Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 41 7. oktober 2014 6. årgang

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

GRÅSTEN
PADBORG
Benløse fugle, Gullasch
Stroganoff

Oktobermenu

Forret:

Græskarsuppe med ingefærappelsin - chilirejer.
Hovedret: Kalvefilet med krydret spinat og
Svampesauce, dertil grøntsager
og Rosmarin-kartofler
Dessert:
Hjemmelavet hindbæris med
Skovbær
sauceog
og vanillecreme
Søndag den 9.
november
mandag den 10. november

Mortens aften 2014

299,-

serveres der

G

Pizza

Hovedret og dessert

Ægte Italiensk pizza
så fuglene synger

Selskaber op til 50 personer
Konfirmation, begravelse,
bryllup, barnedåb o.s.v.

Pr ½ kg

kr. 225,kr. 115,-

ÅBNINGSTIDER
Mandag
LUKKET
Tirsdag til fredag 17.00 – 21.00
Lørdag og søndag 12.00 - 21.00

E

Børn under 12 år
Inkl. forret: kr. 255,- Børn under 12 år kr. 130,-

ED
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FRIT VAL

Pris pr. person
And med hjemmelavet
rødkål, hvide og sukkerbrunede
kartofler, ½ æble medMin.
gelé,
svesker, sauce, waldorfsalat, surt
2 kuverter
og sødt.
Stort dessertbuffet: risalamande med kirsebærsauce,
hjemmelavet is, fromage, frugtsalat, kage m.m.

Mortens aften 2014

Søndag den 9. november og
mandag den 10. november serveres der
And med hjemmelavet rødkål, hvide og sukkerbrunede kartofler,
½ æble med gelé, svesker, sauce, waldorfsalat, surt og sødt.
Stort dessertbuffet: risalamande med kirsebærsauce,
hjemmelavet is, fromage, frugtsalat, kage m.m.
Hovedret og dessert
Børn under 12 år

kr. 225,-

55

00

kr. 115,-

Inkl. forret: kr. 255,- Børn under 12 år kr. 130,-

Toldbodgade 10, Gråsten Telefon 7344 1000

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

VI STILLER SKARPT

Skulpturafsløring
Lørdag den 11. oktober fra kl. 11-16

Det fejrer vi
naturligvis med
Apfelstrudel med vanille crem
fraise og friskbrygget kaffe

Schulstad
solsikke

kr.

Toldbodgade 10,
Gråsten
Telefon 7344 1000

WWW.PROFILOPTIK.DK
OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16

1 stk

Vi har grænselandets største
udvalg af træpiller,
træbriketter
samt
hestestrøelse

9

00

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

LÆKRE STØVLER FRA POLECAT
Lækker støvle
med foer
kr.

Tex med
varmt foer

500,-

kr.

Kort støvle i
ægte læder
fås i rød og sort
kr.

www.pillemadsen.dk
BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

Tlf. 43 58 48 78 ~ Industriweg 17-19 ~ 24955 Harrislee

69,-

900,-

549,-
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SUPER
Coop Grøntsager
DYBFROST

FLERE VA

Kærgården original

Coop supper

200 g.
Kg-pris 50,00

DYBFROST
1000 g

RIAN TER

FRIT VAL

1 stk

1 stk

10,-,

10,-,

1 pose

10,Frokost Favorit pålæg
eller leverpostej
FLERE VA

Danske æg

RIAN TER

G

BE G R Æ N

SET PART

Coca-Cola sodavand

Måltidssalater

I

1 bakke
1 stk

1 bakke

12,-

10,-

NYT NYT

NYT

HVER TIRSDAG I
PADBORG OG
HVER TORSDAG
I GRÅSTEN

1 flæske

Lækre salater
FLERE VA

Der sælges halve
grillkyllinger foran
butikken fra kl. 12-19

BAGEREN

35,10,-

RIAN TER

SPAR 33%

1 bakke

På Santa Maria Tex Mex

20,-

GRÅSTEN

BAGEREN

5 Kornsbrød

Delikatesse
brød

PADBORG
Napoleons hatte

Mangler
billeder
Pr stk

Kom ned og se det spændende udvalg

24,-

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-18, søndag kl. 8-17

20,-

10,-

3

BRUGSEN
Tykstegsbøffer

Gråsten
Padborg

Gyros, Skinkekød i tern
eller Skinkeschnitzler

600-650g

FRIT VAL

G

Pr pakke

800 gr

89,-

50,-

Familie
Pakkemarked

Ovnklar svinekam

2,5-3 kg

1 pakke

119,-

60,DELIKATESSE

Hjemmelavet Rullepølse
8 skiver

Huset sandwich

Lækker Hjemmelavet
Kyllingesalat med pesto
eller Bladselleri

Kun

Pr stk

2195

25,Lækker Flødekartofler

Surkød lavet af
Nakkefilet

Pr bakke

Pr 100 gr

600 gr

45,-

10,-

25,-

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8-19

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 7. oktober til og med lørdag den 11. oktober 2014
eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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Gudstjenester og Aktiviteter

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten. Åbningstider mandag - fredag kl. 10-14
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com

DØDE
Gråsten

Arne Kjær-Rasmussen ....... 18. september

Margit Henriette Beck................30. august Adsbøl
Uwe Jansen ...............................25. august Helge Petersen ................... 24. september
Kaj Stokbæk ......................... 6. september Kværs
Kathrine Marie Alm ............. 12. september Ingen

Du kan læse om kirken, sognet og aktiviteterne på vores hjemmeside eller Facebook

Onsdag den 8. kl. 19.00 ....... Sangaften i Kværs Forsamlingshus
Søndag den 12. kl. 9.30 ....... Gudstjeneste i Adsbøl Kirke
Søndag den 12. kl. 11.00 ..... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Dåb
Gråsten

Vielser
Gråsten

Minna Stokholm Nielsen ...7. september

Monica Buligin & Karsten Abrahamsen

Emil Staack Jensen .........14. september

.........................................6. september

Ida Laue Vollertsen ..........21. september

Hanne Alnor & Lars Berndt Nørholm

William Marius Bang Mouritsen

.......................................13. september

.........................................28. september

Adsbøl

Adsbøl

Ingen

Ingen

Kværs

Kværs

Ingen

Magnus Juel Petersen .....21. september

Ulsnæs-Centret
summede af aktivitet
Af Søren Gülck

Nu kan butikkerne i
Ulsnæs-Centret puste ud

Løvfaldsfesten bød på
karateopvisning af Gråsten
Karateklub.

Foto Søren Gülck

oven på et par vellykkede
dage med Løvfaldsfest.
Den årligt tilbagevendende Løvfalsfest bød på fin
musikalsk underholdning,
karateopvisning, ballonklovn, telt og stadesalg.
Vejret tilsmilede
Løvfaldsfesten, og det lokkede mange folk af huse.

Gråsten Karateklub gav
en flot opvisning, som gav
publikum et indblik i, at
karate er mere end blot en
kampsport. Naturligvis
steg interessen, da der skal
skulle gennembrydes brædder, fliser og mursten med
de bare næver. 

HAR DU STRESS ELLER
BARE FOR TRAVLT?

ion
Få inspirat
ag
til en hverd
med mere
de
arbejdsglæ
il
og energi t
n
job, familie
indst
- og ikke m
dig selv

Børnene frydede sig over at møde en ballonklovn.

Hvornår skal man skrive testamente?
Kjems Advokatfirma & advokat Jette Pertou
afholder informationsmøde

Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19.00
i Palæet, Ahlefeldvej 5, 6300 Gråsten

SEN
ETH G. PETER
B
IS
L
D
E
M
G
FOREDRA

På mødet bliver der redegjort for, hvornår der er behov for at oprette testamente,
hvad man kan bestemme i et testamente, samt hvorledes det foregår.
Der vil blive serveret en sandwich samt en øl eller en vand.
Alle er velkomne, men bedes venligst tilmelde sig senest dagen
før med oplysning om navn, telefonnummer og e-mailadresse pa
SMS (4083 0381), e-mail (hhw@kjems.dk) eller telefonisk (7465 1140)

Kultursalen
Augustenborg hallerne

T0rsdag den 23. oktober 2014
kl. 19.00 - 21.30

Pris Kr. 210,Billetsalg: www.mif.dk/kultur
TimeOut_plakatA4_sep2014.indd 3

Foto Søren Gülck

Palæet . Ahlefeldvej
5 . Gråsten . www.kjems.dk
www.kjems.dk
29-09-2014 19:57:10

5

Åben alle ugens dage fra 8-20
KALKUNMARKED

SLAGTEREN TILBYDER

Schnitzler, Tern, Strimler,
Filet eller Medaljon m/Bacon

KOTELETMARKED
Mad & Smag Skaftkoteletter,
Fadkoteletter eller Svinekoteletter

1000 gr

49

95

lg
Frit va

39

95

MAX. 5 STK
PR. KUNDE PR. DAG

Udenlandske kl. 1
2 kg
Pr. kg 7,50

Elida shampo

Elegant, Ekstra Pleje
eller Creme

Bananer
kv. 1

Knorr Middagsretter

frit valg

frit valg

festpris

festpris

55.festpris

Vinaften med EUROSPAR
torsdag 6. november kl. 19.30-22.15

Æbler

Toms Fyldte Chokolader,
Toms Festival eller
Bogø Chokolade
Udenlandske kl. 1
2 kg
Pr. kg 7,50

frit valg

12.festpris

Æbler

Udenlandske kl. 1
2 kg
Pr. kg 7,50

Buko Smelteost

Champignon, Reje eller
Skinke 250 g
Pr. kg 40,00

frit valg

29.festpris

MAX. 5 STK
PR. KUNDE PR. DAG
MAX. 5 PAKKER
PR. KUNDE PR. DAG

frit valg

Cola, Fanta, Sprite, Carlsberg,
Sport, Ramlösa, Schweppes
eller Tuborg Squas

10.festpris

Lotus køkken
eller toilet
MAX. 6 FLASKER
PR. KUNDE PR. DAG

MAX. 5 PAKKER
PR. KUNDE PR. DAG

Æbler

Udenlandske kl. 1
2 kg
Pr. kg 7,50

10.festpris

pr stk

22.- 5.-

festpris

frit valg

MAX. 3 STK.
PR. KUNDE PR. DAG

MAX. 6 STK.
PR. KUNDE PR. DAG

GRØNTAFDELINGEN TILBYDER

1.-

dYBFrOst

Æbler

festpris

pr stk

2300 gr
Pr. kg 23,91

festpris

Premier is

400 gr

Julius
Traditionel And

frit valg

16.festpris

på Den Gamle Kro i Gråsten

Der skal smages 10 vine fra
Spanien, Italien, Frankrig og
Danmark.
Lige fra en god Alsace Blanc
til Châteauneuf du Pape fra
topproducenten Rige Sabon.

Adam Alsace Blanc Reserve

Pelissero Langhe Favorita

Mar de Frades

Prisen er kun 160 kr. pr. person
inkl. et lettere traktement.

Alma Gitana Old Vine Tempranillo

Sidste tilmeldingsfrist er mandag den
27. oktober.

Falesco Falconeiri

Alle vinene er fra
GOBIvin /
VINIKASSEVIS, som vil
være repræsenteret
af mad og vinekspert
Jørn Larsen.
Jørn vil fortælle om
vinene og komme
med gode råd til
hvordan du vælger
den rigtige vin til den
rigtige mad.

Le Ragose Ripasso

Le Ragose Cabernet Sauvignon

Santa Duc Côtes du Rhône VV

Roger Sabon Les Olivets

®
Frederiksdal Kirsebærvin

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 7. oktober til og med fredag den 10. oktober 2014 eller så længe lager haves Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20
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*Alle stel i butikken med
flerstyrkeglas,
FÅ DET NYESTE DIGITALE
inkl. super antirefleks HØREAPPARAT HELT GRATIS!
Du har muligheden for at teste dette høreapparat i 4 uger:
og hærdning

1500.-

fra DKK

*Alle stel op til DKK 1000.-

Flensborg

0049 461 17617

Sønder Løgum

0049 4663 189990
Hørecenter:-1894629

Aabenraa

74623470

Esbjerg

75171742

Fredericia

Optimér din sundhed, træning og velvære
med en velfungerende rygsøjle

GRATIS

Chiropraktik Zentrum
Dansk
screening
autoriseret
Wassersleben
kiropraktor
af din ryg
v/ Hanne Futtrup
Ring og hør nærmere på +49-461-77 49 244
Wassersleben 33, D-24955 Harrislee

1. afkørsel ved Kruså grænse

v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

Fodpleje

KLINIK

ANNA-MONA
v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten

Træffes bedst mellem kl. 8-9
Tlf. 74 65 09 26
Udebehandling foretages
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

74536068

Horsens

75611600

Risskov/ Veri Center Ikast
86784337

97154515

Kolding

75531053

· Testugerne er gratis og der er ingen form for ekstrabetaling.
· Efter testugerne har du mulighed for at beholde høreapparatet,
uden egenbetaling, såfremt det offentlige har godkendt
tilskudet til et høreapparat.

Hørecenter i: Padborg, Ribe, Esbjerg,

Vojens, Fredericia, Sønder Løgum og Flensborg
Odense

63123230

Padborg

74673070

Ribe/Høm

75441544

Gråsten får 53 nye job
Af Gunnar Hattesen

Det var en festdag i
den gamle slotsby, da
ipnordic fredag flyttede
sine 53 medarbejdere
ind i firmaets nye domicil i Sydbanks gamle
bygning, som har stået
tom i 3 år.

søn, Charles Ginnerskov,
opdagede den tomme bygning efter en koncert med
Happy Singers i forbindelse
med Torvedagene. En uge
efter var den flotte bygning
købt.

Thorben G. Jensen
forventer, at ipnordic i de
kommende år vil ansætte
flere medarbejdere.
- Vi forventer, at det
kommer til at gå godt i
de kommende år, siger

Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen, Gråsten

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

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

RING 74 65 17 48



Vojens

74541550

Thorben G. Jensen, som ser
et stort potentiale i, at man
for tiden kun har under 1%
af erhvervskunderne, mens
TDC har 73% af markedet
for erhvervstelefoner.
ipnordic har 2.000 kunder, og den største kunde er
Sønderborg Forsyning. 

Foto Jimmy Christensen

Det ligger ved vandet,
bygningerne er gode og
solide, Gigthospitalet i
Gråsten skal da omdannes til sportshotel.
Det var et af de mere
utraditionelle forslag, der
kom på bordet, da Gråsten
Forum holdt borgermøde
Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansvarshavende
redaktør

Vejle

75720512

Adm. direktør Thorben G.
Jensen glæder sig over, at
ipnordic med købet af
Sydbanks gamle bygning har
fået mere albuerum.

Af Flemming Nielsen

Kig ind. Jeg masserer også
uden tidsbestilling eller aftal tid
på telefon 2247 0268
300 kr pr. time

Sønderborg

74422300

- Vi glæder os over at
kunne rykke ind i en
større og mere præsentabel
bygning, siger adm. direktør Thorben G. Jensen,
som sammen med sin

Foreslår Gigthospitalet
omdannet til sportshotel

Saengjan
Åbningstider:

Haderslev

75925950

Optik Hallmann søger 250 testlytter, aldrig mer det forkerte høreapparat!

·

Fotograf

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef
Søren Gülck

Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Tlf. 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

sg@graastenavis.dk

jc@graastenavis.dk

i Kværs Hallen om den
vision- og masterplan,
der er under udarbejdelse
for den del af Sønderborg
Kommune, der ligger vest
for Bøffelkobbel.
Mødet havde særlig fokus
på idrætsområdet, og ifølge
Gråsten Forums formand,
Peter Norman, deltog en
meget aktiv gruppe borgere
i mødet.

Deltagerne var delt op i
fire grupper, og gruppen,
der nemt kan se Gråsten
Gigthospital omdannet
til sportshotel, forestiller sig, at gæsterne kan
tilbydes dykning og andre
vandaktiviteter.
På borgermødet var der
også forslag om netværk,
samarbejde og fællesarrangementer på tværs af

Kontor:
Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13‑15
Fredag kl. 13-15 eller efter aftale
Grafisk
tilrettelæggelse
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

idrætsforeningerne og en
fælles elektronisk portal
for alle foreninger. Også
et forslag om børne-ungebedsteforældreaktiviteter
på tværs af generationerne
blev rejst.
Torsdag den 9. oktober
kl. 19.30 inviterer Gråsten
Forum til møde under
overskriften ”Børnefamilier,
institutioner og skoler”.
Mødet foregår i børnehaven på Ravnsbjergvej i
Gråsten. 

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

Grafisk
tilrettelæggelse
Bogholder

Tlf. 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

bogholder@graastenavis.dk

Jette Nørlund Pedersen
Telefon 51 51 94 13
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Restaurant

SELSKABER OP TIL 75 PERSONER
Seneste tilmelding
den 23.oktober

Live musik

Vi afslutter sæsonen den 25. oktober
med Live musik med The Andersons,
og en 3 retters menu hvor
hovedretten består af

Oksefilet

Lørdag den 25. oktober

Kr.

269,Kr.

169,-

TILBEHØR
Rosmarinkartofler og salat

Buffet

Kr.

TILBUD Fredag og lørdag

Spis hvad du kan for

Vi holder også selskaber, fødselsdage,
konfirmationer og andre store fester for op
til 75 personer. Lad os overtage besværet
for dig, så du og dine gæster kan slappe
af og føle Jer godt tilpas. Der er stadig
ledige datoer til konfirmationen 2015

ÅBNINGSTIDER

Mandag til Fredag kl. 17 - 22
Lørdag, søndag og helligdage kl. 12.30 - 22

Argentinsk
Oksefilet
med gorgonzola sauce
eller rødvinssauce

Vores restaurant ligger ved lystbådehavnen, der
har en hyggelig atmosfære, og rolige omgivelser.
Med udsigt over Flensborg Fjord kan man nyde
sin mad i fred og ro, og i hyggeligt samvær.

129,-

Restaurant Marinavej 1 · 6320 Egernsund · Tlf. 22 58 87 77

Vi vil gerne takke alle
vore gæster for en dejlig
sæson, og glæder os til at
betjene jer når vi åbner
igen i april næste år.

Du kan betale med Dankort

TA’ 3
BETAL
FOR 2

DEN BILLIGSTE ER GRATIS

TILBUDDET GÆLDER ONSDAG TORSDAG, FREDAG, OG LØRDAG OG IKKE PÅ I FORVEJEN NEDSATTE VARER

ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER
Mandag
- torsdag .......... 9.30 - 17.30

Mandag - torsdag .......... 9.30 - 17.30
Fredag
...........................
- 18.00
Mandag
- Torsdag ...... 9.30
17.30
Fredag
...........................
9.30 - 18.00
Lørdag ........................... 9.00 - 16.00
Fredag
....................... 9.30
- 18.00
Lørdag
...........................
9.00
16.00
Søndag ........................ 10.00 - 15.00
Lørdag........................
.......................10.00
9.00 - 13.00
Søndag
15.00

Gråsten
Gråsten

Slotsgade
7• 6300
Gråsten
Slotsgade
7• 6300
Gråsten
Tlf.:Tlf.:
74 65
www.toejeksperten.dk
74 30
6531
30•31
• www.toejeksperten.dk
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Keep it simple!
For en lille hund giver vi dig talefrihed i hele landet. Vores erhvervsabonnement
dækker de fleste situationer – og du kan købe tillægsydelser efter behov.
Opgradering sker automatisk – men kun hvis du får brug for den.
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Tillæg

spa
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k
99 d.
/m

Tlf. 6960 8000 | info@ipnordic.dk | www.ipnordic.dk

*

kker
1 GB D
ata DK
 .
 .
10 GB
 .  .  .  .  .
Data D
 . 49,-/
md.
K  .  .  .
20 GB
 .  .  . 19
Data D
9,-/md
K  .  .  .
.
 .  .  . 29
Fri tale
9,-/md
EU  .  .
.
 .  .  .  .  .
300 M
 .  .  .  . 9
B Data
9,-/md
EU  .  .
.
 .  .  .  . 9
9,-/md
.

*Oprettelse 95 kr. Fri tale indenfor Danmark, max. 50 timer, max. 3.000 SMS/MMS.
Læs mere på www.ipnordic.dk.

Enkelt, gennemskueligt og effektivt.
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Toptryk på køb
Toptryk i Gråsten har overtaget Als Offset. Fusionen
sker for at få bedre konkurrenceevne og større
muskler.
Als Offset er stærk på det
sønderjyske marked, mens
Toptryk i overvejende grad
har sine kunder udenfor

landsdelen, og derfor ser
begge virksomheder fusionen som en fælles styrkelse.
Produktionen vil fremover
primært foregå i Toptryks
3.000 kvm. store lokaler på
Årsbjerg. Indehaveren af Als
Offset og en del af medarbejderne følger med. 

Tidens buketter og dekorationer

Birthe Cornelius og Karin Baum udstiller på CaFeodora.

I he l e uge 42 ha r vi små over ra s kel s er ti l k u n der n e
BLOMSTER

CHOKOLADE

VIN

SPECIALITETER

Bestil fra vores butik, interflora.dk eller via mobilen.
Vi sender over hele landet.

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

Kunsten flytter ind i butikker
Af Søren Gülck

Lokale kunstnere udstiller i de kommende uger i
Gråstens butikker.

Blandt udstillingerne er Birthe Cornelius,
Egernsund, og Karin
Baum, Rinkenæs, som

2 lags undervognsbehandling
under behandlingen, + alle hulrum,
døre, motorhjælm, bagsmæk og
sveller.
• Vi bruger specialværktøj til alt
arbejde med bilens forsegling.
• Når bilen er færdigbehandlet får
du som kunde en CD med billeder
af hele processen, så du kan se
præcis hvor vi har behandlet bilen.
• 2 års garanti og certifikat herpå.

2.499,-

1.999,(Op til mellemstore biler)

Reparation af alle bilmærker
Klargøring til syn samt tilbud på eventuelle reparationer
Pladearbejde i forbindelse med mindre skader
Dækservice
Olieskift
Batteriservice
Autolakering – vi har professionelt autolakering
Motortest
Eftersyn af nye og brugte biler efter mærkets serviceskema
Bremse- og koblingsservice
Forsikringsskader
FRA

Dkr.

600,-

Ny forrude

TILBUD LIGE NU

Dkr.

hvor CaFeodora byder
på kaffe og apfelstrudel
i forbindelse med kunstafsløringen af den gamle
Gråsten eg. 

Service af airconditionanlæg

STORE BILER
Dkr.

udstiller malerier og fotografier på CaFeodora.
De to kunstnere kan opleves på helt tæt hold lørdag
den 11. oktober kl. 12.00,

Øvrige services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Inklusiv alle plastikdele som udtages

• Behandlingen tager kun 1 dag.
Få en erstatningsbil den dag
for kun 30 euro.

Foto Søren Gülck

Efterbehandling efter 2 år fås med rabat. Spørg efter pris.

• Ring til os for en pris på netop din bil.
- Også selvom dit danske forsikringsselskab
skal dække en evt. skade.

FRA

Dkr.

2200,-

Totalrengøring ud- og indvendig
• Med dybderens af sæder og kabinens himmel.
• Lakforsegling

Heideland-Ost 32 · 24976 Handewitt
ÅBENT MANDAG - FREDAG 8.00 - 17.00

Telefon: +49-461-79 98 03 38

www.asdautomobile.de
info@asdautomobile.de

KUN

Dkr.

1200,-

HOS OS KAN DU BETALE MED VISA

KUN 10 MIN. FRA PADBORG GRÆNSE – 5 MIN. FRA FÖRDE PARK
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Storkøb
Slagter
W Kurzkes
originale
kålpølser
Pose med 25 stk
kun

Køb til fryseren

150,-

Udfyld kupon og aflevere den senest den 14. oktober i slagter afdelingen
Navn ...............................................................................................................................................................
Tlf. ............................................................................ By ................................................................................
 Afhentes fredag den 7. november

 Afhentes fredag den 14. november

 Afhentes fredag den 21. november

GRÅSTEN

Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 7365 2600
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Gråsten trækker i
festtøjet
ARMSTRONG AFTEN
på Benniksgaard Hotel

Lørdag d. 11. oktober kl. 20.00

Den udødelige
Louis Armstrong
Kom til koncert med stjernetrompetisten
Lennart Axelsson og Peter Baumanns
”JazzRomances” på Benniksgaard Hotel.
Ligegyldigt hvor store andre jazz-legender var, er det
Louis Armstrong, der for hele verden selv den dag i
dag udgør selve legemliggørelsen af jazz musikken.
Tilmelding kan ske direkte til Benniksgaard Hotel og koster 399,- pr. pers. inkl. 3 retters
aftenmenu – maden er sammensat af Kreolsk og Sydstats smagselementer.
Aftenmenuen starter kl.18.30.
Yderligere oplysninger fås hos Benniksgaard Hotel og Konference Center på 74650949
eller info@benniksgaardhotel.dk. Se også www.benniksgaardhotel.dk

Gråsten er ved at trække i festtøjet til den første Æblefestival.
Store æbler blev søndag hængt op i byens gader, og de første 70 Gråsten æbletræer blev plantet.


Sejrsvej 101, Rinkenæs · 6300 Gråsten
www.benniksgaardhotel.dk · info@benniksgaardhotel.dk · tlf. 74 65 09 49

Foto Søren Gülck

EFTERÅRSSALG
Vi sælger ud af vores demo- og udstillingsmodeller og giver store rabatter

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

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

TRIMMER OG
KRATRYDDER

VILLA 520 HST
Knækstyret
90cm kombiklipper
Normalpris 22.995

SPAR OP TIL
25%

VILLA
320 HST

Eks

Knækstyret
78 cm kombiklipper
Normalpris
18.995

NU
19.995,–
Spar 3000,-

Quorp Busser

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
mail@quorpsbusser.dk

FS 240
Normalpris
5695,-

NU
15.995,–

NU
4.272,–
Spar 1423,-

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

Spar 3000,-

NU
34.995,–

PARK COMPACT 14

Spar 10000,-

Knækstyret
95 cm kombiklipper
Normalpris 25.995

NU
19.995,–
Spar 6000,-

PARK COMPACT 4WD

KU N 1 ST K LA GE R

Knækstyret, med kost
95 cm kombiklipper
Normalpris 44.995

De viste produkter findes kun i begrænset antal

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

Tinggårdvej 5, Ragebøl 6400 Sønderborg
www.skoett.dk
Telefon 74 48 66 66

Åbningstider Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag
9.00 - 12.00

100412

E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk
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Blandt gratulanterne var skotøjshandler Torben Rasmussen, Rasmussen Sko, som fik en hyggelig snak med Svend Aage Langendorff.
Foto Søren Gülck

Rykind i Gråstens
ældste forretning
Af Søren Gülck

Svend Aage
Langendorff fejrede
forleden sit 50 års jubilæum som skomager i
Gråsten.

Selv om den 85-årige skomager helst ville lade jubilæet passere i stilhed, var
der adskillige, som kiggede
indenfor i de hyggelige stuer bag skomagerværkstedet.
Gavebordet vidnede om,

at Svend Aage Langendorff
er en afholdt håndværket i
slotsbyen. 

VI STYRKER DIN PROFIL
Firmagaven - hvad enten den er til medarbejderne eller
kunderne, er en vigtig del af virksomhedens image. En attraktiv gave
efterlader indtrykket af en virksomhed, der værdsætter de personlige
relationer. Den skaber goodwill og positiv opmærksomhed.
Sport Direct har over 25 års erfaring med firmagaver. Samarbejdet
med de førende mærkevare-producenter sikrer, at vi leverer de
mest eftertragtede gaver til en god pris. Samtidig kan vi håndtere
bestilling og levering, så hele processen bliver lettest muligt for dig.

DEN RIGTIGE VARE TIL RIGTIGE PRIS
Det påstås af mange - vi gør det i praksis.

JULEAFTEN TIL TIDEN
Når juleaften nu en gang er den 24. december, er det vigtigt, at
du har gaverne klar til personalet eller kunderne til den dato.

Ring eller mail efter gavekataloget - og få
er snak med Per om de mange muligheder
for at sammensætte gaverne

INVITATION TIL AFSLØRING AF ÆBLESKULPTUR
skabt af den gamle fredseg fra torvet i Gråsten
af kunstner Johannes Caspersen
Lørdag den 11. oktober 2014 kl. 12:00 på havnen i Gråsten
foran Bellevue
-

Rinkenæs Frivillige Brandværnsorkester:
Sønderjyllandssangen og Riberhus March
Velkomst v/ formand for Gråsten Forum, Peter Norman
Afsløring og tale v/ borgmester Erik Lauritzen
Tale v/ kunstner Johannes Caspersen
Fællessang: Det lysner over agres felt
Rinkenæs Frivillige Brandværnsorkester: Vivaldis vinter
Tak for i dag v/ formand for Gråsten Handelsstandsforening,
Gunnar Hattesen
Rinkenæs Frivillige Brandværnsorkester runder af med
Bravura March

Glædelig

FIRM A JUL

Med venlig hilsen
Gråsten Æblefestival

Intersport · Nygade 14, 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 21 21
graasten@sport-direct.dk
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Vi fejrer
ÆBLEFESTIVALEN
Hele uge 42

med friskbagte
skønne
Gråstenæblekager

Deltagerne havde fokus på kunst og kultur.

Kunst og kultur i fokus
GR ÅSTEN

45,-

LEJLIGHEDER TIL LEJE
Pr. 1. december.
Ca. 80 m2, nyistandsat med
15 m2 terrasse plus 2 store
depotrum.
Leje kr. 4550,-

Indflytningsklar
Ca. 90 m2, flot nyistandsat med
to franske altaner.
Leje kr. 5950,Pr. 1. januar
Ca 140 m2, 1. sal midt i Gråsten
med ca. 15 m2 terrasse.
Leje kr. 5650,-

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

Af Søren Gülck

Som optakt til den kommende masterplan var
der forleden fokus på
kulturlivet.
Det blev en særdeles

LEJLIGHED UDLEJES
Lejlighed midt på Torvet i Gråsten på 50 kvm. med udsigt
til Slotssøen udlejes til rolig lejer uden husdyr.
Husleje 3.600 plus varme 300,- plus vand 100,Depositum kr. 12.000

BIKE SALE

BLIV
SET.
BLIV
SET.
BLIV
SET.
TÆND
LYSET!
TÆND
LYSET!
TÆND
LYSET!
Den mørke tid nærmer sig, så kom ind

LYGTESÆT
LYGTESÆT
ION 1/FLARE
1
ION 1/FLARE
1

329,329,-

LYGTESÆT
ION 1/FLARE 1

329,MACTRONIC
MACTRONIC
BIKE
PRO SCREAM
BIKE PRO
SCREAM

399,399,-

MACTRONIC
BIKE PRO SCREAM

399,-

ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten
telefon 7465 1031 · www.fribikeshop.dk

Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle priserne er inkl. moms.

1.149,-

Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle priserne er inkl. moms.

1.149,
- 1.149,

Sampak af
Granatæbleserie
Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle priserne er inkl. moms.

MJ-872
INKL. BATTERIPAKKE

Indflytningsklar 1. november

HENVENDELSE TIL
KAI PEDERSEN TLF. 2944 2039

DKNY´s dejlige æbledufte
Få lavet røde æblekinder

Den
mørke
tid nærmer
sig, så
kom ind
Denogmørke
tidstore
nærmer
så kom
ind
se vores
udvalgsig,
af cykellygter.
og
se
vores
store
udvalg
af
cykellygter.
og se vores store udvalg af cykellygter.

MAGICSHINE
MAGICSHINE
MJ-872
MJ-872
MAGICSHINE
INKL. BATTERIPAKKE
INKL. BATTERIPAKKE

konstruktiv aften, hvor
mange tanker og ideer blev
vendt.
Blandt forslagene var en
ide om at indrette den nedlagte politistation til kunstog kulturhus i Gråsten. 

kr.

100,-

SPAR

25%

Hyg dig ved vores sminkebord med at lægge en smuk makeup
Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten

Vi har flyttet rundt og er klar
til at præsentere spændende

efterårsnyheder
til hverdag og fest fra
THING i stueetagen

Eneforhandling af THING i
syd og Sønderjylland

Kunsthåndværkerhuset
A D Jørgensens gade 2 B • 6300 Gråsten
Værksted 51 83 74 34 • Butik 29 47 36 31 • www.lokalguide.dk • www.siggiantik.dk
ÅBNINGSTIDER Tirsdag - lørdag: kl. 11.00 - 18.00 / Mandag: lukket

Tilbuddene er gældende til og med den 9. februar 2013. Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle priserne er inkl. moms.

Du får en stor
æblekage
for kr.

Foto Søren Gülck
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www.hebru.dk
Åbent: Mandag - fredag kl. 10 -17.30 · Lørdag kl. 10 -14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

Gråsten & Haderslev

SPÆNDENDE
NYHEDER
I LÆKKERT BRUGSKUNST! Kom oG BLIv fRISTET...
Du må bare opleve vores nye flotte brugskunstafdeling,
der er fyldt med skøn inspiration til dig og dit hjem...
På gensyn hos Møblér med Hebru...

www.hebru.dk
Åbent: Mandag - fredag kl. 10 -17.30 · Lørdag kl. 10 -14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

Haderslev

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk
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SUPERBRUGSEN GRÅSTEN

Har du et Gråsten
æbletræ i haven?
Vi har købt et mindre parti
Gråsten æbletræer hos Hestehavegaard

Pr stk

Flotte
træer på
ca. 2 meter

175

00

SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag - søndag kl. 8-17
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GÅ PÅ OPDAGELSE
OG GØR
ET KUP
Vi har stadig mange
gode tilbud på
hylderne og på
vores gadestativer
der bugner af tøj

fra kr.

kr.
Formand for Kræftens Bekæmpelse lokale afdeling, Helle Blindbæk, og byrådsmedlem Sven
Jensen var trukket i pink og havde travlt med at puste balloner op på Torvet i Gråsten.


50,100,150,-

kr.

kr.

Foto Søren Gülck

Lyserød dag i Gråsten
Af Søren Gülck

Lyserød lørdag blev
markeret i Gråsten med

lyserøde balloner og bånd
for at støtte kampen mod
brystkræft.
Det var Kræftens

Bekæmpelse, som stod i
spidsen for arrangementet,
som havde til formål at
samle penge ind. 

Julemarked
i Lübeck
Lørdag den 29. november

Oplevelsestur til Nordeuropas største og ældste julemarked
i Lübeck. Julemarkedet er den perfekte lejlighed til at besøge den
skønne middelalderby. Byens gamle middelaldergader i centrum
er fyldt op med over 400 farverige juleboder med bl.a glühwein,
honningkager, brændte mandler, juleudsmykning, glasgaver,
julegodter og det verdenskendte Lübecker marcipan. Oplev de udsøgte
indkøbsmuligheder, de skønne cafeer eller de hyggelge gågader.
Pris: kr. 350,som inkluderer kaffe og rundstykke på henturen
OPSAMLINGSSTEDER
Nybøl Kirke
Broager Kirke
Egernsund ved elektrikeren
Ahlmannsparken Gråsten
Rinkenæs ved OK-tanken
Kruså Bankocenter
Bov Kirke
OK-tanken ved
Omfartsvejen ved Padborg

Kl. 8.00
Kl. 8.05
Kl. 8.10
Kl. 8.20
Kl. 8.25
Kl. 8.40
Kl. 8.50

På gensyn

Modetøj fra str. 34-58

ÅBNINGSTIDER
Mandag lukket
Tirsdag - fredag 10 - 17.30
Lørdag 10 - 13

Ringgade 15 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 90 00

Hår · Mode · Hudpleje

ÆBLETILBUD

Gråstenæbler til
alle kunder
uge 42

Køb en shampoo fra

SO PURE

og få en essential oil gratis

HAIRWAY
Professional minihårtrimmer
inkl. næse/øre skær
Pris kun kr.

675,-

Kl. 9.00

Ca. 4 timers shopping i Lübeck. Vi er tilbage ved 19-tiden.

Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
Telefon 2116 0683

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

Din lokale håndværker
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE

• Lavere energiforbrug
lavere varmeregning
• Sundere bolig og
bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker
Flemming-Mikael Jensen
Tlf. 74 65 40
Vandtårnsvej 15
Bil. 51 26 65
Bygningskonstruktør
6300 Gråsten

Murermester
Bygningskonstruktør
og
aut. kloakmester

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.
Et godt sted at spare
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
www.bnisolering.dk

Murermester
og aut. kloakmester

Industrivej 15, 6310 Broager
Mobil: 29 16 61 03
mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

BØRGE NØRGAARD APS
TELEFON: 74 46 15 29

60
99

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Hvis din bil
kunne vælge

GAS SERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

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

Reparation og service
af alle bilmærker

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2

Vi gennemfører opgaverne

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

EK el -service

Gisselmann

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

Annonce.indd 1

28-01-2010 08

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Annonce.indd 1
Dit værksted og servicebutik
på vejen

aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

kommer også i Padborg og Tinglev

Mølmark 13 · 6310 Broager
www.ek-el.dk

Tlf. 74 65 09 16

28-01

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

E’ Handymand fra Ketting

www.el-teknik.dk

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg
mobil nr.: 2533 2182
e-mail: macjoy@bbsyd.dk

✔ El-installation
✔ Belysning
✔ Industriservice
✔ EDB-installation
✔ Sikringsanlæg

Gråsten Foto
Bryllup og portræt
fotografering

tlf. 2323 7337
André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

håndværk gennem 185 år

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

WWW.KARLDPETERSEN.DK

VINDUER OG DØRE
Træ/alu, træ, alu, plast

TAGARBEJDE
Tegl, beton, eternit, stål, tagpap,
efterisolering, veluxvinduer

TOTALENTREPRISER
Tilbygninger, ombygninger, arkitekt,
ingeniør, tømrer, snedker, murer,
El, VVS, maler...

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
MORTENANKER
ANKER PETERSEN
PETERSEN HANS
HANS CHRISTENSEN
CHRISTENSEN
MORTEN
Tømrermester
& bygningskonTømrermester
&
struktør BTH BTH
bygningskonstruktør
MOBIL
MOBIL 20
20 27
27 98
98 99
99

Bygningssnedker
Bygningssnedker
MOBIL 26
26 80
80 30
30 17
17

✔ Tømrer

✔ Termoruder

✔ Snedker

✔ Vi udfører også
malerarbejde

✔ Fugearbejde

Troels Petersen
2092 3397

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

Allan Clausen
2989 5161

En modig kvinde signerede bøger i Gråsten

Forfatteren Tine Enger
signerer sin digtsamling til
Bente Skrubbeltrang.

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

49-årige Tine Enger
havde forleden debut
med sin første digtsamling ’Brystbærer’,
og i den forbindelse
signerede hun bøger til
interesserede i Gråsten
Boghandel.
Allerede da signeringen
startede, ankom de
første kunder til Gråsten
Boghandel for at købe og
få signeret digtsamlingen
’Brystbærer’.
Forfatteren Tine Enger
tog veloplagt imod kunderne og fortalte uden
et kny, om historien bag
hendes debut som lyriker
og udgivelsen af hendes
allerførste digtsamling:
En barsk men fuldstændig
ægte og autentisk historie,
fortalt af en modig kvinde.
Digtsamlingen
’Brystbærer’, der består 43
digte, tager sit udgangspunkt
i et sygdomsforløb, som
forfatteren for ganske nyligt
oplevede på egen krop.
Brystcancer
I december 2013 fik
forfatteren Tine Enger
konstateret brystcancer i
sit ene bryst og fik hurtigt
fjernet hele det syge bryst.
På grund af komplikationer
og bivirkninger, der skyldtes en skæv vægtfordeling
mellem det tilbageværende
bryst og en protese for det
fjernede, valgte Tine Enger
senere at få bortopereret det
andet bryst. Tilbage stod
hun med en flad overkrop,
to store ar og en masse tanker, følelser og refleksioner



strømmende igennem
kroppen.
Sit livs gyser
Det forløb, som Tine Enger
selv beskriver som sit livs
gyser, var en personlig
krisesituation, et sygdomsforløb og en chok tilstand,
som blev nedskrevet i form
af korte sætninger og sammensatte ord i lyrikkens
form, fordi hun selv, hendes
mand og mange andre i
samme situation, ikke var
i stand til at tale ud om
sygdommen.
Jeg er andet end
mine bryster
Tine Enger har valgt at
udgive sine digte i samlingen ’Brystbærer’, fordi hun
tror, at mange andre igennem deres sygdomsforløb
har haft det ligesom hende,
og derfor kan finde en form
for trøst i hendes ord, men
også fordi hun ønsker at

Indkalder til

Ekstraordinær
Generalforsamling
Tirsdag den 21. oktober kl. 19.00 i klublokalet
DAGSORDEN
1.
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Valg af kasserer.

På baggrund af, at den nuværende kasserer
har måttet trække sig og at suppleanterne ikke
har ønsket til at påtage sig opgaven, indkalder
bestyrelsen derfor til suppleringsvalg.
Bestyrelsen foreslår Bent Rasmussen til hvervet.

skabe debat omkring kvindelighed og brystkræft.
Gennem sit sygdomsforløb indså hun nemlig, at
vigtigst af alt er kærligheden, ikke blot til andre,
men også til sig selv.
Selvom Tine Enger har
fået bortopereret sine bryster, og er kommet sygdommen til livs, har hun stadig
bevaret sin kvindelighed.
Hun mener nemlig, at hun
er mere og meget andet,
end blot sine bryster, hvorfor hun har valgt ikke at få
dem rekonstrueret. Hun
tror nemlig på, at mange
kræftramte kvinder vælger
at få barmen rekonstrueret
for andres skyld, og hun peger på, at familiemedlemmer, venner og bekendte

kan have svært ved at
håndtere sygdommen og
de manglende bryster, fordi
det minder dem om deres
egen skrøbelighed og endda
dødelighed. Tine Enger
finder det derfor vigtigt at
komme kropsidealer om
kvindelighed og femininitet
til livs, og hun ønsker at stå
som et forbillede for alle
brystkræftramte kvinder,
og samtidig være beviset på,
at kvindelighed ikke sidder
i bysterne, men mellem
ørene.
- Jeg er andet end mine
bryster og jeg er glad,
storsmiler Tine Enger og
skæver stolt ned til bunken
af bøger, der på forsiden
bærer et modigt portræt af
dens forfatter, iført en stor,

nedringet, lyserød kjole
og to store ar på tværs af
brystkassen.
Inspirationskilde
I forbindelse af udgivelsen af digtsamlingen
’Brystbærer’ taler Tine

Foto Jimmy Christensen

Enger for Kræftens
Bekæmpelse, og i forbindelse med TV2’s ’Knæk
Cancer’ kampagne skal
hun i Go’ aften Danmark,
for at fortælle sin historie.
Derudover signerer hun
bøger i 4 sønderjyske
boghandler.
I Gråsten Boghandel lagde Bettina Skrubbeltrang
fra Gråsten vejen forbi,
fordi hun havde hørt Tine
Engers historie aftenen
før til et arrangement i
Kræftens Bekæmpelse,
Gråsten.
- ’Tak for i går, det var
simpelthen så godt, så
inspirerende, sagde Bettina
Skrubbeltrang til Tine
Enger, medens Tine signerede sit værk til den første
fan. 

FODBOLD
– live
SERIE 3
Gråsten Boldklub – Egen UI
Lørdag den 11. oktober kl. 15.00
Årsbjerg idrætsanlæg
Øvrige kampe:
Søndag den 12. oktober kl. 13.15: U- 16 dr. M1 - FC Fredericia
Målaktionær nr. 71 har vundet
Vi ses forhåbentlig
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TILLYKKE

Fredag den
7. november

SMOKIEBUFFET

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

Sølvbryllup
Dette yndige par kan fejre
sølvbryllup den 14. oktober 2014.

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

Vi ønsker jer stort tillykke med
dagen og vi glæder os til at
fejre det sammen med jer.

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

Kærligst jeres børn

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

Hjertelig tak

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

for den overvældende opmærksomhed ved vort guldbryllup.
En særlig tak til naboer for ranke, beboerne på
Sundkobbel for flagning og den flotte illumination og
ikke mindst kokkepigerne for deres store indsats.

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

Connie og Børge Heissel
Alnor

FOREDRAG MED
ANDERS AGGER

Det lille Teater, Gråsten

”Snart
kommer tiden”

NY DATO

Onsdag den 26. november kl. 19.00
i Ahlmannsparken i Gråsten

Af Line Knutson
Instruktion: Pia Nielsen og Dorthe Fjeldgaard

Mød DR-journalisten Anders
Agger til foredrag og hør ham
fortælle om sine bevægende
TV-programmer. Du vil skiftevis
grine og blive rørt, når han blandt
andet fortæller om Herlufsholm
Kostskole, Sømanden og
Juristen og Kongehuset.

Fredag den 7. november kl. 19.30
Søndag den 9. november kl. 15.00
Mandag den 10. november kl. 19.30
Onsdag den 12. november kl. 19.30
Billetter voksne 60 kr. / børn 30 kr.
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67
eller www.lilleteater.dk

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik

11950

med forret og dessert
Pris pr. person KR.
MORTENSAFTEN 2 retters menu for KR.169,- og 3 retters menu for KR. 199,-

Ny rekord
Der deltog 49 kortspillere, da Gråsten Skatklub
holdt klubaften i
Ahlmannsparken, og det er
ny rekord.
Aftenens vinder blev Hans
Peter Steffensen, Gråsten,
med 2643 point.
På 2. pladsen kom Poul
Henning Als, Felsted, med
2326 point, mens Orla
Rodenberg, Padborg, besatte 3. pladsen med 2312
point.
Gunnar Schmidt, Uge,

Indbrud
Der har været indbrud i
den tidligere Enghavens
Børnehave i Gråsten,
som nu er ejet af
Rendbjerghjemmet.

tog 4. pladsen med 2256
point, og 5. pladsen gik til
Jens Lorenzen, Broager,
med 1952 point.
Bent Eskildsen, Kollund,
opnåede 6. pladsen med
1905 point, mens 7. pladsen gik til Werner Clausen,
Felsted, med 1875 point.
På 8. pladsen kom Klaus
G. Petersen, Broager,
med 1761 point, mens 9.
pladsen blev besat af Gerd
Sørensen, Gråsten, med
1747 point. 

Døren er blevet sparket
ind til huset, og gerningsmændene fik på den måde
adgang til lokalerne.
Umiddelbart er der ikke
stjålet noget. 

Gråsten

Publikum skiftevis griner, er
musestille og bliver meget
rørte, når Anders Agger
med stor indlevelse, humor
og selvironi fortælle om
sine unikke oplevelser med
at lave TV-reportage.

Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92

www.kvaers-kro.dk
Tlf. 7465 9206

Temadag om
Broager Sparekasses netbank
Mandag den 20. oktober kl. 10-12
i Ahlmannsparken, Gråsten
Broager Sparekasse hjælper sine kunder igang med netbank.

Pris kr. 100,Billetter kan købes i Matas,
Gråsten Boghandel, Tinsoldaten,
Profil Optik samt Rådhuskiosken

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

Gråsten
Handelsstandsforening

Afhentning og udbringning efter aftale

Du skal have en netbankaftale.
Husk dit NemID.

Gratis
TILMELDING SENEST TORSDAG DEN 16. OKTOBER
til Birgitte Jensen tlf. 7465 1910 / 2869 0203

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 12. oktober kl. 11.00 ved Niels Refskou

ADSBØL KIRKE

FELSTED KIRKE

Søndag den 12. oktober kl. 9.00 ved Oliver Karst

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 12. oktober kl. 9.30 ved Niels Refskou

Søndag den 12. oktober. Ikke oplyst

BROAGER KIRKE

KVÆRS KIRKE

Søndag den 12. oktober kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Søndag den 12. oktober. Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 12. oktober kl. 19.30
Rinkenæs Korskirke ved Vibeke von Oldenburg

KLIPLEV KIRKE

VARNÆS KIRKE

Søndag den 12. oktober. Ingen gudstjeneste.
Der henvises til nabokirker

Søndag den 12. oktober kl. 10.00 ved Oliver Karst

NYBØL KIRKE

Søndag den 12. oktober kl. 10.00 ved Kingo

Søndag den 12. oktober kl. 10.00
ved Henrik Nygaard Andersen

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 12. oktober kl. 9.00
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 12. oktober. Ingen gudstjeneste
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Eventyrlysten arkitekt fra Rinkenæs fylder 85 år
Hans Munk Hansen sammen med sin kone Birgit
foran sommerhuset i
Dalsgård.

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Den sønderjyske
verdensarkitekt Hans
Munk Hansen fyldte
mandag den 6. oktober
85 år.
Bag ham ligger et liv rigt
på oplevelser, minder, anerkendelser og store eventyr
samlet på 4 forskellige kontinenter. I hukommelsen er
stemninger og sansebilleder
lagret fra både Rinkenæs,
Beijing og Persien i dets
storhedstid.
I en hyggelig, gammel
havepavillon ved et lille
hvidkalket, stråtækt hus,
der ligger på en skøn, idyllisk naturgrund helt ned til
Flensborg Fjord, tilbringer
den verdenskendte arkitekt
Hans Munk Hansen sammen med sin kone mange
af sommerens lange lune
aftner.
Fra vinduerne i huset, der
har været hans i 48 år, kan
han næsten se op til det
område, der som barn var
hans hjemstavn og selve

Dødsfald
Helge Petersen, Fiskbæk, er
død, 62 år. 



fundamentet for hans familie i generationer. Fra den
gamle mølle i Rinkenæs tog
familien sit udgangspunkt
og det var herfra livsforståelsen og synet på verden
blev skabt - præget af det
lille samfund, området og
grænselandet, der var født
blot 9 år før Hans Munk
Hansen selv kom til verden.
Femtiden var bestemt
Det lå i kortene, at den
unge sønderjyde selv skulle
være møller, for sådan var
det gået hans egen far, hans
bedstefar og hans forfædre
før det, men da møllen

Hjertelig tak

efterhånden mistede mere
af sin funktion, måtte Hans
Munk Hansen finde andre
græsgange at gå.
Som 18-årig startede
verdensarkitekten derfor i
håndværkerlærer, kom på
bygningskonstruktørskolen
i Sønderborg og meldte
i 1950 sin fraflytning fra
Sønderjylland til landets
hovedstad. I København
løb han ind i nye eventyr,
stødte på hidtil usete muligheder, stiftede bekendtskab med en ny kultur og
et nyt verdenssyn og han
blev præsenteret for en hel
ny og meget anderledes
livsfilosofi, der blev startskuddet til et liv i ganske
fjerne egne.

for venlig deltagelse ved min far,

Bendt Lassens
bisættelse.
Tak for alle blomster og trøstende ord.
Også en tak til Hjemmeplejen og Det palliative Team.

Dannelsesrejse
Da Hans Munk Hansen
i 1955 dimitterede som

Jette Lassen

arkitekt fra Det Kongelige
Akademi for de Skønne
Kunster, var han ligesom
alle andre danske unge
enormt interesseret i andet
og mere end Danmark, og
med et legat på 900 kr. i
lommen, drog han på eventyr i Middelhavsområdet
- en tur, der på mange
måder blev skelsættende og
bestemmende for resten af
hans liv.
Hans Munk Hansen kom
nemlig efterfølgende til
at arbejde og bosætte sig i
Iran og Teheran, hvor han
blandt andet arbejdede
sammen med Jørn Utzon,
der en dag personligt
ringede og spurgte ham,
om ikke han ville hjælpe
med at skabe et domicil
til Nationalbanken i
Teheran. Senere startede
han sin egen tegnestue i

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Hjertelig tak

Helge Petersens
begravelse.

for venlig deltagelse ved

Tak for blomster og kranse.

Johannes Schmidts

Familien

bisættelse.
Lilian og børnene

Et smukt minde og et sidste farvel...
Vi er som veluddannede bedemænd først og fremmest dedikeret til
at yde en høj grad af kvalitet og personlig vejledning i vores arbejde.
Kombineret med vores værdier og etik er det din garanti for et smukt
og værdigt minde.
Guderup
Bakken 23
Tlf. 7445 8011

Gitte J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Nordborg
Storegade 39
Tlf. 7445 1145

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

www.als-begravelse.dk

Foto Jimmy Christensen

København, blev professor på Kunstakademiets
Arkitektskole og fortsatte
gennem hele sin karriere
med at rejse ud til alle
verdens hjørner. Først i
2005, i en alder af 76 år,
lod verdensarkitekten sig
pensionere, og efter 50 års
passioneret arbejde i branchen, stod han tilbage med
en imponerende viden og
interesse om faget, en indsigt og kulturforståelse, der
er misundelsesværdigt og et
hav af oplevelser, observationer, minder og historier
at kunne se tilbage på og i
eftertiden videregive.
Rødder i Rinkenæs
Efter et halvt år hundrede
på farten, har Hans Munk
Hansen atter fundet roen

i det sønderjyske. Sammen
med sin kone, som han i
1966 blev gift med, ynder
han at tilbringe megen tid i
deres lille hus i Dalsgaard,
og selvom parret har
adresse i København, føler
de sig begge hjemme i deres
lille feriehus i baghaven
til Hans Munk Hansens
barndomsgade.
Selvom det er 85 år
siden, han kom til verden i
Rinkenæs og mere end 60
år siden, han forlod byen til
fordel for nye udfordringer,
og selvom landsbyen i den
periode har forandret sig
enormt, besidder Hans
Munk Hansen stadig en
enorm kendskab til byen og
egnen.
Et stærkt engagement og
interesse i lokalsamfundet
og dets historie vidner om,
at verdensarkitekten har
sine rødder solidt plantet
i den sønderjyske muld noget han både er glad og
stolt over. 

Alt i begravelsesbinderi

Gratis levering til omegnskirker
Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

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

Gråsten
Bedemandsforretning
Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard
Dødsfald i udlandet - dødsfald på andet sygehus - hvad så?

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
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Broager

Cykelbokse i Broager skal få
flere til at tage bussen

Af Søren Gülck

Broager har som den
første by i Sønderborg
Kommune fået opstillet
aflåselige cykelbokse
ved busholdepladsen.
Det er et forsøg på at få
endnu flere til at cykle til til
busstationen, og derfra tage
bussen.
- Hverdagen skal fungere
med arbejde, undervisning og fritid. Det skal
samtidig være fordelagtigt
af vælge miljøvenlige og
energieffektive løsninger,
som borgerne inddrages
i, siger formanden for

Formand for landdistriktudvalget, Anders K. Brandt
(EL) ved de nye cykelbokse i
Broager. Foto Søren Gülck

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

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør
ÅBNINGSTIDER

Kør ad Mølmark

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

6310 Broager

Telefon 7444 9409

Åbningstider
Mandag & tirsdag - Lukket
Onsdag - søndag - 12-17
Sct. Pauli 28 - 6310 Broager
Telefon 74 44 24 25
Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

landdistriktsudvalget,
Anders K. Brandt (EL),
Nordborg, da cykelboksene
blev indviet.
Det er borgere fra Dynt,
Skelde og Gammelgab, som
har forslået opsætningen af
boksene, for at få flere til at
tage cyklen til Broager til
undervisning eller arbejde,
når de ved, at cyklen står
klar, når de skal hjem igen.
De aflåse cykelbokse kan
bookes via Landsbylauget i
Dynt-Skelde-Gammelgab,
hvor Helle Johannsen står
for den praktiske del af
ordningen via e-mailen:
hnjoh@pc.dk
Finansieringen af cykelboksene er sket med støtte
fra teknik- og miljøudvalget
samt landdistriktsudvalget
i Sønderborg Kommune,
hvor Vejdirektoratets cykelpulje og Miljøministeriets
pulje Grønne Ildsjæle også
har bidraget. 

Ny leder af Lokalhistorisk Arkiv
Af Søren Gülck

Efter 34 år som dygtig
leder af Lokalhistorisk
Arkiv for Broagerland
gav Randi Helming forleden stafetten videre
til Orla Kristensen.

1967 at flytte til Broager for
at skrive byens og egnens
historie. Lokalhistorien gav
dog ikke brød på bordet,
så jeg fik job hos C.H.
Clausens Maskinfabrik,
hvor jeg var i 19 år, fortæller Randi Helming, som
derefter blev ansat som
kordegn i Broager Kirke,
hvor hun var ansat i 26 år.
- Jobbet som kordegn
gav mig en stor viden
om lokalbefolkningens
historie, som virkelig var
guld værd. I samarbejde
med Vibeke Fonnesberg
var jeg med i arbejdet med
at portrættere en række
spændende Broager-profiler,

Randi Helming har været
med lige siden arkivets
oprettelse i 1980.
- Det har været 34
fantastiske år. Her på skillevejen føler jeg, at der er
et velfungerende arkiv, jeg
overdrager. Jeg glæder mig
til at følge udviklingen,
men i en mere tilbagetrukken rolle, fortæller Randi
Helming, som stammer fra
Fyn, og er ud af en familie
med historie i årene.
- Vi havde en stor Tlf. 74 48 50 47
del af vores familie på
Broagerland, og da det kun
var sporadisk, hvad man
kunne læse om Broagers
historie, som interesserede
mig, besluttede jeg mig for i

Orla Kristensen afløser
Randi Helming som leder
af Lokalhistorisk Arkiv for
Broagerland.


Foto Søren Gülck

nævner Randi Helming,
som også fandt kræfter
til at sidde i bestyrelsen i
Landssammenslutningen
af Lokalarkiver, varetage formandsposten for
Amtssammenslutningen
af lokalarkiver i
Sønderjylland og være
aktiv på Cathrinesmindes
Teglværksmuseum.
Største ønske
- Mit største ønske for
Lokalhistorisk Arkiv
er, at vi får mere plads.
Drømmen om, at arkivet
kan flytte ind på det gamle
Rådhus i Broager lever stadig, siger Randi Helming.

900 m2

Det er en velanset
kending Orla Kristensen
fra Broager, der bliver ny
arkivleder.
Orla Kristensen har boet
42 år i Broager og har
fået sin store interesse for
Broagers historie fra sin tid
som lærer og skolebibliotekar på Broager Skole.
- Jeg har aldrig oplevet et
så veldrevet lokalhistorisk
arkiv. Det er en fornøjelse
at overtage det, siger Orla
Kristensen, som opfordrer
alle som har gamle effekter eller som har spændene erindringer at fortælle til at lægge vejen forbi
Lokalhistorisk Arkiv. 

bad-udstilling

Tlf. 74 48

Tlf
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Bøfstroganoff

Coop Revet ost

Yoggi Yoghurt

Broager
Coop Suppe

Flere
varianter

1 KG

00
100

Kærgården

Flere
varianter

00
10

1 ltr

1000 1000

Frisk Hakket
Bl. Fars
5-12%

200 gr

00
10

1000 gr

Lasagne eller Lasagnette

3 KG

Danæg
9 stk

00
10

1000

00
100

Coop Grøntsager
DYBFROST

Schulstad
Coca-Cola
Schwarzbrød

1000

Cremefine

Flere
varianter
Spar
5,95

Under
½ pris

Coop
Pålæg

00
10

NT
FLERE VARIA
1000 gr

00
10
D

Grovboller

Stor Leverpostej

4 stk

00
15

Smørstang

Rejesalat eller
Laksesalat

00
25

200g

SuperBrugsen Broager

L

2 fl

+ embl

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

00
12

E

00
10

ER

I

K

A

00
22

T

E

S

S

E

N

00
10

ET
HJEMMEL AV

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 11. oktober 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

KUN FREDAG FRA KL. 11
Luxus håndmadder

00
10

Kan forudbestilles på 73441516

tlf. 73441500
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Der var fest og glade dage ved oktoberfesten i Broager-Hallen.

FORTÆLLEGUDSTJENESTE
Søndag den 19. oktober kl. 17.00
Ved en kort ”fortællegudstjeneste” vil
Birgitte Hjarvard Licht genfortælle
Karen Blixen: ”Det drømmende barn”.

www.broagerkirke.dk

EGERNSUND
PENSIONISTFORENING
afholder

Fotos Jimmy Christensen

550 til oktoberfest i Broager
Af Michael Jørgensen

Oktoberfesten i Broager
lørdag blev en stor
succes m ed 550 feststemte og festklædte
deltagere i ”Broager
Stadt Halle”
Alt var udsolgt og de 550
veloplagte gæster havde en
super aften med masser af

øl i lange baner, schnitzler
og Jägerbombs.
Musikken blev leveret af
Sju-bi-quadro, som satte
den helt rigtige party stemning fra første fløjt til festen
sluttede kl. 24.00.
I en veldekoreret hal med
masser af flag, vimpler
og bannere i blå og hvide
farver var rammerne for et
brag af en fest lagt.

Arrangørgruppen havde
svært ved at få armene ned
efterfølgende. Rigtig mange
gæster udnyttede, at der var
”Happy hour” fra kl.16.00,
da dørene åbnede og frem
til kl.17.00, hvor festen gik
i gang.
Der blev langet mere end
1.400 liter øl over disken,
samt mere end 1.500 af
de populære Jägerbombs

5. A vandt DM i historie

Onsdag den 29. oktober kl. 14.00
på Egernsund Skole
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er
foreningens vært ved kaffe og kage.
Derefter holder vi et lille lottospil.

HUSK LOTTOSPIL
Onsdag den 8. oktober kl. 14.00
Bestyrelsen

Er der behov for et medborgerhus i Broager, hvor
borgere, interessegrupper, foreninger m.ﬂ. kan mødes
og afholde arrangementer, kurser, foredrag med mere?
En aktivitetsgruppe i Broager ønsker at indkalde
til et borger-møde, hvor borgere, foreninger,
interessegrupper m.ﬂ. fra Broager og omegn, ligeledes
inviteres repræsentanter fra byrådet og kommunen
og alle er meget velkommen. På mødet håber vi at
få afklaret, om der er behov/interesse for, at der
arbejdes videre med, at undersøge muligheden
for etableringen af et medborgerhus i Broager!

Mødet afholdes
tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19.30
på Degnegården i Broager
Vel mødt!
Aktivitetsgruppen Allégade-Huset, Broager

Af Gunnar Hattesen

Danmarksmesterskabet i
historie endte med en flot
1. plads til 6. A på Broager
Skole.
Slaget blev udkæmpet på
spørgsmål på Frederiksborg
Slot fredag mellem de bedste klasser i kategorien for
5. og 6. klasserne.
Godt 200 elever kæmpede på finaledagen på
historisk paratviden i årets
historiedyst, som har haft
deltagelse af over 20.000
skoleelever over hele
landet. 

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Medborgerhus
i det gamle
Rådhus i Broager?

blandet med alskens mulige
andre former for alkoholiske drikke.
Maden fra Holbøl
Landbohjem var helt i top
med de bedste schnitzler
nord for alperne.
Næste år bliver der plads
til 650 gæster, og oktoberfesten løber af stabelen lørdag
den.3. oktober 2015. 

6. a på Broager Skole er danmarksmester i historie.

Foto Søren Gülck

Uden kørekort Indbrud
En 57-årig kvinde blev forleden stoppet på Broagervej
mellem Nybøl og Broager.
Det var 5. gang, hun kørte

bil uden at have kørekort,
så politiet konfiskerede
bilen. 

Ved et indbrud på Island i
Egernsund blev der stjålet

Georg Jensen bestik, parfume og guldsmykker.
Gerningsmændene kom
ind i villaen ved at bryde et
vindue op. 

Nygifte i Broager Ny mekaniker
Lisbeth Lysgaard Paulsen,
datter af Inga og Boye
Paulsen, Broager, blev
lørdag i Farre Kirke ved
Give gift med Kristian
Østergaard-Jensen, søn af

Tove og Jens ØstergaardJensen, Farre. 

Dødsfald
Bendt Lassen, Dynt, er
død, 66 år. 

Ved EUC-Syd i Aabenraa
har Jacob Andersen bestået sin svendeprøve som
personvognsmekaniker.
Han er udlært hos

Fromms Autoservice
Broager ApS. 

Dødsfald
Johannes Schmidt, Broager,
er død, 85 år. 
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home Broager præsenterer...
Flot rødstensvilla med skøn udsigt til vandet

Flot og velholdt kvalitetsvilla i Gråsten - SKARP PRIS

1. række

Egernsund | Reefslagervænget
En flot og velholdt villa, som er opført
af nuværende ejer og tillige tilbygget
i 2001. Tilbygning er velintegreret og
holdt i samme stil som det oprindelige
hus. En villa af de sjældne.
Sag: 703-00579 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Kontantpris
2.545.000
130.000
Udb.:
12.967/11.727
Brutto/Netto:
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
11.452/11.149

KfdnC
223

699 1985

7

2

Energi

Nyistandsat villa med flotte materialer

NY PRIS

Lige ved
skoven

Gråsten | Hjortevej
I et meget attraktiv villaområde i Gråsten
sælges denne gode kvalitetsvilla. Villaen
er opført af Eurodan og fremstår lys og
indflytningsklar. Villaen ligger i meget kort
afstand til Gråsten skov, som giver mange
gode naturoplevelser for hele familien.
Sag: 703-00340 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Perfekt familievilla i gode omgivelser

Gråsten | Vandtårnsvej

Kontantpris
1.895.000
Udb.:
95.000
Brutto/Netto
9.878/9.456
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
8.590/8.909

KfdnC
167

914 2001

5

1

Klassisk rødstensvilla fra 1940 med super
god beliggenhed i Gråsten. Villaen ligger
grænsende op til skoven, i gåafstand til
skole og tæt på indkøb. En beliggenhed
som alle drømmer om.
Sag: 703-00555 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Energi

Kontantpris
1.095.000
55.000
Udb.:
6.013/5.489
Brutto/Netto:
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
5.328/5.206

KfdnC
120

537 1940

3

3

Energi

Smuk villa med den bedste beliggenhed

Skøn kvalitetsvilla med udsigt til vandet

Flot
renoveret
Gråsten | Hvedemarken, Rinkenæs
Perfekt familievilla med suveræn planløsning i Rinkenæs. Villaen er opført i 1986 i
pæne mursten og solidt betontag. Fremstår i meget velholdt stand ude som inde.
Sag: 703-00453 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Gråsten | Skovvej
Kontantpris
1.100.000
55.000
Udb. kr.:
6.176/6.122
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
5.548/5.882

KfdnC
156

662 1986

6

1

Energi

Velbeliggende villa med pudset facade

NY PRIS

Sag: 703-00544 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Egernsund | Havnevej
Denne villa er virkelig en ener.... Villaen
er opført i meget lækre og vedligeholdelsesfrie materialer. Ejendommen er
opført med flot mursten fra Petersen
Teglværk og flot tegltag som til sammen
giver en helt unik bolig. Villaen er beliggende i tidligere teglværksområde med
super skøn udsigt til Nybøl nord og med
skoven lige ved hånden.
Sag: 703-00510

Utrolig smuk og totalt moderniseret villa
fra 1930 med vandskuret facade og sortglaseret tegltag. Beliggende på meget
attraktiv beliggenhed i Gråsten tæt ved
skolen, skoven og slotssøen.

Kontantpris
2.195.000
110.000
Udb. kr.:
11.131/9.793
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
9.855/9.298

KfdnC
165

498 1930

6

2

Energi

Velbeliggende andelsbolig i Gråsten

Telefon: 74 44 16 98

Se mere på home.dk

Gråsten | Gl Færgevej
Hyggelig og charmerende villa i Alnor
med pudset facade, sprossevinduer og
eternittag. Villaen er opført i 1920 og
fremstår i pæn stand. Villaens beliggenhed giver kort afstand til strand og vand.
Sag: 703-00452 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Kontantpris
795.000
40.000
Udb. kr.:
4.759/4.517
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
4.234/4.264

KfdnC
124

722 1920

5

1

Kontantpris
2.595.000
Udb.:
130.000
Brutto/Netto:
13.082/11.793
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
11.336/11.057

KfdnC
Energi

181

168 2009

4

2

Energi

Gråsten | Bryggen

Andelsbolig

Velbeliggende andelsbolig ved Gråsten Købspris:
havnefront med udsigt til vandet og egen Mdl. boligydl./anv.udg.:
balkon mod vest. ”Bryggen” er et skønt
boligområde med ordnede forhold, pmuligheder samt udhus
Sag: 703-00573 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

350.000
5.672/1.128

dKCnF
2001

90

2

2

1

Energi

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

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Sundeved

2.500 til høstdag i Ullerup

Af Søren Gülck

Den årlige høstdag
hos Land og Fritid i
Ullerup blev lidt af et
tilløbsstykke med 2500
besøgende.
Et trækplaster var, at der
skulle trækkes lod om

Publikum fornøjede sig med
at kigge på de mange boder.


Foto Søren Gülck

en bil i samarbejde med
Fodboldklubben BNS.
Der var masser at opleve
både ude og inde for voksne
og børn.
Hvis man var til fart
og tempo, kunne man
sammen med garvede
driftkørere få sin lyst styret.
Mange betalte 200 kroner
for at få hjertet op i halsen,
se livet passerer revy og
fornemme den sidste time i
en sky af brændt gummi.
I hallerne var der smagsprøver på stribe med lokale specialiteter for enhver
smag og pengepung.
Det blev en god dag, som
beviste, at Sundeved har
masser at byde på. 

Heldig vinder af ny bil
Af Søren Gülck

Mange havde drømt om
at vinde den spritnye
VW Up, som var 1.
præmien i et lotteri,
som fodboldklubben
BNS i samarbejde med
Land og Fritid i Ullerup
havde arrangeret.
Lørdag den 4. oktober kom
så dagen, hvor spændingen
blev udløst. Allerede fra kl.
9 om morgenen var køen

lang for at prøve nøglerne
til den næsten forheksede
hængelås.
Der skulle gå 4 timer,
før Jan Lorenzen fra
Bøjskovskov satte sin
købte nøgle i og fik låsen
til at springe op. Den store
gevinst kom helt bag på Jan
Lorenzen, så der gik det
meste af en time og utallige
håndtryk, før han var kommet sig over overraskelsen.
BNS fik solgt lidt over
1.800 nøgler á 100 kroner,

Sundeved
Husholdningsforening

FOKGILDE

Mandag den 20. oktober 2014 kl. 18.30
på Forsamlingsgaarden Sundeved

Vi serverer en 3 retters middag + kaffe
Amerikansk lotteri
Underholdning v. ”Rebbøl Salonorkester”
Pris pr. person 150,00 kr
ØL/VIN medbringer I selv
Tilmelding senest den 15. oktober 2014 til
Inger på tlf. 7444 1527

så bilen gav et pænt overskud til BNS. 

Det var en populær vinder og
et mangeårigt medlem af
BNS, Jan Lorenzen, som
vandt bilen. Han er både
aktiv som spiller og træner i
BNS.
Foto Søren Gülck

Nybøl Skole smagte på maden
sammen med Sebastian
Af Gunnar Hattesen

Nybøl Skole havde
forleden besøg af
Sebastian Klein, som
skulle lære eleverne om
sund mad, at smage
på mad, som de ikke
havde smagt på før
og at smøre gode
madpakker.

På gensyn
Bestyrelsen

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

Det lykkedes Sebastian Klein
at få stort set alle børnene til
at prøvesmage for eksempel
chili, fennikel og andre
usædvanlige ting.

Foto Jimmy Christensen

Eleverne var delt op
i tre grupper og kom
efter tur rundt til tre
værksteder, hvoraf det ene
var et smageværksted og

derpå de to andre , hvor der
skulle laves æggesalat og
torskerogssalat.
Arrangementet var et
tilbud til Nybøl Skole fra

Coop, der sender Sebastian
Klein, som børnene kender
fra blandt andet Ramasjang
på TV rundt på skoler i
hele landet. 

Hørt i byen
Sammenlægningen
af de tre brandmænd
- Gråsten Frivillige
Brandværn, Rinkenæs
Frivillige Brandværn
og Egernsund Frivillige
Brandværn - er blevet
udskudt.
Forfatteren Bente Løwe
Christiansen udgiver et
lille eventyr om Gråstenæblet. Bogen bliver
trykt i denne uge og udkommer i uge 42.
Foreløbig er der solgt
1.050 billetter til koncerten 7. november i
Kværshallen med det
verdensberømte band,
Smokie. Hans Lenger
oplyser, at man mangler
at sælge 350 billetter for
at få total udsolgt.
TV 2 Fri havde mandag
aften premiere på det
første afsnit af reportageserien ”De kongelige
slotshaver”. Den følger
gartnerne i blandt andet
Gråsten Slotshave og
byder på indblik i blandt
andet blomsterdekorationer til Dronningens
toiletbord og grøntsagehøst til regentparrets
middagsbord.
Gråsten Garden holder
koncert lørdag den 1.
november kl. 14.30 i
Ahlmannsparken.
Kværs Idrætsfriskole er
nu oppe på 45 elever.
Alt tyder på, at Gråsten
Ringriderforening undgår en retssag om de kanonslag, som blev affyret
under ringriderfrokosten
i 2013. Beredskabsstyrelsen er kommet med en
udtalelse, der indstiller
kanonmesteren til en
bøde. Den vil givetvis
blive på 25.000 kroner.
Styrelsen har nemlig
vurderet, at en uddannet
fyrværker skal være ansvarlig for kanonslagene.
Ringriderfrokosten har
gennem mange år haft
tradition for affyring
af kanonslag, men i år
droppede man dem. 
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Diamantbryllup i Gråsten
sine egne veje. Han har
altid været en handlingens
mand, som har taget ansvar
og aldring været bleg for
at prøve nye udfordringer.
Han begyndte at kører
mælk for Avnbøl Mejeri,
og det gjorde han i 10 år. I
mellem tiden kom tre børn
til verden, som Maria tog
sig kærligt af.
I Avnbøl fik de installeret
et par vaskemaskiner i

Af Søren Gülck

Maria og Andreas
Bladt, Bryggen 14,
Gråsten, kan tirsdag
den 14. oktober fejre
diamantbryllup.
På dagen tager de til andagt
i Ullerup Kirke, hvor det
hele begyndte en lørdag i
1954.
Begge er fra Sundeved.
Maria er købmandsdatter
fra Ullerup og Andreas er
landmandssøn fra Rufas.
Drømmen var, at de
skulle drive Andreas
fødegård videre. Det skete
imidlertid ikke, men til
gengæld gik Andreas Bladt

huset, da der var efterspørgsel på at få vasket. Vaskeriet
voksede og kørte i perioder
næsten i døgndrift. Maria
var også engageret i vaskeriet samtidig med, at
hun tog sig af de daglige
gøremål i huset.
Efter 16 år med vaskeri
og en galoperende elmåler
skiftede Maria og Andreas

Bladt spor. Der var
efterspørgsel på varer og
maskindele til landbruget.
Andreas Bladt har altid været en dygtig handelsmand,
og det blev til nogle forrygende og gyldne år. Mens
Andreas var på landevejen,
passede Maria butikken
og regnskabet hjemme i
Avnbøl.

Sygdom satte imidlertid
en stopper for forretningen
i 1998, som blev lukket. De
solgte ejendommen og flyttede til Gråsten. Andreas
er stadig på landevejen som
sælger trods sine 82 år.
I det gæstfrie hjem er
der opvokset 3 børn, og
diamantbrudeparret har 7
børnebørn og 3 oldebørn.
Festen holdes på Holbøl
Landbohjem. 

Maria og Andreas Bladt har
været gift i 60 år og kan
tirsdag den 14. oktober fejre
diamantbryllup.


Foto Søren Gülck

Afløser som serviceassistent
hos Forenede Service A/S
Forenede Service søger hurtigst muligt
afløsere ved ferie og sygdom hos rengøringen
på en større virksomhed i Guderup.
Vi søger en ansvarsbevidst stabil medarbejder
der ønsker en ekstra indtægt ved siden af
nuværende indtægt. Vi kan i den sammenhæng
tilbyde dig afløserjob hos Forenede Service
A/S som rengørings medarbejder.
Det er kun tale om afløserjob ved ferie og sygdom.
Vores arbejdstid ligger i tiden kl. 6.00 til 14.00
Du skal kunne tale og forstå dansk.
Vi har pt. Ingen ledige faste jobs.
Ansøgning eller spørgsmål sendes
til rengoering@linak.com
Der afholdes samtaler efter aftale

Mangler du underholdning til julefrokosten?
Så prøv

Kalle Pet’sens
Greatest Hits Juleshow 2014!
nejysk.
En halv time med musik og sang på syn
-anlæg” og giver dig:
Kalle kommer med sit nye ”kalle-oke
)

Julebuffet
ud af huset

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

lade
Fiskefi let m/remou
kr. 15,00
og citron
kr. 8,0 0
Surrib
kr. 8,0 0
ål
idk
Hv
kr. 12 ,00
k
æs
Æblefl
kr. 12 ,00
Frugtsalat
kr. 18,00
Røget lak s

Andesteg med
rød kå l
Mørbradbøf
Ost (3slags)
Brød og smør
Sylte
Medister pølse
Ribbensteg

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

æ født i Byllerup Bov
Et barn er født i Bethlehem (Et barn
Let it be (La´ no væe)
You sexy thing (Din sexe ting)
)
We are the champions (Vi æ synnejy´e
Plus julesangene:
Søren Banjomus (Heine Fingerspitz)
So this is Xmas (Æ sælle min kritba)

Med andre ord

Kom i julestemning mæ Kalle P.
– et show wo olt ka´ ske!
FØLGENDE DATOER ER LEDIGE

November 21.-22.-23. og 28.-29.-30.
December 5.-6.-7. og 12.-13.-14.
og 19.-20.-21.

Pr. kuvert kr.

10950

MIN. 12
PERSONER

Julebuffet
inkl. brød og smør kun kr.

11900

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

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06

:

Kontakt Kalle P´s manager Lars Thiesgaard
på lthiesgaard@gmail.com

Så finne vi u a naue!
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Estate Gråsten - Vi gør boligjagten sjovere
Villa med fantastisk beliggenhed
Egernsund
Sundgade 6
Stilfuld muremestervilla med en
unik beliggenhed, hvor grunden
går direkte ned til Flensborg Fjord.
Ejendommen udbydes ved
tilbudsgivning. Kontak Estate
Gråsten for nærmere information.

NYHED

Pris:
Udb.:

1- familieshus

Pænt familiehus med 5 værelser

1- familieshus

NY PRIS

2.000.000 Brt.:
100.000 Nt.:

11.025
10.234

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.605/5.478

NYHED

Sagsnr. 932
215/5

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

1- familieshus

1.810

2/2

2

1906

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

1- familieshus

Ejendom på 6939 kvm. stor grund

1- familieshus

Murermestervilla ved skoven
Gråsten
Stjernevej 17
Charmerende villa med en dejlig
beliggenhed i Gråsten. Fra villaens
have har man direkte adgang til
skoven, der ud over er der ikke
langt til Gråsten Slot, slotssøen,
Gråsten centrum og meget mere.

NY PRIS

Pris:
Udb.:

Pris:
Udb.:

1.000.000 Brt.:
50.000 Nt.:

6.250
5.214

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

3.400

1- familieshus

Pris:
Udb.:

1.250.000 Brt.:
65.000 Nt.:

6.575
6.421

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.188/3.449

Sagsnr. 708

179

1.049

Pris:
Udb.:

1/4

Delvist renoveret nedlagt landbrug

1

3.400

Sagsnr. 938

801

2/5

1- familieshus

Bovrup
Blansvej 35
Landejendom med mange
muligheder beliggende rolige
omgivelser nær Bovrup med
indkøbsmuligheder og børnehave.
Derover at der gode busforbindelser til skolen i Varnæs.

Pris:
Udb.:

1.195.000 Brt.:
60.000 Nt.:

Herskabelig murermestervilla

1- familieshus

6.317
6.548

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.076/3.700

Sagsnr. 866

143

6.939

2/2

Højt beliggende ejendom nær skov

1

1934

1- familieshus

EN VIRKELIG CHARMERENDE OG VELHOLDT EJENDOM
Rinkenæs
Nederbyvej 67
Her får du en virkelig spændende
og renoveret villa, hvor der er lagt
vægt på det gode materialevalg og
man har været tro mod huset
oprindelig stil og valgt at genskabe
mange fine detaljer.

Pris:
Udb.:

2.495.000 Brt.:
125.000 Nt.:

Sagsnr. 809

693

1/5

Stor villa på i alt 336 m2.
1.000.000 Brt.:
50.000 Nt.:

6.250
5.214

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

3.400

Pris:
Udb.:

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205

1.000.000 Brt.:
50.000 Nt.:

12.140
10.523

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.375/4.587

171/4

Pris:
Udb.:

1959

0

ÅBENT
HUS

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205

3

6.250
5.214

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

1977

1- familieshus

1.000.000 Brt.:
50.000 Nt.:

5.548
5.508

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

0

................ ... ........................... ................................
Nybøl
Bispevænget 44
I Nybøl sælges dette flotte gulstens
parcelhus med tilbygning fra 1998
og med 5 gode værelser. Til huset
hører bl.a. en flisebelagt indkørsel
til carport med tilhørende
redskabsrum samt velanlagt have.

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205

950.000 Brt.:
50.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.895/3.175

192/40

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205

1- familieshus

2

1907

1- familieshus

6.250
5.214

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

0

3.400

0

ÅBENT HUS SØNDAG D. 12/10 KL. 12:00-15:00
Gråsten
Felstedvej 19
Nedlagt landbrug med mange
anvendelsesmuligheder beliggende
på 6254 kvm. stor grund nær
Gråsten. En del af huset er i 2012
blevet renoveret med nyt køkken
stue samt mindre værelse.

Pris:
Udb.:

1.095.000 Brt.:
55.000 Nt.:

6.672
6.106

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.712/3.507

Sagsnr. 873

170

6.254

2/2

2

1930

Gråsten
Tværvej 18
Højt beliggende ejendom med vue
ud over Gråsten og skoven. Her får
du en god beliggenhed, billigt hus
hvor du har mulighed for at sætte
dit eget præg. Huset har en god
kælder samt udestue på 16 m2.

Pris:
Udb.:

450.000 Brt.:
25.000 Nt.:

2.788
2.916

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 1.575/1.850

Sagsnr. 861

64/64

641

1/1

2

Egernsund
Sundgade 39
Velholdt og charmerende
familievilla med en dejlig have der
indbyder til sjov og leg. Huset er
løbende renoveret og flot
vedligeholdt. Fra villaen har man
bl.a. kort afstand til badestand.

1950

Pris:
Udb.:

8.150
7.583

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.948/3.896

Sagsnr. 884

220/116 1.308

Estate Kjeld Faaborg
S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

1.550.000 Brt.:
80.000 Nt.:

6300@estate.dk

74 65 09 33
www.estate.dk

2/4

3

1942

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

Uge 41 7. oktober 2014 6. årgang

BRILLELEJE Smagsprøver hittede
Af Gunnar Hattesen

Lej f.eks. 3 par briller

99,pr. måned

Alle briller i butikken er med i lejeordningen.
Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md.
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

KONTAKTLINSER

79,Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

FAHRENDORFF
OPTIK

Fotos Jimmy Christensen

Man skal have heldet med
sig, hvis man planlægger
at arrangere en vellykket
gourmet festival. Det
havde de lørdag i Padborg
Torvecenter, hvor humøret
var højt, for vejrguderne var
med arrangørerne.
Smagsprøverne fristede,
det samme gjorde underholdningen med Finn
Nørbygaard og musikeren
med Moonjam. 

Pr. måned inkl.
- Gratis kontrol
- Gratis prøvetid
- Gratis udmåling
Jernbanegade 38 Sønderborg
(over for Schmidts delikatesse)
Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

Nu bliver det brændende!

Steak
variationer
direkte fra
Lava-grillen

... og naturligvis vores
traditionelle
specialiteter fra

Balkan regionen

Südermarkt 9 · Flensburg · 0049 (0) 461 24520
www.essen-in-flensburg.dk
Spis i vor restauranter og benyt:

GRATIS PARKERINGSBILLET

Sådan viker det!
Parkeringsbilleten fra PRS (Parkeringshuset Rote Strasse 15) bliver
ombyttet i restauranterne til en gratis parkeringsbillet

I h j e r t e t a f F l e n s b o rg

Tæt ved grænsen i Padborg og nær
Fleggaards indkøbcenter

KliPlev
NATursTeN
KliPlev
NATursTeN
entreprenør &
vognmandsfirma
entreprenør &
& vognmandsfirma
vognmandsfirma
entreprenør

Vores ugeplan!
Mandagtil
tilFredag
Fredag......
Mandag

Lørdagog
ogSøndag
Søndag
Lørdag

fra
kl.
12:00
til
15:00
8,90
fra
frakl.
kl.12:00
12:00til
til15:00
15:00 €€€€ 8,90
fra
kl.
12:00
til
15:00
fra
kl.
17:30
til
23:00
12,90
fra
frakl.
kl.17:30
17:30til
til23:00
23:00 €€€€ 12,90
fra
kl.
17:30
til
23:00

fra
kl.
12:00
til
15:00
fra
frakl.
kl.12:00
12:00til
til15:00
15:00 €€€€ 12,90
12,90
fra
kl.
12:00
til
15:00
fra
kl.
17:30
til
23:00
12,90
fra
frakl.
kl.17:30
17:30til
til23:00
23:00 €€€€ 12,90
fra
kl.
17:30
til
23:00

Græsk buﬀet
buﬀet Græsk
Græsk buﬀet
buﬀet
Græsk
12,90
12,90
Vi har også lokaler til 30 og 50 personer Vi kommer gerne med menuforslag fra vore grilltallerkner samt a la carte.
Holm 9 (ved siden af Karstadt) Flensburg · + 49 461 27840
www.essen-in-flensburg.dk

Kvalitetsdæk
til Tysklands

LAVESTE
DAGSPRISER!

v/
v/August
August Hansen
Hansen
v/
August
Hansen
Alt
i ilevering
afafsten,
skærver,
grus,
Alt
levering
sten,
skærver,
grus, sand,
sand, stenmel
stenmel m.m.
m.m.
Alt i levering
af sten, skærver,
grus,
sand,
stenmel
m.m.
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og vandløbssikring
vandløbssikring m.m.
m.m.
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og
vandløbssikring
m.m.

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a
8a
Bjerndrupvej
8a
6200
6200Aabenraa
Aabenraa
6200
Aabenraa

74
74 68
68 76
76 14
14
74
68
76
14
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEEN
& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

I

!
T
IF ER
SK TIM ID
K
T
DÆ 48 TAL
EN AF
ND
NG

RI

7,90€

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

KOLLUND
KIRKE

SOGNE

HOLBØL
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 12. oktober kl. 11.00
ved Malene Højen Lundqvist

KOLLUND KIRKE
Søndag den 12. oktober kl. 9.30
ved Malene Højen Lundqvist

HOLBØL KIRKE
Søndag den 12. oktober
Kirkebil til kollund

BOV & HOL BØL SO GN E

Åben Præstegård
i Holbøl

Torsdag den 9. oktober
kl. 9.30
Præstegårdens stuer er
åbne for hyggelig samvær.
Kaﬀe og rundstykker
Ingen tilmelding

Ikonværksted
Torsdag den 9. oktober kl. 10.oo
i Konﬁrmandstuen, Padborgvej 40a, Bov
Mød op vi har materialer
til at lave et lille billede,
som du kan bruge som dit
egen personlige ikon.
Gratis

Andagt og foredrag
om HÅB:

Dagligt liv i Europas mest sikre fængsel
Torsdag den 9. oktober kl. 19.00
andagt i Holbøl kirke
Efterfølgende foredrag med
fængselspræst Jesper Birkler
Om hverdagen som præst
i et fængsel, skyld og straf
hvordan manifestere
det sig i et fængsel.
Gratis adgang

Kirketjener søges
Bov sogn søger en deltids kirketjener 17 timer
ugentlig, primært til gudstjenester og
handlinger i Kollund kirke, samt aﬂøsning
ved ferie, fri- og sygedage i Bov kirke.
Stillingen består udover kirketjeneste
i rengøring, klargøring til møder, samt
lettere pedelopgaver. Der er krav om
rimelige danskkundskab. Ansøgningsfrist
onsdag den 15. oktober kl. 12.00

Læs mere www.bovsogn.dk
Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes graver tillige
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

Minna og Holger Sørensen
har haft 70 gode år som
hinandens støtter i både
opgangs- og nedgangstider,
og de er taknemmelige for,
at de forleden kunne fejre
jernbryllup.

Foto Jimmy Christensen

Minna og Holger fejrede jernbryllup
Af Gunnar Hattesen

En af de mest usædvanlige bryllupsdage
blev markeret onsdag
den 1. oktober, hvor
Minna og Holger
Sørensen, Hjulmagervej
8, Bov, kunne fejre
jernbryllup og dermed,
at de har været gift i
70 år.

WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

liv, siger ægteparret, som
fra 1951 til 1990 drev en
landejendom i Hokkerup.
Det blev til 39 flittige år på
gården, som blev udvidet
med en stor svinestald og
jord blev købt til. Som
medhjælpende hustru delte
hun sin mands glæde over
dyrene. Gården blev i 1990
overdraget til en søn, og
parret flyttede til Kliplev,
hvor de boede i 9 år, og for

15 år siden flyttede de til
Bov.
Parret har tre børn.
Marie bor i Svogerslev ved
Roskilde, Søren i Bov og
Jørn i Hokkerup. 

Dødsfald
Ernst M. Pedersen, Bov, er
død, 79 år. 

Kollundhus Dit forsamlingshus
Vores højtelskede pige

Samanta Haritonova
er pludselig taget fra os
* 17. maj 2000 † 29. september 2014
Familien
Begravelsen finder sted ved Bov Kirke
fredag den 10. oktober kl. 12.30
Højtideligheden slutter ved graven

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller www.kollundhus.dk

Bov - Padborg
Begravelsesforretning
Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Rie Rabøl Jørgensen

Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker
Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke

Minna (87), der stammer
fra Hønsnap, og Holger
Sørensen (93), der er født
i Billund, kan glædes
ved deres gode helbred.
De stortrives i deres andelsbolig, som passes ved
fælles hjælp. Parret har dog
nabohjælp til græsplænen,
da plæneklipper og rollator
var for besværlig at køre
samtidig.
- Vi har haft et godt

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

Svend Hedegaard

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
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Elev Louise Lorenzen aflægger fagprøve i Matas. Her
ses hun sammen med en
anden af butikkens ansatte,
Vannida Daongam.

Foto Jimmy Christensen

Fagprøve kommer
kunderne til gode
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

I uge 41 sker der noget
ganske særligt i Matas i
Padborg.
I forbindelse med elev
Louise Lorenzens fagprøve
vil der i butikken nemlig

være specielt fokus på
mærket ’Beaute Pacifique’,
og det vil på mange måder
komme kunderne til gode,
lover den unge elev.
Den 9. december 2014
bliver 21-årige Louise
Lorenzen, som er elev hos
Matas i Padborg, udlært

materialist, og i den forbindelse skal hun aflevere en
fagprøve, der både bygger
på en praktisk arbejdsopgave i butikken, samt en
dokumenterende teoretisk
opgave om forløbet.
Den unge elev har valgt
at fokusere på det danske

SuperBrugsen Padborg og Bov Kro
inviterer til

Vin og Gourmetaften
Fredag den 24. oktober kl. 18.00

sælger fra ’Beaute Pacifique’
gæste butikken, og foretage
hudscanninger på i forvejen
tilmeldte kunder.
Derudover er der både
konkurrencer, aktiviteter
og prøver til interesserede,
der i ugens løb besøger
butikken.
Alle interesserede er meget
velkomne til at melde sig
til ugens aktiviteter, enten
via telefon eller ved henvendelse direkte i butikken,
og Louise Lorenzen håber
på, at mange tager i mod

mærke ’Beaute Pacifique’
og derfor kommer hele
butikken i Padborg til at stå
i netop dette produkts tegn.
I løbet af ugen vil kunderne blive tilbudt forskellige
aktiviteter, konkurrencer og
gode tilbud, og hver dag vil
have et nyt fokuspunkt.
For tilmeldte kunder vil
Louise Lorenzen i løbet
af ugen tilbyde ansigtsbehandlinger og give
håndmassager, og så vil en

tilbuddet, så hun, når hun
den 24. november skal
forsvare sin opgave, har nok
at tage fat i.
Det rigtige valg
Den 1. januar 2015 stopper
Louise Lorenzen i Matasbutikken i Padborg, og det
bliver med vemod fra både
hendes og kollegaernes side.
Ifølge Louise Lorenzen
selv, har hun haft en
fantastisk tid hos Matas
i Padborg, og hun er
overbevist om, at hun har
valgt det rigtige fag. Hvad
fremtiden byder på, er
dog endnu ikke slået fast,
men den unge elev håber i
første omgang på at starte
et samarbejde med en kosmetolog.. Hun vil nemlig
gerne prøve noget nyt og
interesserer sig specielt for
make-up og skønhed, så
hun har tillid til, at det
vil være den helt rigtige
vej at gå. Louise Lorenzen
drømmer i det små om at
åbne sin egen lille klinik,
men det er en drøm, der
endnu ligger langt ude i
fremtiden. 

Æblefest på Kollund mole
Fredag den 17. oktober 2014
Kl. 13.00 - 17.00

Begrænsede
pladser
- kun 75 stk!

Vi får besøg af vinekspert Annie Holm Pedersen. Hun har fået frit
valg på alle hylder og har fundet nogle lækre vine til os.
Arrangementet afholdes i Bov Kro’s hyggelige lokaler, hvor
Bjartur har fundet nogle lækre retter frem til os.

En maritim eftermiddag i æblets tegn

Aftenens menu

Karry suppe med smørstegt Kammusling. Dildolie og Julian grøntsager.
Dertil Weingut Trenz / Alte Reben (Rheingau / Tyskland) kr. 189,- *
Stegte vagtler med sauterede rodfrugter, smørstege kartofler og råsyltede solbær.
Dertil Bocca della Vérita (Salento / Italien) kr. 55,- *
samt Bodegas Resalte / Reserva / Peña Roble (Ribera del Duero / Spanien) kr. 259,- *
og Bodegas Casarena / Malbec / Laurens Vineyard (Mendoza / Argentina) kr. 239,- *
Syltede pærer med citrusfrugter
og Baileys is
Dertil Johanneshof R. / Roter Eiswein Merlot (Termenregion / Østrig kr. 179,- *)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åbningstale v. Kulturudvalgsformand Tim Wulff
Kanonsalut Auroras Kanoner
Æblesejlads med traditionsrige træskibe - kom ombord
Æblekagebuffet i opvarmet telt (kr. 70)
Musikalsk underholdning med Aabenraa Shanty-kor
og Harmonikaklubben Sønderborg
Marked med æbler og regionale fødevarer
Æblebingo og masser af smagsprøver
Tryllekunstner og andre børneaktiviteter
Kollund Roklub griller ringriderpølser
og sælger øl/vand
3

16:00:5

Gratis entre til pladsen

Friturestegte Camembert med ribs og ristet brød.
samt Wakefield / St. Andrews (Clare Valley / Australien) kr. 249,- *
*Normal udsalgspris pr. flaske

Kun for medlemmer

399,-

35:00:61

Billetter købes i
SuperBrugsen

Padborg
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

35:00:

61

Bov K ro
Kongelig Priviligeret fra 1566

Parkering ved indkørsel til Molevej og på
Lillestrand - eller tag bussen: Linie 110

35:00:

61

Arrangør:
Kruså Turistbureau

visitkrusaa.dk
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

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

Stenhuggeri

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

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 14.

Kære Jasmin
Du ønskes hjertelig tillykke
med de 18 år
den 9. oktober.

40 spille om Bangs mindepokal
Holbøl skatclub afviklede fredag aften på
Holbøl Landbohjem den
traditionrige skatturnering om Calle Bangs
Mindepokal.
Der deltog 40 skatspillere
fra hele landsdelen, og der
blev spillet 2 runder med
hver 27 spil,hvorefter det

Vi elsker dig,
knus mor, far
og daniel

Vi gør det nemt

Blå Kors Genbrug
Okslundvej 3,
6330 Padborg
Tlf. 3091 3028

Tak

Præmier
Der blev uddelt præmier til
følgende:
1. Henning Nissen,
Vilsbæk, 2972 point.
2. Jonni Johannsen,
Kollund, 2462 point.
3. Thomas Wilhelmsen,
Rødekro, 2359 point.

Fransk hotdog

Åbent man, ons og tors 10-17
Tirs og fre 13-17, 1. lør i md. 10-14

Vor hjerteligste tak for al opmærksomhed
i anledning af vores jernbryllup.

4. Aage Juhl, Padborg,
2305 point.
5. Vagn Christiansen,
Aabenraa, 2219 point.
6. Bent Eskildsen,
Kollund, 2138 point.
7. Klaus Petersen, Broager,
2072 point.
8. Chr. Thomsen, Tønder,
2037 point.
9. Chr. Johannsen,
Padborg, 1825 point. 

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Møbler og dødsboer
afhentes gratis

Hel og lykke med kørekortet.

valgt at gøre noget ved,
idet klubben starter et
undervisningshold.

Samlede resultat over begge
runder blev beregnet.
Calle Bangs Mindepokal
er stiftet af bagermester
Carl Bang, Padborg, tilbage
i 1988 og har været afviklet
hvert år lige siden med
undtagelse af nogle få år i
1990'erne.
Der var tidligere væsentlig større deltagelse
om skatturneringen. Det
har Holbøl skatsclub

Af Bent Eskildsen

Fra
Onsdag-søndag

10,-

Minna og Holger Sørensen
Bov

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

MADPLAN
TORSDAG

Svinekam med rødkål

FREDAG

Lasagne med blandet salat

MANDAG

Medister med rødkål

TIRSDAG

Skinkeschnitzel med braskartofler

ONSDAG

Hvidkålsbudding

TORSDAG

Stroganoff med kartoffelmos

Lunt og lækkert

45,Se også vores lækre

Hjemmelavede
retter til
mikrobølgeovnen
1 stk 39,95
2 stk 70,00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE 8.00-19.00

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

Hver dag:
Hjemmelavet
sandwich

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

Mediechef
Ingrid Skovbo
Johannsen
Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Vi tager forbehold for billed- og trykfejl, udsolgte varer samt leveringssvigt. www.okplus.dk

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

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

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

Fotograf
Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50
jc@bovavis.dk

Mediekonsulent
Sanne M. Damkjær
Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse Grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk
Graphos Grafisk
Industrial Produktion Industrial Produktion
www.graphos.dk
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Conchi García
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@
bovavis@graphos.dk
graphos.dk

Reporter
Pernille Kjeldtoft
Hansen
Telefon 30 45 29 94
ph@bovavis.dk
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KRUSÅ HUSMODERFORENING
Kruså Husmoderforening inviterer sine
medlemmer på besøg hos

Sydbank

Peberlyk 4, 6200 Aabenraa

Torsdag den 23. oktober 2014

Når ”Nørkleklubben” tager på udflugt kan det f.eks. være
over hele tre broer og Slotsholmen med. Man holder sig ikke
tilbage. Og alle skal med.

Kortspil fylder en god del på klubbens nørkleaftener på
Valdemarshus. Midt i alle mulige sysler er der med garanti
altid et bord, hvor der bankes solidt i billetterne.

De nørkler på livet løs
Af Torben Ølholm

I 40 år har de ”nørklet”
med lidt af hvert.
Ganske mange er undervejs kommet med i et
fællesskab. Og nu fylder
”Nørkleklubben” i BovPadborg så rundt. Det var
daværende hjemmesygeplejerske, Edith Sørensen, der
så behovet. Efter hendes
mening sad alt for mange
mere eller mindre isolerede
– med eller uden fysiske
skavanker. Og de skulle
have en hånd til at komme

ud af ensomheden, tosomheden eller kedsomheden.
Så efter en kontakt til
Dansk Handicap Forbund
mødtes ”Nørkleklubben til
start i et beskedent klubhus
på Padborg Stadion.
Det blev fra den første
tirsdag aften en succes.
Og da man hurtigt så ikke
færre end 60 interesserede
møde op, rykkede man
til Valdemarshus. Og her
holder man fortsat til på
tirsdag aftener fra efterår
til forsommer. Lions Club
gav en hånd i opstarten.

Kommunen lagde gode
lokaler til. Og det gør den
fortsat. Så alt fungerer.
Man nørkler løs med
læderarbejder, der strikkes,
så det er en lyst, der er gang
i sytøjet, og ikke mindst
kortspillet blomstrer.
Knægte, damer, konger
og esser flyver hen over
bordene.
Ved Grænserevyen er
”Nørkleklubben altid på
plads. Og fællesspisningerne er et helt kapitel for sig.
Det er udflugterne også.
Og her handler det om, så

vidt muligt at få alle med,
uanset om helbredet måske
skranter lidt.
Når ”Nørkleklubben”
tirsdag den 7. oktober
markerer 40-årsdagen vil
det som altid ske i en glad
og rolig stemning. Og
bestyrelsen regner såmænd
med, at der kommer cirka
60 medlemmer. Det er
ligesom dengang for 40 år
siden, da det hele pludselig
tog fart. Knud Andersen
vil sidde ved klaveret. Man
synger de glade sange. Og
så er man klar til at nørkle
videre. 

Oktoberfest
Fra mandag den 13 til søndag den 19. oktober
kun med bordbestilling

Stadig ledige
pladser til
julefrokoster

Haxe
med rødkål,
kartofler eller Knödel

13.50€
Nürnberger
pølser
på Krautsalat

Efter fagligt indlæg samt kaffe og kage og filmfremvisning,
vil vi blive vist rundt i bankens hovedsæde.
Pris: Kr. 30,00
Samkørsel fra Grænsehallerne kl. 13.15
Tilmelding til Aase Hansen på tlf. 74673949 fra
torsdag den 9. oktober 2014 kl. 12.00 til senest den 13. oktober 2014

På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer på besøg hos

TV Syd A/S

Media Park 1, 6000 Kolding

Onsdag den 12. november 2014
Efter præsentationsvideo kan vi følge prøven på aftenens
udsendelse i studiet og senere udsendelsen på skærmen.
Vi slutter med rundvisning i huset, hvor vi bl.a. kan se
studiet, redigeringslokaler samt nyhedsredaktionen.
Buskørsel og entre: Kr. 150,00. Begrænset antal: max. 50 personer
Bussen kører fra Grænsehallerne kl. 17.15
Tilmelding til Aase Hansen på tlf. 74 67 39 49 fra
torsdag den 9. oktober 2014 kl. 12.00 til senest den 13. oktober 2014
På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

www.essen-in-flensburg.de / .dk
Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon 0461 24520

-

2 slags sild og karrysalat
Fiskefilet med remoulade
Tarteletter
Leverpostej med
champignon og bacon

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon 0461 78918

- Medister
- Frikadeller med rødkål
- Kålpølser, hamburgerryg og
sønderjydsk grønlangkål
- Risalamande med kirsebærsauce

Pris pr. kuvert ud af huset*

Bayersk Leberkäse
med spejlæg og
kartoffelmos

Holm 9 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 27840

Julefrokost 2014

Pris pr. kuvert hos os

8.50€

GRIECHISCHE TAVERNA

Brød og smør kr. 20,-

169,139,-

Du kan vælge at holde
din julefrokost hos os,
eller få den leveret
hjemme hos dig selv

*Levering ud af huset sker inden kl. 17:00

9.50€
HOS OS HAR DU MULIGHED FOR AT AFHOLDE ENHVER BEGIVENHED:
Fødselsdage
Brunch

Bryllupper
Barnedåb

Begravelseskaffe
Julefrokost

Vi tager imod selskaber op til 65 pers. Kontakt os og hør om mulighederne.

Zum Panorama
Wassersleben 10
24955 Harrislee ∙ Tlf. 0049 461 318 22 39
www.panorama-wassersleben.de ·

Gode parkeringsmuligheder

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

Ny sæson

Maria og Preben Thomassen
er forelskede i deres projekt
Maria og Preben Thomassen
på Frøslev Kro oplever en
imponerende opbakning fra
lokalbefolkningen.

Foto Jimmy Christensen

med 3-stemmigt mandskor og fortsat
med Frøya Gildberg som korleder
Der er sangtræning
hver mandag kl. 19.00 - 21.00
på Frøslev-Padborg Skole
Din stemme bliver trænet på bedste vis. Kontakt
gerne formand Marius Nørgaard tlf. 74672826,
korleder Frøya Gildberg tlf. 0049 176 235 80245,
eller kig ind på Skolen en af førstkommende
mandage (dog næste mandag på Bov Bibliotek).
Mandskoret har udover det sanglige
fællesskab et godt SOCIALT samvær, hvori
alle mandlige sangere er velkomne.
FRØSLEV SANGFORENING

Ældre Sagen i Bov
og
Brugerrådet Valdemarshus
Inviterer til en spændende eftermiddag
på Valdemarshus i Padborg.

Onsdag den 15. oktober Kl. 14:00
Soldaterhjemsleder
Ruth Brik Christensen
fortæller oplevelser
fra udstationeringer
i Krigshærgede
områder.

Pris - kr. 50,00
I pausen Kaffe og boller m/pålæg

Tilmelding hos Karin Andersen,
Valdemarshus tlf. 73 76 84 67
eller Grethe Petz tlf. 74 67 66 86
senest tirsdag den 14. oktober kl. 12:00

Alle er velkommen

Efterårsferieaktiviteter
på Oldemorstoft!

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Maria og Preben
Thomassen har igennem de seneste 2 ½ år
forpagtet Hotel Frøslev
Kro, og de er stadig
forelskede i deres
projekt. De holder af at
være på stedet, arbejder hårdt og har mange
drømme og ønsker for
fremtiden.
For 2 ½ år siden overtog Maria og Preben
Thomassen styringen af
Hotel Frøslev Kro, og de
har elsket stedet lige siden.
Selv om dét at drive kro
kræver hårdt arbejde og
mange timer væk fra hjemmet længere nede af vejen
og deres to børn på 1 og 4

Igen i år kan børn besøge landbrugsmuseet i Padborg og afprøve
gammeldags sysler såsom knipling, rebslagning og trædrejning,
samt f.eks. fremstilling af smykker, nøgleringe og billeder.
Måske har du lyst til at slibe dit helt eget drikkeglas. Du kan
også gå på opdagelse i museets landbrugsudstillinger med vores
genstandsjagt eller tegne din museumsoplevelse mens du drikker
saftevand! Entréen er gratis, men husk småpenge til materialer.
Tag også gerne forældre og/eller bedsteforældre med
og besøg museets udstillinger om grænsebevogningens
historie, eller vores særudstilling om påklædningsdukkernes
historie både i Danmark og Tyskland.
Uge 42
Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 10.00-15.30

år, er det en livsstil, som det
unge par kan lide.
På kroen og i lokalsamfundet i Frøslev føler de sig
hjemme, og de oplevelser
og erfaringer, som de får
med sig på vejen, er nogen,
de aldrig vil være for uden.
Store forandringer
på kort tid
På de 2 ½ år der er gået,
siden parret overtog Hotel
Frøslev Kro, er der sket
mange ting. Selvom det
har været en hård proces
for Maria og Preben
Thomassen, og selvom de
stadig arbejder hårdt for
at få tingene til at køre
optimalt, har de oplevet en
positiv fremgang for kroen.
Først og fremmest er der
kommet flere overnattende

Bov
og

Valdemarshus
Inviterer til

En spændende
eftermiddag
Onsdag den 15. okt. kl. 14.00
på Valdemarshus i Padborg

Soldaterhjemsleder Ruth Brik Christensen
Fortæller oplevelser fra udstationeringer i Krigshærgede områder.
I Pausen kaffe/te og boller med pålæg.
Pris kr. 50,- pr person
Billetter kan købes/bestilles hos
Karin på Valdemarshus, tlf. 73 76 84 67
Eller hos Grethe Petz, tlf. 74 67 66 86
Alle er velkommen

gæster til stedet, og med en
udvidelse på fire værelser er
kroen blevet i stand til at
huse den større efterspørgsel. Derudover er kroens
indre forskønnet, effektiviseret og optimeret, således
at opgaverne på kroen kan
løses lettere og hurtigere.
Vigtigst af alt er dog det
faktum, at de unge ildsjæle
har lært, fået erfaringer og
er blevet klogere. I dag gør
de tingene bedre og anderledes, end da de for 2½
år siden startede på egen
hånd, men de lærer stadigt
og der ligger fortsat mange
ting og venter i fremtiden,
ting som de endnu ikke har
nået.
Kvaliteten skal være i orden
Selvom Maria og Preben
Thomassen har mange
drømme og planer for
kroens fremtid, holder de
fast i, at tingene skal være i
orden: Gæsterne skal være

glade, servicen skal være
høj, maden og stemningen
skal være god, og så skal det
være hyggeligt at opholde
sig på Hotel Frøslev Kro.
De ynder den sjæl og
charme kroens omgivelser
tilbyder, og de elsker den
rolige og hjemlige atmosfære, der skaber en hyggelig
og afslappet stemning for
både dem selv, de ansatte
og kroens besøgende. At
alle har det godt og er
tilfredse med det de får, er
som udgangspunkt det vigtigste for de to forpagtere,
og så håber de på, at deres
hårde arbejde med tiden vil
bære frugt, og give kroen
en fornyet stabilitet og et
omdømme, der tiltrækker
endnu flere gæster.
Allerede nu oplever de en
imponerende opbakning
fra de lokale, der støtter kroen igennem både
selskaber og bestilling af
mad ud af huset, og så får
de megen ros fra gæster,
der har overnattet i deres
værelser. Selvom og Maria
og Preben Thomassen
kun har sat deres præg på
kroen gennem de seneste
2 ½ år, oplever de allerede,
at de har fået stamgæster,
der igen og igen vender
tilbage. Det er en udvikling
og fremgang det unge par
håber på vil fortsætte langt
ud i fremtiden. 

Lær at spille skat
Holbøl skatclub arrangerer
Skatundervisning
For nybegyndere og meget let øvede

Mandag den 27. oktober kl. 19.00
i Vilsbæk gl. brandstation
Kurset gennemføres ved min 8 deltagere
Deltagelse gratis
Evtl. henv. og info
Bent Eskildsen - Tlf. 20 70 87 11
p.b.v.
Henning Nissen
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25-års jubilæum for
Berlinmurens fald
Studietur til Berlin
8.–10. november 2014

Søndag den 9. november markeres 25-års jubilæet for Berlinmurens fald.
Gråsten Avis/Bov Avis arrangerer i den anledning en spændende studietur til Berlin, hvor vi bl.a. skal være med til den oﬃcielle
markering af murens fald, besøge Forbundsdagen samt det berygtede STASI fængsel Berlin-Hohenschönhausen.
Udrejse med egen bus lørdag morgen den 8. november og hjemkomst mandag aften den 10. november med to overnatninger på 4* hotel i Berlin.

Lørdag den 8. november.

PROGRAM:

06:45

Afgang med bus fra Ahlmannsparken, Gråsten.

07.00

Afgang fra Kruså Bankocenter

13:30

Ankomst Berlin. Frokoststop undervejs ”auf die Autobahn”.

14:00

Besøg og rundvisning i STASI fængsel
i Berlin-Hohenschönhausen.

15:45

Ankomst og check-in på:
Holiday Inn Berlin City Center East 4*
Prenzlauer Allee 169
Berlin 10409
Hotellet ligger på Prenzlauer Berg, ikke langt fra
Schönhauser Allee Arkaden, Alexanderplatz, Pergamonmuseet og Rigsdagsbygningen. Der er fitnessrum og
gratis trådløs internetadgang.
Resten af dagen til fri disposition.

Søndag den 9. november

Langs det tidligere forløb af muren vil en stor lysinstallation
opsættes som et “symbol på håbet på en verden uden mure”.
Oplyst af tusinder af heliumfyldte balloner vil der hele
weekenden opstå en 12 kilometer lang lysgrænse gennem
byen: den tidligere grænseovergang Bornholm vejen gennem
Mauerpark, langs Bernauer Strasse, forbi Mindesmærket for
Berlinmuren, floden Spree nær Rigsdagen, Brandenburger Tor
og Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie og endelig gennem
Kreuzberg og på floden Spree indtil Oberbaumbrücke.
Vi følger den oﬃcielle markeringen og dagen vil derudover byde på
en snak med EU-blogger Jon Worth.

Mandag den 10. november.
09:00-11:00 Besøg i Forbundsdagen
Frokost på egen hånd.
12:30

Afgang fra Berlin.

19:30

Ankomst Kruså og Gråsten.

ARRANGEMENT.
Der tages forbehold for evt. ændringer eller aftaleaflysninger i programmerne, da vi har at gøre med politikere
og embedsfolk, hvis kalendere kan ændre sig ved pludseligt opståede situationer.
Tilmelding til: Gunnar Hattesen på gh@graastenavis.dk
Forsikringer: I skal selv sikre jer de nødvendige, personlige rejse-, afbuds- og
hjemrejseforsikringer, samt medbringe det blå sygesikringskort.
Pris per person DKK 1.795,Tillæg for enkeltværelse DKK 440,Beløbet bedes indsat på reg. nr. 5953-8044120
PRISEN INKLUDERER:
Egen bus til under hele turen.
2 overnatninger på 4* hotel i delt dobbeltværelse, inkl. morgenmad
Guidet rundvisning på Hohenschönhausen

Tilmelding til Gråsten Avis/Bov Avis
tlf. 2116 0683

BovAvis
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Bov

Din lokale håndværker
Monika Petersen

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

Malermester

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså

Alt indenfor havearbejde

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

Tlf.: 28 18 80 77
mpmaler6340@gmail.com

Private Virksomheder Landbrug
Indenfor beskæring, fældning af træer, bålsted, anlægsarbejder, fliser,
belægning og græsklipning, gravearbejde, stubfræsning.

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

tlf. 74 67 røDekro
20 22
paDborg

Malermester

Hærvejen 73, 6230 rødekro
Frøslevvej 38, 6330 padborg

RING OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK MED

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

Anlægsgartner Uwe Asmussen

Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså ∙ Telefon 7460 8186 eller 2429 0631
uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Ring og få et uforpligtende tilbud

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers
nødservice

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

•
•
•
•
•

El-installationer
Reparationer
Industriservice
IHC/wireless
Tyverisikring

•
•
•
•

Varmepumpeservice
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer
Energirådgivning
Norman Rudbeck
AUT. INSTALL ATØR

Tlf. 40 82 49 39 · www.krusaa-el.dk · info@krusaa-el.dk

Alt malerarbejde udføres
NYHED

PH 3½-3 Pendel

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22
hhjensen-el@hhjensen-el.dk

Aut. el-installatør
v/ malermester

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

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

Alt indenfor hårde hvidevArer

Salg-Service-reparationer Såvel store som småt
eli hjort-Pedersen Egelund 5, Kollund, 6340 Kruså
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

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

Semu Luftværktøj

ALT I SALG
E/
SERVIC

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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

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

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

Lunddal
www.el-teknik.dk

✔ El-installation

✔ EDB-installation

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

Tværgade 2-4 6330 Padborg  Tlf. 74 67 18 88

ELEK TRISKE ARTIK LER

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

Porte og automatik
● Private ● Erhverv

Et nyt og unikt port-, hegn- og lågekoncept fra det tyske firma, Norport.
Høj kvalitet, både når det gælder
design og funktionalitet.
Vi er specialister
i tryghed

Alter
Kirchenweg
83
Gejlåvej
12 · 6340 Kruså
D
24983
Handewitt
.
Tlf. +45 74670050 Mobil. +45 21914455
Gejlåvej
12 ∙ 6340 Kruså
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

9

Rejsegilde på
kæmpe-byggeri

29. udgave af
Grænserevyen er ved at
være klar.
Et veloplagt hold af lo
kale aktører plus instruktør
Preben Jensen, Hokkerup,
er klar til at fylde scenen
for at strø om sig med et
miks af sketches, gags, sang
og musik.
Der er premiere søn
dag den 2. november i

Grænsehallernes multisal.
Og revyholdet er klar
til at levere yderligere 4
forestillinger tirsdag den 4.
november, onsdag den 5.
november, torsdag den 6.
november og fredag den 7.
november.
En af revyens drivkræfter,
Frederik Johannsen oplyser,
at den gode gamle sladder
bænk vender tilbage efter
stærke ønsker fra publikum,
og det er ikke småting de
to ældre herrer Thomas

GÜNTHER er tilbage

Vi starter på en frisk fra Skrænten 22 i Kruså
Onsdag den 15. oktober kl. 7.00

Schmidt og debutanten i
grænserevyen Erwin Sohrt
– forklædt som fuldbefarne
søulke på Flensborg Fjord har at fortælle om begiven
heder og personer fra land
og by i nærområdet.
Nye på revyholdet er
Henriette Bred, Padborg,
og Jørn Nielsen fra Holbøl.
Som ny sufflør er Anette
Nielsen kommet til.
For det musikalske er
det stadig de to brødre
Lars og Kim Moldt, der
sørger for, at sange og andre
indslag elegant render over
scenen. 

VI UDFØRER
mindre VVS arbejde
vandværksarbejde
gasservice
Så har du et problem, ring til

DIN VVSMAND Kruså ApS
tlf. 74 44 93 15 eller 29 16 12 54
mail gbred22@gmail.com

Holbøl får atter blomst
Af Gunnar Hattesen

Holbøl er en af
Danmarks blomstrende
landsbyer. Landsbyen
markerer torsdag den
9. oktober kl. 16.30
foran LokalBrugsen, at
man får Blomst nr. 2.
Holbøl bliver dermed
den 4. blomstrende
landsby i Danmark,
som får 2 blomster.
Pladsen ved LokalBrugsen
vil være fyldt med voksne
og børn fra Grænseegnens
Friskole og børnehavebørn.
Borgerforeningen byder
på forårsruller og sodavand.
Øl kan købes i Brugsen.
Medlem af Blomstrende

Lokalkomite Margrethe
Stenger, Branderup, over
rækker certifikatet til for
mand for Holbøl Borger
forening, Volker Schade
og borgmester Thomas
Andresen (V) hejser det
første flag.
En times tid senere er der
børneoptog med lanterner
hen mod Holbøl Landbo
hjem. Her udskiftes det
eksisterende ’et blomst flag’
med et nyt ’to blomst flag’.

Proceduren står de tre
2014 Holbøl ildsjæle Hella
Petersen og Kirsten og Per
Sørensen for.
Der en aftale med
Landbohjemmet, at man
kan deltage i en omgang
bix og bajer for 75,00 kr.
og spaghetti med kødsovs
og en sodavand for børn
til 25,00 kr. Dette skal
dog bestilles pr. telefon:
74 60 81 83 senest dagen
før. 

Vi ses !
Hilsen Günther Bred

Bingohalle Krusau
Tysk bingo  Støtteforening Sommervind

Bliv fan på Facebook:

Bingohalle Krusau

FREDAG DEN 10. OKTOBER 2014 KL. 19.30 - GEVINSTER:
1 række

€

Vejbækvej 18, 6330 Padborg
Telf.: 2041 2009

Hvert 2. spil

Hvert 8. spil

Hvert 12. spil

SØNDAG DEN 12. OKTOBER 2014 MED START KL. 19.00 - GEVINSTER:

€
HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk

2 rækker Hvert fyldt kort

15 € 25 € 100 € 150 € 250 € 400

1 række

VEJBÆKHUS

Vi har fladskærme
med tallene

Vi har både ryger- og ikke-ryger afdeling

2 rækker Hvert fyldt kort

Hvert 2. spil

Hvert 8. spil

Hvert 12. spil

15 € 25 € 100 € 150 € 250 € 400

TIRSDAG DEN 14. OKTOBER 2014 MED START KL. 19.30 - GEVINSTER:
1 række

€

2 rækker Hvert fyldt kort

Hvert 4. spil

Hvert 8. spil

Hvert 12. spil

15 € 25 € 100 € 150 € 200 € 300

4 kort koster 20 euro (160 kr). 6 kort koster 25 euro (200 kr).
Der er mulighed for at spille flere kort. Vi tager imod danske kroner.
INFO OG PLADSRESERVERING:

0049-175 647 37 14 eller sommervind@gmx.de

Bingohalle Krusau
Madeskovvej 7C
DK-6340 Kruså

KLIP UD

Tysk bingo ∙ Støtteforening Sommervind

Af Gunnar Hattesen

NYT I KRUSÅ

Bingohalle Krusau

Revyholdet er
klar i Kruså

Det samme var 6. årgang
på Kollund Skole, der til
næste skoleår skal begynde
på Lyreskovskolen.
Efter planen skal
Lyreskovskolen står klar til
1. august 2015. 

CHANCE FOR GEVINST PÅ 200 EURO

Borgmester Thomas
Andresen (V) var den
første taler, og han glædede
sig over, at blot et halvt
år efter at byggeriet gik i
gang kunne man invitere
til rejsegilde over det nye
ambitiøse skolebyggeri til
109 millioner kroner. Også

formand for Børne- og
Uddannelsesudvalget,
Kirsten Nørgård
Christensen (V) og skole
der Jon Venzel Sønderby
glædede sig over det fine
byggeri.
Ud over håndværkere,
arkitekter og rådgivere
var alle skolens elever, an
satte og naboer inviteret til
rejsegildet.

KLIP UD

Der var fredag rejsegilde på den hidtil
største byggeopgave
i gl. Bov Kommunes
historie - den nye
Lyreskovskovskole i
Bov.

Eleverne lyttede til de officielle taler.

Mod aflevering af denne kupon
får du udleveret et raketspil med

Af Gunnar Hattesen
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Lundtoft

Pensionistforeningen
Felsted - Bovrup - Varnæs
afholder

Stort Lottospil
Søndag den. 19 oktober kl. 19.00
i Felsted Forsamlingslokale
Der spilles om 30 gode gevinster
+ 1 - 2 - 3 spil.
Stødt foreningen
i arbejdet for pensionisterne
Bestyrelsen

De finest pyntede cykler tilhørte Cecilie Kehlet Jørgensen og Victoria Widding Foged.

KLIPLEV KEGLECENTER
Kan i år fejre 25 års Jubilæum
Det vil vi gerne markere med

Åbent Hus

30.000 kr. kørt hjem
til Søgård Friskole
Af Gunnar Hattesen

Søndag d. 12. Oktober fra kl. 10-13
på keglebanen
hvor det vil glæde os at se venner af huset,
forretningsforbindelser og alle andre interesserede,
til lidt godt til ganen.
Der vil være forskellige aktiviteter og konkurrencer
med ﬁne præmier, som alle kan deltage i.

Vi glæder os til at se jer alle til
nogle spændende og hyggelige timer!

Årets Tour de Søgård
samlede 55 ryttere,
som forleden cyklede 30.000 kr. hjem til
Søgård Friskole.

fundet sponsorer, der enten
havde sponsoreret dem pr.
omgang eller havde givet et
fast beløb.
- Årets tema var køkken,
fordi vi gerne vil forny
inventaret i vores skolekøkken, siger formanden for

Støtteforeningen Karen
Phillipsen Toft.
Mange havde pyntet deres
cykler med både porre og
andre grøntsager. Forklæder
og grydelapper blev luftet
og det var festligt at kigge
på.

De bedst udklædte blev
præmieret; det var søstrene Nathalie og Victoria
Widding Foged der løb
med den pris.
Der blev i alt cyklet 855
km i løbet af 2 timer.
Stefan Smarisson og Søren
Byllemoes trappede hårdt i
pedalerne, og det lykkedes
dem at cykle over 40 km på
de afsatte 2 timer. 

Løbet var arrangeret af
støtteforeningen for Søgård
Friskole og er en årligt
tilbagevendende begivenhed. Mere end halvdelen af
skolens elever havde taget
udfordringen op og havde

Frida Loges og Hedevig
Jensen rundede det skarpe
hjørne ved skolen.

FELSTED FOREDRAGSFORENING

Den Nye Salmetrio
Koncert i Kliplev Kirke
Torsdag den 9. oktober kl. 19.30
Gratis entré
Kom og rock med til undertoner af både jazz og pop, når den
Nye Salmetrio leverer varen i Kliplev Kirke! Salmer er ikke
kun tekster og melodier fra en svunden tid. De nye salmer
er skrevet på et forståeligt sprog og melodierne er sød
musik for øregangene. Den Nye Salmetrio består af
vokal (Anette Buonaventzen), klaver (Pojken Flensborg)
og saxofon (Ulrik Bust). Sidstnævnte har spillet med
en lang række af forskellige danske som udenlandske
kunstnere bl.a. Anne Linnet og Lisa Ekdahl.
Den Nye Salmetrio ledsages af udtalelser som:
Det bedste jeg nogensinde har hørt.
www.kliplevkirke.dk

indbyder til

Aftenhøjskole
vinteren
2014-15
Foredragsrække i Felsted
Første mødeaften er

Torsdag den 23. oktober kl. 19.30
på Damms Gård Gråstenvej 12
med emnet ”Livsglædens Nødvendighed” ved
Erik Lindsø
Programmet er med 8 foredragsaftner.
Pris kr. 200,- for hele sæsonen
Intresserede kan tilmelde sig eller
få programmet tilsendt på tlf. 74 68 52 88
eller mail tage.mikkelsen@mail.tele.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Gør klar til
Kliplev Løbet
Af Søren Frederiksen

For tiden bliver der varmet
op til Kliplev Løbet, der
afholdes lørdag den 18.
oktober.
Det er stadig muligt, at
tilmelde sig løbet, der
foregår i Kliplev og omegn.
Det er 6. gang løbet
afholdes og i år er der flotte
præmier for over 20.000,kr. , heriblandt flere weekend ophold

Der er tre løberuter at
vælge imellem, 5,5 km,
12 km og halvmaraton.
Ruterne på 12 km og halvmaraton er blevet opmålt af
Dansk Atletikforbund.
Som et nyt tiltag kan man
tilmelde sig Powerwalk på
5,5 km eller 12 km.
Der er pengepræmier til
vinderne i hver kategori
og derudover rigtig fine
lodtrækningspræmier, der
trækkes på startnumre. 
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FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

Bananer
Ml. Amerika
Kl.1

Lokalarkivet i Felsted havde en god dag med interesserede besøgende. Foto Jimmy Christensen

Lokalarkiv bød
indenfor i Felsted
Af Gunnar Hattesen

Diskussionen gik livligt og
de besøgende kunne blive
klogere på arkivets guldgruber og arbejdet med at

registrere, da Lokalhistorisk
Forening og Patsches Hus
i Felsted søndag holdt den
årlige åbningsdag.
Gæsterne kunne se arkivets lokaler, få et indblik

i det store arkivmateriale,
bygningen gemmer på
og man kunne se gamle
billeder og genopfriske
minder. 

Hjertevarm kvinde
Elsebeth Tietje, Bjern
drup, er død, 63 år.

Hun var en stærk, hjælpsom og livsglad kvinde, der
kunne klare alle hverdagens
opgaver. Hun var den grå
eminence bag den politiske
Tietje-familie, og hun
sørgede for den praktiske
del af det politiske arbejde,
som både hendes mand og
hendes børn repræsenterer.
Hun heppede, hun trøstede og hendes styrke var
en ubrydelig kærlighed, der
overvandt alt. Hun svigtede aldrig Bjerndrup eller
Lundtoft, som både hun og

Hans Philip har investeret
megen energi i.
Hun samlede på mennesker og favnede bredt,
og hendes hjem var stedet,
hvor man kom og gik. Man
kunne altid få sig en god
snak med Elsebeth, for her
lå hendes livsanliggende - i
nærvær og fællesskab med
familie og venner
Hun gav så utrolig meget,
var altid i gang med noget,
skulle lige ordne det ene
og det andet, og trods
dagligt arbejde ved DTL i
Padborg, var weekenderne
sjældent beregnet til afslapning. Når hun havde et

Skifter Nygifte
navn
VST Transport ApS,
Bovrup, skifter navn til
VSTI Transport ApS. 

Dødsfald
Meta Marie Johannsen,
Kliplev, er død, 83 år. 

Tanja Ravnskjær Madsen,
datter af Kaja Kappel,
Grøngrøft, og Tommy
Ravnskjær Madsen,

frirum skulle der lige cykles
35 km.
Hun nød livet, nød
samværet med andre mennesker og alle blev smittet
af hendes livsglæde.
Hun mødte sin mand,
Hans Philip første gang i
en alder af 15 år, og det var
det bedste, der var sket i
hendes liv. Med sit venlige,
hjælpsomme og behagelige
væsen var hun med til, at
parret fik en stor, trofast
vennekreds.
Udover sin mand, Hans
Philip, efterlader hun
børnene Philip, Karina og
Karsten. 
Rødding, blev lørdag
gift i Stepping Kirke ved
Christiansfeld med Simon
Rhinstrøm-Jensen, søn af
Lydia Rhinstrøm og Jørn
Bork-Jensen, Stepping. 

Nedbrydning og Entreprenør
Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev
Tlf. 7468 8628
mobil 6092 5500

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

www.genbrugstoemmerhandel.dk

pr stk

1.festpris

OMA
Bage eller stege
margarinepp
Pr kg 18,00
MAX 5 PAKKER
PR KUNDE PR DAG

500 g

9.festpris

Karat kaffe
400 g
Pr kg 60,00
MAX 5 POSER
PR KUNDE PR DAG

pr pose

24.festpris

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET
DIN MEDICIN I SPAR FELSTED
ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00

Tilbudene gælder fra onsdag den 8. oktober til fredag den 10. oktober
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

1- familieshus

1- familieshus
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Estate Gråsten - Vi gør boligjagten sjovere
Dejligt sommerhus på egen grund

Fritidshus

Velholdt træsommerhus

Fritidshus

NYHED
NY PRIS

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205

Pris:
Udb.:

1.000.000 Brt.:
50.000 Nt.:

6.250
5.214

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

3.400

1- familieshus

Pris:
Udb.:

795.000 Brt.:
40.000 Nt.:

4.512
4.258

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.304/3.079

Sagsnr. 492

61

863

Pris:
Udb.:

1/2

Pænt parcelhus i Kollund

1

3.400

6.250
5.214

0

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

1- familieshus

Rendbjerg
Bredmaj 81
Sommerhus beliggende i attraktivt
sommerhusområde og er opført
med indvendige vandskurede
murede vægge med lofter op i kip,
der giver huset et anderledes og
mere moderne udseende.

Pris:
Udb.:

1.095.000 Brt.:
55.000 Nt.:

6.009
5.768

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.282/4.099

Sagsnr. 843

1965

1- familieshus

1.000.000 Brt.:
50.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

0

................ ... ........................... ................................
Skovby
Egemose 139
Charmerende sommerhus med stor
og nem have. Beliggende på egen
grund nær populær badestrand i
stort sommerhusområde. Fra
sommerhuset er der kort afstand til
gode forlystelser.

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205

85

866

1/3

Pænt og velholdt parcelhus

1

1996

Hyggeligt sommerhus
Rendbjerg
Bredmaj 78
Hyggelig rødmalet træsommerhus
beliggende i den østlige del af det
attraktive sommerhusområde
Rendbjerg. Området er kendt for
sit kuperede terræn, naturskønne
områder nær skov og vand.

Fritidshus
Pris:
Udb.:

850.000 Brt.:
45.000 Nt.:

4.957
4.765

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.659/3.501

Sagsnr. 912

80

828

1/3

1

1978

1- familieshus

NY PRIS

Villa med 76 kvm. stor kælder
Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205

Pris:
Udb.:

1.000.000 Brt.:
50.000 Nt.:

6.250
5.214

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

3.400

Pris:
Udb.:

Skalbjerg
Overgade 9
Sagsnr. 010205

1.000.000 Brt.:
50.000 Nt.:

1- familieshus

6.250
5.214

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.794/2.694

0

3.400

0

BYTTES MED BYHUS I AABENRAA/RØDEKRO
Kollund
Kildekobbel 1
Flot rødstensvilla med nem passelig
have, integreret carport med
tilhørende redskabsrum. I Kollund
findes der skole og børnehave
samt naturskønne områder med
Flensborg fjord, strande og skove.

Pris:
Udb.:

1.195.000 Brt.:
60.000 Nt.:

6.359
6.384

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.127/3.542

Sagsnr. 918

136

836

1/4

Rødstensvilla med charme og sjæl

1

Bov
Ellundvej 52
Et dejligt parcelhus som kan skabe
de parfekte rammer for din
familie. Her får du en god og
funktionel indretning, velgenet til
børnefarmilien eller parret der
ønsker god plads. med en dejlig

1996

1- familieshus

Pris:
Udb.:

1.175.000 Brt.:
60.000 Nt.:

6.254
5.958

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.003/3.111

Sagsnr. 776

140

909

1/4

Velholdt parcelhus i Padborg

1

Søgård
Sdr. Kobbelvej 4
Præstentabel villa beliggende i
attraktivt område med gåafstand
til søen, Søgård friskole samt
børnehave. Huset er velholdt med
hvidpudset facade, dejlig stor
træterrasse, have og meget mere.

Pris:
Udb.:

7.704
7.308

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.385/3.512

Sagsnr. 891

135/76

1978

1- familieshus

1.595.000 Brt.:
80.000 Nt.:

1.041

1/4

Villa med udsigt til Flensborg fjord

2

2005

1- familieshus

TILBUD
ØNSKES

Padborg
Frøslevvej 60
Charmerende og solid villa centralt
beliggende i Padborg, nær skole,
børnehave og indkøbsmuligheder.
Den perfekte villa til den køber der
ønsker at sætte sit helt eget præg
på sit kommende hjem.

Pris:
Udb.:

625.000 Brt.:
35.000 Nt.:

3.403
3.504

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 1.712/2.018

Sagsnr. 7199

129/8

1.047

2/3

2

1927

Padborg
Runesvinget 6
Centralt i Padborg ligger dette
velholdte parcelhus opført i røde
sten og opvarmes med fjernvarme.
Til huset er der en flot velholdt
have med flotte blomsterbede og
dejlige hyggekroge.

Pris:
Udb.:

1.295.000 Brt.:
65.000 Nt.:

6.909
6.607

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.405/3.527

Sagsnr. 851

185/8

1.111

1/5

1/1

Rønshoved
Strandvej 1B
Charmerende ejendom med udsigt
til fjorden og naturskøn
beliggenhed tæt ved skov og vand.
Huset er løbende blevet
vedligeholdt og fremstår derfor i
dag som en indbydende bolig.

Pris:
Udb.:

11.481
10.663

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.389/5.314

Sagsnr. 923

1964
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Estate Kjeld Faaborg
S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

2.245.000 Brt.:
115.000 Nt.:

6300@estate.dk

74 65 09 33
www.estate.dk

714

2/5

2

1887

