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Perlegade 16, 6400 Sønderborg
Rådhusgade 9, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

Lej f.eks. 3 par briller

pr. måned

99,-
Alle briller i butikken er med i lejeordningen.

Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md. 
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

BRILLELEJE
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ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

Alle dage kl. 7.00-20.00
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Alle dage kl. 7.00-19.00

Smør
200 gr.
vælg mellem saltet 
eller usaltet

Spar
op til kr.

1255

* Maks. 5 pk. per kunde per dag

GRÅSTEN · PADBORG

Pr. pk.

895

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten • Tlf. +45 7365 0033

21. november 2018
Kong Fiddes Livret
SPIS HVA’ 
DU KAN...

99 DKK

THAI 
VELVÆREAFTEN
KL. 18.00 – 22.30

Smag på en samling af kolde 
og varme retter fra Thailand.

Thai velværeaften er med adgang 
til wellness afdelingen og lækker 

thailandsk buffet.

Pr. pers. 279 DKK (+16 år)
20 min. velværemassage, 35 min. 

ansigtskur eller fodspa til DKK 195,-
Cleopetra fodbad inkl. pimpsten 

til DKK 60,-

Spar op til

÷70%

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 
Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

BLACK FRIDAY
FREDAG DEN 23. NOVEMBER

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26 · CVR.nr. 30809831

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

Nybolig
Gråsten Nygade 11 · 6300@nybolig.dk

Nybolig Gråsten
sælger også gerne
dit lille slot
Kontakt os på tlf. 7311 5180

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 47 20. november 2018 11. årgang
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

FREDAG
FRA KL. 10

ÅBNINGSTIDER

Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00

TELEFON 7467 3334

DELIKATESSEN TILBYDER
Æblefl æsk
100 g

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartoffelspegepølse 
fra Als Pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
Fiskefi let
4 stk. 

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

SLAGTEREN TILBYDER
Gammeldags oksesteg
½ kg.

HUSK VORES BETJENTE DISK I 

SLAGTERAFDELINGEN
ER ÅBEN FREDAG & LØRDAG

Stort udvalg i kød, salat, kartofl er og andet tilbehør

Pr. ½ kg.

60,-
Pk. med 5 stk.

25,-

Ta’ 4 stk.

25,-

Pr. stk.

20,-

Pr. ½ kg.

29 95

Pr. stk.

59 95

Pr. 100 gr.

9 95

SLAGTEREN TILBYDER
Fadkoteletter
5 stk. 

KURZKE’S HJEMMELAVEDE KÅLPØLSER
Pr. pakke kr. 59,95

8 STK.

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

KUN I 
GRÅSTEN

Ta’ 2 pk.

100,-

SLAGTEREN TILBYDER
Premium roastbeef
½ kg.
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1

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 20. november til og med lørdag den 24. november 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

Becel margarine 
fl ydende original 
500 ml.

Gårdlykke pålæg
skiveskåret
70-90 g.
vælg mellem skinke, roastbeef, 
rullepølse eller hamburgerryg 

Gråsten salater
300 g.
vælg mellem italiensk, karry, 
høns eller makrel

Pr. bdt.

50,-

Flotte tulipaner
20 stk.

3-4 grenet julestjerne
rød

Bemærk 
stor 

fl aske
FRIT VALG

BEGRÆNSET 
PARTI

FLERE FARVER

Bio-tex fl ydende 
vaskemiddel
1,733 l.
vælg mellem black, white eller color
frit valg

Asp-Holmblad
Kronelys
50 stk. 20 cm.

Pr. stk.

15,-

*Begrænset parti

Pr. ps.

19 95

SLAGTEREN TILBYDER
Fadkoteletter
5 stk. 

Smag 
Forskellen 
appelsiner
1,5 kg.
Spanien, kl. 1

Pr. net.

12,-
Pr. stk.

10,-

Flotte rød eller hvidkål
Dk, kl. 1

Peter Larsen kaffe
400 g.
grå

Ta’ 3 stk.

25,-

Pr. bæger.

15,-
Pr. stk.

29,-
Pr. pk.

69,-

Pr. pk.

12,-
SKRAB OP TIL 50% RABAT

Husk at få et juleskrabelod hver gang du 
handler for 200 kr. eller mere

Så kan du få endnu mere af alt det gode, du har smag for til jul.

*Rabatten gælder ikke ved køb af vin og spiritus, tobak og cigaretter, 
håndkøbsmedicin, frimærker, pant, spil, ugeblade, magasiner, aviser, 

oplevelsespakker (Morebox), buskort, billetter, gavekort & checks, forudbestilt vin, 
kioskvarer, abonnementskasser, taletidskort, tale-pakker, modermælkserstatning, 

samlemærkevarer og FDB Møbler.

Indløsning:
Søndag den
2. december

Indløsning:
Søndag den
9. december

Indløsning:
Søndag den

16. december

Indløsning:
Torsdag den
27. december

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER
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Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten - Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 

Kirkesiden for 
Gråsten og Adsbøl
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 
kirkekontoret@besked.com
Åbningstid mandag til torsdag kl. 10-14

Gudstjenester og andre aktiviteter

Søndag den 25. november kl. 9.30 Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 25. november kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Uddeling af julehjælp 
Gråsten-Adsbøl Menighedsråd uddeler hvert år julehjælp, til de 

familier, der har brug for en håndsrækning op mod jul. 

Vi samler målrettet midler ind hen over hele året, bla. i kirkebøsserne, 

Nørklernes arbejde, ved koncerter osv. udelukkende til dette formål. 

Det er vigtigt for os, at tilgodese børnene. Derfor består julehjælpen 

af en kasse julemad, saft og sodavand, samt gavekort til børnene.

Julehjælpen er ikke KUN for børnefamilier, alle kan søge!

Har du og din familie brug for julehjælp i år, da send en 

ansøgning mrk. ”julehjælp” til Kirkekontoret i Gråsten 

senest den 16. december. Du kan a� evere i postkassen eller 

maile din ansøgning til: kirkekontoret@besked.com

Skriv, det du synes er relevant at fortælle om 

din situation samt alder på børn.

Alle ansøgninger behandles fortroligt og løbende. 

Julehjælp i vore sogne

Igen i år har vi et samarbejde med KGGO og 

SuperBrugsen om den lokale julehjælp. 

Det er vi ydmyge og meget taknemmelige over.

 

Hvis du vil være med til at give andre en bedre juleaften, 

så køber du lidt ekstra i butikken – gerne julerelateret – og 

lægger det i KGGO’s indkøbsvogn, når du er på vej ud.

KGGO samler alle de donerede varer sammen og giver 

dem videre til Gråsten-Adsbøl sogns menighedsråd, som 

fordeler dem til de familier, der har søgt julehjælp.

Køl og frostvarer samt andre varer med udløbsdato 

bytter Brugsen ud med en tilgodeseddel, så 

menighedsrådet får friske varer udleveret. 

KGGO � nder du i SuperBrugsen, Ulsnæscentret, fredag den 30. 

november fra kl. 12 – 17 og lørdag den 1. december fra kl 10 – 16.

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

GAVEKORT

Modetøj & specialiteter

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28

- i smuk indpakning

300,- 
Beløb fra

Smart tørklæde
medfølger

Frydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg
Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

Fårhus Forsamlingshus

Borggade 5, Gråsten Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13 
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

Indbydelse til reception
Fredag den 7. december kl. 14 - 16

Historisk forening for Graasten By og Egn 
og Graasten Lokalhistoriske Arkiv har holdt 

� yttedag til Nygade 14 i Gråsten.

Samtidig udgiver Historisk forening bogen om 
Gigthospitalet og dets forhistorie i Gråsten.

Stephan Kleinschmidt ”klipper snoren” 
til de nye lokaler, og foreningen præsenterer 

bogen om Gigthospitalet.
Alle er velkomne

Bestyrelsen

Spejdernes
Avisindsamling
LØRDAG DEN 24. NOVEMBER
GråstenSpejderne, Det Danske Spejderkorps samler aviser, blade 
og pap ind i Gråsten, Alnor og Adsbøl fra kl. 9.00.

Derudover er der mulighed for selv at a� evere ved vognmand 
Knud Erik Heissel på Planetvej.

Der må aldrig lægges a� ald imellem aviserne/ugebladene.

Borgere udenfor byområder, ældre eller gangbesværede, 
kan kontakte ansvarlig indsamlingsleder Tina Olsen 
mobil 40 61 30 76, (lørdag indtil kl. 9.00).

Indsamlingen er sponseret af:
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BLACK FRIDAY I GRÅSTEN FREDAG DEN 23. NOVEMBER

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

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

ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag ... 09.30  - 17.30
Fredag ................. 09.30  - 20.00
Lørdag .................. 09.00  - 15.00
Søndag ..................10.00 - 15.00

Åbent alle søndage op til jul

BLACK WEEK
SPAR OP TIL

50%
PÅ MASSER AF VARER

HELE UGE 47

FREDAG ∙ LØRDAG ∙ SØNDAG
ALLE VARER I BUTIKKEN

SPAR 30%
GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER
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BLACK FRIDAY I GRÅSTEN FREDAG DEN 23. NOVEMBER

Motion pendel 
Fremstillet i hvid akryl/plast. Elegant loftlampe i et 
organisk design. Ekskl. lyskilde. E27 max 75W. 
Ø35 x H31 cm. Normalpris 1.099,-

                                 50-70%        

BLACK DAYS

KIG IND OG SE MANGE FLERE TILBUD
BLACK 
DAYS 
PRIS

Retro stue
Monteret med blåt eller gråt stof i dessin Fiesta mix. 
Koldskum i sæde. Ben i sort. Fås i flere stoffarver, 
men kun i blå og grå til disse priser. 
Retro sofa 3 pers. L182 cm. Normalpris 2.999,-

 
Retro sofa 

3 pers.

 NU 2.499,-
    SPAR 500      

Begrænset 
antal

BLACK DAYS -VI GÅR HELT I SORT   

 
www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15

Motion pendel

 NU 349,-
    SPAR 750    

Begrænset 
antal

Original maleri 
Håndmalet af kunstneren  
Anne Mette Hylleborg. 
70 x 70 cm. Normalpris 699,-

Nonoo non noonon 
Originale malerier

 NU 199,-
    SPAR 500     

Twist lænestol 
+ fodskammel

 NU 1.999,-
     SPAR 1.999       
Twist lænestol 
Monteret med flot mørkeblåt  
stof i dessin Lova og med flotte  
pynteknapper i ryggen.  
Kan leveres i 4 flotte farver.
Ben i olieret egetræ. Pris 2.999,- 
Fodskammel. Pris 999,- 
Sætpris for stol + fodskammel.  
Normalpris 3.998,-

Spejl med træamme

 FRA 149,-
 SPAR OP TIL 499  

Spejl med træramme
Fås i 3 størrelser.  
Mål er ekskl. ramme. 
Fås i sort og hvid. 
50 x 70 cm. Normalpris 299,- 
Nu 149,- Spar 150,- 
40 x 120 cm. Normalpris 599,- 
Nu 299,- Spar 300,- 
55 x 150 cm. Normalpris 998,- 
Nu 499,- Spar 499,-

Lammeskindssæde 
Lækker blød og kraftig kvalitet 
fra New Zealand. Fås i antikgrå, 
hvid eller sort.Ø38 cm eller 
40 x 40 cm. Normalpris 249,-

 
Lammeskindssæde

 NU 99-
    SPAR 150    

Stamford sofa 
med open end

 NU 4.999,-
    SPAR 7.713     

Stamford sofa med open end 
Monteret med antracitfarvet stof. Koldskum i sædehynder og mixfyld i ryghynder. 
Sorte træben. Fås i flere farver og dessiner. L252 x D200 cm. Normalpris 12.712,-

Longseat lammeskind

 NU 549,-
    SPAR 650    

Longseat light lammeskind 
Lækkert kraftigt skind i dobbelt størrelse. 
Fås i hvid, sort eller antique grå. 
B50-55 cm x L135-145 cm. 
Normalpris 1.199,-

tilbud gælder til lørdag kl. 14

Først til mølle - begrænset antal på nogle af vores produkter...
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BLACK FRIDAY I GRÅSTEN FREDAG DEN 23. NOVEMBER

BLACK DAYS -VI GÅR HELT I SORT   

 
www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15

Chicago sofa 
Monteret med sort basic semilæder. 
Fås i flere farver og dessiner, 
dog kun i sort til tilbudsprisen. 

3 pers. sofa L212 cm. Pris 15.799,- 
2 pers. sofa L156 cm. Pris 13.699,-
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 29.498,-

RESTZONE kontinentalseng 
5-zonet pocketfjedre skumpolstret og monteret med  
sortmøbelstof. Fås i medium eller fast hårdhed.  
Topmadras med 40 mm visco indlæg. 180 x 200 cm.
Ekskl. gavl og ben. Normalpris 13.124,-
Fås også i 140 x 200 cm. Normalpris 9.974,-
Nu 4.999,- Spar 4.975,-

Gavl. Pris 2.999,- Champagneben 4 stk. H12 cm. Pris 699,-

RESTZONE 
kontinentalseng 180 x 200 cm

 NU 5.999,-
     SPAR 7.125      

Siena lænestole 
2 stk. 

 NU 5.999,-
     SPAR 8.999      

Siena lænestol 
Monteret med sort basic semilæder. 
Sort space sokkel. Pris 7.499,-  
Lænestolen fås kun i sort.
Sætpris 2 stk. Normalpris14.998,-

Fodskammel. Normalpris 1.999,- 
Nu 1.499,- Spar 500,-

Chicago sofa 
3 + 2 pers.

 NU 11.999,-
     SPAR 17.499      

                                 50-70%        

BLACK DAYS

54%
Spar

60%
Spar

59%
Spar

KIG IND OG SE MANGE FLERE TILBUD

Først til mølle - begrænset antal på nogle af vores produkter...

tilbud gælder til lørdag kl. 14
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BLACK FRIDAY I GRÅSTEN FREDAG DEN 23. NOVEMBER

Grafisk arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

Telefon 31 17 05 27

lnj@graastenavis.dk

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 
Antonio Fernandez

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk 
Marta Serrano Sánchez

graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til 

redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til 
annonce@graastenavis.dk

Oplag: 13.530 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 
 

 Følg os på Facebook

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

Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00.
Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail 
til kvalitetvest@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 
mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Garn, tøj,
knapper,
broderier,
osv…

Garn og tøjbutikken med 
det store udvalg

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Black 
Friday

÷20%
på alt i hele butikken

Gælder kun denne fredag

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 73 11 58 45 • www.benniksgaardbutik.dk • info@benniksgaardbutik.dk

BLACK FRIDAY
Alle varer på 1. sal

20%

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678

Vi modtager mobilepay og kontanter

Mandag-fredag kl. 10.00-17.30 Lørdag kl. 10.00-13.00

Vi forhandler
str. 36-58

Lækre støvler til 
vanvittige priser

Black Friday
Tilbud

Kom og tøm et helt stativ
UANSET FØRPRIS
NU
KUN
KR. 100,-

Pr. del før op til 1.200,-

Gi et gavekort
Køb et gavekort, på Black Friday

på min. kr. 300,- så lægger vi kr. 100,- oven i beløbet
Gavekortet kan ikke indløses på Black Friday

Vores mest populære styles

÷50%
på i forvejen nedsat pris

Enkelte størrelser tilbage

Tak fordi du handler lokalt

Gråsten går helt i sort
Af Lene Neumann Jepsen

Det bugner med gode 
tilbud i anledning af Black 
Friday.

Dagen efter den ameri
kanske helligdag Thanks
giving er traditionen tro 
en stor udsalgsdag i USA 
under navnet “Black 

Friday”. Den tradition 
har også fået sit indtog i 
Danmark og fredag den 
23. november står den på 
gode tilbud i Gråsten.

Både hos Bruhns og 
Garn & Tøj i Ulsnæs 
Centret samt hos 2dreams 
i byen er der gode tilbud 
på tøj og tilbehør til 
damerne. Tøjeksperten 
har erklæret hele ugen til 
Black Week og giver særlig 
gode tilbud på herretøjet 
fredag, lørdag og søndag. 
Også hos Sönnichsen Ure 
og Smykker, MR og hos 
Fri Cykler er der gode 
rabatter at hente. 

Skulle det være nye 
møbler til hjemmet, 
kan Møblér med Hebru 
i Ulsnæs Centret være 
behjælpelig med tilbuds
priser helt op til 70%. 

Black Friday er en god 
mulighed for at handle 
lokalt med mange gode ra
batter. Det er den oplagte 
chance, at benytte byens 
særdeles gode tilbud til at 
få julegaverne i hus. ■

100 år revy i Gråsten
Det lille Teater præ
senterer fredag den 23. 
november kl. 20.00 en 
spændende rejse i dansk 
revysangs historie, når 
Birgitte Antonius og John 
Skou går på scenen.

Birgitte Antonius syn
ger sangene, mens John 

Skou spiller på klaver og 
fortæller.

Der bliver fremført viser 
af bl.a. Liva Weel, Dirch 
Passer, Elga Olga, Preben 
Uglebjerg, Margueritte 
Viby, Kirsten Walther og 
Lisbeth Dahl.

Alt sammen kædet sam

men med små anekdoter 
om sangene.

Forestillingen er sat sam
men som en kabaret, hvor 
sangene og historien er i 
højsædet. ■

Billigt hus i Snurom
Danmarks næstbilligste 
hus ligger i Snurom.

Med 95.000 kr. stående 
på til salg skiltet, er det 

en ejendom, der netop 
har indtaget pladsen som 
Danmarks næstbilligste 

hus. Huset er til salg hos 
Estate Kjeld Faaborg.

Det knap 100 kvadrat
meter store hus trænger 
til en kærlig hånd af den 
gennemgribende slags. ■
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BLACK FRIDAY I GRÅSTEN FREDAG DEN 23. NOVEMBER

Se mere på www.fribikeshop.dk

ved Torben Nielsen

Borggade 3 · 6300 Gråsten  •  telefon 7465 1031

÷20%
på udvalgte 
modeller af 
cykler og 
tilbehør.

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28

Modetøj & specialiteter

- og ud falder en procentsats,
som trækkes fra indkøbet

BLACK FRIDAY

10%

50%
40%

20%

K
U

N
D

EN KNALDER EN BALLO
N

30%

Ballonfest
FREDAG 23. NOVEMBER

KL. 16.00 TIL 18.00

Stativ med 
vanvittige 

priser

Slotsgade 7, Gråsten • tlf. 61 38 86 34
mail: satosi@bbsyd.dk • Sönnichsen Ure & Smykker  

HUSK ÅBENT TIL KL 19.00

BLACK FRIDAY
Fredag den 23. november

GÆLDER IKKE REPARATIONER OG GAVEKORT

SPAR OP TIL 

÷70%
på udvalgte varer

God modtagelse 
i Gråsten
Af Lene Neumann Jepsen

Mere end 50 per-
soner lagde vejen 
forbi Nybolig, da de holdt 
åbningsreception på 
Nygade.

Selvom det regnede og 
var en efterårskold fre
dag eftermiddag, holdt 
Gråstenerne sig ikke 
tilbage med at byde holdet 
hos Nybolig velkommen 
til byen.

Udover naboerne på 

Nygade, lagde mange af 
byens forretningsdri
vende, kolleger og kon
kurrenter vejen forbi åb
ningsreceptionen. Teamet 
om Lena Dahlgaard, 
Ole Jepsen og Anders 
Dyrgaard havde i dagens 
anledning inviteret på for
skellige små anretninger, 
heriblandt ægte sønderjy
ske solæg med snaps til.

“Det har været rigtig 
velbesøgt lige fra første 
øjeblik, så vi er meget 
glade for den gode mod

tagelse,” fortæller Anders 
Dyrgaard, der er den 
faste mand i de nye flotte 
lokaler. Forretningen 
har været åbnet siden 1. 
november og man kan 
allerede få øje på de først 
“solgt” skilte i vinduet. 
“Vi har haft en god start, 
mange er kommet forbi 
for at hilse på og få en 
uforpligtende vurdering. 
Vi ser frem til at møde 
mange flere interesserede,” 
siger Anders Dyrgaard om 
starten i Gråsten. ■

Anders Dyrgaard, Lena 
Dahlgaard og Ole Jepsen 
kunne i fællesskab glæde 
sig over både de mange 
gæster og de flotte gaver.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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BLACK FRIDAY I GRÅSTEN FREDAG DEN 23. NOVEMBER

TØM BUTIKKEN

Mandag - torsdag kl. 10-18 Lørdag kl. 9-14

OPHØRS
SALGEFTER 43 ÅR

– Som jeg altid siger:
Ting begynder og ting slutter

Vi giver rabat på alt 
i hele butikken

÷30%
Dog ikke tilbud og i 

forvejen nedsatte varer ALLE VARER KAN 
BYTTES EFTER JUL

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

Black Friday kl. 10-20

Kvinde fundet i 
god behold
Den 56årige Debora 
Muszkat, Rinkenæs, blev 
søndag eftermiddag fun
det i god behold.

Hun blev lørdag efter

middag af pårørende 
meldt savnet i Gråsten.

Hun er brasiliansk glas
kunstner og flyttede til 
Rinkenæs i februar 2018. ■

Inger Støjbergs vej til Christiansborg Af Gunnar Hat tesen

Hun er opdraget med 
frihed under ansvar. Og 
hun er taknemmelig for 
en opvækst på en gård i 
landsbyen Hjerk i Salling, 
hvor tre generationer le
vede tæt sammen.

Udlænge og 
Integrationsminister Inger 
Støjberg (V) holdt forleden 
foredrag på Benniksgaard 
Hotel i Rinkenæs.

Over for 100 tilhørere 
fortalte den 45årige top
politiker veloplagt og me
get humoristisk om vejen 
til tops i dansk politik.

Hun blev valgt til 
Folketinget første gang i 
2001. Hun har tidligere 
været ligestillings og be
skæftigelsesminister. Fra 
2007 til 2009 var hun po
litisk ordfører for Venstre 
og var det igen fra 2014 til 
2015.

"Det var en enorm gave 
at arbejde med Anders 
Fogh Rasmussen. Han 
er Danmarks dygtigste 
politiker. Han er ekstremt 
dygtig. Jeg har lært så 
meget af ham", sagde 
Inger Støjberg, som også 
fremhævede Claus Hjort 
Frederiksen som en emi
nent politiker.

Selvom hun deler van
dene, er hun den mest 
populære minister. I de 
seneste tre år er hun blevet 
eksponent for en værdipo
litisk strammerlinje.

Grundtvigsk familie
Inger Støjberg kommer ud 
af en grundtvigsk familie. 

Hun var ofte med, når 
faderen, Mathias Støjberg, 
var til politiske møder 
og foredragsaftener på 
den grundtvigske Salling 
Efterskole.

Da hun beskrev, hvad det 
betyder for hende at være 
dansk. nævnte hun tre 
forhold.

"Det er et fundament af 
frihedsrettigheder, som 
generationer før os har 
lagt. Religionsfriheden, 
ytringsfriheden og 
ligestilling.

"Det skal stå klart, at 
man som udlænding ikke 
kan slå sprækker i det 
fundament", sagde Inger 
Støjberg, som advarede 
om, at vi bøjer os i misfor
stået hensynstagen.

"Vi har for længe i lan
dets ghettoer vendt det 
blinde øje til og accepteret, 
at der i ghettoerne her
sker et andet værdisæt, 
hvor kvinder bliver holdt 
hjemme, hvor mange står 
uden for arbejdsmarkedet, 
og hvor danskkundska
berne er begrænsede. Og 
deltager man i foreningsli
vet, så deltager man i den 
somaliske eller pakistan
ske forening. Hvordan 
kan et barn, som vokser 
op i Gellerup lære en al
mindelig, dansk hverdag 
at kende", spurgte Inger 
Støjberg.

Når hun tænker 
tilbage på sin egen op
vækst, står foreningslivet 
centralt. Et forenings
liv, som bidrog med 
sammenhængskraft. ■

Udlængeminister Inger Støjberg (V) var hurtigt tænkende og 
kvik i replikken, da hun svarede på spørgsmål i Rinkenæs.
 Fotos Jimmy Christensen
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Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

SPAR 

354,-
FØR 1.349,-

  
18 V SLAGBORE-/SKRUEMASKINE R18PD3-225S
• Til opgaver i metal, træ og beton • 13 mm borepatron 
• 24 -trins momentkontrol • Inkl. 2 x 2,5 Ah lithium+ 
batterier og lader (75 min.)
Nr. 200116

 

995,-

18 V FUGEPISTOL CCG1801MHG
• Omdr. Høj/lav: 6/1 • Vægt: 2,13 kg 
• Ekskl. batteri og lader
Nr. 168432  

39995

SPAR 

90,-
FØR 48995

18 V STIKSAV R18JS-0
• Slag/min.: 1.100-3.000 • Slaglængde: 
25 mm • Max. skærekapacitet stål/træ: 
6/101 mm • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 168472  

49995

SPAR 

200,-
FØR 69995

18 V AKKUSTØVSUGER CHV182M
• Kapacitet: 173 ml • Max. luftmængde: 
0,85 m3/min. • Vægt: 0,96 kg • Leveres 
ekskl. batteri og lader
Nr. 168442  

19995

SPAR 

100,-
FØR 29995

18 V MINIKOMPRESSOR R181-0
• Kompakt kompressor med drifttryk 
på 10,3 bar • Meget brugervenlig med 
digital trykaflæsning • Leveres ekskl. 
batteri og lader
Nr. 168467  

49995

SPAR 

200,-
FØR 69995

18 V MULTIVÆRKTØJ R18MT-0
• Produkttype: oscillerende multiværktøj 
- ledningsfri • Omdr./min.: 10.000-20.000 
• Oscilleringsvinkel: 3,2° • Vægt (uden 
batteri): 1 kg • Ekskl. batteri og lader
Nr. 200119  

64995

SPAR 

200,-
FØR 84995

18 V VINKELSLIBER R18AG7-0
• Kulfri • Med anti-kickback • Huldiameter: 
22 mm • Omdr./min. (ubelastet): 11.000 
• Skivediameter: Ø125 mm • Ekskl. batteri 
og lader
Nr. 200122  

79995

SPAR 

150,-
FØR 94995

18 V STØVSUGER DCL182ZB
• Ideel til rengøring af køretøj og hjemmet 
• LED lys • Sugeevne i 2 styrker • Luft-
mængde: 1,0 m³/min. • Vægt: 1,3 kg 
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 184798  

495,-

18 V SLAGBOREMASKINE DHP453RF
• Stærk 2-gear maskine • Luftkølet lynlader • Ladetid:  22 min. 
• Borepatron kapacitet: 1,5-13 mm • Vægt: 1,9 kg • Leveres 
inkl. 1 x Li-ion batterier 3,0 Ah, lader og kuffert
Nr. 182059  

1.095,- Skarp 
pris

 

3495

BÅNDMÅL  
• 3 m
Nr. 064601  

SPAR 
30,-

FØR 6495

 

8995

HÅNDSAV  
• 550 mm • 8 tænder pr. 25 mm
Nr. 080393  

SPAR 

46,-
FØR 13595

 

6995

KOBEN  
• 50 cm
Nr. 101148  

SPAR 

40,-
FØR 10995

 

5995

UNBRACONØGLE  
• Sekskantsnøgle 1,5-6 mm • 7 dele
Nr. 063207  

SPAR 

40,-
FØR 9995

 

14995

VANDPUMPETANG  
• Fatmax 10“
Nr. 062939  

SPAR 

130,-
FØR 27995

 

19995

KLØFTHAMMER  
• 450 g • Stålskaft
Nr. 064963  

SPAR 

123,-
FØR 33295

 

7995

BRÆKJERN  
• Længde: 38 cm • Buet midt giver giver 
mere kraft ved løft
Nr. 065089  

SPAR 

46,-
FØR 12595

 

10995

VÆRKTØJSKASSE  
• 16”
Nr. 141438  

SPAR 
70,-
FØR 17995

 

8995

NEDSTRYGER  
• 300 mm
Nr. 102191  

SPAR 

40,-
FØR 12995

Solid amerikansk 
 kvalitet siden 1843 

Gode tilbud gældende til og med lørdag den 22. december

Julegaverideer � nder du
I BYGMA GRÅSTEN
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KOM IND I BYGMA GRÅSTEN OG
SE VOR JULEBELYSNING

Malermester Klaus Blaske Nielsen

Sundsnæs 6 C,
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 02 42
Man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

Slutspurt
Vi lukker butikken.
Sidste åbningsdag er
lørdag den 24. november

Alt skal væk: Flügger maling 
både ude og inde, værktøj, 
hobby, autospray, voks- og 
tekstilduge, skumgummi, 
måtter og meget mere.

÷40%
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÷60%Hempel
produkter

÷35% Hver onsdag  Stegt � æsk eller 

pandestegte rødspætte� leter 
med persillesauce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.  85,- 
Smørrebrødsfestival . . . . . . . . . . . . . . kr. 168,- 
Fredag den 23. november og den 21. december kl. 18.30

Hyggelig julefrokostbuffet . . . . . kr. 225,-
Fredag den 7. december og lørdag den 8. december kl. 18.30

Eisbein spisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 145,-
Fredag den 7. december

HUSK 

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

Berømthed i høj kurs
Af Amalie Damkjær

Tilhørerne strømmede 
søndag eftermiddag 
til Den Gamle Kro for 
at høre skuespilleren 
Preben Kristensen 
fortælle om, at man skal 
huske at være glad. Det 
var et stort hit, da 90 
mennesker mødte op.
65årige Preben 
Kristensen har skrevet 
bogen ”Husk at være glad” 
i samarbejde med journa
list Danni Travn. Bogen 

handler om den kendte 
skuespillers liv i dansk 
showbusiness, om kam
pen for anerkendelse og 
mødet med store person
ligheder inden for dansk 
film og teater. 

Preben Kristensen har 
sammen med Anders 
Bircow og Thomas Eje 
siden 1979 været en del af 
underholdningsgruppen 
Linie 3.

Preben Kristensen for
talte veloplagt om barn
domshjemmets stærke 
værdier, der bar ham 

frem: flid, nysgerrighed, 
livsglæde. 

Som kun 17årig kom 
han med i en revy, hvor 
han optrådte i hele 5 år. 

I gymnasiet var han 
den sjove i klassen. Han 
lavede parodier på de 
forskellige lærer, som de 
andre elever synes var 
vældig sjovt. 

Det gav ham rygstødet til 
at blive optaget på Aarhus 
Teaterskole. Han ville 
være anerkendt og respek
teret, og er havnet på de 
bonede gulve. 

Det var dog ikke kun 
glade tider i den folke
lige komiker Preben 
Kristensens liv, der har 
gjort ham til den enter
tainer, han er i dag. Også 
sorger og hårde tider har 
været med til at fuldende 
ham som person. Det 
blev et varmt foredrag af 
et menneske, der minder 
os om at se livet i lyse 
nuancer. ■

Skuespilleren Preben 
Kristensen fortalte sjovt og 
indlevende om sin barndom i 
Skive, da han fortalte om sin 
selvbiografi, ”Husk at være 
glad”. Fotos Jimmy Christensen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Bygningskonstruktør

Murermester
og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

Vi udfører alle former for el-installation lokalt og regionalt 
til industri, erhverv, privat og offentlige institutioner.

Bomhusvej 13A, 6300 Gråsten . Tlf. 7465 1840 . mail@el-teknik.dk

www.el-teknik.dk

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER 
VENTILATION – SMEDEARBEJDE 
– VAND – VARME – 
ENERGIRÅDGIVNING

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

BENT
CHRISTENSEN
• Tlf. 29 16 61 03
• bent@bcts.dk • www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten 

tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

• Nybyggeri

• Om- / Tilbygninger

• Tagarbejde

• Døre / vinduer

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland, 
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet, 

klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, ud� ugter osv.

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

Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten
Telefon +45  74 65 08 50

www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver og
Sönnichsen Ure & Smykker.

De kan indløses hos 
byens handlende.

Fyldte ordrebøger i malerfirma
Af Lene Neumann Jepsen

Hos malerfirmaet Klaus 
Blaske Nielsen er ordre-
bøgerne fyldt helt frem 
til sommeren 2019.
De 35 ansatte i malerfir
maet, der holder til på 
Ulsnæs i Gråsten, løber 
stærkt for tiden. Alene 
15 malere er beskæftiget 
med at gøre det nye hotel 
i Sønder borg, Alsik, klar 
til åbningen i maj 2019. 

Og de nye lokaler til Gigt
hospitalet på Sønderborg 
Sygehus skal stå færdige 
inden jul. Derudover er 

der 62 huse i Nordborg, 
der skal males inden som
meren næste år. 

”Vi har travlt for tiden, 

men det er kun positivt,” 
siger indehaver Klaus 
Blaske Nielsen, der allere
de har fundet kalenderen 
for starten af 2020 frem. 

Kort juleferie
Udover de store projekter, 

går 45 malere hele tiden 
og tager sig af de mindre 
opgaver som lejligheder 
hos private og andelsbo
liger eller erhvervsvirk
somheder, der skal have 
frisket væggene op. Med 
de mange ordrer, er det 
ikke alle i firmaet der kan 
holde den store juleferie.

”Vi har nogle projek
ter med en meget kort 
deadline, så vi trækker i 
arbejdstøjet mellem jul 
og nytår,” siger Susanne 
Nordahl, der er daglig 
leder i malerfirmaet.

Nye materialer
Med lukningen af Flügger 
Farverforretningen, skif
ter malerfirmaet til ma
ling fra firmaet Beckers.

Men det betyder ikke 
den store omvæltning, 
lyder det fra Susanne 
Nordahl. 

”Vi sætter kvalitet i 
højsædet ved vores mate
rialer. Og i den kvalitets
klasse vi er oppe i, er der 
ikke den store forskel,” 
slår Susanne Nordahl 
fast. ■

De fyldte ordrebøger giver 
grund til smil hos indehaver 
Klaus Blaske Nielsen og dag-
lig leder Susanne Nordahl.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   75 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  ................................................................................. 100 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men 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@graastenavis.dk eller lægges i vores 

postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 25. november kl. 11.00

ved Niels Refskou

ADSBØL KIRKE
Søndag den 25. november kl. 9.30

ved Niels Refskou

KVÆRS KIRKE
Søndag den 25. november 
Vi henviser til nabosogn

BROAGER KIRKE
Søndag den 25. november kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaardt

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 25. november 
Vi henviser til nabosogn

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 25. november kl. 9.00

ved Lis-Ann Rotem

NYBØL KIRKE
Søndag den 25. november kl. 10.30

ved Vibeke Von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 25. november 

Vi henviser til Nybøl

ULLERUP KIRKE
Søndag den 25. november kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 25. November 16 Uhr

Gottesdienst in Ekensund mit Erinnerung 
an die Verstorbenen im Pfarrbezirk

GUDSTJENESTER

Vi ønsker Inger og 
Jørgen Rasmussen

hjertelig tillykke med 
guldbrylluppet den 23. november

Der er morgensang 
på dagen kl. 8.00 på 

Trekanten 16 B, Gråsten.
Kærlig hilsen

Familien

INSPIRATIONSAFTEN 
TIL “GØR-DET-SELV” 
JULEDEKORATIONER
Onsdag den 21. november kl. 19.00

i Ahlmannsparken Gråsten
Vi holder, traditionen tro, årets julearrangement 

lige før 1. søndag i advent.

Kirsten Jørgensen fra Sydals vil inspirere os 
med input til årets juledekorationer og aftenens 

kreationer bliver udloddet til de heldigste.

Entre: kr. 25,-/50,- for medlemmer/ikke medlemmer.

Kaffe og kage kan købes for kr. 30,-

Alle er velkomne

GRÅSTEN OG OMEGNS 
HAVEKREDS

JULEHJÆLP
Rinkenæs Sogn

Snart kommer julen, som for mange hænger 
sammen med ønsket om at fejre julea� en.
Du kan søge om julehjælp hos Rinkenæs 

menighedsråd, hvis din økonomiske situation 
er trængt, og det er svært for dig at få råd til at 

fejre julen. Vi ser på din samlede situation.
Skriv lidt om, hvorfor du søger, hvor mange 

I er i familien og hvor du/I bor. Du kan 
også ringe, hvis det er svært at skrive.

Sidste frist for ansøgning er 
den 7. december 2018

Skriv til:
Sognepræst Marianne Østergård Petersen, 
Kirkevej 4, 6300 Gråsten, moep@km.dk, 

tlf. 7465 1550
eller

Formand for menighedsrådet Jette Storm, 
Hvedemarken 15, 6300 Gråsten, 

rinkenaes.sogn@km.dk 
tlf. 2845 5075

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

JULETRÆSFEST
i Kværs Hallen

Søndag den 2. december 
kl. 13.30 - 16.00

Deltagerpris:
Børn: kr. 35,-

Voksne: kr. 40,-

Tilmelding på tlf. 2629 6295 senest 
den 1. december (ingen SMS tak)

Alle er velkommen til et par timers hyggelig samvær

Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   75 kr.
☐ Tillykke med foto max 25 ord  ................................................................................. 100 kr.
 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
☐ Frankeret svarkuvert vedlagt
☐  ......................kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:

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

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

..........................................................................................................................................................................
Vigtigt: Skal udfyldes, men 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@graastenavis.dk eller lægges i vores 

postkasse i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKE

Borggade 5, Gråsten Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13 
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

Kære Svend
Hjertelig tillykke 

med din 60 års fødselsdag.

Ønskes du af
Oliver, So� e, Jonathan, Malea,

Annette, Ronni, Anja, Daniel, Susan.

Det lille Teater, Gråsten 1972-2018 46 år med teater

2 Juleforestillinger
Dukke forestilling for de mindste

”Troldehøj og Nissehøj” og
”Tre små soldater”

Lørdag den 24. november kl. 14.30 og 16.00
Pris voksne/børn kr. 25,-

Familiejuleforestilling

”Det forsvundne Juleskib”
Fredag den 7. december kl. 18.30

Lørdag den 8. december kl. 14.00 og 16.00
Søndag den 9. december kl. 14.00 og 16.00

Pris voksne/børn kr. 35,-
Der kan til alle forestillinger købes 

æbleskiver-kakao-ka� e og sodavande

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

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 11. november kl. 11.00

Fredsgudstjeneste ved
Hanne Beierholm Christensen & Cornelia Simon

ADSBØL KIRKE
Søndag den 11. november kl. 19.00
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 11. november
Vi henviser til nabosogn

BROAGER KIRKE
Søndag den 11. november kl. 10.00

ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 11. november kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 11. november kl. 19.00

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 11. november kl. 9.00

ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 11. november kl. 10.30

ved Vibeke Von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 11. november kl. 10.30

vedLis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 11. november 11 Uhr

Deutsch-Dänischer Gottesdienst zum 
Friedensschluss 1918 in der Kapelle auf 

dem Friedhof in Gravenstein

GUDSTJENESTER

1000 tak
for opmærksomheden

ved vores diamantbryllup den 23. oktober
Vi havde en dejlig dag.

Kærlig hilsen
Gerda og Svend Aage Poulsen

Rinkenæs

Kære Kjeld
Stort tillykke med dit 

40 års jubilæum den 1 november
Godt gået.
Kærligst fra
“os alle 9”

100 ÅR ER GÅET!
1. Verdenskrig sluttede den 11. 11. 1918
En krig med ufattelige lidelser for soldaterne, 

og store konsekvenser for deres familier.

Afslutningen betød, at nye muligheder 
åbnede sig for vores landsdel.

Mandag
den 12. november

kl. 19.00
i Ahlmannsparken 

i Gråsten

Forhenværende generalkonsul 
Henrik Becker-Christensen vil denne aften 
fortælle om, den betydning 1. Verdenskrig 

� k for vores landsdel og befolkning.

Alle er meget velkomne.

Pris for kaffe og kage 
kr. 50,-

Arrangør:

GRÅSTEN ROTARY KLUB

225 til intim koncert 
med Pernille Rosendahl
Af Ingrid Johannsen

Det  var en totalt udsolgt 
Gråsten Slotskirke, som 

onsdag a� en lagde rum 
til en intim koncert med 
den danske musikstjerne 
Pernille  Rosendahl.

Hun er kendt fra grup-
pen ”Swan Lee” og har 
fået en særplads på den 
danske musikscene.

En position hun under-
stregede over for de 225 
tilhørere.

I kirkerummet lød hen-
des smukke og sårbare 
stemme akkompagneret 
af de to musikere samt et 
sangglad publikum, der 
nød blandt andet at synge 
den smukke morgensang 
”Se nu stiger solen” af 
Jakob Knudsen. 

E� er et par sange blev 
lyset slukket og en meget 
en enkel lyskulisse gjorde, 

at kirkerummet virkede 
fortættet. Det gav sangene 
og musikken en endnu 
større følelsesmæssig ef-
fekt, kuldegysninger og 
rislende ned af ryggen.

Udover egne sange sang 
hun også børnesangen 
”Jeg ved en lærkerede”, 
og fortolkede afdøde 
Kim Larsen og Gasolins 
enestående tekst til den 
traditionelle folkesang 
”Langebro”.

Publikum kvitterede 
prompte med et af a� e-
nens længste klapsalver.

Den meget ydmyge 
Pernille Rosendahl stod 
og gav hånd til hver af de 
fremmødte, og alle gik 
hjem med en oplevelse af, 
at have været med til en 
dejlig a� en, der satte mar-
kante spor i sjælen. ■

En meget nærværende og ydmyg Pernille Rosendahl gik ned 
mellem stolerækkerne under fællessangen "Se nu stiger 
solen". Foto Solveig Schwarz
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“Revyviser”
Fredag den 23. november kl. 20.00

med Birgitte Antonius og John Skou
En tidsrejse med nedslag i den danske revysangs 

historie fra forskellige perioder. Der bliver 
fremført viser af bl.a Liva Weel, Dirch Passer, 
Elga Olga, Preben Uglebjerg, Marguerite Viby, 

Kirsten Walther og Lisbeth Dahl, og alt sammen 
kædet sammen af små anekdoter om sangene.

Billetpriser kr. 70,-

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

Søges
Vi søger kontakt til efterkommer af Johan Petersen 

født den 13.01.1868. Død den 19.08.1943. 
Samt hustru Marie Christina Helene Petersen 

(født Matzen) den 02.07.1870. Død den 09.09.1917.
Vi har kendskab til:

Hans Petersen født den 20.05.1907- Død den 12.01,1982. (Far/morfar)
Christian Petersen født den?? - Død den 15.07.1988. (onkel)

Peter Petersen født den 27.07.1893.-Død den 26.11.1915. (ww1.). Onkel
Vi kan kontaktes på:

Viefterlyser@gmail.com
Inge og Martin Hansen
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Sognepræsten blev hyldet
Af Flemming Hansen

Sognepræst i Rinkenæs, 
Marianne Østergård 
60 års fødselsdag, blev 
søndag fejret af menig-
heden .
Knap 100 mennesker var 
mødt frem i kirken og 
hen ved 50 mennesker 
samledes bagefter i kon
firmandstuen for at ønske 
Marianne Østergård 
tillykke.

Formand for menig
hedsrådet, Jette Storm, 
fremhævede Marianne 
Østergårds evne til at 
udtrykke sig klart, for

ståeligt og ærligt og roste 
hende for de mange tiltag 
for både unge og ældre, 
som hun sammen med de 
forskellige menighedsråd 
havde fået indført.

Marianne Østergård 
takkede de mange gæster 
og det nuværende og tid
ligere menighedsråd for 
et godt og konstruktivt 
samarbejde. 

“Jeg er meget glad for at 
være her i Rinkenæs og 

jeg har lært en masse af 
egnens direkte måde, at 
sige tingene på. Man skal 
jo lære hele livet, og det 
gør jeg”, sagde Marianne 
Østergård og takkede for 
de mange gaver, som hun 
glædede sig til at pakke 
ud.

Marianne Østergård blev 
uddannet cand. theol fra 
Aarhus Universitet i 1989 
og fik året efter ansæt
telse som sognepræst i Sdr. 

Bork og Nr. Bork pastorat 
i Vestjylland. Fra 1998 blev 
hun tillige sygehuspræst 
ved Tarm Sygehus. Siden 
2008 har hun virket i 
Rinkenæs Sogn. ■

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

STILLEGUDSTJENESTE
Torsdag den 29. november kl. 17.00

i Rinkenæs Korskirke
På tærsklen til adventstiden 

indbyder vi til en gudstjeneste med 
ro og fordybelse i ord og musik. 
Der veksles mellem salmer, små 

læsninger, stilhed og orgelmusik.

Rinkenæs
menighedsråd

Dødsfald

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12 
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk 

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

”At opfylde ønskerne for de nærmeste 
er vores vigtigste opgave”.

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Lige så smukt og individuelt, som livet leves 
lige så personlig kan afskeden være 

Eksam. bedemænd 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Ved du, hvordan du ønsker dit sidste farvel? 
Måske vil du gerne bisættes fra et sted eller en kirke, 
der har haft særlig betydning for dit liv. Måske ønsker 
du at få din aske spredt over havet eller at blive 
begravet ved en stille højtidelighed i en personlig 
udsmykket kiste. Valget er dit. 
Hos Helmich & Søn har vi gennem tre generationer 
bistået ved planlægningen af det sidste farvel. 
Kontakt os for en uforpligtende personlig samtale eller 
find 'Min sidste vilje' på www.helmichbegravelse.dk 

Vi træffes hele døgnet 
Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning 
Arnkilgade 15, Sønderborg 74 42 36 81 

Jytte Rasmussen 

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlig deltagelse, og for blomster 
og hilsner i forbindelse med 

Jacob Lorensen´s 
bisættelse i Ullerup Kirke.

En stor tak til Amaliegården afd. 
Hertugen for god og kærlig pleje.

Kærlig hilsen
Annelise

� omas og Laila

Jytte Clausen,  
Gråsten, er død, 83 år. ■

Peter Andreas Rasmussen, 
Gråsten, er død, 92 år. ■

Guldbryllup i Gråsten
Af Lene Neumann Jepsen

Ægteparret Inger (76) og 
Jørgen Rasmussen (81), 
Trekanten 16B, Gråsten, 
fejrer fredag den 23. 
november guldbryllup.
Jørgen Rasmussen er født 
og opvokset i Ullerup, 
hvor han boede i barn
domshjemmet indtil 
ægteparret i 2017 flyt
tede til Gråsten. Jørgen 
Rasmussen overtog land

bruget i Ullerup efter sin 
far. 

Indtil 1980 drev han 
landbrug med både 
afgrøder og kreaturer. 
Landbruget blev dengang 
fortrinsvis dyrket med 
håndkraft. Først til sidst 
blev der lejet maskiner 
ind i f.eks. høstperioden. 
Efter 1980 arbejdede 
Jørgen Rasmussen på 
DLG i Ullerup frem til sin 
pensionering. Jorden blev 
forpagtet ud og børnene 

hjalp med at holde hus
mandsstedet i Ullerup ved 
lige.

Frivillig ildsjæl
Væggen i deres hjem 
prydes med Dronningens 
Hæderstegn for 50 år som 
frivillige brandmand. Hos 
det frivillige brandværn 
i Ullerup var Jørgen 
Rasmussen aktiv siden 
1959, både som brand
mand og en årrække som 
kaptajn. 

Om det var midt i 
malkningen eller høsten, 
når brandværnet kaldte, 
måtte konen Inger tager 
over. Inger Rasmussen 
er vant til at give en 
hjælpende hånd. Selvom 
det er manden Jørgen, 
der var medlem af be
styrelsen og en årrække 
også formand for Ullerup 

Pensionistforening, stod 
konen Inger altid klar i 
kulissen til at give en hjæl
pende hånd.

Stor familie
Inger Rasmussen, der 
er født på Mors, hjalp 
både med i landbruget 
og tog sig af parrets fire 
børn. Da alle børn var 
begyndt i skole, arbejdede 
hund ved siden af. Nybøl 
Plejehjem var et af hendes 
arbejdssteder, men også 
rengøring på rådhuset 
i Sønderborg hørte 
en årrække til hendes 
gerninger.

De fire børn bor alle i 
nærområdet og parret 
sætter stor pris på den 
hjælp de har fået af både 
børn og børnebørn i gen
nem tiden. Siden er der 
tilføjet syv børnebørn og 
familien er nu udvidet 
med to oldebørn. 

Stuen på Trekanten i 
Gråsten er propfyldt, 
når hele familien på 21 
personer er samlet. Hele 
familien samles igen 
lørdag den 24. november, 
når guldbrylluppet skal 
fejres på Den Gamle Kro i 
Gråsten. ■

Inger og Jørgen Rasmussen 
glæder sig til at samle familie 
og venner til guldbryllup.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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Fre 23. , lør 24. & søn 25. nov. 2018 
(søndag kun på www. karenmarieklip.dk)

Gave
til alle

kunder

Kom og oplev julestemningen i 

Bomhusvej 3, 6300 Gråsten  • Tel. 74 65 22 56 
Man - fre: 10-17.30, lør: 10-16 • karenmarieklip.dk

Skab
julehygge 
lyskæde
Nu 36,-

÷ 20%
 på alt 
også nedsatte varer

Mandskoret Sønderborg & Lise Nees

Arrangør :

Ma nd sk oret S ønde rb or g
www .ma nd sk oret.d k

Sponso re r:

Mandag den 10. december kl. 19.00
Cafe Alsion, Sønderborg

Der er lagt op til en rigtig hyggelig aften med underholdning 
fra Mandskoret, et over� ødighedshorn af julens skønne 

sange fra den kendte sangerinde Lise Nees og fællessange 
med publikum. I pausen er der ka� e/te og lagkage.

Julekoncert

Prisen er ku n

75 kr.
inkl . ka ffe/ te og lagkag e

Bill etsalg  på tl f. 20 18 68 72, 
ww w.book ingp ortal.com/bill et-ju lefest 

el ler på w ww .ma ndsk oret.d k

Julemarked
på Graasten Slot

v. DEN KONGELIGE KØKKENHAVE

23. og 24. november
Kl.10-17

	Æblegele

 Forkobringer 

	Juledekorationer

 Julepynt

 Håndlavet  
 brugskunst 

 

 Pileflet

 Produkter i træ

 Lav selv  
 juledekorationer

 Kaffe/te og  
 æbleskiver/vafler

se mere på sonderborg.dkDEN 
KONGELIGE 
KØKKENHAVE 
V E D  G R A A S T E N  S L O T

Ældre til hyggelig julefrokost

Sædvanen tro holdt Gråsten og Omegns Pensionistforening en hyggelig julefrokost på Marina 
Fiskenæs, hvor 75 medlemmer havde nogle muntre timer sammen. Fotos Søren Gülck
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B R O A G E R

Tak fordi du handler lokalt

SPREHN 
MURERBØREN
Kraftig stel/ kasse 90 ltr.
Smal model

NYHED BYGMA GRÅSTEN 

49995

Broager 
Ringriderforening

afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Onsdag den 5. december kl. 19.30
på Broagerhus
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet fremlægges
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 Martin Varming
 Rasmus Jepsen
 Jesper Schlaikjer
 Jens Nielsen
 Ritmester: Hans Nicolaisen
 Suppleant: Helge Christensen
 Revisor: Herman Møller
 Forrider:
 Johan Clausen
 Claus Hissel
 Bjarne Brodersen

6. Evt.

Alle er hjertelig velkommen
Formanden

Broager 
Ringriderforening

afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Onsdag den 5. december kl. 19.30
på Broagerhus
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet fremlægges
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 Martin Varming
 Rasmus Jepsen
 Jesper Schlaikjer
 Jens Nielsen
 Ritmester: Hans Nicolaisen
 Suppleant: Helge Christensen
 Revisor: Herman Møller
 Forrider:
 Johan Clausen
 Claus Hissel
 Bjarne Brodersen

6. Evt.

Alle er hjertelig velkommen
Formanden

Genvalgt til toppost
I forbindelse med Venstres 
Landsmøde i Herning blev 
det lokale byrådsmedlem 
Daniel Staugaard fra 
Egernsund genvalgt som 
én af de syv fritvalgte 

medlemmer af Venstres 
hovedbestyrelse.

Det er 6. gang at Venstres 
1.500 delegerede har 
valgt Daniel Staugaard til 
Venstres øverste organ.

Foruden Daniel 
Staugaard deltog de tre 
lokale vælgerforenings-
formænd for Broagerland, 
Gråsten og Sundeved. 
Hans Valdemar Moldt, 

Sten Holm og Troels Lyck. 
Tidligere borgmester i 
Gråsten Peter Brodersen 
og V-medlem Lene 
Jørgensen fra Broager 
deltog også i det årlige 
landsmøde i Herning. ■

Daniel Staugaard hyldede i sin tale både friheden og forskelligheden i Venstre. Foto Trine Korsgaard

75 hørte om 1. Verdenskrig
Gråsten Rotary Klub 
havde forleden et spæn-
dende foredrag med 
tidligere generalkonsul, 

dr. Phil Henrik Becker 
Christensen om betyd-
ningen af afslutningen på 
1. Verdenskrig.

75 spørgeslystne blev ført 
fra grænsernes placering 
før krigen frem til nuti-
dens grænsesten. ■

Interessen var stor for at høre om 1. Verdenskrig. Privat fotos
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B R O A G E R

Butikken tlf. 73 44 15 00 • Slagter tlf. 73 44 15 17 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 20. november til og med lørdag den 24. november 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Torsdag den 22. november 
fra kl. 15-20 giver vi

på hele dit varekøb
Dog enkelte varegrupper undtaget

Set på TV

Det Gode fra 
Schulstad

FLERE VARIANTER

1000

Dansk
Nakkefi let

Hatting
morgenbrød 

Hel dansk 
kylling

Slagterens hjemmelavede 
kålpølser

Frilands-
æg

PR. 1/2 KG

1995
FLERE VARIANTER

1000

1600 G

3995
10 STK

5000
6 STK

995

Ullerslev 
ost

Brød fra 
Klosterbageriet

Årsbog fra lokalhistorisk 
forening for Broagerland

Bodil 
Christensen 
udstiller 
smykker 

Bagerens 
julekager

SMAG PÅ JULEN
Torsdag den 22. november 
kl. 15-18 er butikken fyldt 

med smagsprøver

Kaj og Åge
udstiller 

hjemmebyggede 
modelbiler

OK Benzin

Slagterens 
kålpølser

Udvalgte 
vine

SPAR 9,00

SPAR 9,95

GÆLDER KUN 
TORSDAG

20%
Ris á la mande 
fra Delikatessen

Broager
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SKODSBØL GÅRDBUTIK
Skodsbølvej 71, Skodsbøl, 6310 Broager
Telefon 2290 2918

Julen nærmer sig med raske skridt
- Frilandskalkuner 4-12 kg  ................... 68 kr pr kg
- Frilandsgæs 4-7 kg  .............................  97 kr pr kg
- Landænder 2,8-4 kg  .........................  84 kr pr kg
- Moskusænder 3-4,5 kg  .....................  84 kr pr kg
- Suppehøns 1,2 -3,0 kg  ......................  35 kr pr. kg
- Landkyllinger 2,0- 3,0 kg  ................. 40 kr pr. kg

ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. 16-18

Sidste åbningsdag er
søndag den 23. december kl. 10-13.

Stort udvalg til jule- og 
hobbyudstilling
Af Lene Neumann Jepsen

Mere end 27 stande 
havde fundet plads 
Egernsundhallen i an-
ledning af weekendens 
jule- og hobbyudstilling.

Kniplinger, hæklerier, 
strikketøj, broderinger, 

papirsklip, trædrejning og 
meget, meget mere. 

Der var så meget forskel-
ligt håndarbejde, at ingen 
kan være gået forgæves. 
Både med og uden julete-
ma, var der et stort udvalg 
af hjemmelavede sysler 
man kunne købe.

Nogle af dem, var endda 

spiselige. Hele stem-
ningen i emmede af jul. 
Cafeteriaet solgte gløgg 
og æbleskiver i anledning 
af udstillingen og hjalp 
lige med at give hele hal-
len den helt rigtige duft af 
jul. ■

Både store og små besøgte weekendens hobbyudstilling i Egernsundhallen.
 Fotos Lene Neuman Jepsen

Gæster og stadehavere kunne få sig en god snak om deres yndlingshobby.

Ny bog rykker ved Broagerlands historie

Af Gunnar Hat tesen

20. udgave af 
Broagerland bogen er på 
gaden med fortællinger 
fra gamle dage.

Årbogen blev under fest-
lighed præsenteret for 70 
mennesker på Broagerhus. 
Og man må sige, at den er 
alsidigt favnende.

Årbogen er udgivet af 
Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland, og er 
spækket med tekst og 
billeder om hverdagen 
og livet på Broagerland i 
gamle dage.

Foreningens formand, 

Carl Jürgen Bock, præsen-
terede årbogen, der er på 
146 sider med gode histo-
rier fra før i tiden.

"Den første Broagerland-
bog udkom i 1980. Siden 
da er der udgivet en ny 
bog hvert andet år. Det 
er i tidens løb blevet til 
langt over 200 artikler. 
Artikler af vidt forskellig 
art om svundne dage på 
Broagerland", sagde Carl 
Jürgen Bock.

Et bogudvalg med 
Frede Simonsen som 
formand og redaktør står 
for bogens indhold. De 
øvrige medlemmer er 
Jørgen Thomsen, Helga 

Ihle Simonsen, Hans 
Valdemar Moldt, Birgit S. 
Christensen og Christian 
Kronika. 

Årbogen rummer blandt 
andet artikel af Kaj 
Østergaard, som har skre-
vet om Egernsundbroen 
1968-2018. Edith Steffens 
tager fat om "Min 
barndom på Broager 
Børnehjem", mens Carl 
Jürgen Bock skildrer "Da 
Mariegaard blev del af den 
nationale jordkamp".

Tanterne på Spar-ES 
bliver portrætteret og 
Ib Funder-Nielsen be-
skriver, hvad der skete 
på Broagerland i dagene 
omkring tyskernes ka-
pitulation. Historien om 
grisemarkedet i Broager 
bliver fortalt og Frede 
R. Tychsen skriver om 
slægtsgården i Skelde.

Jo, årbogen kommer 

godt rundt i Broagerland. 
Årbogen koster 150 
kroner og kan kø-
bes i SuperBrugsen i 
Broager, Broagerhus 
og Rådhuskiosken i 
Gråsten. ■

70 mennesker overværede 
præsentationen af årbogen.
 Fotos Amalie Damkjær

Frede Simonsen modtog en 
buket blomster for sit store 
arbejde med årbogen, der er 
hans sidste.

2 0



K
130

f
891

n
4

h
3

F
1

E
Energi

VILLA

Kontantpris 795.000
Ejerudgifter pr. md. 1.768
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.599/3.030
Sag: 703-01268 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Vårhøj

En villa på rolig beliggenhed
På en rolig villavej i Rinkenæs er denne
villa beliggende. Villaen, der er på 149 m2
bolig, er opført i 1963 og ombygget i 1987

NY PRIS
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VILLA

Kontantpris 795.000
Ejerudgifter pr. md. 1.527
Udbetaling 40.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.604/3.034
Sag: 703-01310 Tlf: 74441698

Gråsten - Tørsbøl
Løgtoft

Flot villa i landlige omgivelser
Her en en skøn villa i landlig idyl i Tørsbøl.
Villaen er opført i 1927 og har med sin
hvidmalede facade og røde sten som kon-
trast et meget flot udtryk.
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VILLA

Kontantpris 1.195.000
Ejerudgifter pr. md. 1.867
Udbetaling 60.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.365/4.518
Sag: 703-01245 Tlf: 74441698

Gråsten
Stjerneparken

Stor familievenlig villa
Her er en god og rummelig familievilla, i
det rolige kvarter "Stjerneparken" tæt på
skov og vand. Villaen har en meget for-
nuftig indretning med samtlige værelser
og badeværelse + toilet
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LEJLIGHED

Kontantpris 1.995.000
Ejerudgifter pr. md. 4.482
Udbetaling 100.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 8.909/7.506
Sag: 703-01165 Tlf: 74441698

Gråsten
Slotsgade

Ny ejerlejlighed med kongelig udsigt til
Slotssøen og slottet
På Slotsgade i Gråsten, i første parket til
Slotssøen, ligger denne store lejlighed i et
super flot nybyggeri, der falder perfekt i
Gråstens bymidte.

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74441698

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Her er et udvalg af vores fine boliger - se mere på home.dk...

Men bare rolig, vi skal nok sætte grænsen. 
Få sat pris på dit hjem. Bestil en gratis og 
personlig salgsvurdering på home.dk

Hos home får 
vi køberne til at 
føle sig hjemme 
hos dig
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Børnesjov i køkkenet i Ullerup
Af Lene Neumann Jepsen

Siden oktober har 
børnene hver onsdag 
overtaget køkkenet på 
Bakkensbro Aktivitets- 
og Kulturcenter.

Under temaet “madlav-
ning i børnehøjde” har 
tolv børn i alderen 6 til 
12 år fundet sammen i 
hjemkundskabslokalerne 
på BAKC i Ullerup de 
sidste mange onsdage. 

Hver gang laver de en ny 
ret sammen helt fra bun-
den. Og der er fokus på 
sunde madvaner, så der er 
både godt med grøntsager 
i retterne og samtidig har 
børnene lært om kostråde-
ne og tallerken-modellen.

Hver a� en bliver børne-
ne sat sammen i familier, 
så de store og de mindre 
børn er godt blandet og 
kan hjælpe hinanden på 
vej i køkkenet. Og op-
vasken undervejs hører 

ligeså meget til madlav-
ningen som det at skrælle 
karto� er.

Lokalt initiativ
Det er de lokale ildsjæle 
Birgitte Schmidt og 
Dorthe Strange Nielsen, 
der står bag initiativet. 
Sammen fandt de på ideen 
og har udviklet konceptet.  
“Man kan gå til ridning, 
håndbold, fodbold og 
meget andet sport. Men 
det er bare ikke alle børn, 
der vil sport,” fortæl-
ler Birgitte Schmidt om 
motivationen til at lave 
børneholdet. 

For Dorthe Nielsen har 
madlavning været en del 

af opvæksten, da hendes 
mor er uddannet kok. Det 
vil hun gerne give videre 
til børnene. 

“Det er rigtig sjovt at 
være i gang i et køkken. 
Og på den her måde kan 
børnene få en interesse for 
madlavning på en hygge-
lig måde,” fortæller hun.

Kæmpe succes
Børnene betaler et delta-
gergebyr, der er med til 
at dække udgi� erne til 
madvarerne. En mappe 
med opskri� er, et for-
klæde børnene selv har 

malet og andre små ting 
har Birgitte og Dorthe 
kunne � nansiere gennem 
sponsorater fra lokale 
virksomheder.

“Vi var ude at spørge om 
100kr enkelte steder. Flere 
valgte at give betydeligt 
mere,” fortæller Dorthe 
Nielsen, som er glad for 
opbakningen hun møder. 
Selve kurset blev også 
taget rigtig godt imod. 
Indenfor 24 timer var alle 
12 pladser optaget og det 
næste hold til foråret er 
allerede planlagt. ■

Juledag hos Land & Fritid Sundeved
Lørdag den 1. december kl. 9.00-13.00

Kl. 9.00-10.00 serverer vi GRATIS ka� e og juleboller

Tilbuddene gælder fra og med torsdag den 30. november til og med lørdag den 9. december 2017

GULERØDDER, 15 KG
Fodergulerødder til hesten
Norm. Pris 35,-

Nu kun 2500

BLAND SELV GODBIDDER 
TIL DIN HUND 
Fyld spanden med hundekiks, 
2,6 liter, ca 1250 g
Norm. Pris 39,95

NU 2500
SPAR 1000

SPAR 4000

SPAR 20995 SPAR 1495

GULERØDDER, 15 KG
VILDTFUGLEFODER
VERSELE-LAGA VILDFUGLE 
FODER CLASSIC, 12,5 KG.
Norm. Pris 169,95 pr. pose
Ta 3 poser

30000

HUNDETÆPPER
Flere farver

11995

SPAR 25%
PÅ ALLE 

BLUE HORS, 
LEOVET OG 
EQUSANA

Julemanden kommer kl. 11.00og uddeler godteposer til børnene
Godteposer á kr. 10,-skal købes i forvejen, senest torsdag den 29. november i butikken

Hallen er fyldt med lokale 
udstillere og god julestemning
Der serveres Gløgg og æbleskiver

Højsvej 1, Ullerup  •  6400 Sønderborg  •  tlf. 33 68 53 85

VI SÆLGER IGEN 
I ÅR FLOTTE 
JULETRÆER

PLEJE- OG 
TILSKUDSPRODUKTER

Lørdagstilbud NISSEPIGERNE TILBYDER:
Flotte kvalitets T-shirts
Fl. størrelser, og farver

7500
SPAR 12500

Lørdagstilbud

Lørdagstilbud

TILMELD DIG
GRATIS

I BUTIKEN 

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

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

Jernbryllup
Mandag den 26. november 
kan So� e og Johan Alsing, 

Lærkevej 26, Nybøl fejre 
Jernbryllup ( 70 år ). ■

SUNDEVED RINGRIDERFORENING
afholder

Ordinær generalforsamling 
Onsdag den 12. december kl. 19.30 

i Sundeved Rideklubs cafeteria
Dagsorden ifølge vedtægterne

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Sundeved Ringriderforening

Rasmus skal koncentrere sig, 
når grøntsagerne til afte-
nens tærte skal snittes.
 Foto Lene Neumann Jepsen

Agnete og Kamilla lægger sidste hånd på tærten.
 Foto Lene Neumann Jepsen

Dorthe Strange Nielsen og Birgitte Schmidt styrer slagets 
gang i køkkenet. Foto Lene Neumann Jepsen
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RøgalarmPatrulje undervejs i Gråsten
Af Lene Neumann Jepsen

Gråsten Spejderne 
og Gråsten Frivillige 
Brandværn gik sammen 
rundt og satte røgalar-
mer op.
Fire spejdere, en spej-
derleder, en brandmand, 
en stige og tasken fyldt 
med røgalarmer. Det 
udgjorde weekendens 

Røg alarm patrulje, der 
gik rundt på udvalgte 
gader i Gråsten. Sammen 
ringede de på dørene 
på Dom hus vænget, Gl. 
Færge vej, Deg ne vænget og 
Engparken.

“Har du en røgalarm,” 
spørger én af spejderne, da 
Gerda Lorenzen åbner dø-
ren. Det må Gerda konsta-
tere, at det har hun ikke, 

siden hun er � yttet. “Må 
vi sætte én op hos dig?” 
er det næste spørgsmål 
fra spejderne. Og så giver 
Gerda plads til at alle � re 
spejdere og brandmanden 
kan komme indenfor og 
� nde den bedste placering 
til røgalarmen.

RøgalarmPatruljen er et 
landsdækkende initiativ 
fra BrandBevægelsen og 
TrygFonden. I samarbejde 

med 10 kommuner i hele 
landet, bliver særlige bo-
ligområder med mange 
ældre beboere udvalgt for 
at få besøg af patruljen.

I 2018 faldt valget på 
Gråsten og Gråsten 
Frivillige Brand værn sør-
gede for at sende 2 patrul-
jer afsted denne lørdag. 
Inden frokost havde de 
ringet på 52 døre.

“Vi har sat 20 røgalar-

mer op på den ene gade 
alene. Så det gør bestemt 
en forskel, at vi har været 
forbi,” siger brandmand 
Jan Nielsen. De steder, 
hvor der allerede er opsat 
en røgalarm, tilbyder pa-
truljen at teste den og hvis 
nødvendigt ski� e batteriet 
eller ski� e hele røgalar-
men. Alt sammen gratis. ■

Hørt i byen
Fhv. uddeler Kaj 
Clausen, Rinkenæs, 
fyldte mandag 80 år. 
I 321 år fra 1971½ til 
2002 var han en dygtig 
uddeler i Super Brugsen 
i Gråsten.

Natten til onsdag var 
der indbrud på tanken 
i Ullerup. Der er stjålet 
cigaretter.

Gråsten Bridgeklub 
lagde hus til en ny 
turnering i lørdags. 
Turne ringen var lavet 
sammen med Grænse-
egnenes Bridgeklub.

Gråsten Boldklub holdt 
forleden årsafslutning 
i klublokalerne på 
Årsbjerg.

Tove og Flemming 
Hansen, Rinkenæs, 
har været med deres to 
børn, Jacob og Maria, 
på en ugelang ferie i 
Nepal. Højdepunktet 
var en solopgang over 
Himalaya bjergene.

Fredslyset fra Betlehem 
kommer til Gråsten 
onsdag den 28. novem-
ber kl. 15 i Spejder-
huset. Fredslyset er en 
� amme fra fødselsgrot-
ten i Betlehem. Det er 
en tradition, der har 
kørt siden 1986, hvor 
spejderne fra Østrig 
� k ideen til at bringe 
� ammen til Europa. 
I Gråsten bringer Sct. 
Georgs Gildet videre 
til kirker og plejehjem 
i forbindelse med 
Luciaoptog.

Skuespilleren Lisbeth 
Dahl gæster Gråsten 4. 
februar 2019.

Ved receptionen hos 
Nybolig var malerme-
ster Carsten Momme 
og Ulla Momme, 
Kollund, blandt gæ-
sterne. Ligeledes var 
den tidligere ejendoms-
mægler, Helle Klietsch, 
Dalsgård, også forbi for 
at ønske lykke til. ■

Boliger

Sønderhus Ferieboliger . Borggade 8.st.tv., 6300 Gråsten
Tlf. 7465 3446 . ferie@soenderhus.dk . www.soenderhus.dk

Sønderhus 
Ferieboliger

• Lokale
• Professionelle
• Lav provision: 24-32%

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger 
sommerhuse 
til udlejning

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig 
Revisor André Tarp    Gråsten    Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Både for virksomheder og private 
Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse 
med momsindberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst 
samt indberetning af selvangivelser til SKAT. 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold og 
korrespondance med skattevæsenet.

NY UDSTILLING AF 
NORDLUX LAMPER 
I BYGMA GRÅSTENv/Ilse Blom

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

Bloms Zoneterapi

Helt gratis satte unge spejdere i weekenden røgalarmer op i 
Gråsten. Her under kyndig vejledning af brand-
mand Jan Nielsen fra Gråsten Frivillige Brandværn.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshedÅBNINGSTIDER Mandag - fredag kl. 9 - 18 · Lørdag lukket

Geheimrat-Dr.-Schaedel Straße 20 · 24955 Harrislee
Telefon +49 461 73126 · info@kleiderbad-harrislee.de

RABATKORT 
UDSTEDES

RENSERI OG 
SKRÆDDERI

Nu er det tid til at få rullet 
juledugen og renset festtøjetHUSK!

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 7 - 21
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den  20. Medister med rødkål

ONSDAG den  21. Hamborgryg med aspargessovs og klostergrønt

TORSDAG den  22. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  23. Rullesteg med tricolore mix

LØRDAG den  24. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  25. Burger med pommes frites

MANDAG den  26. Kotelet med rødkål

Kun 69,-

Tømrerarbejde 
Snedkeropgaver
Tagarbejde 
Glarmester

Telefon: 74 67 14 93  ·  hh@byggemester.dk

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Alt i

Kontakt os for tilbud på 

Mobil 40 45 20 61
eller karm@mail.tele.dk 

Ha’ en rigtig god dag

BC Vinduespolering
Etplanshus

fra kr. 90,-
+ moms.

Firmaer efter aftale.

Kommer i Padborg, Tinglev og Gråsten

Herluf Jørgensen A/S blev Danmarks bedste Læreplads 2018

Af Dit te Vennits Nielsen

El-installatørvirksomheden 
Herluf Jørgensen A/S i 
Padborg vandt forleden 
konkurrencen som Årets 
Læreplads i Danmark.
Firmaet var indstillet af 
elektrikerlærlig Andreas 
Soll, som tager skolepe-

rioderne på EUC Syd i 
Sønderborg.

"Vi er naturligvis over-
ordentlig stolte", fortæl-
ler Jan Christensen, der 
er medejer af Herluf 
Jørgensen A/S.

Elever og lærlinge over 
hele Danmark bakkede 
op om konkurrencen, og 

knap 300 norminerede 
deres uddannelsessted til 
Årets Læreplads.

21 erhvervsskoler over 
hele Danmark valgte hver 
deres kandidat, som blev 
sendt videre til den natio-
nale konkurrence.

Da Herluf Jørgensen løb 

med sejren, kom det som 
en stor overraskelse.

"Finalen fandt sted i 
København, og da der 
blev sagt: Og vinderen er 
Herluf Jørgensen A/S, så 
råbte jeg bare højt Yes", 
griner Jan Christensen. 

Andreas Soll var natur-

ligvis med ved kåringen, 
og var tydeligt stolt.

"Vi har et vindergen, og 
vi kom for at vinde", siger 
Jan Christensen.

Valget faldt på Herluf 
Jørgensen A/S, fordi fir-
maet har gjort meget for 
Andreas Soll. Han var 

langt foran de andre ele-
ver på skoleopholdene, og 
derfor blev der købt ekstra 
udstyr, således at han 
kunne udvikle sig fagligt. 
Det er noget firmaet selv 
kan drage fordel af, og det 
blev vægtet meget højt. ■

Aase og Jan Christensen fra Herluf Jørgensen A/S med beviset på den flotte titel Årets 
Læreplads 2018. Fotos Dit te Vennits Nielsen

Virksomhedsejer og mester, Jan Christensen og lærling Andreas Soll med statuette og diplom, 
hustru Aase Christensen og bag hende fra EUC Syd konsulent Finn Møller Petersen, afd. chef 
Jan Wilhelmsen og direktør Finn Karlsen.

Tak fordi du handler lokalt
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Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12 
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk 

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 25. november kl. 11.00
ved Henriette Heide-Jørgensen

Søndag den 25. november kl. 9.30
ved Henriette Heide-Jørgensen

Søndag den 25. november kl. 10
med dåb ved Kristian Ditlev Jensen

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Tak fordi du 
handler lokalt

Udlejning tlf. 40 25 27 17 eller mpdamgaard@gmail.com

Kollundhus Dit forsamlingshus

Taksigelser
Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved

Agnes Jørgensens
begravelse fra Bov Kirke

Tak for blomster og kranse

Tak til Hjemmeplejen for god omsorg og pleje

Jeppe B. Jørgensen 

Dødsfald
Heinrich Hans Hansen, 
Plejehjemmet Birkelund, 
Kollund, er død, 93 år. ■

Skunk
En 36-årig mand fra 
Holland blev lørdag 
standset ved grænseover-
gangen i Frøslev.

En test viste, at han var 
påvirket af hash. Desuden 
fandt politiet tre gram 
skunk i bilen. ■

65 hørte om børneopdragelse
Af Dit te Vennits Nielsen

Famiievejleder Lola Jensen 
holdt forleden foredrag 
om børneopdragelse i 
Børnehuset Evigglad.

De 65 tilhørere fik noget 
at tænke over, og på sin 
charmerende, meget vel-
talende og dygtige måde 
øste Lola Jensen ud af sine 
store erfaringer inden for 
børneopdragelse. ■ Tilhørerne fik gode tip omkring børneopdragelse. Foto Dit te Vennits Nielsen

850 til koncert i Grænsehallen
Af Dit te Vennits Nielsen

Der var kø ved indgan-
gen, da Seniorrådet i 
Aabenraa Kommune 
inviterede til koncert i 
Grænsehallerne i Kruså.
Tilbuddet gjaldt 60+ 
seniorer. I alt 850 menne-
sker tog imod tilbuddet og 
nød en dejlig eftermiddag.

På podiet stod den popu-
lære og velspillende trom-
petist Per Nielsen, som 

fik de røde kinder frem, 
specielt hos damerne. 
I pausen blev der solgt 
cd'ere med autografer på, 
og det tiltrak det kvinde-
lige publikum.

Efter pausen, hvor der 
blev budt på kaffe og kage 
til 50 kr., spillede duoen 
Westfall & Grand popu-
lære sange, som forsam-
lingen kunne synge med 
på. ■

Den kendte og charmerende 
trompetist Per Nielsen var 
meget populær og skrev 
autografer på CD'ere i pau-
sen. Foto Dit te Vennits Nielsen

Grænsehal 3 var godt fyldt 
op med 850 mennesker
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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BLACK FRIDAY I PADBORG SHOPPING FREDAG DEN 23. NOVEMBER

ÅBNINGSTIDER: ONSDAG-FREDAG KL. 10-17.30 · LØRDAG KL. 10-12.30

Torvegade 10

6330 Padborg

tlf. 5352 1858 ∙ 

www.bentesshop.dk

Tasker strømper og 

accessories

÷10%

19. - 25. november

Tilbudene gælder ikke i forvejen nedsatte varer

i hele 
butikken/

webshoppen

÷25%
Black week

Fyrværkeri til Black Friday
Af Dit te Vennits Nielsen 

Borgerne kan opleve 
et stort fyrværkeri på 
Black Friday i Padborg 
Torvecenter, hvor 
Mahd Fireworks affyrer 
150 luftbomber over 
aftenhimlen.
"I år vil fyrværkeriet blive 
affyret kl. 19.00. Der plejer 
at proppet af mennesker i 
forbindelse med fyrværke-
riet. Derfor skal kunderne 
også efterfølgende have 
rig mulighed for at gøre 
deres indkøb i butikkerne, 
som har åbent frem til 
kl. 20", fortæller initiativ-
tageren til fyrværkeriet, 
uddeler Peter Madsen fra 
SuperBrugsen. 

Mahd Fireworks leverer 
et lige så flot fyrværkeri-
show, som da Dronning 
Margrethe og Prins 
Henrik fejrede guldbryl-
lup i Gråsten. Det er 
nemlig præcis det samme 
firma, og Peter Madsen lo-
ver publikum en fantastisk 

oplevelse med Magical 
Madness på himlen. 

Butikkerne vil hele 
dagen bugne med gode 

tilbud. De forretnings-
drivende er klar til at 
tage imod kunderne, og 
give alle en god service 

og personlig rådgivning 
til at finde den helt rette 
julegaver. ■

Himlen over Padborg vil fredag aften blive oplyst af et flot fyrværkeri.

Kom op af sofaen
Af Dit te Vennits Nielsen

Formand for Bov IF 
Petanque, Herbert 
Johannsen, har et par 
gode tips til, hvordan 
man skal holde varmen 
vinteren over, imens 
man spiller petanque. 
1. Sørg for at spise et so-
lidt måltid hjemmefra. På 
den måde er kroppen fuld 
af energi, når du skal i 
gang med kampen og din 
koncentrationsevne er helt 
i top.

2. Husk varmt fodtøj, 
iklæd dig varme sokker og 
varme støvler, så du ikke 
bliver kold nedefra. 

3. Hold hænderne 
varme med et par varme 
vanter og invester måske i 
en håndvarmer.

4. Medbring drikkeva-
rer, en flaske vand eller en 
termokande med varm 
kaffe eller te. 

5. Husk rigtig påklæd-
ning, vejret kan være 

drilsk, når man spiller i 
vintermånederne.

“Det er så vigtigt at kom-
me op af sofaen. Petanque 
er sjovt, underholdende og 
godt for sammenholdet. 
Der er ingen undskyld-
ning. I regn og slud skal 
petanque spilleren ud”, 
lyder opfordringen fra 
Herbert Johannsen. ■

Herbert Johannsen.
 Foto Jimmy Christensen
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BLACK FRIDAY I PADBORG SHOPPING FREDAG DEN 23. NOVEMBER

Fredag den 23. november

30% RABAT
på alt legetøj

Rabatten fratrækkes ved kassen

PADBORG
BLACK FRIDAY

Afdelingen er 

fyldt op med 

mange nyheder

Køb julegaven nu!
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

BLACK FRIDAY 

Fyrværkerishow 
kl. 19.00

Pølsesalg

Butikkerne har åben
til kl. 20

Padborg Shopping

Bov IF afholdt Select 
Grænsecup
Af Dit te Vennits Nielsen

I de tre grænsehaller i 
Kruså blev der i week-
end spillet fodbold for 
fuld udblæsning.

Bov IF afholdt den 20. 
Select Grænsecup med 
over 200 spillere fra 
Danmark og Tyskland. 
Der blev kæmpet fra fre-
dag aften og til langt ud på 

søndagen, inden vinderne 
og de sidste kampe blev 
afgjort. ■

Bov IF's U10 C-drenge fik en flot 1. plads. Privat foto

Aase er guld værd
Af Dit te Vennits Nielsen

Andreas Soll fra Padborg 
indstillede sin lære-
plads, Herluf Jørgsensen 
A/S, til at blive Årets 
Læreplads 2018.
Mesters kone, Aase 

Christensen, betyder me-
get på virksomheden.

"Hvis man har lavet 
noget lort, så skal man 
bare fortælle det, når 
mesters kone er i nærhe-
den. Hun er guld værd og 
skaber god stemning på 

kontoret", skrev Andreas 
Soll blandt andet i sin 
begrundelse.

Jan og Aase Christensen 
modtog et smukt maleri 
af Ole Prip Hansen, og der 
var blevet kreeret en kage 
på 7,5 kg til lejligheden. ■

Morten Løkkegaard 
besøgte Padborg

Medlem af Europa-
Parlamentet, Morten 
Løkkegaard (V) har 

besøgt Padborg for at 
kigge på de uhumske 

forhold for udenlandske 
lastbilschauffører.

"Lad mig sige det klart: 
Røvere, der ønsker at 
udnytte den udenlandske 
arbejdskraft på så kynisk 
vis, skal stoppes for en-
hver pris. De kaster uvær-
digt smuds på en branche, 
hvor langt størstedelen 
operer under fair forhold", 
siger Morten Løkkegaard, 
som arbejder for, at 
udenlandske chaufførers 
arbejdsvilkår kommer hø-
jest på EU's dagsorden. ■

Medlem af Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard (V) var på 
besøg i Padborg.
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BLACK FRIDAY I PADBORG SHOPPING FREDAG DEN 23. NOVEMBER

Torvegade 11 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 13 43
ÅBNINGSTIDER: Man- torsdag: kl. 10-17.30 / Fredag kl. 10-17.30 / Lørdag: kl. 9.30-12.30

BLACK FRIDAY
Fredag den 23. november kl. 10.00 - kl. 20.00

÷20%
(Undtaget er i forvejen

nedsatte varer)

Hele dagen på alle varer i butikken

Vi har også gadestativer med gode tilbud

TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

BLACK FRIDAYFREDAG DEN 23. NOVEMBER KL. 9.30-20.00÷20% PÅ ALT I 
BUTIKKEN
Undtagen er i forvejen 

nedsatte varer

Black Friday
Fredag den 23. november

20%
på alt Georg Jensen 

design
og juleartikler

20%
på alle
STORY
smykker

20%
på alle 

BERING
ure

15%
på alle

Georg Jensen
smykker

20%
på alt

Pandora

Tilbud hele dagen
Åbent til kl. 20.00

Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende bytteservice
Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74
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BLACK FRIDAY I PADBORG SHOPPING FREDAG DEN 23. NOVEMBER

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

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 torsdag kl. 18

Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21, 6500 VojensAFTAL GRATIS SYNSTEST: www.optik-hallmann.com   Aabenraa, Søndergade 6, Tel: 74 62 34 70

   Padborg, Torvegade 4, Tel: 74 67 30 70
   Sønderborg, Perlegade 63, Tel: 74 42 23 00

Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

–50 %
på alt

* Gyldig fra 22.–24.11.2018 ved et køb af brilleglas, stel og solbriller. Rabatten på 50% bliver trukket automatisk fra producentens originalpris. Gælder kun på et nyt køb. Kan ikke kombineres med andre tilbud, rabatter og gavekort. Kan ikke udbelales til kontanter.

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Padborg Genbrugsbutik
Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

 Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboerGRATIS

Vi mangler frivillige
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider  Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
 samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Møllegade 2A – 6330 Padborg – Tlf. 42 48 63 30

Lad os hente de møbler, du ikke 
længere har brug for
– til glæde for andre

Har du tøj, isenkram eller andet, du vil skille dig af 
med, så gi’ det til os. Møbler eller dødsbo kan du evt. 
få afhentet. 

1/2 pris på al beklædning og fodtøj 
den første lørdag i hver måned.

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 1. lør i md. 10-14.

Vores butik ligger på Okslundvej 3 i Padborg. 
Tlf. 3091 3028.

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

Hyggelig aften på Benniksgaard
Af Dit te Vennits Nielsen

Kruså Husmoderforening 
samlede 28 medlemmer 
til en hyggelig sammen-
komst på Benniksgaard i 
Rinkenæs.
Her blev medlemmerne 
budt velkommen af Mads 
Friis og Hans Cronbach.

Mads Friis fortalte om 

sit liv på Benniksgaard 
med de op- og nedture, 
der har været undervejs. 
Det var en fuldstændig 
ærlig og meget spændende 
fortælling.

Bagefter besøgte med-
lemmerne Benniksgaard 
gårdbutik, hvor der blev 
serveret kaffe, alkoholfri 
gløgg og æbleskiver.

De mange forskellige va-
rer fra lokale leverandører 
blev beundret, og der var 
smagsprøver i form af på-
læg, pølser, lakrids, snaps, 
isvin og aronia shot.

Gæsterne var enige om, 
at det er en meget spæn-
dende butik med salg af 
alt fra øl, vin, snaps, mar-
melader, kød, is og brugs-

kunst i alle afskygninger. 
De ansatte gjorde alt for, 
at det blev en særdeles 
spændende oplevelse, 
hvor Mette Kruse-Jessen 
og Tina Hoeg Rossen fra 
Benniksgaard Butik fik 
medlemmerne til at føle 
sig enormt velkomne. ■

Mads Friis fortalte om sit liv på Benniksgaard med de op- og nedture, der har været undervejs.
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40%
/////

//////////

/////

50%

/////

60%

60%

60%

40%

BLACK WEEKEND

ALT HUMMEL

-40%
HELE WEEKENDEN

EKSTRA VILDE BLACK FRIDAY TILBUD I BUTIKKEN HELE FREDAGEN

TILBUDDENE GÆLDER

FRA D. 23/11 TIL OG 

MED D. 25/11.

SJØLVSAGT SET
Svedtransporterende skiundertøjs sæt.
Str. S - XL
Markedspris 699,95

BLACK PRIS 

279,95 REGI 18 PANTS
Til både børn og voksne.
Str. 116 - L
Markedspris op til 349,95

BLACK PRIS 

199,95

SNOWBALL 18 JR
Str. 27 - 33
Vandtætte vinterstøvler til børn.
Markedspris 699,95

BLACK PRIS 

249,95

BLACK PRIS 

299,95
    /
JESSICA 18 W / TORSTEN 17 SR
Vinterjakke til herrer eller damer.
Str. 36 - 3XL
Markedspris op til 1199,95
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 ti
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m
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. 2
5/

11
.

SKORPIE 17 JR / LIMA 17 JR
Vinter- og skijakker til både drenge og piger.
Str. 116  - 164
Markedspris 999,95

BLACK PRIS 

299,95

THERMO SET 18 INF
Str. 86  - 122
Markedspris 399,95

BLACK PRIS 

119,95

W ALPINE ESCAPE PARKA / SUNDIAL PEAK PARKA 
Dun vinterjakke til dame eller herrer med OMNI-Heat.
Str. S  - XL
Markedspris op til 3299,95

BLACK PRIS 

1499,95

SEVEN J SET
100% vandtæt og åndbart regnsæt til dame 
eller herrer.
Str. S - XXL
Markedspris op til 1299,95

BLACK PRIS 

599,95

Besparelse er i forhold til den hvide markedspris

BESØG 

KRUSÅ

ENTRE
Børn 50,-
Voksen 20,-

1000 M
2  

FYLDT MED SJOV
NY FORM Kruså
Flensborgvej 22
6340 Kruså

ÅBNINGSTIDER
Mandag - Søndag 10.00 - 18.00
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Hørt ved Lyren
Den 11.11. præcis 
kl. 11.11 mødtes Bom-
lauget ved grænsebom-
men på Røns damvej. 
Der blev sunget og her-
efter blev der sammen 
med fruerne spist gule 
ærter på Bov Kro.

Padborg Frivillige 
Brandværn har fået 
sponsoreret 2.500 kr. 
af 4 forskellige lokale 
virksomheder. Pengene 
skal bruges til at sikre 
de frivillige brand-
mænd bedre udstyr.

Ejeren til en af de 
tomme butikslokaler 
i Padborg Torvecenter 
ønsker den nu udlejet. 
Dermed er planerne 
om butik med cykelud-
styr droppet. 

Jan Magnusson holdt 
forleden et spændende 
foredrag i Sønderborg, 
hvor flere firmaer og 
private fra Padborg og 
omegn deltog.

Bente og Arne Roost 
kunne fredag fejre 
guldbryllup med fest på  
Bov Kro.

Fire lokale Lions 
klubber fra Broager-
Gråsten, Tinglev, 
Rødekro og Bov 
dystede forleden i bow-
ling i Grænse hallerne. 
"Hjemme holdet" fra 
Bov med konservative 
Jan Riber Jakobsen på 
holdet vandt dysten.

Futsal er igen igang 
med træningen hver 
onsdag fra kl. 21-23 i 
Grænsehal 3.

SønderjyskE Kidz 
vandt den regio-
nale konkurrence til 
Danskernes Idrætspris. 
Nu repræsenterer de så 
Syddanmark og er gået 
videre til finalen.

Sport 1 havde sædva-
nen tro en butik med 
til det store Select 
Grænsecup stævne i 
Grænsehallerne. ■

Boliger

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.

Ring og få en gratis salgsvurdering.

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten  6300@estate.dk www.estate.dk

Estate Kjeld Faaborg  7465 0933
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E

Andelsselskabet

afholder

GÅSE- OG ANDESPIL
SØNDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 19.00 

PÅ LANDBOHJEMMET

Vi spiller om gæs, ænder, kalkuner m.m.
Pausebanko og to gange 1-2-3 – spil.

Kom og støt vores forsamlingshus.

Alle er velkommen
Vel mødt

Bestyrelsen

afholder

Stort julebanko
Onsdag den 28. november kl. 19.00
på Bov Kro
Mange � ne gevinster – 54 spil 

Lottospillet afholdes som 
duppespil på engangsplader 

Spilleplader sælges i sæt à kr. 130,-

18 Spilleplader med hver 6 kort spilles – 1 række
2 rækker og 3 rækker – puljespil og pause banko

– mange � ne gevinster & pengespil.

Husk medlemskort – gæstekort kan købes 
Dørene åbnes som vanligt kl. 17.30 

Bestyrelsen

JULESTUE
Søndag den 25. november
åbent fra kl. 10.00 – 16.00

i Vilsbækhuset

Gratis entré
Der udloddes præmier hver time

Bov lokalafdeling

”Hvad er Streaming,
af � lm, Tv, musik 

– det er fremtiden”
Tirsdag den 27. november kl. 14.00-ca kl. 15.30 

på Bov bibliotek i kælderen
Erik Kildahl fra Ældre Sagen vil give et overblik af 

”Streaming” samt give gode ideer til at bruge 
”Streaming” foredragene koster kr. 20,- for 
kaffen i pausen og betales ved indgangen.

Alle kan deltage, bare mød op.

Se nærmere på hjemmesiden.

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

OBS.! DER KAN KØBES BILLETTER

TIL VORES JULEAFTENSARRANGEMENT

Lørdag den 24. november 
og søndag den 25. november

fra kl. 10.00-16.00
på Smedeby Kro

Handikapforeningen LAH Bov
afholder

Julemarked

Præst Solvejg Dam-Hein åbner 
julemarkedet lørdag kl. 11.00

Kom og besøg vores hyggelige stande og køb en 
sød nisse eller juledekoration med hjem 

eller besøg vores hyggelige tombola, hvor 
der er gevinster til store og små.

Vores cafe byder på kaff e og 
kage, gløgg og æbleskiver, pølser 

med brød eller tarteletter.

Julemarked på 
Smedeby Kro
Af Dit te Vennits Nielsen

Handicapforeningen LAH 
holder lørdag og søn-
dag det traditionsrige 
julemarked på Smedeby 
Kro.

Udover et stort sortiment 
af forskellige hjemmela-
vede nisser og flotte jule-
dekorationer vil der være 
hjemmelavede marmela-
der, honning, glaskunst 
og, småkager.

I den lille sal kan man 
få stillet sin sult, og der er 
også mulighed for at prøve 
lykken i tombolaen med 
fine gevinster. 

Der plejer at være rift om 
de fine ting, og formanden 
Svend Villadsen glæder 
sig til at se mange besø-
gende. Han fortæller, at 
der også kan købes billet-
ter til det årlige juleaftens 
arrangement. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

Semu Luftværktøj v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter 
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså 

Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Tak fordi du 
handler lokalt

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

Salg & service
af hårde hvidevarer

Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre
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tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

skal der males - ude eller inde - så ring til MalermesterMomme
og få et uforpligtende tilbud på

tlf. 20 47 85 63louispoulsen.com
 

Black
Friday
 På alle sorte lamper
 Fra den 23. til og med 
 den 26. november 2018

20%

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså

Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

AGR-Consult flytter i 
større lokaler i Padborg
Af Dit te Vennist Nielsen

AGR-Consult inviterer 
torsdag den 22. novem-
ber fra kl. 14 til åbent hus 
i firmaets nye lokaler i 
Padborg Torvecenter.
Den tidligere lampebutik 
har gennemlevet en smuk 
renovering og fremstår 
som et moderne og let 
tilgængeligt kontor og 
værksted.

"Jeg er virkelig glad for 
at flytte op i Torvecentret, 
hvor jeg kommer i øjen-
højde med mine kunder", 

fortæller ejeren af AGR-
Consult, Allan Greve.

Der vil være faste åb-
ningstider hver mandag 
formiddag og torsdag 
eftermiddag eller efter 
aftale.

Allan Greves arbejde 
med reparationer og op-
dateringer af computere 
gør, at han ofte er ude af 
huset. Men der er også 
dage, hvor han vil sidde 
i butikken og arbejde. 
På disse dage vil et skilt 
udenfor markere, at butik-
ken er åben, og kunderne 

er velkomne til at kigge 
indenfor. 

Som noget nyt sælger 
Allan Greve udover com-
putere også et udvalg af 
printere og tilbehør til 
telefoner med mere. 

Skulle en ting ikke være 
på lageret, kan Allan 
Greve skaffe det meste fra 
dag til dag.

"Mit slogan er hurtig 
levering, og det gælder 
som hidtil også ved repa-
rationer og support", siger 
Allan Greve. ■

Allan Greve fra AGR-Consult i sit nye domicil i Padborg Torvecenter. Foto Dit te Vennits Nielsen
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BovKro
Kongelig Priviligeret siden 1566

Brunch − Bryllupper − Kon� rmation − Barnedåb
FEST TIL FAST PRIS …

Kongelig priviligeret siden 1566

Åbningstider Tirsdag til lørdag 17.00 - 21.00
HUSK Bordbestilling på 74 67 13 32

Hærvejen 25, 6330 Padborg
Tlf. 74 67 13 32 • info@bovkro.dk • www.bovkro.dk    

Juletapas
Marineret sild, fedt, capers og karrysalat.

Rejer med æg, kaviar og mayonnaise.
Hjemmelavet gravet laks med 

honningsennepsdressing.
Stegt rødspætte med remoulade og citron.

• • • • • • • • • • • • • • •

Bov kro æble� æsk.
Gammeldags hvidkål med hjemmelavede 

frikadeller og medister.
Anderillette med sødt.

Julet salat.
• • • • • • • • • • • • • • •

Ris á la mande med kirsebærsauce.
Ost med knas.

Julekage.
Kransekage.

Kr. 299,-

Invitation til 
25 års jubilæum

Vores tjener Pia Rasmussen har 
igennem 25 år arbejdet på Bov Kro.

Det ønsker vi at fejre og i den 
anledning invitere gæster, 
samarbejdspartnere og venner 
af huset til reception.

Søndag den 9. december 
Kl. 13:00-16:00 på Bov Kro 

Det vil glæde os meget hvis du/i vil komme denne dag og 
fejre Pia sammen med os.

Af hensyn til arrangementet vil vi gerne have tilmelding 
senest den 26. november. På telefon 74 67 13 32

GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook

Husk at bestille den personlige og 
unikke julegave inden d. 1/12

RUMMEL-MENU
Sønderjysk grønlangkål med kålpølser, 

� æsk og hamburgerryg og rødbeder.
Stemningsfuld julekoncert med 

Trine Gadeberg, der byder på både 
julesange og andre sange hentet 
fra hendes enorme repertoire. 

Præsentation af æ Rummelpot 2018
ved redaktør Gunnar Hattesen

Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Tage Lametsch

Rummelpot 
Awten
mæ glant 

grønlangkål-spisen

Mandag den 26. november kl. 18.30
på Benniksgaard Anneks, Sejrsvej 100, 6300 Gråsten

Tirsdag den 27. november kl. 18.30
på Restaurant Knapp, Stennevej 79, 6200 Aabenraa

Onsdag den 28. november kl. 18.30
på Agerskov Kro, Hovedgade 3, 6534 Agerskov

Trine Gadeberg

Pris pr. kuvert

kr. 295,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

25 års jubilæum som tjener

Af Dit te Vennits Nielsen

Pia Kongstad 
Rasmussen kan fejre 
25 års jubilæum som 
tjener på Bov Kro.
Hun blev oprindeligt ud-
lært som tjener på 3 Roser 
i Kolding og bor i Vejbæk 
med sin mand John og 
parrets 3 døtre. 

"Jeg valgte at blive ud-
dannet tjener, da min far-
mor også var tjener. Hun 
sagde altid til mig: "Husk, 
når man er på restaurant, 
er det som at få taget et 
billede. Det skal være en 
god oplevelse, som kan 
huskes i langt tid bagefter". 
Det har jeg aldrig glemt 
hende for, og jeg prøver 
at leve op til dette gode 
råd", smiler Pia Kongstad 
Rasmussen.

Mad og servering
Hun er stolt over sit fag og 
er ked af, at det er ved at 
være en uddøende race.

I dag bruger restauran-
terne tit uuddannet per-
sonale såsom studerende. 
Pia Kongstad Rasmussen 
mener, at når der er så stor 
fokus på maden og kok-
kene, skal der være lige så 
stor fokus på den måde, 
maden serveres på. Det er 
jo netop præsentationen 
af maden og serveringen, 
som folk husker. 

Igennem hendes 25 år på 
samme arbejdsplads har 
hun oplevet fire forskellige 
indehavere. 

Pia Rasmussen blev ansat 
på Bov Kro efter at have 
været en kort periode på 
Fakkelgaarden. Det var 
dengang Lisa og Helmuth 

Hemsen ejede den smukke 
Kgl. Priviligeret Kro fra 
1566. Siden har der været 
2 andre ejere indtil Ragga 
og Bjartur Petursson over-
tog Bov Kro.

Pia Kongstad Rasmussen 
har ikke en eneste dag for-
trudt sit valg af profession.

Desværre blev hun for 
nogle år siden ramt af en 
borrelia infektion, som 
har påvirket hendes cen-
tralnervesystem. Dette har 
gjort, at hun i dag er på 
nedsat tid under en flex-
ordning. Men at opgive 
arbejdet har hun aldrig 
tænkt på.

Pia Kongstad 
Rasmussens 25 års ju-
bilæum markeres med 
en reception på Bov Kro 
søndag den 9. december 
mellem kl. 13-16. ■

Pia Kongstad Rasmussen har 25 års jubilæum som tjener på Bov Kro Foto Dit te Vennits Nielsen
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Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

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

...Jetzt wird’s heissss!...

Gratis parkering når du besøger vores restaurant.... 
(til parkeringshuset Rote Strasse 15-17)
Sådan gør du! Aflevér billetten i restauranten og få 
refunderet beløbet.

Steaks
tilberedt på lavagrill 
flere variationer...
Dubrovnik-
Balkan 
specialeter

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag:
9.00-13.00 og 14.00-18.00 
Lørdag:
9.00-13.00 

Am Markt 4
D-24955 Harrislee
Tlf. +49-461 90 97 97 0

Postplatz 1
D-24960 Glücksburg
Tlf. +49-463 11 31 5

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

 - super antire� eks
 - hærdning
 - inkl. bredt læsefelt
 - inkl. synsprøve

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC

Dr. Bent Borg • Tandlæge
Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg

Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Krone- brobehandlinger,
Implantater og
Narkosebehandling

FR

23.NOV. 25.NOV.NOV. 25
24.NOV.

Eckernförderlandstraße 7 
24991 Freienwill www.pflanzen-centrum-freienwill.de

Pfl anzen-Centrum Freienwill
Ejer: Karl-Heinz Schlegel

Åbningstider i november:
Man.-fre.: kl. 9 til 17  -  lør. kl. 9 - 14
Vinterpause: 1. december til 28. februar

ADVENTSUDSTILLING

KLASSISKER 
MED KLASSE

Hjertelig velkommen til 
adventsudstillingen i Freienwill.

Indånd duften af grantræer og slap af med varm gløgg og vin 
til dette års adventsudstilling i Pfl anzen Centrum Freienwill.

Fra den 23.-26. november fi nder adventsudstillingen med 
mottoet ”Klassiker med klasse” sted. Du kan glæde dig til en 
helt speciel oplevelse.

Glamourøse beplantninger
Beplantede skåle er især i adventstiden den passende juvel 
til inden- og udendørs dekoration. Du spreder glæde med 
planternes friske grønne farve og sørger for julestemning med 
sæsonens accessoires.

Også i år, præsenterer Weinstall Jensen deres specialiteter så-
som gløgg, juice og udvalgte vine. Kulinariske lækkerier sørger 
for de besøgendes velvære.

Pfl anzen Centrums medarbejdere ser frem til dit besøg!

Vinterpause: fra december til februar
Centret åbner igen med ny energi i marts. Gavekort kan bestilles hele 
tiden - online eller via telefon.
Træ- og plejeafskæring samt træfældninger og haverådgivning fi nder 
sted. Tid efter aftale.

kl. 9 - 20

kl. 9 - 20

kl. 10 - 16

E

LØR
SØN

fra 19.NOV.
advents-uge

Vildsvin skudt
To vildsvin blev forleden 
skudt ned tæt ved Kruså 
af jæger Mik Haar.
Blodprøver, hjerte og milt 
er sendt til undersøgelse 
for afrikansk svinepest, 
svinepest og svinesyg-
dommen Aujeszkys.

Der er endnu ikke fun-

det afrikansk svinepest 
i hverken Danmark eller 
Tyskland, men i Belgien, 
Polen og Tjekkiet har de 
haft udbrud i år.

I alt er 41 vildsvin blevet 
skudt eller trafikdræbt i 
Danmark fra 1. januar til 
i dag. ■

Fællesspisning 
i Kollund
Af Dit te Vennits Nielsen

På søndag er der igen 
arrangeret hyggelig fæl-
lesspisning i Kollundhus.
Lindegården står får den 
kulinariske oplevelse med 
vildtgryde serveret med 
kartoffelmos og salat.

Efterfølgende kan man 
høre et spændende oplæg 

med ejendomsmæg-
lerne Ole Jepsen og Lena 
Dahlgaard fra Nybolig, 
der fortæller, hvordan 
boligmarkedet ser ud i 
øjeblikket.

Formanden Peder 
Damgaard gør opmærk-
som på, at alle er vel-
komne og han håber, at se 
rigtigt mange gæster. ■

Julestue i Vilsbæk med 15 udstillere
Julen nærmer sig med 
hurtige skridt og sæd-
vanen tro afholdes der 
søndag den 25. novem-
ber kl. 10-16 julestue i 
Vilsbæk- huset.
Her vil der være fyldt med 
kreative ting fra mere end 

15 hobbyfolk., som gerne 
vil fortælle og fremvise 
deres ting. Der vil også 
være mulig hed for at gøre 
en god handel. 
Der vil være bl.a. være 
stande med kirke-
gårdspynt, juledekoratio-
ner, patchwork, glaskunst, 

pileflet, magnetsmykker, 
honning, trædrejnig, 
hjemmelavet bolcher og 
naturligvis også julenisser.

Der vil også være mu-
lighed for at nyde en kop 
kaffe og et godt stykke 
lagkage.

Der vil hver time blive 
udlodddet præmier. ■

Narko
En 36-årig mand fra 
Gedsted på Fyn blev stop-
pet fredag aften ved græn-
seovergangen i Frøslev.

Manden blev sigtet for 
narkokørsel. ■
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TAG 4 BETAL 3
på et stort udvalg af stole

BEGRÆNSET ANTAL

FURNITURE BY SINNERUP 
Daybed »Georgia« 
i grå eller støvet grøn.
Normal 1.999,- 

FURNITURE BY SINNERUP
»Royal« i grøn eller maroon. 
Loungestol normal 1.499,- NU 699,-
skammel normal 499,- NU 199,-

BLACK WEEKEND PRIS

1.499,-

KÄHLER vasesæt normal 999,95 NU 399,95

Black Weekend
FREDAG / LØRDAG 

*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

MODE -25%*

PÅ HELE BUTIKKEN*

UNDTAGEN MØBLER

-20%

Holm 57-61 · 24937 Flensborg  · Mandag-lørdag 9.30 -20.00
WEBSHOP sinnerup.dk  FØLG OS PÅ    

FURNITURE BY SINNERUP REOL normal 1.499,- NU 999,- 

FURNITURE BY SINNERUP »VIGGA« 
loungestol normal 1.999,- NU 799,

SPAR

60%

SPAR

60%

SPAR

33%
SPAR

53%

SPAR

25%

STELTON
»EM 77« stempelkande i grå, 
sort eller hvid. 
Normal 449,- NU 299,-
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