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er kOmmet til byen
eurOsPar i gråsten FOrtsætter 
åbningsFesten med masser aF  
Fantastiske tilbud
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Pärsons Pålæg 
Kogt Delikatesseskinke, 
Kalkunpastrami, Røget 
Skinke, Krydret Svinekam, 
Røget Delikatesseskinke 
eller Pebersalami
80 g 
Pr. kg 125,00

Frit valg hele siden

10,-

Schulstad Brød
Gulerodsbrød, Yoghurt, 
Skovmand, Kernerugbrød, 
Multikernesandwich  
eller Sødmælksbrød
600-1050 g
Pr. kg 9,52-16,67

PrisbOmbe!

Philadelphia 
Naturel Original, Naturel Light,  
m/Mælkechokolade, Paprika & Løg, 
Tomat & Pesto, Hvidløg & Urter 
eller Sort Peber & Forårsløg
160-200 g
Pr. kg 50,00-62,50

gratis
buket rOser  til de Første  100 kunder tOrsdag den 11. OktOber

K-Salat 
Flere Varianter
100-175 g
Pr. kg 57,14-100,00 

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 41  9. oktober 2012  5. årgang

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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Den Lune Bager

Sønderjysk 
Yoghurtbrød eller 
Trekornsbrød 
600 g 
Pr. kg 30,00

18,-
gO’ Pris

Frit valg

Vi har gjort det nemmere 
for dig! 

Butiksbagt brød på hylderne 
hver eneste dag. 

salatbar
Sammensæt din egen indbydende salat lige til at hælde 
i salatskålen og vupti, så er den klar til servering – 
nemmere og mere lækkert bliver det ikke.

28,-
gO’ Pris

stOr bakke

22,-
gO’ Pris

lille bakke

Lu Tuc Kiks 
Original, Garlic & Herbs, 
Sour Cream & Onion eller Paprika
100 g
Pr. kg 60,00

Frit valg

6,-Læskedrik 
Solbær, Jordbær, Appelsin, 
Ananas, Pære, Appelsin & 
Hindbær eller Sport
50 cl
Pr. ltr. 13,00

  

Frit valg

650

Frit valg

1995

Rynkeby Juice
Æble eller 
Appelsin
1 ltr.

Frit valg

7,-
4 dåser

25,-

Blue Bear 
Energy Drink
25 cl
Pr. ltr. 25,00 
v/køb af 4 ds. 
+ Pant

the

powerkick

4 dåser

Riberhus Ost
30 eller 45% med 
eller uden kommen.
500-550 gr.
Pr. styk  39,95

Frit valg

39 95
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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

 

 

De skal bare virke...  

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

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe
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 udkørende
•  Salg 
•  Trådløs netværk 
•  Reparation 
 Siden 2004

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

De skal bare virke...  

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

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe

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

Siden 2004

Conny Hansen
Indehaver

Heidi Hansen
Webredaktør

Erik Nielsen
Civiløkonom

chregnskab@chregnskab.dk | www.chregnskab.dk 

Mobil: 29 89 56 04

Høreapparater kan give et 
kæmpe løft i din livskvalitet

Men vælg en kvalitetsbutik, for det er ærgerligt 
ikke at blive glad for sine høreapparater, de 
skal jo bruges hver dag i 4 å r.

GRAASTEN

Du tilbydes
• Gratis høreprøve
• Danske høreapparater,

også  til tilskudspris
• 30 dags prøveperiode 
• Hjemmebesøg
• 4 å rs gratis service,

justering, hjælp og garanti

Karin Langho� 
Gråsten

Winnie Kvistgaard
Gråsten/Ribe

Vibeke Aaskov
Vejen

• Danske høreapparater,
også  til tilskudspris

• 30 dags prøveperiode 

• 4 å rs gratis service,
justering, hjælp og garanti

Adresse Torvet 3, 6300 Gråsten
Kontakt Tel. 7453 6363, E-mail graasten@dinhs.dk 

www.dinhs.dk

Oktoberfest blev et 
brag i Broager

Af Søren Gülck

470 mennesker havde 
en herlig lørdag aften, 
da Broager-Hallen og 
Broager Ungdoms- 

og Idrætsforening, 
BUI, bød på den 
årlige oktoberfest i 
Broager-Hallen.

Det var 3. år i træk, der 

blev holdt oktoberfest, og 
hvilken fest det blev.

Mange af gæsterne var 
klædt ud i lederhosen eller 
kjoler, og hvad der ellers 
hører sig til for en okto-
berfest, og de 470 gæster 

festede med god mad og 
drikke, mens der bagefter 
blev spillet op til dans.

Adskillige brauringer våg-
nede søndag op med ondt i 
hovedet. 

Hallen i Broager var proppet med glade mennesker til årets oktoberfest. Foto Søren Gülck

Mange var klædt ud i lederhosen eller kjoler, og hvad der ellers hører sig til for en oktoberfest. Fotos Søren Gülck

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t

mailto:chregnskab@chregnskab.dk
http://www.chregnskab.dk
mailto:graasten@dinhs.dk
http://www.dinhs.dk
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SUPER

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

SuperBrugsen Kliplev Telefon 73 31 20 00
Åbningstider: Alle dage 9-19. Bageren åbner lørdag - søndag kl. 7. Post alle hverdage 10-17

1200

FRIT VALG

FLERE VARIANTER

700 gr

3995

450 gr

1995

1 pakke

5000

Oksemedaljoner

Pakkemarked

Koteletter

Hakket kalv og 
fl æsk - 3-7%

Valnøddebrød

pr stk

2200

Muffi ns HanekammeÆble eller 
rådhustærte

2 stk

2000 4 stk

3000
385-405 gr

4500

5 stk

3500 5000

100 gr

1200
pr. bk

4300

1 pakke

7000

Ikke alle tilbud fi ndes i Kliplev

Ikke alle tilbud fi ndes i Kliplev

Surkød af 
Nakkefi let

Frikadeller 
Hjemmelavede

1 hel Oksekødspølse eller 
1 hel MadagaskarpølseLaksesalat

Hjemmelavet

1000 gr

5995

1 pakke

7000

Kyllingebryst 
fi let

Tykstegsbøffer 
eller Peberbøffer

Ikke alle tilbud fi ndes i Kliplev

Min. 650 G

500 G

500 G

1000 G

HUSK ÅBENT PÅ SØNDAG DEN 9. SEPTEMBER

DELIK AT ESSE

S L A G T E R E N

B A G E R E N
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BRUGSEN

SuperBrugsen Kliplev Telefon 73 31 20 00
Åbningstider: Alle dage 9-19. Bageren åbner lørdag - søndag kl. 7. Post alle hverdage 10-17

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

Gråsten
Kliplev
Padborg

HUSK Altid billige bleer

*Undtagen slagter/delikatesse, frugt & grønt, mælk, tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, 
ugeblade, aviser, buskort, coop.dk-varer, billetter, gavechecks , forudbestilt catering, forudbestilt vin samt 
andre kioskvarer, abonnementskasser og modermælkserstatning.

De 20% fratrækkes ved kassen. Tilbuddet gælder kun torsdag d.11 oktober 2012.

20%RABAT

TORSDAG D.11. FÅR DU

PÅ EN MASSE VARER *

*Undtagen slagter/delikatesse, frugt & grønt, mælk, tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, 
ugeblade, aviser, buskort, coop.dk-varer, billetter, gavechecks , forudbestilt catering, forudbestilt vin samt 
andre kioskvarer, abonnementskasser og modermælkserstatning.

De 20% fratrækkes ved kassen. Tilbuddet gælder kun torsdag d.11 oktober 2012.

20%RABAT

TORSDAG D.11. FÅR DU

PÅ EN MASSE VARER *

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 9. oktober til og med
lørdag den 13. oktober 2012 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

SUPER

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

SuperBrugsen Kliplev Telefon 73 31 20 00
Åbningstider: Alle dage 9-19. Bageren åbner lørdag - søndag kl. 7. Post alle hverdage 10-17

1200

FRIT VALG

FLERE VARIANTER

700 gr

3995

450 gr

1995

1 pakke

5000

Oksemedaljoner

Pakkemarked

Koteletter

Hakket kalv og 
fl æsk - 3-7%

Valnøddebrød

pr stk

2200

Muffi ns HanekammeÆble eller 
rådhustærte

2 stk

2000 4 stk

3000
385-405 gr

4500

5 stk

3500 5000

100 gr

1200
pr. bk

4300

1 pakke

7000

Ikke alle tilbud fi ndes i Kliplev

Ikke alle tilbud fi ndes i Kliplev

Surkød af 
Nakkefi let

Frikadeller 
Hjemmelavede

1 hel Oksekødspølse eller 
1 hel MadagaskarpølseLaksesalat

Hjemmelavet

1000 gr

5995

1 pakke

7000

Kyllingebryst 
fi let

Tykstegsbøffer 
eller Peberbøffer

Ikke alle tilbud fi ndes i Kliplev

Min. 650 G

500 G

500 G

1000 G

HUSK ÅBENT PÅ SØNDAG DEN 9. SEPTEMBER

DELIK AT ESSE

S L A G T E R E N

B A G E R E N
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KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Fodpleje

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

www.kiro-kongevej.dk

Så er du i de bedstehænder!

Kiropraktorer
Søren Jean Larsen
Lone Kousgaard
Bodil Andersen Prag
Bjarne Brendstrup

Fysiurgisk massør
Per Møller

Massør:
Anto Piljic

Fysioterapeut
Lasse Rumley

Chokbølgebehandling
Bjarne Halvorsen

Kiropraktik

Fysioterapi

Massage

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

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

Aabenraa Esbjerg  Fredericia Haderslev Horsens   Risskov/ Veri Center Ikast                                       
 Tlf. 86784337        Tlf. 97154515   Tlf. 75531053  Tlf. 63123230   Tlf. 74673070     Tlf. 75441544   Tlf. 74422300    Tlf. 75720512  Tlf. 74541550   

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

Kolding Odense             Padborg Ribe/Høm      Sønderborg   Vejle            Vojens   

Solskinspriser!

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

www.optik-hallmann.dk

Køb 1 
          ...få 2*

  Enkeltstyrke med antireflex 
  og hærdning fra DKK

 

  eller

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

 799.-
Modebriller

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

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

Tlf. 29 25 95 50

jimmy@pr-foto.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

avisgra@gmail.com

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

graasten-avis@graphos.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

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

Redaktionel 
medarbejder
Helle Gyrn

hellegyrn@gmail.com

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

Følg os på Facebook

K I R O P R A K T O R

Wassersleben 33, 24955 Harrislee
Ring og bestil tid på telefon
0049 - 461 - 77 49 244
www.chirozentrum.de

VI 
TALER 
DANSK

HANNE FUTTRUP
Chiropraktik Zentrum Wassersleben
Lige over Kruså grænse

Vi tilbyder 
gratis ryg-
screening 

efter aftale

Als Bowtech
v/sygeplejerske Henrik Nielsen

Klinik for muskel- og 
ledsmerter.

Østerbyvej 3 │ Kegnæs 6470 Sydals │ Tlf. 26 70 07 03, 

www.alsbowtech.dk │ hhnielsen@c.dk

Byens store byggefirma
Af Gunnar Hattesen

Andr. Petersen & Søn 
startede ud som et 
murerfirma i 1902. 
I dag er betegnelser 
som totalentreprenør 
og byggefirma mere 
dækkende for, hvad 
der sker i det 15 mand 
store foretagende.

I fem generationer har man 
kælet for både kvalitet og 
detaljerne i utallige byg-
gerier i Gråsten og i det 
øvrige Sønderjylland.

Netop betegnelsen bygge-
firma er den, Tom Petersen 
helst vil sætte på APOS.

Lørdag den 14. oktober 
kl. 13 markerer byggefir-
maet et generationsskifte. 
Tom Petersen overdrager 
roret til 5. generation, nem-
lig sønnen Jakob Petersen. 
Samme dag fejrer Tom 
Petersen sin 60 års 
fødselsdag.

- Jeg startede som mu-
rerlærling i min fars firma 
den 2. januar 1972. Det var 
en kold dag, husker Tom 

Petersen, der blev udlært i 
1975.

- Der har været op og 
nedture. Vi har altid kun-
net klare det. Vi er inde i 
en fornuftig periode, siger 
Tom Petersen, der overtog 
firmaet efter sin far i 1985.

Byggefirmaet har i 30 år 
klaret al murerarbejde på 
Gråsten Slot.

- Den største enkeltop-
gave var, da slottet blev 
brandsikret, husker Tom 
Petersen, som også mindes 

byggeriet af den store ma-
skinhal på Gråsten Land-
brugs skole, ombygningen 
af Syd bank i Gråsten, reno-
veringen af Ads bøl Kirke 
og byggeriet af mange 
parcelhuse.

Det er en velrenommeret, 
stor og alsidig håndvær-
kervirksomhed, som Tom 
Petersen overdrager til 
sønnen Jakob Petersen (33), 
som er uddannet bygnings-
konstruktør. Han var i 5 år 
ansat i MT & Høj gaard før 
han i 2008 vendte tilbage 
til familievirksomheden. 
Jakob Petersen har stor 
indsigt i byggebranchen og 
han glæder sig til ansvaret 
og den store udfordring. 
Livs værket er i gode 
hænder. 

Murermester Tom Petersen, 
der er 4. generation, gen-
nemfører et generationsskifte 
og overdrager byggefirmaet 
til sin søn, Jakob Petersen.
 Foto Søren Gülck

http://www.kiro-kongevej.dk
http://www.optik-hallmann.dk
mailto:redaktion@graastenavis.dk
mailto:jimmy@pr-foto.dk
mailto:avisgra@gmail.com
http://www.graphos.dk
mailto:graasten-avis@graphos.dk
http://www.graasten-avis.dk
mailto:redaktion@graastenavis.dk
mailto:annonce@graastenavis.dk
http://www.graphos.dk
mailto:graasten-avis@graphos.dk
mailto:hellegyrn@gmail.com
http://www.chirozentrum.de
http://www.alsbowtech.dk
mailto:hhnielsen@c.dk
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KÆMPE
TØJ-KUP

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 - 6300 Gråsten - Tel.: 74 65 09 86 - www.mr.dk

MOMS-FRI-DAGE
Onsdag
9.30 - 17.30

Torsdag
9.30 - 17.30

Fredag
9.30 - 18.00

Lørdag
9.00 - 13.00

Søndag
10.00 - 14.00

PÅ ALLE HABITTER
PÅ ALLE JAKKER

PÅ ALT

Fratrækkes ved kassen

S P A R
MOMSEN
Dog ikke på nedsatte og tilbudsvarer

Adsbøl har valgt 
nyt menighedsråd
I Adsbøl Sogn er der kun 
indleveret en kandidatliste. 
Sognet har ret til 5 ud af 13 
pladser i Gråsten-Adsbøl 
fælles menighedsråd.

De valgte er Helle 
Blindbæk, Leif Burmeister, 

Mogens Lindberg, Ruth 
Gaul Nilum (ny) og Vibeke 
Bøssing. Suppleanter er Ole 
Gaul Nilum og Dorthe 
Sørensen.

Annie Vase har valgt ikke 
at genopstille. 

DIN LOKALE
VINHANDLER

Gode vine  …Kig ind
RING 74 65 17 48

LæserBrev

Vi vil mere end 
kun samarbejde
Menighedsrådsvalget den 
13. november, er ikke kun 
et spørgsmål, om samarbej-
de i Menighedsrådet. Det 
er også et spørgsmål om, 
hvilke værdier man ønsker 
at bringe ind i Folkekirken 
og i Gråsten og Adsbøl 
sogn.

Samarbejdet, er jo bare 
en naturlig ting, for både 
Søren Gülck og underteg-
nede Hans Peter Toft. Jeg 
var formand for Gråsten 
Handelsstandsforening 
i mange år , hvor der i 
min periode blev opnået 
enighed imellem Gråsten 
By og Ulsnæs-Center om at 
trække på samme hammel.

I en stor del af min 
formandsperiode sad 
jeg også i Danmarks 
Handelsstandsforenings 
bestyrelse med 65 byer af 
meget forskellig størrelse, 
som medlem. Så det at få et 
samarbejde til at fungerer 
ligger jo ikke fremmed 
for mig. Det der mere be-
kymrer mig, er den udefra 
sete lukkethed, som der er 
omkring Menighedsrådet, 
hvor man ikke forinden et 
møde afholdes, kan læse 
hvad den dagsorden, som 
er til forhandling på kom-
mende møde, indeholder.

Så selv om, jeg har 
prøvet at følge godt med 
i referaterne, fra menig-
hedsrådsmøderne, som 
leveres på nettet, et stykke 
tid efter mødet, så er der 
da flere sager, som er kom-
met til beslutning, som en 

overraskelse for mig. Fordi 
det ikke blev nævnt forud 
for mødet, eller i et tidligere 
referat.

Derfor går vi på 
Slotskirkelisten ind for 
åbne dagsordner for menig-
hedsrådet, som kan læses 
i god tid forud på nettet. 
Så menighedsmedlemmer 
i Sognet, kan følge med i, 
om der er sager, som kan 
have deres interesse. 

Vi ønsker en større ind-
dragelse af menigheden 
i kirkearbejdet, og vi vil 
arbejde for etablering af 
menighedspleje, som blandt 
andet skal tage sig af svage 
eksistenser og medbor-
gere, som trænger til hjælp, 
besøg.

Vi vil arbejde for, at der 
kommer mere medieop-
mærksomhed omkring 
kirkearbejdet i Gråsten. At 
det er en mangel, bevidner 
jo den ringe opbakning, 
et fælles opstillingsmøde 
havde i Gråsten Sogn. Et 
andet vigtigt punkt er, at 
vi vil arbejde for initiativer, 
som kan fremme kirke-
gænger antallet i Gråsten 
Slotskirke.

Vi har rigtig mange ideer, 
som vi håber kan finde 
genklang i hele menig-
hedsrådet. Vi spørger bare, 
hvordan byder man de nye 
Folkekirkemedlemmer 
velkommen, når de flytter 
til sognet? 
Hans Peter Toft 
Konkel 19, 
6300 Gråsten.

http://www.mr.dk
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MIDT I GRÅSTEN
2 LEJLIGHEDER TIL LEJE

For rolig lejer

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

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

HENV. PREBEN – TLF. 4028 4051

TIL LEJE I SANDAGER
Hyggelig lejlighed på 33 m2 i Sandager, 20 meter fra vandet udlejes.

Lejligheden er nyrenoveret.
Husleje pr md. kr. 2.700 plus forbrug

Tre mdr. indskud

RING 60898475

LEJLIGHED I GRÅSTEN CENTRUM
Lejlighed på 95 m2, stuen udlejes til d. 1. januar 2013.

Lejligheden består af stor stue, køkken, depot, bad, 
soveværelse og adgang til gårdhaven.

Leje 4.300 kr. + forbrug. 
Dep. 3 mdr. leje - ingen husdyr.

Henvendelse tlf. 24 26 32 75

LEJLIGHED 
UDLEJES
Hyggelig lejlighed, centralt 

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

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

HUS UDLEJES
Ledig fra d.1. 1. 2013

Parcelhus på 124 kvm.
med have, carport og 

redskabsrum udelejes. Huset 

ligger 3 km. fra Gråsten.

Henvendelse på
tlf. 74 65 14 00

SKOVBAKKEN 1 NYHED
GRUND MED MANGE MULIGHEDER, BÅDE BOLIG OG ERHVERV

Kollund Helårsgrund

Byggegrund på 1.340 m2, beliggende i Kollund, med mulighed for at bygge
i 8,5 meters højde og med en bebyggelses procent på 30 sælges. Alle til-
slutningsbidrag er betalt. Konkret projekt kræver kommunenes godkendel-
se.

Kontant/Udb.: 800.000/40.000
Brutto/Netto: 4.626/3.620

Sag: 11020120155

Grund m²: 1.340

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

STJERNEPARKEN 78

SPÆNDENDE VILLA

Gråsten Villa

Arkitekttegnet villa beliggende i børnevenligt kvarter for enden af blind vej,
med skoven og Nybøl Nor som nærmeste nabo. Boligen er løbende moder-
niseret og fremstår i pæn og meget velholdt stand. Der er installeret Hes-
s-Klimaanlæg i huset, som giver optimal udbytte af varmen.

Kontant/Udb.: 1.995.000/100.000
Brutto/Netto: 11.314/9.835
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 9.054/8.847

Bolig m²: 219
Stue/Vær: 2/4
Byggeår: 1975/89
Sag: 11020120080

Grund m²: 1.070
Udhus m²: 15
Garage: 49
Energi: C

JERNBANEGADE 3

EJENDOM BESTÅENDE AF 3 LEJLIGHEDER

Gråsten Udlejningsejendom

Bo centralt i Gråsten, tæt ved indkøb, skole m.m. i moderniseret og vel-
holdt ejendom bestående af 3 lejligheder der er på hhv. 55 m², 95 m² og
220 m² - alle med egen indgang. Mulighed for at dele den store lejlighed
op. Her er gårdhave miljø og egen parkeringsplads.

Kontant/Udb.: 2.295.000/115.000
Brutto/Netto: 12.434/11.461
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 10.443/10.679

Bolig m²: 370
Stue/Vær: 3/5
Byggeår: 1900/00
Sag: 11020120040

Grund m²: 329
Kælder m²: 20

Energi: E

SØNDERHAVVEJ 8E

GRUND MED UDSIGT

Sønderhav Helårsgrund

Går du med tanker om at bygge dit eget hus på en spændende grund i Søn-
derhav, har vi denne store grund på 2.406 m² med flot panoramaudsigt
over Flensborg Fjord til salg. Der er tinglyst en oversigtsservitut der gør, at
man altid vil have udsigt over fjorden.

Kontant/Udb.: 1.495.000/75.000
Brutto/Netto: 8.882/8.007

Sag: 200308

Grund m²: 2.406

VARNÆS LÆRKEVEJ 11 NYHED
VELINDRETTET VILLA I GODT KVARTER

Varnæs Villa

Vil du bo centralt i forhold til Åbenrå, Gråsten og Sønderborg, har vi denne velindrettede villa til salg. Villaen er
beliggende i fint villakvarter og hvor der er dagpleje, skole og gode idrætsfaciliteter i byen. Endvidere er der kun 2
km til badestrand ved Varnæsvig. Der er løbende lavet renovering af ejendommen med bl.a. gasfyr, køkken, bryg-
gers, udskiftning af en del vinduer, nye sternbrædder, nye garageporte, tagrender m.m.

Kontant/Udb.: 995.000/50.000
Brutto/Netto: 5.656/5.097
Alternativt finansieringsforslag:
Rentetilpasning BRT/NT: 4.532/4.610

Bolig m²: 183
Værelse: 6
Byggeår: 1975
Sag: 11020120149

Grund m²: 801
Garage m²: 55

Energi: C

LEJLIGHED PÅ 2 SAL,
MED UDSIGT OVER SLOTSSØEN

110 m nyistandsat lejlighed, klar til ind� ytning. Lejligheden 
består af dejligt spisekøkken, 2 soverum m. skabe, lys stue, 

bad m. bruser, og plads til vaskemaskine. Ingen husdyr.
Leje 3950,00 kr. + forbrug.

TLF. 74651746

ANDELSBOLIG I ULKEBØL
sælges med overtagelse efter aftale.

Boligen er på 95 m², bygget 2005, fritliggende, 
med carport og depotrum.

Rationelt indrettet – med kip. Lukket solrig gårdhave.
Tæt på Center Øst.

Andelsbevis 455.000 kr. Mdl. boligafgift 5.277 kr. incl. diverse udgifter.

KARSTEN PETERSEN TLF. 2688 9227

Beruset
En 60-årig mand blev forle-
den rutinemæssigt stoppet 
på Avntoftevej ved Kværs 
og sigtet for spritkørsel.

Efter en blodprøve blev 
han løsladt. 

Vi har overtaget
Fogt’s Tømrer og Snedkerforretning i Kværs

og glæder os til at byde
nye og gamle kunder velkommen

Ring og få et uforpligtende tilbud
Tilbud/overslag gives

VI TILBYDER ALT I:
Døre og vinduer • Glas • Køkkener • Reparationer
Forsikringsskader • Tagarbejde • Carporte m.m.

Vestervej 9 • Øster Løgum • 6230 Rødekro

LEJLIGHED MIDT PÅ TORVET
med udsigt til Slotssøen, 50 m² på 2. sal.

Husleje 3900 kr. plus forbrug. Tre måneders depositum.
Udlejes til enlig rolig lejer og er klar til ind� ytning 1. november.

HENVENDELSE PÅ TLF. 2944 2039

HUS I SOTTRUPSKOV
med udsigt til Alssund udlejes.

Stor stue, 2 værelser. Brændeovn.
Husleje 3.500 kr. + forbrug

TLF. 4025 0652

Fredsvalg i 
Kværs
Der er tradition for 
fredsvalg i Kværs, og da 
fristen var udløbet var der 
kun indleveret en liste. 
Nyvalgt til menighedsrådet 
er Carmen Jurewitsch 
Christensen og Helga 
Sieck Nehrkon. Genvalgt 
er Hanne Slothuus, Lilian 
Jensen og den nuvæ-
rende formand Anna Juhl 
Friedrichsen.

Ud af menighedsrådet 
træder Ruth Sahl, Inga 

Bollmann og Hans Jørgen 
Bollmann. Sidstnævnte vil 
og gerne være stedfortræder 
sammen med Conny 
Lorenzen. 

mailto:soenderborg@danbolig.dk
http://www.danbolig.dk
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FÅ DIN ALDER I RABAT 
75 ÅR = 75%      63 ÅR = 63%      54 ÅR = 54%

AUDIONOVA ER NU OGSÅ I TØNDER OG SØNDERBORG. 

Kogade 3 • 6270 Tønder • 74 650 047 (På gågaden i samme lokaler som Vision Tønder Special-Optik)
Sankt Jørgens Gade 29 • 6400 Sønderborg • 74 650 047 (Ved gågaden i samme lokaler som Sahva)

Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten • 74 650 047 
www.audionova.dk

Din alder i rabat
91 år = 91%
82 år = 82%
73 år = 73%

på høreapparater fra 
NovaSense

Få din alder i rabat
Det betyder, at hvis du eksempelvis er 75 år og vælger at an-
ska� e høreapparater, der normalt har en egenbetaling på kr. 
5.500 pr. høreapparat, så kommer du af med kun kr. 1.375 pr. 
høreapparat.*

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. 

HUSK! Det er fortsat muligt at få høreapparater med 
egenbetaling på kr. 0,-. Disse er fuldt dækket af det 
o� entlige tilskud på kr. 5.607,- pr. apparat.

*Rabatten gælder på egenbetaling efter o entligt tilskud på 
kr. 5.607,- pr. apparat er fratrukket, og NovaSense apparater i kategori 
4 og 5.på høreapparater fra på høreapparater fra 

Ring nu – Aldersrabat kun til 31/10-2012

AUDIONOVA HØRECENTER UDVIDER 
I SØNDERJYLLAND
Nu får borgere i Tønder og Sønderborg også glæde af 
AudioNovas fordele.

AudioNova er Danmarks største kæde af hørecentre. 
Faglig viden og stor praktisk erfaring med hørelse er 
grundlaget for vores rådgivning.

Vi har ingen venteliste, og der er altid et hørecenter 
nær dig!

Bestil tid til 

GRATIS HØRETEST 
nu på

74 650 047

http://www.audionova.dk
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Mat Vægmaling 10 liter

Glasfilt 25 meter

Filt- og
vævklæber 10 liter

Vægspartel
10 liter

Rullesæt 18 cm

Filt- og 
vævklæber 
10 liter

Vægspartel 
10 liter

455252

Tlf. 74 65 02 42
Sundsnæs 6 C

Malermester Klaus Blaske Nielsen

6300 Gråsten
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

Flüggers
budget
serie!

120,-
399,-

180,-

130,-

30,-

Nye tider i 
Nygade
Af Søren Gülck

Det er blevet nye tider i 
Nygade i Gråsten, hvor 
kæmpeflag på væggen 
fortæller, at SuperBest er 
ude og det nu er Eurospar, 
kunderne skal vende sig til 
at sige.

Efter et par dage med 
flytterod og ændring af 
butiksindretningen var 
den nye butik klar torsdag. 
Masser gode åbningstilbud 
lokkede ekstra mange 
kunder i butikken de første 
dage.

Kunderne har taget den 

nye butik til sig fra starten. 
Adskillige kunder ytrede 
sig glædeligt overrasket 
over, at prisniveauet er 
sænket. Det er ikke noget, 
der er hverdagskost i disse 
afgiftsplagede tider. 

Det er blevet billigere at 
være kunde i Eurospar. 
Den helt store forandring 
finder man tæt ved kas-
serne, hvor der er indret-
tet brødudsalg og egen 
bagerafdeling. Det betyder 
friskbagt brød og et stort 
udvalg af kager på hylderne 
hele dagen. 

eurospar har fået sin egen bagerafdeling. Foto Søren Gülck

Gråsten Forum skal 
være egnens talerør
Af Søren Gülck

Gråsten Forum blev 
forleden stiftet ved 
et møde på Gråsten 
Land brugs skole, hvor 
omkring 30 interesse-
rede borgere var mødt 
frem.

Gråsten Forum er søsat 
som interesse- og paraply-
organisation med det 
formål at blive officielt 
talerør for den vestlige del 
af Sønderborg Kommune 
med Adsbøl, Alnor, Avnbøl, 
Egernsund, Gråsten, Kværs, 
Rinkenæs, Nybøl, Tørsbøl 
og Ullerup.

Gråsten Forums målsæt-
ning er at fremme lokale 
interesser og initiativer, 
som gavner og støtter 
lokalområdets beboere, 
virksomheder og området 
som helhed. Det er vigtig 
at gøre opmærksom på, at 
Gråsten Forum er upolitisk. 

Borgere og foreninger 
er fra starten automatisk 
en del af Gråsten Forum. 
Det eneste krav er, at man 
bor eller at foreningerne 
er hjemmehørende i de 
nævnte områder.

Der er ingen medlems-
kontingent og alle har 
tale- og stemmeret på den 
årlige generalforsamling, 
der afholdes i oktober. 

Gråsten Forum 
har sin egen hjem-
meside på adressen 

www.graastenforum.dk. 
Her kan alle læse mere og 
løbende holde sig opdateret 
om nyheder. 

Det er et ønske, at de bor-
gere og foreninger der støt-
ter op om Gråsten Forum 
tilmelder sig på hjemme-
siden med mailadresse og 
kontaktoplysninger.

På hjemmesiden kan 
man finde den nødvendige 
information samt de ved-
tægter Gråsten Forum vil 
arbejde ud fra. 

Bestyrelse
Følgende blev valgt til 
bestyrelse i Gråsten 
Forum. Peter Normann, 
Gråsten, Morten Latter, 
der er formand for Gråsten 
Handels stands forening, 
Jakob Petersen, Apos, 
der er bestyrelsesmedlem 
i Gråsten Håndværker-
forening, Karen Marie 
Fabricius, Papir museets 
By, fhv. borgmester Bendt 
Olesen, Søren Gülck, 
Gråsten Avis og snedker- og 
tømrermester Kaj Nielsen, 
Rinkenæs. Suppleant er 
Anette Nørgaard, Matas. 

en stribe mennesker var 
mødt op til den stiftende 
generalforsamling i Gråsten 
Forum. Her ses blandt 
andre Peter Normann, Kim 
Hansen og Morten Latter.
 Foto Søren Gülck

Rinkenæs
Funkis villa på Hvedemarken 14 i Rinkenæs fra KS Boligbyg sælges
120 - 170 m2 Pris fra kr. 1.400.000

HuspRojekt

Vi udfører også murer, tømrer og snedkerarbejde

Ridderløkke 3
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Fax 78 787 573

Mulighed for 
jordvarme og 

solceller!

inc. grund.

260 S1
Ladmål	 		:	260×150×30	cm.
Totalvægt	:	750	kg.
Nyttelast			:	530	kg.
Hjulstr.	 		:	10	”

511 S1 ”Silver”
Ladmål	 		:	200×110×32	cm.
Totalvægt	:	500	kg.
Nyttelast			:	390	kg.
Hjulstr.	 		:	13	”

DANMARKS BEDSTE
TRAILERTILBUD

Alle	priser	er	inklusiv	moms.
Forbehold	for	fejl	og	ændringer.

Kun

8.995,-

Kun

3.995,-

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

FLAD PRESENNING OG NÆSEHJUL
INKLUSIV PÅ BEGGE MODELLER

Spritbilist
En 69-årig mand blev 
fredag aften ved 18-tiden 
stoppet af politiet på 
Degnevænget i Gråsten, 
fordi han var på vej i sin bil, 

selv om han havde drukket 
for meget.

Manden måtte aflevere en 
blodprøve på sygehuset. 

http://www.graastenforum.dk


11

Tilbudene gælder fra onsdag den 10. oktober til og med tirsdag 16. oktober  

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

EFTERÅR / VINTER BEKLÆDNING 

I BYGMA GRÅSTEN
GODE PRISER SOM VARMER 

TAGES FORBEHOLD FOR UDSOLGTE VARER SAMT PRISSTIGNINGER

PIRKA PILOTJAKKE 
Farve antracit 
/ marine 

vejl pris kr. 519,95

RESTSALG UDVALGTE 
MODELLER I SIKKERHEDSSKO 
Med værnesål og tåværn
Mange forskellige modeller 
i ass. str. samt farver 

før op til kr. 1148,95,-

GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION JAKKER 

Fås i dame & herre modeller med hætte. Ass farver og str. 
Dame modeller har bælte påmonteret Geographical Norway 
har lavet vinterbeklædning siden 1953. Firmaet laver et bredt 
program i beklædning til polar ekspeditioner 
Kom ind og bliv klædt varmt på, til tidens ”trend”

Før kr. 3995,-

  

24995

Besøg områdets

største
& bedste
sengeudstilling!

60 dages 

ombytningsret 
på valg af hårdhed!

HUSK vi holder åbent nu på søndag 
d. 14. okt. fra kl. 11.00 - 15.00

Din

lokale senge

specialist.
Rene´s

Jyllandsgade 23, 6400 Sønderborg ● tlf. 74474586

Rene´sÅbningstider:
Man-fre kl. 10.00-17.30
lørdag kl. 10.00-14.00

1. søndag i måneden: kl. 11.00-15.00

Kom og se vort nye 

Jensen studie 
og få demonstreret din 
nye sengeløsning af vor 
ryg- og søvnekspert!

GRATIS 

Bensæt og 

montering
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VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessen eftf.

TRAILERSALG
•Sand
•Sten
•Grus
•Stabilgrus
•Granit skæver

•Muldjord
•Støbemix
•Træ/Barkflis
   mm.

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

 

 

I finder os her 
Egenæs 11, 6300 Gråsten

Claus: 20 19 81 58 • Kjeld: 20 19 81 59 • Lager direkte: 28 26 16 51 

Du kan nu betale med Dankort

Man kan også købe fliser!

mandag - fredag 
8.00 - 20.00
lørdag & Søndag 
8.00 - 17.00

gråSten

120 til hyggeligt samvær i Ahlmannsparken
Af Søren Gülck

Seniorrådet Jylland 
havde mandag ef-
termiddag inviteret 
til hyggeligt samvær 
i Ahlmannsparken i 
Gråsten.

Programmet bød på på 
kaffe og kage og musikalsk 
underholdning med 

Bolværksmatroserne fra 
Kerteminde.

Er man kommet op i 
årene, og børnene ikke 
er lige ved hånden, er det 
virkelig dejligt med fælles 
samvær.

Her knyttes venskaber og 
der snakkes på kryds og 
tværs. Under kaffen indløb 
der besked om ledige 
pladser til en rejse til Prag 
med Blindesamfundet i 

november. Fire dage med 
alt betalt for 1600 kr.

Seniorrådets næste arran-
gement er et foredrag den 
16. november. 

snakken gik livligt ved 
bordene i Ahlmannsparkens 
Cafeteria. Foto Søren Gülck

Osuma.dk leverer varerne i 
samarbejde med SuperBrugsen
I samarbejde med 
online supermarkedet 
Osuma.dk er Super-
Brugsen Gråsten be-
gyndt at tilbyde en stor 
del af varesortimentet 
på internettet – og 
samtidig levere varerne 
helt hjem til kunden.

Det har betydet, at man 
har givet kunderne et sup-
plement til den normale 
måde at handle ind på – og 
samtidig har man fået mu-
lighed for at gøre butikkens 

dækningsområde endnu 
større:

- Vi har nu fået mulighed 
for bl.a. at køre vores varer 
til Aabenraa, Hader slev og 
Sønder borg – havde vi ikke 
været på internettet gen-
nem Osuma.dk, havde der 
nok ikke været ret mange 
folk fra de større byer i om-
rådet, der lagde vejen forbi 
vores butik, så det må siges 
at være en ganske stor udvi-
delse, siger Jesper Thomsen, 
uddeler i SuperBrugsen 
Gråsten.

Osuma.dk er et online 

supermarked, hvor man 
kan finde op imod 7.000 
forskellige produkter – med 
andre ord er det store dele 
af Super Brugsens sorti-
ment, der er ført online. 
Samtidig er det Super-
Brugsens personale, der 
pakker varerne, så man er 
sikker på, at der udvælges 
de bedste og mest friske 
produkter.

Åbningen er kommet 
i stand efter en del har 
efterspurgt Osuma.dks 
service i det område, butik-
ken skal levere til, hvilket 
skabte grundlaget for det 
samarbejdet:

- Vi havde en del kunder, 
der havde givet os hentyd-
ninger om, at de gerne ville 
gøres opmærksomme på 
en åbning i netop det leve-
ringsområde, som Super-
Brugsen Gråsten dækker 

den dag i dag. Derfor var 
det oplagt at finde en butik, 
vi kunne koble systemet op 
på, så hurtigt som muligt, 
udtaler Jesper Elkjær, adm. 
direktør i Osuma.dk.

Det har altså resulteret 
i, at man i dag kan be-
stille dagligvarer online 
i Haderslev, Aabenraa, 
Gråsten og Sønder borg 

samt opland og få varerne 
leveret direkte til ens køk-
kenbord. Leveringen fore-
går i køle- og frysebiler, der 
skal sikre, at varerne holder 
sig friske under transpor-
ten. Man kan få leveret alle 
hverdage mellem kl. 12 og 
16 eller mellem kl. 16 og 
19. 

Fakta om Osuma.dk:
Levering i køle- & frysebiler.
Varerne bryder ikke kølekæden
Mere end 6.500 forskellige varer.
Herunder over 600 økologiske varer.
Bestil på internettet – og få leveret på køkkenbordet.
Bestil frem til kl. 9 og få leveret samme dag.
Levering koster fra 0-49,- kr.

Uddeler Jesper Thomsen skal 
levere varer til hele 
sønderjylland.
 Foto Søren Gülck
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Kapitalpension - Hvad nu?
- Kom og mød vores Formuecenter og bliv klogere på, hvad de nye regler

betyder for din kapitalpension! 
Gråsten filialen d. 1. november kl. 19.00 - 21.30 - Alle er velkomne!*

Åben invitation

Sundsnæs 3
6300 Gråsten
T 74 18 38 38

www.broagersparekasse.dk

Tilmelding:
www.broagersparekasse.dk/kapital
SMS “BS kapital (dit navn)” til 1940
Personlig tilmelding i filialen eller på 74 18 38 38

*Kunder i Broager Sparekasse kan også kontakte deres rådgiver for at få 
en personlig gennemgang af deres pensionsordninger.

Mulighed for at spare 2,7 % i afgift

Hvor skal jeg spare op til pension?

Ratepension max. 50.000 kr. indskud

Livrente - hvad er det?

http://www.broagersparekasse.dk
http://www.broagersparekasse.dk/kapital


14

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

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

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

VinduesMester

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn

• Motortest

• Bremser

• Dæk

• Ruder

• Syn

• Rust

• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

Godt håndværk 
der er omfattet af

VinduesMester

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice
Vand, varme og 
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Tlf. 74 48 90 30 www.frankthomsenaps.dk

• TV-inspektion • Spuleservice • Aut. kloakmester

Elektriske problemer?

www.lunddal-el.dk

Elektriske problemer?
✔El-service  ✔styring

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

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

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

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

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

Service Partner

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

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

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

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270
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Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

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

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

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

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

Tlf. 2155 6470
bestil@el-tekniq.nu

Autoriseret elinstallatør
André Andersen
Tlf. 2155 6472

Michael Kurth
Tlf. 2155 6470

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

Autoriseret elinstallatør

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

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

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

SG Foto Gråsten
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

http://www.bnisolering.dk
mailto:mail@bnisolering.dk
mailto:info@lunddal-el.dk
mailto:info@lunddal-el.dk
http://www.felsted-radio.dk
mailto:dj@fri-koel.dk
mailto:bent@bcts.dk
http://www.bcts.dk
mailto:macjoy@bbsyd.dk
http://www.peterveng.dk
http://www.frankthomsenaps.dk
http://www.lunddal-el.dk
mailto:Quorpsbusser@email.dk
mailto:bestil@el-tekniq.nu
http://www.sydjysk-eltekniq.dk
http://www.chregnskab.dk
mailto:ch@chregnskab.dk
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GENERATIONSSKIFTE & 
60 ÅRS FØDSELSDAG
Det vil glæde os at se familie, venner samt forretningsforbindelser til en uformel reception,

lørdag den 13. oktober 2012 fra kl. 13.00 på Planetvej 2, Gråsten.
Der vil blive serveret lidt godt til ganen.

Med venlig hilsen
Tom og Jakob Petersen

APOS
Andr. Petersen & Søn

Få et par spændende og hyggelige timer i 
kollegers/venners/families selskab – deltag i 

Firmaskydningen på 15 m bane
som � nder sted

Torsdag den 25. og fredag 
den 26. oktober fra kl. 17.00

Et hold består af 4 skytter med højst 1 aktiv skytte.

Præmie til bedste skytte på hvert hold. 

Indskud pr. hold kr. 200,-.

Nærmere oplysninger samt tilmelding på
www.graasten-skytteforening.dk 
senest torsdag den 18. oktober

GRAASTEN 
SKYTTEFORENING
VANDTÅRNSVEJ 3, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 7465 2232 / 2166 9599

WWW.GRAASTEN-SKYTTEFORENING.DK

Fik du ikke lov eller nåede du det bare ikke.

Har du stadig lyst til at blive spejder og komme 
ud og opleve spejderlivet med lejrbål - o. løb 

- pionering og vandreture, så kan du blive 
voksenspejder hos KFUM spejderne i Rinkenæs.

Vi mødes 2. og 4. tirsdag hver måned 
kl. 19.00 til 21.00 i Æ Fawlkjær.

Kontakt Torben Schütt på 
tlf. 64646714 / 30266839

Voksenspejder

Det lille Teater, Gråsten

Indvielse af

”Skolestuen”
Vi vil gerne vise prøver på hvad vores nye intimscene kan 
bruges til, derfor afholdes en 2 dags mini festival på Det 

lille Teater lørdag den 27. og søndag den 28. oktober

Alle forestillinger er gratis
Indvielse lørdag kl. 11,00 ved: Generalsekretær 

Kristian Hald Jensen DATS

Program lørdag
Kl. 11,30 ”Guldlook og de 3 små bjørne” opføres

af Det lille Teaters dukkegruppe
Pause

Kl. 13,00 Storyteller Christian Rathje,
Aabenraa fortæller historier

Pause
Kl. 14,30 ”Til sidste fjer” Af Jesper Wamsler opføres

af Det lille Teater
Pause

Kl. 16,00 Forum med en snak om stykkerne

Program søndag
Kl. 12,30 ”Jens Hansen har en bondegård” opføres

af Det lille Teaters dukkegruppe
Pause

Kl. 14,00 ”Oblitus” opføres af Horsens Amatør Teater
(Ikke egnet for børn under 16 år)

Pause
Kl. 15,30 Forum med en snak om stykkerne

Bestilling af gratis billetter 
nilum@bbsyd.dk eller 74 65 37 67

Alle tider er ca. tider
I pauserne kan der købes øl/vand/vin og ringriderpølser

Kørselsvejledning på www.lilleteater.dk

JUBILÆUM
1972-2012

40 år med teater

Kværs Idrætsfriskole inviterer til

FAMILIEAFTEN
Onsdag den 10. oktober kl. 17.00 i skolens 

musiklokale, Avntoftvej 10 i Kværs
for kommende elever og forældre, samt 

alle med generel interesse i friskolen.

· Suppebuffet

· Alle børnene går, ledsaget af Vicki og 
Lone, over i Multihallen og leger.

· Kort oplæg fra bestyrelsesformand, Jens Good.

· Ebbe Lilliendal, landsformand for Dansk 
Friskoleforening, fortæller om det at gå 
på, og være en del af, en friskole.

· Der kan herefter stilles spørgsmål, 
udveksles idéer o.lign.

Vi ser frem til en hyggelig aften!

Mvh. Bestyrelsen for 
Kværs Idrætsfriskole 
www.kvaersfriskole.dk

Tilmelding:
Lone Hansen, tlf: 2363 7213 eller
Vicki Petersen, tlf: 2247 9144

U14 drenge fik spilletrøjer
Gråsten Boldklubs U14 
drenge har fået sponso-
reret fodbold-spillesæt 
fra det lokale firma RH 
Montagetechnik i 
Rinkenæs. 

Indehaver af rH 
Montagetechnik rené 
Hansen (tv), trænere simon 
K. Juhl og Dan Madsen (th) 
samt de glade spillere.
 Foto Søren Gülck

stort lottospil
søndag den 4. november kl. 14.00
i Ahlmannsparken

Til fordel for julebelysningen 
i Gråsten centrum og 

Ulsnæs-Centret

der er 
KÆMPe 

CHAnCer 
FOr 

GeVInst 

Denne annonce er sponsoreret af   

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 
I RINKENÆS SOGN

da der kun er indleveret 1 kandidatliste,
AFLYSES VALGET

DEN 13. NOVEMBER 2012
Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen

Helga P. Th eilgaard

http://www.graasten-skytteforening.dk
mailto:nilum@bbsyd.dk
http://www.lilleteater.dk
http://www.kvaersfriskole.dk
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Vi er aut. klimainstallatør 
for SYDENERGI Stort udvalg til fremtidens varmepumper

Bevar solceller til 

elproduktion

Varmepumper

Bliv uafhængig og spar penge 
med Grøn energi

Møllegade 98 - 6310 Broager
Tlf. 74 44 24 04

ARNE HADBERG
Det er nu der skal handles 
hvis du vil have del i de 
fordelsagtige tilskudsordninger 
og afskrivningsmuligheder

Vi formidler attraktiv � nansiering

Sidste udkald for tilskud til miljørigtig energi
Af Søren Gülck

Folketinget har det 
seneste år med skat-
tefordele og attraktive 
afskrivningsmuligheder 
givet danskerne mu-
lighed for at investere i 
miljørigtig energi.

Imidlertid er tiden ved at 
være knap, da regeringen 
har bebudet at nedsætte 
eller begrænse afskrivnings-
mulighederne. Det betyder, 
at det efter årsskiftet 
bliver dyrere at investere i 
alternativ opvarmning og 
solenergi. De virksomheder, som 

monterer varmeanlæg, har 
for tiden travlt som aldrig 
før. Og med udsigt til 
ændrede afskrivningsmu-
ligheder får de endnu mere 
travlt den kommende tid.

Kobbervarefabrikken i 
Broager, der leverer solceller 
og solpaneler, har ansat 
flere nye medarbejdere for 
at følge med.

Lige nu er Dan 
Hartmann fra Kobbervare-
fabrikken ved at monterer 
solceller på et hus på 
Østergade i Felsted hos 
Conrad Rieder.

- Jeg har valgt solceller til 
el-produktion af økonomi-
ske hensyn, men også for 

at skåne miljøet, fortæller 
Conrad Reider, der bor i et 
hus fra 1917 og årligt har et 
elforbrug på 5500 kilowatt.

- Med det nye anlæg 
bliver vores ejendom 100 % 
CO2 neutralt, og så kender 
jeg min fremtidige elpris. 

Jeg vil nyde varmen fra 
mit pilefyr, smile til solen 
når den skinner, for den 
skinner ikke kun på mig, 
den skinner også på bank-
kontoen, lyder det fra en 
glad Conrad Rieder. 

Dan Hartmann er ved at 
montere solceller på et ældre 
hus i Østergade i Felsted.
 Foto Søren Gülck

Conrad rieder glæder sig til 
at på varmeudgifterne på sit 
gamle hus fra 1917.
 Foto Søren Gülck
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SKÅN MILJØET MED ENERGIRIGTIG 
EL OG VARMEPRODUKTION
LAD LYSET BLIVE DIN FREMTIDIGE
ENERGILEVERANDØR
100 % dansk produceret 
solpaneler og solceller

Bliv din egen el og 
varmeproducent

Udnyt fradrags og 
tilskudsmulighederne nu

Besøg vore hjemmeside eller 
ring og hør om mulighederne

Sol-Energi Kobbervarefabrikken 
v/ Wandy Hannemann
Busholmvej 19
DK-6310 Broager

Tlf. 74 46 76 11
Fax 74 46 79 82

www.solenergi-kobbervarefabrikken.dk info@solenergi-kobbervarefabrikken.dk

25 ÅRS
GARANTI

MED ET DESIGN LINE-SOLCELLEANLÆG BLIVER 
DU MILJØRIGTIG UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS 
MED HUSETS ARKITEKTUR 
Design Line er en serie af eksklusive danskproducerede solcelleanlæg bestående 
af elegante kvadratiske og rammeløse paneler. Panelernes � eksible design giver 
dig mulighed for at designe dit eget anlæg, så det passer præcist til dit hus. 

Panelerne er produceret af sorte solceller på sort baggrund og med mat antire� ekterende glas, 
der minimerer genskin. Anlægget fastgøres med sorte beslag oven på det eksisterende tag, 
således at panelerne ”svæver” over taget og derved fremstår meget diskrete og elegante. 

Solcellepanelerne er selvafrensende, stort set vedligeholdelsesfri 
og har en forventet levetid på 30-40 år. 

SOLAR POWER SYSTEM HOUSE

Trelleborg 0-energi-hus, demonstrationshus i Birkerød

Den miljørigtige beslutning
’En investering i et solcelleanlæg påvirker ikke kun din 
privatøko nomi, du skåner også vores fælles miljø.

Mindre CO2-bidrag
Med et solcelleanlæg på taget mi nimerer 
du din CO2-udledning. Et anlæg på 10 m2 
solceller sparer miljøet for 1 tons CO2.

Ingen knappe ressourcer
Gaia Solar-solcellepaneler fremstil les af siliciumsolceller, 
der er det 2. mest forekommende stof i naturen og derfor 
sker produktionen af sol celler uden skade på naturen.

Positivt CO2-regnskab
Der bruges naturligvis energi til fremstilling af 
solcellepaneler, men allerede efter 2 år har solcellerne 
leveret den energi tilbage, der krævedes til fremstillingen.

Alt kan genbruges
Når anlægget 
er udtjent efter 
30-40 år kan alle 
materialer udskilles 
og genanvendes.

HVORFOR SKAL DU VÆLGE 
DESIGN LINE?
Du får et helt unikt design
Et Design Line-anlæg opbygges af kvadratiske ramme løse paneler, der 
let falder i et med taget. Det kvadrati ske design giver vide muligheder 
for at designe et unikt anlæg så det passer speci� kt til dit hus. 

Du fremtidssikrer din bolig
Med et solcelleanlæg på taget opnår dit hus en højere energimærkning. 
Vælger du Design Line fra Gaia Solar A/S indgår solcelleanlægget 
som en del af arkitekturen og husets værdi øges markant. 

Du vælger dansk design og kvalitet 
Der anvendes udelukkende danskproducerede kvali tetspaneler 
med mono-krystallinske silicium-solceller til et Design Line-anlæg. 
Dette er din garanti for høj ydelse og en lang levetid.

BLIV UAFHÆNGIG AF 
STIGENDE EL-PRISER 
Når du investerer i et solcelleanlæg, 
bliver du selvforsynende året rundt. 

Dit solcelleanlæg producerer mest strøm om 
sommeren, men med Nettomålerordningen 
er det muligt at lagre overskydende strøm og 
en modregning af produceret energi anvende 
denne når dit eget solcelleanlæg ikke producerer 
nok til at dække dit forbrug. Du bliver således 
fuldstændig uafhængig af stigende el-priser. 

Nettomålerordningen betyder at el-selskabet 
køber din strøm, når du producerer mere end 
du forbruger og at du kan købe den tilbage til 
samme pris en anden dag. I praksis sker der mod 
forbrugt energi i forbindelse med årsopgørelsen. 

KOM GODT I GANG!
Følgende er afgørende for hvilket 
solcelleanlæg der passer til dit behov.

• Dit el-forbrug

• Din tagtype

• Tagets hældning

• Huset orientering

• Eventuelle skyggeforhold

• Det samlede tilgængelige tagareal

Med et Design Line-solcelleanlæg bliver du miljørigtig
uden at gå på kompromis med husets arkitektur

Design Line er en serie af eksklusive danskproducerede solcelleanlæg bestående af elegante kvadratiske og 

rammeløse paneler. Panelernes fleksible design giver dig mulighed for at designe dit eget anlæg, så det passer 

præcist til dit hus. 

Panelerne er produceret af sorte solceller på sort baggrund og med mat antireflekterende glas, der minimerer 

genskin. Anlægget fastgøres med sorte beslag oven på det eksisterende tag, således at panelerne ”svæver” over 

taget og derved fremstår meget diskrete og elegante. 

Solcellepanelerne er selvafrensende, stort set vedligeholdelsesfri og har en forventet levetid på 30-40 år. 

Nettomålerordningen betyder at el-

selskabet køber din strøm, når du 

producerer mere end du forbruger og 

at du kan købe den tilbage til samme 

pris en anden dag. I praksis sker der 

en modregning af produceret energi 

mod forbrugt energi i forbindelse med  

årsopgørelsen. 

Bliv uafhængig af stigende el-priser 

Når du investerer i et solcelleanlæg, bliver du selvforsynende året 

rundt.

  

Dit solcelleanlæg producerer mest strøm om sommeren, men med 

Nettomålerordningen er det muligt at lagre overskydende strøm og 

anvende denne når dit eget solcelleanlæg ikke producerer nok til 

at dække dit forbrug. Du bliver således fuldstændig uafhængig af 

stigende el-priser.

En investering i et solcelleanlæg 

påvirker ikke kun din privatøko-

nomi, du skåner også vores fælles 

miljø. 

Mindre CO2-bidrag
Med et solcelleanlæg på taget mi-

nimerer du din CO2-udledning. Et 

anlæg på 10 m2 solceller sparer 

miljøet for 1 tons CO2.

Ingen knappe ressourcer
Gaia Solar-solcellepaneler fremstil-

les af siliciumsolceller, der er det 2. 

mest forekommende stof i naturen 

og derfor sker produktionen af sol-

celler uden skade på naturen.

Positivt CO2-regnskab
Der bruges naturligvis energi til 

fremstilling af solcellepaneler, men 

allerede efter 2 år har solcellerne 

leveret den energi tilbage, der 

krævedes til fremstillingen.

Alt kan genbruges
Når anlægget er udtjent efter 30-

40 år kan alle materialer udskilles 

og genanvendes.

CO2

Du sparer 1 ton CO2 per år pr. 10 m2 anlæg 

= 100 m2  regnskov

Den miljørigtige beslutning

Du får et helt unikt design 
Et Design Line-anlæg opbygges af kvadratiske ramme-

løse paneler, der let falder i et med taget. Det kvadrati-

ske design giver vide muligheder for at designe et unikt 

anlæg så det passer specifikt til dit hus.

Du fremtidssikrer din bolig
Med et solcelleanlæg på taget opnår dit hus en højere 

energimærkning. Vælger du Design Line fra Gaia Solar 

A/S indgår solcelleanlægget som en del af arkitekturen 

og husets værdi øges markant.

Du vælger dansk design og kvalitet 
Der anvendes udelukkende danskproducerede kvali-

tetspaneler med mono-krystallinske silicium-solceller 

til et Design Line-anlæg. Dette er din garanti for høj 

ydelse og en lang levetid.  

Hvorfor skal du 
vælge Design Line? Kom godt i gang!

Følgende er afgørende for hvilket 

solcelleanlæg der passer til dit behov.

•	 Dit el-forbrug

•	 Din tagtype

•	 Tagets hældning 

•	 Huset orientering 

•	 Eventuelle skyggeforhold 

•	 Det samlede tilgængelige tagareal 

Få mere rådgivning hos 

Gaia Solar A/S´s forhandlere.

www.altomsolceller.dk

Trelleborg 0-energi-hus, demonstrationshus i Birkerød

http://www.solenergi-kobbervarefabrikken.dk
mailto:info@solenergi-kobbervarefabrikken.dk
http://www.altomsolceller.dk
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sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

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

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

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

TILLYKKE

Gråsten slotskirke 
Søndag den 14. oktober kl. 11.00 ved Niels Refskou

Adsbøl kirke
Søndag den 14. oktober Ingen Gudstjeneste

broAGer kirke
Søndag den 14. oktober kl. 10.30 ved Karin Kofod

Felsted kirke
Søndag den 14. oktober kl. 10.00 ved Oliver Karst

eGernsund kirke 
Søndag den 14. oktober Ingen Gudstjeneste 

ved Mai-Britt J. Knudsen

kværs kirke
Søndag den 14. oktober kl. 9.30 ved Niels Refskou

rinkenæs kirke
Søndag den 14. oktober kl. 10.30 

Rinkenæs gl. kirke ved Marianne Østergård 
Korskirken kl. 19.30 Tysk stillegudstjeneste

kliplev kirke
Søndag den 14. oktober Ingen Gudstjeneste

nybøl kirke
Søndag den 14. oktober kl. 10.00 
ved Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup kirke
Søndag den 14. oktober kl. 9.00 

ved Marianne Østergård Petersen

nordschleswiGsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)

Søndag den 14. oktober kl. 10.30 Norborg

Gudstjenester

Familierestauranten på toppen af Rinkenæs

Benniksgaard Golfrestaurant
v/ Monica og Hans

SELSKABER
OP TIL 200 PERSONER

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

se vores menukort på
Benniksgaardgolfrestaurant.dk 

HUSK Mortensaften den 10. november
WWW.KVAERS-KRO.DK 

Hjertelig tak
Kære naboer, venner og famillie

Hjertelig tak for den store opmærksomhed
til min runde fødselsdag

Johanne
Østerbæk

Minikon� rmand-
underviser/ hjælper

Efterlønner, pensionister og 
andre – et godt tilbud 

Menighedsrådet v/ Gråsten – Adsbøl kirker vil 
tilbyde et minikon� rmationsforløb for børn 

fra Adsbøl, Gråsten og Kværs pastorat.

Dertil mangler vi en ansvarlig voksen, som 
i nært samarbejde med vores 2 præster og 
organisten vil fortælle om, synge sammen 
med og arbejde kreativt med børn fra 3. 

klasserne bl.a. om det kristne dåbsbudskab.

Undervisningen påtænkes placeret en gang om ugen 
i umiddelbar forlængelse af børnenes skoledag og vil 
fortrinsvis foregå i Gråsten præstegård og områdets 
kirker. Vi planlægger med 14 undervisningsgange a’ 
ca. 1½ times varighed - med start medio november. 

Der stilles ingen krav til uddannelse, blot du har 
lyst til at give børnene nogle gode oplevelse.

Straffeattest indhentes og lønnen følger 
overenskomst samt kvali� kationer. Opgaven 

kan også deles mellem 2 personer.

SKRIFTLIG ANSØGNING SENDES TIL
Gråsten – Adsbøl – Kværs kirkekontor, 

Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten eller pr. mail 
til: kirkekontoret@besked.com så vi har din 
ansøgning senest tirsdag den 16. oktober.

EVT. HENVENDELSE ANG. STILLINGEN SKAL SKE TIL
sognepræst Jan Unold – tlf. 7465 1270 
(inden 12. oktober) eller sognepræst 

Niels Refskou – tlf. 2165 0120

Det er ikke til at se det
 men denne dejlige “Suppehøne” 

fylder 70 på fredag. 
Et stort tillykke.

Hanen

Det lille Teater, Gråsten

”Teaterkoncert 
40 år”

Instruktør: Anne Marie Brodersen
Fredag den 2. november kl. 19,30
Søndag den 4. november kl. 15.00
Tirsdag den 6. november kl. 19,30
Torsdag den 8. november kl. 19,30
Fredag den 9. november kl. 19,30

Som hos de fl este vækker visse melodier og sange bestemte 
erindringer. I anledning af Fannys 40 års fødselsdag, 

mødes de 2 søstre, Mette og Fanny, efter 15 år, hvor de 
genoplever deres barndom og ungdom med de op- og 

nedture de har været igennem sammen og hver for 
sig, igennem de melodier og sange, der var typiske for 

tiden – festlige og vemodige, sjove og alvorlige.

Der er mulighed for spisning inden 
forestillingen alle hverdage kl. 18.30 

3 teatersnitter til kun 60 kr. (husk at bestille snitter).
Billetter voksne kr. 60 børn kr. 30 

Billetbestilling: www.lilleteater.dk eller 74 65 37 67
Kørselsvejledning på www.lilleteater.dk

JUBILÆUM
1972-2012

40 år med teater

Guldbryllup
Jytte og Tage Juul har guldbryllup, 

lørdag den 20. oktober.
Morgensang kl. 8.00

og kaff ebord

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved vores krondiamantbryllup. 

Tak til naboerne for den fi ne dørranke.
Johanne og Carl slot

Broager

Kære josefi ne
Tillykke med de 10 år

den 16. oktober
Fra Anna,
Mor og Far

Kværs Forsamlingshus og Kværs Famliekor
Inviterer til

SPIL-DANSK-DAG 2012 
med gæsteoptræden ved LARS THIESGAARD

Torsdag den 25. oktober kl. 19.00
i Kværs Forsamlingshus

Entre 60 kr. inkl. kaffe og brød

Vel mødt

http://www.graasten-avis.dk
mailto:kirkekontoret@besked.com
http://www.lilleteater.dk
http://www.lilleteater.dk
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Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

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

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

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

www.bedemandlarsjensen.dk

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

Stort erfaringsgrundlag inde, som uden, for folkekirken! 

 

Gråsten 
Bedemandsforretning

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

tak for
venlig deltagelse ved

Emma Frederiksen’s bisættelse.
En tak til præst Jan Unold for de smukke ord i kirken.

Også en stor tak til Steff en Jensen.
Tak til personalet på Bovrup Plejecenter for god pleje af vores mor.

Helge og Kaj

Dødsfald
Billedkunstner, fore-
dragsholder Solvejg 
Refslund, Helnæs, er 
død, 63 år.

Solvejg Refslund voksede 
op på en sønderjysk gård 
i Kærgård ved Højer. 

Sammen med sin mand 
rejste hun i 1972 til 
Grønland som lærer, og 
det blev skelsættende for 
hendes senere virke som 
kunstner og formidler. Med 
afsæt i den grønlandske 
natur og naturfolkets myter 
udviklede hun tekstilbille-
der, malerier og skulpturer. 

Motiverne var forbindelsen 
mellem mennesket og 
naturen.

Solvejg Refslund har skabt 
kirkekunst, scenetæpper 
og billeder og udført ud-
smykningsopgaver for insti-
tutioner og virksomheder. 
For tre år siden udkom en 

kunstbog, der samlede et 
livs tanker og skaberevne.

Solvejg Refslund havde i 
mange år en kunstnerskole 
i hjemmet - først i Broager 
og de seneste 15 år på 
Helnæs på Vestfyn. Hun 
var tillige en efterspurgt 
foredragsholder i hele 
Norden. 

31 til skat
Gråsten Skatklub samlede 
31 spillere til klubaften i 
Ahlmannsparken.

Nummer et blev Hans 
Chr. Dall, Bovrup, med 
2.272 point, mens Viggo 
Hansen, Skelde, besatte 2. 
pladsen med 1.972 point. 
Tredjepladsen gik til Jes 
Midtgaard, Rinkenæs, 
med 1.929 point, mens 
Christian Hansen, Alnor, 
opnåede 4. pladsen med 
1.861 point.

5. pladsen tog Poul 
Henning Als, Felsted, med 
1.852 point, mens Peter 
Speck, Kruså, besatte 6. 
pladsen med 1.840 point. 
Endelig gik 7. pladsen til 
Jürgen Krüger, Sønderborg, 
med 1.737 point.

Skatklubben spiller næste 
gang i Ahlmannsparkens 
cafeteria onsdag den 17. 
oktober kl. 19.00. 

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved

Sigrid Nørgaards
begravelse den 22. september 2012. 

En særlig tak til Dalsmarks Plejecenter for 
kærlig omsorg og pleje af vores mor.
Tak til bedemand Steff en Jensen og

pastor Niels Refskou for den smukke tale i kirken.
På familiens vegne

Jytte og Bill
Anette og Lars

Dødsfald
Emma Frederiksen, 
Bovrup, er død, 95 år. Hun 
var født på Tummelsbjerg 
uden for Gråsten.

Som ung blev hun gift 
med Jørgen Frederiksen, og 
de drev i mange år på dyg-
tig vis en gård i Fiskebæk. 

Hun havde den sorg at 
miste sin mand allerede i 
1982, og derefter flyttede 
hun til Bovrup, hvor hun 
nød sit otium. Hun var en 
venlig, hjælpsom og stilfær-
dig kvinde.

Emma Frederiksen ef-
terlader to sønner, Helge i 
Gråsten og Kaj i Snurom. 

Dødsfald
Alberta Johanne Jensen, 
Gråsten, er død, 90 år. 

Dødsfald
Marie Cathrine Thøisen, 
Gråsten, er død, 81 år. 

Virksom kvinde 
i Gråsten
Sigrid Nørgaard, 
Rinkenæs, er død, 89 år. 
Sigrid Nørgaard var en 
dygtig, arbejdsom og af-
holdt kvinde, som i mange 
år drev Matas i Gråsten.

Hun var født i Højer. Som 
barn voksede hun op i Bov, 
hvor hendes far var vagtme-
ster i Grænsegendarmeriet. 
Som ung tjente hun i Bov 
Præstegård og på Den 
Gamle Kro i Gråsten. I 
slotsbyen mødte hun sin se-
nere mand, Aage Nørgaard, 
og de blev gift i 1945.

Det var hendes svigerfar, 
Th. Nørgaard, som grund-
lagde byens Matas forret-
ning allerede tilbage i 1926. 
Efter han gik på pension i 
1959 overtog hun butikken 
sammen med sin mand.

Aage Nørgaard døde af 
kræft i 1966, og hun blev 
hovedkulds kastet ud i en 

svær opgave. Med vilje-
styrke og energi lykkedes 
det hende at videreføre 
butikken.

Hendes datter, Kirsten 
Zimmermann, overtog 
Matas butikken efter sin 
mor i 1983. Hun døde 
imidlertid i 2009, og 
butikken blev overtaget af 
et kapitalholdings selskab 
med Anette Nørgaard som 
butikschef.

De sidste 7 år opholdt 
Sigrid Nørgaard sig på 
Dalsmark Plejecenter i 
Rinkenæs.

Hun gik meget op i 
porcelænsmaling og var et 
aktivt medlem af Gråsten 
Pensionistforening.

Sigrid Nørgaard efter-
lader sig to børn, Jytte 
i Holstebro og Lars i 
Gråsten. 

http://www.rabol-jorgensen.dk
mailto:post@rabol-jorgensen.dk
http://www.bedemandlarsjensen.dk
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B r o a g e r

BILLIGERE BILSYN 
I BROAGER

 

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

 

CJ@broagerbilsyn.dk

 
 

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

ÅBNINGSTIDER Bestil tid til bilsyn hos
Christian Jørgensen tlf.

61 60 08 08
Nemt og billigt

HUSK Vi har også motorkontor!

Bilsyn nu kun

350,-
inkl. moms

NU OGSÅ
AFDELING I
NORDBORG:

TVÆRVEJ 1
6430 NORDBORG

SYN Alle køretøjer max. 3500 kg

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

UDSALG
Spar op til 1000,- kr

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

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

Udsalgstilbudene
gælder i uge

41-42

Årets oktoberfest 
giver pænt overskud
Af Søren Gülck

Der var lederhosen, der 
var feststemning og der 
var tyske schlagere, 
da BUI lørdag aften 
holdt oktoberfest i 

Broager-Hallen med 
470 mennesker.

Der var masser af sang og 
dans, folk var i mægtigt 
humør og der var ingen 
ballade.

Oktoberfesten, der var 

den 3. i rækken, havde en 
fin omsætning.

Arrangørerne forventer et 
pænt overskud, som ube-
skåret går til en ny Hal 2. 

Der var nøjagtig den stemning, som en oktoberfest skal have. Foto Søren Gülck

Hundeadfærdskonsultationer tilbydes 
yderlig info på tlf. 2763 0628

Eller mail. langhornshundecenter@gmail.com
Har i et adfærdsproblem i hjemmet eller på gå turen 
Vil en adfærdskonsultation være en god løsning. 

Det kan f.eks. være:
• Alene hjemmeproblemer
• Ødelægger ting
• Usikker for fremmede
• Angst
• Aggression
• Urenlighed
• Gøer af alt og alle/ingenting
• Bidemarkering eller bid
• Udfald mod mennesker eller hunde 

Hunden er vores bedste ven –  Derfor skal vi også være hundes bedste ven!!

Eksamineret hundeadfærdsinstruktør Sandie Severin Langhorn
Lerbækvej 6, Skodsbøl – 6310 Broager – Tlf. 2763 0628 

www.langhornshundecenter.dk – langhornshundecenter@gmail.com 

HUSK

NU OPSTART
Søndag den
14. oktober
Tilmeld jer nu

Askebæger
En 28-årig lokal mand fik 
lørdag aften nogle slag i 
hovedet med et askebæger 
af glas på Stationskroen i 

Broager. Han pådrog sig 
derved en alvorlig flænge 
øverst på hovedet.

Politiet er på jagt efter 

de to yngre fyre, som slog 
manden. De to gernings-
mænd var begge iført jeans 
og t-shirt. De er begge mel-
lem 20 og 30 år og mellem 
180 og 190 cm høje. 

Valg på plads
Af Gunnar Hattesen

Broager Sogn kan nu 
præsentere sit kommende 
menighedsråd for de næste 
fire år.

Der er kun indkommet 

en kandidatliste, og menig-
hedsrådsvalget vil således 
være aflyst i Broager Sogn.

Det betyder, at det kom-
mende menighedsråd 
kommer til at bestå af Erik 
Breum, Preben Blomgreen, 

Georg Pedersen, Kenneth 
Schmidt, Ingrid Bundgaard 
Nielsen, Lisa Iversen, der 
var tidligere menigheds-
rådsmedlem i Egernsund, 
men hun har løst sog-
nebånd, Karin Petersen, 
Ruth Slottved og Birgit 
Brockhattingen. 

http://www.bbsyn.dk
mailto:CJ@broagerbilsyn.dk
http://www.kimscykelservice.dk
mailto:langhornshundecenter@gmail.com
http://www.langhornshundecenter.dk
mailto:langhornshundecenter@gmail.com
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B A G E R A F D E L I N G E N D E L I K A T E S S E N Klip ud

NYE
Åbningstider

i SuperBrugsen Broager

Åben alle ugens dage
Mandag - fredag

8.30-19.00
Lørdag - søndag

8.30-18.00

Torsdag 11., Fredag 12. og Lørdag 13. oktober

Hakket 
svinekød

Skinke
schnitzler

Coronet 
Æbleskiver

Baileys
Irish 
Cream

Hakket 
oksekød
6-10%

Solsikkefrø

Blå eller Guld 
Cirkel kaffe

Hørup kartoffel 
spegepølse Pommes 

frites
600-900 gr.

Becel fl ydende 
margarine

 Grøntsager
Mange varianter
600-800 gr.

Kalkun 
Gordon 
Bleu

4 grovboller Fiskefi let

2 kg.

5000

Ca. 1 kg.

5000
20 stk.

1495
100 cl.

9995
1 kg.

5000
10 kg.

9995

4 X 500 gr.

10000

Pr. stk.

5000

3 poser

2000
2 fl asker
a 50 cl.

2000
3 poser

2000

12 stk.

5000

1200 3 stk.

2500

Spar
op til
45.85

Spar 
34.00

Spar
39.85

Spar 
73.00

Burger 
platte

4 kærnemælkshorn

til ca. 2 personer

33003000

Maks. 4 stk
pr. kunde

Maks. 8 pakker
pr. kunde

3 DAGE MED 
PRISER I BUND

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder torsdag den 11. oktober
til og med lørdag den 13. oktober 2012. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

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

www.ek-el.dk

Torsdag den 11. oktober
kl. 14.00-16.00

får vi besøg af redaktør på 
Gråsten Avis Gunnar Hattesen

Som i Egernsund Præstegård holder foredrag 
om ”Muntre historier og anekdoter fra 

Kongeåen til Ejderen. På kryds og tværs”.

Egernsund Kirke

Sæsonafslutning i Broager
Af Frede Weber Andresen

Ældre Sagten i Broager af-
sluttede forleden petanque 
og minigolf. Af de godt 
60 gennemgående spillere 
deltog 49 i afslutningen.

Der var vinpræmie 

til bedste spillere ved 
petanque og ved minigolf 
en vandrepokal til bedste 
spiller på afslutningsda-
gen. Tovholderne Erik 
Ballesgaard og Bruno 
Jørgensen stod for 
præmieoverrækkelsen.

Det blev fremført, at det 
handler om at være med. 
Derfor var der også præmie 
til de spillere, der blev nr. 1 
fra bunden. 

sæsonafslutningen blev en 
hyggelig begivenhed.
 Foto Flemming Æbelø

BROAGER
Antik & Nostalgi

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

Vi køber også

SØLV og GULD

RAVNS MALERFIRMA
Tlf. 40 74 27 24

– alt malerarbejde udføres

– vi giver 20% på maling
i butikken

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

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
Søren Hansen ApS
Egernsund

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

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

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør 

                   Søren Hansen ApS 
                   Egernsund 
                   24 43 97 62 
                    
 

 Aut. Kloakmester.                                                                        Anlægsstruktør.                 

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

Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland

inviterer ti l 

”Hvo bløw de 
enle aw?”

Lørdag den 27. oktober kl. 14.00
i Akti vitets- og Kulturhuset Nett e Jensen i Skelde

Bemærk arrangementet er fl ytt et
Direktør Erik Nielsen, Frederiksværk, opvokset på Skt. Pauli 
i Broager, som trælastdrengen, og Fru Else Johnsrud, Gran 
i Norge, født Jessen fra Smølmark kommer og fortæller om 

deres liv, eft er de forlod Broagerland for snart mange år siden.
Alle er velkommen

Entre inkl. kaff e/Kage 50 kr.
www. skla.dk

Egernsund Lotto
Mandag den 15. oktober kl. 19.00

i Egernsund ny skole
Vi glæder os til at se dig

Frem Fodbold Egernsund HK 71

FREM

Pensionistforening 
fejrede 70 års jubilæum
Af Gunnar Hattesen

Broager 
Pensionistforening 
fejrede lørdag aften sit 
70 års jubilæum til den 
helt store guldmedalje 
på Skovby Kro.

Formanden Lillian 

Schmidt kunne byde 
velkommen til 48 festglade 
mennesker, som i løbet af 
aftenen blev budt på hum-
mersuppe, svinekam og 
dessert med is og kage.

Aftenen bød på taler 
af tidligere borgmester 
Jørgen Lehmann Petersen, 
kredsformanden for pen-
sionisterne Jørgen Petersen, 
formand for Egernsund 

Pensionistforening Marie 
Gormsen og formand for 
Gråsten Pensionistforening 
Aase Christensen.

Underholdningen var på 
dygtig vis lagt i hænderne 
på Rebecca Brüel og Troels 
Trier, alias Inger Fjordbæk 
og Willy Jensen og det var 
Arne Smalbo Trio, som 
spillede op til dans. 

Jubilæumsfesten blev en 
meget vellykket aften.
 Foto Robert Jensen

Nye kræfter 
træder til
Af Gunnar Hattesen

En ny generation af menig-
hedsrødder er klar til til at 
tage over i Egernsund efter 
at sognet i et par år har haft 
fælles menighedsråd med 
Broager Sogn.

Det er et kompetent 
og bredt hold og en god 

blanding aldersmæssigt, 
som skal stå i spidsen for 
kirken i de næste 4 år.

Det nye menighedsråd 
består af Margit Kristensen, 
Robert Oldager, Svend 
Aage Eriksen, John 
Petersen, Orla Villekjær og 
Birgitte Brühn Knudsen. 

Ny formand
Slesvigsk Parti skal have 
ny formand efter at Marit 
Jessen Rüdiger (30), 
Tønder, har trukket sig. 
Indtil der er valgt en ny 

formand varetager næst-
formand Rainer Naujeck, 
Egernsund, de opgaver, 
der er forbundet med 
formandsposten. 

http://www.ek-el.dk
http://www.skla.dk
mailto:jan@broagerantik.dk
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www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

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

Tlf. 74 44 16 98   

Gråsten | Skolegade 

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

Meget sjælefuld og charmerende villa

703-00103 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 2.395.000
120.000

13.449/11.906

11.178/10.926
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 236 572 1901 6 3 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk

Scan koden med din 
smartphone og se en 
spændende video af 
boligen.

 

Villa i skønt villakvarter

703-00113

795.000
40.000

4.993/4.705

4.340/4.454

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
 

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 117 894 1976 4 1 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

Spot

 

Gråsten | Mågevej 

Velbeliggende 1 plans villa for enden 
af stille villavej i Gråsten. Ejendommen 
ligger i gåafstand til Ulsnæscentret, 
hvor alle indkøbsmuligheder er til stede 
og i kort afstand til badestrand i Alnor. 
Gråsten er et populært område, da det 
ligger meget centralt i forhold til Sønder-
borg, Åbenrå og Flensborg.

Gråsten | Nederbyvej, Rinkenæs

God solid villa i 1½ plan på ialt 194 m2 p.t. 
opdelt i 2 lejligheder med ejerboligareal 
på 118 m2 og udlejet boligareal på 66 
m2. Villaen er oprindeligt fra 1864.

Stor villa med muligheder

703-4398 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 495.000
25.000

3.699/3.554

3.267/3.377
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 194 873 1864 6 2 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Højmark, Rinkenæs

I børnevenligt kvarter på blind villavej 
har vi denne skønne ét plans villa til salg. 
Ejendommen er beliggende tæt på skole 
og off entligt transport. 

God villa til børnefamilien

703-4004 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 795.000
40.000

5.093/4.895

4.373/4.593
Alternativt fi nansieringsforslag:
 

 K f d n C
 144 782 1972 4 2 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Dyrkobbel 

Her sælges en kvalitetsvilla i super godt 
villaområde tæt på stor skov, daginstitui-
tioner og indkøbsmuligheder i Gråsten. 

Flot og rummelig 1 plans villa

703-00158 Telefon: 74 44 16 98

 K f d n C
 168 1124 1978 5 1 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

Solgt!

 

home Broager præsenterer...

Smuk rødstensvilla med sjæl

703-00014

795.000
40.000

4.999/4.661

4.344/4.407

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
 

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 140 380 1930 5 2 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Stengeroddevej 

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

Ny pris

Stor villa - opvarmning PILLEFYR

703-4423

695.000
35.000

5.337/4.926

4.768/4.709

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
 

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 380 2887 1924 7 3 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Tørsbølgade, Tørsbøl

Her er ejendommen til familien der 
ønsker meget plads. Villaen ligger på 
en fantastisk skøn stor grund, som 
hovedsaglig er udlagt i græs og en stor 
grusbelagt indkørsel/gårdsplads. Villaen 
er meget velholdt inde som ude og 
rummer både en fl ot traditionel bolig og 
tilstødende lokaler.

Ny pris

Lejlighed midt i Gråsten by

703-00183

375.000
25.000

2.701/2.575

2.368/2.433

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
 

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 d K e n h
 1963 65 58 1 1 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

Nyhed! 

Gråsten | Elleygade

Her er muligheden for at bo helt centralt 
midt i Gråsten by med kort afstand til 
indkøbsmuligheder, togstationen og 
byens butikker i en overkommelig lejlig-
hed med gode parkeringsmuligheder. 
Lejligheden er velindrettet og perfekt 
til den enlige eller ægteparret, som 
ønsker at nyde tilværelsen uden have og 
vedligeholdelse af huset. 

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

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

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

El-cyklerMobility 
scooter

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

BNS Træningstider
Indendørs 2012-13 

HOLD UGEDAG TIDSPUNKT STED TRÆNERE START

U1-U3 Piger/drenge
(årg. 2010-12)

Søndag 09.00-10.00 Hal 2 Anita Schubert Uge 44

U5-U6 Piger/drenge
(årg. 2007-8)

Fredag 16.00-17.00 Hal 2 René Jensen Uge 44

U7 Piger/drenge
(årg. 2006)

Torsdag 17.00-18.00 Hal 2 Michael Mathiesen
Peter Larsson

Uge 44

U8 Piger/drenge
(årg. 2005)

Tirsdag 16.00-17.00 Hal 2 Jens Lauritzen
Jeroen Hinse

Uge 44

U9 Piger/drenge
(årg. 2004)

Fredag 17.00-18.30 Hal 2 Bjarke Sørensen
Henrik Paulsen
Bo Elneff

Uge 44

U9-10 Piger
(årg. 2003-4)

Onsdag 16.30-17.30 Hal 2 Jan Wrang
Claus Hansen

Uge 44

U10 Drenge
(årg. 2003)

Onsdag 17.30-18.50 Hal 2 Kenneth Sølund
Sven Larsen
Tom Kyndesen

Uge 44

U11 Drenge
(årg. 2002)

Torsdag 16.00-17.00 Hal 2 Henrik Hvid
Erik Lyck
Henning Hansen

Uge 44

U12-U13C Drenge
(årg. 2000-1)

Torsdag 18.00-19.30 Hal 2 Michael Vogensen Uge 44

U13 Drenge
(årg. 2000)

Fredag 18.30-20.00 Hal 1 Kenneth Mathiesen
Ronnie Philip

Uge 44

U13 Piger
(årg. 2000)

Fredag 18.00-19.00 Hal 1 Henrik Jessen Uge 44

U15 Drenge
(årg. 1998-99)

Fredag 19.00-20.00 Hal 1 Casper Eggen
Steffen Kaiser

Uge 44

Seniorherrer Fredag 20.00-22.00 Hal 2 Daniel Rasmussen Uge 44

Oldboys, Veteran og 
Superveteran

Søndag 10.00-12.00 Hal 2 Claus Elbæk Uge 42

www.BNS-fodbold.dk

 RØDE KORS GENBRUG
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg

KAFFE OG KAGE

kan købes for 15 kr

STORT
MODESHOW

Onsdag den 17. oktober
kl. 14.00 

Butikken åbner
allerede kl. 13.00 

75 børn i zoologisk have
Af Maria Dübe

Nydam Børnehus 
var forleden på tur til 
Odense Zoo med hele 
75 børn.

Under hele turen blev der 
spillet børnesange. Det 
regnede næsten hele vejen 
til Odense, men lige før 
busserne stoppede foran 
Zoologisk Have holdt reg-
nen op.

Alle børnene maste og 
skubbede for at komme 

først ud, men pædagogerne 
fik dog styr på dem. Da alle 
var kommet ud af bussen, 
samlede børnene sig i nogle 
grupper, der var blevet 
lavet, inden de tog af sted. 
Der var lavet 5 grupper, og 
der var 2-3 voksne i hver 
gruppe.

De dyr børnene glædede 

sig mest til at se var pingvi-
nerne, girafferne, tigrene og 
løverne, og nogle af børne-
ne fik den ekstra oplevelse 
at se en giraf tisse. Men 
legepladsen var helt klart 

dagens højdepunkt. Efter 
en dejlig dag i Zoologisk 
Have var det en flok trætte 
børn, der kom hjem til 
Børnehuset omkring klok-
ken 17 

Nyt menighedsråd 
uden valg
Af Gunnar Hattesen

I Nybøl Sogn blev der 
forleden opstillet en liste 
til menighedsrådet for de 
kommende 4 år.

De 10 personer inklusive 
suppleanter, der frem til 
2016 har ansvaret for kir-
ken, sognehuset, kirkegår-
den og alle de mangeartede 
aktiviteter, der gerne skulle 

sprudle i og omkring kir-
ken er følgende:

Iver Glindvad Kristensen, 
Jens Chr. Fredensborg, 
Vibeke Christensen, Laila 
Damgaard Andersen, Brian 
Christensen, Birte Ranzau, 
Jette Hansen, Hans Peter 
Hansen, Brian Schmidt 
Valentin og Christine 
Kristiansen. 

Børnehavebørnene i Nydam 
Børnehus havde en dejlig dag 
i Zoologisk Have.

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

Onsdag den 24. oktober
kl. 19.30
På Forsamlingsgården Sundeved,
Vester Sottrup

Entre inklusiv kaffe: 100. kr.

Billetter købes på Biblioteket, 
på Sønderborgbilletten, 
eller ved indgangen.

Sangaftnen er et samarbejde 
mellem Sottrup Kirke og 
Forsamlingsgården

Sangaften med

JENS ROSENDAL

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

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

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

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

Stenderup
Sundeved 
Husholdningsforening

Virksomhedsbesøg hos:

LINAK, GUDERUP
Torsdag den 25. oktober kl. 19.00

Vi kører samlet i bus, opsamlingssted er 
parkeringspladsen ved Forsamlingsgaarden.
Vi kører fra Sottrup kl. 18.15. Introduktion af 

fabrikken, omvisning, samt til slut kaffe med brød.

Pris pr. person kr. 150,00

Sidste tilmelding den 18. oktober til
Ulla tlf: 2946-7081 / tlf: 7242- 2112

Debat 
møde
Landsbylaugene i Avnbøl-
Ullerup og Blans inviterer 
tirsdag den 9. oktober kl. 
19.00 til vindmølledebat på 
Eckersberg Friskole i Blans.

Sønderborg Kommune 
har vedtaget en vindmøl-
leplan, som for tiden er i 
høring, og i den forbindelse 
har de to landsbylaug ar-
rangeret et debatmøde.

På mødet deltager for-
manden for teknik- og mil-
jøudvalget, Peter Hansen 
(V), advokat Anners 
Dahl og Jan Williams fra 
Vindmøller med omtanke.

Efter de tre indlæg er der 
tid til spørgsmål.

I kommunens vindmøl-
leplan er der udpeget 
områder til vindkraft i 
Ullerup Mark, Blans og 
Avnbøløsten.

Planen er i høring indtil 
den 12. oktober. 

http://www.rittertrim.dk
http://www.BNS-fodbold.dk
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Hørt i byen
I 25 år har murermester 
Tom Petersen, Gråsten, 
kun holdt en uges som-
merferie om året. Nu 
glæder han sig til at rejse 
på mindst to udenlands-
rejser om året. I det nye 
år rejser han med sin 
kone, Inga, på sit livs 
rejse, som er en tur til 
New Zealand.

Forstander Peder 
Damgaard, Gråsten 
Landbrugsskole, holder 
fredag den 26. oktober 
afskedsreception.

Tove og Flemming Han-
sen, Rinkenæs, har været 
på en otte dages herlig 
ferie i New York, hvor de 
var oppe i Empire State 
Building, besøgte Gug-
genheim museet og var 
en tur på Broadway.

27-årige Susan Clausen 
fra Gråsten Skakklub 
er godt på vej med en 
rating på 1433. Fra 1400 
til 1900 er man en god 
spiller, og så er hun en 
af de få kvindelige skak-
spillere. Det var hendes 
lærer, som lærte hende 
at spille skak som 7-årig 
uden at hendes far viste 
det. Hendes far har også 
spillet skak. I weekenden 
deltog hun i Odense me-
sterskabet 2012.

Karlo Jensen, Padborg, 
er blevet ny formand for 
Benniksgaard Golfklub, 
som har 875 medlem-
mer, hvoraf de 600 er 
seniormedlemmer. For 
tiden er der omkring 150 
tyske medlemmer, men 
både ejeren Jens Ene-
mark og Karlo Jensen 
ser et stort potentiale i 
at være så tæt på Flens-
borg-området, hvor der 
bor flere end 100.000 
mennesker.

Gudrun Hylander, 
Gråsten, havde forleden 
besøg af 12 studiekam-
merater tilbage fra tiden 
på småbørnsseminariet i 
Vejle. Flokken har holdt 
sammen i 55 år, og spiste 
en god frokost på Den 
Gamle Kro.. 

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

Pasfoto på 3 minutter

Giv mor en fridag
Hver tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Karbonade med stuvede ærter, gulerødder og kartofl er
Hver torsdag

Dansk bøf med bløde løg, sauce, kartofl er og rødbeder

Kr. 68,00
Kun mod forudbestilling

 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

w
w

w
.1747.dk

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

Hver fredag5 stk. smørrebrød kr. 110,-
til afhentning. Bestilles dagen før

mandag - fredag 
8.00 - 20.00
lørdag & Søndag 
8.00 - 17.00

gråSten

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

Julebuffet
ud af huset

Vi leverer overalt uden beregning, blot
De leverer den rengjort emballage
tilbage. Husk dep. kr. 350,- for embal-
lagen, som De får tilbage igen, når
emballagen returneres inden 5 dage.

BUFFET KAN SUPPLERES MED:
Andesteg med rødkål... kr. 28,00
Mørbradbøf .................. kr. 18,00
Ost (3 slags) ................. kr. 24,00
Brød og smør............... kr. 15,00
Flûtes.............................. kr. 3,00
Brunede kart................. kr. 10,00

Pr. kuvert kr.

MIN. 12
PERSONER

10350

Husk også, at vi laver
utraditionelt julebuffet

Surrib ............................. kr. 8,00
Hvidkål........................... kr. 8,00
Æbleflæsk...................... kr. 12,00
Frugtsalat....................... kr. 12,00
Fiskefilet m/remoulade
og citron........................ kr. 15,00
Røget laks ..................... kr. 18,00

www.godjulefrokost.dk
Telefon74659206

Marinerede sild med karrysalat. Dampet kold laks 
med cocktaildressing. Tarteletter med høns i asparges. 

Leverpostej med champignon og bacon. Frikadeller med rødkål. 
Sønderjysk grønlangkål medhamburgerryg og kålpølse. 

Ris al a mande med kirsebærsauce.

HUSK 

MORTENSAFTEN

d. 10. og 11. nov.

Skal juletræet ved GråSten Slot have lyS på?

Staten har sparet udgiften til belysning fra og med i år.
Det er vi en gruppe borgere, som synes er synd og skam.
Vi foreslår derfor, at der stiftes en forening, som fremover 
skal værne om julestemningen i slotsgården. Foreningens 
opgaver bliver at etablere financiering gennem sponsorater 
samt at sørge for, at belysningen bliver etableret.

InvItatIon tIl StIftende GeneralforSamlInG

Alle interesserede borgere i Gråsten og omegn inviteres til at 
deltage i den stiftende generalforsamling, som afholdes
lørdag den 20. oktober 2012 kl. 15:00 i Gråsten præstegård
hvor vi håber at kunne stifte en selvstændig forening til 
sikring af julestemningen i slotsbyen. Du er velkommen!

du kan læse mere på:    www.facebook.com/juligraasten

Tak til Søren Gülck for brug af det flotte foto og til Gråsten Avis for sponsorering af annoncen.

arrangerer

MODESHOW
Mandag den 15. oktober kl. 10.00

i Ahlmannsparken, Gråsten
Vi får besøg af SMARTEX

som vil vise sidste nyt i Herre- og Dametøj

Husk altid 2 par Damebukser
til Kr. 500,-

Str. fra S – XXXXXXL
Alle er hjerteligt velkommen

Nyvalg i Gråsten Jagtforening
Af Gunnar Hattesen

På generalforsamlingen 
i Gråsten og Omegns 
Jagt forening på Den 
Gamle Kro blev Kaj 
Lorenzen, Kruså, og 
Jan Hammeleft, Nybøl, 
nyvalgt til bestyrelsen.

De afløser Theis 
Christensen, og Brian 
Andersen, Frøs lev, som ikke 
ønskede genvalg.

Nye suppleanter blev 
Sandy Mørch, Kruså, og 
Ulrik Sandvei, Gråsten.

Formanden Anders B. 
Moseholt, Rinke næs, 
omtalte i sin beretning 

årets aktiviteter. Højde-
punktet var, at foreningen 
stod som arrangør af 
forbundsmesterskabet i 
jagthornsblæsning.

Gråsten og Omegns Jagt-
forening har 290 medlem-
mer. Medlemstallet er svagt 
faldende. 

http://www.godjulefrokost.dk
http://www.alnorkro.dk
mailto:alnor.kro@get2net.dk
http://www.1747.dk
http://www.1747.dk
http://www.1747.dk
http://www.facebook.com/juligraasten
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Hos Estate mæglerne er det højsæson hele året.

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
StatSaut.  e jendomSmægler &  Valuar mde

Velindrettet andelsbolig Andelsbolig Gråsten
Gl. Aabenraavej 2A

Sagsnr. 493  

Her får du en pæn og
indflytningsklar andelsbolig.
Andelsboligen er bynær
beliggende, hvilket gør at du har
gåafstand til gode
indkøbsmuligheder, bus/togstation,
skole og børnehave. Ligeså er der
kort afstand til Flensborg fjord og
naturskønne områder ved Gråsten
slot og skove. 

75.000Pris:
75.000Udb.:

2.752Brt.:
2.752Nt.:

62 1/1 2 1991

BILLIGT

Flot og spændende andelsbolig Andelsbolig Gråsten
Dyrhøj 26

Sagsnr. 532  

Her sælges en flot og attraktiv
andelsbolig, opført i 2008 med en
meget pæn og indbydende
indretning.
Boligen er beliggende i et nyere
boligkvarter nær bus/togstation,
Gråsten centrum og indkøbscenter.
Ligeså byder området på en skøn
natur ved skove, Flensborg Fjord
samt den blomsterprægende
slotshave.

400.000Pris:
400.000Udb.:

6.123Brt.:
6.123Nt.:

101 1/2 1 2008

Rødstenshus med nyere tag 1- familieshus

Snurom
Snurom 9

Sagsnr. 306  

Huset der er beliggende på en
dejlig stor grund, er renoveret med
nyt oliefyr og tank samt
badeværelse fra 2009. Til huset
hører: Garage på 33 m2 med
elport, overdækning til trailer samt
mindre værksted.

760.000Pris:
40.000Udb.:

4.631Brt.:
4.102Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.310/2.207

92 1.200 1/2 1 1960

Hus i rolige omgivelser 1- familieshus

Hokkerup
Søndervejen 16

Sagsnr. 186  

Huset fremstår i pæn stand med
blandt andet nyt køkken fra 2008.
Huset er landligt beliggende i
udkanten af Hokkerup. Et pænt og
sundt hus i naturskønne omgivelse.
 

890.000Pris:
45.000Udb.:

5.315Brt.:
4.583Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.883/2.521

133 977 3/2 2 1941

Pæn og attraktiv ejendom N. landbrug

Gl. Skovbøl
Velkær 14

Sagsnr. 169  

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

2.195.000Pris:
110.000Udb.:

12.045Brt.:
9.920Nt.:

239 17.800 2/5 2 1880

Villa med udsigt til fjorden 1- familieshus

Rinkenæs
Fjordvejen 139

Sagsnr. 194  

Imellem Rinkenæs og Kollund
sælges dette rødstenshus. Huset er
beliggende med en smuk udsigt til
Flensborg Fjord. Huset fremstår i
meget pæn stand med nyt køkken,
renoveret stue, ny el-tavle, olietank
m.m.

1.095.000Pris:
55.000Udb.:

6.148Brt.:
5.376Nt.:

111/64 757 2/2 2 1946

Indflytningsklart hus 1- familieshus

Adsbøl
Sønderborg Landevej 95

Sagsnr. 210  

Super flot og indflytningsklart hus
med en god boligindretning. Huset
er siden 2005 blevet flot renoveret
med bl.a. 2 badeværelser, køkken,
tag, gasfyr m.m. Et meget flot hus,
vi gerne fremviser.

1.190.000Pris:
60.000Udb.:

6.686Brt.:
5.875Nt.:

174 432 2/3 2 1900

Direkte ved skoven 1- familieshus

Gråsten
Stjernevej 21

Sagsnr. 143  

Parcelhus med en dejlig
beliggenhed i roligt og
børnevenligt kvarter direkte ved
Gråsten statsskov. Huset fremstår i
meget pæn stand med blandt
andet nye vinduer fra 2002. 

1.390.000Pris:
70.000Udb.:

7.795Brt.:
7.027Nt.:

140/34 863 1/4 1 1961

Charmerende bolig 1- familieshus

Broager
Brunsnæs-Fjordvejen 21

Sagsnr. 141  

Renoveret hus med en dejlig
beliggenhed, hvorfra du har udsigt
til Flensborg Fjord. Huset fremstår
meget charmerende med lækkert
køkken, egeplankegulv og synlige
bjælker.

1.195.000Pris:
60.000Udb.:

6.876Brt.:
5.958Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.269/3.014

144 580 1/2 2 1880

Plads til den store familie 1- familieshus

Rinkenæs
Nederbyvej 168

Sagsnr. 138  

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

890.000Pris:
45.000Udb.:

5.628Brt.:
5.536Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.983/3.367

228/45 1.378 3/5 2 1926

Velholdt parcelhus 1- familieshus

Egernsund
Æblehaven 7

Sagsnr. 404  

Velholdt parcelhus beliggende i
Egernsund nær Egernsund havn og
omgivet af skøn natur såsom skov,
strand og vand. I Egernsund findes
der et attraktativt børneunivers,
som huser skole, børnehave, SFO
samt vuggestue.

1.055.000Pris:
55.000Udb.:

5.755Brt.:
5.289Nt.:

127 720 1/3 1 1983

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


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

ÅBNINGSTIDER: Man-Søn 8.00-20.00
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Den Lune Bager

Sønderjysk 
Yoghurtbrød eller 
Trekornsbrød 
600 g 
Pr. kg 30,00

18,-
gO’ Pris

Frit valg

Vi har gjort det nemmere 
for dig! 

Butiksbagt brød på hylderne 
hver eneste dag. 

salatbar
Sammensæt din egen indbydende salat lige til at hælde 
i salatskålen og vupti, så er den klar til servering – 
nemmere og mere lækkert bliver det ikke.

28,-
gO’ Pris

stOr bakke

22,-
gO’ Pris

lille bakke

Lu Tuc Kiks 
Original, Garlic & Herbs, 
Sour Cream & Onion eller Paprika
100 g
Pr. kg 60,00

Frit valg

6,-Læskedrik 
Solbær, Jordbær, Appelsin, 
Ananas, Pære, Appelsin & 
Hindbær eller Sport
50 cl
Pr. ltr. 13,00

  

Frit valg

650

Frit valg

1995

Rynkeby Juice
Æble eller 
Appelsin
1 ltr.

Frit valg

7,-
4 dåser

25,-

Blue Bear 
Energy Drink
25 cl
Pr. ltr. 25,00 
v/køb af 4 ds. 
+ Pant

the

powerkick

4 dåser
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KØD & FJERKRÆ 
TIL HVERDAG!

Storkøb Pakkemarked
Svinekoteletter, Skinkeschnitzler, 
Nakkekoteletter, Skinkekød i Tern, 
Bankekød eller Gullasch
1200-2000 g
Pr. kg 50,00-83,33

 sToRKØb

100,-
Frit valg

2000 G
1600 G

2000 G

1200 G

1200 G
1800 G

5 POser

50,-
Fazer Slik 
Dumle Original, Dumle Slikkepinde,  
Geisha Chokoladeplader, Salmiakki  
Chokoladeplader, Dumle Chokolade-
plader, Marianne Bolcher, Skolekridt, 
Fazermint eller Tyrkisk Peber Original
100-150 g
Pr. 100 g 6,67-10,00 v/køb af 5 ps. 

SPAR Hvedemel
2 kg 
Pr. kg 2,50

køb med Garanti

Pr. Pakke

5,-
AJAx Rengøring 
Universal Original, Lemon eller 
Wild Flowers, Triple Action eller 
Natura Verde Glas Spray eller 
Badeværelse Kalkfjerner Spray 
750-1250 ml
Pr. ltr. 10,67-17,78 
v/køb af 3 stk.

3 stk.

40,-
Nygade 10-12, 6300 Gråsten, 

Tlf. 74 65 10 19 – Slagter direkte tlf. 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Man-Søn 8.00-20.00

3 stk.

Mou Kød- & Melboller
1000 g

DYBFROSTMAx. 5 POSER  
PR. KuNDE PR. DAG

Pr. Pakke

1995

Flydende Omo
White eller Color
1 ltr. kr 17,95
eller
Omo Color pulver 
1,336 kg.

Frit valg

17 95



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

ÅBNINGSTIDER: Man-Søn 8.00-20.00
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Frugtmarked
Lucas Pærer, Tyskland kl. 1
Kiwi, Italien kl. 1
Appelsiner, Sydafrika kl. 1
Blommer, Italien kl. 1
Royal Gala Æbler, Frankrig kl. 1
Golden Delicious Æbler, Frankrig kl. 1
Pr. stk. 1,20 v/køb af 10 stk.

MAx. 20 STK.  
PR. KuNDE PR. DAG

10 stk.

12,-
Frit valg

995
åbent alle 
ugens dage 
8.00-20.00

Ali Kaffe
Mesterristet
400 g 
Pr. kg 46,88

MAx. 6 PAKKER  
PR. KuNDE PR. DAG

Pr. Pakke

1875

Pr. stk.

2995

Dove Body Wash
Deeply Nourishing  
eller Go Fresh eller
Dove Shampoo  
eller Balsam 
Colour Radiance, 
Intense Repair eller 
Daily Care
200-250 ml
Pr. ltr. 51,80-64,75

Svinemørbrad
430-600 g 
Pr. kg 49,92-69,65

Frit valg

1295

Kløver 
Sødmælks-
yoghurt 
Naturel, Appelsin, 
Peach Melba, 
Pære/Banan 
eller Jordbær
1000 g

Faste lave Priser På OP  til 600 dagligvarer
Du læste rigtigt. Op til 600 dagligvarer til faste lave priser. Hver dag. Og sortimentet bliver hele tiden større. Så uan-set om det er hakket oksekød, hotdogpølser, frugt, fisk, hundefoder eller toiletpapir, du er ude efter, kan du spare dig rig på de dagligvarer, du bruger allerflest af.
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BovAvis

Am Oxer 17a · 24955 Harrislee · Tlf. +49 461 50 90 690
Forhandler aF dethleFFs - sunlight - Bürstner - tec -  lMc

campingbutik i Harrislee
bare 1 km fra grænsen  Vi taler dansk

- salg af 
campingvogne 
& autocamper 

- eget værksted 
med billige 
originale 

reservedele

- Vi tilbyder gastest,  
reparationer og 

montering af diverse 
anlæg m.m.

www.skandic-webshop.com

BovAvis
Tak fordi du 

handler lokalt

MalermesterMomme
Skal der males - ude eller inde -

så ring til MalermesterMomme og få
et uforpligtende tilbud på 

tlf. 20 47 85 63

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

Danske Malermestre

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

BovAvis

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs  Uge 41 9 . oktober  2012  5 . årgang

 

Alt indenfor havearbejde
• Privat  • Virksomheder  • Landbrug
Indenfor beskæring, fældning af træer, bålsted

anlægsarbejde, fliser, belægning og græsklipning

Ring og få en ufoRpligtende snak med
Anlægsgartner Uwe Asmussen

Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

Tlf. 74 60 81 86/24 29 06 31
uwe@uwes-have.dk · www.uwes-have.dkBE
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Æblefest på Kollund Mole
Fredag den 19. oktober 2012   kl. 14.00 - 17.00

ÅBNINGSTIDER BOV SVØMMEHAL

Bov Svømmehal, Plantagevej 2B, Bov, 6330 Padborg, Tlf.  7376 8780

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

For alle

 Kun 
 voksne   
 
 Pensio-
 nister

15 - 20  14 - 17  14 - 22  15 - 17                                 08 - 15

06 - 08 06 - 08  06 - 08  08 - 15

14 - 15 14 - 15 08 - 15BØRNEBASSIN 
35° VARMTWWW.bovsvømmehal.dk

Af Søren Gülck

For 3. år i træk holdes der 
en maritim event med 
masser af spændende 
aktiviteter i æblets tegn.
Det sker fredag d. 19. 
oktober, hvor der afholdes 
Æblefest på Kollund Mole 
med de traditionsrige 
træskibe, der fragtede æb-
ler på Flensborg Fjord. 
Festen åbnes af kultur-
udvalgsformand Povl Kylling 
Petersen (S) og efterfølgende 
med Auroras kanonsalut.
Kruså Turistbureau har 
opvarmet teltet, hvor der 
naturligvis er buffet  med 
forskellige lækre æblekager 
for kun kr. 70,- inkl. kaffe. 
På havnen er der underhold-
ning med folkedans, Bolværks-
matroserne og Shantykoret fra 

Aabenraa. Mekanisk Museum 
sørger for æbletransporten til 
Kollund Mole med nogle af 
de smukke veterankøretøjer. 
Hele eftermiddagen vil der 
være marked med smags-
prøver.
For børnene er der hoppe-
borg, Wilhelm Tell-spil, bør-
nesminke og andre hyggelige 
aktiviteter. Turist-bureauet 
tilbyder også de besøgende at 
deltage i ”æblebingo” og andre 
små ”æblekonkurrencer”.  
I samarbejde med Store 
Okseø–færgen tilbydes 
der sejlads langs kysten til 
Sønderhav og retur. Det 
vil være muligt at besigtige 
de flotte gamle træskibe og 
hjælpe med at læsse æblekasser 
ombord inden de sejler til 
Flensborg med alle de friske 
æbler. Der er gratis adgang til 
molen fra kl. 14.00.

Æblefest på Kollund Mole på fredag

De danske æbler fragtes fredag fra Kollund til Flensborg. Arkivfoto 

http://www.skandic-webshop.com
http://www.hmgs.dk
mailto:post@kirstenogrejner.dk
http://www.kirstenogrejner.dk
mailto:post@kirstenogrejner.dk
http://www.kirstenogrejner.dk
mailto:post@kirstenogrejner.dk
http://www.kirstenogrejner.dk
mailto:uwe@uwes-have.dk
http://www.uwes-have.dk
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BovAvis
Ansvarshavende

redaktør
Gunnar Hattesen

Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37
sg@bovavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50
graastenavis@hotmail.dk

Mediekonsulent
Ingrid Skovbo Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse

Lisa Ylander

Telefon 51 51 94 13
lhy@bovavis.dk

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk

Oplag: 19.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

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

Gudstjenester
Kollund Kirke d. 14. oktober 9:30  Majbrit Daugaard 

Holbøl Kirke d. 14. oktober 10:00 Malene Højen Lundqvist

Bov Kirke d. 14. oktober 11:00  Majbrit Daugaard (2)
 

Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

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

TILSTANDS-
RAPPORTER
-fra kr. 2.700,00 alt inkl.

www.tilstand-energi-el.dk

RepaRation
og seRvice

af alle porttyper udføres.
Stort reservedelslager for alle portmærker.

Salg og montage af nye
porte til erhverv og privat.

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

v/Bjarne &
Marianne 
Pedersen

Dansk  Port 
service

TAXI
EDENHOFER
+49 461 13 0 13

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

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

Jernbanegade 59, 6330 Padborg

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

post@rabol-jorgensen.dk

Bov - Padborg
Bedemandsforretning

Rie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandag den 22. oktober kl. 19, fortæller Sabine Søndergaard 
fra Kruså, hvad Zoneterapi er for en behandlingsform, hvor man 
via tryk under fødderne kan stabilisere væv og organer overalt i 
kroppen. Bov skole entré 75 kr.

HUSK søndag den 14. er der kursus i taskesyning med 
dåseringe på Valdemarshus, der starter babysvømning i varmt 
vand på Gigthospitalet. 

Den 22. starter eftermiddagshold i Engelsk Konversation på 
Gråsten skole og samme dag samt den 24. starter ”Lækkert 
mad” på Rinkenæs skole. 

Tilmeldelse på: aftenskolerne@bbsyd.dk eller tlf. 74 65 11 87.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOREDRAG

Æblefest på Kollund Mole
Fredag den 19. oktober 2012   kl. 14.00 - 17.00

Fælles omstilling & hjemmeside 
tlf. 74670917 www.bovsogn.dk
Holbøl sogns graver træffes tillige tlf. 28930730
& kirkeværge 74608494

Det sker i sognene:

11/10 kl.17.00

Fyraftensandagt
Nyhed: Hver anden torsdag kl. 17 i Bov 
kirke holdes en kort andagt. Det vil være 
forskellige fra sognet der står for andagten. 
Første gang er det Malene Lundqvist.

Fælles omstilling & hjemmeside 
tlf. 74670917 www.bovsogn.dk
Holbøl sogns graver træffes tillige tlf. 28930730
& kirkeværge 74608494

Det sker i sognene:

11/10 kl.17.00

Fyraftensandagt
Nyhed: Hver anden torsdag kl. 17 i Bov 
kirke holdes en kort andagt. Det vil være 
forskellige fra sognet der står for andagten. 
Første gang er det Malene Lundqvist.

Fælles omstilling & hjemmeside 
tlf. 74670917 www.bovsogn.dk
Holbøl sogns graver træffes tillige tlf. 28930730
& kirkeværge 74608494

Det sker i sognene:

11/10 kl.17.00

Fyraftensandagt
Nyhed: Hver anden torsdag kl. 17 i Bov 
kirke holdes en kort andagt. Det vil være 
forskellige fra sognet der står for andagten. 
Første gang er det Malene Lundqvist.

Under 1. Verdenskrig 
måtte 30.000 sønder-
jyder trække i tysk 
uniform for at kæmpe 
på Østfronten og Vest-
fronten. 
Blandt de dansksindede 
soldater var Frederik Schmidt, 
Hønsnap, som sendte 261 
breve hjem til familien i 
Hønsnap.
70-årige Frederik Schmidt, 
Holbøl, er opkaldt efter sin 
bedstefar og han har fundet 
brevene, som indgik i en stor 
udstilling på Sønderborg Slot 
om 1. Verdenskrig.   

Breve fra 1. 
Verdenskrig

Ved en klubaften i 
Padborg Skatklub blev 
første runde vundet 
af Robert Everhan, 
Padborg, med 876 
point, mens Gynther 
Bonnichsen, Bov, op-
nåede 2. pladsen med 
867 point. 3. pladsen 
gik til Hans Emil Nissen, 
Vilsbæk, med 842 point.

Anden runde blev vundet af 
H. C. Hedegaard, Padborg, 
med 1226 point, mens Vagn
Christiansen, Aabenraa, 
besatte 2. pladsen med 1134 
point og Hans Emil Nissen, 
Vilsbæk, tog 3. pladsen med 
1115 point.
Bedste spiller i september blev 
Vagn Christiansen, Aabenraa, 
med et gennemsnit på 890 
point pr. runde.

Skat i Padborg

Af Gunnar Hattesen

I 600-året for Dronning 
Margrethe I's død på 
Flensborg Fjord i 1412 
rejses der en mindesten 
for den markante dron-
ning i Munkemølle ved 
Rønshoved.
- Mindestenen indvies søn-
dag den 28. oktober kl. 
11.00. Det er netop 600 
års dagen for hendes død 
på et skib Flensborg Fjord, 
fortæller Frederik Schmidt, 
Holbøl, der er næstformand 
i Historisk Forening for Bov 
og Holbøl Sogne.

Det er Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne, der i 
samarbejde med Historisk 
Forening i Graasten og 
Omegn og Kulturlandsbyen 
6300 har taget initiativ 
til at rejse en mindesten 
for Dronning Margrete I, 
som var grundlægger af 
Kalmarunionen og Danmarks 
første kvindelige monark af 
gavn.
Dronning Margrete I gen-
erobrede 24. oktober 1412 
Flensborg fra de holstenske 
grever. Der var imidlertid 
udbrudt pest i byen, og 
Dronning Margrete I blev 
smittet.

Hun sejlede ud på Flensborg 
Fjord og hendes skib lå 
til ved Munkemølle, hvor 
hun og hendes besætning 
blev forplejet af folk fra 
Benniksgaard i Rinkenæs. 
Efter hendes død blev hun 
begravet på Lille Okseø, 
men nogen tid efter blev hun 
flyttet til Sorø Kirke. 1. juli 
1413 blev hun genbegravet 
i Roskilde Domkirke, hvor 
hun ligger i dag.   
Mindestenen er udført af 
stenhugger Peter Ehlert, 
Holbøl.

Mindesten for 
Dronning Margrete I

http://www.rabol-jorgensen.dk
mailto:post@rabol-jorgensen.dk
http://www.bovsogn.dk
http://www.bovsogn.dk
mailto:gh@bovavis.dk
mailto:sg@bovavis.dk
mailto:graastenavis@hotmail.dk
mailto:isj@bovavis.dk
mailto:lhy@bovavis.dk
mailto:redaktion@bovavis.dk


BovAvis 3

Juleaften
Kun ved afhentning  
24. december kl.17.30

Serveringsklar traditionel  
andesteg med alt i tilbehør.

Nytårsaften
Kun ved afhentning  

31. december kl.17.30

Serveringsklar grønkål med tilbehør  
eller spændende nytårsmenu (á 260,-).

Mandag d. 26. nov. 
Onsdag d. 28. nov.

Kl. 18.30 – 21.30
2 retter mad, kaffe,  

sanghæfte og musik v/Uno
Pr. person kr.

180,-
Pr. person kr.

150,-

Julefrokost på  
Landbohjemmet
God mad, musik og dans  
fra 19.00 til 01.30 
Hver fredag og lørdag  

fra d. 16. november  
til d. 22. december 2012

Bix & Bajer
Hver torsdag  
fra kl. 18.00 

Vi serverer alt det 
biksemad m/spejlæg  

du kan spise, med 1 øl,  
1 vand eller 1 glas vin

Pr. person kr.

75,-

·  Storegade 14 · Holbøl · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 81 83

... Se mere på
landbohjem.dk

Mortensaften
Lørdag d. 10. november 

Søndag d. 11. november

Traditionel andesteg
med alt i tilbehør og  

stort dessert ta’selv bord 
Familieaften med Disney Sjov 

Fredag d. 9. november 
fredagsbuffet incl. and (125,-)

Pr. person kr.
m. 11 drinkskuponer

500,-

Hvad skal i spise til årets

Julefrokoster i Holbøl 2012
Fredag d. 16. november – EKSTRA 
Lørdag d. 17. november – EKSTRA 
Fredag d. 23. november – Tip Top Duo 
Lørdag d. 24. november – Alt optaget 
Fredag d. 30. november – God musik 
Lørdag d. 1. december – Alt optaget 
Fredag d. 7. december – Tip Top Duo 
Lørdag d. 8. december – Alt optaget 
Fredag d. 14. december – Tip Top Duo 
Lørdag d. 15. december – Alt optaget 
Fredag d. 21. december – Tip Top Duo 
Lørdag d. 22. december – Tip Top Duo

Pr. person kr.

230,-

Vi tilbyder en traditionel sønderjysk julefrokost eller en 
utraditionel julefrokost samt meget andet efter aftale...

HUSK 
Bordbestilling på  
tlf. 74 60 81 83

NY PRIS

Al-sang nr. 41 

Pr. person kr.
m. 5 drinkskuponer

380,-

Nyd din fest...
... hold den på landbohjemmet

som helaftensarrangement  
incl. alt, mad og drikkevarer

Brunch / champagnebrunch  
fra kr. 160,- + drikkevarer.

HELAFTENS- 
ARRANGEMENT

Pr. person kr.

460,-
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KOM IND OG 
FORHØR DIG 

OM DIN 
DÆKSTØRRELSE 

OG FÅ EN 
GOD PRIS!

Bovvej 27 │ 6330 Padborg │Tlf: 74 67 30 38 │ Mail: cs@cs-autotransport.dk │ www.dinbilpartner.dk

VINTERDÆK 4 stk. incl. moms, montering, 
nye ventiler & afbalancering

195   65   15
NEXEN ......... 2.500,-
KLEBER ....... 2.700,-
FIRESTONE .. 2.900,-

205   55   16
NEXEN ......... 3.000,-
KLEBER ....... 3.400,-
FIRESTONE .. 3.500,-

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

Åbningstider
Man. - fre. 09.00 - 17.00
Lørdag 08.00 - 15.00

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

Olieskift med filter

  4-cylinder 4-cylinder
  benzinmotor dieselmotor

 15w-40 Kr. *250,- Kr. *275,-
 10w-40 Kr. *324,- Kr. *349,-
 5w-40 Kr. *396,- Kr. *421,-

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

Bilvask til fair price

Ingen tidsbestilling

– max 15 min. ventetid

Altid fair price!

Olieskift og bilvask til 

fair price
Vi har også LongLife olie til din bil

Nu har du igen 
mulighed for 

at købe bilvask 
i butikken!

35,- Børstevask og tørring.

45,-  Børstevask, tørring, spuling af undervogn.

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

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

Priser fra:
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Restaurant
Á  la Carte

Man - Lørdag
Kl. 18.00-21.00

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

Mad ud
af huset

D. 10. november
Mortens aften
Apéritif, and og 
ris a’ la mande

Bordreservation
198,-

Luksus 
brunch
175,-

r

r

r
r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r
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Julemad ud 
af huset

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

Buffet min 15 kuverter
- Mør Oksesteg
- Krydret Svinekam
- Kylling i ananas-karry sauce
- 2 slags kartofler
- 8 slags salat + dressing
- 2 slags sauce

125,- pr. kuvert

Tapas
8 spændende slags Tapas med 
forskellig dyppelse

Kun 105,- pr. kuvert

Julemiddag min 15 kuverter
- Marinerede Sild.
- Stegte Sild.
- Karrysalat.
- Fiskefilet med remoulade.
- Tarteletter.
- Leverpostej med bacon 
  og champignoner.
- Medister med rødkål.
- Kål pølser og Hamborgryg 
  med Grønkål.
- Ris a la mande 
  med kirsebær sauce.

Kun 105,- pr. kuvert

REVI
SION
SCEN
TRET

REVISION OG RÅDGIVNING 

TAL MED OS
Revisionscentret i Padborg ApS
Godkendt revisionsanpartsselskab

Møllegade 2 B st., 6330 Padborg
T: 74 67 15 15     F: 74 67 25 15
E: padborg@revisor.dk

Offentlig godkendte revisorer:
Kai Momme mobil: 40 56 62 15
H. C. Christensen mobil: 26 79 52 31

Æblefest på Kollund Mole
Fredag den 19. oktober 2012   kl. 14.00 - 17.00

Billetter i grp. C: 230 kr. – grp. B: 260 kr. – grp. A: 290 kr.
kan købes på dit lokale turistbureau eller via www.billetten.dk

Overskuddet går ubeskåret til humanitært hjælpearbejde 
i de arrangerende klubber: 

LC Als – LC Als Nørherred – LC Broager-Gråsten – LC Gram – LC Nørre-
Rangstrup-LC Padborg – LC Rødekro – LC Sønderborg Alssund

Sponsorer:

Læs mere på: www.smukmusik.dk - www.annadavid.dk 
- www.andersblichfeldt.dk - www.lions.dk

Cafe’ Alsion tilbyder kl. 17.30 koncertbuffet a 225 kr. 
Bestilling nødvendig på 26 16 77 50

LIONSKONCERT 2012
Søndag d. 4. november kl. 19.30
Koncertsalen Alsion – Sønderborg

    Anna David Anders Blichfeldt 

med solisternes egne sange, evergreens, musicals og klassisk
sammen med

Slesvigske Musikkorps

Af Søren Gülck

Kollund Forsamlingshus 
har mistet sin største 
kunde og faste indtægt.
- Derfor hænger økonomien 
ikke længere sammen. I flere 
år har den siddende bestyrelse 

forsømt at markedsføre huset 
og såfremt der ikke gøres 
noget i løbet af kort tid, 
er eneste udvej at lukke og 
sætte huset til salg, siger Paul 
Møller der er næstformand i 
den nye bestyrelse.
I juni måned blev der på en 
ekstraordinær generalforsam-

ling valgt ny bestyrelse. Den 
har ikke opgivet at redde 
forsamlingshuset, og har 
siden arbejdet på at få styr på 
forsamlingshusets tilstand og 
økonomiske forhold. Huset er 
i en fremragende stand med 
en særdeles rimelig lejepris. 

Kollund Forsamlingshus truet af lukning
Men der mangler indtægter. 
Derfor vil den nye bestyrelse 
appellere til borgerne i Kol-
lund om hjælp til at bevare 
forsamlingshuset, så der sta-
dig er et sted at samles til 
møder og fester.

Støtteforening
Den nye bestyrelse har 
mange tiltag i støbeskeen, til 
at sikre en fornuftig indtægt. 
Bestyrelsen vil i den nærmeste 
fremtid banke på borgernes 
dør for at tegne medlemskab, 
til kr.100 for en familie og kr. 
50 for enlige. 

I efterårssæson vil bestyrelsen 
invitere til fyraftensmøde 
mellem kl. 17-19 den første 
fredag i hver måned. Først 
og fremmest for at vise 
huset frem og diskutere 
forsamlingshusets fremtid. 

Loppemarked
Genbrug er populært, derfor 
planlægges der et større 
loppemarked til foråret. 
Indsamlingen begynder sidst 

i oktober. Har man lopper 
kan man allerede nu ringe til 
den nye formand, Frederik 
(Fidde) Johansen på telefon 
5155 7830 for at aftale 
afhentning af diverse ”lopper”

Bestyrelsen har indledt sam-
arbejde med Kollund Borger- 
og Ungdomsforening, der 

fortsat vil bruge huset til 
Kollund Auwten og fastelavn.
KBU har velvilligt stillet deres 
hjemmeside til rådighed for 
forsamlingshuset,  som kan 
findes på www.kbu-kollund.
dk

Paul Møller og den øvrige bestyrelse er fast besluttet på at redde Kollund Forsamlingshus.
Foto Søren Gülck
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padborg

Superbrugsen padborg Telefon 74 67 31 36 
Åbningstider: alle dage 9.00-19.00, bageren åbner kl. 8.00

ÅbenT alle dage 9.00-19.00

Madplan
tirsdag Millionbøf med kartoffelmos

onsdag Kotelet med grøntsager sovs og kartofler

torsdag dansk bøf med bløde løg

fredag svensk pølseret

Mandag frikadeller med stuvet hvidkål

tirsdag svinegulasch med kartofler og grøntsager

se også 
vores lækre 

hjemmelavede 
retter til 

mikrobølge 
ovnen

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.

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

Skriv teksten i blokbogSTaver på nedenstående linier:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

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

Skal være os i hænde senest fredag kl. 18.00 før indrykningen.
kuponen kan udfyldes på www.graasten-avis.dk eller 
afleveres hos Frk. Himmelblå, Nørregade 13, 6330 Padborg

Tillykke

OPSlagStaVlen

Okslundvej 3
6330 Padborg

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

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

www.blaakorsgenbrug.dk

Møbler og dødsboer 
afhentes gratis. 

INTENSIVT PRIVAT 
TYSK UNDERVISNING

SØGES
Tlf. 26 50 18 25

Bedst mellem 17-18

Den 19. oktober 2012 kan Kruså Husmoderforening fejre, 
at foreningen har eksisteret i 75 år.

For at festligholde denne begivenhed inviterer foreningen sine 
medlemmer med ledsager til 

Fest i Grænsehallernes Multisal
hvor vi får en lækker buffet, og Allan Jensen vil underholde os 
med god musik. Undervejs vil der være små overraskelser.  

Dato:    19. oktober 2012 fra kl. 18.00 til kl. 24.00 
Pris:      Kr. 250,00 excl. drikkevarer

Bindende tilmelding til Giesela Paulsen på tlf. 74 67 38 15 
fra den 4. 10. 2012 kl. 12.00 til senest den 10. 10. 2012

På bestyrelsens  vegne
Giesela Paulsen

 Kruså Husmoderforening
75 års jubilæum

Æblefest på Kollund Mole
Fredag den 19. oktober 2012   kl. 14.00 - 17.00

Tusind Tak
til alle der har tænkt på os i anledning 

af vores guldbryllup. 
Tak til familien for den fine ranke ved 

Bov Kro og sangene.
Tak til vores naboer for dekorationerne og 

lys i vinduerne og fakler i indkørelsen 
da vi kom hjem, da snød i os.

Tusind tak allesammen.
Hilda og Hans Peter Johannsen, Kliplev

Lions aktivitetshus Smedeby Kro

lokaleudlejning

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

www.smedebykro.dk

Af Gunnar Hattesen 

Flere end 16.000 danske 
skoleelever stillede til 
start i Historiedysten 
2012 - kampen om det 
uofficielle DM i dan-
markshistorie.
Nu er finaledeltagerne fund-
et af dommerne på Det 
Nationalhistoriske Muse-
um. Blandt de ni finalister 
er 6 A på Kollund Skole, 
som har modtaget det 
glade budskab om, at de er 
videre til den store finale 
på Frederiksborg Slot for at 
kæmpe i den afgørende runde 
i det uofficielle danmarks-
mesterskab i historie.
Finalen den 9. oktober bliver 
en dyst i historiediscipliner af 

enhver afskygning med stadig 
med fokus på årets tema krig. 
Eleverne kommer med garanti 
rundt på hele Frederiksborg 
Slot. Den sidste og afgørende  
runde foregår i Riddersalen 
foran dommerpanelet. 

Siden den 28. september har 
dommerne i Historiedysten 
arbejdet med en historisk 
stor opgave. De har skullet 
udvælge finaledeltagerne 
blandt de 90 klasser, der 
var gået videre til 2. runde. 
Klasserne har tilsammen 
udført et sandt bombardement 
af plakatrør, breve og pakker 
over Det Nationalhistoriske 
Museum. Alle forsendelser 
har indeholdt kvalificerede 
og fantasifulde løsninger på 
de opgaver, som klasserne 

var blevet stillet inden for 
emnerne Torstenssonkrigen, 
De Slesvigske Krige og Besæt-
telsen. 

Elevernes interesse, engage-
ment og resultater undervejs 
har gjort stort indtryk: 
- Det er mildest talt over-
vældende, hvad vi har mod-
taget. Vi er imponerede over 
alle de kræfter, der tydeligvis 
er lagt i klassernes arbejde. 
Og vi er opløftede over de 
mange flotte løsninger, som 
de 90 klasser har sendt ind. 
Vi kan mærke, at historien 
lever. Både blandt lærere 
og elever. Det er lige præcis 
formål med historiedysten, 
fortæller Mette Skougaard, 
som er direktør på Det 
Nationalhistoriske Museum 

på Frederiksborg Slot i 
Hillerød. 

I finalen skal alle klasser først 
igennem et historieløb, hvor 
hele Det Nationalhistoriske 
Museum og Frederiksborg 
Slot bliver taget i brug. Efter 
historieløbet reduceres hver 
finalegruppe fra tre til to 
klasser. 
Selve finalerunden foregår 
foran et strengt, men ret-
færdigt dommerpanel i Rid-
dersalen, hvor der skal dys-
tes i fire discipliner. Herefter 
kåres vinderne og pokalerne 
bliver overrakt.

Kollund Skole i finale i DM i 
danmarkshistorie 

Af Gunnar Hattesen

Tilmeldingerne til Kruså 
Husmoderforenings 75 
års års jubilæumsfest 
fredag den 19. oktober 

gør klar til 
jubilæumsfest

i Grænsehalerne er be-
gyndt at strømme ind.
- Søndag aften havde 54 
mennesker tilmeldt sig, men 
der er plads til flere, nævner 
foreningens formand Giesela 
Paulsen, der har været 
formand siden 2008.

Sidste frist for tilmelding er 
onsdag den 10. oktober. 

Af Gunnar Hattesen
 
Lisbeth G. Petersen 
er en populær fore-
dragsholder. På sin 
turné rundt i Danmark 
kommer hun torsdag den 
1. november kl. 19.00 til 
Sønderjyllandshallen i 
Aabenraa. 
Her holder Lisbeth G. 
Petersen sit foredrag "Knæk 
koden til mere energi".

Knæk koden 
til mere energi

Hendes hovedbudskab er, 
at vejen til arbejdsglæde 
og livsglæde starter ved 
bevidstheden om egen rolle i 
samspillet med andre.
Lisbeth G. Petersen er 
virksomhedskonsulent og 
arbejder med personaletrivsel, 
arbejdsglæde og begejstring. 
Hun har desuden et 
stresscenter i Rendbjerg 
og et wellness- og 
rådgivningscenter i hjemmet 
ved Cathrinesminde på 
Broagerland.

BovAvis

21 16 06 83
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Ejendommen indeholder godt 700 m2 kvalitetsareal i gadeplan, 
p. t. opdelt i 2 sektioner, hver med egen indgang.  

Der er tilhørende personalerum/ køkken, gode og tørre kælderrum, samt 3 separate toiletter. 
Opvarmning via fjernvarme. 

Ejendommen, som tidligere har tidligere været udlejet til bank, supermarked, 
samt diverse detail forretninger, kan erhverves til en meget favorabel pris.

GIV ET BUD!!!
 Henvendelse direkte til ejer på:

carsten.haagensen@kabelmail.dk eller på telefon 40 13 22 07

Hvem kan bruge denne ejendom? - Giv et Bud!
Velbeliggende og meget synlig ejendom i Torvecentret, Padborg til salg.

Sommer menu Juli-August.
Stort A’La Carte kort

Grillede Kammuslinger med hvidvinsperler, Citron Glace,
ørredrogn og sprøde spirer.

Unghanebryst fra Røllumgaard, Fyldt med persillefars, årstidens
grøntsager gul peberfrugt sauce og nye kartofler.

Pannacotta på Jordbær sauce pyntes med karmelslør
med mynte smag.

2 retter 199,-
3 retter 249,-

Hærvejen 25 · 6330 Padborg
Tlf.74 67 13 32
info@bovkro.dk. · www.bovkro.dk.

Åbningstider
Tirsdag til lørdag 11:00- 20:30

Brunch - Bryllupper - konfirmation - barnedåb
FEST TIL FAST PRIS...

Månedens menu oktober
Stort Á La Carte kort

Lufttørret skinke serveres med Hjemmelavet 
græskar chutney og rød Primadonna ost.

Krondyr filet med jordskokke chips med 
vildsauce og stegte kartofler.

Hjemmelavet æblekage med rødbede 
sorbet og vanilje rørt skyr.

 
2 retter      199,-
3 retter      249,-

Hærvejen 25 · 6330 Padborg
Tlf.74 67 13 32 · info@bovkro.dk. · www.bovkro.dk.

Åbningstider
Tirsdag til lørdag 11:00- 20:30

Mortens Aften Menu 10. 11. 2012 

Jordskokke suppe med Top af 
Syrnet fløde, bacon, og purreløg.

Sat Andesteg med 
hjemmelavet rødkål, svesker,
brunede og hvide kartofler, 
fløde monteret Andefond og 

fyldte æbler fra haven med gelé

Ægte Ris A la mandel 
med kirsebær sauce.

185,-

Æblefest på Kollund Mole
Fredag den 19. oktober 2012   kl. 14.00 - 17.00

53-årige Alice Wrang, 
Holbøl, er ansat som 
ny medarbejder i HR-
afdelingen i rådgiv-

ningsselskabet Landbo-
Syd i Aabenraa.
Alice Wrang skal som HR-
assistent tage sig af en række 

ny i landboSyd
arbejdsopgaver inden for 
personaleadministration 
herunder lønbogholderi oog 
blandt andet refusioner på 
løntilskud.

Alice Wrang har en uddannelse 
og mange års erfaring 
som kontorassistent. Hun 
kommer fra en stilling som 
lønadministrator i Arla Foods 
i Kruså og har tidligere været 
ansat som kontorassistent i 
transportbranchen i Padborg.
Landbruget er dog ikke 
fremmed for LandboSyds 
nye medarbejder, idet 
Alice Wrang sammen med 
sin mand Kresten driver 
et deltidslandbrug med 
Hereford ammekøer og 54 
hektar jord, hvoraf de seks 
hektar er skovarealer Sammen 
har de tre børn, Steffen 20, 
Stine på 18 og Simon på 16 
år.

Alice Wrang
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Æblefest på Kollund Mole
Fredag den 19. oktober 2012   kl. 14.00 - 17.00

Det er ikke cirkus eller Sønderborg, men grænserevyen.
Li’ så sjovt og koster kun en trediedel.

Billetter kan købes nu:
Lokal Brugsen, Holbøl, 6340 Kruså og Super Best, 6340 Kruså

Grænseegnen’s Revy- og Teaterforening.

Grænserevyen’s
Forstillinger i Grænsehallen kl. 19.00

den 21/ 23/ 24/ 26/ 27. 10. 2012

2012GRÆNSEREVYENS PROGRAM 2012
  
1. INDLEDNING .................................... Knud Fischer
2. ÉN SÆLLE TI´ ............................................... Fidde
3. Den. 18. APRIL ................... Frit efter Knud Fischer
4. SECURITY ........................................ Knud Fischer
5. NILFISKE-HUNDEN ........................ Anneli Gerdsen
6. FARTSYNDEREN ............................... Eebjerg Revy
7. HUNDE HØM HØMMERNE ...........Michael Nørhave

PAUSE

8. DAMERNES PRIS .......................................... Fidde 
9. DOPING ................................... Jørgen Rasmussen
10. DET UGENTLIGE OPGØR ....................Ella Fischer
11. ORDFORVIRRING ............................ Knud Fischer
12. DIE KWÄRSWÄLDER STRAMBUKS .............. Fidde
13. OVERRASKELSE ............................................???
14. AFSLUTNINGEN ........................ P. Aa. Østergaard

Grænserevyen vender i år tilbage 
til tidligere tiders succes, nemlig 
en sladderbænk hvor der bliver 
snakket om det der nu er sket siden 
sidst, og publikum kan roligt glæde 
sig til et gensyn med ??????
- for det er jo ikke altid - det kun er 
kvinder der sladrer.

Af Søren Gülck

Der er lagt op til et godt 
grin i Grænsehallerne 
i Kruså, når en række 
af årets begivenheder 
rulles op.
Det er 26. år i træk, Grænse-
revyen løber af stablen. 
Revyen spilles første gang i 
Grænsehallernes Multisal 
søndag d. 21. oktober og så 
fire gange mere i den følgende 
uge den mandag 22. og tirsdag 
23. oktober samt fredag 26. 
og lørdag 27. oktober.
Holdet bag Grænserevyen 
lover, det bliver et brag af 
en revy med indslag fra 
lokalområdet, krydret med 

aktuelle nationale tekster og 
sange.
I år har man genoptaget 
det populærere indslag med 
sladderbænken. På bænken 
sidder Kleinschmidt og 
Schuster og binder revyen 
samme med finurligheder 
og sjove historier. Begge er 
kendte ansigter i grænse-
revyforbindelse og mange 
andre steder fra.
Revyen er instrueret af Preben 
Jensen, der har været væk i 
nogle år, men som nu er 
tilbage i revyfolden.
På scenen står to nye ansigter. 
Det er Jeanette Munk, Kol-
lund, og Niels Damgaard, 
Kollund, der har fået lyst til 
at stå ved siden af prøvede 

kræfter såsom Annemarie 
Jacobsen, Kollund, Anja 
Bindzus, Kollund, Claus 
Mammen, Kruså, Jens 
Christensen, Kruså, Thomas 
Schmidt, Kiskelund, og Bent 
Rasmussen, Kruså.
Biletter med snitter, musik og 
revy kan købes i LokalBrugsen 
i Holbøl og SuperBest i Kruså.
Billetprisen til generalprøven 
søndag d. 21. oktober er kr. 
125, mens det koster 175 
kroner de øvrige spilledage 
inkl. delikate luksussnitter.
Sidste år så godt 500 
mennesker Grænserevyen.

grænserevyen starter salg af 
billetter til 5 forestillinger

De dygtige aktører i Grænserevyen lover et brag af en revy.                     Foto Søren Gülck        
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Æblefest på Kollund Mole
Fredag den 19. oktober 2012   kl. 14.00 - 17.00

Og naturligvis vores
traditionelle specialiteter
fra Balkan regionen.

Benyt vores
Gratis-parkeringsbillet til
parkeringshuset på Rote Strasse 15-17
(ca. 50m fra Steak House Argentina)

Sådan virker det!
Deres parkeringsbillet fra PRS
(Parkhaus Rote Strasse) bliver
i restauranten byttet om til vores
Gratis parkeringsbillet.

Derudover
steakretter med
friske kantareller
og brasede
kartofler

Nu bliver det BRÆNDENDE
Steak variationer

direkte fra Lava-grillen

Stubbæk Forsamlingshus & Selskabslokaler
- de perfekte rammer om din næste fest.

jul ud af huset
Juleanretning: Min. 20 kuverter.

Traditionel juleanretning .........................129,-
Leveres uden Rugbrød / smør, når det er ud af huset.

Luksus julebuffet ..................................... 169,-
Leveres uden Rugbrød / smør, når det er ud af huset.

Jul i huset
Traditionel juleanretning: Marinerede sild - Stegt sild i eddike - Karrysalat med æg 
- Rejer med mayonnaise - Sylte - Surrib med sennep og rødbeder - Varm leverpostej 
med bacon og champignon - Frikadeller med sønderjysk hvidkål - Grønlangkål med 
hamburgerryg og kålpølse, søde kartofler og sennep - Brie ost - Frugtsalat eller 
risalamande med kirsebærsauce.
Serveres med rugbrød og smør. ..............................................................................159,-

Luksus julebuffet: Marinerede sild - Stegte sild i eddike - Karrysalat med æg - Rejer 
med mayonnaise Varm fiskefilet med remoulade - Gravad Laks med sennepsdressing - 
Sylte - Surrib med sennep og rødbeder - Varm leverpostej med bacon og champignon 
- And med rødkål - Ribbensteg med surt - Frikadeller med  sønderjysk hvidkål 
- Tarteletter med høns og asparges - Æbleflæsk - Oste anretning med frisk frugt - 
Risalamande med kirsebærsauce. 
Serveres med rugbrød og smør. ..............................................................................199,-

Mad ud af huset
Buffet 1: Helstegt oksefilet, glaseret skinke, gyros marineret nakkefilet.
Salatbar med min. 8 slags af årstidens salat/grønt, 2 slags dressing, flødekartofler 
og små pommes risolet. 
Lun flûtes. .................................................................................................................109,-

Buffet 2: Barbeque marineret mørstegt oksesteg, kalkungyros m. tzatziki, svinekam 
m. svær. 2 forskellige salater med lækre råvarer samt pastasalat, tomat-salat, feta, 
oliven, brød crutons, 2 slags dressing, græske kartofler og flødekartofler. 
Lun flûtes ..................................................................................................................119,-

Se mere på www.stubbaekforsamlingshus.dk 
Tlf. 7461 3431 / 4060 6330

Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Mærkedag - Fødselsdag - Mindehøjtidelighed - Firmafest - Forretningsfest m.m.

Af Gunnar Hattesen

Navn: Peter D. Madsen

Alder: 31 år

Erhverv: Uddeler i Super-
Brugsen i Padborg

Bopæl: Frøslev

Fem skarpe til Peter 
Damgaard Madsen

Peter D. Madsen.                                    
Foto Søren Gülck

Danskerne drømmer om 
at overnatte i Padborg. 
Grænsebyen med kun 
ganske få muligheder for 
overnatning inden for by-
grænsen har oplevet en 
næsten 500 procent stigning 
i antallet af søgninger på 

Hotel.com i september 2012 
sammenlignet med samme 
måned sidste år.
Meget tyder på, at mange 
danskere kommer langvejs 
fra, når de skal handle over 
grænsen, og derfor overvejer 
cen overnatning i Padborg.

Padborg trækker

Transport- og speditions-
virksomheden Unique Solu-
tions ApS med hovedkontor i 
Padborg og afdeling i Aarhus, 

ny filial opretter 1. november en filial 
i Nørre Alslev på Falster. 
Firmaet har 24 medarbejdere 
ansat i henholdsvis Padborg 
og Aarhus og forventer 2-3 
ansatte på Falster.

Af Gunnar Hattesen

Lions Club i Padborg 
har taget fat på et nyt 
klubår og er parat til 
at gå i gang med nye 
aktiviteter.
Ny præsident er Svend Erik 
Lassen, mens Eli Hjort 
Petersen er 1 vicepræsident.  
Pastpræsident er Willi Niel-
sen, mens Jørn G. Sørensen 
er sekretær. 

Kasserer er Niels Peter 
Nielsen, mens Eli Hjort Peter-
sen også varetaget hvervet 
som clubmester. Tailtwister 
er Allan Gade Sørensen.
Lions Club Padborg har et 
stabilt medlemstal på om-
kring 20 personer. Klubben 
ejer Smedeby Kro.
Lions Club Padborg er 
en af mange i en verdens-
omspændende, international 
sammenslutning af Lions-
clubber, der tæller 1,3 mil-

lioner medlemmer i 193 
lande via 47.000 klubber.
I Danmark er der omkring 
7.000 medlemmer fordelt 
på 315 klubber. Lions 
Club International er en 
sammenslutning af huma-
nitære serviceklubber, som er 
bundet sammen af det fælles 
motto ”We Serve” – vi er til 
tjeneste.

aktive løver i Padborg

Hvad ville du gøre om, hvis du 
fik chancen?
- Så ville jeg være startet med 
at dyrke motion for mange 
år siden. Det bliver desværre 
stadig til alt for lidt. Jeg har 
imidlertid en ambition om 
at dyrke lidt styrketræning. 
Det kunne være rart med lidt 
franskbrød under armene.

Nævn en person, der har 
ændret dit liv
- Det har min kæreste Cæcilie, 
som kommer fra Rødekro. 
Vi har været kærester i 7 år. 
Hun har en god indflydelse 
på mig i hverdagen. Hun ser 
ofte tingene lidt anderledes 
end jeg gør, så hun er med til 
at åbne mine øjne.

Hvad har været din bedste 
ferie?
- Det var vores bilferie til 
Italien i sommer. Det var min 
første rigtige udenlandsferie. 
Vi opholdt os nogle dage i 
Wien og fortsatte videre til 
Italien, hvor vi bare slappede 

af. På hjemvejen passerede 
vi det 2,8 km høje Stelvio 
pas, der ligger mellem Italien 
og Østrig. Det var en stor 
oplevelse. Det blev også til 
en smuttur til Berlin inden 
turen gik hjemad.  

Hvilken kendt person ville du 
helst spise en god middag 
sammen med?
- Det skulle være med den 
amerikanske skuespiller 
Bud Spencer, der spillede 
med i talrige film i 70’erne 
og 80’erne. Han er min 
barndomsstjerne. Efter 
karrieren i Hollywood 
startede han et børnehjem. 
Han kunne være interessant 
at snakke med.

Hvad laver du om 10 år?
- Jeg er forhåbentlig stadig 
uddeler i Padborg. Jeg kan 
godt lide lokalbefolkningen, 
landskabet og atmosfæren 
i Padborg. Hvis vi blot fik 
fjernet nogle afgifter, skal vi 
nok klare os.

Ældre Sagen i Aabenraa 
Kommune samlede for-
leden et halvthundrede 
deltagere til en 8-dages 
rejse til Tos-cana. 

Fra gl. Bov Kommune deltog 
11 deltagere, deriblandt Her-
bert Johansen. Deltagerne så 
blandt andet Firenze, Pizza og 
Lucca.

toscana

Fakta
Den danske supermar-
kedskæde, Fakta, vil 
også have sin del af 
den stadigt voksende 
grænsehandel.
Den Coop-ejede dagligvare-
kæde er på vej til at etablere 
sig med to supermarkeder i 
Harreslev og Aventoft.

lastbil
En udenlandsk lastbil-
chauffør glemte at 
træde på bremsen, 
da han torsdag aften 
holdt tilbage for mod-
kørende i krydset ved 
Øster Viaduktvej og om-
fartsvejen i Frøslev. 
Lastbilen trillede baglæns, 
hvor den ramte en personbil, 
som blev kørt af en 55-årig 
kvinde fra Padborg.
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Æblefest på Kollund Mole
Fredag den 19. oktober 2012   kl. 14.00 - 17.00

Mød os til Æblefesten og få en snak og en smagsprøve på de gode 
danske æbler.

Dejlig velsmagende 
frisk frugt lige fra træt

Arnkilsøre Frugtplantage 
Arnkilsøre 3, 6400 Sønderborg 

Vi ses til Æblefesten i Kollund d. fredag d. 19. oktober

Salg af æbler, kun denne dag til rene forærings-priser!!!

Af Søren Gülck

Duft af hav og fris-
ke æbler vil der være 
rigeligt af ved æble-
festen i Kollund fredag 
den 19. oktober.
Publikum kan glæde sig, 
for også i år kan man købe 
friskplukkede æbler fra den 
21 hektar store Arnkiløres 

frugtplantage, og det til 
meget gunstige priser.
Æblerne er i år særligt vel-
smagende, siger Frede 
Schmidt fra Arnkiløres 
Frugt-plantage, som tilføjer, 
at det er den kølige regnfulde 
sommer og sensommerens 
sol, som har været optimalt 
for æblerne. I frugtplantagen 
bugner træerne af frugt og 
æblehøsten er i fuld gang.

- Selv om æblehøste har 
svigtet mange steder, må 
vi ikke klage, siger Frede 
Schmidt, som nyder godt af 
at ligge tæt på vandet.
- Der gør, at vi ikke så nemt 
rammes af drilsk frost i 
foråret, når træerne står i 
blomst, siger Frede Schmidt, 
som glæder sig til at sælge 
æbler ved Æblefesten på 
Kollund Mole.

Æbler frisk fra træet

Frede Schmidt sælger friskplukkede æbler ved Æblefesten i Kollund.           Foto Søren Gülck

Af Søren Gülck

Efter at have været 
et år undervejs slog 
Forenings-Fitness fre-
dag dørene op til deres 
nye træningslokaler i 
Grænseegnes Friskole 
i Holbøl.
Forenings-Fitness er et lands-
dækkende koncept, der 
henvender sig til hr. og fru 
Danmark.
- I Holbøl har vi arbejdet på 
konceptet et år, og allerede 
fra start har foreningen 75 
medlemmer, siger en glad 

formand for Forenings-
Fitness, Maria Strøm Peter-
sen, der er 30 år og ansat hos 
AirAlsie i Sønderborg.
Forenings-Fitness drives som 
en nøgleklub, hvor man for 
kun 100 kroner om måneden 
kan dyrke al det motion man 
orker og har lyst til.
Eneste krav for at komme i 
gang er, at man skal modtage 
en times personlig instruktion 
i brug af redskaber af en af 15 
frivillige instruktører, der er 
tilsluttet.
Man kan træne individuelt 
eller i grupper, og er man til 
spinding, står 9 cykler klar.

Idégrundlaget bag Forenings-
Fitness er nonprofit og det 
drives på frivillig basis.
- Det betyder, at vi ikke 
har professionel instruktør. 
Brugerne skal være selvhjulpne 
og rimelig fit for fight. Det er 
rendyrket motion, siger Maria 
Strøm Petersen, der også er 
instruktør. Interesserede kan 
kontakte hende på telefon 
2040 6445.
Der er mulighed for at dyrke 
fitness fra kl. 6-23.
   

Fit for fight i Holbøl

Et instruktørhold på 15 personer står klar i Holbøl til at hjælpe folk i gang med fitness.
Foto Søren Gülck     

Det første spadestik 
til en ny brandstation i 
Padborg-Bov tages i den 
første uge i november, 
og brandstationen skal 
efter planen stå færdig i 
slutningen af maj 2013.
Det var en såkaldt omvendt 
licitation, da Aabenraa 

Kommune udstak rammer 
for den maksimale pris til 
den nye brandstation. Valget 
faldt på Brdr. Meyenburg fra 
Hjordkær, som skal stå for 
totalentreprisen med den nye 
brandstation, der kommer til 
at koste 5 millioner kroner.
- Den nye brandstation 
vil komme til at opfylde 
vores behov og indfri de 

forventninger, vi har til den, 
siger brandkaptajn Preben 
Wind fra Bov-Padborg 
frivillige Brandværn.

ny brandstation 
på vej

Under vor omtale af CS 
Auto i sidste uge havde der 
indsneget sig en fejl, som vi 
beklager. Rie og Christian 
Schleussner, der ejer CS 

Auto, er medlem af kæden 
Din Bilpartner.

Præcisering 
En tysk bilist slap med 
skrammer på armen, da han 
fredag nat på motorvejen 
mistede herredømmet over 
sin bil i det våde føre cirka 9 
kilometer nord for grænsen. 

Uheld
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Mød os til Æblefesten 
på Kollund Mole

Fredag  den 19. oktober 2012 
kl. 14.00 – 17.00

Naturmælk er et økologisk mejeri med kærlighed til det gode håndværk og den gode smag.

Og får en 
smagsprøve 
på flere af 
vores lækre 
specialiteter.

Lev for 
at spise

MØD OS I TELTET UNDER 
ÆBLEFESTEN

Gl. kirkevej 25 │ Kollund │ 6340 Kruså │ Tlf. 61 28 20 00 │ www.dinkok.com

Af Søren Gülck

Naturmælk i Broderup 
ved Tinglev medvirker 
ved Æblefesten i Kol-
lund. 
Her vil der være masser 
smagsprøver og mulighed 
for at købe flere af mejeriets 
økologiske produkter.
Naturmælk får dagligt friske 
forsyninger af økologisk 
mælk fra over 30 sønderjyske 
økologiske landmænd. 
Mælken forarbejdes til et 
stort udvalg at velsmagende 
mejeriprodukter 
Årligt forarbejder Naturmælk 
34-35 millioner kilo mælk, 
som man kan finde i de fleste 
dagligvarebutikker, og som 
desuden anvendes på række 
gourmetrestauranter, hvor der 
stilles høje krav til råvarerne.
Den økologiske mælk kom-
mer fra fritgående køer, der 
æder tonsvis af frisk græs. 

Æblefest på Kollund Mole
Fredag den 19. oktober 2012   kl. 14.00 - 17.00

naturmælk deltager i Æblefest

Naturmælks egen butik er populær og den har kunder fra hele Syd- og Sønderjylland. 
Og naturligvis er der masser af smagsprøver.                                  Foto Søren Gülck 

Men køerne spiser ikke kun 
græs.
De økologiske landmænd 
har også urter i marken, som 
køerne æder. Det smitter af 
på smagen og på kvaliteten.
- Jo før vi kan få de gode ting 
fra naturen ind i fødekæden, 
des bedre. Vi udvikler 
hele tiden vore produkter, 
fortæller marketingschef Nel-
ly Riggelsen.

Det sidste nye er biodynamiske 
mælkeprodukter.
- Endnu er de ikke så 
udbredte i dagligvarehandlen, 
men de kan købes i vores egen 
butik som vi har i tilknytning 
til mejeriet, siger Nelly 
Riggelsen.       
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Hos Estate mæglerne er det højsæson hele året.

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
StatSaut.  e jendomSmægler &  Valuar mde

Lækkert liebhaveri 1- familieshus Kruså
Elsøvej 6

Sagsnr. 7121  

Tæt på den dansk/tyske grænse på
lukket vej sælges denne unikke
ejendom. Gennemgået renovering
i 2004. Indeholder blandt andet
flot hall med trappe til 1 sal. Stor
vinkelstue med udgang til
parklignende have. Soveværelse
med parketgulv og udgang til
haven. Badeværelse med
gulvvarme, kar og fuldmuret
bruseniche - bordplade i massiv
granit. Walk-in-closet.

2.800.000Pris:
140.000Udb.:

15.522Brt.:
13.605Nt.:

287 19.809 1/4 1 1987
GOD MULIGHED FOR DYREHOLD

Flot renoveret patriciervilla 1- familieshus Kollund
Lærkevej 2A

Sagsnr. 7421  

Flot patriciervilla skønt beliggende
i Kollund på lukket villavej med
kort afstand til skole samt
børnehave. Ejendommen er
gennemgået en renovering i
2008/2009. Fra ejendommens 1. sal
er der flot udsyn over Flensborg
Fjord og til ejendommen hører
ligeledes et dejligt anneks med
tagterrasse. Her er virkelig en
ejendom der oser af kvalitet,
charme og unik beliggenhed.

2.295.000Pris:
115.000Udb.:

12.774Brt.:
10.968Nt.:

222/13 1.132 4/4 2 1911
SMAGFULD OG FLOT VILLA

Rolig omgivelser Helårsgrund

Kruså
Skovvej 3

Sagsnr. 7283  

I Kruså i rolige omgivelser sælges
denne helårsgrund på 706 kvm.
Grunden er belig. tæt på indkøb,
skole og børnehave samt den
dansk/tyske grænse.
Kloaktilslutning er betalt af sælger.

125.000Pris:
25.000Udb.:

811Brt.:
673Nt.:

706 0

Hyggeligt rækkehus Rækkehus 

Padborg
Toften 28

Sagsnr. 7265  

På rolig villavej sælges dette
velindrettede rækkehus opført i
1984 med et samlet boligareal på
69 kvm. Boligen ligger tæt på
indkøbscenter, skole, børnehave og
den dansk/tyske grænse. Perfekt
for førstegangskøbere.

595.000Pris:
30.000Udb.:

3.757Brt.:
3.425Nt.:

69 122 1/1 1 1984

BO BILLIGT I EGET HUS

Flot svensk typehus 1- familieshus

Kollund
Midtkobbel 27

Sagsnr. 7342  

I dejligt boligområde på lukket vej
i Kollund sælges stor enfamilieshus
svensk typehus. Villaen er
beliggende med kort afstand til
skole, børnehave, indkøb,
fritidsfaciliteter og busforbindelse.
Villa til den pladskrævende familie.

1.295.000Pris:
65.000Udb.:

7.499Brt.:
7.028Nt.:

182 782 1/3 2 2000

Godt begynderhus 1- familieshus

Padborg
Søndermosevej 18

Sagsnr. 7390  

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

650.000Pris:
35.000Udb.:

4.028Brt.:
3.822Nt.:

99/31 1.000 1/2 2 1963

NY PRIS

Bo billigt i Padborg centrum 1- familieshus

Padborg
Pilevej 5

Sagsnr. 7366  

Rødstenshus med en attraktiv
beliggenhed i villakvarter i
Padborg by. Huset fremstår i pæn
stand med et velindrettet
boligareal. Her har du mulighed
for at købe et godt hus med have
til en overkommelig husleje.

550.000Pris:
30.000Udb.:

3.448Brt.:
3.203Nt.:

96 734 1/3 1 1957

BO
GODT &
BILLIGT

Enfamiliehus i Bov 1- familieshus

Bov
Hærvejen 29

Sagsnr. 7415  

I Bov sælges dette store
enfamiliehus i 2 plan. Ejendommen
er beliggende med ganske kort
afstand til skole, børnehave,
fritidsinteresser, busholdeplads og
indkøb samt den dansk/tyske
grænse og motorvejen.

725.000Pris:
40.000Udb.:

4.527Brt.:
4.320Nt.:

140 541 2/3 2 1957

Kvalitetsvilla i Frøslev 1- familieshus

Frøslev
Vestergade 49

Sagsnr. 7419  

Spændende nyopført villa belig. i
Frøslev på en dejlig  3.193 kvm stor
grund med udsigt over åbne
marker sælges. Villaen er
beliggende tæt på skole, indkøb,
børnehave, motorvejen og den
dansk/tyske grænse. Skal ses!

2.595.000Pris:
130.000Udb.:

14.365Brt.:
12.070Nt.:

312 3.193 1/9 2 2012

PRAGTFULD VILLA TIL DEN STORE FAMILIE

Tofamiliehus i Padborg 2- familieshus

Frøslev
Kådnermarksvej 8A

Sagsnr. 7434  

Centralt beliggende i Padborg
sælges denne 2 familiehus opført i
1900 fremstår med pudset
murværk og med eternittag. Bolig
på 130 kvm og bolig på 60 kvm.
Bemærk ejendommen kan
overtages straks.

995.000Pris:
50.000Udb.:

6.185Brt.:
5.752Nt.:

190 910 2/4 2 1900

Forretningsejendom i Padborg bolig/erhverv

Padborg
Nørregade 14

Sagsnr. 7411  

Forretningsejendom godt
beliggende på Nørregade i
Padborg sælges. Ejendommen er
opført i 1926. Forretningslokale på
128 kvm og lejlighed på 165 kvm,
lager/kontor på 130 kvm. En
ejendom med muligheder.

895.000Pris:
45.000Udb.:

5.416Brt.:
4.781Nt.:

165/120 778 2/4 3 1926

BEMÆRK BUTIK, LEJLIGHED SAMT LAGER/KONTOR
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• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

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

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

www.krusaa-el.dk • info@krusaa-el.dk
Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

Norman 
Rudbeck

René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

Tlf. +45 21 26 74 85
Fax +45 74 67 58 07

www.penselengros.dk
Åbningstider: Kun efter aftale

Malerarbejde og engrossalg

www.louispoulsen.com

LC Shutters
Design: Louise Campbell

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon  74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

MAlERMEsTER

Kiel Kristensens Eftf.
v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund
Tlf. 74 67 86 06

SteenS 
blik &

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

Mobil: 22 48 05 18

Portautomatik
•  Industriskydeporte/drejeporte 

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

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

Scan

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

MurerArbejDe
rePArATioNer
fliSeArbejDe
oM- oG TilbyGNiNGer

Tlf. 74 67 44 07
bil-Tlf. 22 25 84 07

Hans emil nissen
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

Vi kan mere end du tror...

Haderslev · Vojens · Rødekro · Bylderup Bov · Kolding

Lysbjergvej 6 · Hammelev · 6500 Vojens · Tlf. 70 22 61 60

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

Industrivej 7, 6330 Padborg . Tlf.: 70 22 61 60 . Mail. vvs@soeberg.dk . www.soeberg.dk

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

• Fjernvarme
• Solvarme
• Stokerfyr
• Boligventilation
•  Blikkenslager- 

arbejde

Kückelhahn´s
Vestergades

Smede og 
VVS

er blevet  
en del af

VVS Søberg

Din sikkerhed 
for kvalitet!

Kückelhahn’s

Herluf Jørgensen A/S
Aut. el-installationsfirma
Frøslevvej 81C, Frøslev, DK-6330 Padborg
Telefon 74 67 10 78, Fax 74 67 55 32
Mail: Jan@hjas.dk

• Lys og kraft
• Installationer
• Industri og landbrug

• Køl og frys
• Telefonanlæg
• EDB anlæg

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

ALC mALeren ApS
alt i malerarbejde

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

TapeT & VæV · SparTlinG · alT malinG uDe & inDe · BoliG uDlejninG

TiLbuD 

GivEs
rinG oG 

aFTal 

nærmere

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

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS

alt i tømrer og snedkerarbejde
Tøndervej 23, Kruså • Tlf. 21 27 65 77 / 74 67 89 17 

Mail: alc.jbc@mail.tele.dk • www.alc-toemrer.dk

ALC TømrEr og
SnEDKErforrETnIng ApS 

hAr pr. 1.1.2012 
ovErtagEt
Fårhus Tømrer og snedker

Tlf. 74 67 66 84

naturpleje A
p

S

6330 Padborg

www.naturpleje.com

Tlf. 74 67 51  79/40 56 51 78

VI uDførEr:
•  Plæneluftning - forbedringer af græsplænen.
• Belægning udføres + renovering af eksisterende
•  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.

Auto-værksted
v/Johannes Bøgh, mekanikermester

Service eftersyn, synsarbejde, 
rust og motor reparationer 

- godt og gunstigt.

Alle bilmærker repareres.

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

tlf. 20 64 80 54

NYt-NYt
Nu ogSå perfekt 

bilpleje

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

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

ALT I 

SERVICE/SALG

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

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

ALT I 

SERVICE/SALG

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

Norman Rudbeck

Savværksvej 5,

NY ADRESSE!

Kruså Autoværksted
v/ Johannes Bøgh, mekanikermester

www.louispoulsen.com

Doo-Wop
Design: Louis Poulsen

Fjordvejen 12, Kollund 
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Mail: info@ bindzus-el.dk
www.bindzus-el.dk
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g Alt indenfor havearbejde
• Privat  • Virksomheder  • Landbrug
Indenfor beskæring, fældning af træer, bålsted

anlægsarbejde, fliser, belægning og græsklipning

Ring og få en ufoRpligtende snak med
Anlægsgartner Uwe Asmussen

Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

Tlf. 74 60 81 86/24 29 06 31
uwe@uwes-have.dk · www.uwes-have.dk

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvis

Forskellige sorter 
træflis til haven 

150,- kr./ pr trailer.

Thorsvej 11 • Tlf. 73 45 26 20
www.knudhansen.dk
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SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

Søndag, d. 21. oktober Kl. 14.30

Entré er 80,- kr. med fri kaffebord og alle er velkomne

Vi glæder os til at se jer til en glant eftermiddag!

Sønderjysk 
 Eftermiddag

16 dage til
”Riget i Midten”

 

Få et indblik af det land, som vil komme til at præge vores verden mere og mere.

Gråsten Avis/Bov Avis indbyder til informationsmøde om 
en rejse til Kina med lokal dansk rejseleder.

Det er Willi Nielsen, Kollund, som har boet og arbejdet 3 år i Kina og siden 2005 
arrangeret grupperejser til Kina, primært for personer i det sønderjyske område.

Der afholdes gratis informationsmøde om rejsen:

Tirsdag 30. oktober kl. 19.00 
på Smedeby kro, Padborgvej 83, 6340 Kruså.

Alle er velkomne.
På informationsmødet vil rejsen blive gennemgået 
- byer, lokaliteter, seværdigheder samt der vil blive 
givet oplysninger om diverse praktiske elementer 

så som rejsegarantifonden, visum, eventuelle 
vaccinationer, rejseforsikringer, hoteller, økonomi 

undervejs, indkøbsmuligheder m.m.

RejSen inDeholDeR:
5 dage i Beijing - Den forbudte by, Den Himmelske 

Fredsplads, besøg på Den kinesiske Mur, den olympiske by fra 2008, 
Himlens tempel, Hutonger, Sommerpaladset og Kinesisk akrobatik

3 dage i Xian - Den ældste kejserby, 
Terrakotta krigergravene, Det muslimske 

kvarter og besøge en lokal skole,

3 dage i hangzhou - Drømmenes by, LingYin 
templet, te-landsby, silke, kinesisk urte-apotek

3 dage i Shanghai, Asiens boomende finans- og 
shopping center. Vi besøger også en by 80 km syd 

for Shanghai, der kaldes Kinas Venedig. Vi ser 
Den gamle bydel, The Bund, det nye centrum med 
Asiens højeste bygninger (492 m), havnerundfart, 

prøve Rapid-magnet toget (421 KM/t) og slingrer 
en tur gennem Kinas shoppinggade nr. 1: Nanjing Road.

Af hensyn til planlægningen anmodes om tilmelding til 
informationsmødet senest lørdag den 27. oktober til Willi nielsen, 

helst via e-mail: willi@nielsen.mail.dk eller tlf 2030 0104.

RejSeTeRMin:
Udrejse mandag 6. maj, 2013, hjemkomst tirsdag 21. maj, 2013. 

16 rejsedage, med 14 dage i Kina. 

ØKonoMi: 
Rejsen arrangeres i samarbejde med det danske rejsebureau ”First Asia 

Travel”, der er medlem af rejsegarantifonden. www.firsttravel.dk

Pris kr. 16.900 pr. person ved delt dobbeltværelse. 
Der er et tillæg på 1400 kr. ved enkeltværelse.

PRiSen inKluDeReR:
Fly Kastrup-Beijing, retur Shanghai-Kastrup, (med Finnair over Helsinki). Al 

fællestransport i Kina: gruppens egen turbus i alle byer, nattog, indenrigsfly. Alle hoteller 
med morgenmåltider. Alle frokostmåltider og aftensmåltider, inkl. 1 genstand (1 øl, 1 vand). 
Lokale engelsktalende turistguider – og buschauffør (Vi får vores egen turistbus i alle byer). 

Dansk rejseleder med på hele turen (Willi Nielsen).
Alle entréudgifter til turiststeder og fællesarrangementer, som fremgår af dagsprogram

BovAvis

Fodboldspillerne fra Fel-
sted IFs hold har fået 
nyt udstyr, for klubben 
har nemlig fået to nye 
sponsorer. 
Sponsoraterne er et led i 
Carlsberg Sports landsdæk-
kende sponsorprogram Proud 
Sponsor of  YOU. 

- Vi er en mindre klub, der 
ikke har uanede midler til 
rådighed. Derfor er vi meget 
glade for de nye sponsorer, 
der er kommet til klubben 
via sponsorprogrammet. Det 
er rart at få den ekstra støtte, 
som giver os mulighed for at 
anskaffe rekvisitter, siger Jørn 
Rasmussen, der er formand 
for Feldsted IF.

Felsted IF har fået 
nye sponsorer 

Fodboldspillerne i Felsted IF har fået nye trøjer.

Egon Erichsen, Møllevej 35, 
Felstedskov, fylder onsdag 
den 10. oktober 60 år. 

Dagen fejres lørdag den 13. 
oktober i Felsted Forsam-
lingslokaler.

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

En god aften for din pengepung
Får svar på alle dine spørgsmål vedrørende teknik, regler,
SKAT, finansiering samt rentabilitet.

Agenda:
• Velkomst
• Solcelleanlæg & el-produktion (v/ EWS)
• Finansiering, SKAT, rentabilitet og love (v/ Nykredit)
• Åben runde til spørgsmål

Tid:
• Onsdag den 10-10/2012 fra kl. 19,00
Sted:
• På Felsted Centralskole 

Sønderborgvej 137 
Felsted 
6200 Aabenraa

Løgumkloster  –  Agerskov  –  Felsted
Tlf. 70 20 24 45  –  www.el-xperten.dk

Mød os på

Felsted Centralskole

- Det er gratis

PENSIONISTFORENINGEN 
for Felsted - Bovrup - Varnæs

afholder Stort Lottospil

Søndag den 21. oktober Kl. 19:00
i Felsted Forsamlingslokale.
Der spilles om 30 gode gevinster 

+ 1 - 2 - 3 spil 
Stødt foreningen i arbejdet for pensionisterne.

Bestyrelsen
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NYT FOREDRAG MED LISBETH G. PETERSEN

Mød op til en humoristisk 
aften, hvor du på en helt 

ny måde får formidlet 
sundhed og trivsel  
til virksomheden, 

din familie og 
dig selv!  

Efteråret 2012
Fredericia Teater - d. 13.9. 2012 
RemisenBrande - d. 27.9. 2012

Roskilde Kongrescenter - d. 4.10. 2012  
Sønderjyllandshallen Aabenraa - d. 1.11. 2012 

 Musikhuset Aarhus - d. 8.11. 2012
Værket Randers - d. 15.11. 2012

kost
motion
søvn
hvile

nærvær
begejstring
arbejdsglæde

humor
sex                                
stjernestunder

Torsdag  
d. 1.11. 2012

kl. 19.00 - 22.00

Sønderjyllandshallen
Aabenraa

Pris Kr. 250,- inkl. gebyr
Køb billetter på sjhallen.dk og billetten.dk

Af Gunnar Hattesen

Siden indvielsen i 
sommer er Europas 
største park for alt 
hvad der tænkes kan 
af fjernstyrede mo-
deller, RC Parken på 
Søgårdmark, blevet et 
trækplaster. 
Forleden blev de nordiske 
mesterskaber afviklet på det 

imponerende anlæg til alle 
slags fjernstyrede biler, fly og 
skibe.
RC Parken er grundlagt 
af den 59-årige dyrlæge 
Bille Ruwald, der driver 
dyrlægepraksis i Hokkerup.
- Jeg har valgt at etablere RC 
Parken i stedet for at købe 
et sommerhus i Spanien. 
Det er en 40 år gammel 
drengedrøm, fortæller Bille 

europas største park for 
fjernstyrede modeller

Ruwald, som har købt og 
betalt alt af egen lomme.
RC Parken dækker et areal på 
30.000 kvadratmeter.

RC Parken på Søgårdmark er blevet en populær legeplads for alle slags fjernstyrede biler, fly 
og skibe. Foto Jimmy Christensen   

Af Oliver Karst

Felsted Forsamlings-
lokaler dannede for-
leden rammen om et 
ganske fremragende 
foredrag med bedemand 
Lars Jensen.

Han fortalte om sin livsvej, 
tiden i fængslet, hvordan 
han var blevet rocker, men 
berettede også om, hvordan 
han havde fundet tilbage 

på sporet igen – nemlig ved 
andres velvilje, hvor man 
tilbød ham et job, da han var 
på vej ud af rockermiljøet.

At der altså var folk, der 
troede på ham, selvom de 
egentlig ikke havde nogen 
grund til det. Det var også det 
kristne islæt i foredraget, at vi 
alle begår fejl igennem livet, 
men at vi også skal videre i 
det liv og have en chance til. 
Foredraget blev overværet af 
omkring 80 tilhørere.

tilbage på sporet igen

Lars Jensen fortalte på en 
meget levende måde om sin 
livsvej.

Bulldozere fra nedriv-
ningsfirmaet Bisgaard & 
Søn i Rødekro fjernede 
forleden bagbygningen 
til Damms gård i Felsted 

for at gøre plads til et 
nyt borgerhus.
Det nye borgerhus skal 
opbygges i forbindelse med 
stuehuset, der skal renoveres.

Foto Jimmy Christensen 

Damms gård rives ned
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FELSTED 
- Østergade 2, 6200 Åbenrå

7468 5109

Tilbudene gælder fra torsdag den 11.10 til søndag den 14.10 der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Håndkøbsmedicin

Åben hver dag 7-19
Heineken
den velsmagende Hollænder  
24 stk. pr. kasse

Vi Har gjort det
nemmere for dig.
Frisk brød bagt 
i butikken hver dag...

Baronessestang
450g.

Kærnemælkshorn

3 stk.
1 stk.

 FriT vaLg

go´priS
20,-

SU
pEr

 BiLL
igT

10 STk.

12,-

kæmpe
frugtmarkedali kaffe

metserristet 400g.

pr. pakkE

1875

FriT vaLg

1295

pr. kaSSE

100,-

FriT vaLg

10,-

spar
morgenbrød 
flere varainter

steff Houlberg
færdigretter maXi
flere varianter

FriT vaLg

1995

dove
body wasH, sHampoo, balsam
eller deo spray

pr. pakkE

4995

Smag på
højtiden 

allerede nu.

kålpølser
Hjemmelavede
pakke med 8 stk.

MAX. 6 PAKKER  
PR. KUNDE PR. DAG


