
Nyd en smagsprøve fra Arla
Deltag i familiequizzen og vind præmier fra Arla
Hop en tur i halmlegepladsen
Se de store landbrugsmaskiner og få en tur i traktor og vogn
Tag madpakken med og nyd den i det fri eller i laden
Spejderne i Ravsted sælger pølser og sodavand samt snobrødsbagning

Havhodgaard
Tina & Preben Jepsen, Gadedam 10, 6200 Aabenraa
Telefon

Tirsdage
17.00-18.00

Træner Helle Skjold
Hjælpetræner
Lise Clausen

20321789

Tirsdage
16.00-17.00

Rikke Petersen
Hjælpetræner
Mathias Lorenzen

29920073

Al træning foregår i badmintonhallen Johs. Kochsvej 12, 6300 Gråsten
Tilmelding til motionister skal ske til Pia Thomsen 74653308
Spørgsmål til ungdomstræning rettes til Carsten Clausen Kock 24248827 cck@bbsyd.dk
Kontingent:
Ungdom U9/U11 kr. 250 U13/U15/U17 kr. 375
U19/senior kr. 600, Motion før kl. 16.00 kr. 300 pr. spiller
efter kl. 16.00 kr. 450

Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

BEMÆRK
ÆNDREDE
Motionisterne bedes bemærke at der er foretaget mindre
TRÆNINGSTIDER
ændringer i spilletidernes placering.

• Oplev en moderne, højteknologiske mælkeproduktion
• Hør om, hvordan robotter, computere og anden teknologi sikrer trivsel for
dyr og mennesker kl. 11, kl. 13 og kl.15
• Se kalvene blive fodret kl. 15.00
• Kom tæt på kalvene i kalvekravlegården
• Nyd en smagsprøve fra Arla
• Deltag i familiequizzen
• Hop en tur i halmlegepladsen
• Se de store landbrugsmaskiner og prøv at sidde i en traktor
• Tag evt. madpakken med og nyd den i det fri eller i teltet
• Der er mulighed for at købe en grill-pølse, øl, vand, kaffe m.m. v. Bodum
Beboerforening

EK el -service
Broager

Danmarks civile
Hundeførerforening i
Broager byder blandt andet
på agilityopvisning på
træningspladsen.
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aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50
Mølmark 13 · 6310 Broager
www.ek-el.dk

Hundedag i Broager
Af Gunnar Hattesen

Hunden kan komme
til træning, når
Danmarks civile
Hundeførerforening
i Broager fejrer den

landsdækkende for65 medlemmer, har 18
enings 75 års jubilæum. år på bagen og er en
Det sker lørdag den 15.
september kl. 11-15 på
Træningspladsen på
Ringridervej 15 i Broager.
DcH i Broager har

del af Danmarks civile
Hundeførerforening, som
med sine 15.000 medlemmer, fordelt på 121 lokale

Bedre liv hos Vera

Der var et rykind af gæææssster, da Vera Højmose åbnede sin nye klinik i Broager.

Af Søren Gülck

Vera Højmose i Broager
fra har skiftet sit faste
job i sundhedssektoren
ud med jobbet som
selvstændig alternativ
behandler.
Hun brænder for den alternative behandling. I flere

Foto Søren Gülck

år har hun hjulpet utallige
til at få et bedre liv. Hidtil
har det være et bierhverv
for Vera Højmose, men
hun har i mange år ønsket
at gøre det til sit levevej.
Lørdag åbnede Vera
Højmose sin nye klinik
på Fasanvænget i Broager,
hvor mange tidligere

Amfetamin
Politiet beslaglagde forleden
hos en 31-årig mand på
Allégade i Broager 43,5

gram amfetamin. Desuden
fandt politiet under ransagningen to røggranater. 

klienter kigge forbi for at
ønske tillykke.
For Vera Højmose
handler det om at give sine
klienter et bedre liv.
- Rigtig mange går rundt
med skavanker, der gør
hverdagen trist. Flere af
disse ulemper skyldes anspændthed og ophobning
af affaldsstoffer i kroppen,
og de kan afhjælpes, fortæller Vera Højmose, som
glæder sig til helt og fuldt
at kunne bruge min energi
i Naturklinikken og til at
kunne hjælpe endnu flere
mennesker. 

afdelinger, er Danmarks
største hundeforening.
Programmet byder på
opvisning med lydighedshunde, agilityopvisning,
rally lydighed, klikkertræning, lær at Flette dit eget
hundelegetøj, få tjekket din
hunds IQ, og tombola med
200 præmier
- Vi sælger pølser, kager
og drikkevarer, fortæller
Gisela Harboe.
Hundeforeningen træner
til daglig på pladsen tirsdag
og onsdag fra kl. 17.30
– 20.00. 

Dødsfald
John Bøgelund Sørensen,
Skelde, er død, 56 år. 

Aut.
Kloakmester og Anlægsstruktør
Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
Søren Hansen ApS
Egernsund
Søren Hansen ApS
Egernsund
24 43 97 62

24 43 97 62
Aut. Kloakmester
Aut. Kloakmester.
Tv-inspektion

Separering regn / spildevand
Nyt anlæg / Reparationer
Tv-inspektion
Kortstrømpeforringer/pointliner
Separering
regn/spildevand
Rotte
Stop Propper
Omfangsdræn
Nyt anlæg /Reparationer

Anlægsstruktør

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

Kortstrømpeforringer/pointliner
Rotte Stop Propper
Omfangsdræn

Vi køber også

Asfalt reparat
Snerydning
Kørsel minigr

SØLV og GULD
BROAGER

Antik
&
Nostalgi
Sct. Pauli 28 ∙ 6310 Broager
7444 2425 ∙ 4079 1647 ∙ jan@broagerantik.dk
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Børnebadminton
for kr. 150,-

Der var stor interessere for de
mange væve i
Hørvævsmuseet.


FREM Egernsund tilbyder en hel sæson
træning for børn fra ca. 7 og 15 år for 150.- kr.
Vi træner

Hver torsdag fra kl. 16 – 17
i Egernsund Hallen
Start 13. september 2012
Bare mød op - de første 3 gange er gratis.
Vi har også plads til motionister (kr. 900,- /bane).
Ring og hør nærmere ved Birgit Aupke
på telefon 61 79 22 90

FREM

Ældre besøgte slot

Passivt Medlemskab
I uge 38/39 kommer vi ud til husstandene,
for at sælge passive medlemskort for 2013
Med venlig hilsen
Broager Frivillige Brandværn
Støt dit lokale brandværn

BROAGER AUTOVÆRKSTED
REPARATION AF ALLE BILMÆRKER
Service – bremser – syn m.m.
Var der fejl på synsrapporten
- lad os gi’ et tilbud
Altid små priser på olieservice, samt
serviceeftersyn efter bilens foreskrifter
Få en pris på det service som passer dig
Mulighed for lånebil

Af Frede Weber Andresen

50 deltagere deltog i
Ældre Sagen i Broagers
bustur til Fyn.

mørk koksmetal, automatic, st. car, Klima,
orig. Soltag, el-ruder, el-spejle, fartpilot, træk,
passet med service, ekstra barnesæde=7 pers.,
leveres nysynet, meget velholdt

Kr. 89.900,Små og mellemstore biler købes

Se mere på vores hjemmeside www.broager-auto.dk
Industrivej 1 · 6310 Broager· Tlf. 74 44 27 97
broagerauto@tdcadsl.dk

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer

Torsdag den 27.
september holder
Egernsund og Omegns
Pensionistforening 70
års jubilæum, og det
skal fejres.

Holbøl Landbohjem kl.
17.30, og bestyrelsen har
besluttet at sætte prisen for
at deltage til 150 kroner.
- Det bliver et overflødighedshorn af lækker
mad, fortæller formanden
Marie Gormsen, som har
været formand i 13 år. Hun

Stiftelsesfesten holdes på

Kør ad Mølmark

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

6310 Broager

Telefon 7444 9409

RAVNS MALERFIRMA

Tlf. 40 74 27 24

– alt malerarbejde udføres
– vi giver 20% på maling
i butikken
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag
Lørdag

14.30-16.30
9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 B ROAGER

Marie Gormsen, Egernsund

Foto Jimmy Christensen
forventer omkring 100
deltagere.
Underholdningen er lagt
i hænderne på tidligere
provst Lorens Christensen.
Det bliver Uno Wierød, der
spiller op til dans.

Tilmelding kan ske
til Marie Gormsen tlf.
7444 0465. 

Ny hos Ejnar
DCH-BROAGER
Hansen

Salg af cykler og tilbehør
ÅBNINGSTIDER

restaurering med støtte fra
Kulturarv styrelsen. Der
er ikke længere dyrehold.
Efter rundvisning og frokost i det fri var der besøg
i Hørvævsmuseet. Der blev

fortalt om og demonstration af de mange væve.
Museet drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft.
Derefter åbnede en ny
rundviser porten til Skoda
museet.Han forklarede meget detaljeret om de mere
end 25 forskellige modeller
fra hele perioden indtil
kronprinsens 2006 model
af samme mærke med bl.a.
indbygget køleskab.
Inden turen gik hjemad
var der stop ved marinaen
i Middelfart, hvor menuen
stod på kalvesteg med diverse tilbehør. 

Pensionistforening
fylder 70 år
Af Gunnar Hattesen

Volvo V70 2,4, 30.7.2002

Rundvisningen startede
med greveparret, som viste
rundt i Krengerup Slot,
som er et af deres to hjem.
Slottet er holdt i datidens
stil, og der er foretaget

Foto Flemming Æbelø

har valgt at fejre foreningens

75 ÅRS JUBILÆUM
med en hundedag lørdag den 15. september
fra kl. 11.00–15.00 på Træningspladsen
på Ringridervej 15 i Broager

Claus Petersen er indtrådt
i bestyrelsen for Ejnar
Hansen Maskinfabrik A/S,
Smedevej 7, Broager. Han
er bosiddende i Hangzhou
City i Kina. Bestyrelsen
består desuden af ejer Ejnar
Hansen og Susanne Adam
Møller.

Maskinfabrikken er
grundlagt i 1989, og har 35
ansatte.
Virksomheden havde i
2011 et overskud på 3,6
mio. kr. efter skat. Egen
kapitalen er på 9.574 mio.
kr. 

PROGRAMMET ER:

•
•
•
•
•
•
•
•

Opvisning med lydighedshunde
Agilityopvisning
Rally lydighed
Klikkertræning
Lær at Flette dit eget hundelegetøj
Få tjekket din hunds IQ,
Tombola med mange flotte præmier
Vi sælger pølser, kager og drikkevarer
Til daglig træner vi på pladsen tirsdag
og onsdag fra kl. 17.30 – 20.00
Kontaktperson: Gisela Harboe på telefon
7443 0558 eller 2673 0558

Læs mere om DcH-Broager på: www.dch-broager.dk

Egernsund Lotto
Mandag den 17. september kl. 19.00
i Egernsund ny skole
Vi glæder os til at se dig
Frem Fodbold Egernsund HK 71

FREM
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Pakkemarked

Frosne
Kyllingebryst

800 gr. Skinkekød i tern
700 gr. Skinkeschnitzler
500 gr. Oksegullasch
Ca. 350 gr. Engelsk bøf 2 stk.

Spar
39.95

G
FRIT VAL

00
50
Guld
Danbo Ost

Danske
Blomkål

Broager
Pr. stk.

2 kg

10000 800
Skuresvampe

Peter Larsen
Kaffe grå

Kronekilde

Vinter
støvler
til børn
½ PR I S

Spar
70.45

Min. 765 gr.

00
42

Gårdæg
12 stk
Spar
15.95

Ml/Xl

00
20

2 pk.

4 X 400 gr.

95
89

1000

Cykel lygtesæt
Med magnet

Heinz
Tomat
Ketchup
570 gr.

00
10

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

Teboller

Spar
op til
130.00

00
150

Endagstilbud
Gælder til 29. september

MANDAG
Flæskefars

40.00

1 kg

TIRSDAG

Frit valg

95
99

D E L I K

A T E S S E N

Landgangsbrød

Morgen æg

15.00

10 stk.

ONSDAG
2,5 kg kartofler
2 kg gulerødder
1½ kg løg

FRIT VALG

4 stk.

00
12
Rugbrød
Flere
varianter

00
20
SuperBrugsen Broager

95
29

TORSDAG
Franskbrød

10.00
12.00

FREDAG

Hørup
Kartoffel
spegepølse

Vej selv slik

95
54

Hørup pålægspakke

8.95

Pr 100 gr.

LØRDAG
3 x ½ pølse
+ leverpostej

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 15. september 2012. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

100.00
tlf. 73441500
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Sundeved

Triathlon i
Blans
Af Gunnar Hattesen

Eckersberg Børneunivers
arrangerer fredag den 14.
september triathlon, hvor
elever, forældre og gamle
elever hopper i de kølige
bølger ved Ballebro.
- Deltagerne skal svømme
50 meter fra badebroens
yderste led ved Ballebro og
ind til sandstranden ved

Varebil
Ved et indbrud i en varebil
i Nybøl blev der stjålet en
del værktøj, blandt andet

Indbrud
En indbrudstyv har
forleden været på spil i

Dødsfald
Karin Clausen, Vester
Sottrup, er død, 63 år. 

Ny kirkesanger i Nybøl

34-årige Merete Torre
Lauridsen, Sønderborg,
er ansat som ny kirkesanger i Nybøl, og
søndag sang hun for
første gang i kirken.

havnen, fortæller Tommy
Vejen Pedersen.
Her står cyklerne klar og
turen går til Snogbæk og
videre til skolen i Blans. En
distance på cirka 10 km.
Som sidste disciplin venter
3 km. løb fra skolen ud til
Blansskov og retur.
Et stort heppekor vil tage
godt i mod de trætte deltagere, som kommer i mål i
skolegården. 

Hun arbejder til daglig som
jurist i statsforvaltningen
i Aabenraa. Hun har
sunget siden gymnasietiden
og hun synger i dag i
Motetkoret i Sct. Marie
Kirke, Sønderjyllands
Symfoniorkesters
Filharmonisk Kor
samt Dybbøl Kirkes
Kammerkor. 

en sort rundhåndsav og en
grøn dykhammer, begge
af mærket Skill, to grønne
Makitavinkelslibere og en
kapsav af mærket Dewalt. 
et traktorværksted på
Truenbrovej i Avnbøl.
Gerningsmanden har
brudt et vindue og har
været inde i bygningen.
Tilsyneladende er der ikke
stjålet noget. Det er anden
gang i år, der har været
indbrud i bygningen. 
Merete Torre Lauridsen sang
første gang i Nybøl Kirke
under søndagens gudstjeneste.

Og hvad laver jeg så her?



Sogneeftermiddag



Med udgangspunkt i sange
fra højskolesangbogen og
salmebogen vil Sottrups
konst. sognepræst
Camilla S. Hansen fortælle om
sin vej til præstegerningen og om
sit valg af teologi som studie.

BOG & PLADE
MARKED

Kaffe/te og kage tilbydes under
foredraget. Fri adgang

Lørdag den 15. september
kl. 10.00-13.00

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

El-cykler

Sognepræsten i Sottrup
Kirke, Vibeke von
Oldenburg har fået bevilget
studieorlov frem til 1.
december.
I hele orlovsperioden er der ansat en

fuldtidsvikar, som vil
tage sig af gudstjenester,
kirkelige handlinger og
konfirmationsundervisning.
Det er cand. theol
Camilla Synnøve Hansen,
Sønderborg. 

LOTTOSPIL
Torsdag den 20. september kl. 19.00
på Eckersberg Friskole i Blans

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER
– TING – TØJ
og gør et godt køb

Fotos Søren Gülck

Orlov til præst

i Sottrup kirkes menighedshus
Tirsdag den 18. september kl. 15-16.30

Mobility
scooter

Af Gunnar Hattesen

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg

Kaﬀ e og kage kan købes.
Ullerup Pensionistforening

Stenderup
BILER TIL SALG

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

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

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

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

Der er rift om de 900
billetter til koncerten
med det verdensberømte
band Smokie torsdag den
1. november i Kværshallen. Arrangør er Støtteforeningen for Kværs
Friskole, og formanden
Hans Lenger, oplyser, at
der allerede er solgt 772
billetter.

5 stk. smørrebrød
Hver fredag

til afhentning. Bestilles dagen før

Det begyndte ved et
ringriderbal
Af Gunnar Hattesen

Torsdag den 13. september har Ursula og
Hans Christian Frank,
Bryggen 20, Gråsten,
været gift i 60 år.

Louise og Herman Kählig i Rinkenæs har været
på en to dages dejlig
bryllupsrejse til London,
hvor de så Buchingham
Palace, shoppede i Oxford Street og spiste lækker mad.

Ursula er fra Aabenraa,
mens Hans Christian er
fra Vilsbæk. De fandt hinanden ved et ringriderbal i
Aabenraa.
Efter giftermålet i 1952
flyttede parret til Adsbøl,
hvor de boede i 27 år.

Rita og Reinar Petersen,
Gråsten, har været på
en dejlig tre ugers ferie
i USA og Canada, hvor
de kørte på motorcykel
og besøgte familie i
Vancuver.
Det var Annette Klemmensen, Gråsten Fitness,
som stod for opvarmningen af løberne ved Gendarmløbet i Broager.

Ursula og Hans Christian
Frank kan fejre
diamantbryllup.


Hos stamgæsterne på
Tinsoldater hitter det
at køre på el-cykler.
Adskillige har købt en
el-cykel hos Trim i Vester
Sottrup. Det drejer sig
blandt andet om Lars
Hjort, Erik Hansen, Kaj
Hattens, Preben Telling,
Peter Provstgaard, Niels
Sloth og Henning Kjær.
Finn Christensen er udtrådt af bestyrelsen for
Gråsten Fjernvarme. Ind
er trådt 1. suppleanten
Martin Sommer.
Frisør Susanne Vesperini
har været på varm og
dejlig ferie i Tyrkiet.
Søndag den 16. september er der mulighed for
at se køer og svin på Gråsten Landbrugsskole. 

Foto Anni Mikmak

Kværs fejrer sangdag
Af Gunnar Hattesen

Ulsnæs-Centret vil genlyde af masser af skøn
musik, når centret holder
Løvfaldsfest fredag den
28. september til søndag
den 30. september.

kr.

Kværs Børneunivers fejrer
fredag den 14. september
”Små synger sammen”. Her
vil børnehavebørn og dagplejen synge i vilden sky,
når sangdagen Små Synger
Sammen løber af stablen.
Det er femte år i træk,

at Små Synger Sammen.
Kværs Børneunivers har
fået tilsendt små, flotte
Oline-flag og øvet sig i at
synge sange under temaet
’Go’morn og Syng’.
Børnene vil synge 3 sange,
”Lille Peter edderkop”,
”Mariehønen Evigglad”
og ”Hjulene på bussen”,

Svendebrev
En stribe nyuddannede
ejendomsservice teknikere
ved Sønderborg Kommune
fik forleden overrakt deres
svendebrev.
Det drejer sig blandt andet
om Henrik Hvid, Bakkens
bro Skole, Henrik Weber,
Ahlmannsparken/Gråsten
Plejecenter, Torben Schütt,
Rinkenæs Skole, Hans
Peter Tychsen, Nydamsko
len, Johannes Johannsen,
Nydamskolen, Preben
Andersen, Ahlmannspar
ken, og Kjeld Hansen,
Kværs Skole/Broager Skole.
Uddannelsen er taget som
en merituddannelse. Det
betyder, at der er blevet

taget hensyn til de kompetencer, som de enkelte medarbejdere havde i forvejen.
Normalt tager uddannelsen til ejendomsservice

som de har øvet sig på,
men sangene er også blevet
malet og snakket om, bl.a.
har børnene set på mariehøner og edderkopper, og
på børneuniversets udflytterbørnehave har man kørt
med bussen hver dag. 

tekniker tre år, men
medarbejderne har klaret
uddannelsen på 14-19
uger. Al undervisning er
foregået i Udviklingshuset i
Nordborg af undervisere fra
Syddansk Erhvervsskole. 

KNALLERT EFTERLYSES
Knallert er blev stjålet. Torsdag den 6. september
ved Lægehuset i Ulsnæs-Centret.
Mellem kl. 16,45 og 19,30. Det er en Suzuki Street
Magic - lille smart knallert i klargrøn og hvid.

110,-

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

Siden boede de 19 år i en
pedelbolig ved Kværs Skole
før de i 1998 flyttede til
Gråsten. I de seneste 2 år
har de boet i en hyggelig
lejlighed på Bryggen.
Begge er meget udadvendte, vellidte og gæstfrie,
og har begge været med til
at præge det lokalsamfund,
hvor de har tilbragt det
meste af deres liv.
Hans Chr. Frank var i tre
perioder fra 1989 til 2001
medlem af Gråsten Byråd,
valgt af Socialdemokratiet.
- Det var spændende år,
husker 82-årige Hans Chr.
Frank, der var medlem
af teknisk udvalg og
socialudvalget.

Ursula Frank (78) har
haft et alsidigt arbejdsliv,
og gjorde i mange år rent
i Sydbank og Den kommunale Tandpleje. Hun
er medlem af bestyrelsen
i Gråsten og Omegns
Pensionistforening, aktiv
i Ældre på Indkøb og
med i Gråsten Plejecenters
Vennekreds.
Parret holder meget af
gåture. I hjemmet er der
opvokset tre børn. Gunhild
bor i Egernsund, Rita i
Gråsten og Hans Jørgen i
Gråsten. De har desuden 5
børnebørn og 5 oldebørn.
På torsdag samles familie
og venner til fest på Kværs
Kro. 

Seniorgryde
Ældre Sagen i Gråsten
starter igen Seniorgryden
torsdag den 13. september
på Gråsten Skole skolekøkken kl. 17.00.
Seniorgryden startede i
2010 som et forsøg på at få
et hold af mennesker som
kunne tænke sig at lave lidt
mad og hygge sig sammen
med andre. Det skulle ikke
være med en madekspert
som underviser, men
blot skulle man lære af
hinanden.
- Vi satser på to hold.

Hver med 12-15 stykker,
siger Orla Kulby.
I Seniorgryden skiftes
man til at komme med
forslag til menuen, og til
at indkøbe varene til menuen, derfor skal der altid
ske afmelding/tilmelding.
Man samles hver anden
uge fra kl. 17.00 til ca. kl.
21.00.
Yderligere oplysninger
og tilmeldinger til Sonja
Stenger 74651505 eller
Orla Kulby 74678276. 

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

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

Giv mor en fridag

Hver tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Karbonade med stuvede ærter, gulerødder og kartofler
Hver torsdag
Dansk bøf med bløde løg, sauce, kartofler og rødbeder

Kr. 68,00
Kun mod forudbestilling

HENVENDELSE TIL 2339 1006

www.1747.dk

Hørt i byen
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v/Bente & Kenneth Sonnichsen
Gl. Færgevej 38. Alnor. 6300 Gråsten
Tel. +45 74 65 12 68 Fax +45 74 65 37 74
www.alnorkro.dk · alnor.kro@get2net.dk
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Høst frugterne ved et godt samarbejde med din Estate mægler i Gråsten

NYHED

NY PRIS

Hyggelig Andelsbolig
Gråsten
Dyrkobbelgård Allé 8
Her får du en velindrettet og flot
andelsbolig med egen dejlige
blomsterhave og hyggelige
flisebelagt terrasse samt carport
med redskabsrum. Beliggende med
kort afstand til indkøbscentre mm.

Andelsbolig
Pris:
Udb.:

388.000 Brt.:
388.000 Nt.:

4.990
4.990

Sagsnr. 527

100

1/2

1

Villa med mange muligheder

NYHED

Dejlig villa med stor have
Holbøl
Møllevej 10
En charmerende villa som
udvendigt fremstår meget stilrent
og indvendigt fremstår huset med
en charmerende og hyggelig stil
med delvist gl. trægulve, nyere
badeværelse og lyse lofter.

2003

1- familieshus
Pris:
Udb.:

925.000 Brt.:
50.000 Nt.:

Sagsnr. 482

142

1- familieshus

5.436
4.898

990

1/3

Hus med plads til hele familien

2

Gråsten
Dyrhøj 26
Her sælges en flot og attraktiv
andelsbolig, med en meget pæn
og indbydende indretning.
Beliggende i et nyere boligkvarter
nær centrum, Flensborg Fjord,
blomsterprængende slotshave mm.

1949

1- familieshus

NY PRIS

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

Flot og spændende andelsbolig
Pris:
Udb.:

Andelsbolig
400.000 Brt.:
400.000 Nt.:

6.123
6.123

Sagsnr. 532

101

1/2

1

Solidt rødstenshus

2008

1- familieshus

NY PRIS

Pris:
Udb.:

195.000 Brt.:
25.000 Nt.:

1.691
1.777

Sagsnr. 421

134

850

1/4

Ejendom med god udenomplads

2

Hokkerup
Nederbyvej 12
Et godt og solidt hus i rolige
omgivelser i Hokkerup by. Huset
fremstår med nyt ståltag fra 2005
samt nye vinduer og døre fra 2007.
Til huset hører bl.a. en stor og
vedligeholdelsesnem have.

1924

Nedl. landbrug

TILBUD
ØNSKES

Pris:
Udb.:

695.000 Brt.:
35.000 Nt.:

4.242
3.884

Sagsnr. 132

180

1.149

1/3

Ejendom perfekt til hestehold

2

1888

Nedl. landb.

TILBUD
ØNSKES

Kværs
Degnetoft 16
Huset der er opført i røde sten og
med tegltag, har fået pvc-vinduer
og opvarmes med naturgasfyr.
Huset har en rolig beliggenhed i
Kværs by, nær kirken og med
gåafstand via stisystemer til
børnehave, sportshal og skole.

Pris:
Udb.:

425.000 Brt.:
25.000 Nt.:

2.864
2.808

Sagsnr. 450

150

754

1/2

Flot moderniseret hus

2/2

1951

1- familieshus

TILBUD
ØNSKES

VELHOLDT EJENDOM MED 6 HA. JORD OG RIDEHAL
Tråsbøl
Tornhøjvej 30
Søger du efter en ejendom med
god udenomsplads og stort udhus
på 235 kvm? Så har vi huset her.
Udhuset er indrettet med garage,
stort værksted samt fyrrum hvor
træfyret står. Derudover er der et
stort grundareal på 4383 kvm.

Pris:
Udb.:

1.095.000 Brt.:
55.000 Nt.:

6.557
6.028

Sagsnr. 243

177

4.383

2/4

2

1955

Hokkerup
Nederbyvej 27
Landejendom i udkanten af
Hokkerup perfekt til hestehold.
Der er ca. 6 ha jordtilliggende samt
ca 1205 m2 tidligere
driftsbygninger. Stuehuset fremstår
i delvist renoveret stand. En
attraktiv ejendom i dejligt område.

Pris:
Udb.:

2.490.000 Brt.:
125.000 Nt.:

14.243
11.716

Sagsnr. 350

142

59.783

1/4

2

1909

Kværs
Højtoft 62
Et 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)

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

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

Pris:
Udb.:

795.000 Brt.:
40.000 Nt.:

5.095
4.498

Sagsnr. 436

149/9

1.156

2/4

2

1945

Bo

Tak fordi du
handler lokalt

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 37 11. september 2012 5. årgang

Dans for par og enlige
Grænsekvadrillen danser hver
mandag kl. 19.30 på Kruså
Skole. 45 deltog i den første
danseaften.
Foto Søren Gülck

Grænsekvadrillen danser hver mandag kl. 19.30 på Kruså Skole. 45 deltog i den første danseaften. Foto Søren Gülck
Af Søren Gülck

Grænsekvadrillen har
startet den nye sæson
med 45 dansere.

Selv om der er masser af
dansetilbud, er folkedans
stadig populært. Her kan alle
være med, enlige som par og
unge eller ældre. Det er god

NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT

HAR NU ÅBEN IGEN

med nye ejere og lækre menuer.
Åbent alle dage fra: kl. 11.00-22.00
NU OGSÅ MED

• Tyrkisk kebab • Pizza • Sandwich
Oksevej 3, 6330 Padborg, 74 67 64 64
NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT

motion, herlig folkemusik
socialt samvær og godt
humør.
Man fornemmer danserne
hygger sig, og hver danseaften

er en festaften. Her bliver der
taget godt imod nye, så ingen
føler sig uden for.
Flere gange om året er der
opvisning og stævner, hvor

Euro-pallEr
købEs og sælgEs
ErhvErv & privat
hElE & dEfEktE
alle typer paller købes/sælges

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

• Respekt
• Respekt
•• Ydmyghed
Respekt
• Ydmyghed
•• Ansvarlighed
Ydmyghed
•
Ansvarlighed
• Ansvarlighed

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

Skibbroen 28, 6200 aabenraa
Hærvejen 73,
Skibbroen
28, 6230
6200 rødekro
aabenraa
paDborg
Frøslevvej 73,
38, 6230
6330 rødekro
padborg
røDekro
Hærvejen
aabenraa
Skibbroen
28,6330
6200
aabenraa
post@kirstenogrejner.dk
- www.kirstenogrejner.dk
paDborg
Frøslevvej
38,
padborg

tlf. 74 67 aabenraa
20 22
røDekro

røDekro
Hærvejen
73, 6230 rødekro
post@kirstenogrejner.dk
- www.kirstenogrejner.dk
paDborg
Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

specielt, når de gamle dragter
tages i brug.

ÅBNINGSRECEPTION
Lørdag d. 15/ 9 fra kl. 16.00 - 18.00
TILBUD:

GODE ÅBNINGS

.......... 15,Øl kun ...............
...... 40,1 db. sprit m. vand

Hvor vi er
vært med
1 grillpølse
og 1 øl

g d. 15/9

Gælder kun lørda

Sønderborgvej 6b, 6340 Kruså

campingbutik i Harrislee

Begravelsesforretningen
Begravelsesforretningen
Kirsten
& rejner
Begravelsesforretningen
Kirsten & rejner
ved
Kirsten
Madsen
Kirsten
& Madsen
rejner
ved Kirsten
ved Kirsten Madsen

de fine folkedragter tages
i brug. Det er dragter, som
deltagerne selv har eller syr
på Oldemorstoft eller låner
sig frem til. Det er noget helt

bare 1 km fra grænsen Vi taler dansk

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

- salg af
campingvogne
& autocamper

- Vi tilbyder gastest,
reparationer og
montering af diverse
anlæg m.m.

- eget værksted
med billige
originale
reservedele

www.skandic-webshop.com

Danske Malermestre

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

Am Oxer 17a · 24955 Harrislee · Tlf. +49 461 50 90 690

Forhandler aF dethleFFs - sunlight - Bürstner - tec - lMc

BovAvis
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Gudstjenester
Bov Kirke
Kollund Kirke

d. 16. september 10:00
d. 16. september 10:00

Malene Lundqvist
Majbrit Daugaard (2)

Det sker i sognene:
Per Ihle orienterede om de
forgangne fire års arbejde.
Foto Anni Mikmak

13/9 kl.19.30
Filmaften

Filmaften i Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov
starter op første gang. Ring til kirkekontor
eller spørg i kirken om titlen på ﬁlmen.

19/9 kl. 19.30
Kom og syng med

Korprojekt i Holbøl kirke. Prøv 7-8 onsdage,
afsluttende med musikgudstjeneste 23/12,
at synge i kor. Kom eller hør mere tlf.
74673015 Hanne Hokkerup. Alle velkomne.

Bov kirkegård renoveres
UNDSKYLD VI RODER

Afdeling B renoveres de næste måneder,
vi starter med at udskifte hækplanter,
derfor vil der mangle hække på ﬂere
gravsteder i perioden uge 37 til 42. Vi
undskylder de gener dette må medføre.
mvh
Dan Hansen, kirkegårdsleder
Else Jessen, kirkeværge

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

To nye i menighedsrådet
i Holbøl
Af Gunnar Hattesen

Der blev opstillet to
nye kandidater til menighedsrådet i Holbøl,
da der blev holdt opstillingsmøde på Landbohjemmet.

Min kære mand, far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Svend Aage Petersen

* 2. januar 1940
er stille sovet ind, Bov den 2. september 2012

På familiens vegne, Helga

Det var Sonja Klakegg
Larsen, Holbøl, og Gunvor
Møller Michelsen, Hønsnap.
Sognepræst Hanne Christensen fortalte indledningsvis om
kirkens historie inde i kirken,
og bagefter viste graveren
rundt på kirkegården og
kapellet. Bagefter var der

Følgende blev genopstillet:
Anne Grethe Mogensen,
Hokkerup, Per Møller Ihle
,Holbøl, Ib Krogh-Nielsen,
Sønderhav, og Frederik C
Schmidt, Holbøl, Preben
Kongsted og Hildegard Boysen ønskede ikke genvalg.

grillpølser i præstens have på
terrassen, hvor snakken gik
livligt. Herefter gik alle over
på Landbohjemmet, hvor det
officielle møde blev holdt.
Formand for menighedsrådet,Per Ihle, aflagte beretning omkring den snart
forgangne 4-årige valgperiode.

Seniordans på Valdemarshus
Af Mogens Thrane

Holbøl sogns graver træffes tillige tlf. 28930730
& kirkeværge 74608494

Omkring 25 mennesker deltog i orienteringsmødet. Foto Anni Mikmak

Hver torsdag aften
er der Seniordans i
Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter på Valdemarsgade 11 i Padborg.
Første gang torsdag den
13. september kl. 19.00.

Seniordans er livsglæde
i bevægelse, og det er
danse til kendte melodier.
Somme tider tager dansene
udgangspunkt i kendte
standard- eller folkedanse fra
ind- og udland, andre gange
er der tale om spændende nye
danse, der er udviklet særligt
til Seniordans.
Fælles for al Seniordans er, at
tempo og sværhed er tilpasset

gruppen. Man behøver ikke
komme parvis, og alle kan
være med uanset alder og køn.
Musikken er glad, varieret og
iørefaldende.
Der er en instruktør, der
guider danserne igennem
de forskellige danse, således
at ingen skal kunne noget
udenad.
Seniordans er ikke en ren
dansk opfindelse, men en

danseform, der danses i
12 lande. Når man danser,
bliver man i godt humør, man
smiler og nyder at bevæge sig
til glad musik.
Efter forårssæsonen tager vi
på en tur sammen for at få
andre, gode oplevelser.

Bisættelsen har fundet sted

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

BovAvis
Dødsfald
www.graasten-avis.dk

Svend Aage Petersen, Bov,
er død, 72 år.

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

Stenhuggeri

BovAvis
Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
Oplag: 19.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

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

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Mediekonsulent
Ingrid Skovbo Johannsen

Fotograf
Anni Mikmak

Fotograf
Fuzzy Mikmak

Telefon 23 23 73 37
sg@bovavis.dk

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Telefon 60 80 31 64

Telefon 60 80 31 62

Grafisk
tilrettelæggelse
Lisa Ylander
Telefon 51 51 94 13
lhy@bovavis.dk
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Høstfest og masser
af dans

Kroens ejer Ingemar Gustafsson sammen med bestyrerparret Maria og Preben Thomassen
Foto Søren Gülck

Humøret har i top ved høstfesten.

Foto Fuzzy Mikmak

høstfest med 100 og der blev danset lystigt hele
aftenen.
festglade mennesker.

Af Gunnar Hattesen

Stemningen var helt i
Efter spisningen spillede
top, da Valdemarshus Randi og Bjarne op til dans,
traditionen tro holdt

I grøften

Støvler

En 49-årig kvinde fra Kruså
slap heldigvis uden skader, da
hun fredag formiddag måtte
en tur i grøften for at undgå et
sammenstød med en lastbil.

Bov-Padborg Frivillige
Brandværn har modtaget
15.000 kr. til nye støvler.

Kvinden kom kørende på
Østre Viaduktvej i Bov, da en
litauisk lastbil kom svigende
ud fra Istedvej uden at
overholde sin vigepligt.

Glæde, fest og charme
på Frøslev Kro
Af Gunnar Hattesen

For knap et halvt år siden
slog Maria og Preben
Thomassen
dørene
op til en nyrenoveret
Frøslev Kro.
- Frøslev Kro er et hyggeligt
historisk sted. Her er megen
historie og charme, lyder
det fra bestyrerparret, der
har mødt stor opbakning fra
borgerne i Frøslev, som har

været flinke til at støtte op
om kroen, og driften går støt
fremad.
Preben Thomassen er udlært
kok, mens Maria Thomassen
er uddannet tjener. Kroparret
har skruet op for både glæde,
fest og charme på den gamle
kro.
Begge er opvokset på Fyn
med god gammeldags dansk
mad, og parret satser på at
servere god kromad.

Restauranten er åbent mandag-lørdag kl. 18-21, hvor
gæsterne blandt andet kan
få dansk bøf, wienersnitsel,
mørbrad og stegt rødspætte.
Frøslev Kro stammer fra 1749,
og det var den navnkundige
kromand og forfatter Karsten
Thomsen, som drev den i
midten af 1800-tallet.
For tre år siden købte det
kendte kropar, Lilian og
Ingemar Gustafsson Frøslev
Kro.

Hotel
Frøslev
Kro
og
Restaurant
Ønsker du noget at spise, så kig ind på Karsten Thomsens Restaurant
Den hyggeligelige kro tæt ved grænsen
Alt Inklusiv buffet

3 retters selskabsmenu

Forret: Rejecocktail med flûtes
Hovedret: 3 x Steg, 2 x kartofler, stor salatbar
Dessert: 4 slags dessert, kaffe
m/ cognac/ Bailey
Natmad: Fri øl, vand og vin
Kun 430,-

Tilbud 1
Dampet kold laks på bund af salat pyntet med rejer og hummerdressing dertil flutes.
Kalvesteg stegt som vildt m/bønner, hvide og brunede kartofler, tyttebær,
waldorfsalat og vildtsauce.
Dessert tallerken - bestående af hjemmelavet is, chokoladekage og frugt.

188,Tilbud 2
Spinat lakserulle med krydder oste creme på salat.
Oksefilet med ristede svampe, bønner i svøb, langtidsbagte tomater,
rissoles kartofler og bordelaise sauce.
Hjemmelavet vanilje is med chokoladestykker på syltede bær.

249,Tilbud 3
Fisk i sprød frakke med karry skum.
Oksemørbrad med sauterede peberfrugt, smørdampet springløg,
gulerødder, rosmarin kartofler og peber sauce.
Isbombe med sorbet.

289,-

Alt Inklusiv menu

Mad ud
af huset

Kun 450,-

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

175,-

Vestergade 3 │

Frøslev │

6330 Padborg │ Tlf. 7467 3204 │

Á la Carte
Man - Lørdag
Kl. 18.00-21.00

Forret: Dampet kold laks på bund af salat pyntet
med rejer og hummerdressing dertil flutes.
Suppe med flütes efter eget valg.
Hovedret: Kalvesteg stegt som vildt m/bønner
hvide og brunede kartofler, waldorfsalat og vildtsauce.
Dessert: Rubinsteinkage, kaffe m/ cognac/ Bailey
Natmad: Fri øl, vand og vin
D. 12. oktober

Kun 265,-

Luksus brunch

Restaurant

E-mail: info@froslev-kro.dk │

Vildt Aften
3 retters menu
Bordbestilling

278,D. 10. november

Mortens aften

And og ris a’ la mande

Bordreservation

198,www.froslev-kro.dk

BovAvis
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Opslagstavlen

Tillykke

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

Mange billige grin er i vente
i Padborg med "Man i e' tyn"
"Man i e' tyn" er
hverken en mand, der
forøger at drukne sig
eller en udkigspost på
et gammelt sejlskib.

o Frankeret kuvert vedlagt
o ..............kr. vedlagt evt. i check
Skriv teksten i blokbogSTaver på nedenstående linier:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Det er derimod et foredrag
med en masse fis og
ballade indbygget. Og hele
menageriet foregår å sønnejysk.

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
______________________________________________
______________________________________________
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18.00 før indrykningen.
kuponen kan udfyldes på www.graasten-avis.dk eller
afleveres hos Frk. Himmelblå, Nørregade 13, 6330 Padborg

Denne lille familie
skal giftes den 14 sept på
Åbenrå rådhus.
Vi glæder os til dagen og
ønsker jer hjertelig tillykke.
kærligst alle os i Holbøl

Kære Johanne

Flemming Nielsen taler på
Valdemarshus.

Det er den tidligere, mangeårige Radio Syd-journalist,
Flemming Nielsen fra Egernsund, der står for løjerne.
Næste gang, han tager afsted

Bov IF Petanque har
holdt september måneds vinspil. Stig Urwalds
oplyser, at der deltog 34
mennesker.

Speditør Andreas Christian (A.C.) Jørgensen,
Padborg, har netop fejret
50 års jubilæum med
E3 Spedition, som han
stiftede for 50 år siden
som grænsespedition
Kruså.

Der var vinpræmier til
Laila Madsen, Erik Petersen, Cecillie Hansen, Ruth
Stubberup, Andreas Clausen, Ejnar Fabricius, Lis Kragelund og Mie Petersen.

Kærlig hilsen
Dine naboer

v/Bjarne &
Marianne
Pedersen

Port

service

Tlf. 74 51 95 00 / 40 17 80 37
Døgnvagt 62 62 25 79

Menighedsrådene og
personalet ved Bov og
Holbøl Sogne har været
på en interessant udflugt
til Skanderborg for at
møde kirkegårdsgraver
Jørn Peter Jørgensen,
der tidligere var kirkegårdsgraver i Bov.

Lions aktivitetshus Smedeby Kro

lokaleudlejning
Tlf.: 3218 4045 / 4240 7820
smedebykro@hotmail.com
www.smedebykro.dk

“Man i æ’ tynn - å kuen i æ’ balle”
Utraditionelt sønderjysk foredrag på
Valdemarshus.

Mandag d. 17. september kl. 19.00

BovAvis
Telefon 21 16 06 83

TILSTANDSRAPPORTER

Nu bliver det BRÆNDENDE

Steak variationer
direkte fra Lava-grillen
Derudover
steakretter med
friske kantareller
og brasede
kartofler

-fra kr. 2.700,00 alt inkl.
www.tilstand-energi-el.dk
Og naturligvis vores
traditionelle specialiteter
fra Balkan regionen.

Møbler og dødsboer
afhentes gratis.

Kaffe og boller med ost.
Pris pr. person 75,Tilmelding senest d. 13. til Karin,
Valdemarshus tlf. 73 67 84 67

kirken og en ny kirkegård
uden for byen.
Efter besøget i Skanderborg
så de hen ved 40 deltagere
det gamle cistercienserkloster
i Øm.
På hjemturen spiste man
aftensmad på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld.

Han er kirkegårdsgraver
for Skanderborgs to gamle
bykirker Skanderup og slots-

Foredrag ved tidligere
Radio Syd-journalist

FLEMMING
NIELSEN

Da motorvejen kom 10 år
efter, blev virksomheden
flyttet til Padborg.
Der er nu 400 medarbejdere
i virksomheden, der foruden
hovedkontor i Padborg har
fire afdelinger i Tyskland
og en enkelt afdeling i
Luxembourg.

God tur

Vi glæder os til festen

Dansk

- Å Valdemarshus komme'
folk te' å' høe' om bl.a. Midde
og Jochum fra Kollund å'
Trinke og Lorenz og Anno
og Jørn, der vistnok holder
til i Bov, Pajtborre - eller
måske Kruså. Og den awten
er det tilladt å grin' helt
fjoche, udtaler Flemming fra
Echensoen.

50 års jubilæum

hjertelig tillykke med de 70 år
på mandag d.17.september

af alle porttyper udføres.
Stort reservedelslager for alle portmærker.
Salg og montage af nye
porte til erhverv og privat.

- Æ gleje mæ som tombe te'
å' kom te' Pajtborre, siger
Flemming Nielsen, der i
sidste uge præsenterede sit
program i Vojens og i denne
uge - udover Padborg - også

optræder i Stubbæk og Tønder.
Og i næste uge kommer turen
til Degnegården i Broager og
Vilsbækhuset i Vilsbæk.

34 deltagere

Fra Østerbæk ønskes du

RepaRation
og seRvice

med sin gamle, grønne
kuffert, der er fyldt med
alskens spændende ting og
gode historier, bliver mandag
den 17. september. Klokken
19.00 starter hans show på
Valdemarshus Sundheds- og
Aktivitetscenter, Valdemarsgade 11 i Padborg, hvor Brugerrådet er vært.

Okslundvej 3
6330 Padborg
Sådan virker det!
Deres parkeringsbillet fra PRS
Gratis-parkeringsbillet til
(Parkhaus Rote Strasse) bliver
parkeringshuset på Rote Strasse 15-17 i restauranten byttet om til vores

Benyt vores

(ca. 50m fra Steak House Argentina)

Gratis parkeringsbillet.

Tlf. 3091 3028
Åbent: man, ons og tors 10-17,
tirs og fre 13-17
1. lør i md. 10-14

Se og søg varer på
www.blaakorsgenbrug.dk

BovAvis

Fjernsyn fra Fårhus
galgerne og forsøges at ramme det »i luften frit svævende
hul« og det til stor moro
for publikum, der i dagens
anledning kunne komme helt
tæt på og se optagelserne skride
frem med de kendte, som du
eller kun ser på TV eller i de
kulørte blade.
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Tilflyttere på
bustur

Aabenraa Kommune
har sædvanen tro
inviteret nye tilflyttere
på en bustur rundt
om i kommunen. Det
skete lørdag, hvor 117
nye borgere havde
Zumba
sagt ja til velkomst
Der kan også ventes indslag arrangementet.
hvor de to kaster sig ud i at
deltage i den igangværende
Zumba Workshop, sammen
med 50 af byens dygtige
Zumba
entusiaster,
der
normalt dyrker Zumba inde
i Forsamlingshuset, men i
dagens anledning var rykket ud
på plænen og endelig deltager
de også i det Sønderjyske
Kaffebord i Forsamlingshuset.
Vi er ret stolte af, at det er
lykkedes at begejstre den
landsdækkende TV kanal
TV3 til at komme til byen og
ad den vej bringe sønderjyske
traditioner som Ringridning og
Sønderjysk Kaffebord i selskab
med Karate, Windsurfing,
Wrestling og Sushi.

Det var en stor dag i Fårhus, hvor byen fejrede byfest i det fineste vejr og med mange tusinde
gæster fra nær og fjern. Blandt gæsterne var Line og Gustav. Arkivfoto
Af Paul Reinhardt

Det umage kendispar,
Linse Kessler og Gustav
Salinas, besøgte i sommer Fårhus.
På mandag, den 17. september
20.00, er turen så kommet til
at opleve eller genopleve de
to til Byfest og Ringridning

i netop Fårhus i udsendelsen
”Gustav & Linse på Udebane.
Vi skal tilbage til det tidlige
forår, hvor TV3 gæstede
byen. De to realitystars kom
med toget fra Rødekro og
skulle nu selv finde til Fårhus,
idet udsendelsen bygger på en
rejsebeskrivelse, hvor de to
hele tiden bliver sat af et sted
i verden, hvor de så selv skal
finde vej og hvor de løbende

bliver sat på en opgave.
Vi skal opleve de to
standsmæssigt i ringridderuniform og se dem lære
hvorledes man rider til
ringridning og de to
skal deltage i det festlige
optog igennem byen med
sækkepibeorkesteret
”The
Border & District Pipe
Band” i spidsen og efterfølgende skal der dystes i

I Bov startede man i
Borgerservice og turen gik
til Frøslev, Kruså, Sønderhav,
Rønshoved og videre til
Aabenraa via Hokkerup,
Holbøl, Søgård og Stubbæk.

Efter busturen samledes
man i byrådssalen, hvor
borgmester Tove Larsen
fortalte
om
Aabenraa
Kommune.
Der var sendt i alt 2.400
invitationer ud til borgere,
der er flyttet til Aabenraa
Kommune i perioden 21.
februar 2011 til 15. juli
2012. Heri indgår også
borgere, der oprindeligt
er
hjemmehørende
i
kommunen,
og
som
skifter folkeregisteradresse
i en periode f. eks. under
uddannelse.

Spøgelsesbilist
En spøgelsesbilist kørte torsdag kl. 10.30
nordpå i det sydgående
spor på motorvejen
ved Padborg.

elsen var det gået op for
bilisten, at han kørte i den
forkerte retning, så han fik
vendt bilen og kørte derefter
i den rigtige retning.

Politiet nåede imidlertid ikke
at få fat i spøgelsesbilisten,
for 8 minutter efter anmeld-
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Nu har du igen
mulighed for
at købe bilvask
i butikken!

Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift
Priser fra:

35,-

Kr. 275,Kr. *349,Kr. *421,-

45,59,-

Alle priser er inkl. max 4 liter olie.
*Tilbudet gælder kun for 4 cyl. personvogne

85,-

15w-40 Kr. 250,10w-40 Kr. *324,5w-40 Kr. *396,stilling
Ingen tidsbe
ventetid
– max 15 min.

Bilvask

4-cylinder
dieselmotor

4-cylinder
benzinmotor
*

med filter

*

til fair price

Børstevask og tørring.

Børstevask, tørring, spuling af undervogn.
Børstevask, spuling af undervogn, skum forvask,
varm voks, ekstra grundig vask og tørring.
Børstevask, spuling af undervogn, skum forvask,
varm voks, ekstra grundig vask, tørring og
lakforsegling.

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

Åbningstider
Man. - fre.
Lørdag

09.00 - 17.00
08.00 - 15.00

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

Altid fair price!

BovAvis
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Herluf Jørgensen A/S
Aut. el-installationsfirma

ALT I SALG
E/
SERVIC

Frøslevvej 81C, Frøslev, DK-6330 Padborg
Telefon 74 67 10 78, Fax 74 67 55 32
Mail: Jan@hjas.dk

Malerarbejde og engrossalg

René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

Tlf. +45 21 26 74 85

Alt indenfor hårde hvidevArer
Salg-Service-reparationer Såvel store som småt
eli hjort-Pedersen drosselvej 8, Kollund
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

SteenS

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

Køb dine søm og
MurerArbejDe

v/Johannes Bøgh, mekanikermester

til hverdag og fest,
Servicevores
eftersyn,
synsarbejde,
priser er
bedst.
rust og motor reparationer
Alle former for fest fotografering.
- godt og gunstigt.

Semu Luftværktøj

bil-Tlf. 22 25 84 07

Autoværksted
HansKruså
emil
nissen
/ Johannes Bøgh, mekanikermester
v

Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS
NY ADRESSE!
Savværksvej 5,
hAr pr. 1.1.2012

ovErtagEt

Hjemmeside www.fm-foto.dk

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

og hør
nærmere.
NuRing
ogSå
perfekt
Tlf.bilpleje
60 80 31 63

tlf. 20 64 80 54

Alle bilmærker repareres.

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

Fårhus Tømrer og snedker
Tlf. 74 67 66 84

NYt-NYt

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

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

Norman
Rudbeck
Norman
Rudbeck

www.krusaa-el.dk • info@krusaa-el.dk

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS

Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

Væk med mos i haven - Plæneluftning
med vertikalskæring

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

Alt indenfor havearbejde

D
• Privat • Virksomheder • Landbrug
TiLbu
GivEs G Indenfor beskæring, fældning af træer, bålsted
o
rinG l
aFTa reanlægsarbejde, fliser, belægning og græsklipning
e
nærm

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

alt i malerarbejde

Tlf. 24 83 47 90 / 74 67 89 17
Anlægsgartner
Uwe Asmussen
Mail: philipp@alc-maler.dk
· www.alc-maler.dk
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

74 · 60
81 86/24
06
31
TapeT & VæV ·Tlf.
SparTlinG
alT malinG
uDe & inDe 29
· BoliG
uDlejninG
uwe@uwes-have.dk · www.uwes-have.dk

• Serviceopgaver
• Rørskader
• Jordvarme
• Varmepumper
• Gaskedler
• Badeværelser

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

Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.
Etablering
af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.
VI uDførEr:

• Plæneluftning
Bjerndrupvej
8a - forbedringer af græsplænen.
74 68 76 14
• Belægning
udføres + renovering
af eksisterende
6200
Aabenraa
www.kliplevnatursten.dk
• Anlæg/renovering af haver både privat og erhverv
samt vedligeholdelse
• Fældning af besværlige træer
• Beskæring/topbeskæring udføres
• Rodfræsning
• HÅNDVÆRKERFRADRAG: På en del af vores
arbejder kan der søges fradrag via selvangivelsen.

Portautomatik

• Industriskydeporte/drejeporte
i stål eller aluminium
• Industrihegn
• Aut. og manuelle bomme
• Pullerter
• Rambuksikring
• Personsluser
• Adgangskontrol
• Garageporte

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

MAlERMEsTER

Kiel Kristensens Eftf.

v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund

www.louispoulsen.com
www.louispoulsen.com

Tlf. 74 67 86 06

Vi kan mere end du tror...
Din sikkerhed
for kvalitet!

entreprenør & vognmandsfirma

Gode serviceaftaler
20 års erfaring og branchekendskab
Vi finder altid en løsning for både
industri og privat

ALC mALeren ApS

Ring og få en ufoRpligtende snak med

naturpleje

Forskellige sorter
træflis til haven
150,- kr./ pr trailer.

KøKKener · Tage · ToTal enTreprise · Træhuse · Vinduer & døre

alt i tømrer og snedkerarbejde

KliPlev NATursTeN
ApS

Din lokale forhandler af søm og klammer
Danmarks største udvalgoMaf emballage-klammer
og kartonlukkere
oG TilbyGNiNGer

Tlf. 74 67 44 07

Comfort installatøren betjener dig med kompetent vejledning og efterfølgende en velfungerende installation.
Få mere information på www.comfort.dk - Frøslev, DK-6330 Padborg

Auto-værksted
Fotografering

rePArATioNer
Klammer
loKalt
fliSeArbejDe

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

blik & rør

Mobil: 22 48 05 18

• Køl og frys
• Telefonanlæg
• EDB anlæg

• Lys og kraft
• Installationer
• Industri og landbrug

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

• Fjernvarme
• Solvarme
• Stokerfyr
• Boligventilation
• Blikkenslagerarbejde

Kückelhahn´s
Vestergades
Smede og
VVS
er blevet
en del af
VVS Søberg
Kückelhahn’s

· Hammelev · 6500 Vojens · Tlf. 70 22 61 60
Industrivej 7, 6330 Padborg .Lysbjergvej
Tlf.: 70 622
61 60 . Mail. vvs@soeberg.dk . www.soeberg.dk
Haderslev · Vojens · Rødekro · Bylderup Bov · Kolding

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 9.30-17.30 - LØRDAG KL. 9.30-13.00

Doo-Wop

Design: Louis Poulsen

LC Shutters

Design: Louise Campbell

Aut. el-installatør
Fjordvejen
12, Kollund
Fjordvejen 12, Kollund
6340
Kruså
6340 Kruså
Telefon 74
6767
80 67
Telefon
74
80 67

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

BovAvis
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Tørsten kan igen
slukkes i Kruså
Af Søren Gülck

Tørstige sjæle og
andet godtfolk kan
igen få tørsten slukket
i Kruså efter at Finn
Mikkelsen fra Løjtland
har åbnet ”Hallo Bar”
på Sønderborgvej 6.
The Boulevard faldt i den grad i smag hos gæsterne, hvor Gitte Petersen og Angel Ottesen fra
Kelstrupskov var blandt de første, der tog plads i det nye spisested. Foto Søren Gülck

Fin modtagelse
af spisested
Af Søren Gülck

Padborg Torvecenter
fik torsdag aften tilført nyt liv, da Peter
Juhl Petersen åbnede
spisestedet The Boulevard.

Mange gæster kiggede indenfor på åbningsdagen for at
ønske tillykke og byde velkommen.
Adskillige af gæsterne gav
udtryk for, at Padborg længe
har manglet et spisested med
godt mad, hyggelig stemning
og atmosfære.

- Åbningen er gået lidt stærk.
Faktisk fik jeg bevillingen
før beregnet, så ikke alt på

plads endnu, fortæller Finn
Mikkelsen, der er tidligere
langturschauffør.
Flere gæster vil kunne nikke
genkendende til inventaret,
som er fra den tidligere
Laredo Bar. På den måde kan
kunderne føle sig hjemme
blot i nye omgivelser.
- Jeg håber, gæsterne vil
syntes om stedet, der vil blive
suppleret med egen spillehal,
oplyser Finn Mikkelsen.

Finn Mikkelsen har åbnet
værtshus i Kruså. Foto Søren
Gülck

Talenter i Kollund
Vinderen af Talentshowet ved
sensommerfesten i Kollund

blev Oliver Fleggaard, som
gav den som Michael Jackson.

Det var meget tydeligt, at
gæsterne var positivt overrasket. Det varede da heller
ikke længe før gæsterne
nikkede anerkendende til
værten i respekt for service
og indretning.

EFTERÅR ER PLANTETID
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KOM OP OG
OPLEV VORES
STORE UDVALG
I 1. KLASSES
PLANTER

Dværgblodblomme
På stamme

Fra 329,-

r
tk. fo
s
3
Nu

250,-

Dværgsyren
På stamme

Flotte opstammede roser
På 60 cm. stamme

Fra 379,-

359,-

Sydjysk Plantecenter
Stedet med det store udvalg til haven

Sdr. Hostrup Toftevej 28 ∙ 6200 Aabenraa ∙ Telefon 74 61 35 06 ∙ Telefax 74 61 35 03
ÅBNINGSTIDER: Alle hverdage 9-17, søn- og helligdage 10-15. Onsdag lukket

Sdr. Hostrup Toftevej 28 ∙ 6200 Aabenraa
Telefon 74 61 35 06 ∙ Telefax 74 61 35 03
Åbningstider
Alle hverdage 9-17, søn- og helligdage 10-15. Onsdag lukkeT

Jernbanegade 18 │ 6330 Padborg

Tlf. 74 67 23 28

ÅBENT

ALLE
ugens

hverdage

BovAvis
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Ejendom til salg i
Torvecentret

Gåturen med Torben Ølholm bød på nye oplevelser, indtryk og læring.

Det er en markant bygning, der sættes til salg i Torvecentret. Foto Søren Gülck
Af Søren Gülck

til salg skyldes det en
kombination af logistikmæssige og personlige årsager,
siger indehaver Carsten Haagensen, som tilføjer, at man
har haft gode relationer
og stor nytte af kontakten
til de erhvervsdrivende i
Torvecentret.

En af Torvecentrets
markante erhvervsejendomme er sat til salg.
Det drejer sig om den
ejendom, som tidligere
har været udlejet til
Fakta, Schlecker og Carsten Haagensen er bosat
Paraffine.
i København og har hovedEjendommen
indgår
i
en mindre portefølje af
erhvervsejendomme, som
gradvis er blevet afhændet.
Når ejendommen udbydes

interesser indenfor andre
erhvervsområder. Derfor er
det i stigende grad være upraktisk at eje og disponere en
erhvervsejendom i Padborg.

Derfor udbydes den til
salg, og kan erhverves til
en særdeles gunstig pris,
som ligger væsentligt under
ejendomsvurderingen. Til
den rigtige køber med et
bæredygtigt koncept kan
en finansiering af købet
overvejes. Det er mit håb,
at der kan findes en køber
som kan udvikle en sund
forretning i lokalerne, og at
det yderligere kan medvirke
til at stimulere aktiviteterne
i Torvecentret, siger Carsten
Haagensen.

SGeht ab! Ökologischer
Kraftwerksumbau in Flensburg

Foto Anni Mikmak

Hyggelig vandretur i
Sønderhav
Af Gunnar Hattesen

Inde i skoven i Sønderhav varmede solen
igennem
trætoppe
den sluttede trop, som
spenderede en lørdag
eftermiddag i muntert
selskab med journalist
Torben Ølholm.
- Velkommen til en historisk
vandring, lagde Torben
Ølholm ud og viste gamle

billeder fra det hedengangne
Sønderhav i 1880'erne.
Derefter gik turen op ad
bakken. Vel oppe i den 26
ha store skov, som ejes af
Hans Henrik Hansen, gjorde
gruppen stop og Torben
Ølholm fortalte om de gamle
huses forskellige ejere.
Undervejs på den fire timer
lange tur blev der serveret
Bommerlunde, ærtesuppe og
øl af Frederik Schmidt, der
fungerede som overtjener.

Trængsel ved
reception
Af Gunnar Hattesen

Der var trængsel i
Danske Banks afdeling i Padborg, da afdelingsdirektør
Hans
Henrik Galle holdt farvelreception.

Wir setzen auf eine umweltfreundliche Energieproduktion.
www.stadtwerke-flensburg.de oder Telefon 0461 487-4440

Hans Henrik Galle har
gennem årene været aktiv
i lokalsamfundet, og han
er formand for Padborg og
Omegns Brugsforening.

Hen ved 100 mennesker
smagte på delikatesser og
ønskede ham held og lykke
med det kommende otium.

Ny filialdirektør er René
Lersø. Foto Fuzzy Mikmak

MITGLIED IM

Der var trængsel ved farvel-receptionen.

Foto Fuzzy Mikmak

BovAvis
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Velkommen til Grænseløbet 2012

1360 tilmeldte til Grænseløbet

Vi sælger
atter i år den
populære Newline
Grænseløbs
T-shirt til kun

Vi ønsker et godt grænseløb

KIM K. JENSEN

VOGNMAND, ENTREPRENØR & AUT. KLOAKMESTER

Solbakken 19, Smedeby, 6340 Kruså, Tlf. 74 67 12 42

Vi ønsker et godt grænseløb
Tegl Heinz

DIN TAGDÆKKER I NÆRHEDEN
VI LAVER ALT I TAGDÆKNING
•

• Gavle • Skiffer • Tagpap
Tegl • Tagvinduer • Tagrender

ER TIL STEDE I

100,-

GRÆNSEHALLERNE

Der vil
være mange
penge at

MED GODE TILBUD
PÅ LØBETØJ OG
LØBESKO

SPARE

LØRDAG D. 15/9
KL. 10.00 - 15.00

Nygade 14 - 6300 Gråsten
Tlf: 74 65 21 21 - www.intersport.dk

Min erfaring er din garanti

Fjordvejen 2a • 6340 Kruså
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Vi ønsker et godt grænseløb
Bryn 3.300,3.300,Bryn

Af Gunnar Hattesen

Det 28. grænseoverskridende motionsløb
afholdes lørdag den 15.
september med start fra
Grænsehallerne i Kruså.
Der er foreløbig 1360 tilmeldte, og det er arrangørerne godt tilfredse med. På
løbsdagen kan man møde op
mellem kl. 11 og 13.30 for at
tilmelde sig. Det koster 120 kr.
for voksne og 70 kr. for børn.
Ud af tilmeldingsgebyret
går 10 kr. ubeskåret til
Julemærkehjemmet.
Der er to ruter.
Den første rute er på 11,7 km
og starter kl. 14.00. Ruten
går ad Fjordvejen, gennem
Kollund Skov og videre til
Skomagerhus og Kobbermølle
på den tyske side og tilbage til
Grænsehallerne.
Den anden rute er på 5,15
km og stater kl. 14.10. Ruten
går ad Fjordvejen gennem
Kollund Skov og tilbage til
Grænsehallerne.

Læbelinie
Læbelinie
3.600,3.600,-
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Eyeliner
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Vi ønsker et godt grænseløb
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Padborgvej 99 · Smedeby · 6340 Kruså
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www.smedebyhudpleje.dk
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Kliplev Auto& trAKtorservice

Felsted Radio åbner ny butik
Af Gunnar Hattesen

Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324
Mobil 2140 8332

Felsted Radio slår lørdag
den 15. september
dørene op til en moderniseret radio- og tvforretning. Butikken er I butikken kan man blandt
blevet renoveret efter andet købe Loewe fjernsyn.
Butikken har åbent mandagen brand 7. februar.

Felsted Antenneforening af 1982

Felsted Antenneforening af 1982

Generalforsamling - 2011 2012
Generalforsamling

Tid.:
Sted:

Kunderne er i mellem tiden
blevet betjent i en pavillon.

Tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.00
på Felsted Central Skole (Pentagon lokale)

Tirsdag d. 4.10.2011 kl.: 19:00
Felsted Central Skole (Pentagon lokale)

Dagsorden i flg. vedtægter

Præsentation af BOXER til din Antenneforening

Da Jerlev Radio allerede har installeret det nødvendige modtagerudstyr på fællesantenneanlæg, åbnes der
nu mulighed for modtagelsen af Boxers tv-kanaler. Den enkelte husstand kan herefter selv bestemme,
hvilken af Boxers Basispakker de udover pakke 2 ønsker at modtage via antennestikket.
En repræsentant fra Boxer vil fortælle om de muligheder, der vil være fremover og præsenterer de forskellige
pakker der tilbydes.

1) Valg af dirigent

Janet og Knud Pedersen i den nye butik i Felsted.
Foto Søren Gülck

2) Formandens beretning

4) Valg til bestyrelsen
På valg er:
Poul H. Als
Preben Rudebeck

5) Budget/kontingent for 2012
Bestyrelsen foreslår, at der i lighed med sidste år, ikke opkræves
Budget/kontingent for 2011
kontingent til foreningen.
Bestyrelsen
foreslår, at der i lighed
med sidste
år, ikke opkræves
kontingent
til foreningen.
Programpakker
afregnes
direkte
med God
Tone iht.
til indgået
Programpakker afregnes direkte med God Tone iht. til indgået aftale.
aftale.
På valg er: Hans Christensen – modtager genvalg
Torben Meyer – modtager genvalg

5)

6) Indkomne forslag:

6) Indkomne forslag:
Evt. forsalg der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
fremsendes til formanden
Hansudgå
Christensen,
Hasselkær 40 - hasselkaer40@gmail.com
TV2 vil derefter
af Grundpakken.

1)
I forbindelse med at TV2 i fremtiden overgår som betalingskanal, fremsætter bestyrelsen forslag om at
TV2 forbliver i program pakke 2 (fuldpakken) med virkning per. 1.01.2012. Omkostning til TV2 kendes
ikke på nuværende tidspunkt, men det forventes at medføre en prisstigning på ca. 20,-/mdr.

7) Eventuelt
Der gøres opmærksom på, at der under pkt. ”Evt” ikke kan
Der gøres opmærksom på, at der under pkt. ”Evt” ikke kan fremsættes forslag til afstemning.
fremsættes forslag til afstemning.

7) Eventuelt

Bestyrelsen
September 2012

Evt. forslag til dagsorden skal fremsættes til formanden Hans Christensen (Hasselkær 40) senest d. 21.
september.
Endelig dagsorden remsendes før generalforsamlingen.

Bestyrelsen/09/2011

ALLE KAN VÆRE MED BØRN,
UNGE, SOM ÆLDRE
Vi danser Zumba 8 gange i gymnastiksalen på Sundeved Efterskole, der ligger
Bovrup Storegade 5, Bovrup.
ONSDAGE FRA KL. 18-19. START UGE 37
Medbring: godt humør, glæde og en
drikkedunk samt flade dansesko
samt, 200 kroner pr. næse som
betales 1. gang.
Vi ses - mail: tinaerichsen@gmail.com

På gensyn Tina

fredag kl. 14-17.30 og lørdag
kl. 9-12.

500 til veterantræf
i Varnæs
Af Søren Gülck

3) Fremlæggelse af regnskab

Efter præsentationen forsættes med generalforsamlingen, dagsorden iht. vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab
4) Valg til bestyrelsen

- Vi glæder os til åbningen,
og til at kunne præsentere
kunderne for den nye butik,
fortæller Knud Pedersen, der
har drevet Felsted Radio siden
1995.

For fjerde gang blev der i
weekenden holdt veterantræf i
Varnæs med veteran køretøjer.
De 500 gæster fik en god dag
i selskab med veteranbiler,
knallerter, motorcykler og
stationære motorer, som blev
betragtet og diskuteret.
HG Auto og VarnæsBovrup Idrætsforening var
hovedarrangører af træffet,
og de vil
gerne sige tak i sær de mange
frivillige som bakkede op
omkring
arrangementet.

Næste års træf er allerede
fastlagt til den 14. september
2013, hvor man udvider
med stumpemarked, som
alle med reservedele eller
veteranbiler kan købe eller
sælge på pladsen.

Publikum kiggede på veteranbiler.
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Mindesten for Thomas
Kaufmann
Af Gunnar Hattesen

Agility var et af indslagene ved Felsted Ugen. Foto Fuzzy Mikmak

210 fik revy-grin i Felsted
Af Gunnar Hattesen

Det blev en festlig Felsted Uge med masser af sport, hygge og
socialt samvær.
Byfesten kulminerede med
madkurve spisning og revy,
som samlede 210 mennesker.
Det var stærke revykræfter,
som var på scenen. Publikum
morede sig herligt over de
kvikke replikker og rap til
nogle af de lokale.

Viet
Yvonne F. Seibt, datter af Mia
og Allan F. Petersen, Rødekro,
er lørdag i Kliplev Kirke
blevet viet til René F. Seibt,
søn af Jytte Seibt, Kliplev.

Dødsfald
Helen Philipsen, Varnæs, er
død, 66 år.

Dødsfald
Else Marie Andresen, Felsted,
er død, 91 år.

Mobil
Ved et indbrud i kirkegårdskontoret i Kliplev stjal tyven en mobiltelefon.
Gerningsmanden kom ind
ved at knuse en rude. Kontoret
er blevet gennemrodet.

S Ø G Å R D M A S K I N S TAT I O N
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

Bankospillet torsdag aften
samlede 207 mennesker. Fredag aften var 235 mennesker
til grisespisning, som spiste to
helstegte svin. Hansi sørgede
for god musik i teltet.

Viggo Jacobsen fra Den
Danske Kirke i Sydslesvig
taler over emnet:
Livsvisdom i gamle ordsprog.
Dagen bliver også krydret
med lidt aktuelt om Sydslesvig
fra sognepræst Jacob Ørsted,
Helligåndskirken i Flensborg,
som gerne vil være biskop i
Haderslev til næste år, når
embedet bliver ledigt efter
biskop Niels Henrik Arendt.

FELSTED BORGERFORENING
AFHOLDER
3 TEMA AFTENER OM ENERGI
1. Har du styr på husets energiforbrug?
v/ Botjek, onsdag den 19. 9. 2012 på Felsted
Centralskole (Pentagon) kl. 19.00
- Varmetab
- Termofotografering
- Energiberegning
- Efterisolering
- Energimærkning
- Varmeoptimering og klimastyring
- El optimering
2. Har du tænkt på solceller?
v/ Jørn Friis, Nykredit, onsdag den 10. 10. 2012
på Felsted Centralskole (Pentagon) kl. 19.00
3. Hvordan opvarmer vi vores huse i fremtiden?
v/ Vølund, C. A. Jensen, onsdag den 7. 11. 2012
på Felsted Centralskole (Pentagon) kl. 19.00

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

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

Thomas Kaufmann blev født
i Tumbøl den 27. marts 1877
og døde i Bovrup den 31.
marts 1971.

Kaufmann blev begravet på
Varnæs kirkegård, men i 2010
blev hans grav pludselig slettet
og gravstenen tilintetgjort.

Møde i Varnæs

Der begyndes med gudstjeneste i Varnæs kirke ved
sognepræst Povl Callesen.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved kirkefrokosten i præstegårdens
konfirmandstue, hvor provst

Historisk Forening for
Bovrup-Varnæs
har
rejst en sten til minde
om Thomas Kaufmann,
der var en af de
markante skikkelser I 1952 udkom hans bog
for danskheden op til ”Den onde herremand på
Genforeningen i 1920. Ladegård” om Tumbøl-

Ved Th. Kaufmanns død
skrev pensioneret førstelære J.
H. Jensen, Felsted, mindeord
over ham i Sprogforeningens
Almanak for 1972 , hvor
han pointerede, at Thomas
Kaufmann fortjener at blive
husket.

- Felsted Ugen gik rigtig
godt. Omsætningen ligger
væsentligt over sidste års
niveau, siger en tilfreds
formand for Felsted Ugen,
Kenn S. Hansen.

Grænseforeningen Aabenraa byder søndag
den 7. oktober bydes
Sydslesvig indenfor i
Varnæs sogn.

Thomas Kaufmann deltog
i hele ”Den Store Krig” og
skrev talrige feltbreve til de
hjemlige aviser. En del af
brevene er senere udgivet i
bogform med titlen ”Med
håb i mørket”.

(se hele programmet på vores hjemmeside
www.felsted-borgerforening.dk)

Nu havde man intet minde
om den lokale forfatter og
forkæmper for danskheden.

bøndernes kamp for frigørelse
af åget under herremanden.

Bogen er senere dramatiseret
og opført på friluftscenen i
Ladegårdskov af Det lille
Teater i Gråsten. I 1959 kom
hans bog ”Gennem Vinter og
Vår”, i 1962 bogen ”Minder
og tanker”, i 1963 bogen
”I Fjendevold” og endelig i
1970 bogen ”Sønderjyske
fortællinger og noveller”
Desuden har han skrevet
mange beretninger om
lokalhistoriske emner.
Efter 1. Verdenskrig 1914 til
1918 var Thomas Kaufmann
med på Folkehjem ved
udformninger af resolutionen

Mindestenen for Thomas
Kaufmann står ved bytinget
i Bovrup.
om en afstemning forud
for det store folkemøde
med H. P. Hanssen i 1918.
Senere var han med til at
udforme retningslinjerne for
afstemningerne i 1920.
- Nu har vi fået en stor flot sten
foræret, og har rejst stenen ved
bytinget i Bovrup bymidte. Så
har vi opfyldt lærer Jensens
ønske om et varigt minde for
vores forfatter, lokalhistoriker
og væver Thomas Kaufmann,
siger Knud Krog.

Din Velvære
Klinik
v/ Maja Lunding
Bjerndrupvej 8, Kliplev
6200 Aabenraa

Gele Negle
Akryl Negle
Festnegle
Franske Fusser
Shellac
Manicure
Pedicure
Hårfjerning med voks
Massage
Livsstil og kostvejledning

Bestil tid online eller sms
Tlf. 30 66 75 71
www.dinvelværeklinik.dk
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Priser fra
345,345,195,295,195,145,175,75,200,500,-
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FELSTED

Åben hver dag 7-19

- Østergade 2, 6200 Åbenrå
7468 5109

Handel lokalt det betaler sig....
R1,75ynKeby
juice
L
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fLere varianter

Rest
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begrænset
parti

3 sTk.

40

00

Den kendte velsmagende
juice, der klæ´r ethvert morgenbord.
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TG ingleff
500
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35
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billigT

KalKun

uLd vac

fersk

3 ps.

99

95

Kaffe med tradition for
god smag.
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800 g.

billigT

1 pk.

Vælg mellem helt kalkunbryst, kalkunfilet eller
kalkungyros.

50

00
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- Tænk hvis
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du

kender
vandt i LOTTO.....

billigT

Salg af håndkøbsmedicin

Tilbudene gælder fra torsdag den 13.9 til søndag den 16.9 der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

