
Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 45  5. november 2013  5. årgang

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

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

ALL INCLUSIVE
NYHED − KUN HOS PROFIL OPTIK

3 PRODUKTER
− ÉN PRIS

FRIT VALG I HELE BUTIKKEN

FRA KR.

PR./MD.249,-

3 DAGE
med fokus på 

prisen Andelår

Coop fl øde Vildmose kartofler

Herregårds rødkål

1 stk

10,-

1 stk

10,-
1 pose

10,-

1 stk

14,-

GÆLDER 
TORSDAG 
FREDAG 
LØRDAG

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 73 65 26 00 TELEFON 74 67 31 36

GRÅSTEN
PADBORG

J

i Sønderborg kommune

til en kommune 
i balance!
Stem JA til
erik Lauritzen
som borgmester

www.erik-lauritzen.dk

STem

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

Smørrebrødsfestival
Torsdag den 14. november
kl. 18.00 kr. 138,-
Børn under 12 år kr. 70,-
Husk hver fredag

5 stk. uspeci� ceret
smørrebrød

 
kr. 110,-

bestilles gerne dagen i forvejen 

 Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk

Din og min by - Lad
os styrke fælles-
skabet i Gråsten!
   
Et medborgerhus vil fremme social
samvær og borgernes trivsel og
livskvalitet.

Bodil Matzewska
ÅBNINGSTIDER EFTERÅR OG VINTER

Mandag lukket. Øvrige dage åben fra kl. 17.00 – 21.00 

Toldbodgade 10, Gråsten . Telefon 7344 1000 . www.CaFeodora.dk

Lørdag den 9. november
Forret

Hvidvinsdampet rødspætte� let farseret med spinat.
Dertil krydderurte dressing med � odkrebs og rejer.

Hjemmebagt brød med smør.

Hovedret
Andesteg med gammeldaws hvid og rødkål.

Hvide & brune karto� er, tyttebær og andesauce.

Dessert
Nøddekurv med marinerede frugter og råcreme.

Mortens Aften

KR. 249,-
Kun mod forudbestilling

Min. 4 pers.

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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HUSK Libero eller änglamark bleer. Frit valg 75,-

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

SUPER
Tingleff 
guld

Hakket 
hvidkål

1 pose

2895
500 g

795

FREDAGSTILBUD

HVER LØRDAG 

RESTEN AF ÅRET

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTERFLERE VARIANTER

BEGRÆNSET PARTI

Maks 6 pr kunde

Vi bager op 
1000 rundstykker 
hver lørdag resten 
af året

Juleboller

Wienerstang

Pr stk

350

Pr stk

6,- Pr stk

15,-

Kom ned og se det spændende udvalg

Pr stk

22,-

Håndværkerbrød

Coop Supper
DYBFROST
1000 g

Kohberg 
boller eller 
brød

1 stk

13,-

1 stk

12,-

Andebryst
DYBFROST

Coop Kartofl er
DYBFROST
600-900 g

1 stk

20,-

1 pose

10,-

Coop 
Grøntsager
DYBFROST
400-800 g

Oma stege eller 
bagemargarine

1 pose

10,-

1 stk

10,-

Katrine og Alfreds 
classic tomater
Danmark, kl. 1

Coronet æbleskiver
20 stk

Solsikkefrø
Maks 4 ps
pr kunde

Cremefi ne

Rynkeby 16 Juice

1 bakke

18,-

1 pose

10,-

2,5 kg

1995
1 stk

595

1,75 l

17,-

Luksus Tarteletter
Bisca

1 pakke

10,-

BAGEREN GRÅSTEN BAGEREN PADBORG
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BAGEREN GRÅSTEN BAGEREN PADBORG

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 22. oktober til og med
lørdag den 26. oktober 2013 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

BRUGSEN Gråsten
Padborg

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

Kartoffelspegepølse 
eller Sardel fra Als

HåndmadderSylte, Æblefl æsk, Surrib 
eller Fedt

Frokost 
salat

Pr stk

5995

3 stk

25,-

2 stk

50,-
100 gram

995

FRIT VALG

FRIT VALG

Nakkefi let

Pr  ½ kg

1795
GÆLDER KUN FREDAG

Hakket oksekød 4-8%

800 gram

49,-

Oma stege eller 
bagemargarine

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

Frit valg

35,-

Onsdagsfi sk
225 gr

Pris pr kg 88,89

20,- GÆLDER KUN ONSDAG

GÆLDER KUN SØNDAGUGENS KUP

Søndags
kylling
1200 gr

Pris pr kg 20,83

25,-
D E L I K A T E S S E

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 5. november til og med
lørdag den 9. november 2013 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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TRAILERSALG I GRÅSTEN

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

• Sand

• Sten

• Grus

• Stabilgrus

I � nder os her
Egenæs 11
6300 Gråsten

• Granit skæver

• Muldjord

• Støbemix

• Træ/Bark� is mm.

VIGTIGT
Fra den 4. november har vi kun 

åben for ekspedition efter aftale

HUSK VI HAR FORTSAT 
ÅBENT FOR SELVBETJENING

ÅBNINGSTIDER
Mandag LUKKET
Tirsdag-Fredag 09:30 - 17:00
Lørdag 09:30 - 14:00

Nana er tilbage
i salonen efter

endt barselsorlov

PENSIONISTTILBUD
HERRER 120 KR.
DAMER 180 KR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÅBNINGSTIDER

Mandag - Torsdag .............................  9.30 - 17.30
Fredag ............................................... 9.30 - 18.00
Lørdag ...............................................  9.00 - 13.00

TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER
ALLE ETERNA
SKJORTER ÷25%
ONSDAG DEN 6. NOVEMBER
ALLE JEANS I
BUTIKKEN ÷25%
TORSDAG DEN 7. NOVEMBER
ALT
BJØRN BORG ÷25%
FREDAG DEN 8. NOVEMBER
ALT
JBS UNDERTØJ ÷25%
LØRDAG DEN 9. NOVEMBER
ALT
BISON ÷25%

RABATTEN FRATRÆKKES AF 
VARENS NORMALPRIS

5 SKARPE
DAGSTILBUD
GÆLDER FØLGENDE DAGE:

Gråsten Forum vokser
Af Søren Gülck

Gråsten Forum sam-
lede 30 mennesker 
til sin første ordinære 
generalforsamling på 
Fiskbæk Naturskole.

Det første år er altid tid 
det sværeste, nævnte for-
manden Peter Normann i 
sin beretning. Bestyrelsen 
har brugt året på at finde 
et ståsted, en struktur og 

stukket de første retnings-
linjer ud for det fremtidige 
arbejde.

I Gråsten Forum er der 
for tiden to grupper. En 
erhvervsgruppe og en 
kultur- og turistgruppe. 
Førstnævnte arbejder mål-
rettet på at skabe vækst og 
nye attraktive muligheder 
for erhvervslivet. Det er 
vigtig for gruppen at der 
udpeges nye erhvervsområ-
der, hvor man kigger mod 

Avnbøl og Ullerup, der 
ligger tæt på motorvejen.

Gruppen med kultur og 
turisme arbejder hårdt på, 
at Gråstenæblet fra 2014 
skal være et brand for 
Gråsten. Der er store per-
spektiver i at brande områ-
det netop på Gråstenæblet, 
da det er Danmark 
Nationalæble.

På sigt kan det betyde 
øget turisme, øget om-
sætning og øget udvik-
ling indenfor hotel og 
restaurationsbranchen.

Morten Latter udtrådte af 
bestyrelsen. Nyvalgt blev 
Anette Duus Nørgård. 

Gråsten Forum har store 
planer for Gråstens fremtid.
 Foto Søren Gülck 
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Kirkekontoret
Kirkegårdsvej 49,
6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 
Fax 7465 2866
Mandag - fredag kl. 10-14 
kirkekontoret@besked.com

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

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

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

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

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil
ved at ringe i tidsrummet 
mellem kl. 12:00 og
kl. 18:00 til:
Gråsten Taxi v/ René Quorp
Telefon 7465 2202
Transport skal bestilles senest 
dagen inden gudstjenesten.

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten, Adsbøl og 
Kværs i forening.
Du � nder 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

Nyt fra kirkegårdene
Orkanens skader
Mandag den 27. oktober havde vi en storm over lokalområdet, som forårsagede store 
skader rundt omkring. Flere af vores store træer måtte bøje sig for stormens kræfter.
Personalet gør alt hvad de kan for at få ryddet op, men da der samtidig kom meget 
regn, er der underlaget blevet blødt, og dermed svært at køre blade mm væk med 
maskiner. Vi håber på forståelse fra kirkegårdens mange besøgende - nogle opgaver 
tager bare tid!

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

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Aktiviteter november 2013

Onsdag den 6. kl.  18.30  ............Filmaften i Præstegården, Gråsten
Torsdag den 7. kl. 19.30  ............Salmesangsaften i Adsbøl
Søndag den 10. kl.  9.30  ............Gudstjeneste i Adsbøl Kirke ( 24.s.e.trin.)
Søndag den 10. kl.  11.00  ............Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 17. kl.  11.00  ............Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke (25.s.e.trin)
Søndag den 17. kl.  19.30  ............Gudstjeneste i Kværs Kirke 
Onsdag den 20. kl.  18.30  ............Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård
Onsdag den 20. kl.  19.30  ............ Informationsmøde i Gråsten Præstegård
Søndag den 24. kl.  11.00  ............Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke (sidste i kirkeåret)
Søndag den 24. kl.  19.30  ............Gudstjeneste i Adsbøl Kirke (m/ kaffe i klubhuset)
Tirsdag den 26. kl.  19.00  ............Film og foredrag i Kværs

Navnestof
Dåb
Gråsten
Lærke Tjener Nielsen ........................  6. oktober
Valdemar Hedelund Rask ................. 20. oktober
Mathias Milton Houlberg Jensen ...... 27. oktober
August Lillelund Krüger .................... 27. oktober

Vielser
Ingen

DØDE
Gråsten
Henrik Jacobsen .............................. 8. oktober
Christian Nissen Nissov-Johannsen 14. oktober
Rosa Johanne Jakobsen ................. 14. oktober 
Anna Hedegaard Simonsen ............ 24. oktober 
Adsbøl
Gerda Irene Petra Hansen ...........26. september 
Erik Neergaard-Petersen .............29. september 
Kjestine Marie Petersen.................... 5. oktober 

Så har vi atter STILLEGUDSTJENESTE i Kværs Kirke
Kom og oplev en gudstjeneste med få ord, stille musik og 
mange levende lys. En stemning helt for sig selv.
Midt i hverdagens fortravlede liv, har du/I mulighed for at � nde ro og fred 
til sjæl og sind – mulighed for tid til eftertanke, eller bare det at kunne 
lade tankerne � yve – en lille times tid i vores smukke kirkerum.
Gudstjenesten forløber – som ordet siger – med et stille ord, en kort bøn og skøn musik.
Det er sognepræst Niels Refskou og organist og cellist Otto Andersen, der står 
for gudstjenesten på vegne af Kværs Menighedsråd, og arrangementet foregår 
Onsdag den 13. november 2013 kl. 19.30
Vi håber, at rigtig mange giver sig tid og har lyst til denne 
anderledes oplevelse af en gudstjeneste.
Venlig hilsen, Kværs Menighedsråd

Traditionen tro
lægges der den 11. november kl 
11.00 en krans ved Mindestenen 
for de faldne krigere fra 1 
verdenskrig. Mindestenen står 
ved kapellet i Gråsten. Det er 
tidligere Kirkegårdsleder Henry 
Frost, som både binder og 
lægger kransen. Alle der har lyst 
til at være dér, er velkomne.

Juleaften i Gråsten
Siden foråret har Menighedsrådet sammen med Gråsten Handelsstandsforening og 
Røde Kors arbejdet på, at holde juleaften for de mennesker i området, der måtte have 
behov. Vi er utroligt glade for ideen, som vi � nder rigtig på enhver måde. 
Det er rart at se, hvordan frivillige byder ind med deres hjælp og hvordan 
Handelsstandsforeningens medlemmer har taget godt imod ideen og doneret 
produkter, uegennyttigt og uden bagtanker. Menighedsrådet har ved sidste 
menighedsrådsmøde besluttet at trække sig ud af samarbejdet.
Vi ønsker Røde Kors held og lykke med arrangementet og håber, at mange lokale vil få 
glæde af det.

Onsdag den 6. november kl. 18.30 i Gråsten præstegård 
vises Sommernattens Smil af Ingmar Bergman

Det siges, at lidenskaber opstår, når tiden er inde. Men hvornår er tiden inde? Advokat 
Egerman og hans familie bliver trukket ind i en kæde af begivenheder, hvor kærlighedens 
magt sættes på prøve. På Madam Armfeldts landsted væves begivenhederne sammen, og de 
elskende tumler omkring i den lyse sommernat, mens indsigtsfulde lektioner opnås....
Film og musical
Musicalen er baseret på Ingmar Bergmans bittert humoristiske � lmkomedie Sommernattens 
Smil fra 1955. Filmen, som Bergman både skrev og instruerede, vandt pris på Cannesfestivalen 
i 1956 og blev hans store internationale gennembrud. I 1973 omskrev Stephen 
Sondheim � lmen til en musical. Han gav handlingen so� stikeret musik og sangtekster 
med hø� ige, tvetydige vittigheder – præcis hvad der er kendetegnende for ham.
Sognepræst Niels Refskou lægger op til samtale efter � lmen

KOM OG SYNG MED…
På de nye salmer. Sognepræst 
Niels Refskou fortæller om 
salmerne og organist Rut 
Boyschau sidder ved orglet. 
Torsdag d 7 november kl. 
19.30 i Adsbøl Kirke
Aktivitetsudvalget er efterfølgende 
vært ved en forfriskning
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Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

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

Tlf. 29 25 95 50

jc@graastenavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

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

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

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

graasten-avis@graphos.dk

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

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industriel Produktion 
www.graphos.dk
Conchi García

graasten-avis@graphos.dk

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

 Følg os på Facebook

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Fodpleje

Fodpleje
v/Helmuth Mortensen

Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

Akupunktur
& Zoneterapi

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

Telefon 0049-461-77 49 244

Chiropraktik Zentrum Wassersleben
v/ Hanne Futtrup
dansk autoriseret kiropraktor

GRATIS 
RYGSCREENING

Ring 
og hør 

nærmere

Sundhed starter indefra
- vil du have tjekket din ryg?
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www.optik-hallmann.dk

 
Aabenraa  Esbjerg                    Fredericia                Haderslev  Horsens                Risskov/ Veri Center        Ikast                     Kolding                  Odense                Padborg                  Ribe/Høm                 Sønderborg              Vejle                          Vojens
Tlf. 74623470   Tlf. 75171742  Tlf. 75925950  Tlf. 74536068  Tlf. 75611600     Tlf. 86784337            Tlf. 97154515    Tlf. 75531053    Tlf. 63123230   Tlf. 74673070      Tlf. 75441544        Tlf. 74422300        Tlf. 75720512        Tlf. 74541550                                

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

                                                                                                                       enkeltstyrke: KUN DKK1100.-
                                                                            flerstyrkeglas: KUN DKK 1990.-
 

mange forskellige slags fra

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

gælder for alle briller fra:

og                                          Ved køb 

af 2 par
 fås den billigste til 

halv pris 

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

www.kiro-kongevej.dk

Så er du i de bedstehænder!

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

Fysiurgisk massør
Per Møller

Massør:
Anto Piljic

Fysioterapeut
Lasse Rumley
Rosmarie T. Nissen

Chokbølgebehandling

Kiropraktik

Fysioterapi

Massage

Vælgermøde
På Produktionshøjskolen i Sønderborg, 

Solglimt 4, 6400 Sønderborg

Onsdag den 13. november kl 19.00
Borgmesterkandidaterne 

Peter Hansen (V) og Erik Lauritzen (A) giver 
oplæg til debat om deres synspunkter om en 
aktiv arbejdsmarkedspolitik i vor Kommune.

Duellen ledes af fhv. - journalist ved Radio 
Syd/P4 Syd/DR/P4 Flemming Nielsen

LO Sønderborg
og  Sønderborg

Intersport er klædt godt på 
til de handlende
Af Kirsten Roland Hansen 

Det er en skrøne at 
det skal være hårdt 
at motionere før det 
virker, men det er 
ikke en skrøne at det 
er vigtigt at have det 
rigtige udstyr på når 
man dyrker sport og 
her er råd og vejledning 
meget vigtigt. 
De rigtige sko til løbeturen 
eller den rigtige beklæd-
ning med den rigtige 
funktion kan nemt være 
afgørende for om man får 
en succesfuld oplevelse. 

I Intersport Gråsten er 
det i hver tilfælde vigtigt 
at kunderne får den rette 
vejledning. 

Per Skovborg Sørensen er 
daglig leder af forretningen. 
Denne er primært bygget 

op omkring sport, ud fra de 
standarter, som er bygget 
ind konceptet fra kædens 
side. Sportsbutikken lever 
også op til de almindelige 
forventninger der kan være 
til en moderne forretning 
i vore dage. Butikken 
har 4 fagligt dygtige 

medarbejdere ansat. De 
har hver i sær en passion 
for enten tøj eller sport, og 
kombinerer man det med 
butikkens overskuelige 
indretning, så får de der 
går der ind en positiv 
oplevelse. Med andre ord, 
så er personalet klædt godt 
på rent fagligt til at udøve 
den bedste mulige service 
til kunderne, hvis kunderne 
ved hvad de skal have er det 
ligeledes let at finde det. 

Endvidere er Intersport 
medlem af en indkøbskæ-
de. Kæden har nogle dygti-
ge indkøbere og kan derfor 
sikre en god priser til deres 
kunder – og som oftest er 
der altid nogle gode tilbud 
på sko og beklædning. 

Per Skovborg Sørensen 
startede sin karriere i 1974 
som elev i Sønderborgs 
Intersport, der den gang 
hed Rohleder Sport. En dag 
ville Thorkil Rohleder åbne 
en afdeling i Gråsten, her 
fik Per Skovborg Sørensen 
chancen og har nu siddet 

i chefstolen i 35 år. Han 
Synes at det er lige så spæn-
dende at gå på arbejde i dag 
som den gang han startede. 

”Der er ikke nogen dage 
der er ens og det har der 
aldrig været” ”Jeg kan godt 
lide mit arbejde fordi det 
er alsidigt. Jeg bliver drevet 
af den kombination der er 
mellem det administrative, 
hvor jeg blandt andet laver 
tilbud til virksomheder eller 
foreninger og på den anden 
side er der kundekontakten, 
når jeg står bag disken og 
betjener vores kunder”. 

Ved siden af det nor-
male koncept, har Gråsten 
Intersport en underafdeling 
ved navn: ”Sport-direct” 

Denne afdeling henvender 
sig blandt andet til sports-
klubber og virksomheder 
der er interesseret i en 
profilløsning, indenfor stort 
set alt. Det er kun fantasien 
der sætter grænser, for de 
kan lave det meste, lige fra 
vin og chokolade til profil-
gaver samt beklædning. 

Ifølge Per Skovborg 
Sørensen er det allerbedste 
ved at være virksomheds-
drivende i Gråsten, befolk-
ningen i slotsbyen. ”Det 
er en rar tanke at de fleste 
i byen handler lokalt, for 
ellers var vi har jo ikke”. 

Per Skovborg Sørensen
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KUN TORSDAG FREDAG 

OG LØRDAG

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20

Der gives

20%
RABAT

på ALT fersk kød

KOM OG SE VORES FLOTTE UDVALG

2008

2012

Serveringsforslag

Gråsten Fjerkræ - Gårdbutik
- Åbent hver fredag fra 13.00 - 17.00

Vi tager imod dankort

Tre vanvittige farcer
Det Lille Teater har 
fredag den 15. no-
vember premiere på 
Kirsebærsøstrene.

Forestillingen er en buket 
af flere stilarter inden for 
teater.

- Vi vil præsentere publi-
kum for en storslået opera, 
hvor alt kan ske. Der er en 

syrrealistisk udefinerbar 
forestilling fra det parisiske 
miljø med en snert af kaos, 
fortæller Ole Gaul Nilum. 

Sidst men ikke mindst 
er det en vaskeægte krimi 
i bedste Sherlock Holmes 
stil. 

Fakta
Premiere Fredag den 

15. november kl. 19,30 
Forestilling Søndag den 17. 
november kl. 15,00 og kl. 
19,30 Forestilling Mandag 
den 18. november kl. 19,30 
Billetpriser voksne 60,00 
kr. – børn 30,00 kr.

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



 

  

Gunder
Jensen

Gunder for Gråsten

Direktør
Gråsten
Tlf: 28 98 60 37

Gråsten skal 
anerkendes 
og respekteres som 
centerby, med de 
udfordringer det
medfører for 
kommunen.

Jeg mener!
Gråsten skal ikke 
blot høres. 

Din stemme bestemmer
din fremtid!

MANDEAFTEN I GRÅSTEN
Torsdag den 7. november på Marina Fiskenæs

Kvinder 
er også 

velkomne!

5 skarpe til hospitalchef Thue Boye Hvorslev 
Er det rigtigt at 
Gigthospitalet skal flyttes 
ud af slotsbyen?

Gigtforeningen, som ejer 
gigt hospitalet, planlægger 
at flytte det, så ja.

Er der nogen grund god 
grund til at flytte 14 
afdelinger væk fra disse 
smukke omgivelser?

- Jeg ved ikke om det er 
en god grund, men det 
koster alt for meget at reno-
vere bygningerne. De er fra 
1956 og der er ikke nogen, 
der vil sponsorer den kvarte 
million det kommer til at 
koste. Til gengæld har vi 
fået 105 millioner, som 
er øremærket en mulig 
flytning af afdelingerne til 
Sønderborg Sygehus.

Er du ikke bekymret 
for at måtte afskeder 
noget af dit personale?

- Det er mit job at være 
bekymret, men hospi-
talsledelsen har arbejdet 
og arbejder for, at det 
er huset der skal flyttes. 
Virksomheden kan ikke 
undvære det kreative perso-
nale der arbejder her, de er 
ikke bare ”Headhuntet” de 
er alle ”Hearthuntet”. Der 
er ingen faglig rangorden 
her, alle der arbejder her 
byder ind med det de kan, 
og det giver en god synergi 
af videns deling.

Hvad er din personlige 
mening om flytningen?
- Jeg ser mere flytningen 
som en udviklingsmulig-
hed. Selvom vi alle er glade 
for det vi har til rådighed 

her, er der bare ikke plads 
nok til alt det vi gerne 
vil. Endvidere vil vi på 
Sønderborg sygehus kunne 

tilbyde vores patienter bed-
re forhold, som det ser ud 
nu må nogle patienter dele 
badeværelse og det er ikke 

helt optimalt for dem at få 
begrænsede sit privatliv i op 
til 15 dage.

Har de ansatte nogen 
indflydelse på deres 
nye arbejdsplads?

De enkelte afdelinger er 
blevet inddraget i forbin-
delse med indretningen 
af deres nye omgivelser og 
vi venter alle spændt på 
hvornår Gigtforeningen 
fortæller os hvornår vi skal 
flytte. 

Chef for Gigthospitalet Thue 
Boye Hvorslev.
 Foto Jimmy Christensen
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MANDEAFTEN I GRÅSTEN
med
Mads
“Blærerøv”
Christensen

PROGRAM
18.30 Velkomst. Mandeaftenen åbner med masser 

af maskuline oplevelser i de forskellige stande

19.00 Ølsmagning

19.45 Servering af sandwich

20.15 Sprudlende show med trendsætter 
og “Blærerøv” Mads Christensen

Billetter koster kr. 150,- og kan købes hos
MR, Tøjeksperten, InterSport og Rasmussen Sko

Kvinder 
er også 

velkomne!

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

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

Torsdag 
den 7. november 

på Marina 
Fiskenæs

GRÅSTEN HANDELSSTANDSFORENING

SKOLEGADE 2 6300 GRÅSTEN&BROAGER GRASTEN RADIO
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INVICTUS PACO RABANNE´S
”Mand den dufter godt”!!

NY DUFT

 
INVICTUS PACO RABANNE´S
NYE DUFT
”Mand den dufter godt”!!

 
Vi ses til herreaften den 7. november

 
Matas logo mv

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten

Vi ses til 
herreaften

den 7. november

Driller Din PC?

LAD NOVA
FIKSE DET
OBS! 

Vi servicerer også 
din PC hjemme hos dig 

Nova Data I Perlegade 74 I 6400 Sønderborg I 73 42 05 55 I www.novadata.dk  

•  Vi  har eget serviceværksted
•  Vi  henter og br inger di t  hardware
•  Vi  geninstal lerer di t  

Windows el ler  Mac OS

•  Vi  ski fter  hardware i  d in  
PC og notebook

• Vi  laver backup af  d ine data
• Vi  f jerner v i rus og malware

BROAGER OG GRÅSTEN RADIO-TV 
Skolegade 2, 6300 Broager 

tlf. 74 65 24 26 . butik@bgradio.dk

Loewe
AirSpeaker 

SPAR 500,-

Your Sound 
by AirPlay
Loewe AirSpeaker
Elegant AirPlay højttaler. Afspiller musik trådløst fra iPhone, iPod, 
iPad og iTunes. Via LAN, WLAN og Powerline. Har Aux-In og USB-
indgang. Fås i Alu-Sort eller Alu-Sølv med top cover i alu sølv. 
Farvede top covers i 256 forskellige RAL-farver kan tilkøbes.

Normalpris kr. 4.999. Kampagnepris nu kr. 4.499,-

Gråsten gør klar til jul
Julebelysningen i 
Gråsten bliver den flot-
teste i mands minde.

Mandag aften var en stribe 
forretningsdrivende mødt 

op hos Preben Christensen, 
CC Skilte for at gøre guir-
landerne klar til opsætning 
i byens centrum.

Der opsættes 390 meter 
guirlander, og Gråsten 

Handelsstandsforening hå-
ber, at mange møder op til 
julelottospillet på søndag til 
fordel for julebelysningen. 

 Foto Søren Gülck



Kom og mød os til 

MANDEAFTEN
på Marina Fiskenæs

Få din hørelse testet på få minutter  
Synes du at folk taler utydeligt? Har du svært ved at forstå hvad de siger
på TV? Kom og test din hørelse - torsdag d. 7. november på Marina 
Fiskenæs kl. 18.30.

GRÅSTEN   •   Torvet 3  •   74 53 63 63  •  www.dinhs.dk

Hørespecialist 
Vibeke O. Aaskov

GRATIS 
HØRETEST

Kom og få en

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86

Fratrækkes ved kassen

KÆMPE
TØJKUP

 

MOMSFRIE DAGE

På alle habitter, på alle jakker, 
på alt  

 
  Gælder ikke tilbuds- og nedsatte varer

SPAR
MOMSEN

Onsdag 9.30-17.30
Torsdag 9.30-17.30 

Fredag 9.30-18.00 
Lørdag 9.00-13.00

MANDEAFTEN I GRÅSTEN
Torsdag den 7. november på Marina Fiskenæs

Kvinder 
er også 

velkomne!

Ny sponsoraftale
Af Søren Gülck

Sydbank har forlænget 
sponsorkontrakten med 
Gråsten Boldklub.

Forleden dukkede filialchef 
Camilla Freiberg, Sydbank 
i Gråsten op til klubbens 
ungdomstrænermøde, hvor 

hun havde en træner t- shirt 
til alle 40 ungdomstrænere. 
Det vakte stor glæde hos de 
mange trænere, som straks 
tog t-shirten på og lod 
sig forevige sammen med 
Camilla Freiberg.

Formand for Gråsten 
Boldklub, Mogens Hansen, 
er meget glade for, at 

Sydbank, Gråsten stadig 
vælger at påskønne det sto-
re arbejde klubbens mange 
trænere og ledere gør for 
dets over 400 medlemmer 
i alderen 5-61 år ved at 
forlænge sponsorkontrakten 
til at gælde også i 2014. 

Camilla Freiberg dukkede uventet op til ungdomstrænermøde i Gråsten Boldklub.

Førstehjælp
Ældre Sagen i Gråsten 
og HK Egene er gået 
sammen i et samar-
bejde om at tilbyde to 
førstehjælpskurser.

Det sker lørdag den 9. 
november og lørdag den 
23. november, hvor der er 

mulighed for at gennemgå 
et gratis førstehjælpskur-
sus i Ahlmannsparken, 
Gråsten.

Kurset varer fra kl. 9 -15. 
Kursisterne bliver undervist 
i førstehjælp, herunder 
hjertemassage og brug af 

hjertestarter. Kurset er 
åbent for unge som ældre.

Tilmelding til Thomas 
Brink. Tlf. 21241695, eller 
mail: ttbrink@live.dk .

Kurserne er sponsoreret 
af Trygfonden, som har 
sponsoreret hjertestarteren i 
Ahlmannsparken. 

Temauge om Kenya
Af Gunnar Hattesen

4.årgang på Gråsten 
Skole vil i uge 46 
afholde en temauge 
om Kenya,hvor stort 
set alle fagene bliver 
involveret.

Mandag den 18. novem-
ber afsluttes temaugen i 
Ulsnæs-Centret fra kl 9-14 

med et afrikansk marked 
med blandt andet afrikansk 
sang plus dans.

Eleverne vil også sælge 
små ting, som de har frem-
stillet i håndarbejde/
sløjd og der vil være et 
sponsorløb,der foregår som 
stafet fra Ulsnæs-Centret 
ned ad Sildekulevej, ind 
gennem byen og tilbage via 
Nygade/Kongevej.

Mange butikker i Gråsten 
har sponseret løberne og 
skulle nogen have lyst til 
at sponsere mere så er de 
velkomne.

- De indsamlede penge 
vil gå til et børnehjem i 
Kenya,hvor Gråstenpigen 
Katrine Skursch lige nu ar-
bejder via Mellemfolkeligt 
Samvirke, fortæller lærer 
Flemming Skursch. 



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

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

FREDAG OG LØRDAG

TIGHTS
NORMALPRIS
PR. PAR 130,-
NU 2 PAR

KUN 100,-

Tilbud på
MANDEAFTEN

STORT 
UDVALG!

Vi serverer gode 
oste til 

arrangementet
“Mandeaften” 

torsdag 
d. 07.11.13

VI GIR 2000,- FOR DIN GAMLE MOTORSAV
VED KØB AF

MS 391
Pris 5975,-
minus den gamle motorsav

Motorsave fra 

Tinggårdvej 5, Ragebøl
www.skoett.dk

6400 Sønderborg 
Telefon 74 48 66 66

Åbningstider
Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag 9.00 - 12.00

Vi ses til herreaftenen
den 7. november

MS 251
før 3695,-

NU 2995,-

Tilbuddet gælder kun ved 
købsaftale torsdag den 7. november

HERREPRIS

3975,-

SIKKERHEDSÆT
Din pris 2845,-
SPAR 650,-

2195,-

Skibsforlis
På Museum Sønderjylland 
i Aabenraa ligger der en 
meget tyk dødebog, som 
er en beskrivelse af alle de 
søfolk fra Sønderjylland, 
som mistede livet på havet 
mellem 1700 til 1940.

Museumsinspektør 
Petur Petersen Dall fra 

Søfartsmuseet fortalte 
mandag eftermiddag på 
Gråsten Bibliotek om nogle 
af disse skibsforlis. Nogle 
blev angrebet af pirater, 
mange skibe forsvandt bare 
og gul feber, skørbrud og 
selvmord gjorde det af med 
en del. 

MANDEAFTEN I GRÅSTEN
Torsdag den 7. november på Marina Fiskenæs

Kvinder 
er også 

velkomne!

LÆSERBREV

20% billigere SFO
Venstre foreslår, at 
taksten for en fuldtids-
plads i SFO sænkes 
med 20 % - svarende til 
360 kr. i måneden.

Hvor en fuldtidsplads for 
øjeblikket koster 1.800 
kr. i måneden, vil den 
med Venstres forslag 

fremadrettet komme til at 
koste 1.440 kr.

Fra 1. august 2014 træder 

skolereformen i kraft. 
Dermed bliver det lovplig-
tige minimums-timetal 

for de yngste elever hævet 
til 28 timer i ugen. Det 
giver en gennemsnitlig 
skoledag på lidt over fem 
en halv time. Med længere 
skoledage kommer børnene 
til at bruge mindre tid i 
SFO. I Venstre mener vi, at 
der skal være sammenhæng 
mellem pris og service.

Alle børn vil komme til 
at gå kortere tid i SFO, 
uanset om de hentes kl. 
14.30, kl. 16.30 eller et helt 
tredje tidspunkt. Med de 
længere skoledage vil nogle 
børn dog fremadrettet 
kun skulle være en time 
eller halvanden i SFO om 
dagen. For disse familier vil 
en takst på 1.800 kr. for en 
fuldtidsplads være en meget 
høj pris i forhold til hvor 
meget deres børn kommer 
til at være i SFO’en.

Jeg ta’r ansvar for børne-
familierne. Stem personligt 
den 19. november.

Daniel Staugaard
Byrådskandidat for Venstre



KOM  I N D  O G  SE  NYH EDER  FR A

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

Personlig vejledning og service

K VA L I T E T 
BE TA LER  S I G

114073

Maling til 
væggen
10 ltr. råhvid

EFTERÅRSTILBUD
GLASVÆV
Forgrundet, 1. sortering. 
Rækker til 25 m2. 
+ 5 ltr. vævklæber

Samlet pris KUN 

498,-
Spar kr. 109,50

SILDEBENSVÆV
Ugrundet. 1. Sortering. 
Rækker til 25 m2. 
+ 5 ltr. vævklæber

Samlet pris KUN 

298,-
Spar kr. 59,50

Fast kampagnepris

399,-

Kan ikke kombineres med andre rabatter

SØDT TIL 
HERRERNE

Lækre specialiteter og smagsprøver
til herrens søde tand

Vi ses
den 7. november

på Marina Fiskenæs

LÆSERBREV

Dagtilbud efter familiernes behov
Venstre har fortsat ikke 
fortalt, hvordan der 
ifølge deres budgetfor-
slag skal kunne skæres 
ca 500 mio kr af drifts-
udgifterne i den 4-rige 
budgetperiode.

Men forvaltningen har 
forelagt, hvilke muligheder 
de ser bl.a på børnepas-
ningsområdet. Beskære 
institutionernes budgetter 
generelt. Kortere åbnings-
tider, lavere normeringer, 

mindre andel pædagogud-
dannet personale.

Det vil selvfølgelig være 
de forslag Venstre i givet 
fald må gøre brug af. Jeg 
er glad for at det vedtagne 
budget kørte udenom disse 

forringelser. Jeg og Social-
demokraterne mener at 
hvis vi vil være en attraktiv 
kommune for tilflyttere og 
unge familier så er noget af 
det vigtigste at børnene får 
de bedste forhold. De små 

børn har krav på en god 
start. Vi vil have et varieret 
udbud af dagpleje og vug-
gestuer i hele kommunen. 
Alle børn skal mødes af 
veluddannet personale. Og 
vi vil have åbningstider 

der matcher en moderne 
families behov. Vi vil opti-
mere administrationen og 
ledelsesstrukturen og bruge 
midlerne hos børnene.

Erik Lauritzen
Borgmesterkandidat
Socialdemokraterne
Blans

MANDEAFTEN I GRÅSTEN
Torsdag den 7. november på Marina Fiskenæs

Kvinder 
er også 

velkomne!
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Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings 

gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos byens handlende.

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43

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

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 ind-
bringe. Lav provision ved udlejning.

10
04
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Slesvigsk Parti · stemsønderjysk.dk

Din og min skole -
Lad os skabe
mangfoldighed og
høj kvalitet!

Skoler med engagerede elever,
lærer og forældre skaber et godt
skolemiljø og baner vejen for
kvalitet i undervisningen!

Sven Jensen

Som læser af Graasten/bov Avis får du disse særlige læsertilbud.
Oplys rejsekoden GRAASTENBOVAVIS ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

KØR-SELV-LÆSERREJSER MED 

Husk rejsekode: 
GRAASTENBOVAVIS

Åbent hverdage kl. 8-17

Bestil nu på www.happydays.nu 

eller ring 70 20 34 48

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. 
Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Børnerabatter ved to betalende voksne.

Teknisk arrangør: 

BovAvis

Kroferie på Lolland
3 dage på bindingsværkskro i Nysted

The Cottage HHH

Historien bag den hyggelige bindingsværkskro er præcis så 
engelsk som navnet: I begyndelsen af 1900-tallet kom den britiske 
skolefrøken Miss Jackson til Lolland og blev bestyrer af områdets 
engelske skole – og hun lod i 1908 The Cottage opføre som en tro 
kopi af sit hjem i England. De karakteristiske skorstenspiber og 
det hvide stakit byder stadig velkommen, og den hjemlige, intime 
atmosfære er bevaret med buldrende ild i pejsen og originale pane- 
ler på væggene. Her er jeres kroferie lagt i naturens smukkeste 
rammer kun et stenkast fra stranden ved Nysted Nor, og på en 
gåtur langs vandet til f.eks. den lille hyggelige Nysted Havn  
(1 km) kan I nyde en storslået udsigt over mod Ålholm Slot. 

Ankomst: Onsdage, torsdage og fredage i perioden 
4.9.-13.12.2013.                       Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

            The Cottage

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 1.149,-

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	2-retters	middag/buffet
•	 1	x	3-retters	middag

999,-

4 dage i Mecklenburg-Vorpommern

 Pris uden rejsekode kr. 1.699,-

Besøg slottenes land
Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 1.199,-

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag
•	 1	velkomstdrink
•	 1	x	entre	til	
 Waldglasmuseum
•	 20	%	rabat	på	greenfee

1.049,-

Ankomst: Valgfri frem til 21.12.2013 
samt i perioden 3.1.-29.5.2014.

Landhaus Bondzio HHH 
Hotellet  ligger i naturskønne omgivelser nær Schwerin (15 
km) på østsiden af den store, smukke Schwerinersø og ikke 
langt fra søen Cambser, hvor man kan bade om sommeren. 
Her har I mulighed for nogle afslappende feriedage med 
mange gode udflugtsmål. Besøg f.eks. Wismar (37 km).

Landhaus Bondzio

Julemarked i Schwerin: 19 km.  Julemarked i Wismar: 49 km. 

Oplev i Harzen
4 dage på hotel i Tyskland

Landhaus Schulze
Herzberg am Harz er en af de utallige tyske middelalderbyer, der 
har sovet tornerosesøvn gennem landets dramatiske historie og 
giver en oplevelse af at træde tilbage i tiden.
Ankomst: 
Valgfri frem til 16.12.2013 samt i perioden 17.1.-28.5.2014. 

Pris pr. person i dobbeltværelse

 Pris uden rejsekode 1.449,-

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag
•	 1	x	4-retters	middag
•	 1	velkomstdrink
•	 10	%	rabat	på	billet	til		
 Harzer Schmalspurbahnen
•	 Kurafgift

1.299,- Jutlandia
Rigtig mange mennesker 
mødte op, da Gråsten 
Ældreklub havde foredrag 
om det danske hospitals-
skib Jutlandia.

Tilhørerne fik en god gen-
nemgang af perioden fra 
1950-53 hvor koreakrigen 
rasede, og foredragshol-
derens oplevelser som 
tjenestegørende på hospi-
talsskibet blev fortalt på en 
interessant og spændende 
måde. 

Syng 
dig glad
Gråsten Ældreklub holder 
onsdag den 6. november 
sangmøde, hvor klubben 
får besøg af Ragnhilds 
Sangkor fra Vester Sottrup, 
som kalder deres optræden 
for ”Syng dig glad”.

Samme eftermiddag 
kommer bibliotekar Hanne 
Næsborg Andersen og 
anmelder en god bog.

Mødet begynder kl. 14.45 
og varer til ca. 16.30.

Ale er velkommen og 
gæster betaler 30 kr. 

Kunst på indkøbsvogne
Af Søren Gülck

Elever fra 3.- 5. klasse på 
Gråsten Skole sætter farver 
på hverdagen.

De seneste par uger har 
elverne fremstillet små 
kunstværker, som er blevet 
hængt på Indkøbsvognene i 
Ulsnæs-Centret.

Kunderne får dermed 
en lidt mere farverig 
indkøbstur. 

Leila Andersen fra Ullerup var på indkøb i Ulsnæs-Centret, og indkøbsvogne bar kunst udført 
af Caroline Nielsen fra 3 A 
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DELIKATESSEPIGERNE
ER KLAR MED JULEFROKOSTEN

JULEANRETNING
-Marineret sild med karrysalt
-Fiskefi let med remoulade og citron
-½ æg med rejer og mayonaise
-Leverpostej med bacon og champignon
-Juleskinke med italiensk salat
og asparges

-Mørbradbøf a la creme
-Frikadeller med rødkål
-Ris a la mande med kirsebærsovs
eller to slags ost med frugt og chokolade

DEN STORE SØNDERJYSKE
JULEFROKOST
-Marineret sild med karrysalat
-Kryddersild med løgringe
-Fiskefi let med remoulade og citron
-Juleskinke med italiensk salat
og asparges
-Hamburgerryg og kålpølser med
sønderjysk grønlangkål
-Frikadeller med rødkål
-Roastbeef med remoulade
og ristet løg
-Sylte med rødbeder
-Ris a la mande med kirsebærsovs
eller to slags ost med frugt og chokolade

Har de andre ønsker hjælper vi gerne. Ønskes brød, smør, kiks, franskbrød kr. 10,- pr kuvert. Pant fade kr. 10,- termokasser kr. 50,-

Pris pr. Kuvert

9500
Min. 6 Kuverter

Pris pr. Kuvert

12500
Min. 6 Kuverter

GRÅSTEN

SuperBrugsen Gråsten Direkte tlf 73652610Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Sild -pålæg ost er anrettet på hvert sit fad, lige til at stille på bordet
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RING 74 65 17 48

ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. 7.00-22.00

LEJLIGHED 
I GRÅSTEN

Centralt beliggende 
udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje 2600 kr ex. forbrug.

HENVENDELSE PÅ 
TLF. 7465 2653

GRÅSTEN 
LEJLIGHED 
TIL LEJE

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

Ca. 80 m2, Nygade 5,1 sal.
ledig pr. 1. december.

Leje 4550 kr.

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986

ELLER 7465 2451

LÆKKER STUELEJLIGHED 
I TRÅSBØL

på 100 m2, gulvarme over alt, 2 værelser + stue, 
egen have. Klar til ind� ytning.

TELEFON 3018 6255

LEJLIGHED TIL LEJE I ALNOR
2 værelses lejlighed (2.sal) med fantastisk 

panoramaudsigt over Flensborg Fjord.
Total Nyrenoveret.

Indeholder stue med åbent køkken og brændeovn, 
soveværelse, altan og bad med gulvvarme.

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

HENVENDELSE TLF. 4017 7121

LEJLIGHED TORVET 
I GRÅSTEN

2 værelses lejlighed, 50 kvm. udlejes straks

Lejligheden ligger på 2. sal, med udsigt over slotssøen og er for en enlig.

Ingen husdyr.

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

HENVENDELSE TLF. 29 44 20 39

LEJLIGHED UDLEJES 
I SKELDE

60 m2 3 vær ny renoveret
Husleje 2600 + forbrug

HENVENDELSE TLF 7444 2071/3066 2071

GRÅSTEN CENTRUM
LEJLIGHED TIL LEJE

Velegnet til enlig ældre.
Stue/ køkken, 2 værelser, bad, gang.

Areal ca. 108 m2
Husleje 4500,- kr. + forbrug.

Dep. 3 mdr. leje.

HENVENDELSE PREBEN TLF. 4028 4051

 Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk

Dit og mit perspek-
tiv - Giv plads til
visioner for HELE
kommunen!
Vi glæder os over at være en del af
en visionær kommune, hvor vi
sammen skaber værdier.

Stephan
Kleinschmidt

Udlejning af
720 Attraktive boliger

beliggende

Alnor, Avnbøl, Blans, Gråsten, 
Kværs, Nybøl, Rinkenæs, 
Ullerup, Vester Sottrup

Informationer kan � ndes på:
www.graasten-bolig.dk

Tlf. 74 65 30 10

Tag en bid 
af Gråsten

Handelsstandsforeningen

J

i Sønderborg kommune

Socialdemokraterne arrangerer valgkørsel.

Har du behov for kørsel til valgstedet,
ring til Socialdemokraterne på tlf. 74 46 74 23.

du 
skal også stemme...

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

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

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

FOTOGRAFERING

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

•	 Baby
•	 Barnedåb
•	 Konfirmation	
•	 Bryllup
•	 Din	fest

LEJLIGHED PÅ 91 M2 I GRASTEN
Flot lejlighed i 1. række med panoramaudsigt over vandet

Lejligheden fremtræder lys og har overdækket terrasse. 
Der er udsigt over vandet fra næsten alle rum.

Der er elevator i bygningen. Indrettet med: entre, åbent 
køkken i forbindelse med opholdsstuen og udgang til terrasse, 

værelse også med udgang til terrassen, soveværelse med 
skabsvæg, stort bad med hvidevarer, depotrum.

Billig opvarmning. Kort afstand til
Søndeborg, Flensborg og Aabenraa.

Husleje kr. 6.250,- + forbrug.
Ingen husdyr

HENVENDELSE TLF. 20 10 63 63

SKOVMÅR
En meget � n skovmår kan afhentes til udstopning.

HENVENDELSE TIL GÜNTHER JESSEN
RINKENÆS TLF. 7465 2050

Gråstener-dreng ny 
næstformand for VU
På Venstres Ungdoms 
årlige landsstævne 
i Roskilde takkede 
tidligere landsformand 
Morten Dahlin af, 
mens Jens Husted, 
tidligere næstformand, 
blev valgt som ny 
landsformand.

Chris Holst Preuss, som 

oprindeligt kommer fra 
Gråsten, blev valgt som ny 
landsnæstformand. Chris 
Holst Preuss har boet det 
meste af sit liv i Gråsten, 
indtil han for 2 år siden 

flyttede til København. 
Han har tidligere været 
landsstyrelsesformand 
for VU samt formand 
for VU Sønderborg og 
Sønderjylland. 

Chris Holst Preuss er 21 år gammel og læser til dagligt til 
lærer på Zahles Seminar I København. 



17

I BALANCE
TIL EN KOMMUNE J

•  Mennesket 
først

•				Økonomisk 
 ansvarlighed

•		Arbejde og
 uddannelse

Erik 
Lauritzen
Blansskov

1

Tommy 
Menzer Prokopek

Sønderborg

8

Jan 
Prokopek Jensen

Guderup

2

Charlotte 
Riis Engelbrecht

Adsbøl

3

Hanne 
Petersen

Egen

9

Bent 
Krogh Petersen

Broager

10

Willy 
Sahl

Nordborg

11

Svend Erik 
Petersen

Sønderborg

12

Frode 
Sørensen

Sønderborg

4

Helge 
Larsen

Augustenborg

5

Niels Ole 
Bennedsen 
Nordborg

6 7

Preben 
Storm 

Rinkenæs

Jesper 
Kock

Sønderborg

13

Britta 
Kubiak
Adsbøl

14

Inge-Lise 
Bork Paulsen

Sydals

15

Jette 
Bertelsen

Sønderborg

16

Jesper 
Smaling

Sønderborg

17

Kristian 
Beuschau
Nordborg

18

Lene 
Bøwadt Petersen

Broager 

19

Hans Jørgen 
Abrechtsen

Kværs

20

Karsten 
Wohlgemuth

Nybøl

21

Rudi 
Cargnelli

Skelde

22

Knud 
Thrane

Sønderborg

23

Ganeswaran 
Shanmugaratnam

Dybbøl

24

Henrik 
Møgeltoft
Nordborg

25

Conny 
Hauge

Sønderborg

26

Jørn 
Lehmann Petersen  

Broager

3

Henning 
Kipp

Sønderborg

20

REGIONSVALG 
– Din lokale 
kandidat

– STEM PÅ

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

BJØRN ALLERELLI

   

Bjørn
Allerelli Andersen

Sønderborg

27
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Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Industrivej 15, 6310 Broager 
Mobil: 29 16 61 03

mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice
Vand, varme og 
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Autoriseret elinstallatør

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

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

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.

Et godt sted at spare

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

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

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

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker
MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & bygningskon-

struktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

håndværk gennem 185 år WWW.KARLDPETERSEN.DK

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker

MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & 

bygningskonstruktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Service Partner

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

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

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

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Telefon 2116 0683

Skab mere plads og få 
et langt mere rengørings-

venligt badeværelse med et 
væghængt toilet i moderne 

design fra Villeroy & Boch 
med Subway 2.0 hængeskål. 

Kom og gør et 
godt KøB!

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

DIT SERVICE. GRÅSTEN  28/08/13  10:19  Side 1

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14
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Navn Michael Z. Haugaard
Bopæl Sønderborg

15.
Navn Jette Merete Philippsen
Bopæl Sønderborg

16.
Navn Hans A. Pedersen 
Bopæl Sønderborg

17.
Navn Jeppe Lorenzen
Bopæl Sønderborg

18.
Navn Sten Holm
Bopæl Gråsten

21.
Navn Lars Romsøe Grandt 
Bopæl Nordborg

19.
Navn Carsten Sahl Andersen 
Bopæl Elstrup

20.

Navn Claus Klaris
Bopæl Dybbøl

2.
Navn Daniel Staugaard 
Bopæl Sønderborg

Navn Tom Holden Jensen
Bopæl Sønderborg

4. 6.
Navn Erling Lundsgaard
Bopæl Sønderborg

7.
Navn Tage Petersen
Bopæl Augustenborg

3.
Navn Peter Jørgensen 
Bopæl Snogbæk

5.
Navn Peter Hansen 
Bopæl Sønderborg

1.

Venstres kandidathold
 

Venstre: SFO-takster skal ned-
sættes med 20 %
Skoleelever får 
længere skoledage 
og kortere tid i SFO 
fra næste år. Ven-
stre foreslår derfor 
at sænke SFO-prisen 
med 360 kr. i måne-
den.
Af Thomas Gloy

Navn Rima AbouZayd 
Bopæl Sønderborg

22.
Navn Svend Erik Tychsen
Bopæl Sønderborg

23.
Navn Kim Thavi Albrecht
Bopæl Broager

24.

R R Regionsrådskandidater

Navn Jesper Rosanes 
Bopæl Sønderborg

9.
Navn Anne Loff Østergaard  
Bopæl Ullerup

Navn Karsten Schøn
Bopæl Dybbøl

11. 13.
Navn Petter Astrup
Bopæl Nordborg

14.
Navn Jens Peter Thomsen
Bopæl Gråsten

10.
Navn Marianne Dalmar
Bopæl Sønderborg

12.
Navn Inger Plauborg
Bopæl Tandslet

8.

SØNDERBORG - For 
Venstre er det vigtigt, at der 
er sammenhæng mellem 
pris og service – også for 
børnefamilierne. Mange fa-
milier vil fortsat have behov 
for pasning af deres børn i 
en SFO for at få hverdagen 
til at hænge sammen, men 
tiden i SFO vil blive væsent-
ligt kortere med de længere 
skoledage. Derfor vil vi til-
passe prisen, siger Venstres 
borgmesterkandidat Peter 
Hansen

Fem en halv times skole om 
dagen 
Prisen for en fuldtidsplads i 
kommunens SFO er for øje-
blikket 1.800 kr. i måneden. 
Med den nye skolereform 
kommer eleverne i de yngste 
klasser dog til at gå i skole i 
gennemsnit fem en halv time 
om dagen. For mange famili-
er betyder det, at deres barn 
kun skal i SFO mellem en og 
to timer efter skole. 
- For børnefamilier er udgif-
ten til SFO en stor post i bud-
gettet hver måned, og derfor 
skal man selvfølgelig have 
noget for pengene. Som op-
følgning på skolereformen 
foreslår vi derfor, at prisen til 
sænkes med 20 %, svarende 
til 360 kr. i måneden, fort-
sætter Peter Hansen. 
Peter Hansen understre-
ger, at takstnedsættelserne 

ikke kommer til at betyde 
nedskæringer i den enkelte 
SFO’s økonomi. SFO’ernes 
økonomi vil fortsætte på 
samme niveau som nu. 

Tryg start på den nye skole 
Forslaget om de lavere 
SFO-takster er en del af Ven-
stres plan om at sikre en tryg 
og god implementering af 
den nye skolereform – både 
for elever og forældre. Ele-
verne møder nemlig ind til 
en markant anderledes sko-
ledag i august 2014. 
- Med Fremtidens Skole sik-
rer vi en markant styrkel-
se af de lokale folkeskoler 
i Sønderborg Kommune. 
Kombineret med den nye 
skolereform får vi skabt et 
godt grundlag for at få end-
nu dygtigere elever. Men 
for både elever og forældre 
skal de mange nye tiltag give 

mening – og derfor er det 
vigtigt, at prisen og servicen 
følges ad. 

Håber på bred opbakning 
Peter Hansen håber på bred 
opbakning til Venstres for-
slag, der kan finansieres in-
denfor kommunens nuvæ-
rende økonomiske ramme.
- Venstre har fremlagt et 
budgetforslag for 2014, 
der hænger sammen uden 
skattestigninger og uden 
nedskæringer i velfærden. I 
budgettet har vi sikret, at der 
også er råderum til at lave 
tilpasninger, når der som i 
denne sag helt åbenlyst er 
behov for at ændre prisen 
for en fuldtidsplads i SFO. 
Jeg håber, at de andre partier 
i byrådet også vil være med 
til at hjælpe børnefamilier-
ne, slutter Peter Hansen.

V: Nyt skattestop
SKAT Et flertal i byrådet har besluttet at hæve skatten med 95 
mio. kr. om året fra 2014. Det betyder, at en almindelig familie 
kan se frem til at modtage en ekstra skatteregning på op til 
5.000 kr. om året. Venstre vil rulle skatteskattestigningen tilba-
ge og indføre et nyt skattestop i Sønderborg Kommune. Det skal 
ske uden nedskæringer i velfærden.

Erhvervsklima i top 5
ARBEJDSPLADSER  Der skal skabes flere arbejdspladser i Sønder-
borg Kommune i løbet af næste byrådsperiode. Venstre går derfor 
til valg på at bringe kommunens erhvervsklima i top 5 i Dan-
mark. Venstre vil bl.a. indføre et loft over sagsbehandlingstiden 
i byggesager og et byrdestop, så der ikke indføres nye byrder for 
virksomhederne, uden der fjernes andre. 

R R
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Stort lottospil
Søndag den 10. november kl. 14.00 

i Ahlmannsparken

Til fordel for julebelysningen i Gråsten centrum og Ulsnæs-Centret.

Gråsten Handelsstandsforening 

DER ER 
KÆMPE 

CHANCER 
FOR 

GEVINST 

Levende Halloween i 
Gråsten
Af Søren Gülck

Iført fantasifulde 
udklædninger gik en 
stribe af børn fredag 
eftermiddag rundt i 
Gråstens butikker for at 
få slik.

Kunderne fik flere steder 
en oplevelse af serie chok 
og adrelin kick, når de 
spillevende gespenster og 
blodindsmurte sprang ind 
foran dem.

Det var Halloween, og 
slotsbyen emmede af en vis 

uhygge, da mørkemænd og 
Draculas venner rumserede 
rundt i slotsbyen.

Halloween er en ame-
rikansk tradition med 
græskarlygter og uhyggelige 
udklædninger. 

Børnene var til gys og gru, da Pernille Aaskov Nielsen i Gråsten Boghandel fortalte uhyggelige 
historier. Foto Søren Gülck    

Gourmetmiddag
på Hotel Benniksgaard i anledning af 

Verdens Diabetesdag
m ed Prins Joachim og Prinsesse Marie

Menu og program
Torsdag den 14. november

17.30 Gæsterne ankommer 
17.45 De kongelige højhæder ankommer. Der 

skænkes i glas ved hovedbord
 Velkomsttale ved formand for Børnefamiliegruppen, 

Diabetesforeningen i Region Syddanmark Hans Cronbach 
17.55 Hokkaidosuppe
18.10 Russisk blinis med hjemmerøget Kattegatlaks og 

grønlandske dybhavsrejer, kaviar og cherrytomater
18.20 Martha Libalovà og Jytte von Rüden, Duo Modus,

spiller klassisk kammermusik på accordeon og 
violin. Internationalt anerkendte prisvindere hver 
for sig. Sammen er de verdensklasse

18.45 Kalvecarpaccio på bund af rucola- og feldsalat 
med verveineolie, hvidløg og parmesan

19.00 Nikolay Urumov. Bulgarsk vinder af X-Factor. Har udgivet 
CD’en Alone. Nicolay synger med dyb intensitet og indføling 
sange på såvel bulgarsk som engelsk. Guitar og sang.

19.20 Marineret lammemørbrad med rodfrugter, 
kartoffel pommes Anna og skysovs

20.00 Tale ved direktør for Diabetesforeningen Henrik Nedergaard 
20.15 Skuespiller Finn Arvé har specialiseret sig i at læse 

H.C. Andersens eventyr. Vi får ”Tepotten”.
20.30 Auktion
21.15 Ostetallerken fra Naturmælk
21.30 Benniksgaards hjemmelavede isroulade med frugtgrød
22.00 Kaffe/te avec surprise à la Benniksgaard
22.30 Offentliggørelse af aftens indsamling og 

tak for i aften ved Hans Cronbach

Billetter til arrangementet kan bestilles ved Børnefamiliegruppen på mail 
barnsyddanmark@diabetes.dk eller mf@benniksgaardhotel.dk 

Kuvertprisen er kr. 1000,- og er inkl. vine.

Vine
Velkomst: Mont Marcal Cava/Spanien
Hvidvin: Ace One Barossa/Australien
Rødvin: De Antoni Valpolicella 

Ripasso/Italien

Dessertvin: Madame de Rayne Sauterne 
1997 Sauterne/Frankrig
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 I GRÅSTEN

GRÅSTEN SKAL HØRES
Gråsten skal fortsat være en attraktiv handelsby at fl ytte til. 

Det gælder både for borgere og erhvervsvirksomheder.

Kommunens kerneydelser som børnepasning,
folkeskole og ældreomsorg skal derfor være i top.

Det forudsætter, at vi kan tilbyde en spændende slotsby
med attraktive boliger og gode fritidstilbud.

Du er altid velkommen til at kontakte 
byrådsmedlem Jens Peter Thomsen
Stjerneparken 39, Gråsten
Tlf. 7465 2216 eller
agerleythomsen@outlook.dk

GENVÆLG
JENS PETER
THOMSEN
- En stærk gråstener i
Sønderborg byråd

VI HAR VIDEO-OVERVÅGNING AF 
FÆLLESAREALET 24 TIMER I DØGNET

HOLd KuLØREN VEd LIGE
VI HAR VIDEO-OVERVÅGNING AF 

FÆLLESAREALET 24 TIMER I DØGNET

m
eddo.dk

10.-
tirsdag,-onsdag-torsdag

SOLCENTER - SuNdSNæS 4 - GRåSTEN - åBENT ALLE dAGE KL. 07-22

- NYE RØR - NYE RØR -NYE RØR -NYE RØR -NYE RØR -NYE RØR -

Zumba for fuld kraft

Det er en time, der giver sved på panden, når en flok hver uge danser zumba i Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen

39 til klubaften i skat
Der var gang i kortene, da 
Gråsten Skatklub holdt 
klubaften med 39 kortspil-
lere i Ahlmannsparken.

Nummer et blev Jens 
Fredi Schulz, Kværs, med 
2544 point, mens Poul 
Henning Als, Felsted, be-
satte 2. pladsen med 2013 
point.

3. pladsen gik til Peter 
Jørgensen, Egernsund, med 
1991 point, mens 4. plad-
sen blev indtaget af Klaus 
G. Petersen, Broager, med 
1988 point.

Jonni Johansen, Kollund, 
opnåede 5. pladsen med 
1900 point, mens Frede 

Jørgensen, Gråsten, tog 6. 
pladsen med 1808 point.

En garvet skatspiller, Orla 
Rodenberg, Padborg, tog 
7. pladsen med 1781 point. 
Endelig gik 8. pladsen til 
den 90-årige Hans Chr. 
Dall, Bovrup, med 1776 
point. 
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

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

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

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

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 10. november kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE
Søndag den 10. november kl. 9.30 ved Jan Unold

BROAGER KIRKE
Søndag den 10. november kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard kl. 16.00 
Koncert med Motetkoret 

mandag den 11. november kl. 19.30 
Foredrag. Anne-Cathrine Riebnitzsky

FELSTED KIRKE 
Søndag den 10. november kl. 10.00 ved Oliver Karst 

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 10. november kl. 11.00 ved Maya Ravn

KVÆRS KIRKE
Søndag den 13. november kl. 19.30 ved Niels Refskou

RINKENÆS KIRKE
Søndag den 10. november kl.10.30 Korskirken 
ved Marianne Østergård Salmesangens Søndag 
Vi mødes i Korskirken kl. 10.00 til en ”opsang”

KLIPLEV KIRKE 
Søndag den 10. november kl. 9.00 ved Frederik Birkler

NYBØL KIRKE
Søndag den 10. november kl. 10.00 

ved Henrik Nygaard Andersen

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 10. november kl. 10.30 

ved Lis Hejner Mortensen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 10. november kl. 10.00 ved Povl Callesen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 10. november kl. 9.00 

ved Henrik Nygaard Andersen

TYSKE GUDSTJENESTER
Søndag den 10. november kl. 11.00 

Gråsten fælles dansk-tysk Luther-gudstjeneste 
(nadver ved Günther Barten)

GUDSTJENESTER

Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs 
WWW.KVAERS-KRO.DK 

Bestil julefrokosten ud af huset nu!
Fra kr. 103,50 pr. kuvert

Tlf. 7465 9206 · www.godjulefrokost.dk

Det lille Teater, Gråsten
Gæstespil af
Dansk - Tysk
Teatergruppe

”GRÆNSEN”
af Kaj Nissen

Instruktion: Kaj Nissen
Torsdag den 7. november kl. 20.00
Fredag den 8. november kl. 20.00
Søndag den 10. november kl. 16.00

Tosproget dansk/tysk forestilling
Billetter voksne kr. 75,- / Børn kr. 35,-

Billetbestilling på � g.: 
www.lilleteater.dk / nilum@bbsyd.dk 

eller tlf. 74 65 37 67
Billetter kan købes ved indgangen

JUBILÆUM
1972-2012

40 år med teater

Al opmærksomhed frabedes
Al opmærksomhed den 16. november

frabedes venligst
Venlig Hilsen Ellen og Søren Hansen

Sandmarken, Nybøl

Tyske � ygtninge
i Oksbøl 1945-49

Onsdag den 13. november kl. 14.30 – 16.00
John V. Jensen fra Varde Egnsmuseum beretter 
om den 35.000 indbyggers store � ygtningeby, 

der blev etableret i Oksbøl efter krigen
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Gråsten

DF-formand 
besøger Kværs
Af Gunnar Hattesen

Formand for Dansk Folke
parti, Kristian Thulesen 
Dahl, er onsdag den 13. 
november på rundtur i 
Sønder borg og Aabenraa
området for at hjælpe lokale 
kandidater i kommunal 
valgkampen samt at besøge 
virksomheder.

DFformanden kigger 
blandt andet forbi Gråsten 
Fjerkræ i Kværs for at tale 
med direktør Gunder P. 
Jensen. Thulesen Dahl 
har med interesse læst 
om Gråsten Fjerkræs 
produktion, herunder i 
forhold til debatten om 
halalslagtning. 

Valgmøde i Gråsten
Torsdag den 14. november 

kl. 15.30-17.30 i Ahlmannsparken
Hvor de politiske partier debatterer 

Sønderborg Kommunes ældrepolitik.
Ældre Sagen Gråsten

Gråsten

GRATIS 1. HJÆLPS - OG 
HJERTESTARTER KURSER

i Ahlmannsparken, Gråsten.
– åbne for alle i Gråsten og omegn – unge som ældre.

Det komplette 1. hjælps kursus 
(incl. hjertestarter) tilbydes.

Lørdag den 9. november kl. 9.00 - 15.00 
(tilmelding senest den 7. november) og igen

Lørdag den 23. november kl. 9.00 - 15.00. 
Tilmelding senest den 18. november

Det foregår begge dage i mødelokale 2 
i kælderen på Ahlmannsparken.

Tilmelding til Thomas Brink.
Telef. 2124 1695, eller mail: ttbrink@live.dk

N.B. Praktisk påklædning kræves, da en 
del af øvelserne foregår på gulv.

Kurserne er sponsoreret af Trygfonden 
og gennemføres i et samarbejde mellem 

Ældre Sagen, Gråsten og HK Egene.

Hej Morten
Hjertelig tillykke

med de 18 år
den 8. november

og en rigtig god fest på lørdag
Knus Mormor

Hej Morten
Vi ønsker dig

hjertelig tillykke
med de 18 år.

Håber Du får en dejlig dag og fest.
Knus fra Anette,

Far og Mor

Indbrud
En 32årig mand fra 
Felsted begik fredag aften 
indbrud i et hus i Gråsten. 
Manden blev imidlertid 
overrasket af husets beboere 
og stak af, men da huseje
ren blokerede for flugtbilen, 
måtte han efterlade den.

Det var derfor ikke svært 
for politiet at finde frem 
til manden. Han tilstod, 
at han havde begået 
indbruddet.

Senere på natten ransa
gede politiet hans bolig i 
Felsted og fandt en stor 
mængde amfetamin. 
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Gråsten 
Bedemandsforretning

Ikke med i folkekirken - borgerlig begravelse - andre religioner

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2  6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi
Gratis levering til omegnskirker

Hjertelig tak
Tak for blomster ved vor far,
Asmus Peter Asmussens

bisættelse

En stor tak til hjemmeplejen distrikt Fjord 
for jeres indsats gennem mange år

Jørgen og Erik Asmussen

Svigter de ledige
Forligsgruppen med 
Fælleslisten, SF og 
Socialdemokraterne i 
spidsen har besluttet at 
reducere arbejdsmar-
kedsudvalgets budget 
med 10 mill kr.

Det betyder en væsentlig 
ringere indsats i forhold 
til at hjælpe de ledige 

til nye jobs. Besparelsen 
sker uagtet, at især 
Socialdemokraterne har 
betegnet den nuværende 
indsats som mangelfuld og 
et udtryk for svigt i forhold 
til de alt for mange ledige.

Reduktionen sker med 
den begrundelse, at om
rådet hidindtil har været 
overbudgetteret. Jeg mener, 

det er meget væsentligt, at 
ledige har de rette kompe
tencer når jobåbningerne 
viser sig. Derfor er hver en 
krone nødvendig.
Jens Peter Thomsen
Byrådsmedlem for Venstre og 
formand for 
arbejdsmarkedsudvalget
Stjerneparken 39
Gråsten

Danske sange i Kværs
Af Kirsten Roland Hansen

Forsamlingshuset i 
Kværs var torsdag 
aften fyldt med 42 sang 
glade mennesker.

De var mødt op til en 

aften, der stod i danske 
sanges tegn.

Det 19 personers store 
Kværs Familiekor blev di
rigeret af Ann Helene 
Nissen og akkompagnerede 
af Bente Paarup. Koret 
førte tilhørende igen
nem de 4 årstider med 3 

stemningsfyldte sange fra 
hver periode.

Arrangementet begyndte 
med fællessangen ”Det 
lysner over agres felt”. Det 
er en sang skrevet af Ludvig 
Holstein. Den beskriver 
den danske efterårsstem
ning rigtig godt. Derefter 

sang koret 3 sange fra 
efteråret.

Mellem hver sang fortalte 
Ann Helene Nissen lidt om 
historien bag sangen. 

Da koret havde sunget 
de 3 vinter sange, tog 
Poul Jørgensen over og 
fortalte de fremmødte om 
den fynske musikhistorie 
”Nisserejsen”

Efter pausen tog koret 
fat i forårssangene og 
spredte lidt sommervarme i 
lokalet, inden aftenen slut
tede af med fællessangen 
”Farvernes landskab”. 

Kværs Familiekor sang et 
bredt repertoire af danske 
sange.
 Foto Jimmy Christensen

Dødsfald
Signe Bech Nielsen, 
Gråsten, er død, 62 år. 

Dødsfald
Luise Jensen, Rinkenæs, er 
død, 96 år. 

Dødsfald
Jensuffe Hansen, Broager, 
er død, 94 år. 

Gigthospitalet er en 
travl arbejdsplads
Af Kirsten Roland Hansen

Gigthospitalet i Gråsten 
er en spændende 
virksomhed.

Udad til er det et hospital, 
der fungerer på en offentlig 
kontrakt på linje med de 
andre sygehuse i Sønder
jylland. Den lille forskel er 
kun, at patienterne ikke kan 
komme ind fra gaden. De 
skal først forbi deres prakti
serende læge, som skal give 
dem en henvisning. Bag de 
gamle mure er ro og orden, 

der er ingen synlig rangor
den blandt de 155 medar
bejdere. De løfter i flok og 
hjælper dagligt mennesker 
med betændelsesbetinget 
gigt og ikke betændelsesbe
tinget gigt.

45 senge
Hospitalet har mere end 
800 stationere patienter om 
året og råder over 45 senge. 
15 % af sengene bliver 
brugt at patienter der skal 
have stillede en diagnose, 
det kan tage mellem 35 
dage. De andre 85 % bliver 

brugt af patienter der er 
der i forbindelse med et 
rehabiliteringsforløb, som i 
gennemsnit varer 15 dage.

Ud over det udbyder Gigt
hospitalet også omkring 
21.000 ambulante ydelser 
om året. Det vil sige, at de 
patienter der kommer på 
dagsbasis, blandt andet kan 
får lægelige og sygepleje
faglige tilsyn og atter andre 
kan få udleveret biologisk 
medicin. Indlagte patienter 
og borgere tilmeldt træ
ningshold kan få adgang til 
varmvandsbassinet.

Hospitalet har de samme 
faciliteter som de almin
delige sygehus har med 
undtagelse af portører, da 
patienterne skal kunne gå 
rundt ved egen hjælp. Til 
gengæld har de 14 professio
nelle afdelinger, lige fra en 
forskningsafdeling, der er 
med i den internationaleliga 
og til en røntgenafdeling 
hvor personalet har formået 
at få en lille MRskanner til 
at virke lige så godt som en 
nyere og dyrere udgave.

Det er bare to af de 
nævneværdige afdelinger, 
der har medvirkede til, at 
Gråsten Gigt hospital er 
blevet kåret som det andet 
bedste sygehus til reumato
logi i hele landet. Ser vi bort 
fra universitetshospitalerne 
har de været nummer 1, 4 
år i træk. 
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B r o a g e r

Sydtrafiks rejsekortbus kommer til Gråsten Banegård, Kongevej 

d. 8. november mellem kl. 10.00 og 17.00, hvor vi svarer på spørgsmål. 

Vi kan desværre ikke udstede rejsekort på stedet, men vi 

kan hjælpe med at bestille dit nye rejsekort.

Den 1. december stopper salg og brug af chipkort i Sydtrafiks område.

Derfor har Sydtrafik, DSB og Arriva taget et fælles initiativ til en rejsekortturné for at få

en god dialog med passagerne om, hvilken billettype de skal vælge fremover.

Med rejsekort kan du rejse med bus og tog på tværs af landsdele og 

trafikselskaber. Rejsekort er allerede i brug mange steder i landet – 

og vil med tiden helt erstatte de kort og billetter, der findes i dag.

Kom og hør
om rejsekort!

– din nye, nemme billet
til bus og tog

Egernsund lotto
Mandag den 11. november kl. 19.00

på Egernsund ny Skole
pot ved nr 45 halvt svin - pot ved nr 50 kr 550,-

spil 37 - kr 500,- og 8 store ænder m.m.
Vi glæder os til at se dig

HK 71 og Frem Egernsund

FREM

BROAGER
Antik & Nostalgi

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

Vi køber også

SØLV og GULD

Lav dine egne julekort
Af Hanne Næsborg-Andersen

Det er snart tid til at 
sende julekort af sted.
Hvis du skal nå at lave dine 

egne kort, er det nok nu, du 
skal i gang. 

På biblioteket i Gråsten 
kan du nu få tip til, 

hvordan man fremstiller 
flerdimensionelle kort.

Bibliotekar Anne Nygaard 
Skødt har i flere år arbejdet 
med at lave kort til jul og til 
festlige lejligheder og bru-
ger meget fritid på at pusle 
med dette og tænke nyt og 
kreativt. 

Hun sidder klar på bib-
lioteket til kort-workshop 
tirsdag den 12. november 
fra kl. 14-17.

Her kan man komme og 
prøve kræfter med at lave 
sine egne kort. Anne har 
lavet forskellige udvalgte 
modeller klar, så det er bare 
at gå i gang og få en helhed 
ud af det. 

Man kan bare møde op, 
det er gratis at deltage, og 
der kræves ikke tilmelding. 
Man skal dog være fyldt 12 
år for at kunne være med.

Samtidig kan man beun-
dre Annes udstilling i ind-
gangen til biblioteket. Her 
viser hun et udvalg af såvel 
julekort som almindelige 
kort. Denne udstilling vises 
fra den 11.november til den 
30. november. 

Nybøl Nor sti blev indviet
Af Søren Gülck

I blæst og regn blev 
1. etape af Nybøl Nor 
stien indviet søndag.

Stien går fra Egernsund til 
den østlige del af Nybøl 
Nor, hvor den møder 
Nybølstien. Stien har en 
længde af 6,9 kilometer.

Omkring 50 indbudte 
gæster og lodsejere trodsede 
regn og blæst for at deltage 
i åbningen. 

Stien har i mange år stået 
højt på ønskelisten over de 
stianlæg, som Sønderborg 
Kommune ønskede at 
anlægge. I 2012 blev de 
økonomiske midler fundet 
til projektet, og derefter gik 
det stærkt. Lodsejere langs 
Noret blev kontaktet. Uden 

deres accept og velvilje til 
stiføringen omkring Noret 
ville stien ikke være en 
realistisk mulighed.

En af de lodsejere, som 
har lagt jord til er gårdejer 
Esben Tychsen, der ved 
indvielsen fortalte om de 
store forandringer, som 
teglværksindustrien har 
skabt i naturen rundt om 
Noret. Området er en rejse 
gennem en vigtig del af vor 
kulturhistorie.

Stien er tydeligt afmær-
ket med piktogrammer, 
som genkendes fra andre 
stianlæg. 

Formand for teknik- og 
miljøudvalget Peter Hansen 
(V) klipper snoren over til 
Nybøl Nor Stien sammen 
med lodsejer Esben Tychsen.
 Foto Søren Gülck

Kom og oplev de muligheder vi byder på i Kværs. Du kan 
møde repræsentanter fra Idrætsfriskolen, Børnehaven og 
Idrætsforeningen og få en rundvisning i både skolen, 
børnehaven og hallerne.

Se mere på:

www.kvaersfriskole.dk

Kom til

Torsdag d. 7/11 kl. 16-19

– tag et aktivt valg for dit barn

Avntoftvej 10, Kværs, 6300 Gråsten

Kom og oplev de muligheder vi byder på i Kværs. Du kan 
møde repræsentanter fra Idrætsfriskolen, Børnehaven og 
Idrætsforeningen og få en rundvisning i både skolen, 
børnehaven og hallerne.

Se mere på:

www.kvaersfriskole.dk

Kom til

Torsdag d. 7/11 kl. 16-19

– tag et aktivt valg for dit barn

Avntoftvej 10, Kværs, 6300 Gråsten

ÅBENT
HUS

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

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

www.ek-el.dk
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5-6 STK
4 STK

Gammeldaws 
Rødkål

Karen Volf 
Æbleskiver

Engelsk Bøf
Min. 1 kg.

Peter Larsens 
Kaffe
Grå
400 gr.

Okse Medaljon

Kims Meny eller 
Franske Kartofl er

Ceres Hvidtøl

Coop Piskefl øde

Pama Grødris

Andelår

Skælskør
Jordbær eller 
Kirsebærsauce

900 gr.

1295

40 stk.

3000

Kun

8000

5 stk.

10000

Ca. 500 gr.

5000

1000
½ ltr.

1000

500 gr.

1400

160-200 gr.

1000

500 gr.

1000

MORTENS 

AFTEN MENU

Æblefl æsk Hjemmelavet 
Grønlangkål

Andebryst Kartofl er 
Rødkål og Sovs Honning 

Hjerte

Ca. 200 gr.

1500
Ca. 900 gr.

4500 800

Spar
4.95

Begrænset 
parti

Æblekrans

Landand

2500

2.800 gr.

8500

Pr. person

5000

6 stk.

1495
+ embl.

Kan forudbestilles 7344 1516

SuperBrugsen Broager  tlf. 73441500

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder tirsdag den 5. november
til og med lørdag den 9. november 2013. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

D E L I K A T E S S E N B A G E R A F D E L I N G E N
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 BROAGER

Stem Kim Albrecht i byrådet

En stærk
stemme for
Broagerland

Så sker det igen!

Hobby- og
salgsudstilling

2013
I Egernsund Skoles aula

Skovgade 13
Lørdag den 9. og

søndag den 10. November
Fra kl. 10 – 16

Der vil være et kaffehjørne
hvor der kan købes kaffe 
og gløgg med æbleskiver

Der er gratis entré

 Hobbyklubben

KONCERT
I BROAGER KIRKE

SØNDAG DEN 10. NOVEMBER KL 16.00
BEMÆRK TIDSPUNKT

MOTETKORET
VED SCT MARIE KIRKE

Dirigent Helge Granum
Gratis adgang

Hobby 
Loppemarked

Få en stand til loppemarkedet!
Få mere info på tlf.: 20 68 35 68 

eller broagerkultur@gmail.com

Lørdag og søndag: 
Stort hobby loppemarked 

Lørdag: 
Hobby workshops

 for børn og forældre
der males, pyntes cup-cakes og syes.

Søndag: 
Sønderjysk Kaffebord 

fra kl. 13.00-15.30 - Voksen: 85,- Barn: 35,-
Køb din kaffebords billet i Broager Hallen
Hverdage kl. 9.00-12.00 og 17.00-21.00,

eller i Broager Sparekasses filialer 

i Broager Hallen
16. november 10.00-16.00 
17. november 11.00-16.00 

Koncert i Broager
Af Jørgen Kaad

Broager Kirke dan-
ner søndag den 10. 
november kl. 16.00 
rammen om en kon-
cert, hvor Sct. Marie 
kirkes Motetkor synger 
under ledelse af Helge 
Granum.

Koret markerer bl.a. 
Verdis 200 års fødselsdag 
ved at synge hans Ave 
Maria og hans kendteste 
og mest udtryksfulde 
a’capella korværk: Pater 
Noster (Fadervor), som 
giver musikalsk udtryk for 
alle afkroge i kristenhedens 
fundamentale bøn. 

Også tysk romantisk 
musik høres med 2 værker 
af Mendelssohn: dels hans 
festlige ”Te Deum” for 
tutti-kor, solokvartet og or-
gel og cello - og dels ”Veni 
Domine”, hvor 3 af korets 
dygtige sopraner synger i 
soloterzet akkompagneret 
af klaver.

Fra den gamle musik 
høres Schütz’ 2 dramatisk 

geniale motetter med de 
to helt forskellige figurer i 
”Tolderen og Farisæreren” 
og med Maria Magdalene, 
der pludselig og grebet gen-
kender den opstandne Jesus 
i ”Påskemotet”.

Desuden bliver der spil-
let kammermusik med 2 
musikantiske Triosonater 
af hhv. Corelli og Händel 
for 2 blokfløjter, cello og 
cembalo.

Der er fri entré. 

Ny formand i Brunsnæs
Af Søren Gülck

Efter 45 år som vellidt 
og dygtig formand for 
Brunsnæs Ringridning 
ønskede Frede Struck, 
Mølmark, at trække sig 
tilbage.

På generalforsamlingen 
blev Bjarne Brodersen, 
Egernsund, valgt som ny 
formand.

Forsamlingen besluttede 
at flytte ringridningen 
fra søndag til lørdag 7 

weekender efter Broager 
ringridning. 

Det betyder, at rytterne 

fremover om søndagen 
kan deltage i Tandslet 
ringridning.

Det har tidligere kun væ-
ret muligt hvert 4. år. 

Bjarne Brodersen afløste 
Frede Struck som for-
mand for Brunsnæs 
Ringriderforening.
 Foto Jimmy Christensen

Genvalg i 
Egernsund
Af Gunnar Hattesen

Der var genvalg til 
formand for Egernsund 
Pensionistforening, Marie 
Gormsen, da foreningen 
holdt generalforsamling 
med 46 fremmødte 
medlemmer.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Else Clausen, Gerda 
Hansen og Ejner Clausen.

I sin beretning kunne 
Marie Gormsen se tilbage 
på et travlt år. De knap 200 
medlemmer er gode til at 

bakke foreningens aktivite-
ter op.

Kasseren Thorkild 
Kristiansen fremlagde det 
reviderede regnskab, der 
viste en pæn formue.

Efter generalforsamlingen 
var der et lottospil. 

Sognemøde
Broager Menighedsråd 
indbyder til sogneaften 
mandag den 11. november 
kl. 19.30, hvor forfatteren 

Anne-Cathrine Riebnitzsky 
fortæller om Afghanistan 
og sin roman ”Den stjålne 
vej”. 

200 år 
eg
Den 200 år gamle eg i 
Egernsund kunne ikke 
klare stormen forleden. 
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BROAGER
v/ Merete Lund Brock &  Henning Brock
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74 44 16 98
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Meget fl ot sommerhus med perfekt planløsning

703-00390

1.135.000
60.000

7.030/6.152

6.375/5.892

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 85 803 1974 4 1

Sag:

Se mere på home.dk

 

Egernsund | Bredmaj 

Skønt beliggende sommerhus i Rend-
bjerg med udsigt til naturskønt, grønt 
område samt udsigt til Flensborg � ord 
og Broager land. Sommerhuset fremstår 
i god stand med super god og hyggelig 
atmosfære. Rendbjerg er et populært 
sommerhusområde - kendt for skøn 
natur og central beliggenhed i forhold til 
Sønderborg og Flensborg.

9 sove-

pladser

SOLGT PÅ 19 DAGE.... 

703-00398 Telefon: 74 44 16 98

 K f d n C
 144 782 1962 5 1 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Egernsund | Kystvej 

Meget velholdt og rummelig villa på 
Kystvej i Egernsund - tæt på dejlig bade-
strand og i rolige omgivelser. Egernsund 
er kendt for sin skønne natur med vand, 
skov og gode naturoplevelser lige ved 
hånden.

Solgt!

God rødstensvilla midt i Alnor - tæt på vandet

703-00409

1.195.000
60.000

7.338/6.633

6.150/6.106

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 146 719 1962 5 1 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Gl Færgevej 

Pæn og velholdt villa i gode omgivelser 
i Alnor - tæt på Alnor Strandpark med 
skøn badestrand. Derudover tæt på alle 
indkøbsmuligheder i Ulsnæscentret. 
Alnor/Gråsten er et godt område for 
børnefamilier med skøn natur, gode 
daginstitutioner og mange fritidsaktivi-
teter lige i nærheden.

NYHED

Stor og meget velholdt villa

703-00404

1.145.000
60.000

7.513/6.738

6.401/6.253

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 276 8644 1842 5 2 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Gråsten | Snurom 

Dette er virkelig en spændende villa med 
mange muligheder. Villaen fremstår 
i velplejet og delvist renoveret stand. 
Villaen er beliggende på stor grund med 
parklignende have og egen skovparcel. 
Villaen ligger i et hyggeligt lokalsamfund 
i Snurom med ca. 5 km fra Gråsten by. 
Derudover ligger Snurom kun 2 km. fra 
motorvejen.

NYHED

Klassisk villa fra 1960’erne

703-00420

695.000
35.000

4.486/4.102

3.827/3.819

Telefon: 74 44 16 98

Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

Kontantpris

Brutto/Netto:
Udb.:

 K f d n C
 100 798 1965 4 1 Energi

Sag:

Se mere på home.dk

 

Sønderborg | Lærkevej 

Klassisk og velholdt et plans villa fra 
1965, opført med gule mursten og 
eternittag. Villaen er beliggende på rolig 
villavej centralt i Nybøl, med kort afstand 
til skole og indkøbsmuligheder. Derud-
over kort afstand til motorvejen, som 
giver få minutters kørsel til sønderborg 
og en nem adgang til resten af Jylland.

NYHED

Egernsund | Sundgade 

Denne villa er opført i år 1907 og er lø-
bende blevet moderniseret med bl.a. ba-
deværelse, køkkenalrum og plastvinduer 
i 2007. Villaen rummer hele 4 værelser 
og lille letpasselig have med græs.

Byhus centralt i Egernsund - tæt på vandet

703-00336 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 895.000
45.000

5.420/4.819

4.541/4.432
Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

 K f d n C
 153 251 1907 5 2 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

 

NYHED

Gråsten | Gl Færgevej 

Vedligeholdt og rummelig villa i Alnor på 
velpasset grund i rolige omgivelser. Villa-
en fremstår i ældre, men velplejet stand, 
og indeholder gode muligheder for den 
pladskrævende familie. 

Ældre villa med god plads

703-00413 Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris 795.000
40.000

5.350/4.922

4.573/4.582
Alternativt fi nansieringsforslag:
FlexLån F3

 K f d n C
 162 754 1777 5 2 Energi

Brutto/Netto kr.
Udb. kr.:

Sag:
Se mere på home.dk

 

Tæt på 

vandet

home Broager præsenterer...
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SKODSBØL GÅRDBUTIK
Skodsbølvej 71, Skodsbøl, 6310 Broager
Telefon 7444 1589 Mobil 4115 2889

Julen nærmer sig med raske skridt 
Be� il dit � erkræ i vores gårdbutik

- Frilands Kalkuner 4-12 kg  ...... 60 kr pr kg

- Frilands Gæs 4-7 kg  ............... 90 kr pr kg

- Land Ænder 2,8-4 kg  ............. 80 kr pr kg

- Muskus Ænder 3-4 kg  ............ 80 kr pr kg

ÅBNINGSTIDER
Fjerkræ til julen.

Åbent alle weekender
i november og december:

Lørdage og søndage kl. 10-17

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

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

pga stormskade på bygningen
hjælp mig med at nedbringe lageret 

– varerne fejler ikke noget

Kim’s Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

STORE BESPARELSER
på cykler og tilbehør

Find os på 

RAVNS MALERFIRMA
Tlf. 40 74 27 24

– alt malerarbejde udføres
– vi giver 20% på maling

i butikken

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

Broagerlands Skytteforening
indkalder hermed til

Generalforsamling
ONSDAG DEN 20. NOV. KL 19.30

I KLUBLOKALET I BROAGERHALLEN
Dagsorden ifl g. vedtægter

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest den 14. november

M.v.h.
Bestyrelsen

230 hørte Lola Jensen
Af Kirsten Roland Hansen

Som forældre bestem-
mer man selv, hvad 
man gerne vil huskes 
for. Det var budskabet 
fra familieeksperten 
Lola Jensen, som 
veloplagt fortalte om 
sine erfaringer over for 
230 kvinder og mænd i 
Broagersalen.
Lola Jensen lagde stor vægt 
på, at hun ikke var kommet 
for at ændre de familie-
mønstre, som hver enkelt 

af tilhørerne havde med i 
baggagen. Hun håbede, at 
hendes foredrag blot ville 
blive set som inspiration og 
ikke som en generalisering 
af familien Danmark.

I løbet af de 2 timer hun 
tale, kom hun rundt om-
kring stort set alle de em-
ner, der berør det moderne 
familieliv. 

Det mest humoristiske 
emne hun havde oppe, var 
den forskel der er på mænd 
og kvinder i dag, herunder 
at nogle mænd er begyndt 
at få fødselsdepressioner 

og nogle kvinder er alt for 
dominerende i hjemmet.

Det gav stof til efter-
tanke, da hun fortalte, at 
forældre generelt aldrig 
har været mere optaget af, 
hvordan deres børn trives 
end de er i dag. Problemet 
er, at moderne forældre 
bliver bombaderet med 
informationer om korrekt 

børneopdragelse fra alle 
sider. De kan derfor blive 
usikre på, om deres børn 
nu alligevel har det godt. 

Overstimuleret
En anden problemstilling 
er, at nogle børn bliver 

overstimulerede af impulser 
i hverdagen, fordi deres 
forældre ikke formår at 
fravælge ting på deres 
vegne. 

Men alle de udfordringer 
der kan opstå i en familie 
kan løses ved at samarbejde 
forældre og børn i mellem, 
herunder er det vigtigt at 
tale sammen og lytte til 
hinanden, for kun ved 
dialog kan samarbejdet 
begynde. 

Lola Jensen er uddannet 
socialpædagog fra 1980. 
Som nyuddannet fik hun 
arbejde i en børnehave og 
søgte senere nye udfordrin-
ger på et behandlingshjem 

for adfærdsvanskelige børn. 
Lola Jensen fortalte ret 
humoristisk, at de børn 
hun arbejdede med der, 
havde haft større glæde af 
hjælpen, hvis forældrene var 
blevet sendt i stedet for. Det 
var på grund af de erfarin-
ger hun fik på behandlings-
hjemmet, at hun valgte at 
blive familierådgiver.

De sidste 25 år har 
Lola Jensen arbejdet 
som familievejleder for 
børnefamilier. Hun er 
endvidere tilknyttet TV2s 
Go’Morgen Danmark som 
ekspert. Sammen med sin 
mand har hun selv tre børn 
og 5 børnebørn. 

Det var en humoristisk og 
veloplagt Lola Jensen, som 
øste ud af sine erfaringer i 
Broager.
Foto Jimmy Christensen
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BROAGER MOTIONSKLUB

Åbent hus
Kom og se eller være aktiv
Hver lørdag i november kl. 9 til 12

Her har du mulighed for at se og afprøve den rummelighed 
vi er kendt for. – Faktisk er vi stolte over mottoet 

”vi er til for alle”. Du vil opdage helt nye sider af dig selv
Du � nder os i Broager Hallen, Skolevej 5

www.broagermotionsklub.dk

NYD LIVET, DU FORTJENER DET! 
Vi har åben 7 dage om ugen fra 8 til 21.30

Broager Lokalbestyrelse

SØNDAGSCAFÉ
24. NOVEMBER kl. 12.00 mødelokalet Degnegården 2 6310 Broager. Vi 
starter med hakket karbonade med diverse tilbehør fra Holbøl Landbohjem. Stig 
Hansen, som er blind fortæller, om livet som sådan. Senere kaffe. Arrangementet 
er støttet af Sønderborg kommunes omsorgsmidler – derfor åben for alle og 
”Først til Mølle” Deltagerbetaling kr. 50,-. Tilmelding fra torsdag kl. 0800 og 
senest den 20. NOV til Nowak tlf. 7444 2371. Begrænset antal deltagere.
LOKALET SKAL KLARGØRES – DERFOR ADGANG FRA KL. 1115

HVAD ER ET REJSEKORT?
28. NOVEMBER kl. 1400 Degnegården. Billetter til bus og tog er under 
afvikling – hør hvordan der fås ”Billet”. En repræsentant fra DSB. s. rejseteam 
fortæller. Kaffe og kage. Deltagerbetaling medlemmer kr. 50,- ikke medlemmer 
kr. 60,-. Max. 60 pladser. Tilmelding fra torsdag kl. 8.00 til Nowak tlf. 7444 2371 
seneste frist den 23. NOV.

JULEHYGGE DEGNEGÅRDEN BROAGER
30. NOVEMBER kl. 14.00 underholdning ved Rebbøl Salonorkester og én 
solist. Fællessange indgår. Kaffe, årstidens kage og diverse julegodter. Lotteri 
med mange gevinster/sponsorgaver. Deltagerbetaling kr. 75,-. Tilmelding Nowak 
fra torsdag kl. 8.00 tlf. 7444 2371 senest den 26. NOV. BEGRÆNSET ANTAL 
PLADSER. ”FØRST TIL MØLLE”.

ANDRÉ RIEU KONCERT O 2 ARENA HAMBORG
29. JANUAR 2014. RESTSALG Koncerten starter kl. 20.00 – billetter i 
næstbedste kategori (4 af 5). Der bliver afgang fra Broager kirke kl. 16.15. 
Pris kr. 850,- Inkluderet er: Buskørsel, fl ütes på udturen, billet i næst 
bedste kategori, 3 håndmadder på hjemturen. Betaling Broager sparekasse 
reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183.
Støt vore sponsorer de støtter os.

Næste annonce forventes uge 50 i Gråsten avis

Gråsten I Sundsnæs 4 
Haderslev I Norgesvej 24
Rødekro I Brunde Øst 14

Telefon 7460 8351
www.hebru.dk

Gæst i Hammerslag

Af Ingeborg Pedersen

I Sognecafeen Broager 
tog Merete Lund Brock 
fra Home Sønderborg 
forleden de mange 
fremmødte med på en 
tur i ”Hammerslag”.

Merete Lund Brock har 

over flere sæsoner været 
gættende ejendomsmægler i 
udsendelsen. 

Det var en meget energisk 
og inspirerende foredrags-
holder, der med entusiasme 
fortalte om de mange 
positive oplevelser, hun har 
haft i Hammerslag. 

Der var stor spørgelyst, og 

Merete Lund Brock kom 
også omkring sine positive 
oplevelser med de mange 
lange cykelture, hun har 
været med på bl. a. turen 
til ”Rynkeby – Paris” som-
meren 2013 og ikke mindst 
turen fra San Francisco til 
Solvang i Californien. 

Tilhørerne oplevede en meget inspirerende Mette Lund Brock.

Egnsspil om 1864
Det bliver forestillingen 
"Skudt i grus", der 
opføres som egnsspil 
ved Cathrinesminde 
Teglværksmuseum den 11. 
-14. juni 2014.

Det er et stykke om bom-
bardementet af Sønderborg 
by i 1864. Stykket handler 
om nogle af de mennesker, 
der blev ramt blot ved at bo 
i Sønderborg.

Det er billeder og be-
retninger fra tiden: Små 
hverdagsproblemer og store 

politiske afgørelser. Det 
foregår mellem soldater, 
beslutningstagere, ordens-
håndhævere, tjenestepiger, 
journalister, turister og 
en stadig mere presset 
befolkning.

Hovedpersonerne er en 
familie, der vender hjem til 
deres smedje, fader, moder 
og datter. Senere slutter en 
dreng sig til dem. Han var 
engang hornblæser.

En dansk bager og en 
tysk slagter har kun ruiner 

tilbage, men finder dog ud 
af, at de kan spise af hinan-
dens produkter.

Der bliver reddet ting 
og sager ud af husene, og 
borgmester Finsens kokke-
pige hjælper ham af sted til 
andre pligter i København.

Interesserede amatørskue-
spillere kan møde op på 
Egernsund Ny Skole lørdag 
den 16. november kl. 
10.00. Her kan man høre 
om spillet og tilmelde sig 
som skuespiller. 

Broager ramt af stormen

Stormen forleden gik værst ud over det gamle kommunekontor, hvor stormen blæste tagpappet 
af, og vandet begyndte at fosse ind, så hele bygningen stod under vand. 
 Foto Jimmy Christensen
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S u n d eve d

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

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

NYE
2013 

modeller

SYM 
Jet 
sport

Fordelagtige og kundevenlige priser
Kontakt os for aktuel pris

Elvira 
Madigan

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

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

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

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

I forbindelse med kommunalvalget 
tirsdag den 19. november

afholder Forsamlingsgården Sundeved valgmøde. 

Mød kandidater fra alle de opstillede partier.

Kom og vær med til en god debat.

Mødet ledes af redaktør på Gråsten 
Avis Gunnar Hattesen.

Fri entre

Gospelkoncert
i Sottrup Kirke

�
Torsdag den 7. november 
kl. 19.00 giver
SØNDERBORG 
BØRNEGOSPELKOR under 
ledelse af VIBEKE FUCHS 
koncert i kirken.

Alle er velkomne.
Koncerten er gratis.
Menighedsrådet.

DANIEL STAUGAARD
TA’R ANSVAR FOR 
BØRNEFAMILIEN

120 til modeshow
Af. Kirsten Roland Hansen 

Røde Kors i Vester 
Sottrup inviterede forle-
den alle nysgerrige til 
et modeshow, der stod 
i genbrugens tegn.

Overskuddet fra showet 
går til at gøre livet letter 
for ensomme ældre og 
gøre livet muligt for unge 

og enlige, der ikke kan få 
økonomien til at hænge 
sammen i hverdagen eller 
op til jul.

De 120 fremmødte gæster 
fik et modeshow af høj 
kvalitet. De 11 modeller 
viste med stolthed og ynde 
genbrugstøjet frem. Det var 
billigt mærketøj og tasker 

fra blandt andet, Uldahl, 
Soya og Mocca samt sko fra 
Ecco.

Alt tøj til modeopvis-
ningen var blevet vasket 
og strøjet i Avnbøl hos 
Ester Hansen og hendes 
frivillige. Tøjet kom fra 
hele Syddanmark, og det er 

Røde Kors i Vester Sottrup 
glade for.

For takke være alle de 
glade givere har Røde Kors 
Genbrugsbutikken en årlig 
omsætning på 1 million kr.

For 7 år siden blev mo-
deshowet afholdt for første 
gang. Det har udviklet sig 
siden den gang, så det nu 
bliver afholdt 2 gange om 
året. 

Ny udstykning 
i Nybøl
Af Kirsten Roland Hansen

11 nye parcelhusgrunde i 
Nybøl har siden sommeren 
2013 været salgsklare. Men 
først forleden blev der sat 
lygtepæle op langs grun-
dene og lagt ny asfalt. 

Den ny udstykning har 
fået navnet Viggo Kragh-
Hansens vej og ligger i 

mellem Bispevænget og 
Langballe. Vejen er opkaldt 
efter maleren Viggo Kragh-
Hansen (1910-96), der 
boede i Nybøl. Han var en 
anerkendt portrætmaler 
og har blandt andet malet 
statsminister Poul Hartling 
(V) og fabrikant Mads 
Clausen. 

Modellerne viste med 
stolthed og ynde 
genbrugstøjet frem.
 Foto Jimmy Christensen

Nye højskolesangbøger
Af Gunnar Hattesen

Forsamlingsgården 
Sundeved har fået 
10.000. kroner 
fra H.P.Hanssens 
Mindefond til indkøb af 
nye højskolesangbøger.

Pengene dækker 

indkøb af 50 sangbøger. 
Forsamlingsgården har 
imidlertid indkøbt 100 nye 
højskolesangbøger.

De sidste 50 sættes ud i 
sponsorat til interesserede 
enkeltpersoner eller firmaer.

 Man kan for 200. 
kroner få sit navn i en 
højskolesangbog på en flot 

labels, forklarer formand 
for Forsamlingsgården 
Sundeved, Arne Mandrup.

For hvert sponsorat får 
man en fribillet til sangaf-
ten med biskop Marianne 
Christiansen

onsdag den 27. november.
De nye højskolesangbøger 

indvies ved en sangaften i 

samarbejde med Sottrup 
Kirke, når biskoppen kom-
mer til byen.

Billetter og sponsorater 
kan købes på Biblioteket i 
Vester Sottrup. Billetter til 
sangaften koster 50. kroner, 
mens sponsorat inklusiv 
billet til sangaften koster 
200. kroner. 

Sundeved inviterer til valgmøde
Af Gunnar Hattesen

Forsamlingsgården 
Sundeved har fået tilsagn 

fra 11 byrådskandidater 
til at deltage i et stort 
valgmøde onsdag den 6. 
november kl. 19.30.

De 11 kandidater får 
udover at præsentere deres 
synspunkter også lejlighed 
til at krydse klinger.

De forskellige mærkesager 
skal nok blive præsenteret 
i den 4 minutters indled-
ning, som hver kandidat 
har fået tildelt.

Deltagerne i panelet er 
Erik Lauritzen (A), Peter 
Hansen (V), Gitte Uttrup 
(L), Stefan Lydal (LA), 
Kristian Myrhøj (B), 
Anders K. Brandt (Ø), Ole 
Mikkel Wondahl Stenshøj 
(C), Henrik Juul Nielsen 
(I), Stephan Kleinschmidt 
(S), Jørgen Jørgensen (F) og 
Poul Harald Holm (K). 

Mere plads til 
børnene
Nydam Børnehus i Vester 
Sottrup indviede forleden 
en ny tilbygning.

Sottrup Børnehave og 
Skolehavens Børnehave 

fusionerede 1. januar 2012 
og endelig er de 2 børne-
haver nu under samme tag. 
Den nye børnehave har fået 
navnet Nydam Børnehus. 

Den nye moderne bør-
nehave har plads til 80 
børn.  Foto Søren Gülck
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Hørt i byen
Lysreguleringen i Uls-
næs-krydset var mandag 
morgen ude af drift.

35 frivillige fra Fol-
kekirkens Nødhjælps 
genbrugsbutik i Gråsten 
var forleden inviteret 
til en frokost på Den 
Gamle Kro for at fejre 
genbrugsbutikkens 30 
års jubilæum.

Ved bierfesten i Kværs 
blev der blandt de knap 
700 deltagere indsamlet 
20.927 kroner til Knæk 
Cancer indsamlingen. 
Det var den initiativ-
rige formand for Kværs-
Tørsbøl Ungdoms- og 
Idrætsforening Hans 
Lenger, som i ugen op 
til festen fik en ide om at 
samle ind til den lands-
dækkende indsamling.

Niels Thiesen, Egern-
sund, er blevet genvalgt 
til bestyrelsen for den 
sønderjyske afdeling af 
Danske Seniorer.

Prins Henrik er en sand 
hundeven, og nu har 
han fået en ny firbenet 
følgesvend. Det er en 
lille dværg-gravhund. 
Den tidligere gravhund 
kom prinsgemalen til at 
ramme med sin golfvogn 
under årets sommerop-
hold på Gråsten Slot.

60 personer har tilmeldt 
sig Egernsund Pensio-
nistforenings julefrokost 
på Holbøl Landbohjem 
søndag den 17. no-
vember. Dermed er alt 
optaget, og flere har fået 
afslag.

Det var 25 væltede træer, 
som i nogle dage lamme-
de togtrafikken mellem 
Sønderborg og Kliplev.

Mai-Brit Josephsen 
Knudsen, Gråsten, fik en 
varm velkomst, da hun 
blev indsat som ny sog-
nepræst i Svenstrup.

”Gråsten – en kom-
mune under foran-
dring” udkommer den 
23.november. 

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

Pasfoto på 3 minutter

Julebuffet
ud af huset

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

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06

Pr. kuvert kr.

MIN. 12
PERSONER

10350

Husk også, at vi laver
utraditionelt julebuffet

HUSK

Mortens Afte
n

den 10. nov.

og citron kr. 15,00

Surrib kr. 8,00

Hvidkål kr. 8,00
kr. 12,00

Frugtsalat kr. 12,00

Røget laks kr. 18,00

Andesteg med
rødkål kr. 22,00

Mørbradbøf kr. 18,00

Ost (3 slags) kr. 24,00

Brød og smør kr. 15,00

Sylte kr. 12,00

Medisterpølse kr. 15,00

Ribbensteg kr. 15,00

Pr. kuvert kr.

MIN. 12
PERSONER

10350

Husk også, at vi laver
utraditionelt julebuffet

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.

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

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

MENU
Hjemmelavet Gravad Laks på grov brød

med sennepdressing

***
Gammeldaws Andesteg

med hjemmelavet rødkål, ½ æble m/ gelé
brunede kartofl er, hvide kartofl er og sauce

***
Æblekage

med let pisket fl øde

pr. kuvert 

Kr. 248,00
Kun ved forudbestilling

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

Tilmelding til Gråsten Avis
telefon 2116 0683

Rømø-Sild
Lørdag den 16. november

Vi kører til Rømø, hvor vi ser øens � otte kirke. Derefter sejler vi fra 
Havneby til Sild. Ombord på færgen nyder vi en frokostmenu. På Sild 
kører over Kampen til Kejtum Kirke og videre til Vesterland, hvor der 

lejlighed til at slendre en tur ned ad den mondæne hovedgade.

Pris 375.00

BovAvis

Kunst på Förde Schule
Af Søren Gülck

21 kunstnere fra 
Flensborg Fjord Kunst- 
og Kulturforening 
udstiller for 9. år i træk 
kunst på Förde Schule 
i Alnor.

Udstillingen har titlen 
”Eventyr og Myter”. Den 
kan ses dagligt frem til d. 
16.januar 2014 i skolen 
åbningstid.

De 11 tyske og 10 danske 
kunstnere har fortolket 
emnet vidt forskelligt, 
og det er der kommet en 

række spændende billeder 
og skulpturer ud af.

Også skolens elever har 
bidraget til udstillingen, 
bl.a. med en række masker 
og lygter, som kan ses ved 
trappen ned til den store 
fælles pejsestuen. 

Karin Baum fra Rinkenæs og Jana Surkus, der er ungdomskunstkonsulent, foran billederne af 
Else Frøsig fortolkning af Snedronningen. Foto Søren Gülck

Ny chef
Kolding Kommune har 
ansat 44-årige Pia Friis, 
Aabenraa, som ny chef for 
Koldingbibliotekerne.

I 2000 rykkede hun til 
Sønder jylland, og blev 
vikar på Gråsten Bibliotek, 
men allerede 4 måneder 
senere blev hun biblioteks-
leder ved et nyetableret 
bibliotekssamarbejde mel-
lem Sundeved og Broager 
kommuner. 
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Estate Gråsten - Vi hjælper dig med at finde den rette bolig.

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

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

 74 65 09 33
www.estate.dk

Velbeliggende andelsbolig Andelsbolig

Egernsund
Sundet 6
Sagsnr. 641  Dejlig velbeliggende 
andelsbolig i havnebyen Egerns-
und. Fra andelsboligen er der sti-
system direkte ned til lystbådhav-
nen. Til huset hører: Flisebelagt
indkørsel til carport. Velindrette og
hyggelig andelsbolig. 95 1/2 1 1996

SOLGT

Dejligt hus med en god beliggenhed 1- familieshus

Egernsund
Brillevej 3A

Sagsnr. 582  

Her får du et dejligt parcelhus som
løbende er blevet flot
moderniseret, så den i dag
fremstår i yderst velindrettet og
god stand. Til huset får du en stor
muret og isoleret garage med
plads til 2 biler, motorcykel, mm. 166 734 1/4 1 1983

MODERNISERET HUS MED MURET OG ISOLERET GARAGE PÅ 73 KVM

SOLGT

Spændende parcelhus 1- familieshus

Gråsten
Vibevej 11

Sagsnr. 470  

Søger du et hus i et attraktivt og
roligt villakvarter, som ikke ligner
alle andre? Huset er opført i en
spændende stil med skrå og store
vinduespartier, sort træ, gasbeton.
Til huset hører bl.a. carport mm.

168 732 1/4 1 1965

SOLGT

Spændende villa med flot udsigt 1- familieshus

Alnor
Gl. Færgevej 52

Sagsnr. 669  

Udsigtsvilla som er beliggende på
1.399 m2. stor grund i Alnor, i den
sydlige del af Gråsten, ud til Alnor
strandpark og med udsigt over
Flensborg Fjord.Til villaen hører
bla. en dejlig stor have som
hovedsageligt er udlagt i græs.   161/37 1.399 1/4 3 1969

SOLGT

Vi mangler boliger til salg

      SOLGT

Vores kundekartotek
er fyldt med køber til
renoverede huse!
Vi søger derfor renoverede huse i Gråsten og omegn.
Kontakt Estate Gråsten v/ Kjeld Faaborg

Med udsigt til Flensborg Fjord 1- familieshus

Trappen
Trapgade 19

Sagsnr. 704  

Her får du en spændende og
højtbeliggende villa med udsigt
over Flensborg Fjord. Villaen er
opført i gulesten med tegltag,
trævinduer med nyere energiruder
og opvarmes med naturgas. Skønt
hus med fantastik udsigt. 85/54 915 1/2 3 1949

SOLGT

Velbeliggende parcelhus i Gråsten 1- familieshus

Gråsten
Brinken 4

Sagsnr. 688  

Dejligt og moderniseret parcelhus,
beliggende i Gråsten nær
indkøbscenter. Sælger har løbende
renoveret huset med bl.a. nyt
køkken 2005, flot parketgulv i
stuen 2006 og senest nye
zink-tagrender fra 2010.

1.295.000Pris:
65.000Udb.:

7.166Brt.:
6.513Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.870/3.891

122 764 1/3 1 1983

Flot designet lavenergihus 1- familieshus

Gråsten
Dyrhøj 77

Sagsnr. 461  

Når du kommer ind og ser dette
hus, kan du virkelig mærke og se,
at alt går op i en højere enhed.
Lavt energiforbrug, godt
indeklima, XP2000 lysstyring fra
Conson, flot stil og en attraktiv
beliggenhed i dejligt kvarter.

2.995.000Pris:
150.000Udb.:

15.497Brt.:
13.982Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 8.773/8.542

232 824 1/4 1 2009

LÆKKERT LAVENERGIHUS I ATTRAKTIVT KVARTER

TILBUD
ØNSKES

Renoveret pacelhus i Rinkenæs 1- familieshus

Rinkenæs
Bakkegården 17

Sagsnr. 734  

Her får du et parcelhus lige til at
flytte ind i. Huset fremstår i dag, i
flot renoveret stand med bl.a.
nyere vinduer og døre samt
køkken fra 2010. Til huset hører
bl.a. Flisebelagt indkørsel, stor
vedligeholdelsesnem have og skur.

1.180.000Pris:
60.000Udb.:

6.876Brt.:
6.216Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.978/3.903

124/57 1.000 1/4 1 1972

Lækkert parcelhus med flot udsigt 1- familieshus

Rinkenæs
Hvedemarken 56

Sagsnr. 608  

Her får du et dejligt parcelhus med
en attraktiv beliggenhed i roligt og
børnevenligt kvarter. Huset
fremstår i flot stand med pudset
facade, veludnyttet boligareal samt
store vinduespartier, hvorfra du har
udsigt til Flensborg Fjord.

2.295.000Pris:
115.000Udb.:

12.549Brt.:
11.397Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 7.571/7.352

151 1.169 1/4 1 1994

Parcelhus med 5 værelser 1- familieshus

Nybøl
Bispevænget 44

Sagsnr. 708  

I Nybøl sælges dette flotte
gulstensparcelhus med tilbygning
fra 1998 og med 5 gode værelser.
Til huset hører bl.a. en flisebelagt
indkørsel til carport med tilhøren-
de redskabsrum. Velanlagt have
med frugttræer og stor terrasse.

1.350.000Pris:
70.000Udb.:

7.575Brt.:
6.980Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.344/4.379

179 1.049 1/4 1 1977

Dejligt parcelhus på rolig vej 1- familieshus

Tørsbøl
Kløvermarken 3

Sagsnr. 720  

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

795.000Pris:
40.000Udb.:

4.475Brt.:
4.016Nt.:

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

130 830 1/3 1 1977
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvis

Træfl is til haven og 
hækklipning med mini-læsser

BovAvis
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Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

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

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

BovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvis

Vores ugeplan!

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

Südermarkt 9 · Flensburg · 0049 (0) 461 24520
www.essen-in-flensburg.dk 

Südermarkt 9 · Flensburg · 0049 (0) 461 24520
www.essen-in-flensburg.dk 

Nu bliver det brændende!

... og naturligvis vores
traditionelle

specialiteter fra

Steak
variationer
direkte fra

Lava-grillen

Balkan regionen

Sådan viker det!
Parkeringsbilleten fra PRS (Parkeringshuset Rote Strasse 15) bliver

ombyttet i restauranterne til en gratis parkeringsbillet

❤ ❤ ❤  I hjertet af Flensborg ❤ ❤ ❤

Spis i vor restauranter og benyt:
G R A T I S   P A R K E R I N G S B I L L E T

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

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

fra kl. 09:00 til 11:30 €  9,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

Morgen-
mads-buffet

Søndag ...

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

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

fra kl. 09:00 til 11:30 €  9,90

Græsk buffet Græsk buffet
Mandag til Fredag ... Lørdag og Søndag

Morgen-
mads-buffet

Søndag ...

... som i ›Dalmacija‹ ved Bosko!

Vi har også lokaler til 30 og 50 personer -
Vi kommer gerne med menuforslag - 

fra vore grilltallerkner samt a la carte.

Vi har også lokaler til 30 og 50 personer -
Vi kommer gerne med menuforslag - 

fra vore grilltallerkner samt a la carte.

 

Jeg har brug 
for dit 

personlige X

[Skriv et citat fra dokumentet, eller 
gengiv en interessant pointe. Du kan 
placere tekstfeltet et hvilket som helst 
sted i dokumentet. Brug fanen Tegne-
funktioner til at redigere formaterin-
gen i tekstfeltet med uddraget.] 

- Slut med at spare på de 
ældre

- Handicappede skal be-
handles som alle andre

- Bevaringsværdige byg-
ninger skal sikres

- Større fleksibilitet for 
børnefamilien

”Arbejder bedst
i modvind”

VORES BØRN, VORES VALG.

Michael Gabrielsen, jurastuderende

LAD OS GØRE UDKANTS DANMARK TIL 
FORKANTSDANMARK - VI ER PORTEN TIL 
EUROPA.

Elin Nielsen-Gehrt, direktør

UDVIKLING KRÆVER ATTRAKTIVE 
BYGGEGRUNDE OG GOD SERVICE TIL 
BORGERNE.

Lars Kristensen, produktchef

GOD KOMMUNAL FORVALTNING GIVER 
ERHVERVSLIVET LYST TIL UDVIKLING OG 
JOBSKABELSE

Jens Wistoft, landmand

DYNAMIK, ENERGI, SUNDHED, TRYGHED, 
VELVÆRE OG NÆRVÆR I EN KOMMUNE, DER 
GÅR LIGE TIL GRÆNSEN.

Tim Wulff, vicepolitikommissær

DIT LOKALE HOLD
VENSTRES KANDIDATER FRA BOV

VISIONER   VÆKST   VILJE

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

Stormskader?
Reparation af hegn og porte 
hos både private og industri

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

Vi sender blomster ud
i hele Danmark



G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 10. november kl. 11.00 
ved Majbrit Daugaard

KOLLUND KIRKE
Søndag den 10. november kl. 9.30 
ved Majbrit Daugaard

HOLBØL KIRKE
Søndag den 10. november kl. 10.00 
ved Hanne Christensen.

BovAvis
Ansvarshavende redaktør

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs

6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37
sg@bovavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50
jc@bovavis.dk

Mediekonsulent
Ingrid Skovbo Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk Ind. Produktion

www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk

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

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

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Jernbanegade 59, 6330 Padborg

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

post@rabol-jorgensen.dk

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

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

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

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk  
 

 
 

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller mail fi re@post12.tele.dk

Kollundhus Dit forsamlingshus

Slesvigsk Parti · stemsønderjysk.dk

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

Thilo Schlechter
Padborg

Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træff es graver tillige 
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

BOV & HOLBØL SOGNE

Hverdagsandagt
Onsdag den 6. november kl. 17.00 
Bov kirke ved Marius Nørgaard

Filmaften
Torsdag den 14. november

kl. 19.30 i Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov
Der er rødvin og chips. Titel på fi lm oplyses på mail 
thore@bovsogn.dk eller tlf. 74670917, gratis adgang.

Hjertelig tak
For venlig deltagelse ved

Tage Lunding
død og bisættelse

Tak for hver en blomst og krans

På familiens vegne
Astrid og Chresten Schmidt

Stort lottospil 
i Kollund

Torsdag den 7. november 
kl. 19.30 

på Kollundhus
Det er et gammeldags lottospil

om ænder og en gås.
Der spilles om 32 gevinster.

Bestyrelsen for Kollundhus

Bæredygtig gran til 
kirkegårdene
Bov Menighedsråd ejer 
50 ha skov, og som 
en af de få kirkeskove 
i Danmark er skoven 
miljøcertificeret. Det vil 
sige, at Menighedsrådet 
har forpligtiget sig til 
at drive skoven på en 
bæredygtig måde. 

Menighedsråd har en 
målsætning for skoven der 
siger, at den skal levere 
gran til vinterdækning af 
gravene på kirkegårdene i 
Bov og Kollund. Og netop 
i disse dage er personalet 
fra kirkegårdene under 
ledelse af Kirkegårdsleder 
Dan Hansen i gang med at 

”høste” 6 tons pyntegrønt 
til de 2 kirkegårde. 

Det har været en fin som-
mer for skoven, så menig-
heden i Bov kan se frem til 
vinterdækkede grave med 
det flotteste pyntegrønt i 
mange år. Og så er det fra 
kirkens egen miljøcertifice-
rede skov. 

Der er høstet 6 tons pyntegrønt til gravene.

Kæmpe 
græskar
I Padborg har Carsten 
Hansen på 11 år nippet, 
vandet, gødet og nusset om 
sit græskar, som vejer 127,9 
kilo.
Han har fået lidt hjælp af 
sin far Casper Hansen.

Det store græskar fra 
Padborg deltog forleden i 
en konkurrence i Tivoli. 

Ny butik
Rema 1000 åbner ny butik 
i Kruså om et år. Det skri-
ver JydskeVestkysten.

Butikken åbner ved 
krydset Sønderborgvej/
Harkærvej i Kruså. 
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Gælder i Flensborg & Süderlügum i perioden 05.11- 25.11.2013

www.kanontilbud.com
...vi er billigere!

bombaStiSk 
billiGt!

GRatiS-kuPon
Ved aflevering af denne kupon og din mailadresse, mod-
tager du en gratis flaske vin ved dit næste indkøb hos os. 
Kupon gælder til og med  25.  november '13. Kun en kupon pr. person/dag. 
  

E-mail: 

BO
V1

21
3

Der tages forbehold for trykfejl & ikke leverede varer. Nærmere info på www.kanontilbud.com 
eller på facebook: facebook.com/nielsensdiscount 

Apenrader Straße 41-45, Flensburg
Tlf. +49 461 8070 1121 • Fax +49 461 8070 1129

Man. - fre.: 8.00 - 20.00 • Lør.: 8.00 - 18.00

Flensburg
Hauptstraße 50, Süderlügum

Tlf. +49 4663 188 033 • Fax +49 4663 188 034 
Man. - Lør.: 7.00 - 21.00 • Søn.: 11.00 - 20.00

Süderlügum

3
kasser

FauStino i
Gran Reserva 13,5%

7499
0,75 ltr

PePSi
MAX

11999
3 x 24 x 0,33 ltr

HaRboe
Julebryg 5,7%

3999
24 x 0,33 ltr

max.

9
max.

9

6
flasker

Kanon
Tilbud
Kanon
Tilbud

SøndeRjydSk kål
Grønkål, Hvidkål

799
500 g

odenSe
Ren Rå Marcipan 60% Mandler

1999
400 g

max.

3

medinet
Rosé 12%, Blanc 10,5%, Rouge 12%, Rouge-Doux 10,5%

9499
6 x 1 ltr

aalboRG 
Jule Akvavit 2013 47%

11999
0,7 ltr max.

3



Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

Stenhugger Peter Ehlert
Møllevej 14, Holbøl • 6340 Kruså • tlf. 30 66 50 06
Besøg vores hjemmeside www.ehlert-stone.dkStenhuggeri
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Okslundvej 3
6330 Padborg

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

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

www.blaakorsgenbrug.dk

Møbler og dødsboer 
afhentes gratis. 

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.

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8.00-19.00

TORSDAG Dansk bøf med bløde løg

FREDAG Brændende kærlighed

MANDAG Fiskefi let med persillesovs

TIRSDAG Boller i karry med ris og kartofl er

ONSDAG Stegt lever med bløde løg

TORSDAG Jægersteg som vildt

  Se også vores lækre
Hjemmelavede

retter til
mikrobølgeovnen

1 stk 39,95
2 stk 70,00

MADPLAN
Lunt og lækkert

45� 

Åb
en

t h
us

/R
ec

ep
tio

n

Åb
en

t h
us

/R
ec

ep
tio

n

Aabenraavej 13  .  DK-6340 Kruså
Tlf. 74 67 66 00  .  padborg@formulartryk.dk

Da Leif fylder 60 år

vil det glæde os at se forretningsforbindelser,
kollegaer og venner af huset

fredag den 22. november 2013 kl. 12-16.

Der vil blive serveret et let traktement,
og samtidig er der mulighed for at se
vore nye lokaler i Kruså.

Med venlig hilsen

Tilmelding senest den 15. november 2013.

Padborg Formulartryk AS

Korte ben, 
korte veje
Vi undgik at lukke skoler 
på landet. Nu vil vi sikre 
daginstitutioner i nær-
områderne – også på 
landet!

Kurt Andresen
Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk

områderne – også på områderne – også på 
landet!

Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk

Revy-grin i Kruså
Af Kirsten Roland Hanen

103 mennesker havde 
søndag aften fundet 
vej til Grænsehallerne i 
Kruså. De fik lokale og 
landsdækkende sket-
che i en herlig bladning 
af sjov og alvor.

Grænserevyen har under-
holdt lokalbefolkningen i 
28 år, og aftenens forestil-
ling var ingen undtagelse. 
De 7 skuespilleder opførte 
14 sketche på synnejysk.

Revyen stod i kommunal-
valgets tegn. Ind i mellem 
blev der plads til lokale 
nyheder om en slagter, der 
solgte kød, der indeholdte 
andre ting. Konen var vist 
indblandet.

Tilhørende fik også gode 
råd om problemstillinger i 
hverdagen, f.eks. kan man 

enten tage gummihandsker 
på, når man skal åbne et 
marmelade glas eller man 
kan få sin unge smukke 
nabo til at hjælpe.

Efter pausen blev der 
taget hul på det tabu, der 
er omkring dopede ringrid-
ningsheste, samt hvor svært 
det kan være for bakkesan-
gerinder at skifte karriere.

Bag kulissen
Frederik Johansen 

startede med at spille 
dilettant som 6-årig. Han 
er en af drivkræfterne bag 

Grænserevyen og har været 
med siden den startede, og 
han har prøvet det meste.

I år har han skrevet 
teksten til adskillige af 
sketchene. Der har været 
22 mennesker med til at 
planlægge dette års revy. 

Carlo Jensen er forman-
den for den 5 mands store 
revy-bestyrelse. Han fortæl-
ler, at det er en god revy, 
hvis der kommer mellem 
85-100 tilskuere til hver 
forestilling.

Revyen er finansieret 
dels af billetsalget, dels af 
lokale sponsorer. Endvidere 
har Grænserevyen et 
gode samarbejde med 
Grænsehallerne, som hvert 
år står for forplejningen.

Overskuddet fra 
Grænserevyen bliver 
brugt til at gøre næste 
års revy endnu bedre. 
Forberedelserne til næste 
års revy går umiddelbart i 
gang efter denne. 

Der blev grint meget ved 
årets Grænserevy. 
 Foto Jimmy Christensen

KLUBLEJLIGHED 
I PADBORG

med køkken og bad
-------

VÆRELSE
med adgang til køkken og bad

TLF. 7467 1187 
ELLER MOBIL 

2193 8381

Tak for opmærksomheden 
ved vores guldbryllup

Tak til alle dem der tændte lys i Holbøl og omegn
Kærlig hilsen

Esther og Chresten Rasmussen
Holbøl

Diamantbryllup
Onsdag den 13. november

Erika og Johannes Petersen
Stenløkke 23, Kliplev

Der er ingen morgensang
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Inviterer til

GRØNLANGKÅL 
SPISNING

Torsdag den 21. november kl. 18.00
på Frøslev Kro

Underholdning ved Frøslev Mandskor

Pris: Kr. 150,-

Tilmelding senest fredag den 15. november til
Merete Schleef tlf. 7467 0823 Mob: 2553 5202

Else Lund Jessen tlf. 7467 8837

Se også www.aeldresagen.dk/bov

Bov

Flugten til 
Amerika
Af Torben Ølholm

Udvandringsbølgen fra 
de Slesvig-holstenske 
hertugdømmer er 
temaet for Jan Jessens 
foredrag i Historisk 
Forening for Bov og 
Holbøl Sogne torsdag 
14. november kl. 19.00 
på Bov Museum, 
”Oldemorstoft”. 
Jan Jessen er leder af den 
respekterede ”Slesvigsk 
Samling” på Det dan-
ske Centralbibliotek i 
Flensborg. Og på foredrags-
aftenen er han få dage før 
hjemvendt fra et seminar i 
USA om netop denne del af 
udvandringsbølgen – den 
bølge, der skabte USA.

Lykken er ofte alle mulige 
andre steder end der, hvor 
man selv er. Og føles tilvæ-
relsen svær og fremtidsud-
sigterne umulige, så flytter 
mennesker sig med håbet.

I perioden 1860-1920 
var der således ikke færre 
end 300.000 danskere, der 
fulgte drømmen og udvan-
drede til Amerika. Også 
fra de tabte slesvigske her-
tugdømmer var der mange, 
der søgte mod lykken i vest. 
Efter 1864-nederlaget var 
Slesvig-Holsten simpelthen 
blevet en del af Preussen. 
Og mange havde håbet 
noget andet – en slesvig-
holstensk stat eller en frem-
tid som en del af Danmark. 
Men nu var det Preussen. 
Og så var der altså dem, der 
ville noget helt andet. De 
rejste.

Jan Jessen vil blandt 
andet fortælle om de 
forskellige bevæggrunde, 
der fik mennesker til at 

søge mulighederne i det 
ukendte land. Men han 
ser også på dem, der blev 

tilbage, og hvad det betød, 
at det netop var de unge og 
driftige, der rejste. 

Jan Jessen holder torsdag den 
14. november foredrag om 
”Flugten til Amerika”.

SUPERBRUGSEN
PADBORG

Bestil gerne i god tid på telefon 28 10 93 53
SuperBrugsen Padborg · Bovvej 9, 6330 Padborg

I anledningen af årets smukkeste højtid tilbyder 

Delikatessen de lækreste juleanretninger og platter 

Bestil en vellykket julefrokost hos os eller få gode 
råd til, hvordan du selv kan sammensætte en harmonisk 

og velsmagende frokost til dine gæster

Jule
platte

Æg - rejer - citron, 
Marinerede sild med karrysalat,  

Fiskefi let med remoulade og citron, 
Rullepølse med sky og løg, Leverpostej 
med bacon og champignon, Roastbeef 

med remoulade og ristede løg, Brie med 
frugt og chokolade. Med brød, smør og kiks. 

Min. 4 kuverter a kr. 110,-

Juleanretning 1
Marinerede sild med karrysalat, 
Fiskefi let med remoulade og 

citron, Roastbeef med remoulade, 
ristede løg og surt, Surkød med 

rødbeder og sennep lavet af nakkefi let, 
Minifrikadeller og medister med rødkål, 

Rullepølse med sky og løg, Hjemmelavet 
ris a la mande med kirsebærsovs.

Lige til at lune selv.

Min 6 kuverter a kr. 130,-

Juleanretning 2
Marinerede sild med 

karrysalat, Laksedrøm med 
rejer og æg, Leverpostej 

med bacon og champignon, 
Minifrikadeller med gammeldags 

hvidkål, Skinke med arsparges 
og soufl é, Ribbensteg med rødkål, 

Hjemmelavet frugtsalat

Lige til at lune selv.

Min. 6 kuverter a kr. 135,-
Brød og smør kr. kuvert kr. 15,-

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne

Flugten til Amerika
Jan Jessen, leder af Slesvigsk Samling i 

Flensborg, fortæller om udvandringsbølgen 
fra hertugdømmerne.

Torsdag den 14. november kl. 19.00
Bov Museum, Oldemorstoft

Efter kaffen fortæller 
Jan Jessen om 

Slesvigsk Samling og 
dens muligheder

Kr. 40,- incl. kaffe

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer på besøg hos

Carstensens Tehandel
Storegade 17, Aabenraa

Onsdag den 20. november kl. 19.00
Bemærk den ændrede dato for besøget! 

Vi vil i den julepyntede butik høre om de mange specialprodukter 
og blive budt på smagsprøver af te, vin, kaffe og chokolade.

Pris: Kr. 30,-
Samkørsel fra Grænsehallerne kl. 18.30

Tilmelding til Giesela Paulsen på telefon 74 67 38 15 
senest den 11. november

På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen
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ipnordicipnordic

Søren Christiansen
Bestyrelsen

Peter Fleggaard
Bestyrelsesformand

Ib Nissen
Bestyrelsen

Thorben Jensen
CEO

Charles Ginnerskov 
COO

Åbent hus og reception 
hos ipnordic A/S

I N V I TAT I O N

Kom og mød os til et hyggeligt arrangement!

Hos ipnordic har vi fået stor succes med at tilbyde erhvervslivet intelligent telefoni uden begrænsninger 
og bindinger til stor fordel for vores kunder, som oplever betydelige besparelser. 

Succes kræver plads – og derfor er vi rykket til et nyt domicil på Eksportvej 2, 6330 Padborg.

Alle er velkomne, og vi glæder os til at vise vore nye lokaler, samt give dig muligheden for at møde 
alle vore medarbejdere.
 
Fredag den 15. november fra klokken 13.00

Udover at fremvise vore lokaler, vil vi gerne give dig en gastronomisk oplevelse ud over 
det sædvanlige. Derfor har vi allieret os med områdets førende vin- og gourmetmad  
leverandører, som vil servere udsøgte lækkerier. Du vil blandt andre møde:

• Christian Bind - Restaurant Bind, Sønderhav
• Poul Loichtl - A Hereford Beefstouw, Holdbi kro, Kruså
• Mads Friis - Benniksgård Hotel & Konference Center A/S, Rinkenæs
• Hans Jørgen Iversen - VinoTheket, Kollund
• Naturmælk, Tinglev

For at være sikre på, at vi kan fremtrylle rigeligt af de lækre sager, vil vi 
gerne bede om tilmelding med angivelse af antal personer, senest den 8.  
november, på reception@ipnordic.dk. 

Vi glæder os til at møde dig den 15. november på Eksportvej 2 i Padborg.

Eksportvej 2
DK-6330 Padborg
Tlf. 6960 8000
info@ipnordic.dk
www.ipnordic.dk

det økologiske mejeri

NATURMÆLK
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Samarbejde styrker 
borgernær service
Et godt samarbejde mellem 
politikere, forvaltning og in-
stitutioner  skaber effektive 
løsninger – og styrker den 
borgernære service.

Erwin Andresen
Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk

løsninger – og styrker den løsninger – og styrker den 
borgernære service.borgernære service.

Slesvigsk Parti - stemsønderjysk.dk

Mortens Aften
Søndag den 10. november

HUSK

Sidste frist for tilmelding
ONSDAG DEN 6. NOVEMBER

Afhentning
LØRDAG DEN 9. NOVEMBER

EFTER KL. 16.00

Menu til 2 personerForret:Laksedrøm med rejerdressing og fl utes
Hovedret:
Stegt andGammeldags hvidkål og rødkål

Brune og hvide kartofl erKarens gode sovsWaldorfsalat
DessertRis a la mandeLige til at varme i ovnenMenu til 2 personer kun22500

Kun på forudbestilling i butikken ellerpå 74673136

Padborg

Svingom i kørestol
Af Jimmy Christensen

Selv om man sidder i 
kørestol og er en ældre 
dame på snart 100 år, 
kan man godt nyde en 
svingom.

Astrid Petersen fik en 
svingom sammen med 
Lis Andressen, mens Finn 
Andersen havde budt 
Jonna Skou op til dans på 
Rønshave Plejecenter i Bov. 

Det var Rønshaves 
Vennekreds, som havde 
budt beboere og pårørende 
til kaffe, musik og dans. 

Astrid Petersen fik sig en 
svingom i kørestol med Lis 
Andressen

Christian 9's 
vej til tronen
I år er det 150 år 
siden, at den første 
Glücksborger, Christian 
9. satte sig på tronen.

I dette foredrag skal vi 
høre overinspektør ved 
Sønderborg slot, Carsten 
Porskrog Rasmussen 
fortælle den spændende 
historie om Christian 9.'s 
vej til tronen.

I november 1863 fik 
Danmark ikke bare en ny 
konge, men et nyt kon-
gehus: huset Glücksborg. 
Christian 9. var født som 
fjerde søn af en fattig her-
tug, hvis far var gået fallit, 
og hvis farfar, oldefar og 
tipoldefar alle havde været 
preussiske officerer. Godt 
nok nedstammede han i 
lige linje fra Christian 3., 
men man skulle unægtelig 
langt tilbage på stamtræet 
for at finde den forbindelse, 
og da han blev gift med 

prinsesse Louise i 1842, 
kaldte den tilkommende 
svigerfar ham for "et us-
selt parti". At han ikke 
desto mindre i 1852 skulle 
blive udpeget til dansk 
tronfølger er en fantastisk 
og forrygende historie. Det 
handlede om blåt blod i 
egne og hans kones årer, at 
være på rette sted på rette 
tid, om andre kandidaters 
bortfald og om et politisk 
spil i ind- og udland.

Overinspektør ved 
Sønderborg slot, Carsten 
Porskrog Rasmussen vil 
gennemgå historien, der 
gjorde den fattige prins til 
konge - og Europas sviger-
far. Foredraget foregår på 
Lands arkivet for Sønder-
jylland, Haderslevvej 45, 
6200 Aabenraa torsdag den 
14. november kl.15-16. Der 
er gratis adgang for alle. 

Christian 9. blev dansk konge ved Frederik 7.s død 15. 
november 1863. 
Foto fra Museum Sønderjylland, Sønderborg slot.
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OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 00 66

Vi gør det nemt
Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Pølse- eller 
kebabmix 

Husk Mortens aften d. 10/11!Vi serverer and og ris a la amande
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30,-
Onsdag-søndag

Spar 15,-

Ikke to skoler er ens
Heller ikke to elever, to forældre, lærere eller klasser er ens.
Derfor er det af stor værdi at kende områdets skoler, når man skal vælge skole til sit 
barn.
Åben Skole er den dag på året, hvor landets grundskoler hol-der åbent hus for alle, der 
har lyst til at lære dem at kende.

I år er Åben Skole-dagen
den 7. november kl. 16.00-19.00

Keine zwei Schulen sind gleich
Auch zwei Schüler, zwei Eltern, Lehrer oder Klassen sind nicht gleich.
Darum bedeutet es sehr viel, die Schulen in der Umgebung zu kennen, wenn man die 
Schule für sein Kind wählen soll.
Das Haus der offenen Tür liegt an dem Tag im Jahr, wo die Grundschulen des Landes 
ihre Türen für alle öffnen, die Lust haben, sie kennenzulernen.

Haus der offenen Tür.
7. November von 16.00 bis 19.00 Uhr.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Schule Rothenkrug

Deutsche Privatschule ApenradeDeutsche Schule Rapstedt

Deutsche Schule Tingleff

Aabenraa Friskole

Deutsche Privatschule Feldstedt

Søgård Friskole

Grænseegnens Friskole

Deutsche Schule Pattburg

Friskole Bylderup-Bov
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Die Adressen? Sieh:
www.aabenskole.dk

Adresserne? Se:
www.aabenskole.dk

Stubbæk Forsamlingshus & Selskabslokaler

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

Synes godt 
om

- de perfekte rammer om din næste fest

Barnedåb - Kon� rmation - Bryllup - Mærkedag - Fødselsdag - Mindehøjtid - Julefrokost - Firmafest - Forretningsfest m.m.

Jul ud af huset
Traditionel juleanretning: 
Leveres uden rugbrød og smør.
Min. 20 kuverter. 

Lev. uden beregning indenfor 50 km ..... pr. pers.129,-
– Marinerede sild – Stegt sild i eddike – Karrysalat – Rejer med mayonnaise – Sylte – Surrib 
med sennep og rødbeder – Varm leverpostej med bacon og champignon 
– Frikadeller med sønderjysk hvidkål – Grønlangkål med hamburgerryg og kålpølse, søde 
karto� er og sennep – Ris á la mande med kirsebærsauce.

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

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

Mad ud af huset 
Buffet 1:  Helstegt okse� let - Glaseret skinke - Gyros marineret nakke� let. 
Salatbar med min. 8 slags af årstidens salat/grønt - 2 slags dressing - Flødekarto� er - Små 
pommes risolet - Lun � ute

Bukket 2: Barbeque marineret mørstegt oksesteg - Kalkungyros m. tzatziki
- Svinekam m. svær. 2 forskellige salater med lækre råvarer samt pastasalat
- Tomat-salat - Feta - Oliven - Brød croutons - 2 slags dressing - Græske karto� er 
- Flødekarto� er - Lun � ûtes

Frit valg ..........................................................................................................pr. pers. 119,-

- de perfekte rammer om din næste fest

Jul i huset
Fredag d. 13. dec.

med musik og dans 

kr. 189,- pr. pers.
Se menu på 

hjemmesiden.

Jul i huset
Traditionel juleanretning: 
Leveres med rugbrød og smør.

............................................pr. pers.159,-

Halloween på friskole
Af Gunnar Hattesen

Børnene på Grænse-
egnens Friskole i Holbøl 
havde det sjovt, da 
de torsdag til fredag 
overnattede på skolen.

Det skete i forbindelse 
med en rigtig uhyggelig 
Halloweenlejrskole.

Der blev skåret 

græskarhoveder, malet 
ansigter, klædt ud, lavet 
kastanjepynt, masker, 
arbejdet med løv på forskel-
lig vis, skrevet historier, 
lavet mad til alle børn,lavet 
Halloweenfest, uhyggenat-
teløb, ulækre følekasser, 
aftenbesøg i kirken og trick 
og treat.

- Børnene hyggede sig på 
kryds og tværs, og de fleste 

fik da sovet et par timer, 
fortæller skoleleder Anne 
Søndergård, som fornem-
mede en rigtig hyggelig og 
rar stemning, da hun bevæ-
gede mig rundt på skolen.

- Ingen tvivl om, at denne 
fælles oplevelse er med til at 
styrke skolekammeratska-
bet og det sociale liv, siger 
Anne Søndergård. 

Der var gys om natten på Grænseegnens Friskole.
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• Fleggaard

• Fleggaard

•

Wassersleben

Kruså �

Wassersleben 10 · 24955 Harrislee
Tlf. 0049 461 318 22 39

Gode parkeringsmuligheder

Restaurant zum

Restaurant zum

Grønkål med hamburgerryg, 
kogt pølse, “Schweinebacke” 

og 1 snaps

13,50 €

Kålrabimos med 
hamburgerryg
eller kogt pølse

11,50 €

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

RING VENLIGST FOR BORDBESTILLING

Nyd den god mad hos Panorama 
med kig udover fjorden

Retterne serveres med ris, hvide eller brassede kartofler – efter eget valg

Hos os har du mulighed 
for at afholde enhver 

begivenhed:

Fødselsdage
Brunch

Bryllupper
Barnedåb

Begravelseskaffe
Julefrokost

Julefrokost
stadig ledige pladser - 
men få datoer tilbage

HUSK
BORDBESTILLING
OG À LA CARTE

Nytårsaften
stadig ledige pladser

HUSK
BORDBESTILLING
OG À LA CARTE

÷20%
i november og 

december

Jernbanegade 18 · 6330 Padborg Tlf. 74 67 23 28

Føn samt glattejern
norm. pris kr. 2498,-

Nu kun kr. 1299,-

Slesvigsk Parti · stemsønderjysk.dk

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

Heiko Frost
Genner

Holbøl mindedes de faldne
Efter gudstjenesten i 
Holbøl Kirke var der en 
mindesammenkomst 
for sognets faldne 
i 1. Verdenskrig fra 
1914-14.

Fhv. skoleinspektør Lorens 
Hansen lagde i minde-
lunden en krans for de 58 
faldne fra sognet. 

 Foto Jimmy Christensen

Stor gave
82-årige Theodor Filskov 
Andersen fra Padborg har 
doneret 200.000 kroner 
til de lokale egnsmuseet i 
Videbæk, Lokalhistorisk 
Arkiv i Videbæk og 
Brejning Egnsmuseum.

Det er en stor kærlighed 
til sin barndomsegn i 
Vestjylland, der har fået 
ham til at skænke de 
mange penge. 
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Slesvigsk Parti · stemsønderjysk.dk

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

Jette Callesen
Bjerndrup

Savværksvej 5,
BIL SÆLGES

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

TLF.  73674000

Kruså Autoværksted
v/ Johannes Bogh, mekanikermester

Savværksvej 5,
6340 Kruså

johs.r.b@mail.dk
Tlf. 20 64 80 54
Tlf. 73 67 40 00

Søger hjælpere til IT-
undervisning
Af Willi Nielsen

Ældre Sagen i Bov 
oplever et stigende 
behov for at kunne 
tilbyde IT-undervisning 
til ældre. Det er efter-
hånden nødvendigt at 
beherske IT, hvis man 
skal kunne klare sig i 
dagens Danmark 

Derfor ønsker lokalaf-
delingen at hjælpe ældre 

borgere, som ikke har så 
megen erfaring med IT.

Ældre Sagen i Bov tilby-
der for øjeblikket IT-kurser 
til knap 50 kursister, men 
der er en stor venteliste.

I øjeblikket har Ældre 
Sagen i Bov kun 5 
IT-undervisere og 13 IT-
assistenter, så der kan godt 
bruges flere frivillige, for 
dermed at få ventelisten 
nedbragt.

Du behøver ikke at være 

IT-ekspert for at melde 
dig. Det vigtigste er, at du 
har lyst til at deltage i det 
frivillige arbejde til gavn 
for lokalområdets ældre 
borgere.

Et IT-undervisningsforløb 
er typisk på 6-8 lektioner, 
ca. 2,5 timer én gang om 
ugen, og løber 2 gange om 
året.

Der undervises primært 

for begyndere, dvs. emner 
som: brug af internet, 
Nem-ID og e-mails, 
men der er også kurser 
for ”øvede”, hvor vi kig-
ger på Word, Excel, 
billedbehandling.

Jo flere der melder sig som 

kursister, jo større behov for 
undervisere.

Et hold er typisk på 8-12 
personer, og der er altid til-
knyttet 2-3 IT-assistenter til 
undervisningstimerne. De 
hjælper IT-underviseren, så 
der er mulighed for at støtte 
hver kursist.

Har du lyst til at gøre 
en indsats for andre på 
IT-området, så kontakt 
Ældre Sagen i Bov ś 
IT-kontaktperson: 

Annelise Følster, tlf. 7467 
2595 / 2094 3595, e-mail: 
a-hfoelster@mail.dk

IT-cafe
Udover IT-undervisning 
tilbyder Ældre Sagen i 
Bov, i samarbejde med Bov 
Bibliotek, også en IT-cafe, 
hvor man hver mandag 
fra kl. 14 til kl. 16 kan 
komme forbi på biblioteket 
for at få løst et problem, 
et spørgsmål eller en 
opgave i den forunderlige 
verden omkring en PC. I 
dette tidsrum sidder der IT-
frivillige, som hellere end 
gerne hjælper med alle de 
funktioner, som kan drille 
på PC’en. 

Der er stor interesse for IT-
undervisning blandt de ældre 
i Bov. 

 I BOV

ERHVERVSPOLITIKKEN 
SKAL STYRKES 

Aabenraa Kommune skal op i 5 
gear. Erhvervslivet skal have bedre 

vilkår, så vi får skabt nye jobs.

Lad os fokusere mere på iværksætterne. 
Ofte er de ildsjæle, som er til stor gavn 

for udviklingen i landdistrikterne.

Baggrund:

Født 1959 og opvokset i Kruså. Realeksamen 
fra Kruså Skole Landbrugsuddannelse fra 
Korinth og Bygholm Landbrugsskole.
Selvstændig landmand etableret i 1982 i 
Kiskelund ved Kruså med planteavl.
Minkfarmer siden 1986. I dagligdagen er 
der 3 fastansatte medarbejdere samt 
1 landbrugselev. I pelsningssæsonen 
deltager 12 – 14 sæsonarbejdere.
Foreningsaktiv omkring pelsdyravl og politik
Gift med Anni der på 28. år arbejder i Sydbank

STEM PÅ JENS WISTOFT
Byrådskandidat for Venstre Landmand

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

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

Hotel Frøslev Kro
Julefrokost ud af huset

 - 2 slags sild+ karrysalat
 - Fiskefi let med remoulade
 - Tarteletter
 - Leverpostej med
 - champignon og bacon
 - Medister
 - Frikadeller med rødkål

 - Kålpølser, hamburryg og
 - sønderjydsk grønlangkål
 - Risalamande med kirsebær sauce

110,-
Brød og smør kr. 20,-

Mortens Aften
Suppe, and

og ris a’ la mande

198,-
Husk bordbestilling

Juleplatte ud af huset
 - 2 slags sild
 - Fiskefi let
 - Æg med rejer
 - Gravede laks med senneps dressing
 - Medister med rødkål

 - Sylte med sennep og rødbeder
 - ost med nødder

105,-
Brød og smør kr. 20,-

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

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Mortens aften søndag d. 10/11 kl. 17-20

Andebryst m/ hvide og 
brune kartofler, rødkål samt 
franske kartofler. 
Hertil et glas øl, rødvin eller 
sodavand.

Dessert: ris a la mande 
m/ kirsebærsovs.

79,-
Kun

Gellett

Dametasker, rejsetasker, 
punge, mapper til herren 

og sælgeren på farten samt 
den bærbare computer.

Rejsekufferter i fl ere størrelser

HUSK Vi bytter 
med et smil frem til 
den 31. december

Vi ses Torvegade 16, Padborg

LÆDERVARER
TIL HALV PRIS
Vi er tilbage, og i år med et endnu større
og bredere udvalg i kvalitetslædervarer

Kig ind hvor udvalget er størst

50%

Rykind i Padborg
Selv om det regnede og 
blæste kiggede mange 
forbi Padborg Torvecenter i 
weekenden. 

Der var opera, karate, 
bål og bolsjer og 17 andre 
aktiviteter.

Det stride efterårsagtige 

vejr betød, at spejderne fik 
solgt noget varm cacao. 

Der opstod rigtigt mange skønne situationer i teltet - en kanin fik danse undervisning af en 
nybagt danmarksmester og en garder, en spejder og en karatepige krydsede hinanden. 
 Foto Jimmy Christense
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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

ALT I 

SERVICE/SALG

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

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

www.louispoulsen.com

Panthella Gulv
Design: Verner Panton

Bovvej 27, 6330 Padborg, Tlf: 74 67 30 38

Autoværksted for alle bilmærker
24 timers
nødservice

Mail: cs@cs-autotransport.dk

REVI
SION
SCEN
TRET

REVISION OG RÅDGIVNING 

TAL MED OS
Revisionscentret i Padborg ApS
Godkendt revisionsanpartsselskab

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

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

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

Norman Rudbeck

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

KRUSÅ EL-SERVICE · Tlf. 40 82 49 39 · www.krusaa-el.dk

AUT. INSTALLATØR ELEKTRISKE ARTIKLER

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22

hhjensen-el@hhjensen-el.dk
www.hhjensen-el.dk

Din Kloakmester
Nyt - Renovering - stort eller småt
Ring til Kim

Entreprenørservice

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg

www.el-teknik.dk

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

DIT SERVICE. GRÅSTEN  28/08/13  10:19  Side 1

Lunddal

André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Vil du have 
lokale butikker 
i morgen, så 

brug dem i dag

Ulykke i Holdbi

En personbil kørte mandag aften op i en traktor ved Holdbi.
 Foto Jimmy Christensen
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L u n d t o f t

70 års 
jubilæumsfest

Fredag den 6. december kl. 18.30
Kliplev Forsamlingsgård

Vi får en 3 retters menu, bestående af: 
Hønsesalat i skål, kalvesteg og is til dessert.

Formanden vil opridse nogle af foreningens største 
events og måske også se på fi askoer, hvorefter 

ordet er frit, til Dem der har noget på hjertet om 
det, der er sket i foreningens 70 års levetid.

I løbet af aftenen har vi lodtrækning om fi ne gevinster.
Pris: kr. 150,- + drikkevarer

Vi håber at se rigtig mange, også tidligere 
og frafl yttede medlemmer.

Hjertelig velkommen til en hyggeaften
Bindende tilmelding senest den 17. november

Til Christine tlf. 74 68 75 09
Bestyrelsen

KLIPLEV 
HUSHOLDNINGSFORENING
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T-SHIRTS
BISON
MANGE FORSKELLIGE
FARVER OG PRINTS
PR. STK. FØR 150,-

2 STK. NU 150,-

Ti
lb

ud
de

ne
 g

æ
ld

er
 fr

a 
d.

 2
9/

8 
og

 s
å 

læ
ng

e 
la

ge
r h

av
es

. A
lle

 p
ris

er
 e

r m
ax

im
al

pr
is

er
 in

cl
. m

om
s.

T-SHIRTS
BISON
MANGE FORSKELLIGE
FARVER OG PRINTS
PR. STK. FØR 150,-

2 STK. NU 150,-

Ti
lb

ud
de

ne
 g

æ
ld

er
 fr

a 
d.

 2
9/

8 
og

 s
å 

læ
ng

e 
la

ge
r h

av
es

. A
lle

 p
ris

er
 e

r m
ax

im
al

pr
is

er
 in

cl
. m

om
s.

T-SHIRTS
BISON
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FARVER OG PRINTS
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2 STK. NU 150,-

Felsted ugens venner

Generalforsamling
Torsdag 21. november kl 18.30

i Felstedhallen
Årsberetning ved formand Jan Andersen 

samt fremlæggelse af regnskab

Vedtægter fi ndes på
www.felstedugen.dk

Bestyrelsen
Felsted Ugens venner

25.000 kr til Knæk Cancer
Af Søren Frederiksen

Det lykkedes Kliplev 
at samle 25000 kr. ind  
ved den landsdæk-
kende indsamling til 
Kræftens Bekæmpelse.

Dagli’Brugsen havde mas-
ser af tilbud, hvor overskud-
det gik til indsamlingen, 
og omkring 250 mennesker 
lagde vejen forbi.

Knap 45 zumba dansere 
rystede brysterne til fordel 
for indsamlingen.

Der blev afholdt konkur-
rence om, hvad grisens vægt 
var, og Hans Andresen fra 
Perbøl havde møjsommeligt 
fundet det flotteste eksem-
plar frem, som han havde 
doneret til indsamlingen. 
Så hele 4 vindere måtte dele 
grisen, der vejede 104,75 
kg.

Tryllekunstneren 
Cheffmagic havde doneret 

et show til fordel for ind-
samlingen. Der blev lavet 
ballondyr til en stor del af 

de over 100 fremmødte 
børn med forældre.

Om aftenen kunne der 
så indtelefoneres 25.000 

kr. fra Dagli Brugsens 
indsamling til TV2 s store 
indsamlingsshow. 

Omkring 45 zumba dansere rystede brysterne til fordel for Knæk Cancer. 
 Foto Jimmy Christensen

Børnene morede sig ved 
trylleshowet. 
 Foto Jimmy Christensen

Menigheden tog flot afsked 
med sognepræst Eva Wiwe 
Løbner, som der venter nye 
jobmæssige udfordringer i 
Aabenraa. 
 Foto Jimmy Christensen Pensionistforeningen

Felsted - Bovrup - Varnæs

Musikeftermiddag
Med kun for sjov”

Tirsdag den 12 November Kl.14.00

Entre incl kaffe med kage kr .25,-

Juleafslutning med 
Luciapigerne

Tirsdag den 26 November Kl.14.00

Entre incl kaffe med kage kr. 35,-

Bestyrelsen

Stilfuldt farvel til 
sognepræsten
Af Kirsten Roland Hansen

Den hvidkalkede mid-
delalderkirke i Kliplev 
var torsdag aften fyldt 
godt op med folk, der 
ville sige farvel og 
mange tak tilderes 
sognepræst godt 9 år 
Eva Wiwe Løbner.

Forrest i kirken sad 
familien efterfulgt af et 
stort opbud af sognebørn. 
Der blev på trods af 
anledningen ikke sparet 
på humoren. Formand 

for menighedsrådet Marie 
Henriette Roberts holdt 
en meget personlig tale og 
flere af hendes kollegaer 
holdt nogle flotte taler. Eva 
Wiwe Løbners kollega og 
sparingspartner sognepræst 
Anne-Mette Damkjær 
Larsen, Ensted, gav hende 

en pakke guldkorn med på 
vejen.

Den skulle symbolisere 
de guldkorn, de to havde 
delt igennem tiden. Vibeke 
Andresen, der er kirkesan-
ger i Kliplev kirke, fortalte, 
at Eva Wiwe Løbner altid 
kunne høres på lang af-
stand på grund af hendes 

højhælede sko, der gav 
genlyd.

John Roberts gav hende 
et lille stykke tagsten, der 
var faldet ned fra Sankt 
Nikolaj Kirke i Aabenraa 
under mandagens storm. 
Han syntes, det var den 
helt rigtige gave, fordi hun 
i fremtiden skal arbejde 50 
% i Sankt Nikolaj Kirke 
og 50 % i Høje Kolstrup 
Kirke, som begge ligger i 
Aabenraa sogn.

Den belæste og 

inspirerende Eva Wiwe 
Løbner nævnte, at hun er 
taknemmelig for hendes 
tid i Kliplev. Hun er stolt 
af, at lokalbefolkningen tog 
så godt i mod hende, da 
hun startede og hun er glad 
fordi de alle har delt deres 
liv med hende.

- Når jeg tænker tilbage 
på min tid her, vil jeg altid 
huske det sociale fællesskab 
der er i byen og den tillid 

menigheden har vist mig 
gennem årene. Jeg håber 
de hver i sær vil huske 
mig, som hende der var 
der for dem, når de havde 
brug for det, siger Eva 
Wiwe Løbner, som midt i 
vemodet glæder sig over de 
mange gode timer, hun har 
fået med sine sognebørn i 
Kliplev. 
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Festlokaler udlejes
Festlokaler op til maks. 200 pers.

10 gæsteværelser
Enkelt, dobbelt og 

familieværelser

Kr. 300,- 
pr. pers. inkl. morgenmad

Bovrup Gæstegivergård
Bovrup Storegade 14
Bovrup
6200  Åbenrå

Telefon 74 68 02 06
www.Bovrupkro.dk

Stem lokalt! Stem perSonligt! 

aabenraa.venStre.dk

bor du i den tidligere lundtoft kommune? 
vil du Sikre lokal indflydelSe i aabenraa kommune?
Så Stem perSonligt på en af venStreS 5 kandidater i lundtoft-området! 

49 år, Bovrup. 
Ejer af et frilandsgartneri i 
Bovrup og et ejendomsmæg-
lerfirma i Letland. 

iver daabeck

50 år, Søgård. 
Byrådsmedlem. Chefsergent i 
Hæren. Medlem af Socialud-
valget, Plan- & Trafikudval-
get samt formand for Byg-
ningsforbedringsudvalget.

gert tonny larSen

53 år, Felstedskov. 
Hjemmesygeplejerske i 
Aabenraa Kommune. Medlem 
af bestyrelserne i Venstre 
Lundtoft og Kommunefor-
eningens Venstre.

birgit møller

33 år, Bjerndrup. 
Byrådsmedlem. Pensionskon-
sulent i Danske Bank.

karina tietje rogat

62 år. Bjerndrup. 
Tidligere borgmester, nu-
værende byrådsmedlem i 
Aabenraa. Regionsrådsmed-
lem samt formand for Region 
Sønderjylland-Schleswig.

HanS pHilip tietje

Diamantbryllup i Bovrup
Af Kirsten Roland Hansen

Torsdag den 7. novem-
ber kan Dorthea og 
Peter Vozny i Bovrup 
fejre, at de har været 
gift i 60 år.  De har 
planlagt at fejre det 
sammen med deres 
nærmeste familie og 
venner. Til festen kom-
mer der 48 voksne og 
7 børn. 
De mødte hinanden i 
Broager. Han arbejdede 
dengang for en landmand i 
Smøl og hun arbejdede hos 
slagter Lund i Broager. 

I 1951 blev han indkaldt 
til at aftjene sin værnepligt, 
hvor han i et år var tilknyt-
tet luftregimentet i Esbjerg, 
Ålborg og Hjørring. Efter 
endt soldatertid tog han 
tilbage til ”Den Danske 
Kro i Felsted”, hvor han 
i alt nåede at arbejde 3 
gange. Felsted Kro var også 
en bondegård dengang og 
det var på den tid, hvor der 
stadig blev brugt heste og 

hestevogne. Da han havde 
arbejdet ad 3 omgang blev 
parret gift og flyttede til 
Sønderborg. Der fik han 
arbejde på slagteriet. I 1960 
skiftede han retning og 
begyndte at køre lastbil. 
Han sluttede sin tid på 
arbejdsmarkedet efter 10 år 
ved Anton & Søn.

Dorthea var i nogle år an-
sat ved Slagter Schumacher 
i Egernsund. Senere 
begyndte hun at gøre rent 
på sygehuset. Derefter fik 
hun arbejde i køkkenet på 
Aabenraa Sygehus. Her var 
hun glad for at være. Hun 
sluttede på Feldsted Skole, 

hvor hun gjorde rent i 13 
år.

Parret boede i 14 år i 
Felsted inden de slog sig 
ned i Kværs. I dag bor på 
Bovrup Plejecenter.

De har ikke haft de store 
fritidsinteresser, men har 
været sammen om deres 5 

drenge og fundet ud af det 
hen af vejen. Senere var de 
sammen om deres 14 bør-
nebørn og deres 6 oldebørn.

- Det har dog været 
nødvendigt at holde Peter 
i ørene en gang i mellem, 
fortæller Dorthea med et 
glimt i øjet. 

Dorthea og Peter Vozny kan 
fejre diamantbryllup. 
 Foto Jimmy Christensen

Basar i Bovrup
Lørdag den 16. november kl. 14.00-17.00 

afholdes basar
på Bovrup Plejecenter

Overskuddet går til underholdning 
på plejecentret

Der er rigtig mange spændende ting

Sønderjysk ka� ebord
Salg af kranse & juledekorationer

Loppemarked
Tombola med mange � ne gevinster

Støt vennekredsens arbejde
så støtter du også Bovrup Plejecenter

Entscheide dich für S · schleswigsche-partei.dk

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

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

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra torsdag den 7. november til søndag den 10. november

der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

8 rundstykker
og 1 stang wienerbrød

4000

Merrild kaffe
Mellem-, mørkristet 
eller koffeinlet

Bananer
Den Dominikanske 
Republik

10 STK

1000

KL 1

åbent alle ugens dage

Beauvais 
ketchup

1000 GR.

2000
PR FLASKE

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET DIN 
MEDICIN I SPAR FELSTED

FRIT VALG

400-500 G.

3000
KG PRIS 60,00 - 75,00

Juleøllen kom 
til Kliplev
Af Søren Frederiksen

136 personer havde 
købt billet til spisningen 
i forbindelse med 
årest J-Dag på Kliplev 
Forsamlingsgaard, så 
man måtte allerede 14 
dage inden melde totalt 
udsolgt.

Og salen va da også fyldt til 
bristepunktet, da der blev 
serveret den traditionelle 
- og utrolig velsmagende - 
grønlangkål med kålpølser, 
skinke og flæsk og alt hvad 
dertil hører.

Hele salen var på ko-
geounktet, da den årlige 
julebryg ankom med lastbil 

kl. 20.59. Tuborg var vært 
ved den første juleøl i 2013, 
og i løbet af et snuptag 
havde Tuborgs Nissepiger 
og nissedrenge også fået 
langet 8 kasser julebryg 
ud til publikum, der var i 
festhumør.

I løbet af aftenen kom 
op imod 350 gæster på 
Forsamlingsgaarden, så 
det var en noget udkørt 
formand Nis Hye, der til 
lukketid kunne berette om 
en kæmpe begejstring.

Hele overskuddet ved 
J-dagen går til forsam-
lingsgårdens daglige 
drift og det frivillige ar-
bejde med at drive Kliplev 
Forsamlingsgård. 

Søde nissepiger kom med 
juleøllen på lastbil til 
Kliplev.

Dødsfald
Frede Hansen, Søgård 
Mark, er død, 75 år.
Han var en vellidt, afholdt 
og respekteret mand, kendt 
for sin store interesse for 
ringridersporten.

Allerede som 8-årig red 
han med ved sit første 
ringridning, og den inte-
resse fastholdt han i 67 år. 
Det sidste ringridning han 
deltog i var i sommer netop 
i Kliplev.

Frede Hansen var æres-
medlem i både Kliplev 
Ringriderforening og 
Gråsten Ringriderforening, 
hvor han blev medlem af 
rytterkomiteen i 1976. 
Han var forrider i Kliplev, 
Tinglev, Bylderup-Bov og 
Gråsten.

Han var født og opvokset 
i Kliplev. Som ung blev 
han gift med Ingrid, som 
han havde mødt ved Kliple’ 
Mærken.

Fem år efter giftemålet 

byggede de et parcelhus i 
Søgård, og i 1978 købte de 
en ejendom mellem Søgård 
og Kværs.

Frede Hansen var i 39 
år ansat som chauffør, 
senest 19 år hos vognmand 
Carl Henrik Christensen i 
Bolderslev.

Han efterlader sin hustru 
og en datter, der bor i 
Kliplev. En søn omkom ved 
en trafikulykke for 16 år 
siden ved Hamborg. 

Super Spar skifter 
navn til Spar
Af Kirsten Roland Hansen

Mandag den 3. novem-
ber ændret landets 120 
Super Spar butikker 
deres navn til Spar.

I Felsted Spar betyder 
det, at forretningen får et 
nyt facadeskilt uden for. 
Indenfor vil Købmand 
Peter Jensen og hans per-
sonale fejre det nye navn 
med det de kalder ”En vild 
pris fest”. Festen vil vare i 
3 uger, men kun inden for 
den normale åbningstid. 

På lang sigt vil Spars 

kunder kunne mærke 
forskellen ved at butikkens 
faste grundsortiment ”Gul 
pris” bliver udvidet til et 

sted mellem 500 og 600 
nye billigere varer. 

De ansatte i Spai Felsted vil de næste tre uger holde vild pris 
fest. Foto Jimmy Christensen
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Estate Gråsten - Vi hjælper dig med at finde den rette bolig.

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

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

 74 65 09 33
www.estate.dk

Rødstensvilla på rolig villavej 1- familieshus

Padborg
Ringgade 26

Sagsnr. 7357  

Pæn og velholdt rødstenshus, med
en attraktiv beliggenhed på rolig
villavej i Padborg by. Fra huset er
der via stisystemer gåafstand til,
indkøbscenter, børnehave,
fritidsfaciliteter og Padborg skole.

795.000Pris:
40.000Udb.:

4.940Brt.:
4.650Nt.:

Alternativ finansiering:
Brt./net: 2.936/3.057

150/61 650 1/3 2 1952

NYHED

Parcelhus med tilbygning fra 2006 1- familieshus

Kruså
Skovglimt 45
Sagsnr. 567  Pænt og indbydende 
parcelhus der løbende er blevet re-
noveret, senest med nyt badevæ-
relse og nyere tag. Til huset hører
bl.a. carport og garage. Fin træter-
rasse samt nem lukket have med
træer og buske.

1.190.000Andelsbevis:
6.128Mdl. boligafgift:

16.387Mdl. forbrugsafg. a/c:

131 821 1/4 1 1962

Stort familiehus midt i Gråsten 1- familieshus

Gråsten
Domhusparken 14

Sagsnr. 227  

Velindrettet parcelhus som bl.a.
indeholder stor dejlig stue og hele
6 værelser. Huset er central
beliggende i centrum af Gråsten by
nær alle faciliteter. Til huset hører
bl.a. carport, have med terrasse.

795.000Pris:
40.000Udb.:

5.039Brt.:
5.184Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.397/3.846

167 1.000 1/5 1 1965

BILLIGT PARCELHUS I CENTRUM AF BYEN

NY PRIS

Skøn beliggenhed 1- familieshus

Padborg
Oksevej 18

Sagsnr. 7389  

Pænt hus der gennem årene
løbende er renoveret og fremstår
særdeles velholdt. Huset er skønt
beliggende på blind vej med
gåafstand til skole, børnehave,
fritidsinteresser og centrum.

745.000Pris:
40.000Udb.:

4.552Brt.:
4.209Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.226/3.115

136 727 1/2 2 1930

Gennemrenoveret villa i Padborg 1- familieshus

Padborg
Nygade 44

Sagsnr. 7343  

Allergivenlig villa med en central
beliggenhed i Padborg. Villaen har
i perioden 2005 til 2012
gennemgået en omfattende
renovering både inde som ude
med bla. vinduer og døre, tag, mm.

998.000Pris:
50.000Udb.:

5.677Brt.:
5.082Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.165/3.074

161/12 771 1/4 2 1932

Rummelig parcelhus 1- familieshus

Padborg
Hasselhaven 9

Sagsnr. 610  

Her får du et flot parcelhus i
Padborg med god plads til hele
familien. Til huset hører flisebelagt
indkørsel til carport. Isoleret udhus.
Lukket og velpasset flot have samt
hyggelig terrasse/gårdhave.

1.550.000Pris:
80.000Udb.:

8.909Brt.:
8.287Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.205/5.307

252 1.322 2/4 1 1972

BEMÆRK BOLIGAREAL PÅ 252 KVM

Sommerhus beliggende nær strand Fritidshus

Vemmingbund
Rønnevej 7

Sagsnr. 630  

Yderst velbeliggende sommerhus
på 874 kvm stor grund, sælges nu i
Vemmingbund. Med udsigt ud over
marker, 100 meter til stranden og
utrolig rolig beliggenhed for
enden af blind vej.

1.150.000Pris:
60.000Udb.:

6.679Brt.:
6.180Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.558/4.327

79 874 1/2 1 1977

MED UDSIGT UD OVER ÅBNE MARKER

Villa med stor garage 1- familieshus

Varnæs
Varnæs Lærkevej 7

Sagsnr. 658-1  

I Varnæs sælges dette velholdte
parcelhus. Til huset hører bl.a.
flisebelagt indkørsel til dobbelt
garage med el-port, værksted samt
redskabsskur. Delvis overdækket
terrasse med læmur og stor have
med blomster og buske.

850.000Pris:
45.000Udb.:

4.722Brt.:
4.328Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.705/2.705

141 788 1/3 1 1972

Flot moderniseret villa 1- familieshus

Padborg
Ringgade 28

Sagsnr. 615  

Huset er over de seneste år blevet
flot moderniseret med nyt
eternittag og tagrender, komplet
renovering af 1.sal, nyt køkken,
indgangsparti  og meget mere. Til
huset hører bred indkørsel og
dejlig lukket have med terrasse. 

1.180.000Pris:
60.000Udb.:

6.820Brt.:
6.361Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 7.347/6.693

166/32 744 1/4 3 1949


