Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 44 28. oktober 2014 6. årgang

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

Der er altiD en anleDning...
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Smørrebrødsfestival

D

GRÅSTEN
PADBORG

Torsdag den 30. oktober kl. 18.00

Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun
Børn under 12 år

Tingleff
guld

AFHENTNINGSTILBUD:
Hver fredag: 5 stk uspecificeret smørrebrød
Alle dage: Wienerschnitzel med tilbehør
Stor flot stjerneskud

kr.

148,-

75,-

kr.

110,kr. 110,kr. 70,-

Wellness Tilbud i november
enjoy ma
fisk
50 minutters
RESORTS

ansigtskur

Behandlingen er for
2 personer og starter med en
ansigtsrens efterfulgt af en
peeling. I får en hånd-, ansigts- og hovedbundsmassage.
Tilslut får I en nærende ansigtsmaske og behandlingen
afsluttes med en creme.
Tidsbestilling nødvendig på
tlf. 73 65 42 21

kr.

enjoy marina
fiskenæs

99,7
Normalpris 990,-

RESORTS

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

TORSDAG
FREDAG
LØRDAG

Pr. par DKK.

enjoy resorts || marina fiskenæs
enjoy-resorts.dk - Tlf. 73 65 00 33

at

GULV- & GARDINBUSSEN

Så længe lager haves

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

Sisseck boligudstyr ApS

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

Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54
Gardiner

Tæpper

Trægulve

KENDER DU DET?

Fliser
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Hjemmelavet
Julemedister

Ring og få en
aftale med Claus

!
rd

100

00

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

o
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Hu ver
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4 stk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

J-Dag på Den Gamle Kro
fredag den 7. november kl. 18.65
Vi serverer traditionen tro:

TORSDAG
FREDAG
LØRDAG

½ stykke med hvide sild og karrysalat.
Buffet: Grønlangkål, kålpølser, hamburgerryg, flæsk m.m.
Pris pr. person

kr.

110,-

inkl. en
White Christmast juleøl
WWW.PROFILOPTIK.DK
OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

Pr ½ kg

14

95

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

Så længe lager haves
BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Børn u/12 år

kr.

55,-

inkl. en sodavand
fra Fuglsang

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

SMARTE KORTE ARA-STØVLER
Kort blød støvle
Forskellige modeller
kr.

Kort varm
ruskindstøvle
kr.

900,-

649,-

Kort smart
lakstøvle m/hæl
kr.

500,-

Kort bred støvle
med udtagelig sål

949,-

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

Broccoli
Danmark, kl. 1

Hatting
Naturligvis

Dybfrost 1000 g

FR IT

1 stk

8,Conference pærer
Holland, kl. 1. 1 bakke

G
VAL

1 stk

1 pose

12,-,

10,-,
Rodfrugter

Friske bær

1 kg

Coop ost i skiver

Danmark, kl. 1

Flere varianter

1 pakke

1 bakke

10,-

20,-

Coca-Cola eller Nestea

20,-

1,5 kg

9,-

Kims chips eller snacks

Rynkeby
blandet saft/
drik

Matilde
kakaomælk
1000 ml

1 stk
1 flæske

1 pose

1 stk

10,-

13,-

12,-

BAGEREN

GRÅSTEN

9,BAGEREN

Æble og
hindbær stykker

Ciabattabrød

PADBORG

Halloween kage
Pr stk

ANDAG
KUN GÆLDE MDAG
TIL TORS

35,Slotsbrød
lyst fuldkorn

Pr stk

Kom ned og se det spændende udvalg

24,-

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

2 stk

1 stk

15,-

20,-
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BRUGSEN

Minutsteaks med eller
uden peber

Hel ovnklar svinekam
5-6 kg - 209,00
Kg-pris maks 41,80
Kg-pris maks 44,75

4-5 kg

Pr ½ kg

179,-,

4995

Premium Roastbeef, Culotte
eller Tyndsteg
Kg-pris 138,00

FR IT

Gråsten
Padborg
Entrecote bøf
Australsk oksekød i særklasse
Kg-pris 225,00

Gælder
KUN fredag

Svinekæber

45,-

Holger kylling

350-450 g

1600 g Kg-pris 34,38

1 bøf/200 g

G
VAL

Fiskemarked
225-400 g. Kg-pris

Pr ½ kg

69,Menu to-go

1 pakke

1 stk

45,-

55,Fersk kylling filetmarked

Hele kyllingelår
1 pakke. Kg-pris 32,14

Gælder
KUN fredag
Pris og
indhold
varierer fra
butik til butik

SlankeMarie 20%
Mellenlagret

Gælder
KUN onsdag

1 pakke
1400 g

25,-

30,-

45,-

1 pakke

DELIKATESSE
Tortillasplatte

6 skiver Sylte

Pr ½ kg

4450
Surkød
Gælder
KUN mandag

Lavet af Nakkefilet
Kun
Pr bakke

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

10,-

50,500 g

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 28. oktober til og med lørdag den 1. november 2014
eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten - Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com - Mandag - fredag kl. 10-14

Gudstjenester og Aktiviteter

KIRKEBIL

Onsdag den 29. oktober ........ kl. 19.30 ........... Foredrag i Gråsten Præstegård

Vi har, med stor beklagelse, erfaret,
at Rene Quorp har stoppet
al sin taxa-kørsel.

Fredag den 31. oktober .......... kl. 17.00 ........... Lanterneaften i Kværs
Søndag den 2. november ....... kl. 9.30 ............. Alle Helgen-gudstjeneste i Adsbøl Kirke
Søndag den 2. november ....... kl. 9.30 ............. Alle Helgen-gudstjeneste i Kværs Kirke
Søndag den 2. november ....... kl. 11.00 ........... Alle Helgen-gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

HUSK: Foredraget ”Feltpræster fra 1864 til Afghanistan”
Tirsdag den 29. oktober
SLOTSKORET I GRÅSTEN
I anledning af Slotskorets 10 års jubilæum bringer vi her
på siden en række interview de næste uger. På den måde
vil vi gerne fortælle om korets historie, betydning og
virke.
Vi starter med medlemmer af koret:

Anke Nielsen, medindehaver af Fri Bikeshop i Gråsten.
Har været med i Slotskoret fra dets start i 2004. Sang
i kirkekor i Stege kirke fra hun var 9 år. Har desuden
sunget i Motetkoret i Åbenrå. Synger Sopran.
Bent E. Nielsen, lærer på Gråsten Landbrugsskole. Har
ligeledes været med fra korets start. Har i et par år sunget
i Mandskoret i Sønderborg. Synger Tenor.
Renate Røhl, pensionist og bl.a. aktiv i Folkekirkens
Nødhjælps genbrugsbutik. Kom med i koret i 2008. Har
tidligere sunget i kor både i Sønderborg og Sdr. Bjert.
Synger Alt og medlem af korrådet.
Claus Morgenstern, pensionist og bl.a. aktiv i Kirkens
Korshærs genbrugsbutik. Har været i koret fra 2009.
Tidligere sunget i Rinkenæskoret. Synger Tenor og
medlem af korrådet.
Hvordan er det at synge i Slotskoret?
Anke: Jeg vil nødig undvære korprøverne, for jeg kan slet
ikke undvære at synge. Vi har det hyggeligt og sjovt. Og
f.eks. er vores årlige ”nytårskur” og sommerafslutning
altid festlige.

Kirkekontoret
Kirkegårdsvej 49,
6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170
Fax 7465 2866
Mandag - fredag kl. 10-14
kirkekontoret@besked.com

Sognepræst
Niels Refskou
Fjordvejen 10,
Kollund 6340 Kruså
Tlf. 2165 0120
Træffes ikke mandag
nkr@km.dk

Sognepræst
Jan Unold
Slotsbakken 1
6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
Træffes bedst kl. 11-12.
ju@km.dk

Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten
Tlf. 2032 1789
hnl@km.dk

Vi arbejder på, at finde en
kirkebilsløsning hurtigst

HUSK: Lanterneaften i Kværs den 31. oktober

Bent: Rut, vores korleder, er fantastisk dygtig til at
introducere et nyt stykke for os, så vi meget hurtigt har et
overblik og kan fornemme, hvad det skal blive til. Og når
det går godt til korprøven, kan man blive helt høj af det.
Claus: Det udfordrer hjernecellerne, og det er godt for
én som mig, der lige har rundet de 70. Og jeg mærker at
stemmen bliver trænet fra gang til gang.
Renate: Det fantastiske ved at synge i kor er det, at man
starter på et stykke, som vi tror vi aldrig kan lære, og så
ender det med, at vi kan, og det lyder godt. Det er en
god oplevelse.
Er der oplevelser med koret, I vil fremhæve?
Claus, Renate og Bent: Turen til Wittenberg i 2010 var
en fantastisk tur. Vi sang Händels Halleluja-kor sammen
med et rigtig dygtigt kor i den kirke, hvor Luther slog sine
teser op. Det emmede af reformation og historie. En helt
særlig stemning.
Renate: At synge sammen med andre kor kan jeg
godt lide. I foråret var det med Toftlundkoret, som vi
matchede godt. Tidligere har vi sunget med Dybbølkoret
og Orionkoret. Det er skønt, når vi er flere, og vi bliver
dygtigere af det. Og så synes jeg forløbet i efteråret
med Kamma (Bidstrup, sangpædagog fra Århus) var
meget givende.
Anke: Juleaften er noget af det bedste. Jeg bliver
helt høj, stemningen af at alle synger med. Og ingen
juleaften uden at vi synger ”Dejlig er Jorden” 4-stemmig.
Korstævnerne i Esbjerg og Fredericia var rigtig gode og
lærerige oplevelser.
Bent: De almindelige gudstjenester, hvor vi synger med,
kan jeg godt lide. Det giver god salmesang, og folk
bliver glade.
Hvordan ser I korets opgave i kirken og
lokalsamfundet?
Renate: Det er fint, at vi synger ca. en gang om måneden
til gudstjeneste. Det løfter salmesangen. For mig kunne vi
godt gøre det noget oftere på skift.
Claus: Vi bidrager til noget ekstra til højtiderne, som gør

Organist i Gråsten-Adsbøl
Rut-Elena Boyschau
Tlf: 2080 7173
rutboyschau@aol.com
Organist i Kværs
Otto Andersen, tlf: 7443 5728
oa@egernsund-kirke.dk
Graver i Kværs
Torben Buhrkall, tlf. 2369 6242
graveren@mail.dk
Graver i Adsbøl
Leo Sørensen
Tlf. 2127 9378
adsboelkirke@live.dk

Menighedsrådsformænd:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl
6300 Gråsten
Tlf: 7465 4040
hebl@privat.dk
Kværs
Anna Friedrichsen
Avntoftvej 9, Kværs
6300 Gråsten
Tlf. 7465 9135
annajuhl@privat.dk

det festligt.
Bent: Vi er med til en fornyelse af musikoplevelsen i
kirken. Og nye og svære salmer lærer folk bedre, når
koret synger for.
Anke: Vores koncerter har givet folk nogle meget
forskellige og unikke musikoplevelser. Og koncerterne er
altid velbesøgte.
Hvilken opgave har man som kormedlem i forhold til
koret?
Claus: Først og fremmest at møde op til prøverne
og være forberedt f.eks. ved at lytte lydfiler igennem,
som vi får sendt på computeren, så vi kan høre hver
vores stemme.
Anke: Det har stor prioritet at komme til prøverne, ellers
kan det være svært at følge med. Og det er jo på den
måde, at koret udvikler sig og bliver dygtigere.
Bent: Jeg synes, man kan kalde det en slags ”borgerligt
ombud” at møde op. Og have tillid til korlederen. Hun
ved, hvad hun gør og har et overblik, som man som
menigt kormedlem ikke har.
Renate: Møde op og gøre sit bedste. Og bidrage til det
sociale sammenhold.
Hvordan ser I fremtiden for koret?
Anke: Jeg håber da koret kan fortsætte, men vi skal have
nye medlemmer, ellers uddør koret jo med tiden.
Bent: Der vil mangle noget i Gråsten, hvis der
ikke er et kor. Man kan nok ikke overtale folk til at
være med, men må tænke på at det faktisk er et
stykke menighedsarbejde.
Renate: Det kan godt undre mig, at det er så svært at
rekruttere medlemmer til et kor i Gråsten. Problemet er, at
mange har travlt og er aktive andre steder. Og måske er
tidspunktet 17,30-19 dårligt for folk med børn.
Anke: Tidspunktet er egentlig perfekt, for man har stadig
en lang aften, når man kommer hjem.
Claus: Så vi må bare opfordre nogle flere til at være
med, for vi har et rigtig godt kor, som gerne skal bestå i
årene frem.

Kirkebil
Vi har, med stor
beklagelse, erfaret, at
Rene Quorp har stoppet
Al sin taxa-kørsel.
Vi arbejder på, at finde en
kirkebilsløsning hurtigst.

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten, Adsbøl og
Kværs i forening.
Du finder den på denne
plads og i dette format
i avisen ca. en gang om
måneden. De øvrige
uger udgives den i
mindre format, tilpasset
mængden af nyheder.

Yderligere information: graastenadsboelkirker.dk
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UGENS TILBUD
Rullestege

Gammeldags Oksesteg
af oksetykkam

Med Svesker eller
Persille

Slagteren tilbyder

Hel Oksefilet
med fedtkant
Vægt 3-4 kg.

Ovnklar Svinekam
Med svær uden ben

PR. ½ KG
PR. ½ KG

PR. ½ KG

1995

24

29

95

95

Hakket Grønkål / Hvidkål

299.-

Delikatessen tilbyder

Højer Kålpølser

fra Als
1000 gr.

PR STYK

Smørrebrød

1 BAKKE
YK
MED 3 ST

3 STYK

KUN

8 STYK

24

95

49

95

2995
Grøntafdelingen tilbyder

KUN ONSDAG OG TORSDAG
Hamburgerryg

Danske æbler

Clementiner

kv. 1

Spanien kv. 1

Broccoli

Spanien kv. 1

PR STYK

PR. ½ KG

1795

Æbler

1000 G

1.-

10.-

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

1 STYK

5.-

Fersk Fisk UDEN BEN OG BØVL.
MAD & SMAG
Finthakket
fiskefars

Æbler

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

400 g eller

Laksefileter
225 g eller

Torskefileter
225 g eller

Rødspættefileter

FRIT VALG

250 g eller

29

95

Thorfisk fiskefars
af Torsk og Laks
250 g
Pr. kg 74,88-133,11

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 28. oktober til og med fredag den 31. oktober 2014 eller så længe lager haves Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20
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Optimér din sundhed, træning og velvære
med en velfungerende rygsøjle

Et pragtfuldt liv på scenen

GRATIS

Anna Aabenraa har gennem
årtier ydet en stor indsats for
Det Lille Teater i Gråsten.

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



Foto Søren Gülck

1. afkørsel ved Kruså grænse

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

Fodpleje

gøre en forskel for de social
udsatte.

KLINIK

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

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

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

RING 74 65 17 48

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

Fodpleje

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

Af Søren Gülck

Anna Aabenhus,
Solbakken 10, Gråsten,
fylder tirsdag den 28.
oktober 95 år.
Hun er en institution i
teaterverdenen og et kendt
og værdsat ansigt i Gråsten.
Selv i en forholdsvis høj
alder er hun stadig aktiv, og
havde så sent som i sommer
sin seneste teaterrolle. Anna
Aabenhus har gennem årtier været en fast støtte for
sin nu afdøde mand Arne
Aabenhus, som seks år efter
sin død stadig stadigt fylder
meget i hendes tanker.
Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansvarshavende
redaktør

Fotograf

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef
Søren Gülck

Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Tlf. 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

sg@graastenavis.dk

jc@graastenavis.dk

Ofte kan man se Anna
Aabenhus på farten. På
cykel eller i bil. Hun nyder
at komme ud og få en snak
med venner og bekendte,
og yder gerne en hjælpende
hånd.
Anna Aabenhus er født
og opvokset som landmandsdatter i landsbyen
Skjoldborg i Thy. Som ung
kom hun ikke i huset, men
havde huslige pligter i sit
barndomshjem.
- Det var der, jeg lærte at
bestille noget, siger Anna
Aabenhus med et lunt smil.
Ny lærer
Der skete ikke så meget

i Skjoldborg. Det mest
opsigtsvækkende var nok
skolen, hvor der i 1938 blev
ansat en ny lærer, som hed
Arne Aabenhus. Anna fik
hurtigt et godt øje til ham.
To år efter i 1940 blev
Anna og Arne gift i
Skjoldborg Kirke, og i det
gæstfrie hjem opvoksede to
sønner, Ole og Hans.
Arne tog imod en stilling
i København som inspektør
på Kofods Sociale skole,
hvor Anna blev oldfrue.
Det blev nogle spændende
år, som altid vil stå stærkt i
erindringen. Begge følte, at
de sammen virkelig kunne

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

Flyttede til Gråsten
I 1948 flyttede Anna
og Arne Aabenhus til
Gråsten, hvor de fik job på
Folkungskolen, der var en
ungdomsskole, som havde
til huse, hvor Gigthospital
ligger. I Gråsten var de med
til at grundlægge Dansk
Teater Samvirke, DATS,
som kom til at fylde en stor
del af deres liv.
Ægteparret opbyggede
en uvurderlig samling af
teaterstykker, og de grundlagde Det Lille Teater i
Flensborg og Gråsten,
som blev en fødekæde for
nogle af landets kendte
skuespillere.
Anna Aabenhus glæder
sig til den store dag, hvor
hun atter samler familien
og parrets to børn, fire
børnebørn og otte oldebørn. Derudover er en
række venner og bekendte
inviteret med til festen på
Benniksgaard Hotel. 
www.graasten avis.dk
redaktion@graastenavis.dk
annonce@graastenavis.dk

Grafisk
tilrettelæggelse
Bogholder

Tlf. 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

bogholder@graastenavis.dk

Jette Nørlund Pedersen
Telefon 51 51 94 13

S PA R T I D
TØJ D E R PA S S E R FØ RS T E GA N G
TIL DE RIGTIGE PRISER
A L L E VA R E R E R A K T U E L L E . I K K E O U T L E T
TI RSDAG

28

÷50%

F R A K L . 10 . 0 0
HAR VI BESØG AF HELLE FR A

PÅ VA R E R S O M H E L L E H A R M E D
NETOP TIL DIG

OKTOBER

O NSDAG

PERSONLIGE
STYLIST
INDEN FOR DIT
FAV O R I T T Ø J M Æ R K E ,
K L Æ D E R D I G PÅ

÷20%
F R AT R Æ K K E S R E S T E N A F
D A G E N PÅ Ø V R I G E VA R E R
I BUTIKKEN FR A K AFFE

÷50%

F R A K L . 10 . 0 0
HAR VI BESØG AF CARINA FR A

PÅ VA R E R S O M C A R I N A H A R M E D
NETOP TIL DIG

TO RSDAG

MØD DIN EGEN

SOM RÅDGIVER OG

29
OKTOBER

7

÷20%
F R AT R Æ K K E S R E S T E N A F
D A G E N PÅ Ø V R I G E VA R E R
I BUTIKKEN FR A CISO

30
OKTOBER

÷50%

÷20%

F R A K L . 10 . 0 0
HAR VI BESØG AF STIG FR A

PÅ VA R E R S O M S T I G H A R M E D
NETOP TIL DIG

F R AT R Æ K K E S R E S T E N
A F D A G E N PÅ Ø V R I G E
VA R E R I B U T I K K E N
FR A BR ANDTEX

FR EDAG

31

OKTOBER
F R A K L . 10 . 0 0
HAR VI BESØG AF BET TINA FR A

Personlig vejledning og service

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

÷50%
PÅ VA R E R
SOM BETTINA HAR MED
NETOP TIL DIG
F L O T U D VA L G I

OV E RTØJ

÷20%
GÆLDER HELE UGEN

÷20%
F R AT R Æ K K E S R E S T E N A F
D A G E N PÅ Ø V R I G E VA R E R
I B U T I K K E N F R A B .Y O U N G

÷20%
÷20%
PÅ U D VA L G T E

S KO O G S T Ø V L E R
GÆLDER HELE UGEN

I L SE JACO BSEN
GUMMISTØ VLER
GÆLDER HELE UGEN
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Mere brændstof til Rinkenæs

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Af Søren Gülck

Rinkenæs Ungdomsog Idrætsforening
fik mandag overrakt
14.153 kroner fra
SuperBrugsen i Gråsten
og benzinselskabet OK.

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

100412

E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
Tlf. 74 65 09 16

701057 806059

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

ADVOKATVAGTEN
Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15
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Udlejning af
720 Attraktive boliger
beliggende

Gavekort

Køb Gråsten
Alnor, Handelsstandsforenings
Avnbøl, Blans, Gråsten,
gavekort hos Flügger Farver.

Både Venstre, Socialdemo
kraterne og Liberal Alliance
har sat valgplakater op i
forbindelse med valget til
EuropaParlamentet søndag
den 25. maj. 

Kværs, Nybøl, Rinkenæs,

De kan indløses
hosVester
byens Sottrup
handlende.
Ullerup,

Informationer kan findes på:
www.graasten-bolig.dk
Tlf. 74 65 30 10

VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessen eftf.

TRAILERSALG
• Grus

• Sand
• Skærver
• Stabil

Advokaterne i Gråsten og Padborg

• Muldjord
• Natursten
• Flis
N U I B O RG E

• Spagnum

N

Par
forhold

Det Lille Teater i Gråsten
har fredag den 7. november
kl. 19.30 premiere med
stykket "Snart kommer tiden", som er skrevet af den
kendte danske dramatiker
Line Knutzon og instrueret
af Pia Nielsen og Dorthe
Fjeldgaard.
Stykket er en grum komedie med grotesk karikatur
af håbløse parforhold.
De to par, der skildres,
har så lidt styr på sig selv,
at de totalt mangler muligheder til at fungere- og slet
intet overskud til at interessere sig for barnet.
I den skingrende morsomme karikatur af moderne
familieliv bliver tilskuerne
slået af noget, der rammer
præcis og derfor er dybt
alvorligt. 

• Brugte og nye fliser
Foto Søren Gülck

ummede 2267
ier
Uret var udloddet af
Sönnichsen Ure i Gråsten
under arrangementet
Kvinden i Centrum. Her
kunne deltagerne gætte på,
hvor mange små og store

Idrætsforening til gode.
Pengene skal bruges til
indkøb af redskaber og
materialer. 

Pengene kommer fra OK's
kunder, der har sparet
op til idrætsforeningen
ved at tanke på deres OK
Benzinkort.
Når man vælger at

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

liter brændstof, der tankes
på kortet, og det er den
ordning, der nu kommer
Rinkenæs Ungdoms- og

Dorte Thomsen fra Rinkenæs
Ungdoms- og Idrætsforening
modtager en check på
14.153 kr. af uddeler Jesper
Thomsen, SuperBrugsen i
Gråsten.

kommer også i Padborg og Tinglev

t Boccia ur af urmager Stefan Sönnichsen.

t

knytte sit benzinkort til
sponsoraftalen, støtter man
gratis en selvvalgt forening
med et øre beløb for hver

kviksølvsbatterier, der var i
et glas.
Annette Hints gæt var
2250 batterier, og det
var blot 17 batterier fra
de 2267, som glasset
indeholdt. 

• Belægningssten

DAGE
E
L
L
A
G
IN
N
E
J
T
E
B
V
Å B E N T F OR S E L
HELE DØGNET

LEJLIGHEDER TIL LEJE

I finder os her
Egenæs 11
6300 Gråsten

ÅBNINGSTIDER FOR BETJENING OG BETALING
MED DK KORT
Mandag – fredag 15.00 – 17.00
Lørdag ............... 10.00 – 14.00
Søndag .............. 10.00 – 11.00

Mulighed for betjening
på andre tider, ved
telefonisk henvendelse

Claus: 20 19 81 58 • Kjeld: 20 19 81 59 • Lager direkte: 28 26 16 51
Besøg også vores hjemmeside på www.nielsjessens.dk
455252

455252

455252

GR ÅSTEN
Pr. 1. december.
Ca. 80 m2, nyistandsat med
15 m2 terrasse plus 2 store
depotrum.
Leje kr. 4550,Pr. 1. januar
Ca 140 m2, 1. sal midt i Gråsten
med ca. 15 m2 terrasse.
Leje kr. 5650,-

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451
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KOM TIL KÆMPE FØDSELSDAGSFEST HOS TØJEKSPERTEN
BISON VIND- EL. ULDJAKKE
FØR 1.500,- NU 1.125,-

BISON TIGHTS
FØR 2 PAR 200,- NU 2 PAR 100,-

SPAR
25%

LINDBERGH · BISON ASS. JEANS
FØR OP TIL 800,- NU 400,-

OP TIL
-50%

SPAR
50%

LINDBERGH · ETERNA · MORGAN
ALLE SKJORTER

SPAR
25%

BUTIKKEN ER FYLDT MED SKARPE FØDSELSDAGSTILBUD
FRATRÆKKES NORMALPRISEN.

LINDBERGH GRANDDAD
FØR 1 STK 300,- NU 2 STK 300,-

MORGAN STRIK · SKJORTE · JEANS
FRIT VALG 200,-

BISON SKJORTE / STRIK
FØR 600,- FRIT VALG 400,-

OP TIL
-50%

SPAR
33%

SPAR
50%
ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag .......... 9.30 - 17.30
ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER

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

Gråsten
Gråsten

ALLERØD

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
7•www.toejeksperten.dk
6300 Gråsten
Tlf.: 74 Slotsgade
65 30 31 •
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
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Rent vand
Gråsten Ældreklubs havde
et velbesøgt møde med
Aase Bonde, Augustenborg,
som fortalte om sit arbejde
i Burkina Faso. Hun viste
billeder og orienterede
rigtig spændende om de

projekter, hun havde været
med til at få gennemført.
Hun har været med til at
finansiere en ny skole, og
det næste mål er, at indbyggerne i landsbyen kan få
rent vand. 

Sang og musik
Gråsten Ældreklub får
onsdag den 5. november kl.
14.45 i Ahlmannsparkens
cafeteria besøg af sangeren
Doris Sommerlund, Løjt
Kirkeby.

Det bliver en musikeftermiddag, hvor Doris
Sommerlund blandt andet
synger viser af Edith Piaf. 
Gråstens urmager Stefan Sönnichsen har succes og har ansat sin kone, Karina, i butikken.

Urmager får ny ansat

Quorps Busser

Af Søren Gülck

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

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

Quorp Busser

Urmager Stefan
Sönnichsen har succes
med sin urmagerforretning, som han åbnede
i februar i Nygade i
Gråsten.
- Vi har oplevet en fantastisk modtagelse i Gråsten.
Det er udelukkende gået

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

fremad. Det har betydet
ekstra travlhed i butikken
og på værkstedet, fortæller
Stefan Sönnichsen, som
har ansat sin kone Karina
på fuld tid til at assistere i
butikken.
- Vi tror, at god service er
nøgleordet. Vi lægger vægt
på, at kunderne skal føle
sig velkommen og tilpas.
Hvis der skulle opstå lidt

ventetid i butikken, serverer
vi med et smil en kop kaffe
og en småkage, fortæller
Stefan Sönnichsen, som
kan se tilbage på ni travle
måneder.
- Vi begyndte med antikke ure og smykker. Men
der skulle ske noget mere.
Derfor fik vi designet et
æblesmykke. Først i sølv
og siden i andre legeringer.

Foto Søren Gülck

Smykket blev hurtigt så
populært, at der i perioder
ligefrem var ventetid på det
lille æble, fortæller Stefan
Sönnichsen, som op til jul
glæder sig til at kunne præsentere en serie med H.C.
Andersen julepynt i sølv og
guld.
- Det hører jo også
Gråsten til, lyder det
fra Karina og Stefan
Sönnichsen. 

Minicruise for 2 personer
med Stena Line

Kiel - Göteborg - Kiel
2 overnatninger i 2-køjes kahyt uden havudsigt. I har samme
kahyt på ud- og hjemrejse, så bagagen kan blive om bord.

1864 HYGGEAFTEN
Se serien 1864 hver søndag på storskærm
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Serveres der en 3 retters menu
Vises serien på storskærm

Hertil serveres en
kaffe og Cognac/Baileys

Pris pr pers.

kr.

349,-

Afrejse mandag, tirsdag, onsdag og søndag kl. 18.45
fra Kiel. Der er mulighed for at gå om bord tidligere.
Ankomst næste morgen kl. 09.15 i Göteborg.
Oplev Sveriges hyggeligste storby. Der er tid til at shoppe,
sightseeing og gå på café. Om aftenen kl. 18.45 går det
atter tilbage til Kiel fyldt med herlige indtryk.

Værdi i alt kr. 1.170,-

MORTENSAFTEN
Rabat
kr. 721,-

Mandag den 10. november
Velkomst
Hokaido
græskarsuppe med
chili og honning
Forret
Benniksgaard
rejecocktail

Hovedret Buffet
Variation af and
Gås
Skinke
2 slags kartofler
2 saucer
div. lækre salater
Benniksgaard brød

Dessert
Pære Belle Helene
Bordbestilling på
tlf. 74 65 09 49

Nu kr.

449,-

Ovenstående gælder indtil 28. december 2014

Pris pr pers.

kr.

329,Billetter kan afhentes hos Gråsten Avis/Bov Avis/Gråsten Rejser
Slotsgade 1, 6300 Gråsten

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

BovAvis
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Åbningsreception
Vi glæder os til at kunne slå dørene op
Fredag den 31. oktober kl. 10.00 og byde dig velkommen
i Gråsten’s nye blomsterbutik
Fra kl. 13.00 - 18.00 er der åbningsreception,
hvor vi byder på lidt lækkerier til vores nye kunder.
Til de første 100 kunder/gæster har vi på åbningsdagen
en gratis goodiebag med spændende overraskelser
Åbningsrabat
På hele åbningsdagen giver vi

25% rabat
på alt i butikken

Oplev butikkens nye specialitet

GRÅSTENKURVEN
fyldt med lækkerier

Den perfekte vært
eller værtindegave
Færdige kurve til
kr. 250,- 350,- og 500,naturligvis alle med friske æbler på
toppen, eller bestil efter eget valg

Årets
julekalender
er fyldt med spændende
lakridser fra Johan Bülow
pris kr. 250,Skynd dig det bliver hurtigt udsolgt
Vi bringer
gratis ud i
lokalområdet
resten af 2014

• Kæmpe udvalg i blomster,
dekorationer, færdige buketter,
sammenplantninger.
• Alt til begravelser, bisættelser
og kirkegården.
• Stort udvalg i tilbehør og
dekorationsmaterialer
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Gråsten Landbrugsskole
i bevægelse

90 års jubilæum

Søndag den 2. november er det 90 år siden
Gråsten Landbrugsskole blev officielt indviet
Dagen markeres den 31. oktober med to arrangementer
Sønderjysk kaffebord om eftermiddagen for naboer, elever og andre fra lokalsamfundet. Her vil formand
Mads Thuesen byde velkommen, og efterfølgende vil der være indlæg af lærer gennem 33 år Anton
Mortensen, borgmester og tidligere elev og lærer, Erik Lauritzen, samt skolens arkitekt, Allan Wright.
Efterfølgende, om aften, er der arrangeret skolefest for skolens elever.

Dengang det hele begyndte
Det var før genforeningen i 1920.
Her ønskede en række borgere
og landmænd at etablere en
landbrugsskole i Nordslesvig.
Det var tydeligt, at udviklingen
spredte sig nordfra, og
landbrugsskoler og højskoler
nærmede sig med stigende hast
Nordslesvig. Derfor opstod der
et stort ønske om at få etableret
landbrugsskole i Nordslesvig /

Sønderjylland - hovedsageligt
tiltænkt kommende landmænd fra
mindretallet.

skolen skulle placeres på Als. Så
økonomisk set var dem fra Gråsten
allerede fra start økonomisk trængt.

Diskussionerne gik på, om skolen
skulle placeres på Als eller på
Sundeved. Så bølgerne gik frem og
tilbage, for det handlede ikke kun
om placeringen; det handlede i høj
grad også om økonomi. Alsingerne
krævede, at der skulle rejses en
garantisum på kr. 200.000, for
at de ville opgive planerne om, at

Både Augustenborg og Gråsten
Slot var inde i overvejelserne om en
skole. Disse overvejelser blev dog
skrinlagt, da en ombygning ville
være for omkostningskrævende.
Gråsten var endnu mere trængt , for
der var ikke en passende ejendom
i området, ligesom kapitalen
langtfra var til stede for at opfylde
alsingernes krav.
En dag modtages et brev fra
amtmand Thomsen i Åbenrå.
Heri står, at der i en fond henstår
kr. 50.000 - penge, der ikke er
øremærket. Det er penge fra
landbrugets afleveringer i krigen
1914-1918, som man med fordel
kan se brugt på etablering af en
landbrugsskole.
Nu tager tingene fart, og på et
møde bliver en række landmænd,
organisationer og kommuner enige
om at rejse de nødvendige midler
via kapitalindskud. Deriblandt var
også Gråsten Kommune.

åsten Landbrugsskole
i bevægelse

Man havde kig på Gråsten
Herregård, der var ejet af staten.
Desværre var den forpagtet ud over
en længere årrække, så også den
mulighed gik tabt.
Gården Fiskbæk med 110 hektar
jord, der ejes af staten, viser sig
som en mulighed. Betingelserne er,
at gården og dens besætning skal
indgå i en handel.
Man får travlt med at opkræve den
tegnede kapital. Men i mellemtiden
er sorte skyer trukket op, og krisen
har indfundet sig i landbruget.
Flere fik mere end svært ved at
betale, deriblandt også Gråsten
Kommune. Den undskyldte sig med,
at skolen ikke ville komme til at ligge
indenfor kommunegrænsen. Så
kapitalen skrumper til 170.000.
Det bliver egnens håndværkere, der
får til opgave at opføre skolen og
den 24. april 1924 blev grundstenen
lagt til skolebygningen, der blev
opført på et mindre bakkedrag syd
for avlsbygningerne.

Skolen i dag
Gråsten Landbrugsskole drives her i 2014 fortsat som landbrugsskole med
et traditionelt og tidssvarende landbrug, som det var tiltænkt fra start. Skolen
har, som for 90 år siden, en svine- og kvægproduktion. Dog i en lidt større
skala, som drives i respekt for økonomi, undervisning, dyrevelfærd, miljø og
naboforhold.
Svinestalden har i 2014 en besætning på 400 søer i løsdrift. Den moderne
stald er udstyret med undervisningslokale og besøgsrum. Det gør det nemt
for besøgende at få et indblik i driften, uden at skulle ind i stalden.
Kvægbesætningen består af 160 køer i løsdrift og 150 i opdræt.
Også her lægges der stor vægt på dyrevelfærd med gummimadrasser
og brede gangarealer. Desuden er der fri kotrafik, som det kaldes, så
køerne selv bestemmer, hvornår de vil æde, ligge, malkes eller børstes.

Kvægbesætningen er åben for besøgende og udstyret med ”showroom”,
så man på nært hold kan følge køernes rutiner og se malkerobotten i drift.
Gråsten Landbrugsskole er her i 2014 en af landets mest eftertragtede
og levende landbrugsskoler. Skolen har plads til 165 årselever, og
har en lærerstab på 25. Skolen tilbyder den bredeste palet indenfor
landbrugsuddannelserne fra grundforløbet til udvidet erhvervsuddannelser.
- Landbruget er ofte udskældt for at belaste natur og miljø. Netop derfor
er det vigtigt, at vi klæder kommende landmænd godt på, så vi kan bruge
naturen, men ikke misbruge naturen”, siger uddannelsesleder Kirsten B.
Nielsen.
- Derfor er miljøbelastning en vigtig del af den daglige undervisning, som
vi vægter meget højt”.

Gråsten Landbrugsskole · Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 10 24 · Fax 74 65 06 24 · gl@gl.dk

åsten Landbrugsskole
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Halloween
i Grasten
Fredag den 31. oktober
fejrer Gråsten Halloween
Deltagerne besøgte Europa-Parlamentet i Bruxelles.

Fin studietur
til Bruxelles
Af Erling Nissen

Gråsten Venstre havde
forleden arrangeret en
studietur til EuropaParlamentet i Bruxelles.
34 deltagere fik en oplevelsesfuld og udbytterig tur.
Der var besøg hos EuropaKommissionen, hvor deltagerne fik en introduktion
i kommissionens arbejde,

og besøg i Ministerrådet,
hvor man fik et oplæg om
beslutningsprocessen i EU.
Der var også arrangeret
et besøg i det danske
Kulturinstitut og møde
med lederen af Den
Syddanske Delegation i
Bruxelles, hvor deltagerne
hørte om det at arbejde
som lobbyist i EU.
Højdepunktet var selvfølgelig mødet med de

to danske medlemmer af
Europa-Parlamentet, Ulla
Tørnæs (V) og Jens Rohde
(V). De gav begge et godt
indblik i deres daglige arbejde i parlamentet, og der
var mulighed for at stille
skarpe spørgsmål.
Turen gav også mulighed
for at opleve Bruxelles seværdigheder med Atomium
og Grand Place, ligesom
der var en udflugt til
Brügge, hvor hele centrum
er optaget på UNESCOs
liste over verdensnaturarv. 

16.00 – 18.00

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

16.00

Kom og hør den skrækkelige Halloween historie,
hos Gråsten Boghandel, Ulsnæscentret.

16.45

Kom og hør den skrækkelige Halloween
historie, hos Matas, Gråsten.

KONKURRENCE

Vind 300,00 kr.

Køb et græskar i SuperBrugsen for 20,00 kr. og skær det fantasifuldt ud.
Aflever det udskårne græskar i SuperBrugsen, og få dine 20,00 kr. tilbage.
17.30

Trækkes lod om det flotteste udskårne
græskar, i SuperBrugsen.
Præmie et gavekort på 300,00 kr.

GRÅSTEN HANDELSSTANDSFORENING

Anton Mortensen
Anton Mortensen har været lærer på
skolen i 33 år i perioden fra 19651998. Anton havde tjenestebolig
på skolen og var det, der i nytidens
sprog hedder agronom. Så Anton
underviste hovedsagelig i planteavl.
I dag er Anton Mortensen 82 år og følger
ivrigt med fra sidelinjen i skolens udvikling.
Anton stammer fra Midtjylland,
men brændte for Sønderjylland og
egnens spændende historie. Så
valget var ikke svært, da et job blev
ledigt på skolen ved Gråsten.
- Vi var dengang blot seks lærere
på skolen i 1965, og landbrugets
grunduddannelse tog blot seks måneder.
Den kunne så suppleres med en tre
måneders overbygning i økonomi
for at opnå det grønne bevis.
- Dengang var der ingen eksamen,
så blot man var til stede, og ikke
nikkede for meget i timerne, var
man som elev sikret uddannelse.

- En stor del af eleverne kom ikke af
lyst men af pligt. Ofte var det elever,
som skulle videreføre slægtsgården. Så
for dem var det den eneste vej at gå.
Disciplinen var striks, og alkoholiske
drikke var absolut bandlyst. Til gengæld
var der morgengymnastik og lette
knæbøjninger i gymnastiksalen.
Man må sige, der er løbet meget
vand gennem Fiskbækken siden,
og tiderne har forandret sig.
- Jeg glemmer aldrig, siger Anton,
da den moderne teknologi holdt
sit indtog på skolen i slutningen
af 70erne. Vi investerede i ikke
mindre end 80 regnemaskiner, der
kostede det hvide ud af øjnene. De
kunne alle fire regnearter: lægge
sammen, trække fra, gange og
dividere. Jo, det var et kvantespring
ind i den moderne tidsalder.
Siden kom også edb ind, som jeg
blev ansvarlig for, siger Anton.

Gråsten Landbrugsskole
i bevægelse
Gråsten Landbrugsskole · Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 10 24 · Fax 74 65 06 24 · gl@gl.dk

Din lokale håndværker
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE

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

MURERFORRETNING A/S
Møllevej 6, Felsted - 6200 Aabenraa
Bygningskonstruktør
TLF. 29 44 48 12 - lars@johanning.dk
Murermester
CVR 35 83 28 23
Bygningskonstruktør
og aut. kloakmester

Murermester
og aut. kloakmester

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

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

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

EK el -service

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Hvis din bil
Nybygning
• Tilbygning ••Tagarbejde
• Badeværelser
Bygningskonstruktør,
murermester
• Tilbygning
Tagarbejde
• Badeværelser
kunne vælge Nybygning
Belægning
•
Reparationer
og
aut.
kloakmester
Belægning • Reparationer
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

aut. el-installatør

Reparation og service
af alle bilmærker

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Vi gennemfører opgaverne

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

Annonce.indd 1

Gisselmann

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

Annonce.indd 1

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

28-01-2010 08

GAS SERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND VARME –
ENERGIRÅDGIVNING
Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

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

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

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

Gråsten Foto

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Bryllup og portræt
fotografering

tlf. 2323 7337
Tak fordi du handler lokalt

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
✔ Tømrer

✔ Termoruder

✔ Snedker

✔ Vi udfører også
malerarbejde

✔ Fugearbejde

E’ Handymand fra Ketting
Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

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

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

håndværk gennem 185 år

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

WWW.KARLDPETERSEN.DK

www.el-teknik.dk
VINDUER OG DØRE
Træ/alu, træ, alu, plast

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

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

TOTALENTREPRISER
André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

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

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
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Keep it simple!
For en lille hund giver vi dig talefrihed i hele landet. Vores erhvervsabonnement
dækker de fleste situationer – og du kan købe tillægsydelser efter behov.
Opgradering sker automatisk – men kun hvis du får brug for den.
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Tillæg
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.
r
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99 d.
/m

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

Nygade 17 | DK-6300 Gråsten |

*

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

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

Enkelt, gennemskueligt og effektivt.
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TILLYKKE

Fredag den
7. november

SMOKIEBUFFET

Sæt kryds

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

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

Kære Lone

www.kvaers-kro.dk
Tlf. 7465 9206

Kære Ditte

Vi Ønsker dig et stort tillykke med
50-års fødselsdagen den 29. oktober.

Hjertelig tillykke med
din 1 års fødselsdag.

Vi glæder os til at fejre dig på dagen
såvel som den 1. november

Vi glæder os til at fejre
dagen med dig.

Håber du får en dejlig dag og en god fest.

Knus Mormor, Morfar,
Oldemor, Bussa, Noah, Trine,
Benny, Oliver og Licas

Kærlig hilsen
Mads, Emma, Mira, Søren,
Morten og din mand.

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

11950

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

Tak
Tak for opmærksomheden i anledningen af vores guldbryllup,
tak for ranken om døren på Søvej og Holbøl Landbohjem,
tak for morgensang og trompetmusik.
Tak til Bent Olesen for god musik til festen.
Tak til Holbøl Landbohjem for dejlig mad og god betjening

Kære Kasper
Hjertelig tillykke
med de 18 år.
Kathrine, Lærke & mor

Lilli og Viggo Matthiesen
Egernsund

Kære Sebastian

Stor tak for flot indsats

Hjertelig tillykke med
din 6 års fødselsdag forleden.

Gråsten Æblefestivalen 2014 blev en forrygende succes.
Tak til alle der hjalp med.
Ikke mindst til styregruppen i Gråsten Forum.
Gråsten blev virkelig sat på landkortet.
På gensyn i 2015.

ÅBENT HUS

Kærlig hilsen
Nejsbjerg, Przeclaw
og Nejsvej

I anledning af vores diamantbryllup

Torsdag den 30. oktober
Holder vi åbent hus fra kl. 11.00 til 16.00
for familie, venner og naboer
på Brinken 12 - Gråsten.
Mange hilsner Christine
og Gunnar Hinrichsen

Hej Kasper
Hjertelig tillykke
med de 18 år.
Venlig hilsen
JLOMMLTMO

Gråsten Handelsstandsforening

Det lille Teater, Gråsten

ÅBENT HUS

I anledning af min 80 års fødselsdag

Er der den 3. november 2014 åbent hus
på Sundgade 42 i Egernsund
fra kl. 12.00 - 16.00.
Det vil især glæde mig at se venner familie,
naboer og bekendte, til et par hyggelige
timer, hvor der ville blive serveret lidt
mundgodt og drikke mv.
Med venlig hilsen Peter Nissen

”Snart
kommer tiden”
Af Line Knutson
Instruktion: Pia Nielsen og Dorthe Fjeldgaard

Skelde dillettant
opfører

Kampen om kulturhuset
Torsdag den 13. november i Kværs Forsamlingshus

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

kl. 18.00 serveres en 3 retters menu
a kr. 150,- inkl. dillettant
Stykket opføres kl. 19.30
Tilmelding senest den 11. november til
Kirsten Christensen på 26 29 62 95 eller
Edith Nielsen på 21 40 67 34
Kværs Forsamlingshus

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 2. november kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE

Søndag den 2. november kl. 9.30 ved Jan Unold

BROAGER KIRKE

Søndag den 2. november kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

FELSTED KIRKE

Søndag den 2. november kl. 10.00 ved Oliver Karst

EGERNSUND KIRKE

KLIPLEV KIRKE

VARNÆS KIRKE

Søndag den 2. november kl. 11.00 ved Maya Ravn.
Efterfølgende kirkekaffe i sakristiet

Søndag den 2. november kl. 10.30
ved Charlotte Rørdam Kristensen

Søndag den 2. november kl. 10.00 ved Povl Callesen

KVÆRS KIRKE

NYBØL KIRKE

Søndag den 2. november kl. 10.00 ved Kingo

Søndag den 2. november kl. 9.30 ved Niels Refskoud

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 2. november kl. 14.30 Rinkenæs gl. kirke
ved Marianne Østergård.
Kransenedlæggelse kl. 14.00

Søndag den 2. november kl. 10.00
ved Henrik Nygaard Andersen

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 2. november kl. 16.00
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 2.november. Ingen gudstjeneste

Nygifte

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

Weekendåbent
efter aftale

Birgitte Mikkelsen, datter af Kirsten og John
Mikkelsen, Gråsten,
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blev lørdag i Gråsten
Slotskirke gift med Steffen
Mikkelsen, søn af Helle
Preiss, Sønderborg, og René
Mikkelsen, Havnbjerg. 

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved min kære mand og far

Arvid Egon Jensens
død og bisættelse.
Tak til pastor Niels Refskou for den smukke tale, og
tak til bedemand Steffen Jensen for hjælpen.
En særlig stor tak til vores dejlige og dygtige
hjemmehjælp der kom med kærlighed og varme.
Kærlig hilsen
Edith og Familie

TAK
for al opmærksomhed i forbindelse ved

Annemi & Harald Jørgensens
sygdom, død og begravelse.
Tak for alle blomster og kort.
Familien

Frede Chr. Ihle er glad for, at mindelunden for de faldne i 1. Verdenskrig i Rinkenæs Sogn er blevet renoveret.


Foto Jimmy Christensen

Mindehøjen bliver renoveret
Af Gunnar Hattesen

Mindehøjen ved
Rinkenæs Gamle Kirke
er blevet renoveret.
Stenene er blevet
rengjort og malermester Per Ihle, Holbøl, har
malet de faldnes navne
op.
Mindelunden stammer fra
1922, da menighedsrådet
i Rinkenæs besluttede, at
der skulle rejses et mindesmærke for de af sognets

beboere, der faldt i 1.
Verdenskrig 1914-18.
I midten står en stor sten
med indskriften "Dette
minde rejste Rinkenæs
Sogn for sine faldne
1914-18".
I en halvcirkel står 10
sten, som alle er fundet på
marker rundt i sognet med
navne på de 49 faldne.
Ifølge lokalhistoriker
Frede Chr. Ihle havde
Rinkenæs Sogn havde
på det tidspunkt 1.000

Syng og spil
Kværs Forsamlingshus danner torsdag den 30. oktober
kl. 19.30 traditionen tro
rammen om en "Syng og
spil dansk dag" - en dag

med fokus på den danske
sang og sangskat.
Der er korsang i forskellige genrer ved Kværs
Familiekor ledet af Ann

indbyggere, så det var et
smerteligt tab for sognet.
I anledning af 100-året
for 1.Verdenskrigs udbrud
besluttede Rinkenæs
Menighedsråd, at en hårdt
tiltrængt renovering af
mindehøjen var på sin
plads.
- Desuden undersøgte vi,
om der kunne findes midler
til formålet. Der var en lille
sum tilovers fra renoveringen af kirken, og resten er
betalt af Peter Chr. Alnors

Nissen. I år er der en harmonikaspiller med.
Ruth Heder fra Aabenraa
spiller med, når koret
synger to afdelinger med
havets sange og danske
folkeviser. 

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

Gitte J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Nordborg
Storegade 39
Tlf. 7445 1145

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

www.als-begravelse.dk

familiefond, fortæller Frede
Chr. Ihle.
Med hjælp fra de ansatte
på kirkegården er stenene
blevet rettet op, og de
steder, hvor det var nødvendigt, har malermester Ihle
trukket bogstaverne op, så
navnene atter blev synlige.
- Ved den årlige mindestund for de faldne
Allehelgenssøndag kan
deltagerne ved selvsyn se
resultatet, lyder opfordringen fra Frede Chr. Ihle. 

Dødsfald
Arvid Egon Jensen,
Gråsten, er død, 91 år. 

Alt i begravelsesbinderi

Gratis levering til omegnskirker
Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

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

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

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
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718 i højt humør i Kværshallen

Af Gunnar Hattesen

Dansegulvet i Kværshallen
var lørdag aften forvandlet
til et orgie af flyvende
fletninger, tynde ben i
lederhosen og jodlen.
718 havde på forhånd sikret sig en billet til Bierfest i
Kværs, og det resulterede i
mange fantastiske outfits.
Bierfesten er blevet en
tradition, og formand for
Kværs-Tørsbøl Ungdomsog Idrætsforening, Hans
Lenger, var særdeles tilfreds
med den vellykkede
Bierfest. 



Foto Jimmy Christensen

Socialdemokraterne i
Broager, Gråsten og Sundeved

Kaﬀemøde

Lørdag den 1. november kl. 10-12
Hos 3F på Sundsnæs 2, 6300 Gråsten
Socialdemokraterne Broager, Gråsten Sundeved
Kom og mød dine lokale S-politikere i nærområdet!
Alle er velkomne

Broager

Stort
ønsker
om
Sydens sol i Broager
medborgerhus i Broager
Af Gunnar Hattesen

OL
S
S
I
T
A
R
100% G
op g
øb, når du
oveni dit k

raderer dit

solkort!

Soltilbud 5,-

Tilbuddet er gældende
så længe der skiltes
med det i solcentret

I like it!

Storegade 7 ∙ (Bag home) ∙ Broager

Broager mangler et
samlingssted, når
Sønderborg Kommunes
aftale om leje af
Degnegården af andelsboligforeningen B
42 udløber i 2015.
Tirsdag aften var der borgermøde i Degnegården,
og 82 mennesker var mødt
op for at høre om planerne
om et medborgerhus i det
gamle rådhus.
Initiativet til et kulturhus
er taget af Broagerlands

Der var stor interesse for at
høre om planerne om et nyt
medborgerhus i det gamle
rådhus i Broager.


Foto Jimmy Christensen

Venstre efter opfordring fra
medlemmer af Ældre Sagen
i Broager. Men tovholder
Erik Krogh understreger, at
det ikke er et partipolitisk
projekt.
På borgermødet blev der
nedsat en arbejdsgruppe,
som blandt andet har

repræsentanter for Ældre
Sagen i Broager, BUI,
Lokalhistorisk Forening
for Broagerland og øvrige
interesserede brugere.
Gruppen skal hen over
vinteren undersøge mulighederne i det gamle rådhus.
- Vi skal først og fremmest

se det gamle rådhus.
Hvordan kan det indrettes?
Hvad vil det koste? Hvem
vil flytte ind? Alt det skal
vi have undersøgt, siger
Erik Krogh, der er blevet
valgt som koordinator for
arbejdsgruppen Allégade.
Arbejdsgruppen vil
præsentere et projekt for
kommunen til foråret, før
byrådet går i gang med
budgetforhandlingerne for
2016. 
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Tingleff kaffe
guld

FRISK HAKKET
Svinekød 8-12%

Mou suppe

Broager

Under
½ pris

Hatting brød
Spar
64,85

Ca. 4 kg

00
100

3x500 gr

8500 1200
00
10
1000 gr

Engelsk bøf
3-4 stk
Ca. 600 gr

SØNDERJYSK
Grønkål eller
hvidkål

95
59

00
25

Min 595 gr

00
48

00
13

HUSK
TEN
MORTENSAF

Max 4 pk af hver slags

Coca-Cola

GRØNNEMARK
Landand

Flere
varianter

Hardys
Crest

Spar
45,00

Spar
40,95

75 cl

90
39
L

Flere
varianter

2x500 gr

Skæreost

E

Kims
chips

Spar op
til 14,90

Klovborg

D

Flere
varianter

I

K

3 kg

95
89

150 cl

00
10
+ embl.

A

T

E

S

S

Hørup pålægspakke

E

N

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

Kagemarked

3x½ Kartoffel spegepølse
Kogt - Sardel - Madagaskar
+1 Leverpostej

95
99
Ca. 900 gr

00
45

VE T
HJEMMEL A

SuperBrugsen Broager

Frit valg

00
10

ekskl. blomst

KUN FREDAG
FR A KL. 11

Grøn lang kål

Urtepotte
marked

Frit valg

00
6

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 1. november 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Potte
muld

Spar
10,95

20 ltr

00
20

tlf. 73441500
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Kendt mand i Egernsund fylder 80 år
Af Søren Gülck

Fhv. overpakmester
Peter Nissen, Sundgade
42, Egernsund, fylder
mandag den 3. november 80 år.

Ægteparret købte hus i
Egernsund, og han blev
rejsearrangør for seniorer
i Finansforbundet og
formand for Egernsund
Borgerforening.

Peter Nissen har altid
været hjælpsom. Det gjaldt
også, da Martin Quist skulle have rejst sin kunstskulptur på haven i Egernsund.
Han nyder livet på fjorden,

og har sejlet rundt i både
motorbåd sejlbåd. Han har
også været havnemester i
Gråsten Sejlklub.
Sammen med hustruen
gennem 50 år har han

rejst rundt i Europa, hvor
Østrig var det foretrukne
ferieland. I dag er det mere
de hjemlige sysler, der tæller. Dagligt foretager han
spadsereture, hygger sig

Han er landmandssøn fra
Kiskelund ved Kruså.
Efter aftjening af sin
værnepligt søgte Peter
Nissen ind til postvæsenet.
Han startede som postbud
i Padborg og sluttede som
overpakmester. Senere fik
han job som bankbetjent
hos Sydbank, og huset på
Kollund Østerskovej blev
solgt og sammen med
sin kone Elfi flyttede han
ind i en tjenestebolig over
banken.
I 1994 gik han på pension, og fik siden en særdeles
travl pensionisttilværelse.

Indbrud

Der har været ubudne
gæster i en villa på Svinget i
Egernsund. Indbrudstyvene

i vinterstuen med udsigt
over vandet og passer den
hyggelige have. Han har
en passion for at ryge fisk,
kød, fjerkræ og andet, der
kan røges.
I det gæstfrie hjem er der
opvokset to børn. Kerstin
er læge i Kolding og sønnen Tom er journalist i
København.
Der er åbent hus på
adressen Sundgade 42
den 3. november fra kl.
12.00-16.00. 

Peter Nissen har engageret sig
i lokalsamfundet. På
mandag fylder han 80 år.


har brudt en terrassedør
op for at få adgang til
huset, som er blevet
gennemrodet. 

Foto Søren Gülck

Hyggeligt samvær i Broager

Røde Kors Broager

RØDE KORS JULEHJÆLP 2014
i 6310 Broager og 6320 Egernsund
Julehjælpen uddeles til økonomisk trængte
børnefamilier bosiddende i 6310 eller 6320.
En del modtagere udvælges i samarbejde
med kommunen for at sikre at julehjælpen
uddeles til familier med størst behov.
Du/i søger ved at hente ansøgningsskema i
Røde Kors butikken Storegade 19, 6310 Broager.
Ansøgningsfristen er den 2. december
hvor skemaet skal være afleveret i
butikken eller i butikkens postkasse.
Alle ansøgere får svar senest
den 8. december pr. telefon.
Venlig hilsen
Røde kors Broager

Hubertus gudstjeneste
i Egernsund Kirke
Onsdag den 5. november kl. 19.00
m/ Gråsten Jagthornblæsere.
Efterfølgende forfriskninger
og pølsehorn i kirken.

Siegfried Christensen, Kirsten Sørensen og formand for Lokalhistorisk Forening Carl Jürgen Bock.
Lokalhistorisk Forening
for Broagerland samlede
lørdag eftermiddag 60
mennesker til en hyggelig

sammenkomst i aulaen
på Broager Skole. Her
fortalte to brauringer,
Kirsten Sørensen, der bor

Irsk stuvning
Ældre Sagen i Broager
indbyder søndag den
9. november kl. 12.00
til sammenkomst på

Degnegården. Menuen
består af irsk stuvning
og kaffe med tilbehør fra
Holbøl Landbohjem.

i Holland, og Siegfried
Christensen, der bor på
Frederiksberg, hvad der var

Prisen for at blive mæt
er 75 kr. Tilmelding
kan ske til Mona Rathje
tlf. 7444 2346. 

Foto Søren Gülck

hændt dem, siden de forlod
deres hjemstavn. 

Dødsfald
Jakob Johannes Steger,
Broager, er død, 90 år. 

BROUE KIRKE TIDENDE
Søndag den 23. november kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 11,25-30: Kom hid til mig… F.B.

GUDSTJENESTER

Søndag den 26. oktober kl. 10.30
19. s.e. trinitatis
Johs. 1,35-51: Jesus siger: Følg mig
S.K.S.

Søndag den 9. november kl. 10.30
21. s.e. trinitatis
Luk. 13,1-9: Tårnet i Siloa og
figentræet, der ikke bar frugt
S.K.S.

Søndag den 30. november kl. 10.30
1. søndag i advent
Matt. 21,1-9: Jesu indtog i Jerusalem
S.K.S.

Søndag den 2. november kl. 10.30
Alle helgens søndag, navne på vore
døde læses op
Matt. 5,1-12: Saligprisningerne S.K.S.

Søndag den 16. november kl. 10.30
22. s.e. trinitatis
Matt. 18,1-14: Den største i
Himmeriget - advarsel mod forargelsen
S.K.S.

Søndag den 7. december kl. 10.30
2. søndag i advent
Luk. 21,25-36: De sidste tiders tegn
S.K.S.

Sognecafe
Fredag den 31. oktober kl. 14.30
Med Ingeborg og Georg i Sydamerika (2014) med
fokus på: ”Dansk udvandring til Argentina”
og ”Inkaerne i Bolivia og Peru”.
Fredag den 28. november kl. 14.30
Y’s Men’s Nationalt/International ved
Erik Breum. Erik Breum er rådsmedlem i det internationale råd.
Fredag den 12. december kl. 14.30
Før jul – fællessange, fortællinger,
hygge m.v. ved Ingeborg
Entré og kaffe: 25 kr.
Alle er velkommen.

Adventskoncert
Onsdag, den 10. december kl. 19.30
Alssundorkestret afholder sammen med
Broager Egnskor adventskoncert i Broager Kirke.

Søndag den 14. december kl. 10.30
3. søndag i advent
Matt. 11,2-10: Johannes Døbers
spørgsmål
S.K.S.

Søndag den 21. december kl. 10.30
4. søndag i advent
Johs. 1,19-28: Johannes Døbers
vidnesbyrd om Jesus
F.B.
Onsdag den 24. december
Juleaften
Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
Kl. 14.00
Kl. 15.30

Sogneaftener
Tirsdag den 11. november 2014 kl. 19.00
”Hjælp vi har en teenager i huset”

En af Jens Winther teser er: “Teenageren elsker voksne,
og elsker at være sammen med voksne, men de vil være
sammen med voksne, som tør være voksne. Ikke sammen
med nogen forklædte teenagere 45!”. Det bliver en aften,
der maner til eftertanke, og der må advares om risiko for
spontane latterudbrud, når Jens Winther sætter livet med en
teenager på spidsen.
Mange oplever børnenes overgang til ungdommen som en
udfordring og prøvelse for familien, men det behøver slet
ikke udvikle sig til skrig, skrål og døres klapren.
Jens Winther er på slap line, når han taler om den svære,

• Onsdag den 29. oktober - halloween.
Man må gerne være klædt ud
• Onsdag den 26. november - nadver

Maden koster 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn.
Tilmelding ikke nødvendig.

ved Vibeke Fosgerau von Oldenburg, sognepræst i Sottrup
Sogn.
I et billedforedrag fortælles julekrybbens historie og ens
udbredelse til hele verden. Julekrybben bestod oprindeligt
af Maria, Josef og det nyfødte Jesusbarn i krybben. Den
lille familie blev sat ind i et tableau af stald med et æsel og
en okse. Senere kom hyrder, får og vise mænd til. Hver figur
har sin historie, som i dette billedforedrag gengives ud fra
bibeltekster, salmer og tradition.

Birch & Svennings forslag til ombygning og renovering af
sognegården. Det betyder, at vi har kunnet bibeholde den
karakteristiske bygning i bybilledet, samtidig med at vi får
rigtig god plads i forhold til de andre forslag, der har været
i spil.

Præsentationsmøde fredag den 7. november
kl. 15.00 i sognegården

Forslaget indebærer bl.a.:

Adresser

FØLGENDE ONSDAGE FRA KL. 17 - 19

Onsdag den 31. december kl. 15.00
Nytårsaften
Luk 2,21: Jesus bliver omskåret S.K.S.

Ombygning af
sognegård

1. udskiftning af tag og vinduer
2. ombygning af 1. sal til møder og depot
3. opdeling af stueetagen i 2 lokaler, adskilt med lydtæt
foldevæg med mulighed for 120 personer til foredrag
eller 80 spisende personer
Ved mødet vil vi præsentere projektet, som vi håber bliver til
gavn for hele sognet.

Torsdag den 30. oktober kl. 14.30
Torsdag den 27. november kl. 14.30
Tirsdag den 23. december kl. 14.30

Tag jeres forældre og søskende med!

Søndag den 28. december kl. 10.30
Julesøndag
Luk. 2,25-40: Simeons og Annas
lovprisninger
S.K.S.

Alle er velkommen. Entré og kaffe er gratis ved sogneaftenerne.

GUDSTJENESTE FOR PLEJEHJEMMET
TORSDAGE KL. 14.30 I KERNEHUSET

Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste i „børnehøjde“.
Derefter fællesspisning og hyggeligt samvær i sognegården.

Fredag den 26. december kl. 10.30
2. juledag
Matt. 23,34-39: Profetforfølgelse og
dom over Jerusalem
F.B.

Tirsdag den 9. december 2014 kl. 19.00
”Julekrybbens historie”

Humoristisk foredrag og debat ved Jens Winther, cand.
mag. i samfundsfag og psykologi.

Blandt de indkomne forslag har vi valgt arkitektfirmaet

For børn i alderen 3-9 år

Torsdag den 25. december kl. 10.30
Juledag
Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
F.B.

udfordrende, men også spændende og givende tid med en
teenager i huset. Der er virkelig hjælp at hente, når Jens
Winther med vid og bid sætter gang i snakken om vores
roller som forældre og voksne.

Menighedsrådet har det forløbne år arbejdet med fornyelse
af sognegården. Vi har afholdt en arkitektkonkurrence med
forslag til enten nybyggeri eller ombygning og renovering af
den eksisterende sognegård.

Spaghetti gudstjeneste

S.K.S.
S.K.S.

GUDSTJENESTE PÅ TYSK
Søndag den 14. december kl. 17.00 ved Cornelia Simon

WWW.BROAGERKIRKE.DK

SOGNEPRÆSTER

KIRKEKONTOR

KIRKEGÅRDSLEDER

Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
74 44 13 33
sks@broagerkirke.dk

Rosa S. Dall
Storegade 1, 6310 Broager
Telefon 74 44 07 55
kontor@broagerkirke.dk
tirsdag-fredag kl. 11-13
torsdag tillige 15-17

Jan Hjortshøj
Kirkegårds telefon: 74 44 06 00
Mandag – torsdag 9.00 – 9.30
& 12.00 – 12.30
Fredag 9.00 – 9.30
Mobil: 60 64 08 34
kirkegaard@broagerkirke.dk

Her bestilles dåb og ordnes papirer,
samt bryllup og gravstedslegater.

KIRKETJENER

Karin Kofod
Fjordvejen 10, 6340 Kollund
Telefon 21 43 51 13
kk@km.dk

ORGANIST
Jørgen Kaad
Nejs Møllevej 5, Skodsbøl
Telefon 28 73 61 81
organist@broagerkirke.dk

21

Helle Blaudzun
Toldbodgade 8, Gråsten
Telefon 42 44 07 55
kirketjener@broagerkirke.dk

KIRKEVÆRGE
Preben Blomgreen
Telefon 74 44 22 73
preben@blomgreen.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Breum,
Drosselvænget 14
Telefon 74 44 19 75
breum.broager@gmail.com

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk
Benyt gerne kirkebilen til alle
gudstjenester og arrangementer i
sognegården: Ring til en af byens
taxier. 5 kr. pr. vej.
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Sundeved

Kortspil
Hver torsdag kl. 14.00
på Forsamlingsgården Sundeved
Med start torsdag den 30. oktober

Kom og vær med til at spille Skat – Whist –
Det er gratis og der spilles ikke om penge.

Arrangør:
Foreningen for
Forsamlingsgården Sundeved

Din mekaniker i Vester Sottrup
Vi tilbyder alt i service, reparation,
salg, køb og bytte af biler

Solvangen 13, V. Sottrup
6400 Sønderborg
Mail:
ksbiler@outlook.dk
Mobil: +45 27 85 02 28

Det var flot tøj, som gæsterne fik præsenteret i Vester Sottrup.

Modeopvisning hos Røde Kors
Af Gunnar Hattesen
Besøg genbrugsbutikken med

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

Modeller viste forleden tøj
fra Røde Kors butikken i

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

JULESTART I SMEDEHYTTEN
Kom og se det unikke
udvalg i julestuen
Vores udgangspunkt er NATUREN
•
•
•
•
•

Dekorationer
Haveudsmykning
Unik julepynt og brugskunst
Delikatesser / hjemmebag
Anderledes Vært eller Værtindegaver

Vester Sottrup. Over 100
mennesker var mødt op.
Det var rekord, og det gav
ekstra godt humør i huset.

Det blev en hyggelig
eftermiddag, og butikken
fik solgt helt pænt af tøjet
bagefter. Højdepunktet var,

Koncert med Vocal Line
Af Gunnar Hattesen

Det rytmiske kor, Vocal
Line, giver onsdag den 19.

november kl. 20.00 koncert
i Forsamlingsgården i
Vester Sottrup.
Koret er kendt som

LOTTOSPIL

Vester Sottrup Frivillige Brandværn
holder sit årlige lottospil på
Forsamlingsgaarden Sundeved i Vester Sottrup

Mandag den 3. november kl. 19.30
Der spilles om mange fine gevinster

Vi starter op
lørdag den 1. november
kl. 10.00 – 20.00
Og har åbent hver dag frem til jul
Kom, smag på vores specialiteter
vi glæder os til at, se JER

da modellerne gik catwalk i
badedragter. 

Amerikansk Lotteri
Med ekstra gode gevinster

Sundeved
Husholdningsforening
BLOMSTERBINDING
Mandag den 10. november 2014 kl. 19.00
på Forsamlingsgaarden Sundeved

Danmarks bedste rytmiske
kor. Vocal Line blev stiftet i
1991 af Jens Johansen, som
stadigvæk dirigerer koret.
Vocal Line har siden
starten trukket en række
flotte internationale priser
hjem for fremragende
korsang, som konstant
udvider grænserne for den
uakompagnerede, rytmiske
korsang. Koret har udviklet
en stærk personlig stil med
elementer af pop, rock og
jazz – altid med et umiskendeligt nordisk touch.
Formand for
Forsamlingsgården
Sundeved, Arne Mandrup,
oplyser, at billetter kan købes på Biblioteket i Vester
Sottrup. Det er også stadig
muligt at købe billetter på
nettet.
Koret består af 30
sangere. 

Blomsterbinder Ulla Alnor kommer og laver
juledekorationer, der bortloddes inden vi går hjem.
Vi serverer en let anretning.
Pris pr. person kr. 100,00
Tilmelding senest den 3. november 2014 til
Tinne tlf. 7446 7437 / 5347 4476

HANS SCHMIDT & SØN
Smedetoft 6 Avnbøl ∙ 6400 Sønderborg ∙ Tlf. 20 76 88 73

På gensyn
Bestyrelsen

Dødsfald
Rita Hansen, Sottrup, er
død, 78 år. 
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Udstilling om
1. Verdenskrig

Hørt i byen
En 61-årig førtidspensionist fra Gråsten er ikke
længere velkommen i Irland efter at han tidligere
på måneden blev taget i
at stjæle en indsamlingsbøsse med 4-5.000 kr. samlet ind til fattige - fra
en kirke. Irsk politi blev
opmærksom på manden,
da han sad og talte mønter op i sin lejede bil.
En 31-årig mand fra
Gråsten får en bøde,
fordi han natten til lørdag tissede midt på Rådhustorvet i Sønderborg.
11 landmænd har forladt
LandboSyd, fordi de ikke
mere kan forsvare hovedorganisationen Landbrug
& Fødevarers arbejde.
Blandt de udmeldte er
Lars Staugaard Bertram,
Snogbæk, Christian Lorensen, Snogbæk, Lorens
Lorensen, Snogbæk,
Hans Henrik Jensen,
Kværs, Jesper Bundgaard, Broager, og Regnar
Jensen, Kollund.

Mannequinerne viste mange flotte ting frem i Røde Kors-butikken. Foto Jimmy Christensen

Trængsel ved
modeopvisning
Af Thomas Brink Thomsen

Billetterne blev solgt på
rekordtid og publikum
var begejstret over
udvalget og kvaliteten,
de blev præsenteret for.

Ikke alene i tøj, men også i
sko, tasker og ikke mindst
de mange flotte smykker.
Røde Kors i Gråsten
havde forleden et virkelig
flot modeshow i butikken i
Nygade 16.

Den professionelle afvikling af arrangementet
skyldes ikke mindst aftenens konferencier, Troels
Bredahl, som med humor
og små anekdoter guidede
de veloplagte mannequiner,
som viste mange flotte ting
frem. 

Traditionen tro blev
klassevinderne i årets
Torm Grandprix serie
hyldet ved en reception
hos Torm A/S i Tuborg
Havn i Hellerup. Blandt
vinderne var Julie Havn,
Gråsten Sejlklub, som
deltog i Zoom8-piger.
Rut Boyschau, der er
organist ved Gråsten
Slotskirke, giver tirsdag
den 11. november klokkekoncert i Over Lerte
Kirke ved Vojens. 

I anledning af 100-året
for udbruddet af 1.
Verdenskrig har Gråsten
Lokalhistoriske Arkiv i de
kommende 2 uger en lille
udstilling i biblioteket.
Leder af arkivet, Else
Egholm, fortæller, at man
tidligere har haft en udstilling om Den Store Krig.
- Der er imidlertid tilgået
arkivet en del nye effekter,

UD OG PLANTE
ÆBLETRÆER
Søndag den 2. november skal der
igen plantes Gråsten Æbletræer.
Denne gang er det på Fjordkobbel i Alnor
(pladsen som har været brugt til skurvogne)
Vi mødes kl. 10.00 på Fjordkobbel og
deltagerne må gerne medbringe spade,
men der er en del værktøj på pladsen.
Sidst på formiddagen kommer KGGO
(Kørestolsbrugere og Gangbesværede i
Gråsten og Omegn). De vil grille og servere
Æblegrillpølser til plantefolket. Gråsten Æblefestival
afholder udgifterne og der er selvfølgelig
både vand og Gråsten Æblemost til alle.

På Gråsten Slot er
æblehøsten i hus, så regentparrets kok, Jesper
Vollmer Heick, der er
gift med Anette Heick,
har taget turen fra Amalienborg til Gråsten for
at presse de mange æbler
til saft.
Ved Bierfesten i
Kværshallen blev der
indsamlet 5.935,50 kr.
til Julemærkehjemmet i
Kollund. KTUIF runder
beløbet lidt op.

som vi gerne vil vise de
besøgende, fortæller Else
Egholm, som opfordrer
borgere i Gråsten og
omegn, der har billeder,
papirer, breve og postkort
liggende fra familiemedlemmer, der har deltaget i
krigen, til at låne arkivet
dem til scanning og kopiering, så man kan udbygge
kendskabet til den, for
sønderjyderne, så alvorlige
krig. 

Af Gunnar Hattesen

HUSK! Planter man 10 træer får man
et gratis træ med hjem til haven.
Tilmelding til k.nielsenbyg@mail.dk
Vel mødt
På vegne af Gråsten Æblefestival
Kaj Henry Nielsen.

Julebuffet

De engelske 70’er træffere går på scenen i Kværshallen.

De gamle Smokie-hits
i Kværshallen
Af Gunnar Hattesen

Kværs er klar til at
modtage det verdensberømte orkester
Smokie, når de giver
koncert i Kværshallen
fredag den 7. november
Koncerten arrangeres
af Støtteforeningen for
Kværs Idrætsfriskole, og

formanden Hans Lenger
oplyser, at der er solgt 1127
billetter.
- Der er stadigvæk 250
billetter tilbage, men
mange ringer, så jeg håber,
der bliver udsolgt, siger
Hans Lenger.
Koncerten er den eneste,
som Smokie holder i
Danmark i 2014.
- Det er vi stolte over, siger
Hans Lenger.

Jørgen De Mylius vil spille
et blandet udvalg af alle
tophits fra 70’erne, 80’erne
og 90’erne inden Smokie
går på scenen.
Smokie er kendt for en
stribe iørefaldende og nu
klassiske hits. Fra gennembrudshittet ”If You Think
You Know How To Love
Me” over ”It’s Your Life” og
selvfølgelig til ”Living Next
Door To Alice”. 

ud af huset

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

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

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

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

Pr. kuvert kr.

10950

MIN. 12
PERSONER

Julebuffet
inkl. brød og smør kun kr.

11900

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

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

GRÅSTEN DYRKOBBEL 34

Andelsbolig

Fritliggende andelsbolig med
isoleret værksted

Hyggelig privat andelsbolig beliggende
tæt ved skov og andre naturskønne
områder. Derudover er der via stisystemer
kort afstand til Gråsten centrum, tog/
busstation, skole, børnehave samt gode
indkøbsmuligheder. Boligen indeholder
bl.a. en hyggelig vinkelstue med med
dejligt lysindfald fra det store vinduesparti.

BR�AGER S�� ���L� 2�

NYHED

�jerbolig

NYHED

638.371
A
2.649
B
1.247

ANDELSBEVIS
Mdl. boligafgift
Mdl. forbrugsafgift a conto

C
D

Sagsnr. 942
Bolig m2
Stue/vær

106
1/2

E
1989
F

Opført

G

GRÅSTEN BRY��E� 17

ejerlejlighed

E�erle�lig�ed med 18� graders
�dsigt over vandet

�ndflytningsklar lejlighed med spændende
lysindfald og varierende udsigt til fjorden
fra alle vinduer. �ejligheden fremstår
velholdt, lys og venlig med masser af
skabsplads fra gulv til loft,
gulvbelægningen er bøgeparket og flotte
italienske klinker. �n lejlighed ved Gråsten
havnefront i et spændende område, der
både er roligt og centralt til byen.

��NTANT/�DB.
Brt./�t.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

Familievilla med �dsigt til Broagerlands bakkede landskaber

A
�elholdt og præsenstabel familievilla beliggende i Broager og med skøn udsigt til marker.
B
Huset er løbende blevet vedligeholdt, og rummer i dag et velindrettet boligareal på ���
C
kvm, som bl.a. indeholder et skønt køkken/alrum samt lækkert nyt badeværelse.

1.���.���/100.000
9.881/9.300

A

4.464/4.��1
B

C

Sagsnr. 747
Bolig m2
Stue/vær

NYHED

112
1/2

�rund m2
Opført

��NTANT/�DB.
Brt./�t.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

D
1.3�7
2001
E

�.�8�.���/12�.000
11.913/11.41�
�.17�/�.�08

D

Sagsnr. 7�4
Bolig m2
Stue/vær

222
1/4

�rund m2
Opført

E
1.�83

1996
F

G

F
G

GRÅSTEN �ELS�ED�E� 19

�jerbolig

BR�AGER ��R�E�SBY 8

Andelsbolig

A
B
C

Delvis renoveret nedlagt landbr�g
�edlaget landbrug med mange anvendelsesmuligheder på ���� kvm. stor grund nær
Gråsten som bl.a. byder på gode indkøbsmuligheder, skole, børnehave, tog og busstation
og meget mere. Derudover er der kort afstand til motorvejen samt �ønderborg By, hvor
der er et aktivt handelsliv samt mange kulturelle tilbud m.v. �a. �� m� i den ene ende af
ejendommen bliver i dag benyttet til erhverv og er indrettet med kontorlokale, dette kan
inddrages i beboelsen, bruges til erhverv, hobby eller udlejes. Dele af huset er blevet
renoveret i ����.

��NTANT/�DB.
Brt./�t.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

1.���.���/��.000
D
6.666/6.101

E

3.700/3.499

F

G

Sagsnr. 873
Bolig m2
Stue/vær

170
2/2

�rund m2
Opført

6.2�4
1930

��ggelig andelsbolig i Broager
� Broager finder du denne fritliggende andelsbolig som er en del af den velfungerende
andelsboligforening �ngmosen. Boligen er beliggende på en hjørne grund med en dejlig
have. � Broager finder du bl.a. flere dagligvarebutikker, bibliotek samt skole. Derudover
har du fra byen ikke lang til handelsbyen �ønderborg samt motorvejen. �il boligen hører�
�lisebelagt indkørsel til carport med tilhørende redskabsrum. �stvendt
morgenmadsterrasse samt syd/vest vendt terrasse med markise og hyggelig have med
blomsterbede.

ANDELSBEVIS
Mdl. boligafgift
Mdl. forbrugsafgift a conto

���.���
4.268
A
1.603

B
C

Sagsnr. 934
Bolig m2
Stue/vær

9�
1/3

�rund m2
Opført

D

1�.302
1998
E

F

N�B�L L�DE���RDS�E� 7

�jerbolig

�RAGEL�ND KR����SE�E� 7

�jerbolig

G

��LL�ND B�KKE��RDS�E� 14

�jerbolig

N� �RIS

A
B

Villa med l�s �dest�e �� �� kvm
C
Beliggende i �ybøl sælges dette rødstenshus med fuld kælder samt lys udestue. �ybøl er
D
en aktiv by med gode indkøbsmuligheder, bager og velfungerende skole samt børnehave.
E
derudover er der kortaftand til bl.a. motorvej, �ønderborg og Aabenraa.
��NTANT/�DB.
Brt./�t.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

8��.���/4�.000
4.768/4.649
2.347/2.�23

F

Sagsnr. 83�
Bolig/�ld.
Stue/vær

m2

81/81
1/1

�rund
Opført

m2

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

www.estate.dk

873
1962

��NTANT/�DB.
Brt./�t.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

1.6��.���/8�.000
8.711/8.007
4.112/3.968

C

Sagsnr. 832
m2

Bolig
Stue/vær

160
1/4

�rund
Opført

m2

D
1�.049
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E

Familievilla i �oll�nd
�kønt og højt beliggende i attraktivt område, sælges denne flotte villa med kort afstand
A
til skole, børnehave, naturskønne områder og kun �� km til �lensborg. Der kan tilkøbes
B
grund �Bakkegårdsvej ��� og dermed opnås en dejlig stor have.
��NTANT/�DB.
Brt./�t.
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit

�.1��.���/110.000
10.980/10.�79
�.019/�.346

m2

Bolig
Stue/vær

197
1/�

�rund
Opført

m2

D

929
199�
E

F
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G

Trainee

Nicole Møller

6300@estate.dk

C

Sagsnr. 6�6

G

Vivi Westergaard Bossen

7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

G

Bolig med �a. 1�� �a. �ord til i landlige omgivelser
Her får du et hus hvor der er rig mulighed for at nyde de rolige omgivelser og med god
A
plads til den pladskrævende familie. �il ejendommen hører der ca. �,� ha. jord, hvilket
B
giver mulighed for mindre dyrhold eller god plads til hobbyen.

Ejendomsmægler, MDE

Kjeld Faaborg
Ejendomsmægler og Valuar, MDE

d
hed
d

BovAvis
BovAvis
BovAvis

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

Ny præst glæder sig
til at virke i Bov Sogn
Af Gunnar Hattesen

34-årige Kevin Ocksen
Asmussen bliver ny
sognepræst i Bov Sogn.
Han glæder sig til at
flytte ind i præstegården i
Kollund den 1. december
sammen med sin kone
Margrethe, og deres fem
børn i alderen 3 til 10 år:
Jørgen, Christian, Asbjørn,
Eskil, Annemari og lille
Niels.
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Kevin Ocksen Asmussen
kender livet i sognet.
Han er født og opvokset
i Padborg, og også hans
hustru er lokalkendt. Hun
er fra Frøslev, og læser for
tiden til pædagog.
- Vi har mange bekendtskaber i sognet, og vores
familie bor der også, så på
mange måder er det som
at komme "hjem", siger
en glad Kevin Ocksen
Asmussen, som inden han
flyttede fra sognet i sin tid
var med i Frøslev Mandsko.
De fem børn spiller
fodbold og går til spejder
og spiller klaver, så den nye
sognepræst tror, familien
hurtigt vil blive en del af
sognets liv.
Kevin Ocksen Asmussen
Kevin Ocksen Asmussen

Kevin Ocksen Asmussen
flytter med sin hustru,
Margrethe, og deres fem børn
ind i Kollund Præstegård.

har syv års erfaring som
sognepræst. Han var først
to år sognepræst i Kværs
Sogn, og de seneste 4½ år
har han været sognepræst
i Løjt.
- Jeg har vel altid gået
med en lille drøm om,
at det kunne være noget
særligt at blive præst i dét
sogn, hvor jeg både er
døbt, konfirmeret og gift
med Margrethe. Så da den
ledige præstestilling blev
slået op i september var der
ingen tvivl: nu skulle det
være, siger Kevin Ocksen
Asmussen.

Formand for Bov Sogns
Menighedsråd, Marius
Nørgaard oplyser, at den
nye sognepræst indsættes

1. søndag i advent, d. 30.
november ved gudstjenester
i Kollund kirke kl. 10.00
og kl. 14.00 i Bov Kirke.

Efterfølgende inviteres menigheden og præstekolleger
til kaffe på Bov Kro. 

Begravelsesforretningen

Begravelsesforretningen
Nu
bliver
det brændende!
Kirsten
& rejner

Steak
variationer
direkte fra
Lava-grillen
Kirsten
& Madsen
rejner
ved Kirsten
ved Kirsten Madsen

e alle
alle
mer
r 22

ro
rg

Uge 44 28. oktober 2014 6. årgang

... og naturligvis vores
traditionelle
specialiteter fra

Balkan regionen

Hærvejen 73, 6230 rødekro
Frøslevvej 38, 6330 padborg

a
Skibbroen
28, 6200 aabenraa
enogrejner.dk
- www.kirstenogrejner.dk
Hærvejen 73, 6230 rødekro
Frøslevvej 38, 6330 padborg

Alt haveavearbejde udføres
for Private Virksomheder Landbrug
Beskæring – træfældning og stubfræsning.
Fliseanlæg – belægning etc. Fjernelse af
haveaffald. Blomster, planter, træer, hæk

RING 7460 8186 eller 2429 0631

ogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

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

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså
uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

GRATIS PARKERINGSBILLET

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

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

Buffet

Hver aften alle ugens dage
fra kl. 17.30 - 21.30

Voksen

14,50€
Børn

t.o.m 10 år

7,00 €

JULEFROKOST - PARTYSERVICE
Vælger I at holde festen hjemme, så kontakt
os for buffet- eller menuforslag
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 - 0-461 71628

Lige ved
Zur Krone

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

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

Lørdagog
ogSøndag
Søndag
Lørdag
Lørdag
og
Søndag

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

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

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

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

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

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

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

Kørekort til bil & motorcykel

Møllegade 2A, 6330 Padborg
John tlf. 28 44 00 59 / Lene tlf. 40 58 61 11
www.kocks.dk

Black Friday Open by night
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Fredag den 31. oktober kl. 17- 21 i Padborg Torvecenter

BOV OG HOLBØL
BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

HOLBØL
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 2. november kl. 11.00
ved Malene Højen Lundqvist

KOLLUND KIRKE
Søndag den 2. november kl. 9.30
ved Malene Højen Lundqvist

BOV & HOL BØL SOGN E

Allehelgensgudstjenester
Søndag den 2. november
Kollund kirke kl 09.30

Præst Malene Lundqvist læser op
fra Kollund og Bov sogn

Holbøl kirke kl 10.00

Præst Hanne Christensen læser op
fra Holbøl sogn.

Bov kirke kl 11.00

Præst Malene Lundqvist læser op
fra Bov og Kollund sogn.
Til gudstjenesterne vil vi nævne alle
de døde som enten er blevet begravet
eller bisat i det forgangne år.
Sognebørn der er begravet udensogns
med gejstlig medvirken læses også op.

Hubertus messe
Mandag den 3. november
kl. 19.00 i Bov kirke
Som noget helt nyt afholder Bov Menighedsråd
og Frøslev Jagtforening i år en Hubertus
messe. Frøslev Jagtforenings jagthornsblæsere
giver en række numre i kirken.
Messen forestås af sognepræst
Malene Lundqvist. Ved orgelet
sidder Marius Nørgaard
og jagthornsblæserne
ledes af Leif Kristensen.
Efter messen er der kirke kaﬀe.

Tegnekonkurrence
Mandag den 3. november
til fredag den 14. november Tegn Biblen
Man skal tegne en af Bilbens fortællinger
eller vores smukke kirke.
Der er præmier til de to bedste tegninger
i tre forskellige aldersklasser.
Tegningerne skal aﬂeveres
senest fredag den 14. november
i præstegårdens postkasse.
Se opslag i Kirken, Brugsen, kirkens
facebookside samt kirkens hjemmeside.

Aften andagt
i Holbøl kirke

HOLBØL KIRKE
Søndag den 2. november kl. 10.00
ved Hanne Christensen

Dødsfald
Edel Lundelius, Padborg, er
død, 59 år.
Hun var født i Aabenraa,
og var i hen ved 30 år en
værdsat, pligtopfyldende og
dygtig kirkegårdsmedarbejder på Bov kirkegård. 

Køer på
afveje
15 køer slap onsdag eftermiddag løs af deres indhegning. En patruljevogn
måtte rykke ud til køerne,
som gik på Sønderborgvej
ved Kruså. Betjentene fik
gennet køerne væk fra vejen
og ind på en mark, indtil
landmanden kom og hentede dem. 

Aktiv i Sydslesvig
Ilse Kürstein, Bov, er
død, 85 år.

Hun var en meget pligtopfyldende og energisk
person, som utrætteligt
kæmpede for danskheden i
Sydslesvig
Hun voksede op i Slesvig
by, datter af en frisørmester.
I nazitiden blev hun dårligt
behandlet på grund af hendes frisind og afstamning.
I ægteskabet med Slesvigs
legendariske danske
bibliotekar, Poul Kürstein,
blev hun dansk statsborger,
og mor til to drenge og to
piger, der alle holdt forbindelsen til Sydslesvig.
Efter hendes mands død
og børnene var flyttet
fra reden, flyttede hun

til Flensborg, hvor hun
kulturelt engagerede sig i
Sydslesvigsk Forening, SSF.
Frem for alt blev hun en
engageret medarbejder på
Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig fra 1. september
1973 til 31. marts 1989.
Hun havde et stort kendskab til det danske mindretals historie, personkreds
og aktuelle status. Hun var
en ivrig iagttager af livet
i Sydslesvig, og skrev ofte
læserbreve i Flensborg Avis.
Hun var aldrig uden
kritiske bemærkninger
og stod altid ved sine
meningers mod, især når
det gjaldt mindretallets
fremtid og oplysning om
samme. Hvert år inviterede

hun prominente danskere
til middag i hendes gæstfrie
hjem forud for de danske
årsmøder.
En fornuftig, troværdig
omgang med det danske
sprog var Ilse Kürsteins
hjertebarn. Hun var en
god skribent og trofast
litteraturven.
Direkte negativ var hun,
når det gjaldt aldersforsorgen i Tyskland. Hun valgte
derfor den for hende rigtige
vej: Flyttede til Danmark,
først til Fyn, siden til Bov,
hvor hun var tættere på sit
elskede Sydslesvig og alligevel kunne bevare kontakten
til sine børn og andre i
Danmark, hvis venskab
hun lagde vægt på. 

Indbrud Fuldt hus i Holbøl
Indbrudstyve brød forleden
ind i en villa på Søglimt i
Kruså. De kom ind ved at
bryde en terrassedør op. 

Vor kære

Yrsa Elbech

Af Susanne M. Damkjær

Der var 180 mennesker
mødt op, da Andels
selskabet Holbøl Landbo
hjem søndag aften holdt
lottospil.
Der var mange fine

præmier, der fortrinsvis
bestod af fjerkræ, ænder,
gæs og kalkuner, så mange
fik reddet sig middagen
til Mortensaften eller Jul.
Næste lottospil på Holbøl
Landbohjem er søndag d.
23. november kl. 19.00. 

er stille sovet ind
Kollund, den 24. oktober 2014
På familiens vegne
Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebarn
Bisættelsen finder sted fra Bov Kirke
fredag den 31. oktober kl. 10.00
v/ Kirsten Pedersen Madsen

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

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

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

Søndag den 9. november
kl. 19.00 i Holbøl kirke
Andagt om Kærlighed

SOGNE

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15
Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes graver tillige
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494
Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker
Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke
WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Rie Rabøl Jørgensen

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Svend Hedegaard

Min sidste vilje - vi hjælper med at nedskrive dine ønsker, gratis

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

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

Open by night Fredag den 31. oktober

Fredag den 31. oktober kl. 17- 21 i Padborg Torvecenter

1 stor
dametaske

Masser af musik,
gode tilbud og hygge
Af Anita Andersen

Der er lagt op til to
dage med masser af
gode tilbud i butikkerne
i Padborg Torvecenter,
når der fredag den 31.
oktober er Black Friday
– Open by night og
lørdag den 1. november
er børnedag med gratis
koncert og trylleri.
- Jeg smuttede forbi
Sydbank for at høre, om
deres band Sydbank BNP
Explosions ikke kunne
spille en koncert i Padborg
Torvecenter, fortæller
Bitten Haase fra guldsmed
Jan Jensen, der sammen

med Peter D. Madsen,
SuperBrugsen og Palle
Hansen, PALLE og Sport1,
står bag fredagens og lørdagens arrangementer.
Kunderne kan vinde et
weekend ophold, hyggeposer til børnene og ikke
mindst en live koncert.
Det kombineres med
super tilbud i butikkerne,
der holder åbent til kl.
21 (SuperBrugsen til kl.
19), aktiviteter for både
børn og voksne, lidt uhyggeligt pynt i centret, salg af
græskarsuppe fra Bov Kro
med vinderbrødet fra Bager
Nielsen.
Kok amok holdet fra ungdomsskolen i Kruså laver

før kr. 1999,nu kr.

699,-

1 mellem dametaske

chili mandler til græskarsuppen, giver smagsprøver
på blodpølse – det er trods
alt Halloween – og sælger
brændte mandler.
Der ud over er der
græskarsnitte konkurrence med præmier til
det smukkeste og farligst
græskar. Præmien er et
gavekort på kr. 300,00 til
legetøj fra SuperBrugsens
legetøjsafdeling.
Bov Ringridderforenings
venner kommer med
tombolavognen og sælger
popkorn og den lokale
glaskunstgruppe, Glasmagi,
sælger deres smukke
glaskunst. 

før 799,-

Lækkert
kalveskind

nu kr.

Lækkert kalveskind

350,-

1 lille clutch
før 699,nu kr.

350,-

Lækkert kalveskind

1 stor rejsetaske
før 899,nu kr.

Gellett

450,-

Gellett er
i Torvecenteret
i november og
december

Vi ses Torvegade 16, Padborg (overfor Bibbe)

Black Friday
t
h
g
i
n
y
b
n
e
Op

Fredag til kl.21.00 og Lørdag kl. 9.30 - 15.00
Tilbuddene sælges fra fredag kl. 17.00

Strik

Strik
cardigan

Udgåede
modeller

Nu

÷50%

Skind
jakke

Fors. modeller

Før op til 699,-

÷50%

Rest dess.

Før op til 499,-

Før op til 499,-

Nu

Overtøj

Nu

÷50%

Før op til 1.899,Nu

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

Man-fre 9.30-17.30 • Lørdag 9.30-13.00

÷50%

Bukser

Udvalgte modeller
Før op til 799,Spar op til

60%

4

Black Friday Open by night

Fredag den 31. oktober kl. 17- 21 i Padborg Torvecenter

Black eFriday
nb
p
O

Fredag den 31. oktober kl. 17- 21
Super Brugsen åbent til 19

Vi laver en (u)hyggelig aften med græskar, suppe, stearinlys og Sydbank livemusik

Program
• Sydbank Explosions spiller livemusik
• Sydbank konkurrencer – vind
et weekendophold
• Sydbank giver (u)hyggeposer til børnene
• Græskar snittekonkurrence – præmier
til det farligste og det smukkeste,
gavekort på legetøj fra SuperBrugsen
• Der sælges ringriddere, øl og sodavand



y n ig h t

• Græskarsuppe fra Bov Kro og
præmiebrød fra Bager Nielsen
• Kok amok holdet fra ungdomsskolen i Kruså
laver chilimandler, giver smagsprøver på
blodpølse og sælger brændte mandler
• Vores dygtige lokale glaskunstnere sælger
deres kunsthåndværk
• Popkorn og tombolavogn fra Bov
Ringridderforenings venner

Super
tilbud i
butikkerne

Børneaktiviteter
r
g
o
b
T
r
o
d
r
a
v
e
e
t
c
e
n
P
i
Lørdag den 1. november kl. 10 -15
kl. 11.10-11.30 Pegani viser sine fantastiske og sjove tryllekunster
kl. 12.10-12.30 Pegani viser sine fantastiske og sjove tryllekunster
kl. 12.30-14.00 Børnekoncert med Casper og de venlige venner
– husk varmt tøj
• I teltet er der salg af popkorn, vafler
– støt Bov Ringriderforenings venner
• Tombolavogn fra Bov Sogns
Ringriderforenings venner

Pas på du ikke
kommer til at tisse i
bukserne af grin 

• Bov CC sælger ringriddere
• EUC Syd eleverne sælger brændte mandler
• Vores dygtige lokale glaskunstnere
sælger deres kunsthåndværk

Gratis
adgang

Casper og de venlige venner
Det politisk ukorrekte børneorkester, har givet masser af
børnekoncerter og de forstår at få både børn og voksne
til at grine på samme tid – men af forskellige årsager,
med deres skæve tekster og finurlige hentydninger.

til trylleshow og
børnekoncert

Hestetræk med heste
fra Padborg Rideclub (PRC)

Padborg
Torvecenter
Torvegade, Padborg.

Black Friday Open by night

Fredag den 31. oktober kl. 17- 21 i Padborg Torvecenter

Fokus på børnene
bandet og glæder os meget
til at høre dem, fortæller
Bitten Haase.
Deres tekster skulle få
både børn og voksne til at
grine, bare af forskellige
grunde, for der er nogle
referencer i teksterne som
børnene ikke fanger, det
skulle de voksne så til gengæld gøre.
Tryllekunstneren Steen
Pegani, giver to gratis
shows. Han har i dén grad
erfaring med at få børn til

Af Anita Andersen

Padborg Torvecenter
sætter lørdag den 1.
november, hvor butikkerne har åbent kl.
10-15, fokus på børnene i teltet i Padborg
Torvecenter.
Der er en gratis live børnekoncert med det politisk
ukorrekte band Casper og
de venlige venner.
- Vi har fået anbefalet

Black Friday
Fredag den 31. oktober
Focus pendel

Casper og de venlige venner
giver børnekoncert.
ikke bare til at undres, men
også til at veksle mellem
at skrige af grin og være
musestille. Steen Pegani
har bl.a. medvirket i tvudsendelser og optrådt i
Legoland.
Ud over live musik og
trylleri er der hestetræk
med hestene fra Bov
Rideclub, EUC Syd eleverne fra grundforløbet sælger

Focus bordlampe
kr.

sælger ringriddere og Bov
Ringridderforening har

tombola, sælger vafler og
popkorn. 

Black Fredag
Friday
den 31. oktober

399,-

kr.

brændte mandler, Glasmagi
sælger glaskunst, BOV CC

499,-

med dæmper

Åbent til kl. 21.00

Tilbud hele dagen

20%

på alt Georg Jensen
design
og juleartikler

20%

75%

på alt
Pandora

Frasorterede
smykker og ure på
tilbudsbord
SPAR OP TIL 75%

Time tilbud
Fra kl. 17.00-18.00 10 frasorterede Skagen ure til ÷50%
Fra kl. 18.00-19.00 Story sort læder el. silke armbånd ÷50% nu kr. 250,-

Focus standerlampe
kr.

599,-

Fra kl. 19.00-20.00 Georg Jensen juleuro 2014 kr. 299,- spar kr. 100,Fra kl. 20.00-21.00 Alle smykkeskrin i butikken ÷50%

med dæmper

Grundig vaskemaskine
GWN 47434
A+++
7 kg/1400 omdrejn.
4 års garanti

kr.

4.499,-

Begrænset antal

50

50

år
år

år

AUT.
INSTALLATØR
1963
2013

1963

2013

AUT. INSTALLATØR
INSTALLATØR
AUT.
AUT. INSTALLATØR

ELEKTRISKE
ARTIKLER
strømførende,
også
fremtiden
-- strømførende,
også
ii fremtiden
- strømførende,
også i fremtiden
TORVECENTRET
PADBORG• PADBORG
TORVECENTRET
•• PADBORG
TORVECENTRET

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

Tilbud hele dagen
Lørdag den 1. november

20%

på alt Georg Jensen
design
og juleartikler

75%

Frasorterede
smykker og ure på
tilbudsbord
SPAR OP TIL 75%

Åbent til kl. 15.00

20%
på alt
Pandora

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure
Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
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50 år og fuld fart på
Af Susanne M. Damkjær

Når John Jørgensen
lørdag d. 1. november
fylder 50 år, er det næsten 20 år siden, han
flyttede fra Padborg
til Holbøl med sin lille
familie.
Her startede han også
med at engagere sig i
lokalsamfundet. Det er
hen ad vejen blevet til
mange forskellige poster i
forskellige sammenhænge.
Således har han været
fodboldtræner, formand for
HFIF, siddet i forældreråd
på Holbøl Skole, været med

i byfestudvalget, hjulpet til
ved grænsefesten, og lige nu
er han formand for Lokal
Brugsen i Holbøl.
Han er en igangsætter, der
er god til at have det store
overblik, tager initiativ til
nye tiltag, og så vil han
også gerne være med til at
bestemme lidt.
Udfordringer
I hjemmet på Havremarken
i Holbøl sidder han og
tænker tilbage på de mange
udfordringer, han har
været igennem. Der har
været både store og små
udfordringer, men med en
god familie og gode venner

som støtte, har han klaret
det flot.
Han har de sidste mange
år været selv med sine 2
sønner, Patrick på 20 år og
Jonas på 19 år, som han
med god grund kan være
stolt af. Patrick bor og
studerer i Kolding, og Jonas
bor stadig hjemme, mens
han studerer i Aabenraa.
- Jeg startede med at
være fodboldtræner for

mine drenge, for at være
sammen med dem, og så
gik det ellers slag i slag,

BLACK FRIDAY
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%-40%

dag d. 9. januar kl. 9.30-20.00

%

En kendt person i Holbøl,
John Jørgensen, runder et
skarpt hjørne.

Foto Jimmy Christensen

torsdag &
lørdag

-15%

Fredag

-25%

tilbuddet gælder ikke i forvejen nedsatte varer

Fredag timetilbud

kl. 17-18:

børnestøvler

m. gore-tex. str. 20-37
Normalpris
op til 799,95

kl. 18-19:

Jeans

Normalpris 600,-

350.-

p39å9h.- ele
spOrten

kl. 19-20:

Parka jakke
Herre eller dame.
Normalpris 1.200,Fås også til
børn 499,95

599.-

kl. 20-21:

tights

2-pack.
udvalgte farver
Normalpris 350,-

200.-

bEnt
Ekstrl.a9.3å0 - 21.00

Fredag k
0
9.30 - 15.0
Lørdag kl.

Torvegade 15-19 • 6330 Padborg

Torvegade 15-19 • 6330 Padborg

Torvegade 15-19 • 6330 Padborg • 74673232

siger John Jørgensen om sit
engagement i landsbyen.
Han brænder for byen,
fællesskabet og for at bevare
LokalBrugsen, hvor han er
formand.
- Det betyder noget, at
man har en lille Lokal
Brugs, hvor man kan handle sine dagligvarer og hvor
man kommer hinanden
ved, siger John Jørgensen,
som i de seneste 5 år har
arbejdet lidt på Holbøl
Landbohjem med at køre
mad ud i week-enderne for
at spare op til sin store fest
på lørdag.
Når han skal slappe af,
rejser han sydpå med gode
venner eller familien, og
ellers nyder han at se en

god udsendelse i fjernsynet
og noget fodbold sammen
med drengene. Om sommeren er han med i en
cykelklub i Holbøl, hvor de
hver mandag aften mødes
på stadion, for at cykle en
tur på mellem 25 og 40 km
rundt i området.
Han har de seneste 20
år været ansat hos Trans
Cargo i Padborg, hvor han
i mange år også har siddet
med i personaleforeningen,
og dermed været med til at
arrangere mange forskellige
udflugter og fester til stor
glæde for firmaets personale. Fødselsdagen fejres
på Holbøl Landbohjem
på selve dagen med 75
gæster. 

Pengegave fra
Ældre Sagen
Af Gunnar Hattesen

Ældre Sagens lokalafdeling i Bov har ydet
et sponsorat på 9.500
kr. til Plejehjemmet
Birkelund i Kollund.
- Pengene stemmer fra
Socialministeriets Satspuljemidler. Vi har ansøgt
om et beløb til opstart af
aktiviteter på Birkelund
Plejehjem i Kollund, fortæller formanden for Ældre
Sagen i Bov Else Lund
Jessen.
- For at få udbetalt et
beløb, kræves der et samarbejde mellem Ældre Sagen
og Plejecentrets personale
og de frivillige, som gør et
stort arbejde for Birkelund,
tilføjer Else Lund Jessen.

Birkelund har for pengene
indkøbt en projektor og
højtaler samt nogle film.
Desuden vil plejecentret
gerne have nogle duge,
så der i forbindelse med
fødselsdage kan dækkes et
festligt bord.
Projektet er installeret af
lokale håndværkere, som
også har givet et sponsorat.
Danfoss har tidligere sponsoreret 5000 kr. Beløbet
har ligget i kassen indtil nu,
hvor beløbet har muliggjort
indkøbet.
Indvielsen finder sted på
Birkelund torsdag d. 30.
oktober kl. 14.30.
- Ældre Sagen glæder sig
meget over, at kunne være
med til at skabe glæde og
aktivitet på Birkelund, siger
Else Lund Jessen. 

Black Friday Open by night
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TILBUD

5.999,-

SqUARe
ReOLeR

-20%

LAMPER OG
GALLERI

HOK -50%
| fLORIDA | hjørnesofa i stof med chaiselong og ø-afslutning.
Mål: 305 x 201 x 153 cm. kr. 5.999,-

TILBUD 2 STk

| opus classic | Elevationssenge med
kraftig topmadras.
2 stk incl. ben med GRÅ stof
Alm. fjernbetjening

LÆDERSTOLE | Udvalgte modeller
fra

8.999,- 3.999,SpAR

SpAR

6000

TILBUD

1.999,-

3000

TILBUD

3.699,-

SpAR

300

SpAR

1000

| viktoria
Øreklap stol.
Udvalgte farver fra
kr. 1.999,-

pUf

699,-

| city | dobbelt sovesofa med springindlæg.
Mål: udslået 150 x 200 cm. Rygpuder pr. stk. 150,-

SpAR 1000,-

6.999,-

pALeRMO

20%
SpAR

1000
| monza | Højrygget stue 3+ 2 pers.
monteret med stof. Vejl. pris 7.999,-

s
BOLIGCENTER
b
o
k
a
J

Forbehold for trykfejl, prisstigninger og udsolgte varer. Begrænset antal. Demovarer er fra udstilling.

Brunde Vest 1 . 6230 Rødekro . Tlf. 74 66 26 66 . Fax 74 66 12 18 . e-mail: info@sofahuset.dk
www.jakobs-boligcenter.dk
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Kunderne smagte på den gode vin

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.

SuperBrugsen i Padborg
havde fredag aften fyldt Bov
Kro med glade mennesker,
der nysgerrigt smagte på
druerne.

Foto Jimmy Christensen

Tillykke

1000 tak

Så træder Lars ind
i de voksnes rækker.
Den 4. november
fylder han 50 år
og holder åbent hus
på Møllevej 1
fra kl. 14.00

For opmærksomheden ved min 90 års fødselsdag
For alle gaver, blomster og kort
For flag i hækkene og flagstænger. Et flot syn.
For sang fra Børne-Unge koret fra Hamborg. En stor oplevelse.
For besøg på Havremarken. Dejligt at se jer.
For god mad på Holbøl Landbohjem
For hygge og musik af Knud Andersen
16. oktober. Endnu en uforglemmelig dag.
Venlig hilsen
Anna Rossen
Havremarken 79 A, Holbøl

Hjertelig tak
for venlig opmærksomhed ved vort sølvbryllup
Joan og Preben Wind
Bov

MADPLAN
TORSDAG

Dansk bøf med bløde løg

FREDAG

Svensk pølseret

MANDAG

Millionbøf med kartoffelmos

Foredrag ved Sven-Erik Ravn:
”Sønderjysk Humor fra
pikkelhue til æ rummelpot”

TIRSDAG

Krebinetter med ærter og gulerødder

Tak for i aften

ONSDAG

Høns i asparges

Fra kl. 19.00 Fællessang med tidligere borgmester
Jens Åge Helmig og pianist Knud
Andersen, hvor synnesjyske sange vil
blive genopfrisket.
Med stort synnejysk kaffeboe
kl. 20.30

kl. 22.00

Der er virkelig lagt op til en glant
synnejysk awten med fællessang,
masse af kach og et glant foredrag.
Alt det kan du opleve for kun kr. 100,Tilmelding på tlf. 20 83 76 63

TORSDAG

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

Lunt og lækkert

45,Hjemmelavede
retter til
mikrobølgeovnen

Svinekam med rødkål

1 stk 39,95
2 stk 70,00

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE 8.00-19.00

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

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

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

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

i henholdsvis single og
double. 
Vinderne blev:
Single
1. Birthe Sørensen
2. Herbert Johansen
3. Leif Urban
4. Egon Reiss
Double
1.Ruth Stubberupog
Lili Tychsen
2. Henning Kjellerup og
Laila Madsen
3. Ulla Pilegård og Jytte
Mathiesen
4. Egon Reiss og
Christian Petersen

KIROPRAKTISK KLINIK
Se også vores lækre

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Velmødt
Vilsbæk-Huset

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk

Medlemmerne i Bov IF
Petanque afdeling har hen
over sommeren deltaget
i en turnering i klubben
for at finde klubmestrene

ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

Synnejysk Awten
Onsdag den 29. oktober

Af Herbert Johansen

PADBORG

DSI Vilsbæk – Huset
i Vilsbæk-Huset

Klubmestre i
Bov IF Petanque

Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg
Tlf. 74 67 10 11
www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk
Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30
Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

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

Reporter
Pernille Kjeldtoft
Hansen
Telefon 30 45 29 94
ph@bovavis.dk

Black Friday Open by night
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Vinterstøvler, vinterovertøj, softshell, strik.
heldragter/flyverdragter, sko, løb og fitness mm.

Mærker:

ny form Kruså
Mandag - fredag
kl. 10.00-17.30
Lørdag - søndag
kl. 10.00-18.00
Flensborgvej 16, 6340 Kruså - Tlf. 74 67 58 93

ny form
lige

usports

priser
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Kendte navne
på scenen
Revyholdet er solide og
kendte navne. Det er
Annemarie Jacobsen, Britta
Sorth, Jeanette Munk,

Medlemskort

Skolevalget skal være et bevidst valg
og burde ikke styres af ”autopiloten”!
DERFOR:

Marion Christensen,
Henriette Bred, Jens
Christensen, Thomas
Schmidt, Bent Rasmussen,

Bestyrelsen for Kollundhus
satser atter på økonomisk
opbakning fra lokalbefolkningen, og er i disse

Se hvad der evt. passer
bedst til jeres barn.

FORDI: Ikke to BØRN, FORÆLDRE, LÆRERE,
KLASSER, SKOLER
er ens.
TORSDAG, DEN 6. NOVEMBER 2014

dage på husstandsbesøg for
at sælge medlemskort til
fordel for Kollundhus.
- Alle husstande i Kollund

Bov
inviterer til

Friskolen Bylderup Bov

- 16.00 - 18.00

Grønlangkålsspisning

Grænseegnens Friskole

- 16.00 - 19.00

Søgård Friskole

- 16.00 - 18.00

Torsdag den 20. november kl. 18
på Frøslev Kro

En kristen friskole
Sammen løfter vi

- fordi vi ikke alle er ens

Aabenraa Friskole

Trivsel er forudsætning for læring

Burkal Skolevej 48 B

Præstevænget 12
Søgård Ringvej 1

- 16.00 - 19.00
Bjerggade 26

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Vi gør det nemt
Pølse- eller kebabmix

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

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

KUN

Stort udvalg i morgenbrød
hver dag

Chris Hart fra Bylderup Bov underholder
Amerikansk lotteri med gode gevinster
Pris : kr. 200,- pr. person. ekskl. drikkevarer
Tilmelding senest fredag den 14. november kl. 12.00 til
Cecillie Beck Hansen tlf. 74673773
eller Else Lund Jessen tlf. 74678837

Velkommen den 6. november 2014

45,-

Tilbehør til kålen: Flæsk, hamburgryg og kålpølser
Kaffe / te med kringle.

Jørn Elgaard Nielsen og
Erwin Sorth.
Instruktør er Preben
Jensen og sufflør er Anette
Nielsen.
Revymusikken leveres af
en duo nemlig Lars Moldt
og Kim Moldt. 

vil blive besøgt af husets
ambassadører, fortæller formanden Frederik
Johannsen. 

23 spillede
skat
Der var 23 skatspillere til skataften på Holbøl
Landbohjem.
Aftenens vinder blev Orla
Rodenberg, Padborg, med
2480 point. På 2. pladsen
kom Hans Emil Nissen,
Padborg, med 2474 point,
mens 3. pladsen blev
besat af Henning Nissen,
Vilsbæk, med 2184 point. 

Black Friday Open by night
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Et veloplagt revyhold er
parat til at diske op med
en morsom Grænserevy i
Grænsehallen i Kruså.

Foto Jimmy Christensen
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NYE TILBUD PÅ VALDEMARSHUS

Dilettant
Kunne du tænke dig at være med til at spille dilettant
på Valdemarshus
Vi mangler instruktør og “skuespillere“
Vil du høre mere om projektet så mød op til det første
møde mandag den 03. november fra kl. 13:30 til 15:30

De laver revy fordi
det er sjovt
Af Gunnar Hattesen

Billetsalget til den populære 29. Grænserevy
er godt i gang.

I Grænsehallen i Kruså er
revyen ved at gå ind i sin
sidste fase, hvor numrene til
årets Grænserevy skal sidde
på ryggraden.
Her vil der være

morsomme indslag, sketches og sange om stort og
småt fra gl. Bov Kommune
- Folk kan glæde sig til at
se en sjov revy, lyder det fra
Frederik Johannsen, som

har været med siden starten
i 1986.
Revygæsterne kan glæde
sig til et gensyn med sladrebænken, hvor Thomas
Christiansen Schmidt og
Erwin Sorth fyrer rappe
replikker af.
Revyleder Preben
Jensen er traditionen tro
meget hemmelighedsfuld
omkring indholdet, men
der vil være noget om
et telefonopkald til Fru
Merkel fra Kruså, en præst,
valgflæsk i dameklubben og
kuk i krematoriet.
Grænserevyen har
premiere søndag den 2.
november. 

Slægtforskning
Vil du gerne vide hvem dine forfædre er.
Forskning i netop din slægt og kulturarv.
Opstartsmøde tirsdag den 04.november kl. 10:00

Ud i naturen
Vil du styrke bevæg apparatet og balancen
samt gerne gå en tur sammen med andre.
Vi starter med fælles kaﬀe
Første gang onsdag den 05. november kl. 10:00 til 11:30
Kontakt os for eventuelt yderligere oplysninger.
Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11, 6330 Padborg
tlf. 73 76 84 64

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

GRIECHISCHE TAVERNA
Holm 9 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon 0461 78918

Julekoncert på
F akkelgården
Lørdag den 6. december kl.12.30
Der venter publikum en stor musikalsk oplevelse, når der er julekoncert på
Fakkelgården i Kollund med den internationalt anerkendte sopran

Bettina Hellemann Munch
som solist.
Hun akkompagneres af den berømte japanske pianist

Michi Komoto
Ved julekoncerten vil Bettina Hellemann Munch ryste posen
af kendte operaer og opretter og give publikum en helt unik
og enestående musikalsk oplevelse. Hun opfører højdepunkter
fra operaer som Figaros Bryllup og La Boheme samt kendte
operetter af Franz Lehar og Robert Stolz.

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

• Shuttle til/fra Hamborg Lufthavn
Tur/retur fra € 39,Afhentning på hjemadressen

Desuden synger hun Ave Maria af Schubert, O holy Night
af Adolp Adam og Panis Angelicus af Cesar Franck, så
publikum kommer i den helt rette julestemning.
Der serveres en frokostanretning,
kaffe og småkager.

Pris kr. 495,Tilmelding til LOF Syd tlf. 7342 1010

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: info@rcfl.de • www.rcfl.de
Reisebüro im Citti Park

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20
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Bov

Din lokale håndværker
ALT I SALG
E/
SERVIC

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers
nødservice

Alt indenfor hårde hvidevArer

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

Tømrer-, Snedkerog Glarmesterarbejde
Tlf.
Fax
Mail

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

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

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

NYHED

PH 3½-3 Pendel
Aut. el-installatør
Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

ELEK TRISKE ARTIK LER

AUT. INSTALL ATØR

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

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

Industrivej 4 - 6330 Padborg

Padborg Glarmesterforretning




Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning
Græsslåning
Ukrudtsbekæmpelse






Træfældning




Tømrer

Træfældning
Beskæring
Topkapning

Klaus Tranum
Dennis Lorenzen
Ejner Tranum

Belægning
Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice &
diverse murerarbejde





Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning
Renovering & ejendomsvedligeholdelse

2047 5290
2758 8750
5050 8722

74 67 03 00 eller 27 25 03 00

g



nin



ra m



Murer

i nd

Døgntelefon

& Ejendoms service

Anlægsgartner

le d

Natur

B il

Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk
info@goglas.dk

Åbningstider: mandag-fredag kl. 10 - 18

Kloakservice
V
Vognmand

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg
Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk
Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen
H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

Semu Luftværktøj

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

Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså
Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Lunddal
www.el-teknik.dk

✔ El-installation

✔ EDB-installation

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

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

n.dk
obse
t h-jac obsen.dk
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n
n
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www

Alt malerarbejde udføres

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.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
.
Tlf. +45 74670050 Mobil. +45 21914455
Gejlåvej
12 ∙ 6340 Kruså
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

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

Black Friday Open by night

Fredag den 31. oktober kl. 17- 21 i Padborg Torvecenter

Hvordan var dine barndomsår?

Nathalie Braun, Fårhus
- Jeg havde en ok barndom.
Jeg voksede op i Padborg
med min mor og min
søster, som er to år yngre.
Min skoletid tilbragte jeg
på Frøslev-Padborg Skole.
Vore ferier gik ofte til
Årøsund Camping, som jeg
har gode minder fra.

Anja Jørgensen, Padborg
- Jeg er vokset op i Padborg
med mor og far og en storesøster. Min barndom var
rigtig fin. Vi har altid haft
det godt. Min søster og jeg
har et godt forhold, og vi
har rejst meget sammen
blandt andet til Frankrig
og Ungarn. Jeg har også
kun gode minder om mine
bedsteforældre i Vilsbæk.

Michael Hansen, Padborg
- Jeg er vokset op i Padborg,
Tønder og Kruså med
min mor og fire søskende.
Det var en stille og rolig
barndom. Der var ikke råd
til ferier, men vi manglede
ikke noget. Vi har et stærkt
familiesammenhold.

Kira Steffensen, Kollund
- Min barndom var rigtig
god. Jeg er vokset op hos
min mor i Kollund, mens
min far boede i Hønsnap.
Vi er otte søskende, og
det er dejligt. Jeg gik på
Kollund Skole og senere på
Kruså Skole. Om et halvt
år er jeg uddannet sygeplejerske, og jeg har bare mod
på livet.

Helle Kulby, Frøslev
- Jeg havde en god barndom i Padborg. Vi boede i
et almindeligt villakvarter
og jeg gik på FrøslevPadborg Skole. Mine
forældres holdning var, at
vi først skulle holde ferier i
Danmark, og siden holdt vi
ferier i Frankrig og Østrig.

Vestergade 3 • 6330 Padborg
Tlf. 7467 3204 • www.froslev-kro.dk • info@froslev-kro.dk
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Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift

med filter

Bilvask

til fair price

4-cylinder
dieselmotor

39,-

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

55,- Børstevask, tørring, spuling af undervogn.
69,-Børstevask, spuling af undervogn, skum forvask,

Alle priser er inkl. max 4 liter olie.

g
Ingen tidsbestillin

Claus Petersen, Padborg
- Jeg voksede op som
enebarn i Padborg. Jeg blev
lidt forkælet, og fik næsten
altid det, jeg pegede på. Jeg
udviklede mig, da jeg var
på Kongeådalens Efterskole
nord for Rødding. I dag
har jeg selv tvillinger, og
det er godt, mine børn har
søskende.

Booking:
k. M. nissen

Den hyggelige kro tæt ved grænsen

Vejbækvej 18, 6330 Padborg
Telf.: 2041 2009

15w-40 Kr. 200,10w-40 Kr. 329,5w-40 Kr. 399,-

Foto Jimmy Christensen

Plads til 145 pers.

HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk

4-cylinder
benzinmotor

Af Gunnar Hattesen

Udlejes

VEJBÆKHUS

Priser fra:
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Børstevask og tørring.

varm voks, ekstra grundig vask og tørring.

99,-

Tlf. 7467 6690/6177 6690

www.faarhus.com

Nu laver vi også
dine dæk og
bremser til
FAIR PRICE

Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78
www.TeamUnoX.dk
Åbningstider
Man. - fre.
09.00 - 17.00
Lørdag
09.00 - 14.00

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

Altid fair price!
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Besøg

Et guldbrudepar med gang i
Af Gunnar Hattesen

i Grænsehallerne
Lørdag den 1. november og
SPAR
Søndag den 2. november

Super tilbud

40%

på ketcher, sko og tilbehør
Køb julegaverne nu og spar mange penge.
Der kan betales med dankort.
Vi ses i Grænsehallerne lørdag og søndag.

50%

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

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

Lundtoft

Flagene røg fredag den
24. oktober til tops i
Hønsnap.
Solen skinnede og foran
hoveddøren til Lindegård
stod 70 naboer, venner
og familiemedlemmer for
at synge morgensang for
Anne Marie (72) og Kjeld
Christensen (74), som
fejrede guldbryllup.
Guldbrudeparret har
haft og har stadig et oplevelsesrigt liv. De er begge
udadvendte og elsker at
møde mennesker.
De mødte hinanden på
Vallekilde Højskole, og
her blev kimen til deres
livslange kærlighed sået.
Begge har været dygtige
gymnastikinstruktører
og deltaget talrige gange i
landsstævner.
Kjeld er fra Hønsnap,

Anne Marie og Kjeld
Christensen har et godt
netværk og tager del i det,
der rør sig samfundsmæssigt
og i foreningslivet.

Foto Jimmy Christensen
mens Anne Marie stammer
fra Rudme på Midtfyn,
og har været tilknyttet
Ryslinge Valgmenighed.
Efter højskoleopholdet
kom Anne Marie til Gerlev
Idrætshøjskole, hvor hun
tog gymnastiklederuddannelsen.
Efter giftemålet forpagtede de en gård i Holbøl.
I 1976 købte de en gård
i Hønsnap, som de drev
som et mønsterlandbrug.
Gården drives i dag af
deres datter Charlotte. I
2005 flyttede de ind på
Lindegård.
Anne Marie var i 15 år
lærer på Holbøl Skole. Hun
var i en årrække med i den
øverste ledelse af DDSG &

I og siden blev hun næstformand i DGI Sønderjylland.
Hun leder stadig et gymnastikhold i Grænsehallerne
og er instruktør i Holbøl
Fitness. Hun er en kvinde
med varme, format og
omsorg for andre.
Kjeld var ude at tjene i
forskellige pladser på Fyn,
aftjente sin værnepligt
og 1962-63 var han på
Gråsten Landbrugsskole.
Han har en delingsføreruddannelse i gymnastik, og
var i 10 år leder af drenge
og karle holdene i Holbøl.

Han har været med i
forskellige bestyrelser.
Blandt andet var han med i
bestyrelsen for Vis Herreds
Landboforening, og i 25
år sad han i bestyrelsen for
Holbøl Landbohjem. Han
har også siddet i bestyrelsen
for Slagteri Syd.
I det gæstfrie hjem
er opvokset to børn,
Anne Karen, der bor i
Heidelberg, og Charlotte,
der bor i Hønsnap.
Guldbrudeparret har seks
børnebørn. 

Rekordbeløb fra Kliplev Debatmøde om lokalråd
Der masser af aktiviteter til
fordel for Knæk Cancer.

Af Søren Frederiksen

Kunderne er gavmilde
i Kliplev. Gennem tre

indsamlingsdage med
både bankospil, auktioner
og masser af gode tilbud,
lykkedes det Dagli Brugsen

Pensionistforeningen
Felsted - Bovrup - Varnæs

gennem en flot opbakning
fra Kliplevs borgere at få
samlet i alt 37422 kr. ind,
som gik ubeskåret til den
landsdækkende Knæk
Cancer indsamling.
Primus motor i indsamlingen var Tina Pelle
Andresen, som kunne ringe
til TV2 for at meddele dem
om bidraget fra Kliplev. 

Af Severin Sivesgaard

Borgerforeningen Skjold
Bjerndrup, Medborger
foreningen for Søgård
og omegn, Kliplev For
samlingsgård og Kliplev
Hallen indbyder til
debatmøde torsdag den 30.
oktober kl. 19.00 i Kliplev
Hallen for at få afklaret,
om der skal arbejdes

Tirsdag den 18. november kl. 12.00
i Felsted Forsamlingslokaler
med spisning og underholding
Menu
Forret: Laksetallerken
Hovedret: Vildsvin
Dessert: Chokoladekage
Pris: kr. 125,Tilmelding til Inge 74 68 56 44
senest torsdag den 13. november
Bestyrelsen

dækker et lille geografisk
område og derefter til Allan
Niebuhr, som er formand
for Bov lokalråd, som er
en sammenslutning, der
dækker hele den gamle Bov
Kommune minus Holbøl.
Derefter åbnes der op for
debatten, der gerne skulle
give et fingerpeg om, man
skal fortsætte det fælles
arbejde eller gå hver til sit. 

Den sønderjyske dialekt
Af Gunnar Hattesen

Lokalhistorisk Forening
for Kliplev Sogn samlede
alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

70 års Jubilæum

videre med ideen om, at
Bjerndrup, Kliplev og
Søgård skal have et fælles
lokalråd.
Mødet indledes af
konsulent Karsten Gram,
der vil fortælle om det
praktiske arbejde og kommunens intentioner med
lokalrådene. Derefter gives
ordet til Volker Schade
fra Holbøl lokalråd, der

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

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

35 tilhørere til et foredrag
med dialektforsker ved
Københavns Universitet,
Malene Monika, der stammer fra Kliplev.
Hun fortalte meget
veloplagt og levende på
sønderjysk om sit spændende arbejde som dialektforsker og om, hvorfor

den sønderjyske dialekt
står stærkere end de øvrige
dialekter i Danmark.
Malene Monika er tilknyttet et projekt, hvor hun
undersøger den ”synnejyske” dialekt hos skolebørnene i Bylderup-Bov, hvor
dialekten stadig tales af de
fleste børn. 

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

Velbesøgt borgermøde
i Søgård
Af Brian Marcussen

Borgermødet i Søgård
samlede over 70 aktive
borgere fra Søgård og
Lundtoft.
Aftenen blev indledt med
fællesspisning, hvorefter

landdistriktscoach Karsten
Gram fra Aabenraa kommune på bedste vis lagde
op til en debat.
Der blev talt om ”vandkants- og naturdanmark”
frem for ”udkantsdanmark” og vigtigheden af,
at alle i landsbyen er aktive

og bidrager til fællesskabet
på en eller anden vis. Og
frem for at blev der sat
fokus på Søgård og omegns
mange kvaliteter og aktiver,
men også udfordringer og
udviklingsmuligheder.
Konklusionen på aftenen
blev, at der blev nedsat fire
udvalg med lokale borgere,
der arbejder videre med
konkrete projekter til den
fortsatte udvikling af landsbyen og nærområdet. 
Der var stor interesse for at
få sat gang i udviklingen af
Søgård.

J-DAG
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Fredag den 7. november
Traditionen tror fejrer
Kliplev Forsamlingsgård
at Tuborgs julebryg igen kan nydes

Vi starter kl. 18.30
med grønlangkål og tilbehør.
Bespisning koster også i år kun kr. 100.00,Tilmelding senest den 2. november til
Nis Hye 2145 3902 eller
Hans-Chr. Koch 2022 7578
Ønsker du ikke at spise med
åbnes dørene kl. 20.30
Juleøl frigives
(måske igen med
en lille overraskelse)
kl. 20.59

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Mvh. bestyrelsen
Kliplev Forsamlingsgaard

*

FReDAg d. 7. november kl. 10-17
Sommeren er gået på hæld og vi skal have
tømt butikken for at have gjort plads til en
ny sæson, både for nyt og for brugt!
Derfor holder vi oprydningssalg på vore
produkter - med masser af spændende
tilbud, leverandørbesøg & nye spændende produkter, bl.a større og bredere
udvalg til den professionelle bruger.
Vi er vært ved lidt godt til ganen hele
dagen, og der er spændende ting både for
store og små!

Vi glæder os til at se jer!
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FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00

Tilbudene gælder fra onsdag den 29. september til fredag den 31. september
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Merrild kaffe

Daloon
classic
Forårsruller

Mellemristet

Broccoli
Spanien
500 gr

4.-

KL 1

PR STK

5

00

800 gr

PR POSE

3 X 500 G.

100

00

12

TA 3 POSER

00

PR KG 15,00

PR KG 66,66

Delikatessen tilbyder
Stjerneskud

25

Quality bakers
Hotdog brød eller
burgerboller

TA 2 POSER

10

00

8 STK

00

BEGRÆNSET PARTI)

FÅ ET SAMLEMÆRKE
T FOR HVER 50 KR.
SPO
D
U
B
DU KØBER FOR
L
I
T
til produkter fra Menu

Den Lune Bager
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Smørstang
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70%
rAbAt med
sAmlemærker
INDSÆT DINE

SAMLEMÆR

Du får op til
70%
produkt, med rabat. Med 30 samlemær
50 samlemær
ker
ker kan du vælge opnår du rabat på et
udvalgt
mellem 4 andre
produkter.
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FESTEN START

ER NU

6

SPAR OP TIL

50.- KR.

1
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Du får et samlemær
ke for hver
50 kr.
du handler
for hos SPAR
og EUROSPAR

17

.
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31
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32

2
Samlemær
ker udleveres
ved kassen
i forbindelse
med køb.

28
INDSÆT

3
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4
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4

9

49
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33
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8
13
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47

SAMLEMÆRKER

HER

2

7
12
18

46

DINE

Du får
op til
produkt,
70%
med rabat. Med
50 samlemærker
30 samlemærker
kan du
vælge opnår du
mellem rabat på
4 andre et udvalgt
produkter.

23

35

40

70%

I perioden 13.09.2014
-31.12.2014
mærker til
kan du samle
eksklusive
60 års samleMenu produkter.
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15

25
30

KER HER

4

9

14

24
29

45

3

8

39

44

Saml enten
30 eller 50 samlemær
opnå op til 70%
ker for at
rabat på de
Menu produkter,
du ønsker. På
de enkelte produkter
hvor mange
kan du se
mærker der
kræves for
rabat.
at opnå

50

70%

Medbring dit
fyldte samlehæft
e, vælg det
ønskede Menu
produkt og
få op til 70%
på varen, når
rabat
du betaler ved
kassen.

Samlemær

ker kan indløses

til og med 31.01.2015

.

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET
DIN MEDICIN I SPAR FELSTED

15.-

MENU

er en internation
al designvirksomhed
inden for interiør
og
livsstilspro
dukter. Virksomhe
den
blev grundlagt
i 1976 og er
kendt
for sit unikke
samarbejde
med såvel
danske som
internation
ale designere. Menus
produkter er
af høj
kvalitet med
et skandinavi
sk look.
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