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handler lokalt

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

Uge 44 29. oktober 2013 5. årgang
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GRÅSTEN
PADBORG
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OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16 ∙ W W W.PROFILOP TIK.DK
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BLÅ CIRKEL KAFFE

MEDLEMSPRIS

95
17

Fredag den 1. november 2013 kl. 18.65
ankommer FUGLSANGS WHITE CHRISTMAS
til Den Gamle Kro.
Dertil serveres et stykke med hvide sild
og karrysalat.
Grønlangkål med tilbehør som ta´selv. kr.

105,-

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

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

STem J

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

til en kommune
i balance!
Stem JA til

erik Lauritzen
som borgmester
www.erik-lauritzen.dk

i Sønderborg kommune

Maks 12 stk pr kunde

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

DER ER ALTID EN ANLEDNING TIL AT TAGE AFSTED

FISKESPA I
WELLNESS
AFDELINGEN

Køb 10-turs kort
for kun

999,-

GULV- & GARDINBUSSEN
Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

25 minutters
behandling

149,-

Tidsbestilling nødvendigt

Fiskenæsvej 2 ∙ 6300 Gråsten ∙ Telefon 73 65 00 33
info-mf@enjoyresorts.dk ∙ www.enjoy-resorts.dk

De skal bare virke...

Deskal
skalbare
bare
virke...
De
virke...
ProfeSSionel
og Hurtig
ProfeSSionel
ProfeSSionel
og
Hurtig
it ServiCe
og
Hurtig
it ServiCe
it ServiCe

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

Siden
2004
PC
Tlf.
74
48Home
50 ServiCe
47 ServiCe
PC
Home
Hokkerup
Hokkerup
Gade 3 Gade 3
Kruså/Hokkerup
6340 6340
Kruså/Hokkerup
74677467
5257 /5257
2462 /
8659
2462 8659

PC Siden
Home
ServiCe
2004
Hokkerup Gade 3
6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

Garant H.S Gardiner og tæpper
v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54
Gardiner Tæpper Trægulve Fliser Maling

• El-installationer
• Reparationer
Norman
• Industriservice
Rudbeck
• IHC/wireless
• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
2
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
•bad-udstilling
Energirådgivning

900 m

Tlf. 74 48

Tlf

2

SUPER

HUSK Libero eller änglamark bleer. Frit valg 75,Bacon i skiver

Fuglebolde

140 gr

6 stk nature

Tulip pålæg og leverpostej
90-200 gr

FLE

ARIA
RE V

N TE

R

1 stk

10,-

1 pakke

1 pakke

495

395

Maks 9 pk pr kunde

Fyrfads
lighter

Riberhus skæreost

Coop nice

Ml. 45+

and soft 16 ruller toiletpapir eller
8 dry and strong køkkenruller

BE G

R ÆN

S

A RT
ET P

I

Maks 10 pk pr kunde

Bakkedal

Fyrfadslys

250 gr

6 timer - 30 stk

flex

1 stk

1 pakke

1 stk

Min 892 gr

25,-

795

55,-

Økologiske Gulerødder
eller Rødbeder

Faxe Kondi,
Pepsi,
Nikoline eller

Danmark kl. 1

13,-

1 flæske
1-2 kg

NU K
1 stk

10,-

8,-

ETTRYK
TRYKFOR
FORLIVET
LIVET
ET

R

Hjælp
udsatte
børn
i Danmark
og verdens
fattigste
familier
et bedre
Hjælp
udsatte
børn
i Danmark
og verdens
fattigste
familier
til ettilbedre
liv liv

BAGEREN

GRÅSTEN

Hjælp udsatte børn i Danmark og verdens fattigste familier til et bedre liv

BAGEREN

PADBORG

Julekage

Juleboller

Skagensbrød

3 stk

1 stk

25,-

25,Kløben
FRE

DA G

ST

D
I L BU

Halloween XL snegle

Pr stk

Kom ned og se det spændende udvalg

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

UN

1 pose

10,-

10,-,

Rynkeby
blandet
saftdrik

Kohberg
ciabatta
brød

Egekilde

2 kg

10,-

1 pakke

22,-

1 stk

1 stk

20,-

6,-
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3

BRUGSEN

Gråsten
Padborg

FREDAGSBØFFER

Fersk
Svinemørbrad

Kildegården eller Premium
200 gr
Pris pr. kg. 175,-

Frit valg

35,-

K
DER
L
Æ
G

RE
UN F

DAG

Pr ½ kg

2995

Svinekoteletter

Søndags
kylling

Onsdagsfisk

1200 gr

225 gr

K
DER
L
Æ
G

Pris pr kg 88,89

800 gr

20,-

40,-

G

ER
ÆL D

G
NDA
Ø
S
UN

G
NSDA
O
N
KU

Pris pr kg 20,83

25,-

DELIKATESSE
Tun musse

Røget sardel
3 lags
sandwhich

Stor leverpostej

Røget
leverpølse

Pr 100 gr

Pr 100 gr

1 pc

Pr 100 gr

1 stk

995

995

10,-

995

15,-

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage 8-19

Telefon 74 67 31 36

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 29.
22. oktober til og med
lørdag den 2.
26.november
oktober 2013
2013eller
ellerså
sålænge
længelager
lagerhaves.
haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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Udstilling i Præstegården
Vi er så heldige, at kunne holde fernisering i Præstegården på søndag efter
gudstjenesten.
Kunstneren præsenterer sig selv således:

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

Jeg hedder Helle Warnecke og bor i
Flensborg med min mand og vores to
små børn. Jeg underviser på DuborgSkolen i fagene kunst og filosofi.
Mine billeder er forskelligartede, men alle
kvindeportrætter og altid med et filosofisk indhold. Jeg har bl.a. udstillet på
Banegården

Aktuelt
Onsdag den 30. oktober kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i
Gråsten Præstegård

Søndag den 3. november kl. 11.00
Alle Helgen Gudstjeneste i
Gråsten Slotskirke

Søndag den 3. november kl. 9.30
Alle Helgen Gudstjeneste i Kværs og
Adsbøl

Søndag den 3. november Efter
Gudstjenesten i Slotskirken er der
fernisering og kirkekaffe i Præstegården

Helle fortæller lidt om sig selv og hvilke
tanker der er bag hendes billeder under
ferniseringen.
Alle er velkomne!

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

11 elektrikere hos
Gråsten El-teknik
Af Kirsten Roland Hansen

Gråsten har fået en ny
stærk er en ny stærk
el-forretning. Det er
Gråsten El-teknik, som
er en sammensmeltning af Lunddal-el og
MK El-teknik med firma
adresse på Bomhusvej
13a i Alnor.
Gråsten El-teknik er nu
arbejdsplads for 11 elektrikere, som udfører alle

former for el arbejde til
såvel private som til erhverv
og offentlige virksomheder.
Gråsten El-teknik er den
del af fusionerede elektrikere firmaer, som i dag består
af Haderslev El-teknik,
Christiansfeld El-teknik og
Lunddal-el i Padborg samt
nu også Gråsten El-teknik
Firmaet ejes af Allan
Attermann og Knud
Jensen og har hovedsæde
i Haderslev. Firmaet beskæftiger i dag samlet 42

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

André Andersen er ansat som
elektriker i det nye firma.

Foto Jimmy Christensen

medarbejde og kan derfor
tilbyde hele paletten af opgaver inden for el branchen.
Ifølge Knud Jensen er deres stærkeste side ikke deres
størrelse, men firmaets evne
til at tænke innovativt.
Når de får en opgave, går
de i første omgang i dialog
med kunden og får afstemt
hvilke forventninger, der er
til produktet eller servicen.
I anden fase går de i gang

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.

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43
E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

kommer også i Padborg og Tinglev
100412

✔
✔
✔
✔
✔

El-installation
Belysning
Industriservice
Automation
EDB-installation

med produktudviklingen,
hvor der i høj grad bliver
taget hensyn til, hvad der

✔
✔
✔
✔
✔

Tlf. 74 65 09 16

Tele-installation
Sikringsanlæg
Projektopgaver
Døgnservice
Tyverialarmer

sikkerhedsmæssigt kan lade
sig gøre. Til sidst bliver
varen leveret og installerede
ude ved kunden.
Sikker el-installationj
For Knud Jensen er en
sikker elinstallation en
lovlig elinstallation. Han
har ikke noget i mod at
danskerne laver mindre el
opgaver i hjemmet, så som

Dit service-team i Gråsten og omegn...

til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner!

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten Tlf. 21 55 64 70

www.el-teknik.dk

at sætte lamper op og skifte
stikkontakter. For ham er
det vigtigste, at det bliver
gjort i overensstemmelse
med sikkerhedsstyrelsens
anvisninger, fordi en ulovlig elinstallation kan være
livsfarlig, både for forbrugeren selv, men også for den
elektriker der eventuelt skal
rette de fejl, som kan opstå
i en ulovlig elinstallation. 

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

André Andersen
Mobil 21 55 64 72
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Træer væltede i stormen

Store træer brækkede som tændstikker, da stormen mandag eftermiddag rasede hen over
Gråsten. Her er det et træ ved Palæet, som væltede.
Foto Thomas Lorensen
Temaet i Gråsten Slotshave i 2014 bliver rødt og hvidt.

Foto Søren Gülck

Slotshaven forbedrer S uddelte
forårets blomsterflor roser
Mens de fleste tænker
på vinterens komme,
er man i Gråsten
Slotshave i fuld gang
med at forberede
forårets blomsterflor.

Hundredvis af løg sættes
netop nu, så slotshaven til
foråret komme til at lyse
op i rødt og hvidt af især
hyacinter og tulipaner.
Blomsterløgene sættes
typisk usymmetrisk,
da det giver en god

oplevelse, fortæller gartner
Elin Johansen, der har
været ansat i slotshaven i
26 år.
Der er naturligvis også
masser af narcisser. 

Socialdemokraterne med
borgmesterkandidaten Erik
Lauritsen i spidsen uddelte
lørdag formmiddag roser
og valgpjecer i UlsnæsCentret og fik en god snak
med vælgerne om partiets
mærkesager. 

STÆRKE EFTERÅRSTILBUD
Mad & Smag
Hakket Svinekød

Rynkeby

Æble eller
Appelsin Juice

PR. PAKKE

8-12%
1000 g

6.- 35.1000 G

TÁ 5 LTR.

45.SPAR KR. 14,75

Bisca Maestro
125 g
Pr. kg 48,00
DYBFROST

Arffmanns
Sennep
325 g

FRIT VALG

GLAS

15.SPAR KR. 7,95

SPAR Vanilje
eller ChokoNougat Flødeis
900 ml
1 ltr. 21,11

19.-

430 GR.

Paradiso
Asparges
Snitter

12.SPAR KR. 3,95

1 BUNDT

Flotte
Buketter
kv. 1

20.-

Tilbuddene gælder fra onsdag den 30. oktober til og med lørdag den 2. november 2013 eller så længe lager haves.

Af Søren Gülck

SPAR KR. 3,95

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20

6

gælder for alle briller fra:

www.optik-hallmann.dk

Kompletpris :*tynde plastikglas, super antirefleks og hærdning inklusive synsprøve:

1100.1990.-

og

Ved køb

af

enkeltstyrke: KUN DKK

fås den billigste til

halv pris

flerstyrkeglas: KUN DKK
mange forskellige slags fra

2 par

* Prisen gælder også for alle andre designerstel op til 1000,-

Wassersleben 33, D-24955 Harrislee
1. afkørsel ved Kruså grænse

Aabenraa
Tlf. 74623470

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Haderslev
Tlf. 74536068

Horsens
Tlf. 75611600

Sundhed starter indefra
- vil du have tjekket din ryg?
Telefon 0049-461-77 49 244

Chiropraktik Zentrum Wassersleben
v/ Hanne Futtrup
dansk autoriseret kiropraktor

GRATIS
Ring
og hør RYGSCREENING
nærmere

Risskov/ Veri Center
Tlf. 86784337

Ikast
Tlf. 97154515

KLINIK

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

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

Fodpleje

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

Så er du
i de beds
t
hænder! e

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

Fysiurgisk massør
Per Møller
Massør:
Anto Piljic
Fysioterapeut
Lasse Rumley
Rosmarie T. Nissen

Odense
Padborg
Tlf. 63123230 Tlf. 74673070

Gråsten er heldigvis en
by med et mangfoldigt
og aktivt foreningsliv.

Der er aktiviteter for alle
aldersgrupper på mange
områder: kunst og kultur,
historie, idræt samt foredrag og undervisning.
Derfor er det ikke overraskende, at Ahlmannsparken
ikke længere kan imødekomme alle forespørgsler
angående leje af lokaler.
Vi mangler et sted, hvor
borgere kan droppe ind til
en kop kaffe og få en snak
med andre.
Slesvigsk Parti vil derfor
gøre en indsats for at få

Bodil Matzewska

etableret et medborger-/
frivillighus, hvor både store
og små grupper kan mødes.
Der skal være plads til
bestyrelsesmøder, undervisning i IT for de ældre,
mødregrupper og fællesspisning - og nye initiativer
vil sikkert dukke op i takt
med, at der er plads til flere
aktiviteter.
Ideen omkring et medborgerhus har jeg fremlagt
allerede i forår 2013, da
Slesvigsk Parti havde
inviteret til borgermødet

Vojens
Tlf. 74541550

”din by - nyt perspektiv”.
Efterfølgende har jeg hørt
andre fremlægge samme
ønske.
Så lad os alle bakke op om
et medborgerhus i Gråsten
og holde alle politikere fast
på det - også efter valget!
Bodil Matzewska
Gråsten
Kandidat til byrådet for
Slesvigsk Parti

Valgmøde udsat

En 74-årig kvinde fra
Gråsten kørte forleden på
Strandvejen i Henne over i
den modsatte kørebane.
Her kørte hun ind i en
39-årig kvinde fra Henne.

På grund af stormen måtte
Ældre Sagen i Gråsten
aflyse valgcafeen mandag
aften.
Formanden Ebbe Johansen,

Den 74-årige kvinde cendte
på sygehuset med brudskader. Samtidig er hun
mistænkt for at have kørt i
spirituspåvirket tilstand og
fik taget en blodprøve. 

Als ausländischer
Staatsbürger hast
du Wahlrecht!

oplyser, at valgcafeen om
ældrepolitikken i stedet finder sted i Ahlmannsparken
torsdag den 14. november
kl. 15.30 til 17.30. 

Tag en bid
af Gråsten

Bei den Kommunal- und
Regionalwahlen am 19.11.2013
haben alle Wahlrecht, die einen
ständigen Wohnsitz in Dänemark
haben und EU-Bürger sind!
Nähere Informationen unter
www.schleswigsche-partei.dk.

Handelsstandsforeningen

VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessen eftf.

VIGTIGT

Entscheide dich für S · schleswigsche-partei.dk

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

Ansvarshavende
redaktør

Vejle
Tlf. 75720512

Spritkørsel

Fra den 4. november har vi kun åben
for ekspedition efter aftale
HUSK Vi har fortsat åbent for selvbetjening

Stephan Kleinschmidt
www.kiro-kongevej.dk

Sønderborg
Tlf. 74422300

Medborgerhus i Gråsten

Chokbølgebehandling

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

Ribe/Høm
Tlf. 75441544

LÆSERBREV

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

Fodpleje

Kolding
Tlf. 75531053

Fotograf

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

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

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

Grafisk
tilrettelæggelse

Grafisk
tilrettelæggelse

graasten-avis@graphos.dk

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

Tlf. 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

redaktion@graastenavis.dk

sg@graastenavis.dk

jc@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

Graphos Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk
Conchi García

FØDSELSDAGSSALG
G!
STORT UDVAL

SPAR

25%
VIND
JAKKE

600,-

KUN

STRIK ELLER
SKJORTE
NORMALPRIS 400,NU KUN

VINDJAKKE
NORMALPRIS 2.000,-

1.200,-

NU KUN
SPAR 800,-

300,-

STRIK, CARDIGAN
ELLER SKJORTE
FRIT VALG
KUN

G!
STORT UDVAL

G!
STORT UDVAL

2-PACK TIGHTS
NORMALPRIS 350,NU KUN

250,STRIK ELLER
SKJORTE
FRIT VALG

400,-

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

200,-

STORT UDVALG!

UDGÅEDE MODELLER OG
FARVER. UDVALG VARIERER FRA
BUTIK TIL BUTIK. BEGRÆNSET
MÆNGDE PR. BUTIK.

Gråsten
Gråsten

TIGHTS
NORMALPRIS
PR. PAR 130,NU 2 PAR
KUN

100,-

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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Steffen Jensen taler i
Rinkenæs
TV2’ s Mellemøsten
korrespondent Steffen
Jensen taler tirsdag
den 5. november kl.
19.00 på Rinkenæshus
for at fortælle om den
aktuelle situation i
Mellemøsten.
Steffen Jensens billede
ser man omtrent dagligt
på skærmen, når han

beretter om uroligheder i
Nyhederne.
Steffen Jensen har oprindelig læst forhistorisk
arkæologi i Aarhus og
studeret Biblical and
Roman Archaeology i
Jerusalem, Middle East
and North African Studies
også i Jerusalem, hvorefter
han har uddannet sig som
journalist i Aarhus.

I foredraget vil Steffen
Jensen forsøge at sætte
nogle ting på plads, give
baggrund og perspektiv og
give tilhørerne en indsigt på
et højere plan.
Det er Alnor-Gråsten og
Rinkenæs Aftenskoler samt
Ordblindeskolerne der er
arrangører af foredraget. 

Nana er tilbage

i salonen efter
endt barselsorlov

ÅBNINGSTIDER

PENSIONISTTILBUD
HERRER
120 KR.
DAMER
180 KR.

Mandag
LUKKET
Tirsdag-Fredag 09:30 - 19:00
Lørdag
09:30 - 14:00

Nygade 5 ∙ 6300 Gråsten ∙ Tlf. 7365 0090 ∙ www.nana-hairstyle.dk

kr. 56.062,Inkl. køkkenelementer, sokler, greb,
bordplade og vask. Ekskl. hvidevarer,
vandhane, belysning og øvrig inventar.

montering

0,*

*Tilbuddet ”Montering 0 kr.” gælder alle køkkener. Opstillingen
leveres samlet og monteres af certiﬁcerede Svane montører.
Gælder ikke VVS og el-arbejde. Køkkenet skal være ryddet
og klar til montering. Gælder for køb af inventar for min. kr.
50.000 inkl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.

KOM TIL køkkenWEEKEND
2.- 3. nov. KL. 10-15
S12 – allerede nu er en klassiker født med mere end 1000 solgte S12 køkkener. Mange er faldet
for det klassiske udtryk og den håndværksmæssige høje kvalitet, der burde koste det dobbelte.
Mød også vores andre kendte køkkenklassikere Y20 og WBL i din Svane butik.
Lige nu kan du få monteret dit nye Svane køkken til 0 kr.*
Svane Køkkenet
∙ Løgumklostervej
Aabenraa
∙ tlf.: 74 62 34 22 ∙ aabenraa@svane.com
Svane
KøkkenetAabenraa
xxx • adresse
• 0000 by •145
Tlf.:∙ 6200
xxxxxx
• by@svane.com

svane.com

Livet er ikke så firkantet
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TIL EN KOMMUNE

I BALANCE
1

2

Erik
Lauritzen
Blansskov

4

• Mennesket
først

5

• Økonomisk
ansvarlighed
• Arbejde og
uddannelse
REGIONSVALG
– Din lokale
kandidat

3

Hanne
Petersen
Egen

Tommy
Menzer Prokopek
Sønderborg

14

13

Jørn
Lehmann Petersen
Broager

20

Helge
Larsen
Augustenborg

18

19

Kristian
Beuschau
Nordborg

23

LÆS MERE OM VORES
POLITIK PÅ
www.socialdemokraterne.dk/soenderborgkredsen
www.erik-lauritzen.dk

– STEM PÅ

24

Knud
Thrane
Sønderborg

Ganeswaran
Shanmugaratnam
Dybbøl

12

16

22

Rudi
Cargnelli
Skelde

Karsten
Wohlgemuth
Nybøl

26

Henrik
Møgeltoft
Nordborg

Jesper
Smaling
Sønderborg

Jette
Bertelsen
Sønderborg

Hans Jørgen
Abrechtsen
Kværs

25

Svend Erik
Petersen
Sønderborg

17

21

20

Preben
Storm
Rinkenæs

Willy
Sahl
Nordborg

Inge-Lise
Bork Paulsen
Sydals

Lene
Bøwadt Petersen
Broager

7

11

15

Charlotte
Riis Engelbrecht
Adsbøl

Niels Ole
Bennedsen
Nordborg

Bent
Krogh Petersen
Broager

Britta
Kubiak
Adsbøl

Jesper
Kock
Sønderborg

Henning
Kipp
Sønderborg

10

9

8

Jan
Prokopek Jensen
Guderup

6

Frode
Sørensen
Sønderborg

3

27

Conny
Hauge
Sønderborg

Bjørn
BJØRN
ALLERELLI
Allerelli Andersen
Sønderborg

10

LEJLIGHED
I GRÅSTEN

GRÅSTEN CENTRUM
LEJLIGHED TIL LEJE

Centralt beliggende
udlejes til rolig lejer
uden husdyr og børn.

Velegnet til enlig ældre.
Stue/ køkken, 2 værelser, bad, gang.
Areal ca. 108 m2
Husleje 4500,- kr. + forbrug.
Dep. 3 mdr. leje.

Husleje 2600 kr ex. forbrug.

HENVENDELSE PÅ
TLF. 7465 2653

HENVENDELSE PREBEN TLF. 4028 4051

GRÅSTEN
LEJLIGHED
TIL LEJE

HUS TIL LEJE

Adressen er Søndertoft 5, Kværs, 6300 Gråsten. 130 kvm bolig i 2 plan.
3 værelser. beliggende i Kværs by. 950 kvm grund som er udlagt i græs.
Renoveret i 2011.
Husdyr efter aftale. 5500 kr. mdl plus forbrug.
Dep. 3 mdr. leje.

Ca. 120 m2 lejlighed, Torvet
5,1 sal i Gråsten med stor
terrasse ud til slotssøen.

HENVENDELSE TLF. 6140 6365

Ca. 100 m , super flot lejlighed
med 2 franske altaner og have
direkte ned til Slotssøen.
2

LEJLIGHED TORVET
I GRÅSTEN

Nyistandsat.

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

2 værelses lejlighed, 50 kvm. udlejes straks
Lejligheden ligger på 2. sal, med udsigt over slotssøen og er for en enlig.
Ingen husdyr.

Det var en flot koncert med et bredt sammensat program for såvel tambourerne som for
orkestret 
Foto Søren Gülcki

250 gæster til koncert
med Gråsten Garden

LEJLIGHED UDLEJES
I GRÅSTEN

Husleje 3.500, varme 300,- vand kr. 100,3 mdr. depositum

HENVENDELSE TLF. 29 44 20 39

LEJLIGHED UDLEJES
I SKELDE
60 m2 3 vær ny renoveret
Husleje 2600 + forbrug

HENVENDELSE TLF 7444 2071/3066 2071

4 værelses lejlighed udlejes ved centrum,vand og natur,
150 m2, nyistandsat, 2. sal, med trægulv, altan og garage.
Indeholder 2 stuer med stuk og dobbelt skydedør,
stort soveværelse, to gode værelser, spisekøkken
med udsigt til altan og spisekammer.
Badeværelse med skabe, entré og kælder.
Kan eventuelt overtages 1. november eller senere.
Husleje 5.900 kr. + forbrug. Opvarmning fjernvarme.

HENVENDELSE FOR BESIGTIGELSE
TLF. 7466 6911 ELLER 4045 6911

Af Søren Gülck

250 gæster overværede
lørdag eftermiddag Gråsten
Gardens efterårskoncert i
Ahlmannsparken i Gråsten.
Koncerten er året højdepunkt for Gråsten Gardens
medlemmer og traditionen
tro blev publikum budt
på nogle musikalske
overraskelser.

LEJLIGHED TIL LEJE I ALNOR
2 værelses lejlighed (2.sal) med fantastisk
panoramaudsigt over Flensborg Fjord.
Total Nyrenoveret.
Indeholder stue med åbent køkken og brændeovn,
soveværelse, altan og bad med gulvvarme.

GRÅSTEN TORVET

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

STOR BUTIK
701057 806059

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk
74 65 11 40

UDLEJES

Overtagelse fra den 15 november.
Husleje kr. 6.300,- + forbrug

HENVENDELSE TLF. 4017 7121

LÆKKER STUELEJLIGHED
I TRÅSBØL
på 100 m2, gulvarme over alt, 2 værelser + stue,
egen have. Klar til indflytning.

På allerbedste plads udlejes stor butik
med store udstillingsvinduer.
Butikken er i vinkel, og der er
personalrum med køkkenfaciliteter.
Alt i alt ca. 90 m2. Derudover stor lagerplads,
parkering lige ved døren, centralt beliggende,
velegnet for alle former for butik. Den har
tidligere været guldsmedeforretning.

Månedlig leje efter nærmere aftale

ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. 7.00-22.00
RING 74 65 17 48

HENVENDELSE FOR
BESIGTIGELSE TIL ELSE JENSEN
TLF. 7366 1111 ELLER 4045 6911

TELEFON 3018 6255

Gråsten Fjerkræ

Udsalg

Åbent hver fredag fra 13.00 - 17.00

Gråsten Fjerkræ A/S Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 74 65 90 71

Mere velfærd

Mere kvalitet

Mere smag
SPAR

SPAR

10,-

25,-

Vi tager imod dankort

Suppehøne

Slesvigsk Parti for samarbejde!

Sædvanen tro benyttede
Gråsten Garden koncerten
til at hverve nye medlemmer med lyst til musik.
Gråsten Gardens næste
store opgave er at spille ved
juletræstændingen fredag
den 29. november, når
julemanden traditionen tro
skal hentes på slottet. 

1900g/+

95

99

Landkylling

m. stegetermometer

1,5 - 1,7 Kg.

95

99

Gælder
fredag
d. 1/11

Gode formuetips

80 år

Danske Bank i
Sønderborg inviterer
torsdag den 14. november til morgenmøde
fra kl. 9-11. Her kan
man få gode tips til
formuen - både når det
gælder investeringer og
pension.

Fhv. hofchef Svend Aage
Kundby Nielsen fyldte
mandag den 28. oktober
80 år. Han blev i 1988
Dronning Margrethes
jagtkaptajn og chef for
Kongeskibet Dannebrog.
Ved hans pensionering
fra Søværnet i 1994 bad
Dronning Ingrid den

Mange investorer i det
nuværende lavrentemiljø
får meget lave afkast –
især dem, der investerer
i danske obligationer.
Og faktisk risikerer de et
negativt afkast efter skat
og inflation. På mødet kan
man høre mere om alternativerne til de traditionelle
obligationsinvesteringer.
- Vi glæder os til at give
deltagerne et indblik i mulighederne for at optimere
formuen. Både investeringsog pensionsområdet bliver

taget op på mødet, og vi
ser på, hvordan du sikrer
et fornuftigt afkast på dine
investeringer, Nis Peter
Thyssen, privatdirektør i
Danske Bank Sønderborg
Afdeling.
Potentiale i
kreditobligationer
Lars-Kristian Olsen, der er
kundechef i investeringsforeningen Danske Invest,
giver de fremmødte gode
råd til at bygge investeringsporteføljen op.
- I øjeblikket ser vi et godt
potentiale i kreditobligationer. De giver et bedre risikojusteret afkast – og det
betyder, at du som investor
tager lidt mere risiko end i
traditionelle obligationer,
men ikke nær så meget som
ved at investere i aktier,
siger Lars-Kristian Olsen.

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

Pension bliver et andet
spændende emne på mødet. I øjeblikket udnytter
mange muligheden for at
få en skattemæssig gevinst
på pensionsområdet. I 2013
og 2014 kan man nemlig
spare 2,7 procentpoint i
afgift, når man omlægger
sin kapitalpension til en
aldersopsparing. 
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dengang nyslåede kammerherre om at overtage
chefjobbet ved hendes hof.
Det tilbud kunne han
naturligt ikke modstå. Og
i de følgende år var han
med til at tilrettelægge
Dronning Ingrids tilværelse i især Kancellihuset
på Fredensborg Slot og
somrene på Gråsten Slot.
Det var også Svend Aage

Kundby Nielsen, der i
novemberdagene 2000
spillede en helt central rolle
i planlægningen og gennemførelsen af Dronning
Ingrids begravelse. Som tak
for hans indsats udnævnte
Dronning Margrethe en
af de følgende dage Svend
Aage Kundby Nielsen til
storridder af Dannebrog. 

Alt var stille, - klokken var lidt i 10 denne formiddag. Præcis kl. 10 blev snoren klippet, og
butikken åbnede. Vi var forventningsfulde og meget spændte på, hvordan vi blev modtaget.
Hvor har det været overvældende at opleve al den imødekommenhed. Det er en fornøjelse
at komme til Gråsten som ny butik, når modtagelsen er så positiv. Og vi får fortsat mange
positive ord med på vejen og et ”velkommen” fra de kunder, som besøger butikken.
Vi vil på denne måde sige tak til alle, som har besøgt såvel Sönnichsen Ure som ViKaLi.
Også en tak for ﬂotte blomster, vin, kort og kreative gaver.
Vi vil gøre alt for at leve op til de ﬂotte ord, og vi håber, at I som kunder
oplever en spændende og anderledes butik med mange nye tiltag.

TAK

- og på gensyn

Sönnichsen Ure
v/ Stefan Sönnichsen
Din urmager

SLOTSGADE 1
6300 GRÅSTEN

ViKaLi
Antik og garn
Tøjdesign og idéer

Invitation til Trin for trin
– møde om digitale muligheder i Danske Bank
Trin for trin er et informationsmøde om, hvordan du bruger
dine digitale muligheder i Danske Bank. Du kan bl.a. se,
hvordan du betaler regninger, får overblik over dine konti
og overfører penge. Det kan være nyttig viden i en tid, hvor
samfundet bliver mere og mere digitalt.
Mødet holdes onsdag den 13. november kl. 9.00 i Sønderborg
afdeling, Perlegade 24-26, 6400 Sønderborg Det varer ca. 2
timer, og du kan tilmelde dig på danskebank.dk/trinfortrin
eller ved at ringe på 70 10 12 33.

Gunder
Jensen

Direktør
Gråsten
Tlf: 28 98 60 37
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REGIONSVALG
– Din lokale kandidat
3

Jeg stiller op til regionsvalget fordi...
• Der er brug for politikere i regionsrådet med kommunal erfaring
• Der skal fortsat være et sygehus i Sønderborg
• Psykiatriske patienter skal have bedre tilbud
• Sønderborg har stor betydning for den regionale udvikling

Jørn
Lehmann Petersen
Broager

20

• Et tættere samarbejde med private for udvikling af nye
arbejdspladser

Bestyrelsen har konstitueret sig med Svend Schütt, Gråsten, som formand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Thomas Lorenzen, Rinkenæs, Jørgen Hohwü Gråsten, kasserer Phoebe Tanja
Busch Nedergaard, Broager, og Svend Agertoft, Varnæs.
Foto Søren Gülck

• Mere efteruddannelse og flere praktikpladser

Jeg stiller op til regionsvalget fordi...
• Vi skal øge kvaliteten til de psykisk syge borgere
• Vi skal skabe grundlaget for vækst og nye arbejdspladser i vores område
• Vi skal udnytte vores unikke placering i forhold til Europa ved øget
internationalt samarbejde
• Vi skal arbejde for, at der etableres en fast forbindelse mellem Als og Fyn
Henning
Kipp
Sønderborg

• Regionerne skal overtage flere opgaver. Bl.a. specialinstitutioner til
borgere med særlige behov, så vi sikrer, at der gives optimale tilbud til alle
• Offentlige arbejdspladser, der flyttes fra området, skal erstattes af andre

Handicappede stifter
ny forening
Af Søren Gülck

Kørestolsbrugere og
gangbesværede i
Gråsten stiftede torsdag en ny forening. Bag
initiativet står Svend
Schütt fra Gråsten, der
selv er kørestolsbruger.

LÆS MERE OM VORES POLITIK PÅ
www.socialdemokraterne.dk/soenderborgkredsen

Foreningens formål er at
danne et socialt netværk af
ligesindede handicappede.
Det skal være en forening,
hvor man kan mødes, udveksler erfaringer og laver
arrangementer.
- Vi skal ikke være en
brokkeforening, men en
forening, hvor vi tager de

Slesvigsk Parti for mangfoldighed!

Pantone CMYK version
Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70
Green: c 23/ m 0/ y 100/ k 17

HVORFOR VENTE LÆNGE PÅ EN OFFENTLIG VENTELISTE?

AUDIONOVA GIVER DIG NYE
HØREAPPARATER MED
FRA KR.
DET SAMME
Bestil
tid til gratis
høretest

SPRING VENTELISTEN OVER
At vælge de rigtige høreapparater er en vigtig beslutning. Hos AudioNova får du høj kvalitet og en omhyggelig vejledning, så dine nye høreapparater bliver
en naturlig del af din hverdag. Og du får mulighed
for at prøve høreapparaterne gratis hjemme i vante
omgivelser – helt uforpligtende.
Start med at bestille tid til en gratis høretest hos en
af vores erfarne specialister i din lokale AudioNova
klinik.
www.audionova.dk

0,-

NU!

Så længe skal du vente:
AudioNova

0 uger

Gennemsnit på hospitaler i DK

*Med off. tilskud på kr. 4.000 ved et høreapparat
og kr. 6.350 ved to høreapparater.

Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten • 74 65 00 47
Sankt Jørgens Gade 29 (v./ Sahva) • 6400 Sønderborg • 88 88 63 86

42 uger

Kilde: www.venteinfo.dk pr. 08. oktober 2013

*

positive briller på. Vi vil
have det bedste ud af livet
og ikke fylde hverdagen
med ærgrelser og brokkerier, siger Svend Schütt,
som håber, at rigtig mange
vil bakke op.
- Vi ved, der sidder mange
derude, som bør melde sig
ind og blive en del af fællesskabet, siger Sven Schütt. 

IN
IN
IN
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Slagterne tilbyder:
GRÅSTEN

Mortens Aften menu
1/4 and
Kartofler
Rødkål

Pr. kuvert

79,-

VI HAR VIDEO-OVER
FÆLLESAREALET
24
TI
VI HAR VIDEO-OVER
samt brun sovs

SuperBrugsen Gråsten

Min. 2 kuverter pr. bestilling

Skal afhentes fredag den 8. november
eller lørdag den 9. november

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Bestilles på
73652610 senest
den
7. november på
mail
03790@coop.dk

Direkte tlf 73652610

FÆLLESAREALET
T
R
Hold
kuløren ved lige YE24
Ø
R
NYE

R
Ø
R
NYE

R
E
-NY

E
Y
N
R
Ø

N
R
RØ

VI HAR VIDEO-OVER
FÆLLESAREALET 24 TI

R
RØ

meddo.dk

SOLCENTER - SuNdSNæS 4 - GRåSTEN - åBENT ALLE dAGE KL. 07-22
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gasservice
Vand, varme og
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde
Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

HULMURSISOLERE

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

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

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.
Et godt sted at spare

BØRGE NØRGAARD APS

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

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

Gisselmann

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

Dit værksted og servicebutik på vejen

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Quorps Busser

Service
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Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Sejersbæk
Biler ApS
Nederbyvej
2 • 6300 Gråsten

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

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

Hvis din bil
kunne vælge

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”

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

Quorp Busser

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

Arbejde udføres med Bulldozer,
Rendegraver og Gummiged
Salg og udkørsel af
sand og grus mv.

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Niels Jessen ApS

Vognmand og entreprenør
Teglkrogen 9  6300 Gråsten  tlf. 74 65 28 80

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

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Bygningskonstruktør
Industrivej 15, 6310 Broager
Mobil: 29 16 61 03
Murermester
mail:
bent@bcts.dk, www.bcts.dk
Bygningskonstruktør
og
aut. kloakmester

Sydals tlf. 7440 5060 · Gråsten tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk

Murermester
og aut. kloakmester

Autoriseret elinstallatør

FOTOGRAFERING

Biltelefon 23 39 10 90

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

FELSTED
FORSAMLINGSHUS

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2

Dieter Skovbo

Henvendelse
vedr. udlejning:

Tlf.: 26 71 86 19
post@dieterskovbo.dk

Telefon 74 68 59 29

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

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

håndværk gennem 185 år

WWW.KARLDPETERSEN.DK

Vi gennemfører opgaverne

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

VINDUER OG DØRE

Skovbøl El-Service

Annonce.indd 1
v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

Træ/alu, træ, alu, plast

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

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

28-01-2010 08

Erik H. Hansen
FrudamAnnonce.indd
4, Gl. Skovbøl 1
6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

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

28-01

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 40 60
Bil. 51 26 65 99
Jens T. 21 47 95 90
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Halloween
i Grasten
Fredag den 1. november
fejrer Gråsten Halloween
16.00 – 18.00

Trick & treat i alle butikker i Gråsten.
Der gives slik til alle udklædte børn
og voksne.

15.45

Hør den skrækkelige fortælling om
Jack O’Lantern hos Flügger farver

16.30

Hør den skrækkelige
fortælling om Jack O’Lantern
hos Gråsten Boghandel,
Ulsnæs-Centeret

17.15

Hør Fortællingen om Jack O´lantern
hos Matas i centrum
GRÅSTEN HANDELSSTANDSFORENING

Et garageanlæg på Bellevue blæste omkuld. Foto Søren Gülck

Et træ i Stjerneparken blev revet op med roden.

Foto Søren Gülck

Stormen hærgede Gråsten
Af Søren Gülck

Den meget voldsomme
storm mandag eftermiddag forårsagede
store ødelæggelser i
Gråsten og omegn.

væltede og flagstænger
knækkede.
På Bellevue i Gråsten blev
et nyt carportanlæg af stål
revet omkuld og flere biler

blev voldsom beskadiget
skadet. Mange husejere
måtte se deres drivhuse og
udhuse lide store skader.
Adskillige veje var lukket

på grund af væltede træer,
blandt andet Nederbyvej i
Rinkenæs. 

Tagplader rev sig løs, træer

På Benniksgaard Hotel i Rinkenæs væltede et stort lindetræ.

Har du lyst til at hjælpe til ved

En Juleaften for alle
i Gråsten?

Vi nærmer os julen med hurtige skridt, og arrangørerne, som er samarbejde
mellem Røde Kors, Gråsten, menighedsrådet for Gråsten og Adsbøl Sogne og
Gråsten Handelsstandsforening er i fuld gang med planlægningen af arrangementet.
Arrangementet, der gennemføres ved hjælp af frivillige og med støtte
fra lokale fonde og virksomheder, bliver afviklet i Ahlmannsparken,
Gråsten, juleaften den 24. december med start kl. 18.00.
Vi er allerede en lille gruppe frivillige, men vi har behov for flere til at assistere,
både ved de praktiske forberedelser forud for aftenen den 24. december
og til at assistere på selve aftenen med servering, oprydning m.m.

Foto Søren Gülck

MANDEAFTEN I GRÅSTEN
med
Mads
“Blærerøv”
Christensen

Kvinder
er også
velkomne!

Du behøver ikke være nevøs for at skulle lave maden, det tager en professionel kok sig af.
Anne-Mette Rathsach, fra Røde Kors, kan kontaktes m.h.t. yderligere oplysninger
og tilmelding. På e-mail anne.mette.rathsack@ofir.dk eller telefon 2977 0392
Vi beder også læserne om at være os behjælpelige med at formidle informationen
ud til målgruppen for initiativet, som er mennesker der af en eller anden grund
føler sig ensomme eller af andre årsager ikke selv føler at de magter julen.
Det gælder ikke kun enlige, men også par og familier med børn, som kan
have et behov for, at andre giver en hånd med og tager sig af opgaven
Tilmeldingsformularer til deltagelse i juleaften arrangementet den 24. december
kan hentes i Røde Kors butikken, Nygade 1, Gråsten eller på Kirkekontoret,
Kirkegårdsvej 49, Gråsten – eller fås ved henvendelse til Anne-Mette.
Det koster kr. 50,- pr. person at deltage og der arrangeres
gratis bustransport for alle som har behov for det.
Der vil blive serveret en traditionel julemenu med flæskesteg, andesteg og ris a’la mande
og være pyntet op til jul med juletræ og lys samt sunget julesange og uddelt julegaver.
M.h.t. deltagelse sigter vi geografisk primært på beboere i det tidligere Gråsten Kommune.

Torsdag den 7. november på Marina Fiskenæs
PROGRAM
18.30 Velkomst. Mandeaftenen åbner med masser af
maskuline oplevelser i de forskellige stande
19.00 Ølsmagning
19.45 Servering af sandwich
20.15 Sprudlende show med trendsætter og
“blærerøv” Mads Christensen
Billetter koster 150 kroner og kan købes hos MR,
Tøjeksperten, InterSport og Rasmussen Sko
Gråsten Handelsstandsforening

WWW.KVAERS-KRO.DK
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Bestil julefrokosten ud af huset nu!

TILLYKKE

Fra kr.

Tlf. 7465 9206 · www.godjulefrokost.dk

Sæt kryds

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

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

103,50 pr. kuvert

RØDE KORS I GRÅSTEN
ØGER AKTIVITETERNE
– og har behov for flere frivillige.

Vi flytter snart til større lokaler – i Nygade 16
- og får behov for flere til bl.a. tøjsortering
- vi kan også bruge en handy lagermand eller kvinde
- og en som vil varetage rengøringen og andet

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

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

Eksploderet
dæk
En 46-årig mand fra
Gråsten slap med skrækken, da hans dæk torsdag
aften pludselig eksploderede, mens han kørte på
motorvejen ved Hedensted.

Og unge som vil være med til
at starte nye aktiviteter

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.

- som f.eks. indenfor IT,
- ’markedsdage’, ’lagersalg’
- og andet med fokus på international katastrofe hjælp.

Kære Morten
Hjertelig tillykke med din
18 års fødselsdag. Håber
du får en rigtig god dag.

Ring eller send en mail til:
Siri Holt telef. 2554 5111, e-mail: holt1@live.dk eller
Thomas Brink 2124 1695, e-mail: ttbrink@live.dk
for yderligere informationer.

HUSK AT RØDE KORS I GRÅSTEN OGSÅ
HJÆLPER TIL I LOKALSAMFUNDET MED BL.A.
JULEHJÆLP OG FERIELEJRE FOR BØRN.

Tusind tak
for opmærksomheden til
vores bryllup
den 12. october 2013
Tom og Nicole
Bøttger Jensen

Tilbyder i november/december
måned følgende kurser:

Det lille Teater, Gråsten
Gæstespil af
Dansk - Tysk
JUBILÆUM
1972-2012
Teatergruppe
40 år med teater

”GRÆNSEN”
af Kaj Nissen

Instruktion: Kaj Nissen
Torsdag den 7. november kl. 20.00
Fredag den 8. november kl. 20.00
Søndag den 10. november kl. 16.00
Tosproget dansk/tysk forestilling
Billetter voksne kr. 75,- / Børn kr. 35,Billetbestilling på flg.:
www.lilleteater.dk / nilum@bbsyd.dk
eller tlf. 74 65 37 67
Billetter kan købes ved indgangen

Til gengæld ramte rester
fra dækket 6 andre biler.
Ingen kom noget til skade
ved uheldet. 

B 245 Design din egen unikke taske af papir
ved Susanne Meltesen, Løjt.
Du lære de grundlæggende teknikker og får flettet en flot pung.
Du kan flette med plakater, reklameblade og lignende tryksager samt
kaffeposer og andre vandfaste materialer. Du kan købe materialesættet
til pungen for 40 kr. hvis du vil det, nævn det ved tilmeldelsen.
Lørdag den 2. november og 9. november kl. 9.30-14.45
– 2 gange for i alt 475 kr.
Kurset foregår på Lyreskovskolen (Frøslev-Padborg skole).

Kærlig hilsen fra
Bedste

KONCERT OG
FÆLLESSANG
Kværs Familiekor underholder

Torsdag den 31. oktober kl. 19.30
på Kværs Forsamlingshus
Entre Kr. 60,med Kaffe/te og brødtort

R 248 Smarte modesmykker ved Tina Bonde, Haderslev.
Tina har hver gang mange nye modeller med, så du kan lave de
hotteste modesmykker om det er flet, knuder eller andet.
Materialer købes hos Tina på kurset og afregnes med hende.
Tirsdag den 5. november kl. 18-21.40 – 1 aften 175 kr.
Kurset foregår på Rinkenæs skole.
R 256 Lækre desserter ved kok Lars Bendiksen, Rinkenæs.
Der er stor fornyet interesse for at lave desserter, her laver du dem
helt fra bunden af de bedste råvarer. Råvarerne afregnes med Lars
efter kurset. Torsdag den 7. november kl. 18-21.40 – 1 aften 175 kr.
Kurset foregår på Rinkenæs skole.
Vi har måttet lave et EKSTRA Chokoladekursus, der er 2 ledige
pladser og det er fredag den 6. december kl. 17-22 på Gråsten skole.

dagen

2013

Tilmeldelse på aftenskolerne@bbsyd.dk eller på tlf. 7465 1187
Se vort katalog på www.rinkenaes-aftenskole.dk

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 3. november kl. 11.00 ved Niels Refskou

ADSBØL KIRKE

Søndag den 3. november kl. 9.30 ved Niels Refskou

BROAGER KIRKE

Søndag den 3. november kl. 10.30 ved Karin Kofod

FELSTED KIRKE

Søndag den 3. november kl. 10.00
ved Oliver Karst. Kirkekaffe

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 3. november kl. 11.00 ved Maya Ravn

KVÆRS KIRKE

Søndag den 3. november kl. 9.30 ved Jan Unold

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 3. november kl. 14.30 Rinkenæs gl. kirke
ved Marianne Østergård. Kransenedlæggelse kl. 14.00

KLIPLEV KIRKE

Søndag den 3. november. Hele dagen.

NYBØL KIRKE

ULLERUP KIRKE

Søndag den 3. november kl. 10.00
ved Henrik Nygaard Andersen

Søndag den 3. november kl. 10.00 ved Anders Kingo

VESTER SOTTRUP KIRKE

Søndag den 3. november kl. 16.00
Egernsund / Ekensund
Bewerbungsgottesdienst ved Pastor Burmester

Søndag den 3. november kl. 16.00
Mindegudstjeneste m. lys på kirkegården
ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg

VARNÆS KIRKE

Søndag den 3. november kl. 10.00 ved Povl Callesen

TYSKE GUDSTJENESTER

17

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Gråstenæbletræer til
Gråsten Friskole
Af Søren Gülck

Eleverne på Gråsten
Friskole i Adsbøl har
haft Gråstenæblet
som temauge.
Kulminationen på
temaugen fandt
sted fredag, hvor
der blev plantet 10
æbletræer, som var
doneret af Gråsten
Håndværkerforening.

Eleverne plantede 8 træer
- et for hvert klassetrin - og
to æbletræer blev plantet
af henholdsvis Stephan

Kleinschmidt fra Slesvigsk
Parti og Kaj Nielsen fra
Gråsten Forum.
Hestehavegårds

Hjertelig tak
For venlig deltagelse ved min kære mand

Christian Nielsens
bisættelse

Tak for blomster og kranse
Joan Nielsen

Frugtplantage på Arnkil
havde doneret friskpresset æblemost til elevernes
hjemmebagte muffins.
Æbletræerne blev plantet
nær Adsbøl Bæk, og vil
allerede om få år bære
frugt til gavn og glæde for
skolens elever. 

Alt i begravelsesbinderi

Gratis levering til omegnskirker

Lars fra 2. klasse plantede et
æbletræ godt hjulpet af skolens største elever. Ved hvert
træ blev der sat en lille buket
blomster ned med ønsket om
held og lykke.


Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

Gråsten blomster

Foto Søren Gülck

Stormskader i Kværs

Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

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
Stormen rasede i Kværs, og det gik blandt andet ud over virksomheden Gråsten Fjerkræ, som
oplevede stormskader.

Bog
Bogen om Gråsten kommer i handlen den 26.
november.
Det er Historisk Forening
for Graasten og Omegn,
som udgiver bogen, der
skildrer livet i Gråsten
Kommune fra 1970 og
frem til 2007. 

Vores kære mor, mormor og svigermor

Signe Bech Nielsen
er stille sovet ind
Løgumkloster, den 27. oktober 2013
Karina og Tom
Jan
Cecilie og Mathias
Bisættelsen finder sted fra Gråsten Kapel
lørdag den 2. november kl. 11.00
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LÆSERBREV

LÆGERNE ULSNÆS 4

Der findes mere end Sønderborg by

Pga. nyt edb er klinikken

Lukket onsdag den 6. november
Ved behov for akut lægehjælp henvises til:
Lægerne Mortensen, Bauer og Frölich
Tlf.: 74 65 10 10
Af samme årsag kan recepter ikke fornys eller tider
bestilles om eftermiddagen tirsdag den 5. november

Vi kunne forleden læse, at
”Porten til Sønderborg”
nu er en realitet. Men for
mig at se, og sikkert også
for mange andre borger i
Sønderborg Kommune,

er dette nok en forkert
varebetegnelse.
En port, er for mig noget
man går eller kører igennem for at komme ind i
noget. En ladeport for at
komme ind i en lade, en

FOREDRAG ved cand. jur.

Anne-Grete Højen, Gråsten

ØKONOMI OG PARFORHOLD
Kom og bliv klogere på reglerne!
Uanset om du /I er gift eller samboende har det betydning at vide,
hvem der hænger på gælden og hvem der ejer de forskellige ting,
både mens I bor sammen og hvis I går fra hinanden.

R 235 ONSDAG den 6. november
kl. 19. på Rinkenæshus
Entré 100 kr.

Kaffe kan købes i pause.
Gerne tilmeldelse på tlf. 7465 1187 eller aftenskolerne@bbsyd.dk

Stort lottospil
Søndag den 10. november kl. 14.00
i Ahlmannsparken
Til fordel for julebelysningen i Gråsten centrum og
Ulsnæs-Centret.
Gråsten Handelsstandsforening

DER ER
K ÆMPE
CHANCER
FOR
GEVINST

fabriksport for at komme
på fabrikkens område.
”Porten til Sønderborg”
kommer sådan set ikke
til at ligge ved indgangen
til kommunen, men
næmere ved indgangen til
Sønderborg By. Igen bliver
Sønderborg By ligestillet
med Sønderborg som
kommune. Man glemmer
de egentlige indgange til
Sønderborg, som ligger
i Rinkenæs, Kværs samt
Blans/Ullerup og derved

bliver det igen glemt, at der
findes mere end Sønderborg
By.
Vi skal have en kommune i balance og derfor
er det vigtig at huske, at
Sønderborg Kommune
er meget mere end
Sønderborg By.
Sven Jensen
Byrådskandidat for Slesvigsk
Parti
Tørsbølgade 48, Tørsbøl.

Det lille Teater, Gråsten

Det bedste fra

”Kirsebærsøstrene”
Instruktion: Pia Nielsen & Dorthe Fjeldgaard
Fredag den 15. november
Søndag den 17. november
Søndag den 17. november
Mandag den 18. november

kl. 19.30
kl. 15.00
kl. 19.30
kl. 19.30

Billetter voksne 60 kr. / Børn 30 kr.
Billetbestilling på tlf. 7465 3767
eller www.lilleteater.dk

Julemarked
i Lübeck

GENVÆLG
JENS PETER
THOMSEN
- En stærk gråstener i
Sønderborg byråd

Lørdag den 30. november

GRÅSTEN SKAL HØRES
Gråsten skal fortsat være en attraktiv handelsby at flytte til.
Det gælder både for borgere og erhvervsvirksomheder.
Kommunens kerneydelser som børnepasning,
folkeskole og ældreomsorg skal derfor være i top.
Det forudsætter, at vi kan tilbyde en spændende slotsby
med attraktive boliger og gode fritidstilbud.
Du er altid velkommen til at kontakte
byrådsmedlem Jens Peter Thomsen
Stjerneparken 39, Gråsten
Tlf. 7465 2216 eller
agerleythomsen@outlook.dk

I GRÅSTEN

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. 295,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
Kl. 9.00

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

Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
Telefon 2116 0683

Bo
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Kom og hør
om rejsekort!
– din nye, nemme billet
til bus og tog

Stemningen var helt i top ved bierfesten i Kværs.

Foto Jimmy Christensen

Kværs fandt de store
ølkrus frem
Af Gunnar Hattesen

Pufærmer og taljer, der
var snøret ind.
Fjer i tyrolerhatten, underskørter, fremhævede
kvindebarme og mænd

i lederhosen og lange
strømper.
Stilen var lagt, da Kværs
lørdag aften hyldede sydtyske festtraditioner ved at
gøre dem efter til den store
bierfest i Kværshallen.

- Det var en rigtig fin fest,
siger formand for KTUIF,
Hans Lenger, som var
tilfreds med, at næsten 700
mennesker deltog. 

I det seneste halve år
har børnene i Broager
danske Børnehave
måttet undvære deres
børnehave. Børnehaven
på Vestergade har
været under ombygning
og er blevet udvidet
med 60 kvm.
Under ombygningen har
børnene været indkvarteret på Cathrinesminde
Teglværk.
Opholdet på teglværket

har været særdeles givtigt
for børnene med nogle helt
anderledes udfordringer i
hverdagen.

Den 1. december stopper salg og brug af chipkort i Sydtrafiks område.
Derfor har Sydtrafik, DSB og Arriva taget et fælles initiativ til en rejsekortturné for at få
en god dialog med passagerne om, hvilken billettype de skal vælge fremover.
Med rejsekort kan du rejse med bus og tog på tværs af landsdele og
trafikselskaber. Rejsekort er allerede i brug mange steder i landet –
og vil med tiden helt erstatte de kort og billetter, der findes i dag.

Broager

Broager Børnehave
hjemme igen
Af Søren Gülck

Sydtrafiks rejsekortbus kommer til Gråsten Banegård, Kongevej
d. 8. november mellem kl. 10.00 og 17.00, hvor vi svarer på spørgsmål.
Vi kan desværre ikke udstede rejsekort på stedet, men vi
kan hjælpe med at bestille dit nye rejsekort.

Ombygningen har kostet
1 mio. kroner.
- Dertil kommer de
mange ulønnede arbejdstimer, som forældrene har

lagt i det, fortæller Bodil
Tornø, der er daglig leder af
børnehaven.
- Uden deres hjælp havde
økonomien ikke kunnet
række til det, vi har fået i
dag, siger Bodil Tornø.
Ved den officielle indvielse
var både forældre og bedsteforældre inviteret med. 

Allehelgen

Søndag den 3. november kl. 11.00
i Egernsund Kirke
Det er dagen, hvor vi
mindes dem, der døde
i det forløbne år.
Efterfølgende kirkekaffe og
lystænding på kirkegården.

BROAGER AUTOVÆRKSTED
REPARATION AF ALLE BILMÆRKER
Service – bremser – syn m.m.

Var der fejl på synsrapporten - lad os gi’ et tilbud
Altid små priser på olieservice, samt
serviceeftersyn efter bilens foreskrifter
Få en pris på det service som passer dig
Mulighed for lånebil
Daewoo Kalos 1,4 SE årg. 5/2003
Km 165.000, servo, c-lås, el-ruder for,
4xairbag, radio m/cd, leveres nysynet,
pæn og velholdt, sælges for kunde

kr. 19.900,Suzuki Splash 1,0 GLS årg. 8/2009
km 48.000, perlemorshvid, servo, fj.
Betjent c-lås, el-ruder for, 6xairbag,
højdejusterbar rat og sæder, radio m/cd,
isofix, service ok, 1-ejer, 20km/ltr, halvårlig
ejerafgift kr 290,-, leveres nysynet

kr. 69.900,Skoda Fabia 1,2
12vent st. car årg. 9/2003
km 110.000, mørkblå metal, servo, c-lås, elruder for, el-spejle, 4xairbag, varme i sæder,
16,7km/ltr, halvårlig ejerafgift kr 830,-,
leveres nysynet. Evt. med træk

Broager danske Børnehave er
flyttet tilbage til Vestergade.


Foto Søren Gülck

kr. 47.900,Se mere på www.broager-auto.dk
Industrivej 1 · 6310 Broager· Tlf. 74 44 27 97
broagerauto@bbsyd.dk
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En god kryddersnaps Ny pavillon til ældre
Af Frede Weber Andresen

Oldermand Hans
Andresen medbragte
forleden en række
snapseplanter på
Degnegården.
Her demonstrerede han,
hvordan der på i tidligere i
Bommerlund blev udviklet
til kryddersnapse og likører.
Hans Andresen viste også,
hvordan alkoholprocenten
kan minimeres ved visse
planter.
Intereserede kan få nærmere oplysninger hos Hans
Andresen tlf. 7448 6046. 
Hans Andresen fortalte om forskellige snapseplanter.


Det var 94-årige Vilhelm Dorow, som forleden klippede snoren til en ny opholdsstue for de
ældre på Broager Plejecenter.
Foto Jimmy Christensen

Foto Laila Nowak

Klar til at tale Broagerlands sag
Af Gunnar Hattesen

Den 35-årige Kim
Albrecht fra Mølmark
ved Broager stiller
for første gang op til
byrådet.

v/ Vivian Jessen
6310 Broager

Storegade 15
Tlf. 7444 0035

EGERNSUND
PENSIONISTFORENING

JULEFROKOST
Søndag den 17. november

AFGANG Broager Kirke kl. 11.00
Egernsund kl. 11.10
Derefter de sædvanlige opsamlingssteder.
Julefrokosten spiser vi kl. 12 på
Holbøl Landbohjem.
Pris 225 kr.
Tilmelding til Marie Gormsen tlf. 7444 0465.
Der er bindende tilmelding.
Egernsund Pensionistforening

Din Sundhedspartner
Jane Gottlieb
Hele familiens massør

* Sportsmassage

(Læge- og Fysioterapeuteksamineret)

* Idrætsskadeterapeut
(Lægeeksamineret)

* Sportsakupunktur

Kim Albrecht bejler til en plads i Sønderborg Byråd.

Foto Jimmy Christensen

Lola Jensen taler om
familietrivsel
Job, børn, forældre og
familiens trivsel.
Familievejleder og foredragsholder Lola Jensen
kommer ind på det hele,
når hun torsdag den 31.
oktober kl. 19.00 holder
foredrag i Broager-Hallen.

Og hun er kendt for at
gøre det med et humoristisk islæt, så tilhørerne
griner af sig selv i stedet for
at føle dårlig samvittighed,
når de genkender sig selv i
det, som hun fortæller.
Lola Jensen kommer ind

EK el -service
aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50
Skeldevej 17, 6310 Broager

(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager)

Tlf.: 22 94 94 09

- Det er vigtigt, at
Broagerland får deres
stemme i byrådet. Vi skal
laves om fra at være en
soveby til at være en aktiv
by, siger Kim Albrecht, der
stiller op for Venstre.
Han er søn af Jenny og
Klaus Albrecht, Skelde,

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

der adopterede ham fra
Thailand.
Fra 1. til 3. klasse gik han
i Skelde Skole og fra 4.-8.
klasse på Broager Skole.
- Skelde var dengang et
smørhul. Vi dyrkede gymnastik om vinteren med
Peter Jacobsen og spillede
fodbold om sommeren,
husker Kim Albrecht, som
med glæde mindes barndomsårene i Skelde.
I dag er han chef for 80
medarbejdere på Osted
Friskole, gift med Mathilde
og far til en datter. 

Broager Kultur, og Lina
Duus oplyser, at billetter
kan købes ved indgangen. 

på, hvordan man overlever
forældrerollen, hvem der
bestemmer derhjemme.
Hun gør det for at vide,
at det er vigtigt at sætte
omsorgsfulde rammer over
for børnene.
Mødet er tilrettelagt af

Dødsfald
Carla Jensen, Broager, er
død, 69 år. 

En stærk
stemme for
Broagerland
Stem Kim Albrecht i byrådet

BROAGER
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Mager Skinkesteg
uden ben

Hjemmelavet
Kålpølser

Svine
mørbrad

Spar
10.00

Broager

8 stk.

Pr. ½ kg.

3500

Pr. ½ kg.

95
14

95
29

Dansk Land And

Hjemmelavet
Landmedister

Sønderjydsk
Hakket Grønlangkål
eller

Hvidkål

OG SMAG
D
N
I
M
O
K
L. 11-17
FREDAG K

Max 6 pakker pr kunde

Bakkedal

Tingleff Kaffe

00
10

Spar
55.85

Lotus Royal
Toiletpapir

3 x 500 gr.

24 ruller

E

L

I

K

Rynkeby
Blandet
Saft

250 gr.

Guld

D

00
85

95
14

95
9

8500

2800 gr.

Pr. ¼ kg.

500 gr.

A

T

Landgangs
brød

E

5995
S

S

E

N

Ris a la mande
med kirsebærsauce

Under
½ pr is

Pr. ltr.

800

Max 6 pr kunde

B

A

G

E

R

A

F

Bamseboller
Spar 8.00

Kun

2500

Kan forudbestilles tlf. 7344 1516

SuperBrugsen Broager

4 stk.

1800 1200
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder tirsdag den 29. oktober
til og med lørdag den 2. november 2013. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

D

E

L

I

N

G

E

N

Berliner
Spar
19.00

4 stk.

2500
tlf. 73441500
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Buttenschøn kom på visit
Af Søren Gülck

Vælgermøde
i Broager

Tirsdag den 12. november
kl. 19.00-21.00 i Broager-Hallen
Kom og hør om partiernes holdninger og
deres planer for Broagerland. Vi skal blandt
andet diskutere udviklingen i Broager,
Egernsund og Nybøl, skolepolitik, Ældrepolitik
og kommunens fremtid. Der vil være rig
mulighed for at stille spørgsmål.
Velmødt til en god debat.

Den danske sanger
og sangskriver og
pop & rockmusiker
Thomas Buttenschøn
var fredag på visit i
Broager Børnehave.
Med sig havde han sin
kone Carna og parrets
2-årige søn Jens.
28-årige Thomas
Buttenschøn er født i
Zambia. Hans zambianske
mor og danske far mødte
hinanden, da faderen var
ulandsfrivillig for Mellem
folkeligt Samvirke.
Han droppede tidligere
på året storbylivet i Køben
havn for at slå sig ned i det
mere rolige Broager.

Den kendte rockmusiker Thomas Buttenschøn har bosat sig i Broager og mødte op i Broager
Foto Søren Gülck
Børnehave med sin kone Carna og deres 2-årige søn Jens.
Han er en popsanger med
fart på. Her i efteråret tur-

nerer han landet rundt med
koncerter. I weekenden gav

han koncert i både Kolding
og Fredericia. 

Sundeved

433 til bierfest i Vester Sottrup
LOTTOSPIL

Vester Sottrup Frivillige Brandværn
holder sit årlige lottospil på
Forsamlingsgården i Vester Sottrup

Mandag den 4. november kl. 19.30
Der spilles om mange fine gevinster.
Amerikansk Lotteri
Med ekstra gode gevinster

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER
– TING – TØJ
og gør et godt køb

Der var ægte tyrolerstemning, tyrolerpiger,
livemusik, stort udvalg
af drikkevarer og ikke
mindst store wienerschnitzler, da der
lørdag aften var bierfest i Sundevedhallen.
Stemningen var høj blandt
de 433 deltagere. Som
arrangørerne i BNS havde
håbet på, var størstedelen
af gæsterne klædt på
til aftenen i de rigtige
kostumer. 

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

VALGMØDE
Onsdag den 6. november kl. 19.30
på Forsamlingsgården Sundeved

I forbindelse med kommunalvalget
tirsdag den 19. november
afholder Forsamlingsgården Sundeved valgmøde.
Mød kandidater fra alle de opstillede partier.

Elvira Madigan

APE 50
- Fås
også som
invalidekøretøj
- Kræver ikke
kørekort

Kom og vær med til en god debat.
Mødet ledes af redaktør på Gråsten
Avis Gunnar Hattesen.
Fri entre

Foreningen for
Forsamlingsgården
Sundeved

Stort vælgermøde

Gæsterne havde
gjort meget ud af
deres påklædning.
 Foto Jimmy Christensen

Fordelagtige og kundevenlige priser. Kontakt os for aktuel pris

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

Lundsgårdsvej 18, Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Mobil 40 21 86 24
www.rittertrim.dk

Det bliver de fremmødte, der formulerer
spørgsmålene, og hvad der
skal debatteres, når der
onsdag den 6. november
kl. 19.30 er vælgermøde
på Forsamlingsgården
Sundeved i Vester Sottrup.
Formand for
Forsamlingsgården, Arne
Mandrup, håber på et stort

fremmøde. Samtlige opstillede partier stiller med
deres spidskandidater.
Der er fri entre, og øl,
vand og kaffe kan købes. 

Dødsfald
Grethe Rigmor A.
Michelsen, Vester Sottrup,
er død, 82 år. 

Hørt i byen
Gisselmann Shell i Gråsten er blevet medlem
af den landsdækkende
kæde Dækcenter.
GKV Brandmateriel
ApS i Gråsten skal i november 2014 levere en
ny indsats ledervogn
til Haderslev Brand og
Redning.
Dansk Luchsdue Klub
afvikler den 9. Europaudstilling på Gråsten
Landbrugsskole fredag
den 8. november til søndag den 10. november.
Der kommer 800 duer
af samme race, men i 16
varianter.
Renaltan Sebamalai,
Gråsten, er blevet færdig med uddannelsen
som karrosseritekniker
på Teknisk Skole i
Silkeborg.
Dalsmark Plejecenter i
Rinkenæs har modtaget 15.000 kr. fra Den
Nordslesvigske Kvindeforenings Fond.
Et nyvalgt provstiudvalg
er klar til at trække i
arbejdstøjet i Sønderborg Provsti. Det består
blandt andre af Helle
Blindbæk, Adsbøl og
Erik Breum, Broager.
Det var ingen vindueskigger, der forleden
huserede i Kliplev, men
derimod en udenlandsk
mand, der havde mistet
sine papirer og kontaktede folk med ønske om
at komme med tog til
København.
Grænsefesten i Kruså i
uge 33 gav et overskud
på knap 30.000 kroner.
De penge fordeles nu til
Bov IF, Grænseegnens
Skytteforening og Holbøl FIF.
Erling Nissen, Rinkenæs, var blandt de
40 deltagere i Gråsten
Venstres 5 dages tur til
Europa-Parlamentet i
Strasbourg. 
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Lone Jørgensen
vandt damepokal
Graasten Skytte
forening har afholdt
efterårets firmaskydning, som fandt sted
på skytteforeningens
skydebane på Gråsten
Skole. Der deltog 20
hold i skydningen.

420 point tæt fulgt af
Dreamteam R. Pedersen
VVS med 417 point og
Petersen Tegl med 416
point.
Damehold-pokalen gik
til De Gyldne Damer, som
opnåede 408 point med
Petersen Tegl Damer på
andenpladsen med 402
point.

Holdpokalen blev vundet
af Rinkenæs Jagtklub med

Mortensaften

Damepokalen tog Lone
Jørgensen fra Dreamteam
R. Pedersen VVS sig af
med 144 point. Et flot
resultat.
Herrepokalen gik til Tim
Christensen fra Rinkenæs
Jagtklub også med 144
point. 

Søndag den 10. november
fra kl. 18.00 til kl. 20.00

MENU
Hjemmelavet Gravad Laks på grov brød
med sennepdressing
***

Gammeldaws Andesteg
med hjemmelavet rødkål, ½ æble m/ gelé
brunede kartofler, hvide kartofler og sauce
***

Æblekage
med let pisket fløde

Indbrud ADVOKATVAGTEN
Ved et indbrud på
Nederbyvej i Rinkenæs
blev en terrassedør brudt
op og fra villaen blev der
stjålet en Imac, kontanter
og smykker. 

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Indbrud
Der har været indbrud tre
steder i Gråsten og en gang
i henholdsvis Nybøl og
Broager.
Det er designermøbler,
kontanter, sølvtøj, edbudstyr, værktøj og smykker,
indbrudstyvene er gået
efter. 

pr. kuvert

Kr. 248,00
Kun ved forudbestilling

Advokaterne i Gråsten og Padborg

v/Bente & Kenneth Sonnichsen
Gl. Færgevej 38. Alnor. 6300 Gråsten
Tel. +45 74 65 12 68 Fax +45 74 65 37 74
www.alnorkro.dk · alnor.kro@get2net.dk

Slesvigsk Parti for Sønderjylland!
N U I B O RG E

N

Julebuffet
HUSK
ens Aften
rt
o
M
den 10. nov.

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.

Rømø-Sild
Lørdag den 16. november

Vi kører til Rømø, hvor vi ser øens flotte kirke. Derefter sejler vi fra
Havneby til Sild. Ombord på færgen nyder vi en frokostmenu. På Sild
kører over Kampen til Kejtum Kirke og videre til Vesterland, hvor der
lejlighed til at slendre en tur ned ad den mondæne hovedgade.

Pris 375.00
OPSAMLINGSRUTE
Nybøl Kirke ........................ Kl. 9.00
Broager Kirke ..................... Kl. 9.05
Egernsund elektrikeren ........ Kl. 9.10
Ahlmannsparken, Gråsten .. Kl. 9.20
Rinkenæs OK-tanken ......... Kl. 9.25
Kruså Bankocenter ............. Kl. 9.40
Bov Kro .............................. Kl. 9.50
Padborg OK-tanken
ved omfartsvejen ............... Kl. 10.00

Tilmelding til Gråsten Avis
telefon 2116 0683

og citron
Surrib
Hvidkål
Frugtsalat
Røget laks

kr. 15,00
kr. 8,00
kr. 8,00
kr. 12,00
kr. 12,00
kr. 18,00

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

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

Pr. kuvert kr.

103 50

MIN. 12
PERSONER

Husk også, at vi laver
utraditionelt julebuffet

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

Pasfoto på 3 minutter

BovAvis

Fotograf og Fotohandel
v/ Alfred Køpke
Borggade 1, Gråsten
Tlf. 7465 0999
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Et godt boligsalg begynder med et godt mæglervalg!
Parcelhus med stor carport

1- familieshus

NYHED

NYHED

Blans
Povlstoft 10
Her sælges et pænt parcelhus,
beliggende centralt i Blans by nær
skole og købmand mm. Til huset er
der en dejlig lukket have med
terrasse og køkkenhave og en stor
dobbelt carport med redskabsrum.

Pris:
Udb.:

Kruså
Skovglimt 45
Pænt og indbydende parcelhus der
løbende er blevet renoveret, senest
med nyt badeværelse og nyere tag.
Til huset hører bl.a. carport og
garage. Fin træterrasse samt nem
lukket have med træer og buske.

Pris:
Udb.:

1- familieshus

1.190.000 Brt.:
60.000 Nt.:

4.329
4.025

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.588/2.625

Sagsnr. 732

117

Parcelhus med tilbygning fra 2006

720.000 Brt.:
40.000 Nt.:

1.119

1/3

Dejligt parcelhus på rolig vej

1

1973

1- familieshus

6.849
6.128

Broager
Vesterbakke 26
Huset er klar til indflytning og
fremstår med decratag,
gulstensfacade, PVC-vinduer og
opvarmes med fjernvarme. Til
huset hører, carport samt dejlig
lukket have med 2 terrasser.

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.916/3.777

Sagsnr. 567

131

821

1/4

Pris:
Udb.:

4.806
4.563

931

1/2

1

1956

4.497
4.034

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.464/2.380

Sagsnr. 720

130

1- familieshus

795.000 Brt.:
40.000 Nt.:

790.000 Brt.:
40.000 Nt.:

Sagsnr. 748

87

Pris:
Udb.:

1- familieshus

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.806/2.964

1962

Tørsbøl
Kløvermarken 3
Med en rolig beliggendhed på
lukket villavej sælges dette flotte
parcelhus med tilhørende carport
og dejlig lukket have. Huset er flot
indrettet med bl.a. køkken/alrum
og stor stue.

Skøn landejendom

Hus beliggende centralt i Broager

830

1/3

Velindrettet parcelhus

1

1977

1- familieshus

Stor og indflytningsklar villa

1- familieshus

CA. 1,5 HA JORD SAMT LADE PÅ 400 KVM.
Rinkenæs
Volsballe 1
Her får du virkelig en dejlig
landejendom med god udenomsplads til den pladskrævende.
Ejendommen er de sidste par år
blevet totalrenoveret med bl.a. nyt
køkken, nye badeværelser, nye
gulve, nye lofter, gulvvarme mm.

Pris:
Udb.:

2.450.000 Brt.:
125.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 7.656/6.563

Sagsnr. 722

176

15.009

1/4

Centralt beliggende i Gråsten

Gråsten
Elleygade 21
Med en yderst central beliggenhed
i Gråsten by, sælges denne
ejerlejlighed på 1.sal. Lejligheden
fremstår i meget pæn stand med
minimal spildplads og et godt
lysindfald fra det store
vinduesparti i stuen.

13.608
11.355

Pris:
Udb.:

2

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.521/3.301

Sagsnr. 540

98

1/2

1/2

1978

Pris:
Udb.:

5.677
5.038

1.150.000 Brt.:
60.000 Nt.:

Sagsnr. 627

151

819

1/4

Parcelhus med stor garage

Gråsten
Dyrkobbelgård Allé 2
Her er det perfekte parcelhus til
dig der søger en central
beliggenhed i byen, med plads til
hobbyaktiviteter i den tilhørende
store garage og værksted på 71
kvm. Et hus med god
udenomsplads og dejlig have.

6.793
6.414

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.160/4.293

1900

Ejerlejlighed

950.000 Brt.:
50.000 Nt.:

Broager
Drosselvænget 20
Huset i Broager er beliggende på
lukket villavej i roligt og
børnevenligt kvarter. I 2003 fik
parcelhuset nyt betontagsten, nye
pvc-vinduer i 2007 og opvarmes
med fjernvarme og brændeovn.

1

645.000 Brt.:
35.000 Nt.:

3.994
4.081

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.386/2.792

Sagsnr. 565

151

1.396

1/3

1

Pris:
Udb.:

1971

1.795.000 Brt.:
90.000 Nt.:

Sagsnr. 721

175

966

2/4

Hyggelig villa med udsigt

Gråsten
Egedam 3
Murermester villa med en
naturskøn beliggenhed med udsigt
over markerne og gåafstand til
skov og Prinssese Søerne. Til huset
hører bl.a. garage på 50 kvm med
el-port samt værksted fra 2005 og
carport/garage på 28 kvm.

2

1930

1- familieshus

Pris:
Udb.:

590.000 Brt.:
30.000 Nt.:

3.676
3.649

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.210/2.471

Sagsnr. 713

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

9.719
8.370

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.271/4.800

1971

1- familieshus

Pris:
Udb.:

Broager
Rødegade 23
Flot og charmerende villa med
naturskøn beliggenhed nær skov
og med dejlig udsigt til Flensborg
fjord. Huset fremstår flot renoveret
og opvarmes med træfyr herved en
billig varmeudgift.

6300@estate.dk

74 65 09 33
www.estate.dk

145

1.247

1/3

2

1931

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

Bov

Uge 44 29. oktober 2013 5. årgang

Grænserevyen er klar til sjov
Af Gunnar Hattesen

Grænserevyen byder
også denne gang på
satire og morskab over
tidstypiske emner.
Revy-holdet består
mestensdeles af gengangere. Det er veteraner
som Thomas Schmidt,
Anne Marie Jacobsen,
Britta Sohrt, Marion
Christensen, Jeanette
Munk, Bent Rasmussen,
Jens Christensen, som
bærer revyen.
- Der er ikke nogen rød
tråd i revyen, fortæller
Frederik Johansen, der
atter har leveret teksten til
revyen i år.
- Vi laver grin med alt
og alle i den sædvanlige
stil. Der er lidt hug og et
godt grin, lover Frederik

Johansen, der har været
med i 28 år.
- Det er emner, som er
oppe i tiden. Vi har et
dejligt hold, så det skal nok
blive godt, understreger
Frederik Johansen.
Publikum vil blandt andet
blive budt på doping af
ringriderheste, hestekøds
skandale og ægtemænd i
panik.
Grænserevyen har
generalprøve søndag den
3. november kl. 19.00 i
Grænsehallerne. Revyen
spiller derefter forestillinger
tirsdag den 5. november,
onsdag den 6. november,
fredag den 8. november og
lørdag den 9. november.
Billetter kan købes i
LokalBrugsen i Holbøl eller
hos Frederik Johansen. 

Grænserevyen laver grin med alt og alle i den sædvanlige stil. Der er lidt hug og et godt grin.

Foto Jimmy Christensen

Nu bliver det brændende!

Design din
egen T-shirt
fra 14.50 €

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

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.

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

Træflis til haven og
hækklipning med mini-læsser

Vi sender blomster ud
i hele Danmark
... og naturligvis vores
traditionelle
specialiteter fra

Balkan regionen

incl. t-shirt

Druckhaus Colour Line
Angelburger Str. 71
24937 Flensborg
+49 461 180118
www.druck-haus.de

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

Steak
variationer
direkte fra
Lava-grillen

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 hjertet af Flensborg ❤ ❤ ❤
Søndag ...

Morgenmads-buﬀet

Vores ugeplan!
Mandag til Fredag ...

fra
fra kl.
kl. 09:00
09:00 til
til 11:30
11:30

€€

9,90

... som i ›Dalmacija‹ ved Bosko!
Lørdag og Søndag

Græsk buﬀet Græsk buﬀet
12,90
8,90

Nørregade 38 ∙ 6330 Padborg ∙ tlf 74 67 68 67 ∙

o
• Pasfot t
or
• Kørek rt
o
• Førerk
rt
• Busko

FOTO 6 stk.

85,-

Få dem med
det samme!

fra kl.
kl. 12:00
12:00 til
til 15:00
15:00 €€ 12,90
8,90 fra
12,90 fra
fra kl.
kl. 17:30
17:30 til
til 23:00
23:00 €€ 12,90
Vi har også lokaler til 30 og 50 personer Vi kommer gerne med menuforslag fra vore grilltallerkner samt a la carte.

fra
fra kl.
kl. 12:00
12:00 til
til 15:00
15:00
fra
fra kl.
kl. 17:30
17:30 til
til 23:00
23:00

€€
€€

Holm 9 (ved siden af Karstadt) Flensburg · + 49 461 27840
www.essen-in-flensburg.dk

Nørregade 16 · 6330 Padborg · Tlf 74 67 31 08
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Mindeord over Esther
Krebs Lange

G U D S T J E N E S T E R

BOV KIRKE
Lørdag den 2november kl. 10.00
ved Irene Engelstad Dåbsgudstjeneste
Søndag den 3. november kl. 10.00
ved Iversen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 3. november kl. 10.00
ved Majbrit Daugaard

HOLBØL KIRKE
Søndag den 3. november kl. 10.00
ved Hanne Christensen

Havkajak

BOV & HOL BØL SO GN E

Reformationsgudstjeneste
Fredag den 1. november kl. 16.00 i
Holbøl kirke ved Hanne Kristensen.

En rød havkajak af mærket
RTM er blevet stjålet fra
Strandvej ved Rønshoved. 

Dødsfald
Tage Lunding, Rønshave
Plejehjem, Bov, er død, 75
år. 

Bagefter inviterer menighedsråd på
aftensmad på Holbøl Landbohjemmet.
Tilmelding på mail hanc@km.dk eller tlf.: 2623 9609

Familiegudstjeneste
Fredag den 1. november
kl. 17.00 i Kollund kirke
ved Majbrit Daugaard
Lækker græskarsuppe bagefter
kr. 20,- voksne og kr. 5,- børn

Alle Helgens
Gudstjenester
Søndag den 3. november kl. 10.00

Tiggeri

Politiet fik fredag eftermiddag henvendelse fra borgere
på Tøndervej i Kruså, som
var blevet spurgt, om de
ville bidrage med penge
til børn af en ældre udenlandsk kvinde.
Politiet betegner episoden
som betleri, som ikke er
tilladt. 

Esther Krebs Lange
døde på Rønshave
Plejecenter den 22.
oktober 2013, hvor hun
efter et brud på hoften
måtte opholde sig i de
sidste år.

Hun blev bisat fra Bov
Kirke lørdag den 26.
oktober, 90 år gammel.
Esther Langes yngste søn,
Ole, der er sognepræst i
Ringkøbing, forestod den
smukke højtidelighed.
Esther Lange var københavner, født i 1923.
Hjemmet var præget af
varm interesse for Syd
slesvig, en interesse , der
blev styrket gennem ophold
på Snoghøj Højskole, der
virkede forpligtende på
hende i forhold til løftet til
sydslesvigerne fra 1920 om:
"I skal ikke blive glemt".
Esther Lange søgte
derfor straks embede ved
Dansk Skoleforening for
Sydslesvig, da hun var
nyuddannet som lærer.

Er der følgende gudstjenester hvor vi mindes de
døde mennesker vi har mistet det sidste år:
Holbøl kirke med Hanne Christensen, hvor
navnene læses op på afdøde der er begravet
fra Holbøl Kirke og sognebørn der er begravet
udenfor sognet med gejstlig medvirken.
Bov kirke med Irene Engelstad og Kollund kirke med
Majbrit Daugaard, hvor navnene læses op på afdøde
der er begravet fra begge kirker/kapel og sognebørn
der er begravet udenfor sognet med gejstlig medvirken.

Gudstjenesteværksted

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Advokater: Birgit Thomsen & Henrik Lüth
Jernbanegade 18 · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Tirsdag den 5. november kl. 14 -15
i Kirkeladen, Kirkevej 1 i Bov
med Majbrit Daugaard

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

Hverdagsandagt

Jernbanegade 59, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15

Onsdag den 6. november kl. 17.00
i Bov Kirke ved Marius Nørgaard
Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes graver tillige
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

Svend Hedegaard

Gratis rådgivning om arv og skifte  ved erfaren advokat
WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

Kræftens Bekæmpelse
Travlheden med lærergerningen levnede ikke megen
fritid. Alligevel fandt
Esther Lange tid til en
betydende indsats for kulturelle, danske mærkesager.
Hendes organisationstalent,
evnen til at finde hjælpere
og begejstre, disse kom
til udtryk, når de store
indsamlinger til Kræftens

Bekæmpelse skulle lægges
til rette. De besværlige
ruter, hvor der var langt
mellem husene, tog hun
selv. Hun placerede Bov
Kommune på landkortet
over de bedste indsamlings
resultater.
Esther Langes engagementer spændte vidt. Hun
var aktiv for Dansk Kirke
i Udlandet og Foreningen
Norden, og hun skjulte
ikke sin uvilje mod EU.
Hun var altid en både
munter og slagfærdig debattør - og det kom stærkt
til udtryk, når hun havde
sagt ja til at være mødeleder
- som når der blev indkaldt
til møder særligt for kvindelige vælgere.
Mange i Sydslesvig og i
Bov må nu savne Esther
Lange. Hun havde mange
talenter og mod og vilje
til at tage risikoen ved at
bruge dem. Andre graver
talenterne ned i et hul.
I januar 1998 tildelte
foreningerne i Bov årets
lederpris til Esther Lange.
Fra hjemmet på Østerløkke
i Bov var Esther og hendes
mand, som døde i 1982,
ægte mentorer for vort lille
samfund.
Esther Lange efterlader sig
4 børn. Steffen er redaktør,
Tove er grafisk designer,
Torsten er lærer og Ole er
sognepræst.
Vi vil huske Esther Lange
med både beundring og
taknemmelighed.
Henning L. Clement
Bov

Husstandsbesøg

www.raboljorgensen.dk
post@raboljorgensen.dk
Rie Rabøl Jørgensen

Skoleforeningen ansatte
hende ved skolen i Oversø i
1947. I 1950 giftede hun sig
med Børge Krebs Lange,
der var leder på den daværende skole i Tarup, hvor de
flyttede ind.
I 1974 gik Børge Krebs
Lange på pension og
ægteparret flyttede til Bov.
Samme år blev hun ansat
på Kobbermølle Danske
Skole.
Det blev en gevinst for
Bov, at Esther og Børge
Krebs Lange flyttede til
sognet. De havde forberedt
sig grundt, bl.a ved køb af
byggegrund på Østerløkke i
Bov og ved at anlægge have
med vendeplads for ikke at
hæmme trafikken.
Esther Lange engagerede
sig helhjertet i Bov Sogns
lokale anliggender - også
ved sin energiske indsats
på miljøområdet og ved
fredningen af Ådalen.
Miljøbevidst som hun var,
blev cyklen det foretrukne
transportmiddel mellem
skolen i Kobbermølle og
hjemmet i Bov. Ingen
kendte bakkerne i Kruså
og ved Smedeby bedre end
hun.

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Bestyrelsen for Kollundhus
kommer inden længe en tur
rundt i Kollund, hvor målet

er at få 100 kroner fra hver
husstand, så Kollundhus
kan overleve. 

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

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

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

Salgschef
Søren Gülck
Telefon 23 23 73 37
sg@bovavis.dk

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

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

Grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk Ind. Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk
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Genåbning af skøjtehallen
”Gletscher”
Af Ingrid Skovbo Johannsen

Atter i år slår
”Gletscher” ved Hotel
des Nordens dørene op
til en ny sæson i den
populære skøjtehal.
Skøjtehallen besøges hvert
år af tusindvis af glade
skøjteløbere gennem hele
sæsonen, der strækker sig
fra 1. november til 31.
marts. Skøjtehallen er en
stor attraktion for området
og byder alle lige fra ishockeyhold til skoleklasser
velkommen på isen.

Skøjtebanen har eksisteret
siden 1984. Dengang var
energiomkostningerne
væsentligt lavere end de
er i dag. Heldigvis blev
skøjtebanen bygget således,
at overskudsvarmen føres
videre til det store udendørs
poolområde ”Aqua Point”,
der er opvarmet til 30 grader året rundt.
Det er med blandede
følelser, vi læser vejrudsigterne i vintermånederne.
En kold december måned
betyder nemlig lave omkostninger i skøjtehallen
for at holde isen frossen,

Korte ben,
korte veje

men derimod høje omkostninger i poolområdet,
fortæller direktør på Hotel
des Nordens Jeppe Lund
Groth.
Han og resten af personalet er glade for at byde både

vore danske og tyske gæster
velkommen til endnu en
sæson. Især er fredagsdisco
meget populær hos de
unge. 

Det er populært at skøjte på
isen i skøjtehallen.

SUPERBRUGSEN
PADBORG
I anledningen af årets smukkeste højtid tilbyder
Delikatessen de lækreste juleanretninger og platter
Jule
platte

Vi undgik at lukke skoler
på landet. Nu vil vi sikre
daginstitutioner i nærområderne – også på
landet!

Kurt Andresen

Æg - rejer - citron,
Marinerede sild med karrysalat,
Fiskefilet med remoulade og citron,
Rullepølse med sky og løg, Leverpostej
med bacon og champignon, Roastbeef
med remoulade og ristede løg, Brie med
frugt og chokolade. Med brød, smør og kiks.

Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk
ren
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Kruså
Rengøring Center
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Udlejning af diverse maskiner
•
•
•
•

Tæpperensere
Skuremaskiner
Gulvvaskere
Specielle
støvsugere
• Vandsugere

Søglimt 28
6340 Kruså

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

Min. 4 kuverter a kr.

Juleanretning 1
Marinerede sild med karrysalat,
Fiskefilet med remoulade og
citron, Roastbeef med remoulade,
ristede løg og surt, Surkød med
rødbeder og sennep lavet af nakkefilet,
Minifrikadeller og medister med rødkål,
Rullepølse med sky og løg, Hjemmelavet
ris a la mande med kirsebærsovs.

110,-

Juleanretning 2
Marinerede sild med
karrysalat, Laksedrøm med
rejer og æg, Leverpostej
med bacon og champignon,
Minifrikadeller med gammeldags
hvidkål, Skinke med arsparges
og souflé, Ribbensteg med rødkål,
Hjemmelavet frugtsalat

Lige til at lune selv.
Åbningstider
Man-torsdag: 8 – 16
Fredag:
8 – 14

Min 6 kuverter a kr.

130,Brød og smør kr. kuvert kr.

Lige til at lune selv.
Min. 6 kuverter a kr.

135,-

15,-

Kollundhus Dit forsamlingshus

Bestil en vellykket julefrokost hos os eller få gode
råd til, hvordan du selv kan sammensætte en harmonisk
og velsmagende frokost til dine gæster
Bestil gerne i god tid på telefon 28 10 93 53
Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller mail fire@post12.tele.dk

SuperBrugsen Padborg · Bovvej 9, 6330 Padborg
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Vi rejser
det store telt
midt i
centret

Lørdag den 2. november
9.30
10.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
11.00 – 14.00
11.00 – 14.00
11.00 – 11.15
12.00 – 12.30
13.00 – 13.05
13.30

15.00

Butikkerne åbner
Hoppeborgene fra Vesthop åbner – hvis det ikke regner
Aabenraa Sportsdykkerklub. Kom og træk vejret som en dykker – stik hovedet i baljen
EUC Syd eleverne koger bolsjer
Svampespecialisten Stefanie Dibbern steger svampe og laver vildtfrugt retter
Ansigtsmaling ved Karen Thomsen
Pony træk – Padborg Rideklub
Børnekoret fra Kollund Kirke synger – og man må meget gerne synge med
Tryllekunster Supermagi Ole Beck laver trylleri
Karate opvisning fra Yoshi– Ryu
Hollydance, linedance show og danse workshop
Biludstilling fra Bilhuset Laumark og Stentoft med mærkerne Hyundai, Opel, Fiat og Citroën
Spejderne –Grænsetropperne- snitter knive, laver cykelstafet og laver
snobrød og sælger vafler, brændte, mandler, kaffe, kakao og te
Børne ZOO, kom og vis dit kæledyr frem. Tilmelding i Matas senest torsdag den 31. oktober
Børnekræmmermarked, kom og sælg det legetøj du ikke leger med mere
Tilmelding i Matas senest torsdag den 31. oktober
Bov CC sælger ringriddere og sodavand
Bov Sogns Ringridder forening har tombola
Bov Sogns Ringridder forening har slikbutik
Mia sælger popkorn
Butikkerne lukker

Søndag den 3. november
10.00
10.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
11.00 – 14.00
11.00 – 14.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00

Butikkerne åbner
Hoppeborgene fra Vesthop åbner – hvis det ikke regner
Den Sønderjyske Garde, kom og prøv og spil et instrument
Aabenraa Sportsdykkerklub. Kom og træk vejret
Lille John
som en dykker – stik hovedet i baljen
spiller musik
EUC Syd eleverne koger bolsjer
Børne
begge dage
Pony træk – Padborg Rideklub
kræmmer
Ansigtsmaling v/Karen Thomsen
marked
Ballonmanden laver sjove ballondyr
Samba de Police spiller hede samba rytmer
Biludstilling fra Bilhuset Laumark og Stentoft med mærkerne Hyundai, Opel, Fiat og Citroën
Spejderne - Grænsetropperne- snitter knive, laver cykelstafet og laver
snobrød og sælger vafler, brændte, mandler, kaffe, kakao og te
Børne ZOO, kom og vis dit kæledyr frem
Børne
Tilmelding i Matas senest torsdag den 31. oktober
Børnekræmmermarked, kom og sælg det legetøj du ikke leger med mere
ZOO
Tilmelding i Matas senest torsdag den 31. oktober
Bov CC sælger ringriddere og sodavand
Bov Sogns Ringridder Forening har tombola
Bov Sogns Ringridder Forening har slikbutik
Mia sælger popkorn
15.00
Butikkerne lukker

Padborg Torvecenter

Åben Weekend
DEN 2. OG 3. NOVEMBER KL. 10-15

Velbesøgt og
vellykket vælgermøde
Af Gunnar Hattesen

Vel fik kandidaterne lov
til at præsentere sig
selv, men det var nu
alligevel spørgsmålene
fra salen, som blev
bedst modtaget, da der
var vælgermøde i Lyren
i Padborg, arrangeret af
Ældre Sagen.

Jette Harild (SF)

Efter kandidaternes egen
korte præsentation af
selv selv og deres visioner
for ældrepolitikken i det
kommende byråd, var der
spørgsmål til kandidaterne
fra de over 100 fremmødte
vælgere, som på den måde
nåede at komme i nærkontakt med kandidaterne.
John Holmstrøm,
Kruså, mente, Aabenraa

Tim Wulff (V)

Kommune kom til at
mangle både personale og
økonomi for at passe det
stigende antal ældre.
Jan Riber (K) pegede på,
at gl. Bov Kommune har to
fantastiske plejehjem.
- Krisen har imidlertid
ramt Aabenraa Kommune.
Vi mangler 30 millioner
kroner i tabte selskabsskatter sagde Jan Riber ('K).

Svend Hansen Tarp (S)

Tim Wulff (V) supplerede, at om få år går de
store årgange på pension.
- Men livet er fuld af
prioriteringer, sagde Tim
Wulff, som beklagede at
et rødt flertal havde hævet
skatterne.
SF's kandidat i panelet,
Jette Harild, stod for skud
af både Svend Hansen
Tarp (S) og Jan Riber (K),
fordi SF i byrådssaalen har
stillet forslag om øgede
udgifter på 300 millioner
kroner uden at anvise
finansiering. 
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Godt 100 mennesker var til vælgermøde på Lyren.

Foto Jimmy Christensen

Større visioner i
Aabenraa
Aabenraa Kommune har brug for
nytænkning og større visioner. Vi
skal turde satse noget mere.

Jan Jasper Diers
Aabenraa

Jan Riber (K)

Slesvigsk Parti · stemsønderjysk.dk

SPÆNDENDE DAGE HOS BIBBE
Kom ind og bliv inspireret og nyd en kop kaffe og lidt “mundgodt”

ÅBEN

W

LØRDA EEKEND
KL. 9. G D. 3. N
OV.
30
SØNDA - 15.00
KL. 10 G D. 4. N
.00 - OV.
15.00

Den lille sorte
er tilbage i
modebilledet

Kæmpe
strikmarked
Mange modeller
Flot cardigan eller sweater

nu
Kjole

69995

19995

JAKKE

59995

Torvegade 11 • 6330 Padborg
Tlf.: 74 67 28 27 • www.bibbe.dk

Man-fre 9.30-17.30 • Lørdag 9.30-13.00

Kæmpe udvalg
Vi har lige fået
nyheder
Kom og se!
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Der var mange gratulanter,
da Julemærkehjemmet
i Kollund fejrede 75 års
jubilæum.

Foto Jimmy Christensen

Tillykke

 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. vedlagt evt. i check
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 14.

Rykind på Fjordmark
Af Kirsten Roland Hansen

Julemærkehjemmet
Fjordmark i Kollund
fejrede forleden sit 75
års jubilæum.
Gæsterne blev taget med
tilbage til 1938. Det var
året, hvor redaktør Jessens

Bov

villa Fjordmark ved
Flensborg Fjord blev indrettet til Julemærkehjem.
Julemærkehjemmet skulle
være et sted, hvor der blev
taget hånd om børn fra
Sønderjylland, der havde
særlige behov. Da børnene
havde det svært, blev der
lagt vægt på at de skulle

Inviterer til en

Hyggelig sammenkomst
Søndag den 10. november kl. 12 – 15
på Smedeby Kro
Alle er velkomne, byd naboen og genboen med.
PROGRAM
Stolegymnastik, fællessang, musik, et måltid + kaffe og brødtort
Maden – Gammeldags oksesteg med tilbehør
leveres af Ole Gottlieb Route 45

samme i dag, for de 750
børn der hvert år får hjælp
af julemærkefonden og for
de næsten lige så mange,
der står på venteliste.
Børnene er fanget i en indre
krig mellem ensomhed og
mobning primært på grund
af overvægt.
Men på denne dag
blev det fejret, at
Julemærkehjemmet
Fjordmark igennem 75 år
har skabt gode rammer for
børn med særlige behov,
igen kan kan blive børn .
Julemærkehjemmets
ønske for fremtiden er at få
skiftet taget over bygningen
fra 1938. De 16 børn, der
bor i den del af huset, har
svært ved at holde varmen
om vinteren, og er misundelige på de børn der bor
i de varme værelser, hvor
taget er skiftet. 

Tusind tak
For den overvældende opmærksomhed ved vores guldbryllup.
Tak for de fantastiske flotte ranker på Buen og Frøslev kro.
Tak for flagning, gaver, blomster og hilsner, det har glædet os meget.
Tak til Karen og vores børn for hjælp diasshow.
Tak til Frøslev kro for god mad og betjening.
Tak til naboerne for den flotte lys illumination ved hjemkomsten.
Det har været en uforglemmelig dag.
Åse og Holger, Kruså

have ro til at være sig selv,
regelmæssighed i hverdagen og de skulle lære om
renlighed.
I løbet af den første
time, blev der fortalt om,
hvordan julemærkehjemmene havde udviklet sig
i Danmark. Børnene gik
rundt mellem borderen for
at vise ”Hattemoden” fra
hvert årti, .Efterfulgt at et
musikalsk indslag, af nævneværdige sange hørte gæsterne blandt andet ”Man
binder os på mund og
hånd” af Poul Henningsen
og ”Joanna” af Kim Larsen.
Udfordringerne er de

Pris kr. 30,- pr. person eksl. drikkevarer
Tilmelding senest den 5. november til
Eva Schmidt tlf 7467 2293/2857 4090
Grethe Petz 7467 6686/4042 6686

KIROPRAKTISK KLINIK

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Se også www.aeldresagen.dk/bov

Vi gør det nemt

Tlf. 74 67 10 11

Hele ugen

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk
Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30
Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

Husk M
o
aften d. rtens
10/11!
Vi serve
rer
ris a la a and og
mande

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00 -19.00

Fransk hotdog

MADPLAN
TORSDAG Gullasch med kartoffelmos
FREDAG

Gyros med ris og kartofler

MANDAG

Frikadeller med stuvet hvidkål

TIRSDAG

Stegt flæsk med persillesovs

ONSDAG

Krebinetter med stuvet
ærter og guler

TORSDAG Dansk bøf med bløde løg

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

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

Åben Weekend
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Padborg
Torvecenter

DEN 2. OG 3. NOVEMBER KL. 10-15

Conny og Freddie Gellett
sælger frem til årsskiftet
lædervarer i Padborg
Torvecenter.

Foto Søren Gülck

Lædervarer rykker
ind i Torvecenteret
Af Søren Gülck

For 16. år i træk
rykker Conny og
Freddie Gellett ind i
Torvecenteret i Padborg
med lædervarer.

I år er det i nye omgivelser,
da de rykker ind i Palles
gamle butik i Torvegade
16.
Conny og Freddie Gellett
er fra Bylderup Bov, hvorfra
de i mange år har drevet

eget firma. Begge er pensionister, men de hygger
sig med salg af lædervare
på markeder rundt om i
landet. Sæsonen sluttes af i
Padborg, hvor de er frem til
den 31. december.

Conny og Freddie Gellett
er købmænd, som også
rejser rundt for at købe
lædervarer op, når tiden er
til det.
- Vi går alene efter kvalitets lædervarer, som vi efter
mange års erfaring ved, er
populærere hos vore kunder, siger Freddie Gellett.
Ægteparret føler sig
velkommen i Padborg, og
de ser frem til at være i
grænsebyen i den hyggelige
juletid.
Vi elsker tilfredse kunder.
Derfor bytter vi med et
smil og holder ekstraordinært åbent mellem jul
og nytår, siger Conny og
Freddie Gellett. 

Stort lottospil
i Kollund
Torsdag den 7. november
kl. 19.30
på Kollundhus
Det er et gammeldags lottospil
om ænder og en gås.
Der spilles om 32 gevinster.
Bestyrelsen for Kollundhus

Samarbejde skaber
udvikling
På turistområdet skal vi samarbejde
på tværs af landegrænser.
Lad os gøre
"Sønderjylland-Schleswig"
til en fælles destination!

Heiko Frost
Genner
Slesvigsk Parti · stemsønderjysk.dk

PALLE OG SPORT 1 ÅBNER I NYE, STORE OG FLOTTE LOKALER TORSDAG DEN 31. OKTOBER

ÅBNINGSSALG

÷20%

på alle nye varer
i hele butikken

Dog ikke på allerede
nedsatte varer

Brilliant Super
FODBOLD
Før 800,-

FRIT VALG

NU
ÅBNINGSTIDER:
M A N DAG - TO R S DAG
K L . 9. 3 0 - 17. 3 0
FR E DAG K L . 9. 3 0 - 18 .0 0
L Ø R DAG K L . 9. 3 0 - 12 . 3 0

150,-

199,-

Fodboldsæt
Team Spirit

IHF-HÅNDBOLD
KUN 10 STK
Før 600,-

Str. 4 år - XXL
Sort: overdel,
buks og
stømper
Før op til
710,-

NU

NU

NU

Kollektionsprøver

KUN 10 STK

Ultimate

199,-

199,TILBUDDENE
GÆLDER
TO R S DAG
- S Ø N DAG

TO R V EG A D E 15 -19

6 3 3 0 PA D B O R G

T E L E FO N 74 67 3 2 3 2
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Carl Erik Jensen medbragte
en sika og en bjergged til
praleaften i jagtforeningen.

Foto Jimmy Christensen

Den 2. – 3. november

20%
20%

på
Design og julenyheder 2013

var mødt op til ´”prale”
aften Bov Kro.
Han havde medbragt en
sika og en bjergged. Disse
trofæer havde han nedlagt
sidste år, hvor han og 3
andre jagtkammerater
havde været på hundyrsjagt
i Irland.
At gå på jagt er langt mere
end bare at skyde dyr. Det
jeg bedst kan lide er at følge
dyrenes spor eller at sidde
stille et sted og vente på
de kommer forbi mig. Jeg
har fået nogle af de bedste
naturoplevelser i mit liv på
den måde, fortæller Carl
Erik Jensen, som har indrettet 50 km2 af sin bolig
til en gammeldags jagtstue,
hvor hans trofæer hænger
på stort set alle væggene. 

på

Jægere viste
armbånd
Lammeskindsarmbånd
og sølv charm
med grå agat
og zirkonia
Normalpris
1.090 kr.

trofæer frem
Carl Erik Jensen, måske
bedre kendt som Calle

FRIT VALG
kr.

Kruså Autoværksted

595,-

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure
Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

i Gråsten og Omegns
Jagtforening, var en af de
20 fremmødte jægere, der

Af Kirsten Roland Hansen

/ Johannes Bogh, mekanikermester

v

Savværksvej 5,
5,
Savværksvej
6340 Kruså
johs.r.b@mail.dk
Tlf. 20 64 80 54
Tlf. 73 67 40 00

BIL SÆLGES
Nysynet, pæn og velholdt Opel Vectra,
årgang 1998, sælges for 14.995 kroner

TLF. 73674000

LÆDERVARER
Tilbud
TIL HALV PRIS
50%
Vi er tilbage, og i år med et endnu Lammeskindsarmbånd
større
og sølv charm
og bredere udvalg i kvalitetslædervarer m. grå agat og zirkonia
Dametasker, rejsetasker,
punge, mapper til herren
og sælgeren på farten samt
den bærbare computer.

Normalpris 1.090 kr.
FRIT VALG 595 kr.

Rejsekufferter i flere størrelser

Hagro Urban

Bordlampe
hvid
før 849,nu

249,-

Gulvlampe
hvid ell. sort
før 1299,nu

399,-

OBH

Dobbelt chokoladesmelter
vejl.349,95

Gode
råd
jern
nu

Kig ind hvor udvalget er størst

Gellett

HUSK Vi bytter med et smil

19995
BEGRÆNSET ANTAL

nu

34995

Tilbudene gælder fredag, lørdag og søndag

frem til den 31. december

Første åbningsdag
torsdag den 31. oktober
og den efterfølgende weekend

Vi ses Torvegade 16, Padborg (overfor Bibbe)

50
år
AUT.
INSTALLATØR
1963
2013

ELEKTRISKE
ARTIKLER
- strømførende,
også
i fremtiden

AUT. INSTALLATØR

TORVECENTRET • PADBORG

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

Åben Weekend
DEN 2. OG 3. NOVEMBER KL. 10-15

Herlig musikalsk aften
40 mennesker oplevede
lørdag aften en festlig
musikalsk aften på
Kollundhus.

Aabenraa sang som opvarmning inden musik-trioen Tre i Takt dukkede op
foran scenen og gav deres
bidrag til, at aftenen blev

Mandskoret Basserne fra

festlig for de 40 mennesker,
som havde købt billet.
Formand for Kollundhus,
Frederik Johannsen, peger
på, at 1.200 indbyggere
i Kollund gik glip af en

180 til lottospil
Af Per Ihle

Holbøl Landbohjem dannede søndag aften rammen
om et godt gammeldags
gåsespil, som samlede 180
mennesker.

Alle gevinster var sponsoreret, så Andelsselskabets
bestyrelse glæder sig over et
pænt overskud til landbohjemmets vedligeholdelse.
Næste lottospil er søndag
den 24. november. 

De unge
er vores fremtid

pragtfuld aften med et herligt kor og så med tre unge
mennesker, der brænder for
musikken.
Det stående´bifald sidst på
aftenen vidnede om, at det
havde været en pragtfuld
musikalsk oplevelse. 
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Padborg
Torvecenter

Hotel Frøslev Kro
Den hyggelige kro
tæt ved grænsen
Vestergade 3 • 6330 Padborg
Tlf. 7467 3204 • www.froslev-kro.dk • info@froslev-kro.dk

K
S
U
H

Padborg

Mortens Aften
Søndag den 10. november

Menu til
2 person
er
Fo

Derfor skal vi have endnu flere
unge til at tage en uddannelse.
Men det kræver, at vi tilbyder
gode faglige uddannelser
i attraktive omgivelser.

Thilo Schlechter
Padborg
Slesvigsk Parti · stemsønderjysk.dk

Besøg

i Grænsehallerne
Lørdag den 2. November og
SPAR
Søndag den 3. November

Super tilbud på
ketcher, sko og tilbehør

40%

Køb julegaverne nu og spar mange penge.
Der kan betales med dankort.
Vi ses i Grænsehallerne lørdag og søndag.

50%

rr
Laksedr et:
øm
dressing med rejer
og flutes
Hovedre
t:
S
t
e
gt a
Gammel
dags hv nd
idkål
Brune o
g hvide og rødkål
kartofl
Karens g
ode sovs er
Waldorf
salat
Dessert
Ris a la
mande

Lige til a
t varme

i ovnen
Menu til
2 person
er kun

225 00

Kun på f
orudbes
tilling
på 7467 i butikken eller
3136

Åbningstider: Lørdag kl. 10.00-15.00
Søndag kl. 10.00-15.00

Sidste frist for tilmelding

ONSDAG DEN 6. NOVEMBER
Afhentning

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

LØRDAG DEN 9. NOVEMBER
EFTER KL. 16.00

Åben Weekend
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DEN 2. OG 3. NOVEMBER KL. 10-15

Padborg
Torvecenter

Vinsmagning for alle
sanser
AF Kirsten Roland Hansen

Bro Kro dannede tors
dag aften rammen om
en herlig vinsmagning.
Ideen til arrangementet
opstod, da det kreative

personale fra henholdsvis
Super Brugsen i Padborg,
og Bov Kro slog hovederne sammen. De ville
skabe en intim aften for
en lille gruppe mennesker, som gerne ville

Hjælpen til de
ældre skal
målrettes!
Der bliver flere og flere ældre.
Derfor er det ikke muligt at love alle
ældre store serviceforbedringer.
Hjælpen - både økonomisk og
servicemæssigt - skal målrettes til
dem, der har behov.

Jette Callesen
Bjerndrup
Slesvigsk Parti · stemsønderjysk.dk

Deltagerne nød at smage på
de sydafrikanske vine.

Foto Jimmy Christensen
opleve Sydafrikas mad- og
vinkultur.
Erik Larsen, der er
tidligere vinchef i Coop
Danmark, fortalte med begejstring om de vine, deltagerne skulle smage på. Ind
imellem fortalte han om
Sydafrika. Befolkningen
består at en pæn bladning
af mange kulturer, og der
er 18 godkendte sprog i
landet. Til tråds for de
kulturelle og sociale kløfter
der er i de ni provinser,
så har alle sorte og hvide
altid været gode til at passe
på naturen. Det har gjort

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

Jul i huset

Fredag d. 13. dec.
med musik og dans
kr.

189,- pr. pers.

Se menu på
hjemmesiden.

Jul ud af huset

Jul i huset

Leveres uden rugbrød og smør.
Min. 20 kuverter.

Leveres med rugbrød og smør.

Traditionel juleanretning:

129,-

Traditionel juleanretning:

159,-

............................................pr. pers.

Lev. uden beregning indenfor 50 km ..... pr. pers.

– Marinerede sild – Stegt sild i eddike – Karrysalat – Rejer med mayonnaise – Sylte – Surrib
med sennep og rødbeder – Varm leverpostej med bacon og champignon
– Frikadeller med sønderjysk hvidkål – Grønlangkål med hamburgerryg og kålpølse, søde
kartofler og sennep – Ris á la mande med kirsebærsauce.

Tilvalg: á kr. 19,-: And med rødkål - Varm fiskefilet - Graved laks m. senneps
dressing - Varmrøget laks - Osteanretning m/frugtsalat

Der opstod naturlige
pauser mellem vinene, når
kroens personale kom ind
med velsmagende retter
fra Sydafrika. Det var ud
fra disse retter, at vinen var
blevet udvalgt. For som
vineksperten sagde, så bør
man drikke mild og frisk
vin til lette retter samt en
mere kraftig vin til et større
måltid. 

Rødt flertal for
skattestigning

tung trafik. Det tror pokker. Der er tale om et industriområde. Dit tidligere
ønske om at fjerne tung
trafik fra den sydlige ende
af Industrivej viste sig også
uhensigtsmæssig.
SF mener, de borgerlige
partier sætter alt over styr
med nedskæringspolitik.
Nej. Vi ønsker at styrke
erhvervslivet, at gøre kommunen attraktiv og øge
beskatningsgrundlaget i
stedet for at øge skattebelastningen for virksomheder og private.
Venstre fremlagde et godt
finansieret budget ved
budgetforhandlingerne.
Desværre var der et rødt
flertal for skattestigning og
dermed blev det så. Også
i de kommende 4 år vil
Venstre arbejde benhårdt
for en god kommune, og
forhåbentlig med et flertal
efter den 19. november. Så
bliver tingene nemlig til
noget.
Tim Wulff
Kragelundvej 18, Fårhus,
6330 Padborg.
Byrådsmedlem for Venstre

LÆSERBREV

I øjeblikket er det
spændende at se
læserbreve, hvor der
argumenteres om dette
og hint.
SF’s kandidat mener, at
man skal lave cykelstier,
som binder kommunen
sammen. Fakta er imidlertid, at SF ved budgetforhandlingerne stemte imod
en cykelsti fra Fårhus til

Lyren, som ellers ville binde
cykelstisystemet sammen
i Padborg-området med
adgang til Lyreskovskolen,
bycentrum med bibliotek og Grænsehallerne.
Socialdemokraterne stemte
også imod, hvilket skyder
Søgård Olesens store ønske
om trafiksikkerhed noget
ned.
Rigtigt er det, SFkandidaten hævder, at
Industrivej er en vej med

Pengeregn

Tilvalg: á kr. 15,-: Roastbeef - Ribbensteg med surt - Tarteletter med høns
og asparges - Æbleflæsk

Mad ud af huset
Buffet 1:

Helstegt oksefilet - Glaseret skinke - Gyros marineret nakkefilet.
Salatbar med min. 8 slags af årstidens salat/grønt - 2 slags dressing - Flødekartofler - Små
pommes risolet - Lun flute

Bukket 2: Barbeque marineret mørstegt oksesteg - Kalkungyros m. tzatziki
- Svinekam m. svær. 2 forskellige salater med lækre råvarer samt pastasalat
- Tomat-salat - Feta - Oliven - Brød croutons - 2 slags dressing - Græske kartofler
- Flødekartofler - Lun flûtes
Frit valg .......................................................................................................... pr. pers. 119,-

Se mere på www.stubbaekforsamlingshus.dk

Tlf. 7461 3431 / 4060 6330

til gavn for lokalområde.
Det er faktisk ikke muligt
at eksportere en flaske vin
fra Sydafrika, uden det
statskontrollerede mærke på
flaskehalsen.
Uddeler Peter Madsen var
meget glad for forløbet af
vinsmagningsaftenen, og
samen med de øvrige deltagere nød han den euforiske
stemning, som der allerede
var ved aftens begyndelse.

Sydafrika til et betydningsfuldt vinland, der kun producerer vin af god kvalitet.
For at sikre kvaliteten, har
landets vinmyndighederne
indført et kvalitetsmærke,
som sidder oppe øverst på
flaskehalsen af alle vine,
der har deres oprindelse i
Sydafrika. Det er forbrugernes sikkerhed for, at
vinen er blevet produceret
på en bæredygtig måde

Synes godt
om

Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Mærkedag - Fødselsdag - Mindehøjtid - Julefrokost - Firmafest - Forretningsfest m.m.

LEV5 Syd i Padborg har
modtaget 20.000 kr.
fra Den Nordslesvigske
Kvindeforenings Fond,

som er dannet af de penge
foreningen fik ved salg af
Rønshoved Skolehjem og
Rømø Kur og rekreation. 

VEJBÆKHUS
HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk
Vejbækvej 18, 6330 Padborg
Telf.: 2041 2009

Åben Weekend
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Sport 1 åbner med
kendt ansigt
Af Anita Andersen

Når dørene åbnes
hos Sport1 i Padborg
Torvecenter torsdag
den 31. oktober, er det
et velkendt ansigt, man
møder på åbnings
dagen. De er nemlig
Benny Schlaikjer fra
Kollund, der skal styre
den nye sportsbutik i
torvecentret.
Benny Schlaikjer var butikschef, da Intersport lå i
centret, så han kender kunderne og leverandørerne.
Det er Palle Hansen, der
er indehaver af den nye
sports butik.
- Jeg er rigtig glad for, at
han valgte at sige ja tak

til at tage sig af butikken.
Han lægger hårdt ud, for
jeg har allerede fået ballade
med ham, fordi vi ikke
har disponeret sommertøj
endnu. Vi har end ikke fået
efterårstøjet ud af papkasserne, smiler Palle Hansen
og nikker over mod Benny,
der er ved at pakke nogle
røde jakker ud.
Den knapt 300 m2
store butik bliver en god
allround butik med alle de
gængse mærker.
- Vi har en helt klar fordel

for vi skal som ny butik
have sporet os ind på, hvad
det er kunderne gerne vil
have, siger Palle Hansen.
Ved åbningssalget torsdag,
fredag, lørdag og søndag er
der 20% rabat på alle ikke
nedsatte varer i butikken
og masser af gode slag
tilbud. 

af, at Benny kender kunderne i Padborg. Hvis man
synes, vi mangler noget i
sortimentet, så skal man
endelig sige det til Benny,

Vælgermøde

Mød spidskandidaterne
til kommunalvalget
i Aabenraa Kommune
Mandag den 4. november kl. 19.30
på Frøslevlejrens Efterskole
Poul Kylling Petersen, Socialdemokraterne
Thomas Andresen, Venstre
Michael Christensen, SF
Ejler Schütt, Dansk Folkeparti
Poul Olsen, Radikale
Jeanette Birkelund, Konservative
Torben Nielsen, Liberal Alliance
Kurt Andresen, Slesvigsk Parti

Mødet finder sted i barak K18
Emnet for mødet vil være ungdoms- og
uddannelsespolitik og redaktør Poul
Erik Thomsen vil lede mødet

Benny Schlaikjer er ny
butikschef i den nyåbnede
Sport1 i Padborg.
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Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift
Priser fra:

Bilvask

4-cylinder
dieselmotor

35,-

Kr. *225,Kr. *354,Kr. *424,-

45,59,-

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

85,-

4-cylinder
benzinmotor

15w-40 Kr. *200,10w-40 Kr. *329,5w-40 Kr. *399,stilling
Ingen tidsbe
ventetid
– max 15 min.

med ﬁlter

til fair price

Børstevask og tørring.

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

DANMARKS

BILLIGST
OLIESKIFT!

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

Åbningstider
Man. - fre.
Lørdag

09.00 - 17.00
09.00 - 14.00

Vask hver dag året rundt
fra kl. 8-22 og betal med
Dankort/Visa direkte ved
vaskehallen eller køb din
bilvask i butikken.

Altid fair price!
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Tag på boligblok blæst af

Stormen blæste mandag eftermiddag taget af en boligblok på Egevej i Padborg.

Foto Charlotte Nissen

120 mennesker fik en god musikalsk oplevelse på Valdemarshus.


Fars Grise fra
Malergruppe udstiller søernes land
Af Gunnar Hattesen

Malergruppen Glasmagi
holder atter sin
årlige udstilling på
Oldemorstoft. Det sker
i weekenden 2. og 3.
november i stuehuset
på Oldemorstoft i Bov.

at vise deres ting frem mellem kl. 10-15 begge dage.
De håber, at rigtig mange
vil komme og se og måske
finde tips til en julegave.
Gruppen er sammensat
af 7 glasmalerpiger, Ruth
Bøg, Mie Lolk Pedersen,
Marianne Carstensen, Alice
Schach, Hela Hansen,

Annegrethe Johannsen,
Hanne Eskildsen.
De startede i sin tid på
Kollund Skole på et aftenskolehold ledet af Ruth
Bøg, men efter nogle år gik
de 7 piger sammen og dannede en arbejdsgruppe, som
mødes een gang ugentlig på
Kollund Skole. 

mennesker med morderne
dansk og irsk musik.
Det var Ældre Sagen i
Bov, Pensionistforeningen,
Kruså Husmoderforening,
Nørgleklubben og brugerrådet på Valdemarshus,
der havde inviterede til
fællessang.
Lokalet summede af

Af Kirsten Roland Hansen

Fars Grise slog tonen
an til et par hyggelige
timer ved en musi
kalsk eftermiddag på
Valdemarshus.
De underholdte de 120

Malergruppen er parate til

Foto Jimmy Christensen

glæde, da pigerne Helle
Bøjlesen, Karen Lund og
Else Jøker Pihl spillede musik, der ramte en hver smag.
I pausen fik gæsterne
serverede frisk brygget
kaffe og the samt lune boller efterfuldt af et stykke
brødtort.
I pausen fortalte Mogens
Thrane, formand for
Valdemarshus, at han var
glad for der var kommet så
mange til arrangementet. 

ERHVERVSPOLITIKKEN Ny præst i Bov Sogn
SKAL STYRKES
Søndag blev der indsat
Aabenraa Kommune skal op i 5
gear. Erhvervslivet skal have bedre
vilkår, så vi får skabt nye jobs.
Lad os fokusere mere på iværksætterne.
Ofte er de ildsjæle, som er til stor gavn
for udviklingen i landdistrikterne.
Baggrund:
Født 1959 og opvokset i Kruså. Realeksamen
fra Kruså Skole Landbrugsuddannelse fra
Korinth og Bygholm Landbrugsskole.
Selvstændig landmand etableret i 1982 i
Kiskelund ved Kruså med planteavl.
Minkfarmer siden 1986. I dagligdagen er
der 3 fastansatte medarbejdere samt
1 landbrugselev. I pelsningssæsonen
deltager 12 – 14 sæsonarbejdere.
Foreningsaktiv omkring pelsdyravl og politik
Gift med Anni der på 28. år arbejder i Sydbank

Af Gunnar Hattesen

Sognepræst Tina Iversen er
barselsvikar i Bov Sogn.

en ny sognepræst i Bov
Sogn som barselsvikar
for Malene Lundqvist.
Den nye præst hedder
Tina Iversen.

Tina Iversen har læst teologi på Aarhus Universitet
og kender sognepræst
Hanne
Christensen, Holbøl, fra
sin studietid.
Tina Iversen fik teologisk
embedseksamen i 2006 og
var på Pastoralseminariet i
2008.
Hun har haft forskellige
præstevikariater forskellige

Hun er 35 år og født og
opvokset i Dybbøl. Hun er
gift med Torben Iversen,
som er 37 år og ingeniør.
Sammen har de børnene
Line 10 år, Lærke 6 år og
Lasse 3 år.

stede i lokalområdet og var
sidst
fungerende sognepræst
i Sct. Nicolai Sogn i Vejle
Provsti. 

Kruså Rengøringsservice

STEM PÅ JENS WISTOFT

•
•
•
•

ALLE former for rengøring
Vinduespolering
Ferieafløsning
Privat- og erhvervsrengøring

Byrådskandidat for Venstre Landmand
Jens Wistoft, Aabenraavej 22A, Kiskelund. 6340 Kruså
Mobil: 20133699 · Mail: Mulsmark@bbsyd.dk

I BOV

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

Søglimt 28 | 6340 Kruså
+45 74 67 11 10 | mail@krusaaren.dk
www.krusaaren.dk

Rengøringsredskaber - Forsegling af gulve - Erhvervsrengøring - Rengøringsmidler
Tæpperensning - Hjemmeservice - Måtteudlejning - Polish - Vinduespolering

Åben Weekend
DEN 2. OG 3. NOVEMBER KL. 10-15

Palle Hansen, der er indehaver af herretøjsbutikken Palle hopper over gaden.
Hansen, der er indehaver
af herretøjsbutikken Palle,
der er rykket over gaden
i nye lokaler i Padborg
Torvecenter.
- Selv om butikken er stor,
Af Anita Andersen
- Vi har fået lidt hjælp med
skal det være hyggeligt at
indretningen af den nye
kommer her og man skal
butik på 400 kvadratmeDer er blevet malet,
også kunne mærke, at det
ter, hvor der skal sælges
båret brænde ind og
er en butik for mænd i
herretøj,
fortæller
Palle
hængt tøj på bøjler i.

Palle flytter
over gaden

alle aldre, fortæller Palle
Hansen.
- Vi kan godt lide at
snakke med vores kunder.
Det skal være sådan, at dem
der gerne vil gå rundt selv,
oplever, at det er rart og
inspirerende at være her. Jeg
synes det er lykkedes rigtigt
godt med sten på væggene,
det mørke gulv og et par
rummetre brænde. Efter
en måned med klargøring,
glæder jeg mig til at se det
færdige resultat, siger Palle
Hansen.
Stilen på det tøj, man har
i butikken, har ikke ændret
sig væsentligt i forhold til
tidligere.
- Min medarbejder Klaus
er følger jo også med over
gaden, så forandringen
bliver nok i virkeligheden
ikke så stor for vores faste
kunder, konstatere Palle
Hansen med sin vanlige
tørre humor.
Når Palle genåbner
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Padborg
Torvecenter

herretøjsbutikken i de
nye lokaler torsdag den
31. oktober i Padborg
Torvecenter, er det med
gode åbningstilbud torsdag,

fredag, lørdag og søndag på
en lang række varer og20
% rabat på alle ikke nedsatte varer i butikken. 

Udlejes

Plads til 145 pers.
Booking:
k. M. nissen
Tlf. 7467 6690/6177 6690

www.faarhus.com

Samarbejde styrker
borgernær service
Et godt samarbejde mellem
politikere, forvaltning og institutioner skaber effektive
løsninger – og styrker den
borgernære service.

Erwin Andresen
Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk
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Vælgermøde på efterskole

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen
kørsel m. kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
skærver pyntesten
Egen grusgrav
k
mail.d
sen @
k
.jacob cobsen.d
h
t
e
n
h-ja
ken
e n n et
.k
w
ww

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Frøslevlejrens Efter
skole holder mandag
den 4. november kl.
19.30 et åbent vælger
møde med deltagelse
af samtlige partiers
spidskandidater i
Aabenraa kommune.
Efterskolens 10. klasses
elever har i de seneste

dage forberedt spørgsmål
til politikerne indenfor
vælgermødets hovedtemaer;
skolepolitik, ungdomspolitik og kulturpolitik.
Følgende kommunale
toppolitikere deltager i vælgermødet: Povl Kylling
Petersen (Soc.), Thomas
Andresen (V), Michael
Christensen (SF), Ejler

www.louispoulsen.com

Tømrer-, Snedkerog Glarmesterarbejde
Tlf.
Fax
Mail

Panthella Gulv
Design: Verner Panton

74 67 14 93
74 67 45 75
pms@p-ma.dk

Padborg Maskinsnedkeri ApS

Schütt (DF), Poul Olsen
(Rad.) Jeanette Birkelund
(Kon.), Torben Nielsen
(LA), Jens Bundgaard
Nielsen (Enh.) og Kurt
Andresen (SP).
Efterskolens forstander
Jens Boddum har taget sig
af den første kontakt til
politikerne og står for den
overordnede koordinering
af vælgermødet. Men
så snart aftalerne med
politikerne var endeligt på
plads har han overladt den
nærmere tilrettelæggelse af
mødets politiske indhold
til en gruppe af elever fra
skolens 10. klasse.
Mødet vil have en

overordnet struktur, hvor
den første del af mødet vil
være forbeholdt politikernes
præsentationer og svar på
de forberedte og uddybende
spørgsmål fra efterskolens
elever, mens der først i
den sidste del af vælgermødet bliver åbnet op for
spørgsmål til politikerne
fra salen. Aftenen rundes
af med kaffe og kage fra kl.
21-22, hvor skolen gerne
ser, at den politiske debat
mellem politikere, elever
og vælgere fortsættes i de
mere uformelle rammer
som efterskolens spisesal
udgør. 

Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

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

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

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
. Mobil. +45 21914455
Tlf.- +45
74670050
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

VI HAR STYR PÅ MILJØET
– OG DET HAR VI NU PAPIR PÅ!

Autoværksted for alle bilmærker

&

Glas Rammer
Billedindramning · Termoruder · Spejle
Plakater · Malerier samt salg af Silkeplanter
Åbningstider: mandag-fredag 9-18 - lørdag-søndag lukket

Padborg Glarmesterforretning
Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk • info@goglas.dk
74 67 03 00 eller 27 25 03 00 døgnet rundt!

• Containerservice og renovation
• Grusmaterialer til byggeri og private

OG SÅ SA LG
FR A PL ADS

• Modtageanlæg for affald
• Genbrug også køb / salg

OG SÅ KEMIKA
OG EDBSK ROLIER
T

Spølbækvej 4-6 | 6330 Padborg | Tlf. 74672790
www.harm-mammen.dk | post@harm-mammen.dk

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

ALT I SALG
E/
SERVIC

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Alt indenfor hårde hvidevArer

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

24 timers
nødservice

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

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

Lundtoft

Damms Gård får et ansigtsløft
Facaden ud mod Gråstenvej
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LEJLIGHED I FELSTED
UDLEJES
Nyrenoveret 4 værelses lejlighed tæt
på skole og børnehave

HENVENDELSE TLF. 40345420

Af Andreas Asmussen

Arbejdet med at
renovere og ombygge
Damms Gård til områ
dets nye medborgerhus
skrider planmæssigt
fremad.
Firma Kraftmann har
afsluttet tagbelægning og
øvrigt udvendigt murerarbejde. Tagbeklædningen

er udført i stålplader, i
udseende som ejendommen
så ud omkring år 1900.
Udvendigt arbejde som
kloak og planering er under
udførelse, og alle vinduer
og døre er monteret.
Når huset om nogen tid
står færdig kan alle glæde
sig over et smukt renoveret
Medborgerhus midt i
Felsted.
Om kort tid står

bygningen med parkeringspladser færdig, og stedet
kan tages i brug af borgerne
i området. Biblioteket flytter ved samme lejlighed fra
det tidligere rådhus ind i
Damms Gård.
Med færdiggørelsen af
Damms Gård får byen et
betydeligt ansigtsløft, som
alle kan være stolte over.
Ud over Damms Gård,
er der også bevilget såvel

offenlige som kommunale
midler til em områdefornyelse af Felsted bymidte,
og det bliver næste opgave.
Snart bliver der opsat byporte ved indfaldsvejdene, ved
Myrpold og i begge ender
af Gråstenvej.
I forbindelse med
etableringen af det nye
Medborgerhus, skal der
udføres et antal P. pladser
i området. Det kræver en
adgangsvej fra Gråstenvej
og det arbejde er enterprenøreren i fuld sving med at
udføre.
Adgangsvejen skal
fremover også tjene som
adgangsvej til det kommende boligområde vest for
Gråstenvej, der er udlagt i
lokalplan. 

Farvel til en vellidt præst
Af Søren Frederiksen

Efter godt 9 år tager
Kliplev Sogn torsdag
aften kl. 19.00 afsked
med deres afholdte
sognepræst Eva Wiwe
Løbner.
Det sker ved en Syng
dansk aften i Kliplev Kirke
og med en efterfølgende
reception.
Det er en vellidt og
respekteret præst, en klog

og eftertænksom forkynder,
et empatisk og indfølende
menneske og en stor personlighed, som Kliplev
Sogn nu tager afsked med.
44-årige Eva Wiwe
Løbner stammer fra
Agerskov. Hun blev cand.
theol fra Aarhus Universitet
i 2003, og året efter fandt
hun embede som sognepræst i Kliplev Sogn. Hun
har gennem alle årene
været initiativtager til og
aktiv i sognets forskellige

arrangementer, og hun har
aldrig veget tilbage for at
drøfte tilværelsens problemer og udfordringer.
Eva Wiwe Løbner har fået
den ledige præstestilling i
Aabenraa, hvor hun skal
betjene Sct. Nicolai Kirke
halvdelen af tiden og Høje

Kolstrup Sogn den anden
halvdel af sin arbejdstid.
Hun flytter sammen med
sin kæreste og yngste datter
på 11 år ind i præsteboligen på Rugkobbel. Hun
indsættes i sit nye embede
i Aabenraa søndag den 10.
november. 

indbyder til:

Åbent hus

Søndag den 10. november kl. 14 – 17
i Patsches Hus, Præstegårdsvej 4
Alle er velkommen til at se, høre og opleve vort
smukke hus med de mange historiske minder.
Vi har en del billeder af ukendte personer, som
vi gerne vil have jer besøgende til at hjælpe os
med at sætte navne på, såfremt det er muligt
Kaffe med hjemmebag kan købes
Vel mødt i Patsches Hus

Årsmøde –
Hjemstavnsaften
Tirsdag den 12. november kl. 19.30
i Felsted forsamlingslokaler

Præsentation af Årbog 2013
Salg af årbog og medlemskort fra kl. 19.00
Efter præsentationen vil Ruth Christensen fra
Rens fortælle om ”kolonisterne” der for 250 år
siden kom fra Sydtyskland, for at opdyrke de
mange hede- og moseområder i hertugdømmet.
Vandreudstilling om hede- og mosekoloniseringen,
udarbejdet af arbejdskreds Plaggenhacke
og Lokalhistorisk forening for Tinglev
kommune, er udstillet i salen

Vi udfører reparation af kloak,
separering af kloak og etablering
af minirensningsanlæg

Kliplev Likes

Så enkelt er det at støtte en god sag!
1. tilmeld dig konkurrencen ved at ringe til Søren Frederiksen på tlf. 24 42 82 72 eller
send en mail på sfr@signandbrand.dk
2. Lad dit oversæg vokse sig stort og flot i Novemner måned!
3. Saml penge ind til at støtte op om Movember indsamlingen
-der arbejder for kampen mod prostata kræft og testikel kræft hos mænd!
4. vind en palle Heineken Øl hvis du har det flotteste overskæg eller har samlet flest penge!

Læs mere på FACEBOOK på Kliplev Likes Movember
og på Movember.com
Det er med vemod, at Kliplev Sogn siger farvel til sognepræst
Eva Wiwe Løbner.

Historisk forening
for Felsted sogn

Vi håber så mange som muligt vil støtte op om det gode formål - og det fælles projekt!

Din grå anlægsgårne
Tilbyder sig med:
Alt indenfor anlægsarbejde, ny anlæg
som omlægning af eksisterende
belægning

x Indkørsler
x Terrasser, gangstier
x Støttemure i beton og natursten
x Vandmiljø i haven

Peder Bendixen Hansen
Tlf. 29 24 76 07
Gråstenvej 30, Felsted
www.pbendixen.dk
6200 Aabenraa
mail: p.bendixen @live.dk
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FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

KUN FREDAG
Fredags
slik

Danseinstruktør og nykåret danmarksmester Dwight Birkjær var instruktør i Felsted.

Foto Søren Gülck

6

Dansere til stævne i
Felsted

PRIS PR 100 G.

95

Af Søren Gülck

BLAND SELV

KG PRIS 69,50

Line dansere fra store
dele af Syddanmark var
lørdag samlet i Felsted.
Det var Locky Boots
fra Aabenraa, der
var vært for det 8

Den lune bager:
LØRDAG / SØNDAG
fra kl. 7.00 til 10.30

timers lange dansestævne.
Danseinstruktør var klubbens nykårede danmarksmester Dwight Birkjær,
som har danset side 2008.
Han er i dag danseinstruktør og underviser både i
Hjordkær og Felsted i den

Betleri

Præsten cykler til Aabenraa,
for at søge nye udfordringer

8 rundstykker
og 1 stang wienerbrød

Fredag eftermiddag
forsøgte en cirka 35-årig
udenlandsk mand at sælge
kultegninger ved at ringe
på døre i Kliplev.
Det er ulovligt at samle
penge ind uden tilladelse. 

Vi sender hende af sted med fuld musik

40

00

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET DIN
MEDICIN I SUPER SPAR FELSTED
ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra torsdag den 31. oktober til søndag den 3. november
der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Spil/syng dansk aften
og mojn til Eva
i Kliplev Kirke
Torsdag den 31. oktober
kl. 19.00
Medvirkende præsten, organisten og kirkesangeren
med efterfølgende reception i kirken
Kliplev Menighedsråd

Bovrup Gæstegivergård
Bovrup Storegade 14
Bovrup
6200 Åbenrå

Telefon 74 68 02 06
www.Bovrupkro.dk

westerninspirerede Line
Dance.
Dwight Birkjær lever
drømmen om livet midt
på den amerikanske prærie
ud i mindste detalje. Selv
revolveren har sin plads i
kostumet, når det går løs på
dansegulvet. 

Festlokaler udlejes

Festlokaler op til maks. 200 pers.

10 gæsteværelser

Enkelt, dobbelt og
familieværelser

Kr. 300,
pr. pers. inkl. morgenmad

Uheld

Af ukendte årsager mistede
chaufføren af en hollandsk
personbil lørdag morgen
pludselig herredømmet over
køretøjet på motorvejen syd
for Kliplev.
Bilen rullede rundt og
endte til slut på taget ved
midterrabatten. Mirakuløst
kom ingen nævneværdigt
til skade ved uheldet. 

