Ta k f o r d i d u
handler lokalt

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

Uge 48 26. november 2013 5. årgang

Hjemmelavet
Julemedister
GRÅSTEN
PADBORG
ILBUD
T
S
G
A
D
E
FR
Nissepigerne
hos Imerco Gråsten
er i gavehumør

Pr 1/2 kg

søndag den
1. december
de giver derfor

-20%

på alt i butikken*

Vi holder åbent
kl. 10 - 15
Husk også, at vi holder åbent de andre
adventssøndage fra kl. 11.00 til 15.00
*Tilbuddet gælder ikke i forvejen nedsatte varer,
Bellevue gavekort og Imerco gavekort

95
9

Begrænset
mængde

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

Og der
blev hygge

Eisbein m. sauerkraut
ærtepuré m.m.

Fredag den 6. december

kr.

145,-

ÅRETS SIDSTE

Smørrebrødsfestival
Fredag den 20. december kl. 18.30
Børn under 12 år

kr.

138,70,kr.

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

JUL I Malenes

50%
40%

på (str. 5-10 år)

på (str. 0-4 år)

appetit på julen
Borggade 2 | 6300 Gråsten
imerco.dk
Tilbuddene gælder kun i Imerco Gråsten søndag den 1. december.
Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for pris- og
afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

BLOMSTER

Malenes forhandler også

Torsdag den 28. november åben til kl. 21.00
Åbningstider

Mandag ............ LUKKET
Tirsdag............. kl. 14.00 – 17.30
Onsdag-Fredag kl. 13.00 – 17.30

Malenes4kids.dk | Østergade 4, Felsted | 6200 Aabenraa

CHOKOLADE

VIN

SPECIALITETER

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

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

2

SUPER

HUSK Libero eller änglamark bleer. Frit valg 75,-

Æbleskiver

Sukker

Fuglesang
hvidtøl

Fedtkager

DYBFROST

NT
+ PA
1 posse/2 kg

16,-

6 flasker

1 pose

Anthon Berg tærter

995

10,Pålækker

Beauvais

1 bakke

15,-

maks 30 stk pr kunde

Fyrfadslys

Amo eller
Gluten mel

Coop Sild

1 stk

20,-

1 pakke

10,-

Den gamle
fabrik

Ribena
1 stk

Oma
bagemargarine

1 glas

30 stk

10,-

15,-

Klemmentiner

15,-

1 glas

1 pose

15,-

10,-

Coop supper

Spanien, kl. 1

1 flæske

17,-

1 stk

10,BAGEREN

Knorr
sauce
1 pakke

1 bakke

1 stk

15,-

13,-

GRÅSTEN

10,BAGEREN

PADBORG

Julekage eller
Æblekrans

Valnøddebrød

1 stk

30,1000 rundstykker
hver lørdag
resten af året
Pr stk

Kom ned og se det spændende udvalg

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

22,-

1 stk

350

V
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BRUGSEN

Gråsten
Padborg
Premium
Roastbeef

Ovnklar
svinekam

Pr ½ kg

½ kg

1995

5995
Medister

Hakket svinekød
6-10%

Oksemedaljoner

1000 gram

Pakke med
2 stk

800 gr

40,-

65,-

3995

DELIKATESSE
Hjemmelavet
Fedt-surrib-sylte-æbleflæsk
Pr bakke
29,95

Æggesalat/reje salat
Alt godt fra havet
tun musse

Krydder
markrel

2 stk

VALG
T
I
FR

30,Risalamande
med kirsebærsauce

Ta 2 for

Pr 100 gr

1 stk

50,-

1095

1495

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage 8-19

Telefon 74 67 31 36

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 26. november til og med
lørdag den 30. november 2013 eller så længe lager haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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Uddeling af julehjælp

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

Nyt fra kirkegårdene
Vi er i fuld gang med grandækningen på
kirkegårdene.
Vi har en tradition for, at være færdige
med at dække alle gravpladser til, inden
første søndag i advent. Desværre har
orkanen, der hærgede landsdelen i slutningen af oktober, væltet mange træer på
kirkegårdene. Det har givet en masse op-

rydningsarbejde og betyder desværre, at
vi ikke blive færdige med grandækningen
af samtlige gravsteder inden den første
søndag i advent. Vi gør alt, hvad vi kan
for at blive færdige så hurtigt som muligt.
Vi håber på jeres forståelse.
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdsleder

Gråsten-Adsbøl og Kværs
Menighedsråd uddeler hvert år julehjælp, til de familier, der har behov. Som
nogle kirkegængere måske har bemærket, bekendtgøres det ofte fra prædikestolen, at alt der måtte komme i kirkebøsserne, går til julehjælp til sognets
trængende.
I vore Menighedsråd er det vigtigt at tilgodese børnene. Derfor består julehjælpen af en kasse fra Super Brugsen med
julemad, saft og sodavand, samt et
gavekort pr barn til Gråsten Boghandel.
Ansøgningerne behandles fortroligt i et
”juleudvalg” bestående af 3 medlemmer.

Har du og din familie brug for vores
hjælp, da send en ansøgning til kirkekontoret i Gråsten senest den 15.
december.
Gråsten-Adsbøl og Kværs
Menighedsråd

Aktiviteter
Tirsdag den 26. kl. 19.00
Film og foredrag i Multihallen, Kværs
Søndag den 1. december kl. 9.30
Gudstjeneste i Adsbøl OG Kværs Kirke
Søndag den 1. december kl. 11.00
Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Klingende mønt til lokale foreninger
Af Gunnar Hattesen

Der var højt humør, da
SuperBrugsen i Gråsten
fredag eftermiddag
overrakte 10.000
kroner til tre lokale
foreninger.
Pengene blev overrakt af
uddeler Jesper Thomsen.
Pengene er resultatet

af et støtteprojekt, som
SuperBrugsen i Gråsten har
haft gang i siden august.
Her har kunderne med
hjælp af plastikmønter haft
mulighed for at stemme på
tre lokale foreninger.
Repræsentanter for
Gråsten Løbeklub, Gråsten
Sejlklub juniorafdeling og
Gråsten Badminton Klub
modtog penge,

- Vores kunder har
været meget engagerede
i at stemme om, hvordan
de 10.000 kroner skulle
fordeles. Så vi glæder os til
at tage fat på en ny runde
til januar, hvor der igen er
lokale foreninger, der skal

støttes, siger en tilfreds uddeler Jesper Thomsen.
Samtidig opfordrer uddeleren kunderne frem
til jul at deltage i en
afstemning om, hvordan en
million kroner skal fordeles

mellem tre velgørende
organisationer.
De tre organisationer er Børns Vilkår,
Care Danmark og
Mødrehjælpen.
Kunderne får en mønt,
hver gang de handler. Den

kan de komme i tre forskellige rør, alt efter hvilken
organisation, de ønsker
støttet.
Lillejuleaften den 23.
december tælles mønterne
sammen, og millionen
fordeles mellem de tre organisationer efter, hvor mange
mønter, de har fået. 

Tre lokale foreninger fik
overrakt 10.000 kr. af uddeler Jesper Thomsen.

Vær med til at tænde

BYENS JULETRÆ
Fredag den 29. november
kl. 16 i Gråsten

Traditionen tro tændes juletræet på Torvet i Gråsten og er
derved startskuddet til en spændende julemåned i Gråsten by.

Mød op i Gråsten Slotsgård
Fredag den 29. november kl. 16.00
og lad os finde julemanden!
Derefter følges vi ad til Torvet, hvor
Julemanden tænder lysene på det
store juletræ på behørig vis.
Alle er velkomne til at være med!
Der uddeles slikposer til alle børn.
GråstenSpejderne DDS
og FDF Gråsten står
for arrangementet i
samarbejde med Gråsten
Handelsstandsforening

LÆSERBREV

Tak for støtte og tillid
Med 497 personlige
stemmer blev jeg den 19.
november 2013 genvalgt til
byrådet i Sønderborg.
Det er et resultat, jeg er
meget glad for og stolt over.
Det er rart, at det arbejde
man udfører, bliver belønnet og værdsat. Mange tak
for det.
De næste 4 år i byrådet

bliver spændende og anderledes. Nu bliver det som
politikker i opposition. Jeg
ser frem til også at arbejde
for lokalområdet og håber,
at i vil kontakte mig, hvis
i tror, jeg kan medvirke til
at løsne op for problemstillinger eller arbejde for en
bestemt sag.

Tak for jeres store
opbakning.
Jens Peter Thomsen
Medlem af byrådet for
Venstre
Stjerneparken 39
6300 Gråsten
Tlf. 2790 0229.
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BLACK
FRIDAY
FREDAG 29. NOVEMBER KL. 9.30-18.00

TILBUDDET GÆLDER KUN FREDAG 29. NOVEMBER

-20%
PÅ ALLE VARER
GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

HUSK ÅBEN SØNDAG 10.00-15.00
ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER

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

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

Gråsten
Gråsten

Slotsgade
7• 6300
Gråsten
Slotsgade
7• 6300
Gråsten
Tlf.:Tlf.:
74 65
www.toejeksperten.dk
74 30
6531
30•31
• www.toejeksperten.dk
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Ny ansat hos Butik M Årets juletræ i Gråsten
Af Søren Gülck

46-årige Bettina
Cording Corrin fra
Adsbøl er blevet ansat
hos Butik M i Gråsten.

fritid maler hun og begynder desuden om kort tid at
undervise på aftenskole i
billedkunst.
Jobbet i Butik M er en
dejlig spændende butik med
et stort og bredt udvalg,

siger Bettina Cording
Corrin, som glæder sig til at
yde en god kundebetjening
og højt serviceniveau.
Hun afløser Annelene
Eriksen, der er gået på
efterløn. 

Bettina Cording Corrin
kommer med en rygsæk
fuld af erfaringer. Hun er
uddannet både butiksassistent og skrædder.
Uddannelsen som skrædder bruger hun blandt andet til at sy dåbskjoler, som
hun selv designer. I hendes

Af Søren Gulck

Årets juletræ blev
fredag sat på Torvet i
Gråsten. Det er et af de
hidtil smukkeste.

Juletræet skal i december
sprede lys til glæde for byens
borgere og gæster. Træet
tændes fredag kl. 16.30.


Foto Søren Gülck

MOMSFRIE DAGE

gælder fra torsdag den 28. nov. t.o.m. søndag den 1. dec.

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

TORSDAG FRA 15 - 20

Kom og mød kokken Jette Valentin, tidligere ejer af
Vemmingbund Strandcafé, som laver tarteletter med
forskellige fyld.

Niels Jessen ApS

• Rejer i hummer sauce
• Svampestuvning
• Skinke med asparges og ærter

Følgende er på menuen:
• Høns i asparges
• Kyllingefyld med sprøde grøntsager
• Orientalsk variation

n
e
t
f
a
T
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T
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H
kl. 15 -20
G
a
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f
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N
e
b
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m
e
OPE torsdag den 28. nov

N
E
S
M
O
M
R
A- fredag - lørdag & søndag
SrP
sdag

-20%

*

*Gælder ikke i nedsatte varer og kampagnetilbud
... fordi din bolig fortjener det bedste!

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 10.00 – 17.30
Lørdag 10.00 – 14.00
1. & sidste søndag i mdr. 11 – 15

Tag en bid
af Gråsten
Handelsstandsforeningen

Vi serverer tarteletter

Alle
varer

i hele december til at pryde
Torvet i Gråsten som byens
juletræ. 

Træet er 13, 5 meter højt,
og har de seneste 25 år vokset ved Kirkegårdskontoret
på Kirkegårdsvej i Gråsten.
Menighedsrådet har sammen med kirkegården valgt
at donere træet til Torvet,

Bettina Cording Corring er
ny ansat hos Butik M i
Gråsten. Foto Søren Gülck

to

da træet var ved at blive for
stort.
Det smukke træ kommer

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

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16
Dieter Skovbo
Tlf.: 26 71 86 19
post@dieterskovbo.dk
•
•
•
•
•

Baby
Barnedåb
Konfirmation
Bryllup
Din fest

FOTOGRAFERING
ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. 7.00-22.00
RING 74 65 17 48
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DE SØDE NISSEPIGER SÆLGER

J U L E T ØJ, F O D T ØJ O G G AV E R
M E D R A B AT

20%
PÅ A L L E VA R E R
O G S Å U D VA L G T E
I L SE JACO BSEN
PRODUKTER

VI
PA K K E R
GERNE DINE
J U L E G AV E R
IND

TILBUDENE GÆLDER
IKKE I FORVE JEN
N E D S AT T E VA R E R
K VA L I T E T B E TA L E R S I G

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

ÅBNINGSTIDER
M A N – TO RS

10 . 0 0 – 17. 3 0

FREDAG

10 . 0 0 – 18 . 0 0

L Ø R DAG

10 . 0 0 – 13 . 0 0

S Ø N DAG

11. 0 0 – 15 . 0 0

RELAX SHOE

8
www.optik-hallmann.dk

J U L E G AV E Høreapparater
UDEN egenbetaling og UDEN
*Når du får høreapparater hos os.

JULETILBUD :*tynde plastikglas, super antirefleks og R A B A T
hærdning inklusive synsprøve:

1100.1990.-

enkeltstyrke: KUN DKK

Klip kuponen ud
og tag den med
i butikken
DKK

flerstyrkeglas: KUN DKK

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

Aabenraa
Tlf. 74623470

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Haderslev
Tlf. 74536068

Horsens
Tlf. 75611600

1000.- 3000.DKK

Rabatten gives ved køb på minimum 1990,Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.
Kun 1 kupon pr. kunde · Gyldig indtil 31. Dec. 2013

Risskov/ Veri Center
Tlf. 86784337

Ikast
Tlf. 97154515

Rabat Kupon*

Fa en gratis brille op til:

✂

mange forskellige slags fra:
*Prisen gælder også for alle andre designerstel op til 1000,-

K U P O N * ventetid !

Kolding
Tlf. 75531053

Odense
Padborg
Tlf. 63123230 Tlf. 74673070

Hos os får I:
Super små diskrete, behagelige, digital
høreapparater med retnings-bestemt mikrofon,
med den nyeste software.

Ribe/Høm
Tlf. 75441544

Sønderborg
Tlf. 74422300

Sundhed starter indefra
- vil du have tjekket din ryg?
Chiropraktik Zentrum Wassersleben
v/ Hanne Futtrup



dansk autoriseret kiropraktor

GRATIS
Ring
og hør RYGSCREENING
nærmere

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

KLINIK

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

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

Fodpleje

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

Så er du
i de beds
t
hænder! e

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

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

Kongevej 32, Sønderborg
Telefon 74 42 92 99

Psykisk syge går
lysere tider i møde
Af Kirsten Roland Hansen

I Gråsten ligger der en
lille perle. Det er støttecenter, Christiansro
på Konkel, som altid
har haft fokus på det
menneskelige hos
de 106 sindslidende
borgere, som er tilknyttet værestedet.
De 9 ansatte udgør en
tværfaglig vifte af forskellige former for hjælp.
Støttecentret har taget godt
i mod de nye tanker om, at
psykisk syge skal have en
sundere livsstil, og de har
omsat ideen til praksis ved
at lave forskellige aktiviteter
for at fremme sundheden

www.kiro-kongevej.dk

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

Ansvarshavende
redaktør

Vojens
Tlf. 74541550

Tina Andersen, Bibbi
Thordsen og Gitte Eckert
er tilknyttet værestedet
Christiansro.

Telefon 0049-461-77 49 244

Fodpleje

Vejle
Tlf. 75720512

Fotograf

for dem, der er tilknyttet
bostedet.
Hver morgen går personalet og brugerne en
tur i 20 minutter og det
gentages om eftermiddagen. På turene laver de
gymnastikøvelser. Vigtigst
af alt er, at de kommer ud
i den friske luft sammen
med andre. Det er netop
kontakten med andre, der
er det største savn for psykisk syge. For det at være
psykisk ustabil medfører, at
mennesker trækker sig ind i
sig selv, enten fordi de ikke
vil være til besvær for andre
eller fordi de ikke magter at
være i andres selvskab.
Men isolation forværrer i
de fleste tilfælde en hvilken
som helst psykisk lidelse.

Kontaktperson
Fra 1. januar 2014 starter
et pilotprojekt, hvor 30
brugere er med. Det går ud
på, at de enkelte patienter
får en kontaktperson, som
primært får ansvaret for at
være i kontakt til alle de andre aktører i det offentlige.
Det sker, så borgeren ikke
bliver den, der skal kastes
rundt i det systemet, men i
stedet bliver sat i fokus.
Allerede nu har nogle af
beboerne på Christiansro
fået udleveret en Ipad, der
er koblet op til et Callcenter. Ideen er, at selvom
personalet er gået hjem,
skal de sindslidende stadig
have mulighed for at kunne
komme i kontakt med
nogle fagpersoner, der kan

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

Foto Jimmy Christensen

hjælpe dem igennem en
mindre krise, så et tilbagefald undgås.
Susan Nielsen fortæller,
at hun er kommet så langt
i sit forløb, at hun stort set
er i stand til at klare sig
selv på lige fod med andre,
men hun vil dog ikke
undvære at komme forbi
Christiansro 2 gange om
dagen. Der har hun har sit
primære netværk.
Tina Andersen nævner, at
da hun flyttede ind i 2010,
var hun psykotisk og ude af
stad til at klare hverdagen. I
dag har hun lært at klare de
daglige ting og hun fungerer fint på arbejdsmarkedet.
Også motion har hjulpet
hende rigtig meget: Hun
cykler dagligt 27 km, og
oplever, det dejligt at blive
naturlig træt.
Da Gitte Eckert kom til
Christiansro var hun svingdørspatient i sundhedsvæsnet. Hendes hverdag var
præget af isolation og ensomhed. I dag har hun det
så godt, at hun drømmer
om at komme ud at holde
foredrag om sine erfaringer,
så andre kan høre, at det
ikke er ens sygdom, der
skal bestemme, hvordan
ens liv skal leves. 

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

Grafisk
tilrettelæggelse

Grafisk
tilrettelæggelse

graasten-avis@graphos.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef
Søren Gülck

Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Tlf. 29 25 95 50

Tlf. 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

redaktion@graastenavis.dk

sg@graastenavis.dk

jc@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

Graphos Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk
Conchi García

JULEGAVER INTERSPORT
Badminton sko

Fodboldsko

Håndboldsko

809 M

Enganche

Gel Beyond

børn

Dame og
herre model

95
9
29

95

499
SHB 86

Victory
95
9
4
5

Spar

200

SPAR

Absolado

95

999

700

95
9
9
5

Badmonton ketchere

Håndbolde

40%
Isometric
Power

T3

Spar

300

95
9
19

95

399

50%
Spar

TI 1000

Altea

200

95

399

95
9
19

Sportstasker
M bag
Spar

100

95

199

Du kan bytte din vare over hele landet inden for 30 dage. Pengene udbetales mod forevisning
af bon, indenfor 8 dage. Returretten gælder fra den dato, der er påført byttemærket eller
bonen. Ved gaver er datoen på byttemærket altid den dato, du skal give din gave.

Rohleder Sport
Nygade 14, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 21 21
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Motorsave fra

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

3975,-

MS 391 MOTORSAV

Gråsten fik et
flot valg

4,5 hk. 37 cm sværd.
Fås op til 50 cm

Af Gunnar Hattesen

Pris 5975,minus den gamle
motorsav

Der var jubel hos
Socialdemokraterne,
Venstre og Slesvigsk
Parti, da resultatet fra
Gråsten indløb.

Tilbuddet gælder kun i uge 48

MS 251 MOTORSAV

SIKKERHEDSÆT

3,0 hk. 35 cm sværd
før 3695,-

før 2845,-

SPAR 750,-

SPAR 700,-

NU

2995,-

Jens Peter Thomsen (V)

MS 170 MOTORSAV
1,6 hk. 30 cm sværd
før 1870,-

SPAR 375,-

2095,-

1495,Tinggårdvej 5, Ragebøl
www.skoett.dk

Socialdemokraternes
borgmesterkandidat fErik
Lauritzen ik 451 personlige
stemmer i slotsbyen. I hele
kommunen fik den nye
borgmester fra Blans 3.629
personlige stemmer.
Charlotte Riis
Engelbrecht hentede på
hjemmebane 184 stemmer.
Hun fik den genvalgte
kvinde i alt 523 stemmer i
Sønderborg Kommune.

6400 Sønderborg
Telefon 74 48 66 66

Erik Lauritzen (A)

Åbningstider
Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag
9.00 - 12.00

Preben Storm fik i
Gråsten 234 stemmer og i
hele kommunen i alt 315
stemmer. Dermed blev han
også genvalgt.
Britta Kubiak fik i alt 125
personlige stemmer, men
opnåede ikke valg, mens
Hans Jørgen Albrechtsen,
Kværs, fik 66 personlige
krydser.
Fremgang
Hos Venstre forøgede
det lokale byrådsmedlem
Jens Peter Thomsen sit
personlige stemmetal fra
485 stemmer i 2009 til 497
stemmer på valgdagen. Sten
Holm fik 56 stemmer.
Hos Slesvigsk Parti overraskede Bodil Matzewska
med at få 172 personlige
stemmer. Hun blev dermed
nyvalgt til byrådet. Nyvalgt
blev ligeledes Sven Jensen,
Tørsbøl, med 88 stemmer.
Fælleslisten fik et katastrofevalg. Aase Nyegaard fik
en gigantisk vælgerlussing.
Det smittede af på den
lokale kanddat Gunder P.
Jensen, Kværs, som måtte
nøjes med 38 stemmer. 

SUPERBRUGSEN GRÅSTEN

Endnu et godt tilbud
fra en af vores lokale
leverandører

Højer pølser tilbyder:
sampak

Hjemmelavet
Hamburgerryg vægt
ca 1000 gram
+ 8 Hjemmelavede kålpølser
kun

100

00

SPAR ca

50%

SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag - søndag kl. 8-18
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HUSK AT BESTILLE FRISKSLAGTET

JULEFJERKRÆ(S)
Sidste frist for bestilling: 12/12 12.00
Sidste frist for afhentning: 20/12

Gråsten Berberie Gourmet And

64

*DIPLOMKVALITET*

Pr. ½ kg

95

Andebryst, andelår, sprængt
og røget and på bestilling

Gråsten Landkyllinger
*DIPLOMKVALITET*
1500 - 1700g

Foto Jimmy Christensen

Af Søren Gülck

Publikum var aldersmæs
sigt meget bredt, da
Gråsten Handelsstands
forening holdt man
deaftenen på Marina
Fiskenæs med hele

Danmarks blærerøv Mads
Christensen som aftenens
hovedattraktion.
Yngste deltager var 19 år,
mens alderspræsidenten var
86 år.
Blærerøven, provo
katøren, sønderjyden

*Anbefalet af landets førende kokke*

Pr. stk.

(Unghaner)

Gåsebryst, gåselår, sprængt
og røget gås på bestilling

109 95
Pr. stk.

1700 - 1900g

Gråsten Kalkun

Suppehøns
*Store og kødfulde *

119

Udbening af kalkun pr. stk. 35,00

95

Kalkunbryst, kalkunlår,
sprængt og røget kalkun
på bestilling

Pr. stk.

1900g /+

og intertaineren Mads
Christensen leverede et
brag af et show. I det halv
anden time lange show fik
Mads Christensen rusket
godt og grundigt op i folks
selvforståelse og fordomme
om os selv. 

Gråsten Fjerkræ A/S
Kværsgade 18 • Kværs • 6300 Gråsten
Tlf: 74 65 90 71 • Fax 74 65 90 75
bogholderi@unghanen.dk • www.unghanen.dk

13.00 - 17.00

800 GR.

39

95

Skinkeschnitzler
eller Skinketern

2 STYK
450 GR.

1/2 KG.

16

Hver fredag fra

- bestil i god tid!

HENRIK

8-14 % fedt.

Åbningstider:

Undgå kø...

TILBYDER I DENNE UGE

95

5995

Pr. ½ kg

EUROSPAR SLAGTEREN

Hakket
Oksekød

8995

Pr. ½ kg

Gråsten Hanekyllinger

Lattermuskler kom på
arbejde

Gråsten Frilandsgås

99 95

Bag selv
Leverpostej

35.-

2 STYK

300 GR.

KG. PRIS 33,90

Slagterens hjemmelavede
Frikadeller

Kalkununderlår
Wienerschnitzler
eller Medaljoner

4 STYK

39

95

2 STYK
1000 GR.

Skaftkoteletter,
Fadkoteletter eller
Svinekoteletter

69.-

1/2 KG.

20.-

9

300 GR.

95

49

95

Tykstegsbøffer

Tilbuddene gælder fra onsdag den 27. november til og med lørdag den 30. november 2013 eller så længe lager haves.

En flok lærere fra Gråsten Skole fik en herlig oplevelse.

2012

KG. PRIS 19,90

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-21
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Vitfoss Gråsten
VIRKSOMHEDSPROFIL

Vi har besøgt Vitfoss,
hvis historie går tilbage til 1930, der
begyndte som en
mindre engros korn og
foderstofforretning.
I dag, 83 år efter, er Vitfoss datterselskab af DLG og en højt specialiseret
virksomhed med topmoderne faciliteter og specialiseret viden. Begge dele
er her i 2013 en afgørende faktorer
for virksomhedens stærke position,
indenfor kundetilpassede vitamin og
mineralblandinger til husdyr.

Næste step Kina
Virksomheden er i dag en global
aktør, med større og mindre produktionsenheder i 13 lande, hvor
lande fra det tidligere Østeuropa er
stærkt repræsenteret udover Frankrig,
Tyskland, Sverige. Næste step bliver

Kina, hvor der ligger et enormt potentiale for fremtidig udvikling.

Fakta
Vitfoss hovedsæde er i Gråsten, hvor
også langt den største produktion af
foder finder sted.
I Gråsten er der godt
130 ansatte, der fordeler
sig med ligeligt mellem
produktions og administrationsmedarbejdere.
Globalt omsætter virksomheden for 2,7 milliarder kroner, et tal som
vil udvikle sig positivt de
kommende år.
Dagligt forarbejdes
alene i Gråsten 600 tons
husdyrfoder, fordelt på
et utal af foderkombi-

nationer, der kan tilpasse individuelt til det enkelte landbrugs krav til
foderblandinger.
De store mængder betyder at der
hver dag i
Gråsten modtages mellem
20 – 30 lastbiler, der pumper
råvarer ind
og ud i vores
siloanlæg.
Vi har været rundt på
virksomheden
og talt med
flere medarbejdere fra såvel administrationen som
produktionsmedarbejderen.
Man fornemmer et godt arbejdsklima
og miljø, hvor medarbejderne stortrives, er åbne og udadvendte, trods det
på sin vis er en lidt lukket verden.

- Fra virksomheden lægger vi stor
vægt på at vores medarbejdere trives.
De medarbejdere der vil og har ambitioner om at gøre karriere, hjælper
vi gerne på vej op af karrierestigen,
siger Kenneth P. Madsen der er marketing ansvarlig på Vitfoss.
Et godt eksempel er Sharif Popal,
der i 1999 kom til Danmark fra
Afghanistan som politisk flygtning.
Sharif blev ansat i produktionen som
alm. produktionsmedarbejder. Han
faldt hurtigt til i Danmark, havde en
god evne til tilpasse sig i virksomheden og lærte hurtigt dansk. Fra 2004
gik det stærkt fremad for Sharif, og
siden 2010 har han bestridt stillingen
som produktionschef på Vitfoss.
Dagligt leder Sharif 25 medarbejdere,
og fra sit kontor er det Sharif der har
fingeren på pulsen, med det store
overblik over hele Vitfoss daglige
produktion.

Grafisk afdeling
Vitfoss har i dag sin egen marketingafdeling med grafisk- og webarbejde,
med fire medarbejdere.

Grafiker Henrik Brag fra Nybøl står på
tredje år i spidsen for Vitfoss grafiske
afdeling
Afdelingen håndterer både dansk og
udenlandsk marketing, og har sit eget
trykkeri, der løser størsteparten af
opgaverne med fremstilling af publikationer mv.

Lager

Produktionschef
Sharif Popal (til højre) sammen med
Martin Grünberger
fra Gejl Å der har
været ansat 25 år i
produktionen.

Jan Nielsen fra Gråsten har været
ansat på Vitfoss i 23 år, heraf langt de
fleste på lageret.
Jan nyder sit job på Vitfoss, som
harmonerer godt med jobbet som
brandmand.
Jeg er glad for at Vitfoss er positiv
er fleksibel når der kaldes til brand.
Også mine kollegaer bakker mig op
så de har også en stor del af æren for
at jeg kan virke som brandmand.
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Uændret kontingent i golfklub
På den nyligt afholdte
generalforsamling i
Benniksgaard Golf Klub,
hvor 83 medlemmer var
mødt frem, var der stor
tilfredshed og positive
tilkendegivelser fra
medlemmerne, hvilket
også kunne konstateres på, at der kun var
1 nyvalg til bestyrelsen
og resten genvalg.

Find Holger og Julemanden kommer til Ulsnæs-Centret på
søndag.

Find Holger og
Julemanden
Af Søren Gülck

Den verdenskendte
børnebogsserie figur
”Find Holger” kommer
søndag den 1. december til
Ulsnæs-Centret.
Kl. 12.30 starter jagten på
Find Holger. Det er ham
med den rødstribede hue,
der har det med at blive
væk. De fem første børn,
som opdager Find Holger,

vinder en bog med masser
af Holger-tegninger.
Derefter underholder Find
Holger med et sceneshow,
så der bliver masser af grine
ad.
Kl. 13.30 skal børnene
sammen med Find Holger
på udkig efter Julemanden.
Normalt plejer han at ligge
og sove, så børnene skal
vække ham. Derefter uddeles der godteposer til alle
børn. 

Ny lærer
Når Erik Lauritzen 1.
januar tiltræder som
borgmester i Sønderborg
Kommune åbner det for
en stilling som lærer på
Gråsten Landbrugsskole.
Han har siden 1. februar
2000 været ansat som økonomilærer på skolen.
- Vi vil gerne ønske Erik

Indbrud
En 20-årig mand fra
Sønderborg samt en 28årig mand fra Rumænien
blev fredag eftermiddag
ved Retten i Sønderborg
varetægtsfængslet frem til
18. december for at have
begået indbrud i en villa på
Slotsbakken i Gråsten.
Indbruddet fandt sted

stort tillykke med de nye
udfordringer, siger forstander Karsten B. Dressø.
Skolen går i nær fremtid
i gang med at finde en
afløser til undervisning i
bl.a økonomi på lederuddannelser og hovedforløb,
hvor skolen til 1. februar
modtager nye elevhold. 
torsdag formiddag, og de
to indbrudstyve blev anholdt kl. 11.40, da de kom
kørende i en varevogn, som
var set i forbindelse med
indbruddet.
Bilen var fyldt med
tyvekoster. Politiet fandt
derefter frem til indbrudstyvenes lokale tilholdssted,
som ligeledes bugnede af
stjålne sager. 

Ligeledes udviste det seneste regnskabsår et fornuftigt
resultat, således at kontingentet forbliver uændret på
alle punkter.
Siden banens indvielse i
1997 har ingen tidligere
ejere kunnet få økonomi
i golfbanen, så det var
således en tilfreds og positiv
direktør og ejer Bettina og
Jens Enemark som udtalte,
at de med en god bestyrelse

i klubben og en engageret
medarbejderstab, har
kunnet vende tidligere års
underskud til overskud på
bare 2 år.
Ligeledes var der fra medlemmerne fuld opbakning
til ikke at sælge greenfee til
spotpris, som det skete for
nogle år siden, hvor anlægget var så fuldt belagt med
gæster, som klubben stort
set ikke havde overskud

på, men tværtimod begrænsede medlemmernes
spillemuligheder.
Der kom flere gode input
og forslag, som bestyrelsen
vil arbejde videre med
ligesom ejeren fortalte om
nye tiltag og investeringer
i anlægget, så den høje
standard kan videreudvikles til gavn for nuværende
og nye meget velkomne
medlemmer. 

KØB JULEGAVER
PÅ SØNDAG
0
.0
5
1
0
.0
0
1
.
L
K
R
E
B
M
E
C
E
D
DEN 1.

SPAR 20%

PÅ ALLE VARER
I BUTIKKEN

Glædelig jul
Fratrækkes ved kassen. Gælder
ikke tilbuds- og nedsatte varer

Schmidt
&
Dreehsen
Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86
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h-Line.

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

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

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

gma

Trælast

Byggemarked

Hverdage: 7:00-17:30

Hverdage: 7:00-17:30

JULEGAVER FINDER DU I BYGMA GRÅSTEN
HUSK SØNDAGSÅBENT 1. DECEMBER KL. 10-14
stk
Priser6 fra

TECH-LINE

99,-

Kernen i systemet er en netledning til 230 V. Den følger med
de fleste startsæt, alle net og næsten alle lysfigurer. På hver
netledning kan du bygge systemer med op til
100 m kæde.
• Kan bruges både ude og inde
• Systemet kan sidde ude hele året.
• Sparer op til 90% på
elregningen
(sammenlignet med
alm. glødepærer)
Startsæt
• Lang levetid (ca. 10 x tiden
45
LED lys
for alm. glødepærer)
• God til store lysdekorationer
– kæder op til 4.000 LED
• Ingen transformer
UDVID MED SIRIUS TECH-LINE
• Varmt hvidt lys
FORLÆNGERSÆT

TTERILYS LONE

LYSKÆDE DAVID
Grøn.

Udvid med forlængerkæder fra Sirius Tech-Line.
45 LED lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.
Mål: 4,5 + 1,5 m ...............................................................

179,-

90 LED lys. Strømforbrug: 5,4 W/230 V.
Længde: 9 m .....................................................................

329,-

59,-

2 stk

199,-

frit valg
frit valgANTERNE

199,199,-Jul i bygma

45 LED lys. Strømforbrug:
2,7 W/230
Sort. 15 x 11x
6 cm.V.
Mål: 4,5 + 1,5 m SIV
...............................................................
HJERTE
LANTERE AURA
Champagne. Stort hjerte
LANTERNE AURA
FoRLÆNgERSÆT TEcH-LiNE
FoRLÆNgERSÆT
TEcH-LiNE
15 x1611x
(højde:
20 Sort.
cm) med
LED6 cm.
Sort. 15 x 11 x 6 cm.
Forlæng din kæde med op til 3.000 lys.
Forlæng din
kædelys.
med
til 3.000
lys.
STARTSÆT
TEcH-LiNE
5 mopklar
ledning.
Udvid
medlys.
forlængerkæder
fra Sirius
Tech-Line.
45 LED lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.
45 LED
Strømforbrug:
2,7 W/230
V.
2 stk
STARTSÆT
TEcH-LiNE
45Længde:
LED lys. Strømforbrug:
2,7 W/230 V.
Længde: 4,5 m .................................................................
4,5 m .................................................................
STARTSÆT TEcH-LiNE
Udvid med
forlængerkæder fra Sirius Tech-Line.
Mål:
+ 1,5
...............................................................
fra
Sirius Tech-Line.
90 LED lys. Strømforbrug: 5,4 W/230 V. Udvid med forlængerkæder
904,5
LED
lys.m
Strømforbrug:
5,4 W/230 V.
LYSKÆDE
WALTERTEcH-LiNE
45 LED
lys.
Strømforbrug:
2,7 W/230 V.
STARTSÆT
STARTSÆT
TEcH-LiNE
45 LED lys. Strømforbrug:
2,7
W/230
V.
Længde:
9
m
.....................................................................
Længde:
9
m
.....................................................................
FoRLÆNgERSÆT
TEcH-LiNE
2
stk
med
forlængerkæder
Tech-Line.
indendørs
udendørs
brug. fra Siriusfra
Udvid
med
forlængerkæder
Sirius
Tech-Line.
Mål:Til
4,5
+Udvid
1,5
mog
...............................................................
Mål: 4,5
+ 1,5 Forlæng
m ...............................................................
din kæde med op til 3.000 lys.
25
hvide
LED
lys
med
grøn
45 LED
lys. Strømforbrug:
2,7 W/230
45 LED
lys.
2,7V.W/230
V.
clips. Strømforbrug:
1,5Strømforbrug:
W/230
45 LED TEcH-LiNE
lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.
FoRLÆNgERSÆT
2 stk
FoRLÆNgERSÆT
TEcH-LiNE
4,5m+ netledning.
1,5 m
...............................................................
V. 12 mMål:
+ 1,5
Længde:
m3.000
.................................................................
Forlæng din kæde
med4,5
op til
lys.
Mål:
4,5
+
1,5
m
...............................................................
Forlæng din kæde med op til 3.000 lys.
FoRLÆNgERSÆT TEcH-LiNE
90 LED lys. Strømforbrug:
45 LED lys. Strømforbrug:
2,7 W/230 V. 5,4 W/230 V.
45 LED lys.
Strømforbrug:
2,7opW/230
V. lys. Længde: 4,5 mLængde:
FoRLÆNgERSÆT
Forlæng
din kæde med
tilTEcH-LiNE
3.000
9 m .....................................................................
.................................................................
LYSESTAGE
LANTERNE AURA
Forlæng
din kæde med
op til V.3.000 SUSSIE
lys.
Længde:45
4,5LED
mlys.
.................................................................
Strømforbrug:
2,7 W/230
90 7LED
lys.lys
Strømforbrug:
5,4V.W/230 V.
Rød eller hvid.
LED
0,42 W/230
1 LED lys. Sort.
Længde:
4,5lys.
m .................................................................
45 LED
Strømforbrug:
V. m9ledning.
m .....................................................................
39V.2,7
x 32W/230
cm +Længde:
1,85
90 LED lys.
Strømforbrug:
5,4 W/230
LED
lys. Strømforbrug:
5,4 W/230 V.
Længde:
4,5 m .................................................................
Længde:90
9m
.....................................................................
JULETRÆ
MINI DØGN/UGEUR
Længde:
9 mlys.
.....................................................................
90 LED
Strømforbrug:
5,4 W/230
NORMANN
GRAN V.
Digital. Uden jord. Til indendørs
Længde: 9 m .....................................................................
brug. 14 program-muligheder
160-220 cm. Tilspidset
samt vilkårligt program til brug
– lige til at sætte på fod.
ved bortrejse.

Hvid. Ø3,5 cm.

199,Jul i bygma Jul
i bygma
199,9

79,-

Priser fra

249,-

1

,
-

Jul i bygma
Jul i bygma
Jul
Juli bygma
i bygma

Jul i bygma

YSESTAgE SUSSiE

TRÆ RANJA
24 LED lys. 60 cm ..........
36 LED lys. 80 cm ..........

59

.

249,299,-

249,-

Priser fra

249,-

SPAR 20,-

45 LED lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.
VINDUESVASKERSÆT WV 50+
Mål: 4,5 + 1,5 m ...............................................................
Sprayflaske med frottéklud.
Beholder: 100 ml. Arbejdsbredde:
FoRLÆNgERSÆT TEcH-LiNE
mm.
Forlæng din kæde med op til280
3.000
lys.Drifttid: 20 min.

70 LED LYS

160 - 220 cm

24995

. 4,5 m .................................................................
de:
D.....................
lys. Strømforbrug: 5,4 W/230 V.

de: 9 m .....................................................................

45 LED lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.
Længde: 4,5 m .................................................................

TILSPIDSET

med forlængerkæder fra Sirius Tech-Line.

D lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.
5 + 1,5 m ...............................................................

ÆNgERSÆT TEcH-LiNE

ng din kæde med op til 3.000 lys.

D lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.
de: 4,5 m .................................................................

D lys. Strømforbrug: 5,4 W/230 V.
de: 9 m .....................................................................

499,-

90 LED lys. Strømforbrug: 5,4 W/230 V.
Længde: 9 m .....................................................................

gma
Jul i bygma Jul i bygma

TSÆT TEcH-LiNE

44995

STARTSÆT TEcH-LiNE
Udvid med forlængerkæder fra Sirius Tech-Line.
45 LED lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.
SPAR 200,Mål: 4,5 + 1,5 m ...............................................................

FoRLÆNgERSÆT TEcH-LiNE

Forlæng din kæde med op til 3.000 lys.
45 LED lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.

/230 V.

Priser fra

95

STARTSÆT TEcH-LiNE
Udvid med forlængerkæder fra Sirius Tech-Line.

AURA
t.

BATTERILYS LONE

199,-

1

5 + 1,5 m ...............................................................
.
ÆNgERSÆT TEcH-LiNE
. din kæde med op til 3.000 lys.
ng
D.....................
lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.

599,-

6 stk

LANTERE AURA

79,-

Priser fra

599,300 LED lys. 30 m ...................... 899,-

Udvid med forlængerkæder fra Sirius Tech-Line.

199,-

499,-

t. 15 x 11 x 6 cm.

LED LYS TECH LINE
Uden stikprop.
200 LED lys. 20 m ......................

99,-

45 LED lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.
Mål: 4,5 + 1,5 m ...............................................................

ech-Line.
TSÆT TEcH-LiNE
.med forlængerkæder fra Sirius Tech-Line.
D.....................
lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.

3 x 3 m .....................................................................

349,-

ANTERNE AURA

45 LED lys. Strømforbrug: 2,7 W/230 V.
Længde: 4,5 m .................................................................

STARTSÆT TEcH-LiNE

9
,
-

99,-

Forlæng din kæde med op til 3.000 lys.

Hvid. Stor stjerne (Ø25 cm)
med 16 LED lys. 5 m klar
ledning.

199,-

2 stk
1,2 x 1,2 m ..............................................................
196 LED lys. Strømforbrug: 11,76 W/230 V.

FORLÆNGERSÆT TECH-LINE

SIV STJERNE

Frit valg

99,149,249,-

199,-

2 stk

Udvid med forlængerkæder fra Sirius Tech-Line.

LYSNET TECH-LINE
90 LED lys. Strømforbrug: 5,4 W/230 V.

40 LED lys ...................................................
80 LED lys ..............................................
160 LED lys ...........................................

STARTSÆT TECH-LINE

199,-

STARTSÆT TEcH-LiNE

59,-349,

Priser fra

599

95

SUPER SKARP PRIS

STEAKSÆT
4 x 4. Værdi kr. 1534,-

TRÆ RASMUS

140 LED lys. Højde: 1,25 m.
Brun stamme. Strømforbrug:
8,4 W/15 V. 8 m sort ledning.

RANJA
..........

249,-

TRÆ RASMUS
.......... 299,-

Lysdekoration med 70/140 LED lys.
Højde: 1,1/1,5 m. Strømforbrug: 4,2 W/15
V eller 8,4 W/15 V. Leveres med jordspyd
og godkendt udendørstransformer.

70 LED lys. 1,1 m ...........................
140 LED lys. 1,5 m
(Inkl. 8 m ledning)...........................

249,399,-
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VIRRRRRRKELIG
GODE GAVER

3,6 V

399

95
29995

SKARP PRIS
Godt værktøj fra Bosch er altid en
fantastisk gave til alle, der vil og kan selv.
Akkuratesse, styrke og præcision, du kan
regne med – igen og igen og igen.

AKKU SKRUEMASKINE PSR SELECT 3,6 V

Innovativ BitSelect-funktion med 10 bits.
Hurtig skift af bit. Ingen selvafladning, altid
klar til brug takket være Li-Ion-teknologi.

19995

VARMEPISTOL PHG-500-2

Universalmaskine med 1.600 W til
opløsning af maling og lak samt lodning og
fastgørelse af forskellige emner. 2
temperaturer 300/500 C°. Stabil
frastillingsflade. Overbelastningssikring.

LIMPISTOL PKP 18E

PKP 18E. Let og enkel limpistol med
aftrækker for nem fremføring af lim. Smelter
op til 18 gram lim i minuttet.

71995

69995

99995

1099,-

1699,-

SPAR 230,-

SPAR 499,-

SPAR 299,-

SPAR 450,-

SKARP PRIS

INDEKLIMADETEKTOR PTD 1
Enkel måling af overflade- og
rumtemperaturer samt luftfugtighed. Hurtig
lokalisering af kuldebroer og steder med fare
for skimmelsvamp. Lasercirkel markerer
måleområdet. Batteri: 2 x 1,5-V-LR6 (AA).
Vægt: 0,30 kg.
LOMMELYGTE

EXCENTERSLIBER PEX 400AE
Super maskine med stor styrke, robust og
velbalanceret, ergonomisk og med et godt
greb, der sikrer komfort. Optagen effekt:
350 W. Slibetallerken-Ø: 125 mm.
Svingningstal: 4.000 – 21.200 omdr/min.
Excentricitet: 2,5 mm. Vægt: 1,9 kg.

BOREHAMMER PBH 2500 SRE

Effekt: 600 W. Enkeltslagstyrke: 1,9 J. Vægt:
2,2 kg. Inkl. tilbehørssæt og
adapterborepatron til normale bor og bits.
Integreret mejselfunktion. Slagstop til boring
i metal og træ. Max. bor i beton: Ø22 mm.

SPRØJTEPISTOL PFS 105 E WALLPAINT

Dækker op til 7 m2 med 1 liter maling.
”SprayControl” funktionen sørger for at
tilpasse mængden af maling der sprayes,
dermed undgås overforbrug af maling. Når
ind i alle hjørner og sikrer et godt resultat på
ru overflader. Leveres inkl. pistol.

SØJLEBOREMASKINE PBD 40

Effekt: 710 W. Omdr/min, ubelastet: (1. gear /
2. gear): 200-850 / 2.500. Max. bor-Ø i stål:
13 mm. Max. bor-Ø i træ: 40 mm. Borslag:
90 mm. Mål, grundplade: B 330 x D 350 x
H 30 mm. Vægt: 11,2 kg.

NØGLERINGSLYGTE

BEAMFLEX 200 ZAXSO
Sort/grå.

LED LENSER P2
Lille og praktisk.

9995

19995
SPAR 50,-

TOPPE- OG BITSSÆT
25 dele.

SKRUETRÆKKERSÆT

7 stk skruetrækkere. 2 x parallel, 1 x flared,
2 x pozidriv og 2 x Phillips.

Frit valg

9995

5995
VÆRKTØJSKASSE

Med metalhængsel. 12,5”. Ekskl. værktøj.

ARBEJDSBORD SAMMENKLAPPELIG

Stålstel og MDF bordplade. Mål: 100 x 60 x 74,5 cm.
Max. belastning: 150 kg.

VÆRKSTEDSREOL

Med 4 hylder. Mål: H 1500 x B 750 x D 300 mm.
Max bæreevne pr. hylde: 50 kg. Galvaniseret stål.
Samles uden brug af værktøj.

STÅLREOL MEDIUM
Mål: H 1800 x B 900 x D 300 mm. Max
bæreevne pr. hylde: 175 kg. Galvaniseret
stål. 5 x hylder i spånplade.

19995
SPAR 90,-

Sammenklappelig

299,-

11995

SKARP PRIS

Tilbuddene gælder fra 1. december
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ADVOKATVAGTEN

Fornem bog om Gråstens historie
Af Søren Gülck

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

Et nyt kapitel er føjet
til Gråsten historie.
Det skete lørdag, da
Historisk Forening
for Graasten By og
Egn udgav bogen
”En Kommune under
Forandring”.

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk
74 65 11 40
Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

701057 806059

Advokaterne i Gråsten og Padborg

stribe private og offentlige
personer, som har været
en del af historien eller
nærmest på virkeligheden
og begivenhederne.
Bogen har været under
udarbejdelse siden 2009.
- Det har været en lang
proces og et stort logistikarbejde at samle trådene og

historien. Det sværeste
var nok at skulle begrænse
sig og forkorte de mange
spændende beretninger og
historier, som bidragsydere
har leveret til bogen, siger
formand for Historisk
Forening Bodil Gregersen.
Bogen blev lørdag præsenteret ved en reception

i Ahlmannsparken, hvor
omkring 80 indbudte
personer deltog, deriblandt
de personer, der havde
bidraget til bogen.
Bogen er trykt i 1.000
eksemplarer og kan købes
i Gråsten Boghandel og på
Lokalhistorisk Arkiv. 

Bogen omhandler tiden
fra 1970-2006, da Gråsten
ophørte med at være en
selvstændig kommune. Den
flotte bog er på 264 sider og
er en fortsættelse af Pouls
Andersen bog ”Et slot og et
sogn”.
Bogen er skrevet af en

Den nye bog om Gråsten
blev præsenteret ved
en sammenkomst i
Ahlmannsparken.


Foto Søren Gülck

LÆSERBREV

Mindeord over Peter Schmidt
Mandag den 18.
november døde Peter
Schmidt, Sejrsvej 92,
Rinkenæs, efter lang
tids sygdom, 78 år.

Gavekort

Peter havde boet sammen med Asta kun nogle
få meter fra Rinkenæs
Efterskole, hvor han havde
sin gang fra 1959 til 1982.
Alt i alt blev det til 23 år på
Rinkenæs Efterskole. Peter
var en dedikeret lærer. Han

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

N U I B O RG E

N

brændte for at undervise og
give viden og indsigt videre,
og alt skulle være i orden.
Midlerne var jo ikke mange, så når drama-holdet
manglede kulisser til deres
forestilling, skete det, at
Peter en sen nattetime gik
i sløjdlokalet for at færdiggøre de sidste kulisser. Peter
elskede drama-timerne og
var selv en god skuespiller.
Ret ofte besteg Peter og
eleverne cyklerne og kørte

LEJLIGHED TIL LEJE
I SKODSBØL
2 værelses lejlighed, 77 kvm. Udlejes straks.
Husleje kr. 3.500,- forbrug kr. 1.400,Indskud kr. 10.500,-

HENVENDELSE TLF. 74 65 00 20

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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.

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan indbringe. Lav provision ved udlejning.

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 badeværelse, depotrum.

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

Billig opvarmning. Kort afstand til
Søndeborg, Flensborg og Aabenraa.
Husleje kr. 6.250,- + forbrug.
Ingen husdyr

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

100412

KAN LEJES OMGÅENDE

HENVENDELSE TLF. 20 10 63 63

Sønderjylland og Sydslesvig
tyndt, for den sønderjyske
historie lå Peter meget på
sinde, og ingen elev på
Rinkenæs skulle tage hjem,
uden at Peter havde levendegjort historien for dem.
For eksempel skulle
Dybbøl Banke helst opleves, når vejret var træls og
trist, for så kunne eleverne
bedst forstå soldaternes
trængsler.
Peter havde en klar holdning til undervisning og

LEJLIGHED
I GRÅSTEN
Centralt beliggende
udlejes til rolig lejer
uden husdyr og børn.
Husleje 2600 kr ex. forbrug.

HENVENDELSE PÅ
TLF. 7465 2653

samvær på skolen, og igennem årene har han været en
stabil støtte, når det gjaldt
at have en holdning til skolens pædagogiske linje.
I 1982 valgte Peter at
påtage sig en stilling
som landssekretær for
Israelsmissionen, men
glemte ikke skolen og
har sammen med Asta
været flittige gæster til
arrangementer.
I 2002 havde skolen 50
års jubilæum og i den
anledning var Peter drivkraften i at forfatte en bog,
der rigtig fint beretter om
skolens historie. Vore tanker går til Asta og familien.
Æret være Peter Schmidts
minde.
John Østergaard
Forstander
Rinkenæs Efterskole

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
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DELIKATESSEPIGERNE

ER KLAR MED JULEFROKOSTEN

GRÅSTEN

JULEANRETNING

-Marineret sild med karrysalt
-Fiskefilet 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

Pris pr. Kuvert

95

00
Min. 6 Kuverter

DEN STORE SØNDERJYSKE
JULEFROKOST

-Marineret sild med karrysalat
-Kryddersild med løgringe
-Fiskefilet 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

Pris pr. Kuvert

125

00
Min. 6 Kuverter

Sild -pålæg ost er anrettet på hvert sit fad, lige til at stille på bordet
Har de andre ønsker hjælper vi gerne. Ønskes brød, smør, kiks, franskbrød kr. 10,- pr kuvert. Pant fade kr. 10,- termokasser kr. 50,-

SuperBrugsen Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Direkte tlf 73652610
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gasservice
Vand, varme og
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

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

R.Pedersen VVS

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

Vi passer godt på din bil...
Vi
passer
på din bil...
Vi
passer godt
Plade- og rustarbejde
Serviceeftersyn
PladeKlargøring
til syn
Plade- og rustarbejde
Forsikringsskader
Klargøring til syn
Klargøring
Salg
af dæk og fælge
Forsikringsskader
Forsikringsskader
Salgog
af dæk
fælge
Køb
salg og
af biler
Salg af dæk og fælge
Køb og salg af biler
Køb og salg af biler

Gisselmann

BØRGE NØRGAARD APS

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

Dit værksted og servicebutik på vejen

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Quorps Busser

Service
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Sejersbæk
Biler
ApS
Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Nederbyvej
2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej
2• •Telefax
• 6300
63007465
Telefon
7465 22202
2270
Nederbyvej
Gråsten
Telefon7465
74652220
2220 •• Telefax
Telefax 7465
7465 2270
2270
Telefon

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Aut. Installatør

Serviceeftersyn
Rep.
af alle person- og
Serviceeftersyn
varebiler
Rep.
allepersonperson- og
og
Rep. afafalle
varebilerog lygtekontrol
Bremsevarebiler
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Autoruder
og stenslag
Aircondition
Autoruder og stenslag
Autoruder og stenslag

Hvis din bil
kunne vælge

HULMURSISOLERE

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

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

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

Quorp Busser

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

Bent Christensen

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

Tømrer- & snedkerforretning ApS

Autoriseret elinstallatør

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Egernsund Malerforretning

Telefon 2116 0683

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

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

FELSTED
FORSAMLINGSHUS

www.el-teknik.dk

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

Biltelefon 23 39 10 90

Henvendelse
vedr. udlejning:

Murermester
og aut. kloakmester

Telefon 74 68 59 29
E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg
mobil nr.: 2533 2182
e-mail: macjoy@bbsyd.dk

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

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

Gråstenvej 38 • Felsted

Vi gennemfører opgaverne

Tlf.: 7468 6066

håndværk gennem 185 år

WWW.KARLDPETERSEN.DK

Annonce.indd
Skovbøl El-Service

Træ/alu, træ, alu, plast

1

28-01-2010 08

v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

ErikAnnonce.indd
H. Hansen
1
Frudam 4, Gl. Skovbøl
6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

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

www.felsted-radio.dk

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

VINDUER OG DØRE

TOTALENTREPRISER

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

MORTENANKER
ANKER PETERSEN
PETERSEN HANS
HANS CHRISTENSEN
CHRISTENSEN
MORTEN
Tømrermester
& bygningskonTømrermester
&
struktør BTH BTH
bygningskonstruktør
MOBIL
MOBIL 20
20 27
27 98
98 99
99

Bygningssnedker
Bygningssnedker
MOBIL 26
26 80
80 30
30 17
17

28-01

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Gråsten Foto
Bryllup og portræt
fotografering

tlf. 2323 7337

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 40 60
Bil. 51 26 65 99
Jens T. 21 47 95 90

19

Julen nærmer sig med raske skridt
Bestil dit fjerkræ i vores gårdbutik
- Frilands Kalkuner 4-12 kg ......
- Frilands Gæs 4-7 kg ...............
- Land Ænder 2,8-4 kg .............
Det var første gang gymnasieelev Helene Haaning skulle sætte sit kryds.

Foto Søren Gülck

- Muskus Ænder 3-4 kg ............

Det første kryds
Af Søren Gülck

For 19-årige Helene
Haaning fra Gråsten var
det første gang, hun
skulle sætte sit kryds.
Helene går på Statsskolen
i Sønderborg, og har ikke

haft den store interesse for
politik.
Men den sidste tids debat
i medierne og på skolen har
skærpet hendes interesse.
Naturligvis har hun været
lidt usikkerhed på, hvor
på stemmesedlen det lille
kryds skulle sættes, især når
det er første gang. Det er

60 kr pr kg
90 kr pr kg
80 kr pr kg
80 kr pr kg

ÅBNINGSTIDER

mange partier og kandidater og holde styr på.
- Heldigvis har min far
været flink til at hjælpe mig
gennem usikkerheden. Jeg
synes, det er ens pligt at
stemme og på den måde
være medbestemmende til
at tegne vores alles fremtid,
siger Helene Haaning. 

Fjerkræ til julen.
Åbent alle weekender
i november og december:
Lørdage og søndage kl. 10-17

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

Find holger og julemanden
i Ulsnæscenteret
Søndag den 1. december
Program:

12.30

Gå rundt på egen hånd i Ulsnæscenteret og find Holger. Der er gratis
”Find Holger” bøger til de første 5 børn, der finder Holger.

13.00

Holger laver sceneshow for børn og voksne

13.30

Holger hjælper børnene med at finde Julemanden
og hans kone i Ulsnæscenteret.

Ca. 13.45 Julemanden og hans kone og Holger uddeler godteposer til børnene.

Jule åbningstider i Ulnæscenteret:
Alle lørdage i decemeber*
9.00-13.00
Alles søndage i decemeber*
11.00-15.00
Mandag-fredag
9.30-17.30
*Superbrugsen, Netto og fakta har andre åbningstider
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Trine Gadebjerg

Julekoncert med
Trine Gadebjerg
Af Flemming Hansen

”Der stråler en stjerne”
er titlen på årets
julekoncert med Trine
Gadeberg i Rinkenæs
Korskirke torsdag den
5. december kl. 19.30.

DECEMBER-UDSALG

Titlen beskriver meget
levende solisten Trine
Gadeberg. En strålende
stjerne med et dejligt nærvær og en fantastik stemme.
Publikum er sikker på at komme i det

- Julen har en stor plads
i mit hjerte. Jeg elsker
julen, julehyggen og hele
budskabet om kærlighed og
næstekærlighed, som er en
naturlig del af julen, fortæller Trine Gadeberg.
Entréen er 100 kr. og
billetter kan købes i
Folkekirkens Nødhjælps
Genbrugsbutik i Gråsten
fra torsdag den 28. november og ved døren den 5.
december. 

Politimesteren og
Sønderborg Byråd

50%

80%

rette julehumør, når Trine
Gadeberg sammen med
sine musikere, Carl-Aage
Eliasson og Jørgen Heick
inviterer indenfor i varmen
til deres hyggelige julekoncert i en meget stemningsfyldt atmosfære.
Julekoncert bliver fyldt
med smukke salmer, flotte
kendte og populære værker,
nyt som gammelt i god
blanding fra den klassiske
solo til de mere rytmiske
toner. Alt kædet sammen
med søde anekdoter.

Har –efter at jeg i 15 år med tidligere Byråds godkendelse—
nu forbudt mig at opsætte skilte, der viser vej til
min plantage, hvor der er salg af juletræer.

25%

På trods heraf har jeg fortsat - Skov-Selv juletræer fra søndag den 1. december 2013 og de efterfølgende 3
søndage, fra kl. 10.00 - 16.00 i plantagen ved IlIer Strandvej (i nærheden af Cathrinesminde).
Alle er fortsat velkommen, såfremt I kan finde mig,
ellers ring på 40 17 24 96.
Med undtagelse af Byrådet og Politimesteren
ønskes alle en god jul
Ole Hansen
Broager

Rabatten fratrækkes ved kassen
og gives på alle ikke nedsatte varer
Borggade, 8 ∙ 6300 Gråsten
Mandag LUKKET ∙ tirsdag - fredag kl. 12.00-17.30 · lørdag kl. 10.00-13.00

Det er jul der er Lys og Juletræer
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Gråsten Fjernvarme A.m.b.A

Fjernvarmen
sænker prisen!!
Taksterne for 2014 er netop blevet
godkendt af bestyrelsen, og her er noget
at glæde sig over i den kolde tid.
Prisen på en MWh er nu sænket fra
kr. 468,75,- til kr. 406,25,Det betyder, at et standardhus sparer over
kr. 1100,- om året på varmeregningen.
Bestyrelsen og de ansatte på
Gråsten Fjernvarme ønsker alle
en rigtig glædelig jul samt et godt
og lykkebringende nytår.
Telefon: 7465 1229 email: info@graasten-fjernvarme.dk

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

TILLYKKE

Fra kr.

Sæt kryds

103,50 pr. kuvert

Tlf. 7465 9206 · www.godjulefrokost.dk

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

Hjertelig tak
til de forretningsdrivende i Gråsten, som sponsorerede gaver
til lottospillet til fordel for julebelysningen i Gråsten.

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

Overskuddet blev på 12.275 kroner.

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

Ny maskine
blev vist frem

Broager Sparekasse, Børnetøjsbutikken Betina, Butik M, CenterPub,
Conni, EuroSpar, Frøken Fin, Flüger farver Gråsten, Garn & Tøj,
Gråsten Avis, Gråsten Apotek, Gråsten blomster, Gråsten Boghandel,
Gråsten Cykler, Gråsten Hørespecialist, Gråsten Rejser, Imerco,
InterSport, Kochs Bageri, Matas, MR, Rasmussen Sko,
Rådhuskiosken, Salon Hårtotten, Salon Sanne, SG Foto, Studie 66,
Sydbank, Tøjeksperten og Gråsten Handelsstandsforening

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
afleveres i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

AKUT PROBLEM
Vej & Park har fået endnu en stor maskine i Gråsten. De
kommer fra Thomas Skøtt i Ragebøl, og er en Robocut, som
uden problemer bestiger de stejleste skråninger og nedlægger
stort set al beplantning.
Foto Søren Gülck

Det lille Teater, Gråsten
Familiejuleforestilling

”Turen til den
magiske Julesæk”

Til Engbo, Vandtårnsvej 2

Rinkenæs Ungdoms- og Idræts Forening mangler
hjælpere/instruktører, mandage fra kl. 15-16. til
Tempo-kids 2. – 5. klasse, hurtigst muligt. Er du over
15 år, måske senior og har lyst til at hjælpe med
ca. 40 aktive og dejlige gymnastikbørn så meld dig
endeligt. Vi glæder os til at høre fra lige netop dig.

Skrevet og instrueret af:
Kristina Asmussen

Fredag den 6. december kl. 19.00
Lørdag den 7. december kl. 14.00 og kl. 16.00
Søndag den 8. december kl. 14.00 og kl. 16.00

Tusind tak til alle der har passet os gennem
knap 18 år, vi boede der
Hjerteligt tak.
Knus fra Lone og Lisbeth

Kontakt Conny Hansen mob.: 3026 2898
eller Heidi Lemvig mob.: 2442 8408

Billetter Voksne/børn kr. 30,00
Til forestillingerne kan der købes
kaffe/ kakao og æbleskiver
Billetbestilling www. lilleteater.dk eller tlf. 74 65 37 67

JULEKONCERT



Rinkenæs Korskirke
Torsdag den 5. december kl. 19.30

Trine Gadebjerg

Start julen med en koncertoplevelse.

Billetter sælges i
Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik
i Gråsten fra den 28. november
og ved indgangen.
Entré 100 kr.
Rinkenæs Menighedsråd

Spejdernes
Avisindsamlinger

I GRÅSTEN, ADSBØL, ALNOR OG RINKENÆS
LØRDAG DEN 30. NOVEMBER

RØDE KORS BUTIKKEN
I GRÅSTEN
HAR 2 ÅRS FØDSELSDAG
DEN 1. DECEMBER.

Indsamlingen foretages af Gråstenspejderne Det Danske
Spejderkorps og KFUM - spejderne starttidspunkt kl. 9.00.

– vi fejrer det i hele december måned med
- kaffe og småkager til alle kunder
- samt ”JULEMARKED” – hvor vi bl.a.
sælger hjemmestrikkede varme
sokker, huer og halstørklæder.

Der udover er der mulighed for selv at aflevere ved
vognmand Knud Erik Heissel på Planetvej og i Rinkenæs ved
Brandstationen på Nederbyvej
Der må aldrig lægges aﬀald imellem aviserne/ugebladene.
Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede,
kan kontakte de ansvarlige indsamlingsledere:
For DDS i Gråsten, Adsbøl, & Alnor: Hans Chr. Thomsen,
tlf. nr. 30 63 86 48, (lørdag indtil kl. 8.00).
For KFUM i Rinkenæs: Claus Christiansen,
tlf. nr. 42 40 86 35
Indsamlingen er sponseret af:

Husk at vi udover tøj, sko, tasker, smykker
og nips også gerne modtager brugskunst,
malerier, glas og mindre ’antikke’ møbler.
Husk at Røde Kors i Gråsten ikke kun hjælper
vanskeligt stillede familier i lokalsamfundet med
bl.a. julehjælp og ferielejre for børn, vi hjælper
også børn i Grønland og andre steder i verden –
alene i 2013 med mere end DKK 70.000,00.

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 1. december kl. 11.00 ved Niels Refskou

ADSBØL KIRKE

Søndag den 1. december kl. 9.30 ved Niels Refskou

BROAGER KIRKE

Søndag den 1. december kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

FELSTED KIRKE

Søndag den 1. december kl. 10.00
ved Oliver. Karst Kirkekaffe

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 1. december kl. 11.00 ved Maya Ravn

KVÆRS KIRKE

Søndag den 1. december kl. 9.30 ved Jan Unold

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 1. december kl. 10.30
Korskirken ved Marianne Østergård
Fredag den 6. december kl. 10.00
Korskirken. Børnehaven og bedsteforældre
ved Marianne Østergård

KLIPLEV KIRKE

VARNÆS KIRKE

Søndag den 1. december kl. 10.30 ved Frederik Birkler Søndag den 1. december kl. 10.00 ved Povl Callesen

NYBØL KIRKE

Søndag den 1. december kl. 16.00
Nybøl Kirke- og gospelkor medvirker.
Efterfølgende julefrokost for hele menigheden i
menighedshuset ved Henrik Nygaard Andersen

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 1. december kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

Søndag den 1. december kl. 10.00 ved Kingo

TYSKE GUDSTJENESTER

Søndag den 1. december kl. 16.00
Rinkenæs korskirke/Rinkenis Kreuzkirche
Familiegudstjeneste ved Hauke Wattenberg
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Den livsglade Lene Jacobsen,
Gråsten fylder 70 år
Af Kirsten Roland Hansen

Lene Jacobsen,
Ahlmannsvej 16,
Gråsten, fylder torsdag,
den 28.november 70 år.
Hun har altid gjort det,
hun følte var rigtigt for
hende. Hendes nysgerrighed og modet på livet førte

hende fra det trygge ø-miljø
på Møn til uendelige muligheder i København.
Hun fik en lærerplads
i SAS personaleafdeling,
men efter sin kontoruddannelse søgte hun nye udfordringer og blev stewardesse.
Hun mødte sin mand
Mogens P.C. Jacobsen i
SAS og efter 3 år i firmaet

fløj hun syd på og landede i
Sønderborg, hvor hun blev
Cimbers første stewardesse
i 1967. Parret blev gift i
1968.
De flyttede sammen til
Gråsten i 1973, og da de
fik børn, blev Lene hurtigt
familiens midtpunkt. Hun
trak sig tilbage fra luften
og begyndte at hjælpe sin
mand med at administrer
hans grossistvirksomhed.
Da parrets børn blev
store nok til at gå til FDF,
blev hun leder af FDF’s
tumlinger.
Selvom hendes familie har
været en vigtig del af hendes liv, har hun også fundet
tid til sig selv.
Hun har været aktiv

Lene Jacobsen har været
aktiv i Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening i 40 år.


Dødsfald
Kaj Lohmann Rydahl,
Gråsten, er død, 71 år.
Han var opvokset i Brylle
på Fyn. Efter aftjent værnepligt gjorde han tjeneste for
FN's fredsbevarende styrker
på Cypern og var derefter
ansat ved forsvaret frem til
1968. Derefter tog han en
uddannelse som bilassistent
i Hillerød og i 1971 blev
han ansat ved bilinspektionen i Sønderborg.
I 1989 blev han ledende
bilassistent i Padborg og
arbejdede samme sted frem
til 2002, hvor han gik på
efterløn.
I sin fritid var Kaj aktiv
både indenfor skole og
idrætsforening. Han var

medlem af skolenævnet for
Varnæs Skole. Håndbold
var hans store interesse.
Han var gennem mange
år både træner, leder og
formand for Lundtoft IF's
håndboldafdeling.

Foto Jimmy Christensen

Efter sin pensionering
blev lysten til at rejse
efterlevet, og tiden hjemme
blev blandt andet brugt på
vedligeholdelse af huset i
Bovrup samt fiskeri fra sin
båd ved Varnæsvig.

i Gråsten Idræts- og
Gymnastikforening i 40 år
og er stadig instruktør for
et af holdene. Hun var med
til at indføre ball-stik og
har undervist i det i sammenlagt 20 år.
Da hun blev 50 år ville
hun ud på arbejdsmarkedet
igen og fik et vikariat i en
børnehave. Her var hun
så glad for at være, at hun
blev der til hun trak sig helt
tilbage fra arbejdsmarkedet.
I dag er hun medlem af en
læsekreds, hvor de læser en
bog sammen i løbet af en
måned og mødes derefter
for at tale om den, Hun
læser også andre bøger ved
siden af. Hun stimulerer sin
kreativ ved at sy og strikke
og hun er medlem af slotsbyens nørkleklub.
Den 28. november træffes
Lene hjemme, men det er
først den 30. november hun
bliver fejret. Hun har inviterede sine nærmeste venner
og familiemedlemmer til en
pigefrokost i FDF´s kredshus i Æ`Arnstej. 

I 2012 blev teltpælene
flyttet til Gråsten.
Kaj Lohmann Rydahl
efterlader sin hustru Jytte
og døtrene Marianne og
Lene. 

Tak
Maibrit, Kirsten og jeg vil gerne sige tak
for al venlig og hjertevarm deltagelse
i forbindelse med Bernts død og bisættelse.
Også en tak til de Falck-reddere
der varmt og diskret sørgede for en værdig hjemtur
Tak alle sammen
På familiens vegne
Anneliese Reichwald

Alt i begravelsesbinderi

Gratis levering til omegnskirker
Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

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

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

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

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og opmærksomhed ved

KAJ LOHMANN RYDAHLS
sygdom, død og bisættelse
Tak for blomster og kranse
På familiens vegne
Jytte Rydahl

Hjertelig tak
for opmærksomheden og blomster ved

Signe Bech Nielsens

bisættelse i Gråsten den 2. november.
Familien
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Broager

Julemanden
Huse på
kommer til Broager Cuba
Julemandens nisser i
Broager er ved at forberede
sig til, at juletræet i byen
skal sættes op og tændes,
således at man kan få Julen
lyst ind i december.
Juletræet bliver
tændt fredag den 29.
november kl. 15.00 på
torvet ved Biblioteket og
SuperBrugsen, hvor julemanden vil kikke forbi for
at deltage i festlighederne.

Der vil som sidste år blive
danset omkring juletræet
sammen med julemanden.
Der vil være musik dertil,
som leveres af en skare
af musikere fra Broager
Frivillige Bandværns
Orkester.
Julemanden vil igen have
sin store sæk med, som er
fyldt med julegodter. 

Broager
Ringriderforening
afholder

Ordinær
Generalforsamling
Torsdag den 5. december 2013 kl. 19.30
hos Nette Jensen, Skelde

Af Frede Weber Andresen

Ældre Sagen i Broager
havde forleden 50 tilhørere til et foredrag ved Jørn
Lehmann Petersen, som
fortalte om familiens rejser
til Cuba. I 1970'erne byggede familien huse i Cuba.
I 2013 vendte de så tilbage
for at se et Cuba i forandring siden dengang. 
Jørn Lehmann Petersen
fortalte om oplevelser fra
Cuba.

Dårligt valg for Broager
Af Gunnar Hattesen

Traditionelt er Broager en
socialdemokratisk højborg,
men det lykkedes ikke partiets lokale frontkandidat
Bent Krogh Petersen at erobre en plads i Sønderborg

Byråd. Han fik kun 167
personlige stemmer.
Heller ikke Venstres
nyopstillede kandidat,
Kim Albrecht, formåede
at få plads i det nye byråd,
selv om han hentede 208
personlige stemmer.

Bedst gik det for
Fælleslistens gruppeformand, Erik Lorensen,
Iller, som hentede 272
personlige stemmer i hele
kommunen. Han er dermed Broagerlands eneste
repræsentant i byrådet. 

Erik Lorensen blev genvalg
til byrådet.

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabet fremlægges
Indkomne forslag
Valg af formand. Niels Fr. Jensen modtager ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Anette Paulsen
Anne K Jonnson
Christian Jürgensen, modtager ikke genvalg
Suppleant:
Claus D. Johannsen
Revisor: Erik Krogh
Forrider: Jan Toft
Inge Toft
Mads P. Clausen
7. Evt.
Alle er velkommen
Bestyrelsen

EK el -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

STORT
2. JULEDAGDAG
STÆVNE I EGERNSUND
HALLEN
Nu er det snart jul, og som tidligere år afholdes der 2. juledag
indendørs fodbold i Egernsund Hallen.
Det er dagen, hvor alle mødes for at spille fodbold samtidig med,
at man kan få en snak og en masse sjov med alle dem man kender.
Der spille i mange forskellige rækker - så vil du/i spille fodbold, så
er der også en række til jer.
Tilmelding til:
Asmus Carstens Tlf. 7444 2225, Mobil 2149 1288,
asmusfrem@stofanet.dk
Tommy Clausen Tlf. 7444 1974 tommy@egernsund.dk
A- Rækken

Alle kan deltage –dog max.6 spillere

B- Rækken

Max. 2 aktive fodboldspillere over 14 år

Familie-Rækken

Max. 1 aktive fodboldspillere over 14 år.
Der skal være et barn under 12 år og dame på
bane hele kampen. Og de skal være i familie

Mor/Far/børn –
Rækken

Mor - Far og Børne

Amatør-Rækken
og Kro-Rækken

Her kan alle drenge og herrer som ikke spillet
turnerings-fodbold de sidste 2 år, samt alle
pige/damer, deltage

Dame/pige spillere medregnes ikke som turnerings/aktive spillere
Deltagergebyr: kr. 250.00 (betales ved stævnet
inden første kamp.)

Kom og vær med til at
tænde byen’s Juletræ,
kl. 15:00
På pladsen foran Super
Brugsen

Gælder ALLE børn & barnlige sjæle
Annonce sponsor:

Ole Jensen El-service, Broager

Julehygge
Torsdag den 12. december kl. 14.00
på Degnegården
Vi synger julesange, underholdning kaffe med kløben
og lagkage frugt, slik
Deltagerbetaling 60 kr. pr. person
Salg lodder til amerikansk lotteri
Max 100 pers.
Tilmelding efter først tilmølle metoden
Tilmelding senest den 6. december til
Thea mobil 2076 0137

Lotto

Tilmeldingsfrist: Fredag den 6. december 2013
Tilmeldingstalon til Julecup 2013
Ønsker at deltage i

Broager’s Juletræ Tændes
Fredag d. 29. november

Lotto
Torsdag den 5. december kl. 14.00
på Degnegården

Rækken
Holdets navn: (med Blokbogstaver)
Spilleplan sendes til:

Asmus Carstens asmusfrem@stofanet.dk
Tommy Clausen tommy@egernsund.dk
Udfyldt talon sendes /afleveres hos: Salon Teddy
–Sundgade 61, 6320 Egernsund

Torsdag den 2. januar 2014 kl. 14.00
Torsdag den 6. februar 2014 kl. 14.00
Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.00
Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.00
Torsdag den 1. maj 2014 kl. 14.00
på Degengården

Keglen
Stater den 6. januar

Motion
Starter den 8. januar kl. 09.30
Bestyrelsen ønsker alle en
Glædelig Jul og et godt Nytår
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BROUE KIRKE TIDENDE
GUDSTJENESTER

Søndag den 1. december kl. 14.00
1. s. i advent
Luk 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge
S.K.S.

Søndag den 22. december kl. 10.30
De ni læsninger
K.K.

Søndag den 8. december kl. 10.30
2. s. i advent
Matt 25,1-13: De ti brudepiger S.K.S.

Tirsdag den 24. december
Juleaften
Plejehjemmet kl. 10.00
Gudstjeneste for beboere og pårørende,
K.K.

Søndag den 15. december kl. 10.30
3. s. i advent
Luk 1,67-80: Zakarias’ lovsang S.K.S.

Kirken kl. 14.00 & 15.30
Luk 2,1-14:
Juleevangeliet

Koncerter
Onsdag den 11. december kl. 19.30
Julekoncert med Broager Egnskor og
Alssundorkestret
Søndag den 15. december kl. 15.00
Julekoncert med Broager kirkekor
Fri entre.

Sognecafe
Fredag den 29. november
”Et liv genfortalt fra erindringer” ved Else og Henning
Berget, Sønderborg
Fredag den 13. december
Før jul med sang og fortælling ved Ingeborg, Sognecafeen
Fredag den 31. januar
Karin Kofod underholder
Sognecafeen mødes fra klokken 14:30 til 16:30 i Sognegården.
Entré inkl. kaffe: 25kr.
Alle er velkommen.

Onsdag den 25. december kl. 10.30
Juledag
Joh 1,1-14: I begyndelsen var Ordet
K.K.
Torsdag den 26. december kl. 10.30
2. juledag
Matt 10,32-42: Om at kendes ved og
fornægte
S.K.S

Søndag den 29. december kl. 10.30
Julesøndag
Matt 2,13-23: Flugten til Egypten
S.K.S.

Tirsdag den 31. december kl. 15:00
Nytårsaften. Vi ønsker hinanden
godt nytår med champagne og
kransekage.
Matt 6,5-13: Om bøn
K.K.

Søndag den 5. januar kl. 10:30
Helligtrekongers søndag
Joh 8,12-20: Jesus er verdens lys K.K.
Søndag den 12. januar kl. 10.30
1. s.e. helligtrekonger
Mark 10,13-16: Modtag Guds rige som
et barn
S.K.S.
Søndag den 19. januar kl. 10.30
2. s.e. helligtrekonger
Joh 4,5-26: Kvinden ved brønden K.K.

S.K.S.

Giv os ikke kun trøst ved at lytte i nat
til et skønt evangeliums bud,
giv os også det mod, at vi, hvor vi er sat
på en forpost, tør vidne om Gud.
Skænk os ikke blot glæde og hyggelig fest
i et lunt og et lykkeligt hjem,
giv os kraft til at trodse den bidende blæst
og til stundom at kæmpe os frem.
Giv os ikke kun lyst til at hygge vort bo
med et smilende barn på vort skød,
giv os også det sind, at vi viser vor tro
gennem gerning mod brødre i nød;
lad os ikke blot bringe dem kærlige ord
som en lindring for svidende savn,
lad os byde dem ind til at gæste vort bord,
hvor vi bryder vort brød i hans navn.

Kirke for alle
Kirken er ikke bare en bygning, men også menneskene i den.
Det er dem, der kommer og er med, som skaber kirke. Og der er
meget at være med til i og ud fra Broager Kirke: gudstjenster og
kirkelige handlinger, spaghettigudstjenester, koncerter, foredrag
og møder.
Men vi har lyst til mere. Derfor vil vi i et sammenarbejde
mellem FDF og Broager Sogn tilbyde “Familiepizza”. Navnet
“Familiepizza” betyder at

FØLGENDE TORSDAGE FRA KL. 17 - 19
•
•
•
•
•

Torsdag den 16. januar
Torsdag den 6. februar
Torsdag den 13. marts
Torsdag den 10. april
Torsdag den 8. maj

SOGNEPRÆSTER
Stefan Klit Søndergaard
Vestergade 36, Broager
Telefon 22 19 33 28
74 44 13 33
sks@broagerkirke.dk
Karin Kofod
Fjordvejen 10, 6340 Kollund
Telefon 21 43 51 13
kk@km.dk

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

Juleafslutninger
i kirken
Tirsdag den 17. december kl. 9.30
Dagplejebørn
Torsdag den 19. december
Kl. 9.15 Børnehaven Himmelblå
Kl. 10.00 Børnegården Nejs
Fredag den 20. december
Kl. 9.00 Broager Børnehave
Kl. 10.30 4.-6. klasse
Forældre og bedsteforældre er velkomne
til disse juleafslutninger.

Adresser

Tag jeres forældre og søskende med!

Søndag den 9. februar kl. 10.30
Sidste s.e. helligtrekonger
Matt 8,23-27: Om Menneskesønnens
herliggørelse
S.K.S.

Af Aage Hermann

TORSDAGE KL.
17-19
- 30. januar
- 27. februar
- 27. marts
- 24. april

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

Søndag den 2. februar kl. 10.30
4. s.e. helligtrekonger
Matt 14,22-33: Stormen på søen S.K.S.

Giv os ikke blot lyset som stjernens
symbol,
der gør julen forunderlig mild,
lad os selv vise vej til den varmende sol
for en sjæl, som i mørket for vild.
Lad os ikke gå klædt i selviskheds skrud
eller tilbede iskold forstand,
gør os ydmyge nok til at virke for Gud
i vor tid, i vort folk, i vort land.

det er for store børn (9-13 år) og deres familier
bunden lægges ved, at vi starter i kirken og synger sammen
fyldet bliver varieret, med aktiviteter, lege og spil
krydderiet er, at vi spiser og
hygger sammen
- menuen står naturligvis
på “Familiepizza”

For børn i alderen 3-9 år

Torsdag den 30. januar kl. 14.30
Plejehjemmet: Gudstjeneste for
beboere og pårørende
K.K.

Hjertets jul

-

Spaghetti gudstjeneste

Søndag den 26. januar kl. 10.30
3. s.e. helligtrekonger
Luk 17,5-10: Om tro og tjeneste K.K.

WWW.BROAGERKIRKE.DK
KIRKEKONTOR

KIRKEGÅRDSLEDER

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

Jan Hjortshøj
Kirkegårds telefon: 74 44 06 00
daglig 9.00-9.30 og 12.00-12.30
Mobil: 60 64 08 34
kirkegaard@broagerkirke.dk

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

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

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

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

HJEMMESIDE
www.broagerkirke.dk
Benyt gerne kirkebilen til alle
gudstjenester og arrangementer i
sognegården: Ring til en af byens
taxier. 5 kr. pr. vej.
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Løgumkloster
Brød
Hele/skiver
0
SPAR OP TIL 20.9

Kalkuner

Coop Sild

Amo eller
Gluten Mel

300-550 gr.
SPAR 49.95

2 kg.

Frit valg

2 stk.

2500
Coronet
Æbleskiver

4 kg.

00
125
Knorr Sauce

00
15

1000

KALENDER TILBUD

Slagterens Hjemmelavet
Kartoffel, Sønderjysk,
Valnød eller Kogt Sardel
SPAR OP
TIL 30.95

20 stk.

Flere varianter

Nobilis
Gran

6995

Adventstilbud

Julestjerne

Adventslys

4 stk. pr pakke

Ler

Frit valg Nu

4000
Enebær
i potte

4 X 500 gr.

10000
2-4-8-11 ltr.

5 stk.

2000

TIRSDAG 3. DECEMBER
Coop Hvedemel

2 kg

595

1500

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

4-6 grene

Kanelsnegle

5000

Julestjerne

D E L I K

3 kg Oksekød 8-12% ..............................120 kr
3 kg Blandet fars 8-12% ........................100 kr
3 kg Flæske fars 8-12% ........................ 100 kr.
2 kg Julemedister ....................................60 kr
30 stk. Kålpølser ....................................120 kr
3 kg Hamburgerryg ................................150 kr
3 kg Bacon .............................................150 kr
3 kg Kamsteg .........................................140 kr

✁

Bestil din julepakke hos din slagter

3 kg Ribbensteg ..................................... 110 kr
2 kg Benløse Fugle .................................170 kr
2 kg Engelske Bøffer .............................180 kr
2 kg Gullasch ..........................................150 kr
3 kg Kalkun Gordon Bleu ........................100 kr
3 stk. Svinemørbrad ..............................100 kr
½ Gris ca. 32 kg ......................................995 kr

Klip ud og aflever

Kyllinge eller
Rejesalat

A T E S S E N

HJEMMEL AVET

2 stk.

3500
Frikadeller

Grønlangkål

HJEMMEL AVET

HJEMMEL AVET

gælder indtil den 31. december 2013

Navn ...........................................................................................................................................
Dato.................................................................... SuperBrugsen Broager, telefon 7344 1517

SuperBrugsen Broager

Under
½ pr is

4 stk.

00
00
25
50
7
4
00
25
Slagterens Juletilbud
2 kg

Spar
87.80

ONSDAG 4. DECEMBER
Berliner

500 gr.

1495

SØNDAG 1. DECEMBER
Tingleff Kaffe

MANDAG 2. DECEMBER
Fryseposer

2 stk.

1000 1000

Broager
Broager

4 stk.

500 gr.

2500 2500

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder tirsdag den 26. november
til og med lørdag den 30. november 2013. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

tlf. 73441500
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STOR SMAGSAFTEN

Kom og smag vores lokale varer

Torsdag den 28. november fra kl. 18.00-21.00
Ice Tea fra Butcher
Aabenraa
Øl fra
Skovlyst
Gaveæsker
a' 4 stk.

5000

Slagterens Kålpølser
Pr. stk.

400

Skjern Ost
Guld

DELIKATESSENS
Grønlangkål
Hjemmelavet Frikadeller
Kyllinge- eller Rejsesalat
og røget Krydderfedt
Slagterens
Hjemmelavet
Spegepølse og
Sardel

Bagerens Mini
Frøsnapper
Trekornsflûtes
Solsikkebrød
Mini Croissant
Honning fra
Skelde Vingård
Klejner fra
Nybølbageren

2 stk.

10 stk.

Most fra Hestehavegård

Spangsberg
Flødeboller

00
20

95
99

Magnum
is
Pommes frites
Bølge eller ligeskårne
900g

DYBFROST

95
4

4 stk.

00
100

Birgit og Anne Lise laver juledekorationer

Coop Pålæg

ALT JULEPYNT

Hamburgerryg
Rullepølse
Spegepølse

Undtagen lys
og servietter og
el-julebelysning

00
5

Knorr
supper

Stuvet Kålrabi
fra Elholm

Svinemørbrad
Afpudset

100-115g

5000

95
69
1 ltr.

2 kg

Spar
op til
12.95

Broager
Broager

TIMETILBUD KL. 20-21
X-tra Smørbart
250 gr.

SPAR 15.85

÷50%

SuperBrugsen Broager

3 pakker

00
20

Max 6 pakker pr kunde

Tilbuddene på denne side gælder kun
torsdag den 28. november kl. 18.00-21.00

tlf. 73441500
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Nye trøjer til piger

Egernsund Håndbold U18 har fået nye spilletrøjer, som er sponsoreret af InterSport i Gråsten.


Foto Leif Møller Jensen

Bestyrelsen for Egernsund Kultur- og Idrætsforening er trådt i arbejdstøjet. Her ses Majbritt
Clausen, håndbold, Tommy Clausen, fodbold, Ann Heuschkel, tennis, og Birgit Aupke,
badminton.
Foto Leif Møller Jensen

Ny hal 2 på vej i Broager Ny forening i Egernsund
De sidste økonomiske
brikker er faldet på plads,
så vi kan i begyndelsen af
marts 2014 stikke spaden i
jorden til en hal 2, lyder det

Af Søren Gülck

I 2014 får Broager endelig en ny og tiltrængt
idrætshal.

glad fra Linda Duus, der
er en af drivkræfterne bag
Hal 2. 

Kim’s Cykelservice

v/ Kim Gottlieb

NY CYKEL
TIL HJUL?

Kultur - og Idrætsforening
(EKIF) dagens lys på en
stiftende generalforsamling
torsdag den 21. november.
Foreløbig er badminton,
fodbold, håndbold og tennis, med i EKIF.
Den nye forening er
ikke kun for sporten. Alle
foreninger i Egernsund er

Af Leif Møller Jensen

Frem, HK71 og
Egernsund Tennisklub
eksisterer ikke mere.
De er blevet nedlagt
efter to ekstraordinære
generalforsamlinger.
Til gengæld så Egernsund

Din Sundhedspartner
Jane Gottlieb
Hele familiens massør

* Sportsmassage

(Læge- og Fysioterapeuteksamineret)

* Idrætsskadeterapeut

÷13%
ÅBENT ALLE
SØNDAGE

(Lægeeksamineret)

* Sportsakupunktur

På alle
2013-modeller
i butikken

Skeldevej 17, 6310 Broager

(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager)

Lygter

frem til jul fra
kl. 13.00-16.00

KOM IND
OG SE

Hjelm
e

Mit store udvalg
af julegaveideer til enhver
pengepung.
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
SØNDAG KL. 13.00-16.00
www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17, 6310 Broager

Tøj

GPS

ÅBNINGSTIDER

Kør ad Mølmark
1,5 km udenfor
Broager
Jeg henter og bringer

Tlf.: 22 94 94 09

velkommen. De enkelte
afdelinger har stadig deres selvstændighed, og
formændene for disse er
automatisk medlem af
hovedbestyrelsen.
Uden formand
Per Andersen fra
Sammenlægningsgruppen
fremlagde forslag til vedtægter, som blev godkendt,
og EKIF var derefter en
realitet.
Foreningen fik følgende
bestyrelse. Formand: endnu
ikke valgt. Kasserer blev
Per Andersen og sekretær
blev Ann Heuschkel.
Som suppleanter blev
Kim Steg og Susan Diana
Jacobsen valgt.
Billagskontrollanter blev
Malene Brodersen og
Asmus Carsten. Den første
ordinære generalforsamling
afholdes den 26. februar
2014 kl. 19 på DGS, og
her forventer man at kunne
vælge en formand. Den nye
forening blev fejret med
lidt godt til ganen til alle
fremmødte. 

r
Brille

Dødsfald

Find os på
Telefon 7444 9409

v/ Vivian Jessen
6310 Broager

Storegade 15
Tlf. 7444 0035

Marie Annelise Madsen,
Egernsund, er død, 84 år. 

29

Kirkeblad for Egernsund Sogn
ADRESSELISTE
Sognepræst: Maya Ravn
Strandvej 8, 6320 Egernsund
74 44 26 58 – 24 65 60 24
marav@km.dk
Træffes efter aftale alle
hverdage undtagen fredag

Menighedsrådsformand: Margit Kristensen
Teglparken 42, 6320 Egernsund
74 44 24 46
mk@egernsund-kirke.dk
Organist: Otto Andersen
moa@stofanet.dk
74 43 57 28 - 20 62 13 72 (gerne sms)

Graver/ Kirketjener: Maja Wilkenskjeld
Kirkegårdskontoret,
Kystvej 6c, 6320 Egernsund
74 44 98 38
Træffes bedst kl. 9.00-9.30 og 12.00-12.30.
Træffes alle hverdage undtagen mandag.
Hjemmeside: www.egernsund-kirke.dk

PRÆSTENS KLUMME:

GUDSTJENESTELISTE
DECEMBER I EGERNSUND KIRKE,
EN MÅNED FULD AF MUSIK OG
FORKYNDELSE:

1. søndag i advent: Salmegudstjeneste under
temaet: Kom og syng julen ind! Denne gudstjeneste
vil være helliget vores smukke julesalmer, og vi vil
synge så mange salmer som muligt. Men hvilken
julesalme er din ynglings salme? Skriv navnet på
din ynglings salme til mig enten på mail, eller send
mig et kort. Vi opfordrer sangglade mennesker til
at komme til denne salmegudstjeneste, for at se
om vi i december måned kan danne et Egernsund
julekor. Dette julekor vil så synge julen ind hver
søndag i december, og vil også bestemme de ﬂeste
af de salmer vi skal synge juleaften. Vi øver hver
torsdag i december klokken 19-20.30 i Egernsund
kirke sammen med orgelvidunderet Otto som
dirigent. Så mød talstærk op, og lad os se om vi
kan synge taget af kirken. Efter endt korprøve er
der kaffe og kage. PS. Sangtalent påkræves ikke for
deltagelse i koret, kun sangglæde og julestemning.
2. søndag i advent: Julebasargudstjeneste. Denne
dag er gudstjenesten ﬂyttet til klokken 14.00, og
efter gudstjenesten vil der i kirken blive afholdt
en julebasar med amerikansk lotteri sponsoreret
af de lokale handelsfolk, skattejagt for børnene og
kaffe og lækkerier til de voksne. Hele overskuddet
går ubeskåret til Julemærkehjemmet i Kollund, og
det gør hele decembermåneds kollekter også.
3. søndag i advent: Børne og familiegudstjeneste
med Luciaoptog klokken 11.00. Elever fra Kegnæs
friskole går Luciaoptog. Efter gudstjenesten
er der spaghetti og kødsovs, samt sodavand.
4. søndag i advent: Stillegudstjeneste. Kom
og hvil ørene og lad stilheden sænke sig over
krop og sjæl, i en gudstjeneste, hvor vi puster
ud, og lader op til, at lige om lidt så er det jul.
Juleaften den 24 december: Juleaftensgudstjeneste
klokken 14 og 15.30. For at komme i julestemning
vil Egernsunds julekor synge julesalmer en
halv time før gudstjenesternes start.
Første juledag den 25 december:
Juledagsgudstjeneste klokken 14.00
Nytårsaften den 31 december:
Nytårsgudstjeneste klokken 14.00. Her vil
vi sammen synge nytåret ind, og sige farvel
og tak til 2013, og byde 2014 velkommen
med kransekage og champagne.
I januar vil der ikke blive afholdt
gudstjeneste i Egernsund kirke, da
præsten er på ferie. Til gengæld
vil der være kirkebil til Gråsten
kirke hver søndag i januar.
Søndag den 2. februar: klokken
11.00 bliver årets første
gudstjeneste i 2014 afholdt
i Egernsund kirke.

HVAD NYT ER DER I
KIRKEN, OG HVORDAN
GÅR DET?
Af nye tiltag i kirken, har vi siden juli
afprøvet forskellige ting, her kommer
en opdatering af deres succesrate:

Ændret nadverliturgi. Vi har ændret nadverliturgien
til en kortere og mere moderne version med
stor succes. Ligeledes har vi indført frisk brød i
stedet for oblater til altergangen, dette er også en
succes. Men et forsøg på at udskifte den nuværende
nadvervin der består af druesaft med rigtig vin, blev
nedstemt af menigheden. Så det var ingen succes.
”Hit med salmen” boxen. Tanken med denne ide var
at menigheden kunne afgive salmeønsker i denne
box under mottoet: ”Hvad du ønsker skal du få”.
Efterfølgende ville vi i kirken så synge den ønskede
salme under gudstjenesten. Dette tiltag er blevet
en succes, som folk er meget glade for, og som de
med glæde nævner når vi taler om det. De glemmer
bare nogle gange at stemme… Men så er det jo mig
som præst der bestemmer, og jeg er som bekendt
meget glad for ”Der sad en ﬁsker så tankefuld”.
2. læsning om søndagen er med biskoppens
og menighedsrådets tilladelse blevet ændret til
en salmegennemgang i stedet for en regulær
tekstlæsning. Dette fungerer som en uddybning af
salmebogens poesi og budskab, og som et musisk
svar til dagens evangelietekst. En stor succes.
Til slut skal nævnes vores nye kirketider.
Gudstjenesten er ﬂyttet til klokken 11.00, da Otto
vores organist også lader musikken klinge i Kværs
kirke. En fantastisk ændring, der gør at alle søndags
syvsovere ikke længere har en undskyldning for
ikke at komme i kirke! Så velmødt alle sammen.

Først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak, fordi i
alle sammen har taget så godt imod mig og min mand
Marlon. Alle de søde ord, hilsner, venlige smil og
gode grin har virkelig fået os til at føle os velkomne
i Egernsund, og har hjulpet os til at falde godt til
hernede. Vi er meget glade for at være her, bo her og
for at være en del af Egernsund.
Min første tid som præst i Egernsund, har været
meget spændende og begivenhedsrig, fordi alting
er nyt for mig. Inden jeg kom herned og ﬁk
embede, havde jeg jo aldrig før prøvet at være
præst, hverken ved et bryllup i 30 graders varme,
hvor ingen havde problemer med at holde varmen
eller ved en begravelse i stærk kuling, eller ved en
høstgudstjeneste med en hjemmemalet regnbue.
Jeg havde heller ikke prøvet en fødselsdagsandagt
med kun kvinder i kirken, (den eneste undtagelse,
var den stakkels organist, der sad som ene mand
oppe ved orglet, og kunne kigge ud over dette
hav af kvinder. Så inden gudstjenesten smuglede
vi lige et par mænd mere op til orglet så han ikke
skulle føle sig helt så alene). Jeg havde heller ikke
før prøvet en guldkonﬁrmation med lysprocession,
eller en Hubertusgudstjeneste med et jagende godt
jagthornblæser orkester, der både kunne synge og
spille. Det hele har været nogle overvældende og
fantastiske oplevelser. Tusind, tusind tak, fordi i
har inviteret mig indenfor i jeres liv for at deltage i
alt disse begivenheder både de glade, de sørgelige,
festerne og hverdagen. Jeg er meget glad for, og stolt
af at være jeres præst.
Af andet nyt, så kan jeg fortælle at håndværkerne går
i gang med at renovere præstegården mandag den 25.
november, og vi glæder os helt vildt til at ﬂytte ind i
præstegården når den engang står færdig.
Jeg er også så heldig, at jeg er begyndt at
gæsteundervise to hold af de sødeste konﬁrmander i
Kliplev, efter at deres tidligere sognepræst Ewa har
fået nyt arbejde i Åbenrå. Jeg glæder mig rigtig meget,
til at undervise disse skønne unge mennesker, og lære
dem alle bedre at kende.
Det var alt for denne gang, jeg skriver igen i februar.
Rigtig glædelig jul, og et velsignet og lykkebringende
nytår til jer alle,
Maya Ravn, sognepræst i Egernsund
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Sundeved

Indsamling S tabte terræn i
Sundeved

Ny messehagel
til Ullerup Kirke

På valgdagen var der
indsamling på Bakkensbro
Skole i Ullerup til SOS
Børnebyerne.
Ellen Meldgaard Nielsen,
Avnbøl, oplyser, at der
blev der puttet 870,50 kr. i
indsamlingsbøtten. 

Første søndag i Advent
den 1. december indvies
Ullerup Kirkes nye messehagel
ved højmessen kl. 10.
Messehaglen er kreeret og vævet af
kunstner Grethe Sørensen, Vamdrup,
og er muliggjort af generøse lokale
donationer og af Mads Clausen Fonden
og Augustinus Fonden.

Dødsfald

Umiddelbart efter højmessen er
menighedsrådet vært ved en reception,
hvor sognepræst Anders Kingo
fortæller messehaglens historie.

Af Gunnar Hattesen

På valgstedet i Vester
Sottrup tabte Social
demokraterne 231 stemmer
i forhold til 2009. Partiet
opnåede 637 stemmer, og

Ane-Marie Bang
Clemmensen, Vester
Sottrup, er død, 61 år. 

Alle er velkomne!

blev tæt fulgt af Venstre,
som opnåede 609 stemmer.
Erik Lauritzen opnåede
på hjemmebane et flt valg
med 398 personlige stemmer, mens Peter Jørgensen
(V) fik 181 stemmer. I alt
blev Peter Jørgensen genvalgt med 485 personlige
stemmer.
Gitte Uttrup fra
Fælleslisten fik 101 stemmer og opnåede ikke
genvalg til byrådet. 
Peter Jørgensen (V)

VI ER EN DEL AF LIVET PÅ LANDET

KOM TIL JULEDAG
LØRDAG D. 30. NOVEMBER KL. 9.00-15.00

SANGAFTEN
på Forsamlingsgården Sundeved

Onsdag den 27. november kl. 19.30
Biskop Marianne Christiansen
indvier Forsamlingsgårdens
nye Højskolesangbøger.
En sangaften i samarbejde
med Sottrup Kirke.
Entre : kr. 50,- inklusiv kaffe
Unge 25,Konfirmander gratis.
Billetter købes på Biblioteket,
eller ved indgangen

MØD JULEMANDEN
OG FÅ EN GODTEPOSE
Mejsbolde 100 stk.

kl. 10.30 julemanden
ankommer i brandbil med
godteposer til alle børn i
følge med en voksen.

Godt supplement til øvrigt
fuglefoder. Med eller uden net.
NB mængden af bolde kan variere,
dog altid 9 kg. Normal pris 99,95
2 kasser

150,-

(tilmelding skal ske senest tirsdag
d. 26.11.2013. til mail tsi@dlg.dk)

Gælder kun på juledagen den 30. november

Foreningen for
Forsamlingsgården
Sundeved
SUNDEVED RINGRIDERFORENING
afholder

Generalforsamling
Mandag den 9. december kl. 19.30
i Rideskolens Cafeteria i Vester Sottrup.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Juletræ
Flot dansk juletræ
Nordmannsgran ca. 175 cm
Pr. stk.

MVH
Bestyrelsen

125,-

DER
SERVERES
GLØGG OG
ÆBLESKIVER

Juleudstilling

JULEKORT
Studie 66 Gråsten Kommer og
tager billeder af børnene til
julekort. Vi sørger for fotografen
og julekortene kan købes til en
fordelagtig pris.

• De kreative damer
fra Avnbøl

• Vinafryd

• Juledekorationer

• Potteriet V. Sottrup

• Patchwork

• Honning fra Bojskov

• Tasker

• Stofnisser hjerter mm

• Billeder

• Vin fra Svanegaarden

• Smykker

• Vestermark ged og gårdbutik

(få et bud på vinen til julemiddagen)

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

Elvira Madigan

APE 50
- Fås
også som
invalidekøretøj
- Kræver ikke
kørekort

Fordelagtige og kundevenlige priser. Kontakt os for aktuel pris

Land og Fritid, Sundeved • Højsvej 1 • 6400 Sønderborg • Tlf. 3368 5385 • Åbningstider Man-fre 9.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00
Tilbuddene gælder kun i Land & Fritid, Sundeved kun lørdag d. 30. november. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

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

Hørt i byen
Kværs Præstegård er for
tiden beboet af en præstefamilie, Det er Margit
Nørregaard Lauridsen,
der er vikar i Asserballe/
Ketting Sogne på Als,
som er flyttet ind i præstegården sammen med
sin mand.
Skibe og anden søgående
trafik kunne først på
ugen ikke sejle under
Egernsundbroen. Broen
var spærret, fordi der
skulle udføres service på
det hydrauliske system.
Keld Conradsen, geolog,
ph.D. og forfatter, der
bor i Aarhus, men voksede op i Kværs, fyldte
fredag 50 år.

Vent på mig, Marie
Af Hanne Næsborg-Andersen

Som en ekstra rosin i
pølseenden kommer
forfatteren Pernille Juhl
på Gråsten bibliotek
lørdag den 7. december
kl. 10.00 og fortæller
om sin bog: ”Vent på
mig, Marie”.
Bogen er blevet til,
fordi Pernille Juhl læste
sin farfars dagbøger fra 1.
Verdenskrig, hvor han som

dansksindet sønderjyde
deltog i krigen på tysk side.
Han skrev dagbøger under
hele krigen, lige meget hvor
han var, og disse dagbøger
giver et fantastisk indblik i
forholdene og følelserne på
den tid. Farfar, Claus Juhl,
blev født i Ellum i 1890
og indkaldt som soldat 3.
august 1914. Han var med
under hele krigen indtil
november 1918.
”Vent på mig Marie”
handler dog ikke om

Fire elever fra 5. klasse på
Gråsten Skole havde en sikker hånd og et godt øje, da
de deltog i landsdelsfinalen
i Skærbæk.
De skarpe skytter var
Celine Nielsen, Katrine

Sønderborg Kommune
fik valgt tre medlemmer
af Regionsrådet. Lokal
stemmesluger blev Jørn
Lehmann Petersen (S),
Broager, med 8327 personlige stemmer. Venstre-manden Tage Petersen fik 2875 stemmer.
Genvalgt blev også John
Lohff (K), Sønderborg.

Interesserede kan smage
tarteletter med anderledes
fyld end dem, vi sædvanligvis forbinder med
tarteletter.
Det er den tidligere ejer af
Vemmingbund Strandcafé
Jette Valentin, som står for
beværtningen.

Den folkekære Bubber
kommer søndag den 15.
december kl. 14.30 til
Gråsten for at underholde på Torvet. 

Bogen Vent på mig, Marie
handler om en lærerinde i
Gråsten, som forelsker sig
i en soldat under 1.
Verdenskrig.

Hos Rene’s Bolig &
Sengenyt i Sønderborg
kan man torsdag den
28. november fra kl. 15
prøve tarteletter på en
helt ny måde.

Brand
Der udbrød forleden brand
i en halmfyret kedel på
en ejendom på Sønder
Landevej ved Gråsten.
Branden var hurtig under
kontrol. Der var gået ild i
halmen på vej ind i fyret
øjensynlig på grund af en
bag tænding. 

Johnsen, Kathrine Lunding
og Tobias Petersen, som
opnåede 754 af 800 mulige
point.
Sofie Hansen blev bedste
individuelle skytte med
193,7 point. 

Tarteletter

Stephan Kleinschmidt
(Sl. P) fik et supervalg
med 2571 personlige
stemmer. Ved valget i
2009 opnåede han 1276
personlige stemmer.

Foredraget varer en time,
fra kl. 10-11. Der er gratis
adgang, man skal bare
møde op, og biblioteket
giver en kop kaffe. 

familie i Sønderjylland. Det
er hendes første bog, men
hun arbejder allerede på en
fortsættelse.
Efter foredraget kan
man i Gråsten Boghandel
i Ulsnæscentret købe en
signeret udgave af bogen.
Pernille Juhl tager nemlig
videre dertil og giver autografer til interesserede.

Skoleelever
ramte plet

Bendt Olesen, tidligere
borgmester i Gråsten, er
kvik i hovedet og hurtig
i replikken og en dreven
taktiker. På valgnatten
på Humlehøj Hallen i
Sønderborg spillede han
en central rolle i at skaffe
et politisk flertal bag
Erik Lauritzen som ny
socialdemokratisk borgmester for Sønderborg
Kommune.

Borgmester Aase Nyegaard fik et katastrofevalg. Hun gik fra 7318
stemmer i 2009 til 1576
stemmer i 2013.

forfatterens farfar, men den
læner sig tæt op af hans oplevelser, og de meget spændende og ærlige beskrivelser
fra hans dagbøger. Man
følger to hovedpersoner i
bogen, nemlig Anders, som
er indkaldt som soldat, og
Marie, som er lærerinde i
Gråsten. De er forelsket i
hinanden, men skilles ad på
grund af krigen.
Forfatteren Pernille Juhl
er født i Sønderborg og
har stadig en stor del af sin
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Der har tidligere været lignende arrangementer med
bl.a. supper, hvor tilslutningen har været rigtig god.
Arrangementet afholdes

som åbent hus og i samme
forbindelse er butikken
fyldt med ekstra gode tilbud i dagene 28. november
til den 1. december. 

Giv mor en fridag

Pasfoto på 3 minutter

Hver tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Karbonade med stuvede ærter, gulerødder og kartofler
Hver torsdag
Dansk bøf med bløde løg, sauce, kartofler og rødbeder

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

Kr. 68,00
Kun mod forudbestilling

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

Har du husket at
få din frugt i dag..?
Vi har stadig
masser af æbler og
pærer i butikken

Fotograf og Fotohandel

Hu sk
vores
friskpresset
mos t

Hestehavegård
Frugtplantage
Hestehave 19 - Sønderborg . Henrik Petersen
Privat: Folehave 1
Tlf. 40 37 09 05 . www.hestehavefrugt.dk

Julebuffet
ud af huset

Marinerede sild med karrysalat. Dampet kold laks med

Kcocktaildressing.
om og sTarteletter
med høns i asparges.
e
Leverpostej med champignon
og bacon. Frikadeller med rødkål.
voSønderjysk
res udgrønlangkål
med hamburgerryg og kålpølse.
v
a
lg
a la mande med kirsebærsauce.
aRis
f ju
letræ
kr. 15,00
kr. 8,00
kr. 8,00
kr. 12,00
kr. 12,00
kr. 18,00

og citron
Surrib
Hvidkål
Frugtsalat
Røget laks

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

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

Pr. kuvert kr.

103 50

MIN. 12
PERSONER

Åbningstider:
30-17.00
Mandag-fredag kl. 8.
kl. 8.30-12.00
Lørdag

Husk også, at vi laver
utraditionelt julebuffet

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

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06
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Estate Gråsten - Vi hjælper dig med at finde den rette bolig.

NYHED

NYHED

Familiehus med muret carport
Ullerup
Rosenvej 85
Søger du et pænt og velholdt
parcelhus med god plads til
familien, så er det lige her.
Indretningen består bl.a. af et flot
nyere køkken/alrum med åbent
forbindelse til stuen.

Pris:
Udb.:

1- familieshus
1.095.000 Brt.:
55.000 Nt.:

6.350
5.825

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.647/3.680

Sagsnr. 774

136

1.100

Flot andelsbolig til en billig husleje

1/3

1

1974

Andelsbolig

NYHED

NYHED

Nydelig andelsbolig nær centrum
Gråsten
Gl. Aabenraavej 6M
Sagsnr. 770 Her sælges en hyggelig andelsbolig beliggende i et roligt område i Gråsten by. Boligen
har fået nye vinduer og loftet efterisoleret i 2013. En dejlig vedligeholdelsesnem bolig med muligheder.

Ullerup
Trekanten 29
Sagsnr. 757 Andelsboligen er
over de seneste år blevet flot moderniseret, med bl.a. nyt køkken i
2010, lækkert badeværelse, gasfyr
fra 2010 samt nye vinduer i 2012.
Boligen er et fritliggende hus med
egen carport og lukket have. Andelsboligen indeholder bl.a. stort
vinkelstue og godt lysindfald, flot
køkken fra med spiseplads og udgang til terrasse. Lækkert badeværelse med bruseniche, skabsarrangement og opvarmet klinkegulv.

Andelsbevis:
Mdl. boligafgift:
Mdl. forbrugsafg. a/c:

106

Flot andelsbolig med egen have

Andelsbolig

NY PRIS

1/3

1

1/3

1

104

1/2

1

495.000
2.666
1.159

Grøngrøft
Kølingbjerg 4
Her får du et hus i rolige og
idylliske omgivelser, hvor du har
skoven og de åbne marker som
nærmeste nabo. Et hyggeligt hus
som byder på mange muligheder
for at sætte sit eget præg.

1- familieshus
Pris:
Udb.:

1- familieshus

NYHED

6.048
5.461

Sagsnr. 749

157

Udlejningsejendom med 3 lejemål

980.000 Brt.:
50.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.633/3.547

1990

1.100

2/1

2

1850

Skodsbøl
Nejs Møllevej 6
Udlejningsejendommen er
beliggende i Skodsbøl Lejlighed st.
tv. 77kvm: Skønnet årlig
lejeindtægt på kr. 43.200,- ekskl.
vand og varme Pt. ikke udlejet.
Lejlighed st. th. indeholder 63 kvm:
Udlejet med en årlig lejeindtægt
på kr. 30.000,- ekskl. vand og
varme. Lejlighed 1. sal. indeholder
105 kvm: Udlejet med en årlig
lejeindtægt på kr. 48.000,- ekskl.
vand og varme.
Pris:
Udb.:

1.375.000 Brt.:
70.000 Nt.:

7.622
6.999

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.225/4.293

550.000
2.286
949

Holbøl
Havremarken 79A
Sagsnr. 607 Andelsboligen ligger
som en selvstændig bolig for enden af en lukket villavej, hvorfra
stisystemet giver en hurtig og sikker adgang til bl.a. skole og indkøbsmuligheder. Boligen fremstår
hyggelig og velholdt med et boligareal på 104 kvm, hertil kommer
carport på 14 kvm med tilhørende
redskabsrum på 8 kvm. Derudover
er der en flisebelagt terrasse og
letpasselig have med flotte frugttræer.

104

Andelsbevis:
Mdl. boligafgift:
Mdl. forbrugsafg. a/c:

Idyllisk stråtækker hus

Sagsnr. 765

1989

Andelsbevis:
Mdl. boligafgift:
Mdl. forbrugsafg. a/c:

FLOT OG INDFLYTNINGSKLAR BOLIG MED EN BILLIG HUSLEJE

Andelsbolig

245/52

Parcelhus med udsigt til marker

NY PRIS

1- familieshus

791

4/5

3

1924

Tråsbøl
Tråsbøl Bygade 51
Parcelhus beliggende i Tråsbøl by,
med flot udsigt over åbne marker
og få meter til stor legeplads.
Huset der er opført i 1967 fremstår
med rødstensfacade og ståltag.
Villaen er velegnet til den mindre
familie, den enlige eller
ægteparret som ønsker rolige
omgivelser. Et hus med mulighed
for modernisering, som ligger i
rolige og naturskønne omgivelser
og alligevel nær alle faciliteter.
Pris:
Udb.:

495.000 Brt.:
25.000 Nt.:

3.039
2.967

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.046/2.159

425.000
2.075
730

Sagsnr. 719

1989

125

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

Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk

74 65 09 33
www.estate.dk

719

1/3

1

1967

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

Bov
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Åbningstider | Man-søn 6.00-21.00 |
Til
-butikken
Tilalle
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meden
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julestrømpe
med
meddit
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på.Så
Såvil
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og
fylde
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i
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de
4
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i
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i
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de
4
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advent.
Til alle børn! Kom i
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Så
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Julegodterne
dage:
Julegodternekan
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følgendekomme
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Søndag
Søndag den
den1/12
1/12
Til alle børn!
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i
-butikken
med en julestrømpe
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den
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Søndag den
den1/12
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22/12
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PS:
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hvis
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den
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PS:
Strømpen
skalsøndag
afleveres
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Søndag
den
15/12
den skal fyldes søndag den 1/12. Strømpen skal tømmes
Søndag hver
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22/12
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fra
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frakl.Julemanden
Julemanden
mellem
10-20

Julemanden besøger

i Padborg

PS: Strømpen skal afleveres i butikken senest 30/11, hvis
Hilsner
fra Julemanden
den skal fyldes søndag
den 1/12.
Strømpen skal tømmes
hver søndag mellem kl. 10-20

Hilsner fra Julemanden
Vi
Viønsker
ønskeralle
allevores
vores
kunder
kunderen
englædelig
glædeligjul
jul
Vi
ønsker
alle
vores
og
oget
etlykkebringende
lykkebringende
kunder
nytår
nytår en glædelig jul
og et lykkebringende
Vi ønsker alle vores
nytår
kunder en glædelig jul
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OKPlus
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nytår

6330
Padborg
OK
Plus
Padborg
6330
Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg

Julemanden vækkes
i Padborg
Lørdag den
30. november
klokken 10.00
på Oldemorstoft

... og naturligvis vores
traditionelle
specialiteter fra

Reparation af hegn og porte
hos både private og industri

Balkan regionen

PADBORG
TORVECENTER

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

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

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

23/12
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...................
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................... 6.00-21.00
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Stormskader?

Nu bliver det brændende!

Steak
variationer
direkte fra
Lava-grillen

Åbningstider
Åbningstiderjul/nytår
jul/nytår

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

Træflis til haven og
hækklipning med mini-læsser

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

GRATIS PARKERINGSBILLET

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

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

❤ ❤ ❤ I hjertet af Flensborg ❤ ❤ ❤
Søndag ...

Morgenmads-buﬀet

Vores ugeplan!
Mandag til Fredag ...

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

€€

9,90

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

Græsk buﬀet Græsk buﬀet
12,90
8,90

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

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

€€
€€

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

Design din
egen T-shirt
fra 14.50 €

incl. t-shirt

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

2

Dødsfald Genvalgt til
regionsråd
Karsten Bøgwad, Bov, er
død, 47 år. 

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 1. december
Kl. 11.00 ved Daugaard

KOLLUND KIRKE
Søndag den 1. December
Kl. 9.30 ved Daugaard

HOLBØL KIRKE
Søndag den 1. December Kl.
19.00 ved Christensen

BOV & HOL BØL SOGN E

Det sker i julen
Julekoncert i Holbøl Kirke

Selv om Hans Philip Tietje
ikke blev genvalgt til
Aabenraa byråd, fik han et
flot genvalg til regionsrådet
i Region Syddanmark.
Her fik han valgt som
nummer 29 ud af 41 med
2408 personlige stemmer.
Alene i Aabenraa
Kommune satte 1958 kryds
ved den 62-årige politiske
veteran fra Bjerndrup. 
Hans Philip Tietje

Søndag den 1. december kl. 19.00 i Holbøl Kirke med Padborg
Sangkor. Efterfølgende samvær på Holbøl Landbohjem.

Julekoncert i Bov kirke

Min kære kone
Vores kære mor, svigermor, farmor og bedstemor

Tirsdag den 3. decmber kl. 19.30 i Bov kirke med Padborg
Sangkor, Jernbaneorkestret og Bov kirkes Kor.

1. søndag i advent den 1. december
kl. 9.30 Kollund Kirke (MD)
kl. 11.00 Bov kirke (MD)
kl. 19.00 Julekoncert i Holbøl Kirke

Tirsdag den 3. december
kl. 19.30 Julekoncert i Bov kirke

Fredag den 6. december
kl 17.00 Familiegudstjeneste i Kollund Kirke (MD)

Lørdag den 7. december

Helene Marie Heel

Juleaftensdag
den 24. december
kl. 12.45 Bov kirke Familiegudstjeneste (MD)
kl. 14.00 Bov kirke (Jens Aage HeImig)
kl. 15.15 Bov kirke (Jens Aage Helmig)
kl. 16.30 Bov kirke (Jens Aage Helmig)
kl. 14.30 Kollund kirke (MD)
kl. 16.00 Kollund kirke (MD)
kl. 14.30 Holbøl kirke (HC)
kl. 16.00 Holbøl kirke (HC)

Juledag
den 25. december

kl. 10.30 Torvegudstjeneste(MD)
kirkekaﬀe i Padborg Torvecenter

2. søndag i advent den 8. december
kl. 10.00 Holbøl kirke (TI)

kl 10.00 – 15.00 Julecafé i Padborg Torvecenter

3. søndag i advent den 15. december
kl. 10.00 – 15.00 Julecafé i Padborg Torvecenter
kl. 10.00 Kollund kirke (TI)
kl. 10.00 Børnegudstjeneste Holbøl kirke (HC)
kl. 19.30 Musikgudstjeneste Bov kirke (TI)

4. søndag i advent den 22. december
kl. 10.00 Holbøl kirke (Vi synger julen ind..) (HC)
kl. 11.00 Bov kirke (MD)
kl. 19.30 Musikgudstjeneste Kollund kirke (HC)

kl. 9.30 Kollund kirke (MD)
kl. 10.00 Holbøl kirke (HC)
kl. 11.00 Bov kirke (MD)

tlf. 74 67 35 15

kl. 10.00 Kollund kirke (TI)

Søndag den 29. december

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

Rie Rabøl Jørgensen

Svend Hedegaard

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nytårsaften den 31. december
kl. 15.00 Nytårsgudstjeneste Bov kirke (TI)

Onsdag den 1. januar 2014
kl. 16.00 Holbøl kirke (HC)
Hanne Christensen (HC), Tina Iversen (TI)
og Majbrit Daugaard (MD)

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

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

www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk

kl. 10.00 Holbøl kirke (HC)

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk

Bov - Padborg
Begravelsesforretning
Jernbanegade 59, 6330 Padborg

2. Juledag den 26. december

Lørdag 14. december

er pludselig sovet ind
Sønderborg, den 15. november 2013
På familiens vegne
Jørgen
Anne-Mette og Jan
Pernille og Jimmy
Niels Chr. og Annelise
Susanne og Kim
Højtideligheden har fundet sted

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 Inden
Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk
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Gælder i Flensborg & Süderlügum i perioden 26.11- 16.12.2013

WWW.KANONTILBUD.COM
...vi er billigere!

BOMBAST
ISK
BILLIGT!
NESTTLÉ

SUNRISE
Cab. Sauv. 13%, Merlot Rosé 12,5%, Carmenere 13,5%,

Quality Street

Merlot 13%, Chardonnay 13%

2,9 kg

0,75 ltr

max.

3

99

129

99

19

3

HOPPE

kasser

Hamburgerryg 1/2 stk.

pris pr. kg

CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD 35%, SMIRNOFF
VODKA 37,5%, BAILEYS ORIGINAL 17%

99

49

1,5 ltr

max.

3

99

109

TUBORG
Pilsner, Classic 4,6%%

3 x 24 x 0,33 ltr

3

kasser

99

168

FAXE KONDI
almindelig, free

TUBORG

3 x 24 x 0,33 ltr

Julebryg 5,6%

max.

99

69

6

FAUSTINO VII

BEAUVAIS

Cosecha Tinto 13%

Rødkål

0,75 ltr

580 g

99

29

Flensburg

Süderlügum

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

Hauptstraße 50, Süderlügum
Tlf. +49 4663 188 033 • Fax +49 4663 188 034
Man. - Lør.: 7.00 - 21.00 • Søn.: 11.00 - 20.00

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

max.

99

4

3

99

139

GRATIS-KUPON
Ved aflevering af denne kupon og din mailadresse, modtager du en gratis flaske vin ved dit næste indkøb hos os.
Kupon gælder til og med 16. december '13. Kun en kupon pr. person/dag.

E-mail:

BOV1313

24 x 0,33 ltr
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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.

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved vores diamantbryllup.
Mange tak til naboerne for den fine ranke, lys i vinduerne
og fakler, da vi kom hjem. Det var en stor dag for os.

Inge Refshauge
er død, 75 år
Af Gunnar Hattesen

Fhv. folketingsmedlem Inge Refshauge,
Stagehøjvej 95, Bov, er
død, 75 år.
Hun var kendt som en flittig læserbrevsskribent og for
sit politiske arbejde gennem
mange år.
Inge Refshauge fik realeksamen fra Christiansfeld
Private Realskole i 1954
og blev senere udlært købmand. I en årrække var hun
redaktør på Sønderjyske
Distriktsblade i Toftlund
og hun skrev i en årrække
for Gråsten og Omegns
Folkeblad.
Fra 1989-1993 var hun
medlem af Sønderjyllands

Mange hilsener fra
Erika og Johannes Petersen
Stenløkke 23, Kliplev

Fhv. folketingsmedlem Inge
Refshauge er død.

Arkivfoto
Amtsråd, valgt af
Fremskridtspartiet, som
hun senere forlod til fordel
for Dansk Folkeparti.
I 1997 kom hun atter i
amtsrådet, valgt af Dansk
Folkeparti og året efter blev
hun valgt til Folketinget.
Hun røg senere uklar med
partitoppen, og da hun blev
frataget hvervet som socialpolitisk ordfører, meldte
hun sig ud af partiet.
En kort tid var hun med
i et nyt parti, Det Liberale
Højre, for umiddelbart
efter at præsentere endnu
et parti, Demokratisk
Folkeparti.

Mojn Dennis!
Telløk med de 30 år den 25. november.
Kanonfest. Vi glæder os til den næste 
Kærligst fra Østerbækkerne

Kære far ”Kesse”
Stort tillykke med de 60 år
onsdag den 27. november

KIROPRAKTISK KLINIK
Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Håber det bliver en dejlig og hyggelig dag.
Knus din familie & Plet

Tlf. 74 67 10 11
www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk
Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30
Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00 -19.00

MADPLAN
TORSDAG

Dansk bøf med bløde løg

FREDAG

Kyllingefilet med flødekartofler

MANDAG

Fiskefilet med persillesovs

TIRSDAG

Krebinetter med stuved ærter
og gulerødder

ONSDAG

Boller i sellei

TORSDAG

For nogle år siden meldte
hun sig ind i SF, men det
parti meldte hun sig ud af
for over et år siden.
Mennesker der var kommet i klemme i systemet
lå altid Inge Refshauge på
sinde. Trods et svigtende
helbred hjalp hun fortsat
mennesker, der havde brug
for det arbejde, hun påtog
sig, da hun i 2001 forlod
Folketinget.
Åbningstider | Man-søn 6-21 |

rgen
Hver moorgenm
Lækker
spis
komplet, n:
a
k
hvad du

50,-

Uge 48:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Vi gør det nemt

Dagens ret

Medister m/ rødkål, kartofler og brun sovs
Paneret stegt flæsk m/kartofler og persillesovs
Wienerschnitzel m/ brasede kartofler
Forloren hare
Mørbradgryde m/ kartoffelmos

Lunt og lækkert

45,-

Dagens ret
Alle hverdage

59,-

Seogsåvoreslækre

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

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

Hun var bisidder og
part i rigtig mange sager
ude i jobcentrene. Ikke
kun i regionen, men også
i kommuner over hele
landet. Hun var kvinden
bag Omsorgsgruppen
for Sygdomsramte og
Førtidspensionister.
Hun var medforfatter til
bogen "Kvindeskæbner i
dansk politik". 

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

50 hørte om
udvandring
Af John Levin

Historisk Forening
for Bov og Holbøl
Sogne havde forleden
indbudt til foredrag
på Oldemorstoft over
emnet ”Flugten til
Amerika”.

Aftenen var lagt i hænderne
på historiker Jan Jessen
fra Centralbiblioteket
i Flensborg`s afdeling
Slesvigske Samling.
Foredraget handlede
primært om udvandringen
fra hertugdømmet Slesvig i
perioden 1860-1920 og de

KRUSÅ HUSMODERFORENING

inviterer sine medlemmer til

Adventshygge

Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00
i Grænsehallernes Multisal

Forstander Jens Boddum fra Frøslevlejrens Efterskole
vil underholde os denne aften, og Sonja Anker
vil igen sørge for musikalsk ledsagelse.
Der afholdes som sædvanlig amerikansk lotteri,
og foreningen sørger for gevinsterne.
Pris inkl. kaffe og kløben: kr. 75,00
Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig aften.
På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

5

grunde, der førte til denne
rejse mod det ukendte.
Det var et meget interessant foredrag fortalt af
en, der var hjemme i sit
materiale, og som kunne
lide at give sin viden videre,
hvilket den efterfølgende
spørgerunde tydeligt viste.
Hen ved 50 personer
kunne efter det følgende
kaffebord tage hjem i vished om, at de havde haft en
god og interessant aften. 

Kruså Rengøringsservice
•
•
•
•

ALLE former for rengøring
Vinduespolering
Ferieafløsning
Privat- og erhvervsrengøring

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

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

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

Tyskland efter valget og
regeringsdannelsen
Foredrag ved Redaktør Siegfried Matlok
Mandag den 9. december kl. 16.30-18.00
på Højskolen Østersøen i Aabenraa om Tyskland
efter valget og regeringsdannelsen.
Der er gratis entre. Efter foredraget er der
mulighed for spisning for kr. 100,Tilmelding senest den 2. december
til pijohannsen@privat.dk eller på tlf. 4014 7533

Infoabend in
der Schule
für interessierte Eltern
der Vorklasse 2014/15

Informationsmøde
for interesserede forældre
til børnehaveklassen
i det kommende skoleår
Donnerstag
Torsdag 28. 11.
19.30 - 21.00

Im Gemeinschaftsraum der Schule
Sted: skolen
VEL MØDT!
Anmeldung/Tilmelding:
74 67 31 06
dsp@bbsyd.dk
Susanne Haupt

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

Jule
platte
Æg - rejer - citron,
Marinerede sild med karrysalat,
Fiskefilet med remoulade og citron,
Rullepølse med sky og løg, Leverpostej
med bacon og champignon, Roastbeef
med remoulade og ristede løg, Brie med
frugt og chokolade. Med brød, smør og kiks.
Min. 4 kuverter a kr.

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

110,-

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

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

130,Brød og smør kr. kuvert kr.

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

135,-

15,-

Bestil en vellykket julefrokost hos os eller få gode
råd til, hvordan du selv kan sammensætte en harmonisk
og velsmagende frokost til dine gæster
Bestil gerne i god tid på telefon 28 10 93 53
SuperBrugsen Padborg · Bovvej 9, 6330 Padborg
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Nedtur for S i Padborg Bov fik 8 mandater i
Aabenraa byråd
Kun 22,8% af de
4223 stemmeberettigede i Padborg stemte på
Socialdemokraterne.Det
var 16,2 procent færre end
i 2009.
Omvendt gik Venstre frem
fra 24,1 pct. til 34,2 pct.,
mens De Konservative
opnåede 14,5 pct. af
stemmerne.
SF fik et elendigt valg og
røg fra 5,8 til 2,1 procent,
mens Dansk Folkeparti
gik frem fra 9 til 14,3
procent. 

Af Gunnar Hattesen

Otto lokale kandidater blev valgt ind i
Aabenraa byråd fra gl.
Bov Kommune.

Foto Jimmy Christensen

Ny brandstation
Omfartsvejen ved Bov blev
fredag officielt indviet.
Stationen er kommet i

stedet for de tre stationer
i Bov-Padborg, Vejbæk og
Frøslev. Der er 45 frivillige
brandmænd i Padborg
Frivillige Brandværn. 

÷20%
er og
i novemb ber
decem

Julegaveæsker
Fra kr.

Dansk Folkeparti fik
nyvalgt Kaare Solhøj
Dahle, Padborg, med 371
stemmer. SF's spidskandidat Michael Christensen,
Kollund, blev valgt med
191 stemmer. 

Fra Venstre blev det til
genvalg af Tim Wulff,
Fårhus, med 344 personlige
stemmer. Nyvalgt blev
Lars Kristensen, Bov, med
297 stemmer. Også Jens
Wistoft, Kiskelund, røg
med med 248 stemmer ind
i byrådet. Han har ført en
markant valgkamp.
Hos Socialdemokraterne
fik Helga Nørgaard,
Padborg, 245 personlige
kryds. Dorte Soll, Kruså,
blev genvalgt med 212
stemmer.

Hanne og John Lorenzen
afgiver deres stemme.

Padborg Frivillige Brand
station på Plantagevej
i industrikvarteret ved

Hos De Konservative opnåede Jan Riber-Jakobsen,
Padborg, et flot genvalg
med 542 personlige stemmer, selv om han stod
som nummer fire på den
konservative liste.

229,-

Helga Nørgaard (A) blev
genvalgt med 245 stemmer.

Foto Jimmy Christensen

Julemanden vækkes
i Padborg
Lørdag den
30. november
klokken 10:00
på Oldemorstoft
Vi laver samlet optog
med julemanden og den
Sønderjyske Garde over til
Padborg Torvecenter, hvor
julemanden uddeler gratis
godteposer til alle børn.

Bov Ringri
dderforen
ings Venn
er
sælger ka
ffe, te,
kakao og
lidt sødt.
Den Sønd
erjyske Ga
rde spiller.
Årets man
delgave
Salg af jule
lodsedlern
e
starter.

Julemandens
postkasse er hængt
op på julehytten,
klar til at tage mod
din ønskeseddel.

PADBORG

TORVECENTER

Jernbanegade 18 · 6330 Padborg Tlf. 74 67 23 28

Naturpleje sælger juletræer.
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Eneste

smykke forhandler i Aabenraa kommune.

FUSION
18 KT. GULD
MED EL. UDEN
DIAMANTER
00
PR. DEL FRA 4.000

NOCTURNE RING
STERLING SØLV MED
SORTE DIAMANTER
500
KR. 4.500

Ældre Sagen i Bov inviterer hvert år på grønlangkålsspisning. 

Foto Jimmy Christensen

Grønlangkålspisning
på Frøslev Kro
Af Karina Krause

Grønkål, der typisk er
egnsret i Sønderjylland,
blev traditionen tro
serveret, da Ældre Sagen
i Bov holdt et arrangement på Frøslev Kro med
knap 70 mennesker.
- Det har i omkring 20 år
været en fast tradition, at vi
i Ældre Sagen har afholdt
dette. Hvert år er der i salen
næsten fyldt op med mange
festglade mennesker, lød

det fra formanden, Else
Lund Jessen, der så tilfreds ud med de mange
fremmødte.
En af deltagerne var
Erwin Larsen, der så ud til
at være i et opstemt humør.
- Nu har jeg været med
til dette i otte år. Jeg er
sønderjyder, så selvfølgelig
elsker jeg grønlangkål.
De laver ganske tilfredsstillende mad herude på
Frøslev Kro, men der er nu
intet, der slår svigermors
grønlangkål, udtaler Erwin

NOCTURNE
VEDHÆNG
STERLING SØLV
1.700

Larsen med et smørret grin
på læben.
Knud Åge Clausen er også
tilhænger af grønlangkål,
men han synes, der er få
steder, de kan finde ud af at
lave den korrekt.
- Ikke alle kan lave grønlangkål, men her smager
den afsindig godt. Jeg
foretrækker min grønlangkål tyk og så med mosede
kartofler i, svarer Knud Åge
Clausen. 

NOCTURNE
ØRERINGE
STERLING SØLV
MED SORTE
DIAMANTER
KR. 3.500

VIVIANNA OVAL UR
PERLEMORSSKIVE
& BRILLANTER
KR. 9.700

SYMBOLS VEDHÆNG
STERLING SØLV KR. 1.200

MOONLIGHT
GRAPES RING
STERLING SØLV
KR. 3.200

SYMBOLS RING
STERLING SØLV KR. 1.600

SYMBOLS ØRESTIKKER
STERLING SØLV KR. 1.200

ER DU KLAR TIL JULEFROKOSTEN ?
Vi har fået masser af nyheder

49995

mange forskellige

Nyheder

T-shirt 44995
Strik 84995

Kjoler

som foto

79995

Buksedragt

69995

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

Man-fre 9.30-17.30 • Lørdag 9.30-13.00

Stort udvalg

Skjorte som foto

39995

Annoncelayout: www.dieterdat.dk

Storskjorte
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LÆDERVARER
Damepung

Dametasker

før 399,nu

Lille - før 400,-

250,nu
200,Stor - før 499,nu
300,-

200,-

nu
Mellem - før 399,-

før 399,nu

200,-

Rejsetaske

før 1499,-

før 799,-

nu

nu

400,Rikke Hindballe Nielsen er
blevet uddannet
kok, og skal nu til
Garderhusarregimentet i
Slagelse.

Dametaske (Clutch)
før 599.nu

300,-

Solouheld

Rejsekufferter
Stor - før 1999,nu

1000,-

Mellem - før 1699,nu

850,-

Gellett

Lille - før 1199,nu

Rikke Hindballe Nielsen
fra Sofiedal har stået i
mesterlære på Bov Kro de
seneste 4 år, og nu har hun
endelig modtaget sit svendebrev "Bestået med ros". 

Herrepung

Herremappe

800,-

Svendebrev til ny kok

650,-

Vi ses Torvegade 16,
Padborg (overfor Bibbe)

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

Jul i huset

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

189,- pr. pers.

Se menu på
hjemmesiden.

Jul ud af huset

Jul i huset

Leveres uden rugbrød og smør.
Min. 20 kuverter.

Leveres med rugbrød og smør.

Traditionel juleanretning:

129,-

En 22-årig mand fra
Skærbæk slap natten til
lørdag heldigt fra en soloulykke på Sønderborgvej ved
Bovrup.
Han kom over i den

modsatte vejbane og
mistede herredømmet over
sin Opel Astra. Bilen ramte
kantstenen og drejede
rundt i rabatten.
Undervejs ramte bilen et

vejtræ med bagenden og
rev et vejskilt op. Bilen blev
totalskadet, men den unge
mand kravlede selv ud af
bilen efter uheldet. 

Julegav
s
t
e
r
e
Å
Gavekort til Torvecenteret i Padborg
Gavekortet kan købes alle hverdage
fra 10-17 i Postbutikken i SuperBrugsen.

Traditionel juleanretning:

159,-

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

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

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

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

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

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

Mad ud af huset
Buffet 1:

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

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

PADBORG
TORVECENTER

Se mere på www.stubbaekforsamlingshus.dk

Tlf. 7461 3431 / 4060 6330

Bov Kro

Synes godt
om

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

Genvalg i Svalen i Holbøl
Af Kirsten Roland Hansen

På generalforsamlingen
i børnehaven Svalen
blev Anja Karschuling
fra Holbøl genvalgt som
formand.
Karina Lorenzen fra
Holbøl overtog posten som
næstformand efter Jeanett
Lehne.
Carsten Festersen forsætter som kasserer. Linda
Rasmussen træder ud af
bestyrelsen, mens Malene
Cordsen Kellgren fra
Vilsbæk og Maria Kraak

Blaudzun fra Holbøl blev
nyvalgt.
Torben Holbeck fra
Holbøl fortsætter som
suppleant. Ligeledes
fortsætter Gunvor Møller
Michelsen, Hønsnap, som
suppleant. Jeanett Lehné,
Holbøl, blev nyvalgt som
suppleant. Desuden blev
Carina Nielsen, Holbøl,
nyvalgt som suppleant
efter Annemette Holbeck,
der ikke stillede op igen.
Torben Holbeck afløser
Laila S. Hansen, Vilsbæk,
mens Bodil Skøtt træder ud
som suppleant.

LIBERALT OPLYSNINGS FORBUND

LOF Alssund,
LOF Haderslev-Vojens-Gram
og LOF Lundtoft
inviterer til

Stiftende ÅRSMØDE
i LOF Syd

Onsdag den 11. december kl. 17.00
på Stubbæk forsamlingshus, Dybkærvej 2,
Stubbæk, 6200 Aabenraa
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Orientering om baggrund for
stiftelse af LOF Syd,
herunder visioner, økonomi og vedtægter
4. Vedtagelse af vedtægter (stiftelse af LOF Syd)
5. Valg af bestyrelse + suppleanter
6. Valg af revisor
7. Evt.
ren

Jørn Nielsen og Thomas
Hansen blev valgt som
revisorer.
Formanden Anja
Karschulin lagde vægt på
de gode traditionelle ting
der sker i Svalen, herunder
arbejdslørdagen i maj, sommerfesten i juni, det gode
stabile personale og det at
børnene stadig kommer i
svømmehallen.
I fremtiden har foreningen et endnu strammere
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budget end tidligere på
grund af kommunens nye
administrative grundlag.
Men ifølge Anja
Karschulin vil de fortsætte
det gode arbejde med at
give børnene trygge og
stabile rammer. Den 2 år
gamle småbørnsgruppe
med plads til 12 børn vil
fortsætte. De ønsker at
tiltrække alle børn fra nærområdet, men børnene må
også gerne komme længere
væk fra. 

Udlejes

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

www.faarhus.com

JULETRÆR OG
PYNTEGRØNT

direkte fra
Skovgården

Mulighed for “fæld selv”
Åben: Man. - fred. 14-17
weekend 10-17
Bjarne Tange · Savværksvej 4,
6340 Kruså · Tlf.: 74 67 06 61

JULEN STARTER HOS
GARANT
MER´ END TÆPPER, GULVE
& GARDINER

Kloakrotten.

Lad os klare årets julegaver!
KOM IND OG SE
VORES STORE
UDVALG I
PUDER,
TÆPPER OG
ANDET
TILBEHØR!
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Kruså
Rengøring Center

Mange flotte
lammeskind

ate sitte
r
!

FRIT VALG fra

Udlejning af diverse maskiner

5 års
garanti mod
gennemslid

•
•
•
•

Tæpperensere
Skuremaskiner
Gulvvaskere
Specielle
støvsugere
• Vandsugere

Søglimt 28
6340 Kruså

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

EGE QUADRO JUBI
Med en unik vævning giver
QUADRO din bolig et rustikt og
stilrent udtryk. Vejl. pr. m2 420,-

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

PRIS kun

BETAL
KUN
75% AF
PRISEN

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

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

399,-

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

315-, pr. m²
5 års garanti
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KØR-SELV-LÆSERREJSER MED

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

Julemarked i Schwerin (35 km)
25.11.-30.12.2013

3 dage i Mecklenburg-Vorpommern

Slotsferie i Nordtyskland
Mercure Hotel Schloss Neustadt-Glewe HHHH
Romantik, historie og naturpragt går hånd i hånd på det charmerende renæssanceslot stod fra 1717, hvor det afløste byens
gamle middelalderborg fra 1300-tallet som adelens hovedresidens. Her er man særligt stolt af det imponerende stukværk, der
dækker et samlet loftsareal på hele 1.600 m2, og når du bevæger dig gennem salene, kan du blandt andet beundre slottets i
alt 32 smukt restaurerede kaminer. Beliggenheden ved floden
Elde, der er en del af det imponerende kanallandskab Lewitz
nord for Ludwigslust, kan ikke være mere idyllisk. Fra slotsgården går man direkte ud i Alstadt, hvor historiske bindingsværkshuse ligger tæt i de krogede gyder fra middelalderen.

1 barn
6-14 år
½ pris

Pris pr. person i dobbeltværelse

Sofia Thimsen var i skolepraktik hos Anna Kasprzak i Haderslev.


Foto Jimmy Christensen

1.249,- Skoleelev i praktik
hos Ecco-arving
Pris uden rejsekode 1.399,-

•
•
•
•

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 3-retters middag
1 x 4-retters
candlelight dinner
3 eller 4 overnatninger • 1 x velkomstdrink
Ankomst: Valgfri frem til 19.12.2013
• Kurafgift
Ring og hør!

Af Karina Krause

og i perioden 2.1.-29.4.2014.

3 dage ved Mariager Fjord i Hobro

Pris pr. person i dobbeltværelse

Luksus på Hotel Amerika

899,-

Hotel Amerika

Pris uden rejsekode 1.049,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x 4-retters middag
• Velkomstkurv med vin,
frugt og chokolade

Hotel Amerika HHHH
Midt i bøgeskoven ned til Mariager Fjord ligger hotellet som er
3 overnatninger
en oplevelse af topkvalitet, hvor alt fra den klassiske, rustikke
Kun 1.099,indretning til køkkenets ønske om at give dig en god over- Ankomst:
raskelse, skaber en luksuriøs ramme om et par dage langt væk Mandag til fredag frem til 16.12.2013
fra hverdagen.
Opholdet inkluderer kun slutrengøring. og i perioden 6.1.-20.6.2014.

8 dage i Limone Sul Garda, Italien

Citronkysten ved Gardasøen
Hotel Limonaia

3 eller 5 overnatninger

Ring og hør!

Pris pr. person i dobbeltværelse

2.199,-

Pris uden rejsekode kr. 1.699,-

fra

Sofia Thimsen, der
går i 8. klasse på
Lyreskovskolen Øst i
Kruså, er en hesteglad
skoleelev. Forleden var
hun i praktik hos den
World Cup-vindende
dressurrytter Anna
Kasprzak i Haderslev.
15-årge Sofia Thimsen har
noget tilfælles med den
23-årige Anna Kasprzak,
nemlig passionen for heste.
Sofia Thimsens fødder
var i en uge plantet på
Ecco-arvingens stutteri i
Haderslev. Den purunge
rytters drøm var en uge i
selskab med hestene og en
professionel rytter. Den
drøm blev opfyldt af Anna
Kasprzak, 23, der er arving

til den nette sum af 14,5
milliarder kroner.
- Det er en oplevelse at
være deroppe, men også
ret hårdt, da det meste vi
foretager os, er hårdt fysisk
arbejde. Dagen begynder
klokken 06:15 og slutter ved 17-tiden. Der er
selvfølgelig nogle pauser
indimellem. Jeg lukker
heste ind og ud på fold,
samt gør stalden klar til de
sultne heste. Det er dette,
jeg brænder for, men det er
ikke nogen hemmelighed,
at jeg er udmattet om aftenen, fastslår Sofia Thimsen,
der har slæbt sin egen pony
med op blandt Annas ni
eliteheste.
- Jeg skulle give et beløb
på 1.000 kroner, da jeg
kom, som er for opstaldning af min hest, samt

en times undervisning af
Anna. Det var interessant
at få undervisning af Anna,
da hun formåede at give
mig en masse tips, pointerer
Sofia Thimsen.
- Anna har virkelig overrasket mig positivt. Hun
passer ordentligt på sine
heste, uden at være for
fanatisk. De får lov til at
gå ude om vinteren, det
var dejligt at se. Man kan
overhovedet ikke mærke
på Anna, at hun er arving
til en masse penge. Jeg vil
virkelig anbefale stedet til
hesteinteresserede, der samtidig er frisk på at yde en
stor arbejdsindsats, fortæller
Sofia Thimsen, der næste
gang skal prøve kræfter af
med at være dyrlæge. 

Pris uden rejsekode fra 2.499,2 børn
op til 7 år
gratis

Hotel Limonaia HHH
I udkanten af byen Limone ligger hotellet højt hævet og med en
fantastisk udsigt over de små fiskerhuse i byens krogede gyder.
Ankomst: Valgfri i perioderne 1.-31.5., 7.6.-5.7., 12.7.-16.8.,
23.-30.8. og 6.9.-18.10.2014.

7.6.-11.7. og 23.8.-5.9.2014:
12.7.-22.8.2014:
6.9.-24.10.2014:

•
•
•
•

7 overnatninger
7 x morgenbuffet
7 x aftenbuffet
1 x rundvisning og vinsmagning hos Vini Gamba

OBS: Turistskat ca. EUR 1-5,- pr. person pr. døgn.

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

www.happydays.nu
eller ring 70 20 34 48

Bestil nu på

2.749,3.149,2.199,-

Teknisk arrangør:

Husk rejsekode:

GRAASTENBOVAVIS
Åbent hverdage kl. 8-17

Hold din fest i december
All inclusive 6 timers arrangementer
Normalpris fra 430,-

Decembertilbud

fra

399,-

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

Kokkeelev Christina
Wittendorff Dunker
(tv) havde indstillet
Fakkelgaarden som årets
læreplads.

gastronomuddannelsen for
en meget fin buffet med
adskillige små, delikate
anretninger.
Fakkelgaarden var indstillet af kokkeelev Christina
Wittendorff Dunker, der
går på Kokkeuddannelsen.
I sin indstilling lægger
hun vægt på, at hun elsker
sin arbejdsplads og nyder
hvert et øjeblik.
Som elev bliver hun opfordret og udfordret til at tage
initiativer og til arbejde
med sin kreativitet - og
handlekraft bliver belønnet!
Bl.a. er Christina stolt over
at være kommet med idéer
til nye snacks, som bliver
serveret på restauranten,
og at hun har udviklet
en sauce, som nu er at
finde på restaurantens a la
carte-kort. 

Fakkelgaarden blev
årets læreplads
Af Gunnar Hattesen

Restaurant
Fakkelgaarden i Kruså
er blevet valgt til årets
læreplads 2013.

Kåringen fandt sted i
Kokkeafdelingens restaurant på EUC Syd i
Aabenraa. Det var skolens
direktør Finn Karlsen
der overrakte præmien

til Christina Wittendorff
Dunker og hendes køkkenchef på Fakkelgaarden
Esben Krogh.
Der var champagne og
bagefter stod eleverne på

Julekoncert i
Bov Kirke

Julekoncerten i Bov Kirke
bliver afholdt tirsdag den
3. december kl. 19.30 og
er arrangeret af Padborg
Sangkor. Desuden medvirker Padborg Jernbane
orkester ogBov Kirkes
Børne- og Ungdomskor.
Til at forrette den kirkelige
del vil sognepræst Majbrit
Daugaard medvirke.
Der vil blive lejlighed til at
høre et meget afvekslende
program.
Padborg Jernbaneorkester
spiller bl.a. den populære
norske julesang "En stjerne
skinner i nat" foruden
flere af de kendte danske
julesalmer.
Bov Kirkes Kor har bl.a.
nogle nyere julemelodier på
deres program, f.eks. "Vi
vil synge højt" med tekst af
Dorte R. Scharling.
Padborg Sangkor synger
bl.a. "Da pacem, Domine"
af Melchior Franck, "De

Ol
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Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift
Priser fra:

Bilvask

4-cylinder
dieselmotor

35,-

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

45,59,-

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

85,-

4-cylinder
benzinmotor

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

med ﬁlter

hellig tre konger" med tekst
af P.N.Kiøge, hvor musikken er en østrigsk julevise.
Derudover er der også
mulighed for, at menigheden kan synge med
på et par kendte danske
julesalmer.
Til at dirigere de forskellige afdelinger vil Jens Egon
Jørgensen stå foran Padborg
Jernbaneorkester.
Jørgen Wittmaack vil
både spille orgel og så dirigerer han også Bov Kirkes
Børne- og Ungdomskor.
Birte Reimers er dirigent
for Padborg Sangkor.
Ledsagelse på klaver
bliver foretaget af Marius
Nørgaard. 

Bov Kirke.
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til fair price

Børstevask og tørring.

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

DANMARKS

BILLIGST
OLIESKIFT!

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

Åbningstider
Man. - fre.
Lørdag
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09.00 - 17.00
09.00 - 14.00

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

Altid fair price!
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Gulvafslibning
Oliering - lakering

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen

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

kørsel m. kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
skærver pyntesten
Egen grusgrav

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

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

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

k
mail.d
sen @
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.jacob cobsen.d
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ken
e n n et
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ww

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

VI HAR STYR PÅ MILJØET
– OG DET HAR VI NU PAPIR PÅ!
• Containerservice og renovation
• Grusmaterialer til byggeri og private

OG SÅ SA LG
FR A PL ADS

• Modtageanlæg for affald
• Genbrug også køb / salg

OG SÅ KEMIKA
OG EDB-SK ROLIER
T

Julehygge på
Valdemarshus
Valdemarshus i Padborg
holder lørdag den 30.
november fra kl. 10:00
til 15:00 åbent hus og
julehygge.
Juletræet er pyntet og der
vil være pyntet op med
juleting i salen.
Der vil være tombola
med rigtig mange flotte
gevinster.
Ligeledes er der er salg af
juledekorationer, nisser og
mange kreative ting, som
er fremstillet af brugerne af
Valdemarshus.
Husorkesteret som består

af dygtige musikere, spiller
julemelodier
Der sælges kaffe og
kage samt hjemmelavede
frikadeller og kartoffelsalat,
pølser og kartoffelsalat.
De frivillige i køkkenet
har bagt småkager og ”gode
råd”, overskuddet ved salg
af kagerne, går ubeskåret
til transport af brugere til
Valdemarshus, fortæller
Mogens Thrane, der er
formand for Brugerrådet
Valdemarshus
Sundheds- og
Aktivitetscenter. 

ALT I SALG
E/
SERVIC
Spølbækvej 4-6 | 6330 Padborg | Tlf. 74672790
www.harm-mammen.dk | post@harm-mammen.dk

AUT. INSTALL ATØR

ELEK TRISKE ARTIK LER

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

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

PH 3/2 Bord

Sortforkromet
Design: Poul Henningsen
før: Kr. 6.295 Nu: Kr. 4.995

Husk tilbud er gældende til den 15. december

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

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

Autoværksted for alle bilmærker
28/08/13

10:19

24 timers
nødservice

Side 1

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

Lunddal
www.el-teknik.dk

Tømrer-, Snedkerog Glarmesterarbejde
Tlf.
Fax
Mail

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

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

✔ El-installation

✔ EDB-installation

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

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

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

Guldsmed klar med
julemærkesmykke
Af Anita Andersen

Guldsmed Jan Jensen
i Padborg har atter fremstillet et
julemærkesmykke.
Butikken giver 100
kr. for hvert solgt
Julemærkesmykke til
Julemærkehjemmet i
Kollund.
Jeg har valgt at designe et
smykke, der er helt enkelt
og rent i sit udtryk, fortæller Bitten Haase, der er
indehaver af guldsmed
Jan Jensen i Padborg
Torvecenter.
- Smykket står rigtigt
flot som det er, men enkelheden giver mulighed for,
at man selv kan sætte sit
præg på det ved at få isat en
diamant eller indgraveret
et navn eller en dato, hvis
man ønsker det. Jeg er
sikker på der er mange,
som har noget specielt de

gerne vil bære i hjertet, siger
Bitten Haase.
Det er fjerde år i træk
guldsmed Jan Jensen
donerer penge til
Julemærkehjemmet.
Det mest succesfulde
år var i 2011, hvor man
donerede 35.000 kr til
Fjordmark i Kollund, fordi
350 kunder valgte at købe
et smykke hos Jan Jensen.
Grunden til at vi gør det,
er fordi jeg synes det er så
vigtigt, at vi støtter den
indsats, der bliver ydet på
Fjordmark. De børn, som
får nogle gode måneder
i Kollund, kan have det
svært på flere forskellige
plan, men tiden i det store
hus ved skoven og fjorden
er med til at styrke dem
fysisk og psykisk, lyder det
fra Bitten Haase.

Lavet af sølv
Smykket er formet som
et hjerte. Det er lavet af
sølv, hvor den ene side er
blank poleret og den anden
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side har en lækker rustik
overflade. De to hjerter
læner sig op ad hinanden
som symbol på, at sammen
er vi stærke - også selvom vi
er forskellige. Det er noget
af det, børnene lærer på
Julemærkehjemmet.
Årets smykke koster 495
kr. 

Kruså Autoværksted
/ Johannes Bogh, mekanikermester

v

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

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

TLF. 73674000

Valdemarshus

Åbent Hus – Julehygge
Lørdag den 30. november
fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.00

Kom og oplev dejlig julehygge
Husorkesteret spiller julemelodier
Der sælges kaffe og kage med mere
Der vil være tombola med mange flotte gevinster
og salg af husets kreative resultater
Salg af småkager med mere,
overskuddet går ubeskåret til transport af brugere til Valdemarshus

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11 Padborg

Bitten Haase bærer årets
julemærkesmykke.

Julekoncert på
F akkelgården
Lørdag den 7. december kl. 13.00

arrangerer:

Tur til

Hansi Hinterseer

i Kiel, torsdag den 6. marts 2014

Der venter publikum en stor musikalsk oplevelse, når der er julekoncert på
Fakkelgården i Kollund med den internationalt anerkendte sopran

Bettina Hellemann Munch
som solist
Hun akkompagneres af Britt Krogh Grønnebæk,
der er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium.
Ved julekoncerten vil Bettina Hellemann Munch ryste posen
af kendte operaer og opretter og give publikum en helt unik
og enestående musikalsk oplevelse. Hun opfører højdepunkter
fra operaer som Figaros Bryllup og La Boheme samt kendte
operetter af Franz Lehar og Robert Stolz. Desuden synger hun
Ave Maria af Schubert, O holy Night af Adolp Adam og
Panis Angelicus af Cesar Franck, så publikum kommer
i den helt rette julestemning.
Der bliver serveret en frokostplatte.
I pausen serveres der kaffe og hjemmebag.

Pris 395 kr. som inkl. Julekoncert, frokostplatte og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til koncertarrangør Jørgen Nielsen tlf. 5154 0295

Billetter kan købes hos:
Gråsten Avis
Slotsgade 1,1
6300 Gråsten

på tlf. nr.: 21 16 06 83

Kr. 850,Hvad får du for pengene:

Torsdag den 6. marts 2014

Tidspunkt
16.30 16.45 16.50 16.55 17.00 17.10 17.20 17.25 17.30 -

Opsamlingssteder
Sønderborg v/ Mariekirken
Nybøl v/ Kirken
Broager v/ Kirken
Egernsund v/ elektrikeren
Gråsten Ahlmansparken
Rinkenæs v/ Bageren
Kruså v/ bankocentret
Bov v/ Kirken
Padborg v/ Omfartsvejen

• Bustransport t/r til
Sparkassen Arena, Kiel.
• 1 stk. sandwich og 1 øl eller vand
på udturen
• Billet til koncerten med Hansi
Hinterseer
• 1 stk. sandwich og 1 øl eller vand
på hjemturen
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Fokus på Kliplev

Kliplev Husholdningsforening fylder 70 år
Af. Kirsten Roland Hansen

Fredag den 6. december samles 26
medlemmer af Kliplev
Husholdningsforening
for at fejre foreningens
70 års jubilæum.
Deltagerne kan glæde
sig til en hyggelig aften
med 3 retter velsmagende
mad, tilberedt af en kogekone. I løbet af aften er der
mulighed for at tale om
gamle dage, der vil blive
sunket sange og afholdt
konkurrencer.

Foreningen blev stiftet
under 2. Verdenskrig af 63
damer. De var samlede i
forsamlingsgården i Kliplev
den 6. december 1943. De
drøftede muligheden for at
oprette en husholdningsforening og de havde fået
konsulent Frk. Mølgaard til
at komme og fortælle dem
om det. Den 16. december
1943 blev den første bestyrelse konstituerede med
følgende medlemmer.
Clara Jessen, Marie
Augustesen, Kathrine
Nielsen og Erna
Zachariassen som formand.

Inge Marie Lausen er
formand og Helle Johannsen
er næstformand.

Foto Jimmy Christensen

Den gang kostede et
års medlemskab 3 kroner
og det kostede 75 øre at
deltage i et arrangement.
Til sammenligning koster
et medlemskab 50 kroner i
dag og det koster 25 kroner
at deltage i foreningens
arrangementer for ikke
medlemmer.
18 formænd
Siden da har foreningen
haft 18 formænd , og i
dag er Inge Marie Lausen

formand, Helle Johannsen
er næstformand, Helle
Lausen er kasserer, Edith
Clausen er PR ansvarlig,
Kirsten Christensen er
sekretær, Christine Jessen
og Esther Christensen
er mening medlemmer,
mens Tove Jessen og Inge
Jørgensen er suppleanter.

Foreningen har 133 medlemmer og en kassebeholdning på 25.000 kroner
Mandlige medlemmer
Husholdningsforeningen
har altid budt på et væld
af aktiviteter. Alt lige fra
landterneoptog, hyggeeftermiddage og udflugter.

Medlemmerne har deltaget
på kurser og været på
virksomhedsbesøg.
Inge Marie Lausen ser
lyst på foreningens fremtid.
Hun nævner, at det kunne
være fint at få nogle mandlige medlemmer og flere
unge i bestyrelsen. 

Diamantbryllup i Kliplev
Af Kirsten Roland Hansen

Erika og Johannes
Petersen fejrede
deres 60 års lykkeligt
ægteskab onsdag den
13.november på Kværs
Kro, sammen med 25
glade gæster.
Parret havde bestilt musik
til festen, det gav deres fest
en god baggrunds atmosfære. De sluttede festlighederne af på samme måde
som de havde gjort for 60
år siden med en brudevals.
I anledning af deres
diamantbryllup modtog
de et personligt lykønskningstelegram fra
Hendes kongelige Højhed
Dronning Margrethe den
2. Endvidere fik de besøg af
borgmester Tove Larsen.

Erika og Johannes har
altid kendt hinanden.
Hendes bror var gode venner med Johannes og han
kom derfor ofte hjem til
Erikas familie. Det var dog
først, da Erika var med sin
bror til bal på Fjelstrup Kro
ved Haderslev i 1951, at de
to fik øjnene op for hinanden. De blev gift i Fjelstrup
Kirke, hun var 18 og han
var 24 år.
De fik en lejlighed i
Fjelstrup og begyndte
begge at arbejde på Anslet
Pølsefabrik, hvor de arbejdede indtil 1967. Herefter
begyndte Johannes at bygge
det husi Klipev parret
stadig bor i. De flyttede ind
året efter.
I 1973 adopterede de
deres datter Tanja Elisabeth
fra Sydkorea. Hun er i dag

stewardesse i SAS og er mor
til to kvikke drenge, som
Erika og Johannes er meget
stolte af.
I løbet af de år der er gået,
har parret altid været aktive. De har keglet i mange
år, men i dag vil de hellere
passe deres hus og have.
Deres opskrift på et langt
og lykkeligt ægteskab er, at
det er vigtigt at holde, hvad
man lover og det er lige så
vigtigt at hjælpe hinanden i
hverdagen.
I de 60 år der nu er gået,
har de ikke haft hjælp
ude fra en eneste gang og
det planlægger de heller
ikke at få, for som de siger
enstemmigt, ”Sammen kan
vi alt”. 

Fokus på Kliplev
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Den gode stol i
Kliplev
Af Kirsten Roland Hansen

De 22 elever i 4 klasse
på Kliplev Skole har
siden de begyndte i
skolen haft klasserådsmøde en gang i ugen.
Hvor klassen i fællesskab
taler om de konflikter og
problemer, der har været i
ugens løb.
Tina Jensen er klasselærer
for eleverne i 4. klasse.
Jeg synes, det er vigtigt at
investere denne ene time
i ugen på at tale om det,
eleverne synes er svært at

tackle alene, siger Tina
Jensen.
I løbet af ugen kan eleverne skrive ned, hvad de
gerne vil have med på dagsordenen og lægge sedlerne i
en kasse, der står i klassen,
der først bliver åbnet til
mødet.
Som noget nyt har klasselæreren indført, at eleverne
på skift skal side i en god
stol og modtage ros fra
klassekammeraterne.
Tina Jensen håber, at
den gode stol kan give
eleven i centrum mere
selvtillid og lære de andre

Godt valg
Resultaterne af
kommunalvalget i
Sønderjylland glæder formanden for
LandboSyd, Mogens
Dall, Kiding, da flere af
de nye borgmestre vil
yde en fælles indsats
for miljøreguleringen af
landbruget.

- Jeg ønsker de to
Venstrefolk, Thomas
Andresen i Aabenraa og
Hans Peter Gejl i Haderslev
til lykke med valget og ser
frem til et godt samarbejde.
Jeg glæder mig også til
samarbejdet med socialdemokraten Erik Lauritzen
i Sønderborg, som jo
kommer fra en stilling som
økonomilærer på Gråsten

at fokusere på det positive i
deres medmennesker.
Den gode stol har allerede
haft den ønskede effekt på
samtlige eleverne. Børnene
er blevet meget bedre til at
give hinanden plads til at
være forskellige. De taler
ordenligt til hinanden og
vigtigst at alt, de respekter
hinanden. 

Rasmus har i denne uge taget
plads i den gode stol.

Foto Jimmy Christensen
Landbrugsskole og dermed
har et indgående kendskab
til, at der er brug for bedre
rammevilkår for erhvervet.
Desuden hilser jeg det
velkommen, at Tønders
borgmester Laurits
Rudebeck (V), som jeg
blandt andet har arbejdet
sammen med omkring
biogas projekterne, kommer
styrket ud af valget, siger
Mogens Dall. 

Generationsskifte
på vej
Af Kirsten Roland Hansen

IvarMørk er indtrådt
i Jessen & Mørk
A/S med henblik på
senere overtagelse af
virksomheden.
Virksomheden beskæftiger 5 medarbejdere, der køre rundt i hele
Syddanmark og sælger,
montere samt vedligeholder
det nødvendige inventar
som landmændene skal

Dødsfald
Nis Chr. Roost, Felsted, er
død, 78 år. 

bruge for at have malkekøer. Det drejer sig om
malkerobotter, malkeanlæg
og køletanke.
På trods af den

Aspen 5L

Total Kædeolie
5L

Husqvarna
Filsæt

Samlet pris
kr.

545 Husqvarna Motorsav
med 15 tommer sværd

440 Husqvarna
Motorsav

økonomiske situation i
landbruget har de hos
Jessen & Mørk A/S nok og
se til. 

4.595,-

med 15 tommer sværd

Dette tilbud er
inklusiv samme olie
og filsæt som det
ovenstående tilbud

Samlet pris
kr.

2.995,-

135 Husqvarna
Motorsav
med 14 tommer sværd

kr.

JESSEN & MØRK A/S

1.395,-

Kontor: Skovhøj 100, 6479 Sydals
Lager: Kliplev Storegade 16a, 6200 Aabenraa
Tlf.: 20 10 83 53 / 51 22 16 73
Mail: delavlasyd@hotmail.com
CVR.-nr.: 33358024
Bovrup Gæstegivergård
Bovrup Storegade 14
Bovrup
6200 Åbenrå

Telefon 74 68 02 06
www.Bovrupkro.dk

Festlokaler udlejes

Festlokaler op til maks. 200 pers.

10 gæsteværelser

Enkelt, dobbelt og
familieværelser

Kr. 300,pr. pers. inkl. morgenmad

KARSTEN IWERSEN A/S
Kliplev 6200 Aabenraa
Tlf 74 68 74 55 Husqvarna
Kilplev Skov - Have & Park

Kliplev
Auto- & Traktor
Service
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Der var høj
valgdeltagelse i Felsted

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

Aflever din julesok i Spar Felsted
Kom ned i butikken med din julesok søndag den 1. december, så
hænger vi den op i butikken og kvitterer med en lille overaskelse
Alle søndag frem til jul vil der være en lille overraskelse i sokken
Sokken kan afhentes igen søndag den 22. december


Merrild kaffe

Koffeinlet, Mellemeller
Mørkristet.
500 gr.

Tabte med to stemmer

HUSK at
skrive navn på
sokken så vi
kan kende den

Af Gunnar Hattesen

Smagens køkken
Små og fine
kartofler
680 gr
FRIT VALG

79

TA 2 POSER

00

PR. KG 79,00

Foto Jimmy Christensen

Efter 4 år i byrådet røg
Karina Tietje Rogat,
Bjerndrup, ud af byrådet. Hun fik ellers
et flot valg med 209
personlige stemmer.
Men det var 2 stemmer
for lidt til at tage den
sidste Venstre-plads i
byrådet.
Selv om Venstre i gl.
Lundtoft Kommune fik en
pæn fremgang, røg også
tidligere borgmester Hans
Philip Tietje, Bjerndrup,
med 204 stemmer ud.
Heller ikke Gert Larsen,

MAX 4 STK
PR. KUNDE PR. DAG

5

PR GLAS

00

Karina Tietje Rogat (V)

Søgård, blev genvalgt til
byrådet, selv om han fik
137 stemmer.
Birgit Møller, Felsted
Mark, fik 166 stemmer,
og Iver Daabech, Bovrup,
opnåede 96 stemmer.
Formand for Lundtoft
Venstre, Anders Jessen,
ærgrer sig over, at partiet
trods en stor fremgang,
mistede sine lokale
byrådsmedlemmer.

- Vi opstillede 5 stærke
kandidater, men vi kom
dermed til at sprede
stemmerne, så ingen blev
valgt, lyder det fra Anders
Jessen. 

Lokal stemmesluger

PR. KG 7,35

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

Af Gunnar Hattesen

Kim Brandt (A)

Socialdemokraten og
formand for 3F, Kim
Brandt, Felsted, tordner blev vraget som partiets
borgmesterkandidat.
ind i Aabenraa byråd
Hos Dansk Folkeparti
med 712 personlige
fik Jette Julius Kristiansen,
stemmer.

8 rundstykker
og 1 stang wienerbrød

40

00

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET DIN
MEDICIN I SPAR FELSTED
ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra torsdag den 28. november til søndag den 1. december
der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Han fik dermed et forrygende valg, selv om
han tidligere på året

Kliplev, et flot valg med
362 stemmer.
Hos De Konservative opnåede Severin Sivesgaard,
Bjerndrup, et pænt valg

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

med 114 personlige stemmer. Partiets nyopstillede
kandidat i Felsted, Hansi
Karlsson, fik 79 personlige
stemmer. 

