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Nybolig
Gråsten Nygade 11 · 6300@nybolig.dk

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

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

FREDAGSTILBUD
FRA KL. 10.00

Pr. stk.

20,-

Delikatessen tilbyder
SMØRREBRØDSFESTIVAL
Smørrebrød
Flere varianter
Frit valg

GRÅSTEN · PADBORG

GF Grænsen
Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

Få forsikring 
for alle pengene

Hos GF Grænsen får du overskudsdeling på 
alle dine forsikringer – jo færre skader,  
jo større overskud. 

Kom forbi eller ring 74 67 86 54,  
og få et uforpligtende tilbud.

… og overskuddet tilbage!

Få forsikring 
for alle pengene

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

Onsdag d. 14/11 kl. 18-20
Gl. dags oksesteg
SPIS HVA’ 
DU KAN...

99 DKK  

Fredag d. 16/11
YOGA AFTEN

I WELLNESS KL. 17:30-22:00

Fra 345 DKK
Yoga-øvelser for fysikken, det 

mentale og åndedræt fra kl.17.30 
og halvanden time frem.  Afslutning 

med 30 minutters Aqua Yoga.

Inkl. entré til wellness, badekåber, 
samt en let sund buffet - 

derudover tilbyder vi frugt, 
dessert, kaffe og te.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

restaurant
fiskenæs

Elkær Maskinstation I/S
Kidingvej 34, Bovrup, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 06 15 – Mobil 20 22 32 15

Kloakservice

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn

• Tømning af septiktank,
samletank, fedtbrønd,
og olieudskiller.

• Abonnementstømning
• Tømning af minirenseanlæg
• Kloak TV
• Industrispuling op til 1000 bar
• Rodskæring

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 46 13. november 2018 10. årgang



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

ÅBNINGSTIDER

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

TELEFON 7467 3334

DELIKATESSEN TILBYDER
Ris a la mande 
med kirsebærsauce
ca. 250-300 g

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 kogt sardel fra Als Pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
Juleplatte

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket svinekød
8-12%

Ta’ 1 kg.

40,-

Pr. bæger

14 95

Pr. stk.

69 95

HUSK VORES BETJENTE DISK I 

SLAGTERAFDELINGEN
ER ÅBEN FREDAG & LØRDAG

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

Pr. stk.

55,-
Pr. stk.

69,-

SLAGTEREN TILBYDER
Hamburgerryg

Pr. ½ kg.

19 95

SLAGTEREN TILBYDER
Oksekød i tern eller 
oksekød i strimler
800 g.

TIL 2 PERSONER

12 95

Pr. ½ kg.

KURZKE’S HJEMMELAVEDE JULEMEDISTER

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG

SLAGTEREN TILBYDERSLAGTEREN TILBYDER

KUN I 
GRÅSTEN
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 13. november til og med lørdag den 17. november 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk.

14 95

3-pak

25,-

Pr. bakke

12 95

Guld ost
45+, ML
ca. 900 g.

Skrabeæg
10 stk. M/L

Jensen sauce
500 ml.
vælg mellem bearnaise, favorit 
eller whisky

Pr. stk.

50,-

Gravpynt fl ere slags

Hyacinter
fl ere farver

Spar kr.

10-,

Spar kr.

1295

FRIT VALG
FAMILY SIZE

Tulip bacon

Stryhns leverpostej
450-500 g.
vælg mellem grovhakket, fransk eller jubilæum

Ta’ 3 stk.

25,-

Pr. stk.

39 95

Kartofl er
4 kg.
Dk, kl. 1

Pr. pose

16 95
Pr. stk.

2,-

Løs frugt
vælg mellem bananer, æbler, 

pærer, blommer, appelsiner, kiwi, 
Kl. 1

Pr. ps.

20,-

Coop kød og melboller 1000 g.

eller Coop kødboller 800 g.
dybfrost

FRIT VALG

Pr. stk.

15,-

Fast 
LavPris 

FRUGT/GRØNT TILBYDER BLOMSTERAFD. TILBYDER

Willemoes øl
50 cl.  fl ere varianter

FRIT VALG

Pr. flaske

11,-
*ekskl. pant.
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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

Lørdag den 17. november kl. 16.00 Jazzkoncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 18. november kl. 11.00 Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Nørklerne tirsdage fra kl. 9.30 til 11.45 i Adsbøl klubhus.

Jazz Koncert med Martin Fabricius TRIO i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 17. november kl. 16.00 

Martin Fabricius TRIO består af: Jacob Hatholdt, Martin Fabricius, Christian Hougaard

Kom og hør musikken fra Trios nye plade ”Under The Same Sky”

”Gennem ni numre � yder tilhøreren på en luftmadras fyldt med drømmende toner 

over minimalistiske lydbølger, omblæst af sød melankoli fra solbeskinnede skyer.”

Forfriskning i pausen.

Billetter købes ved indgangen — Pris kr. 100,-
Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

200 til lottospil giver 
julelys i Gråsten
Der var trængsel ved ind-
gangen, da 200 mennesker 
søndag aften kiggede 
forbi Ahlmannsparken 
til det årlige julelot-
tospil i Gråsten 
Handelsstandsforening.

“Det var dejligt, at så 

mange mennesker mødte 
op for at støtte julebelys-
ningen og bakke op om 
juleaktiviteterne”, siger en 
tilfreds formand Gunnar 
Hattsen.

Det var 9. gang Gråsten 
Handelsstandsforening 

afholder lottospil, der 
samler ind til julelys-
ningen og juleaktiviteter 
i Gråsten centrum og 
Ulsnæs Centret.

Lottospillet gav et 
overskud på godt 
10.000 kroner. ■

Der blev spillet 12 lottoserier af tre spil, hvor gevinsterne var sponsoreret af byens butikker. 
 Fotos Jimmy Christensen
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Anders Dyrgaard
Afdelingsleder, Ejendomsmægler
Mobil 4018 9082

Ole Jepsen
Indehaver
Mobil 4017 5082

Lena Dahlgaard
Indehaver
Mobil 4017 3882

Nybolig
Gråsten
Gråsten:
Padborg:

Nygade 11 ·· ·6300@nybolig.dk · tlf. 73115180
Torvegade 1 ·· ·6330@nybolig.dk · tlf. 74671902

FAMILIEKALENDER 2019

HOLD STYR PÅ HELE FAMILIEN

HOLD STYR PÅ 
HELE FAMILIEN
Kig ind og få den
nye familiekalender

GRÅSTEN - Bellevue 4, 2. 

NYHED

Hævet over Gråsten havnefront og med pragtfuld udsigt til Sildekulen ligger
denne velindrettede lejlighed. Bellevue befinder man sig tæt på flot natur i
området og det rekreative Marina Fiskenæs som bl.a. byder på wellness, ba-
deland og restaurant. Der er ligeledes kort afstand til gode indkøbsmulighe-
der, restauranter og hyggeligt miljø midt i Gråsten. Ønsker du en rummelig og

lys lejlighed med super beliggenhed og udsigt så er den lige her – den skal
opleves.

Sag: 200281

Bolig m² 117

Etage 2.

Vær 4

Opført 2006

Kontantpris: 2.195.000
Ejerudgift pr. md: 2.882
Udbetaling: 110.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 9.792/8.198

RINKENÆS - Nederbyvej 79

Velindrettet gulstensvilla med kælder, beliggende med
flot udsigt over marker i udkanten af Rinkenæs. Stor vin-
kelstue, hvorfra der er udgang til en fin udstue. Sovevæ-

relse og 2 værelser. Badeværelse med og stor bruseni-
che. Dejligt køkken med lyse skabselementer. Kælder
med gang og 2 kælderrum. Sag: 07651

m² 120/40

Stue/vær 1/3

Grund 717

Opført 1974

Kontantpris: 725.000
Ejerudgift pr. md: 1.545
Udbetaling: 40.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.228/2.705

BRUNSNÆS - Solvang 6

Sommerhus med kun 200 m til
vandet

Velholdt sommerhus med flot udsigt over fjorden! 200
m. til vandet. Moderniseret med bla. vinduer, ståltag, iso-

lering mv. Gode soverum, flot badeværelse køkken og
stue m/ brændeovn. Lejet grund.

Sag: 04910

Bolig m² 64

Stue/vær 1/1

Grund 801

Opført 1967/1988

Kontantpris: 670.000
Ejerudgift pr. md: 2.760
Udbetaling: 35.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 3.079/2.559

Vi takker for en fantastisk
modtagelse i Gråsten
Nybolig Gråsten har fået en god start i
slotsbyen og har allerede mødt og talt
med mange af byens borgere.

Vi er også klar til at møde dig og give
et gratis og uforpligtigende tilbud på
salget af din bolig.

Kontakt vor lokale ejendomsmægler
Anders Dyrgaard på tlf. 4018 9082.
Du er også velkommen til at kigge ind i
vores butik på Nygade 11.

Vi har stor ekspertise i salg til udenlandske købere.
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TILBUD

Pr. 1/2 kg

1295
Slagteren tilbyder

KURZKE’S 
HJEMMELAVEDE 
JULEMEDISTER

 Kurzke’s

TILBUD

Pr. 1/2 kgPr. 1/2 kgPr. 1/2 kg
GRÅSTEN

HJEMMELAVEDE 
JULEMEDISTER

TILBUD

Pr. 1/2 kg

12

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

Ny elev på Gråsten Apotek
Af Lene Neumann Jepsen

Apoteket i Gråsten har 
fået et nyt ansigt. Emilie 
Sørensen fra Bov er ny 
farmakonomelev.

De næste tre år har 
Emilie, der er 20 år, sin 
daglige gang på apoteket 
i Ulsnæs Centret, kun 
afb rudt af otte skoleforløb 
i Hillerød.
“Jeg har altid interes-

seret mig for medicin og 
sundhed og vores naboer 
var farmakonomer, så 
jeg havde indblik i den 

verden,” fortæller Emilie 
Sørensen om hendes valg 
af uddannelse. 

Eft er de første par uger 
både på apoteket og på 
skolen, er Emilie glad for 
sit valg.
“Det er nogle vildt 

søde kolleger og jeg kan 
rigtig godt lide kunde-
kontakten,” siger Emilie 
Sørensen. 

Det er ikke første gang, 
at apoteket i Ulsnæs 
Centret har elever ansat.

Emilie afl øser den nu 
færdiguddannede Sarah 
Andresen. Eft er tre års 

uddannelse er Sarah 
Andresen fra Gråsten fær-
diguddannet farmakonom 
og fastansat på apoteket. 

Her kan hun bruge sin 
erfaring fra læretiden på 
at vejlede Emilie i sit nye 
liv som elev.
“Det er en hård uddan-

nelse, der kræver megen 
viden og læring,” fortæl-
ler Sarah Andresen om 
de mange timer hun har 
brugt på at tilegne sig 
viden om de forskellige 
præparater og produkter 
apoteket har på hylderne.
“Ved at holde Emilie til 

ilden, kan jeg også hele 
tiden holde mig opdateret. 
Det er godt for os begge,” 
siger Sarah Andresen om 

samarbejdet med Emilie 
Sørensen. ■

Sarah Andresen (tv) og 
Emilie Sørensen (th) 
arbejder sammen i deres 
hverdag på Gråsten Apotek.
 Foto Lene Neumann Jepsen

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
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OPRYDNINGSSALG
VI SÆLGER UD AF VORES 

UDSTILLINGSMODELLER 70%
SPAR OP TIL

SENGEKUP!

OPRYDNINGSSALG

SENGEKUP!
Kom og hjælp 

os med at 

rydde op!

NB. Viste senge er blot et udvalg, se fl ere i butikken

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

Til vore trofaste kunder: 
Kom og hent dine farvekoder. 

Lørdag den 24. november 
er sidste chance for at afhente 

de opbevarede farvekoder samt 
indløse Flügger gavekort.

Ophørssalg
Vi lukker vores butik 
i Gråsten
Uge 46: ÷60%

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

OP TIL

÷60%
Hvor længe tør du vente?

Hempel
produkter

÷35%

* 
Op

hø
rs

sa
lg

et
 g

æ
ld

er
 s

å 
læ

ng
e 

la
ge

r h
av

es
. E

nk
el

te
 v

ar
eg

ru
pp

er
 k

an
 h

av
e 

an
dr

e 
ra

ba
ts

at
se

r. 
Ku

n 
ko

nt
an

ts
al

g 
og

 ra
ba

tte
rn

e 
ko

m
bi

ne
re

s 
ik

ke
 m

ed
 a

nd
re

 ti
lb

ud
 o

g 
ra

ba
ta

fta
le

r.

æ Rummelpot kan købes i alle boghandler, 
og i de allerfl este kiosker, varehuse og 

supermarkeder i hele området.

kr. 99,75

Et salg 
betyder intet

- en tilfreds kunde 
betyder alt!

Vores professionelle team 
sælger biler der passer til dit behov.

Uanset om du skal bruge den som 
arbejdsbil eller familebil....

... og uanset om der skal være plads
til svigermor eller ej.

Elholm 21 - 6400 Sønderborg
Kia - Peugeot - Citroën

Brunde Vest 5 - 6230 Rødekro
Peugeot - Citroën

Tlf. 7443 2000
erlinghoi-nielsen.dk

kontakt@erlinghoi-nielsen.dk
facebook.com/erlinghoinielsen/

...Ham sælgeren havde helt 
ret da han sagde at der 
også var plads til sviger-
mor...

ÆRummelpot18_1.pdf   1   19/09/2018   00.09
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æ Rummelpot

—årets bedste mandelgave

Leverandør af sønderjysk humør siden 1946Leverandør af sønderjysk humør siden 1946

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

Tirsdag- fredag kl. 17.00 - 21.00 
Lørdag - søndag kl. 12.00 - 21.00

Buffet Tirsdag-torsdag kl. 17.00 - 20.00

Smagfulde pasta-, kød- og vegetariskeretter 
og det spanske, italienske, orientalske samt 
græske køkken vil også være at � nde

Julemenuer
Menu 1

FORRET
Antipasti

HOVEDRET
Tigerrejer med grønne asparges i 

hvidvinssauce og hjemmebagt brød
Oksemørbrad med spinat og 
gorgonzola bagt i ovnen dertil 
rosmarinkarto� er

DESSERT
Ris a la mande 

a la panna 
cotta med 

kirsebærsauce

Menu 2
FORRET

Laksecarpaccio

HOVEDRET
Andebryst med kastaniesauce, 

rødkål med rosiner, 
karamelliseret 

appelsin� let, dertil 
rosmarinkarto� er

DESSERT
Tiramisu

PR. PERSON

kr. 449,-
min. 10 pers.

PR. PERSON

kr. 149,-
Børn under 

11 år ½ pris

PR. PERSON

kr. 349,-
min. 10 pers.

Vi laver også den traditionelle julemenu, 
hvis det ønskes. Ved andre ønsker giv os 

et kald, så prøver vi at gøre vores bedste 
for at I får den julefrokost I ønsker.

Sognepræst fylder 60 år

Sognepræst i Rinkenæs 
sogn Marianne 
Østergård Petersen 
fylder 60 år.

Marianne Østergård 
kom til Rinkenæs Sogn 
for 10 år siden. Inden da 
havde hun tilbragt 18 år 
i Vestjylland som sogne-
præst i landsogne og som 
sygehuspræst.

Hun er født i Aarhus og 
opvokset i både Varde og 
Esbjerg.

”Jeg kender begge sider 
af Jylland og holder me-
get af Vesterhavet,” siger 
Marianne Østergård om 

sin tid før hun kom til 
området. Hun er meget 
glad for at være kommet 
til Rinkenæs Sogn, hvor 
hun har fået mange gode 
oplevelser gennem de se-
neste 10 år. 

Så mange, at det er svært 
at fremhæve enkelte øje-
blikke. Men noget af det, 
sognepræsten gerne vil 
fremhæve, er den gode 
opbakning og samar-
bejde hun oplever, både 
i lokalsamfundet og i 
menighedsrådet. 

Vandreture
Fritiden tilbringer 
Marianne Østergård gerne 
med vandre- og gåture i 
det smukke lokalområde. 
Eller hun tager med sin 
mand Peter i sommerhu-
set på Mols. Siden der i 
2018 er kommet to børne-

børn til verden, tager æg-
teparret gerne på tur for at 
besøge dem og parrets fem 
børn i storbyerne. 

Marianne Østergård har 
ingen planer om at ændre 
noget i fremtiden. Hun 
sætter stor pris på nær-
været til sit sogn og den 
hjertelighed, der hersker. 
”Vi har et godt sam-
menhold i sognet, hvor 
vi snakker om tingene,” 
siger fødselaren, der gerne 
står til rådighed, når hun 
kan mærke der er brug for 
hendes nærhed. 

Også samarbejdet i 
lokalsamfundet mel-
lem sognet, skolen og fx 
plejehjemmet er med til 
at sognepræsten føler sig 
godt tilpas i Rinkenæs.

”Det er meget værd, når 
opbakningen og samar-
bejdet er så godt som her,” 
siger Marianne Østergård.

Fødselsdagen marke-
res af menighedsrådet 
søndag den 18. novem-
ber med kaff ebord og 
lagkage i konfi rmand-
stuen umiddelbart eft er 
gudstjenesten. ■

Sognepræst Marianne 
Østergård har været præst i 
Rinkenæs i 10 år. På søndag 
fejres hun af menigheden.
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 v/køb af 5 stk. ass. tilbehør

VI GÅR YELLOW
torsdag d. 15. og fredag d. 16. november

Spar 50%

HELE 
UGE 46

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

18 V XR SLAGBOREMASKINE 
DCD796NT-XJ
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 179623

124500

124500

124500

18 V XR VINKELSLIBER DCG412N
• Leveres inkl. sidehåndtag, skærm og klingenøgle 

men ekskl. batteri og lader
Nr. 124956

18 V XR STIKSAV DCS331N
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 124954

124500

18 V XR RUNDSAV DCS391N
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 124959

124500

18 V XR SLAGNØGLE DCF880N
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 132012

374500

KAP-/GERINGSSAV MED UDTRÆK DWS778
• 1.850 W • Specialdesignet støvudsugning
• XPS-skyggeskærelinie • Omdr./min.: 4.300
• Geringsvinkel: 48° • Geringskapacitet højre/venstre: 

50°/50° 
• Leveres inkl. TCT-klinge, klam-me og klingenøgle
Nr. 143206

624500

DOBBELT KAP-/GERINGSSAV  MED 
UDTRÆK DWS780
• 1.675 W • XPS-skyggeskærelinje • Omdr./

min.: 1.900-3.800 • Geringsvinkler højre/
venstre: 0°-60°/0°-50° 

• Skærekapacitet ved 90°/90°: 303 x 110 mm 
• Leveres inkl. 60Z klinge, skiftenøgle, støv-

pose og skruetvinge
Nr. 117958

NYHED i 
trælasten

VI HAR TAGET VARER 
TIL SIDE TIL RESTSALG

Gode tilbud gældende til og med lørdag den 17. november

DEWALT YELLOW WEEK 
I BYGMA GRÅSTEN
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Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten
Modetøj & specialiteter

ADVENTSGAVER
TIL HAM & HENDE

Gør december til noget særligt –køb noget herligt!

Priser fra

500,-Vi pakker 
smukt ind

Genvælg Peter Brodersen
Jeg stiller igen op til repræsentantskabet i SE (SydEnergi).
Jeg har brug for din stemme. Du har mulighed for at stemme
på mig i perioden 5.- 19. november 2018.

Hvem er jeg? 
Bor i Gråsten. Er pensioneret skolemand (lærer og skoleinspektør). 
Interesseret og aktiv i politik og samfundsforhold. Bruger min tid på 
5 b-er: Biavler, Basspiller (kontrabas), Bøsse (går på jagt), Bedemand 
(i fi rmaet Rabøl Jørgensen), Bedstefar (2 børnebørn i Værløse og 2 i 
Nørrebro). 
Har været repræsentant i elforsyning siden 1995. Har siddet i bestyrelsen i 
en længere årrække og har repræsenteret andelshaverne eft er bedste evne. 

Hvorfor skal du stemme på mig? 
Jeg er optaget af tankegangen bag andelstanken. Vi har med hver én stemme ligeret i beslutningerne. Hver 
stemme vægter lige – derfor er enhver mening også ligeværdig. 
Jeg vil fortsat arbejde for, at andelshaverne får sikker strøm til den billigste pris – og at SE drives 
omkostningsbevidst med samme mål for øje. Ligeledes skal fi berudrulningen fortsætte, så alle andelshavere 
får mulighed for hurtig og sikker adgang til nettet.

! 	

Genvælg	Peter	Brodersen	

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.

Gråsten Ro- og Kajakklub 
roer 30.000 km

Af Gunnar Hat tesen

I snit har hver roer i 
Gråsten Ro- og Kajakklub 
roet 416 km i 2018.

Klubbens 72 medlemmer 
har i alt roet 30.000 km. 
Det er en fremgang på 
5.000 km i forhold til året 
forinden. 
“Det er dobbelt så højt, 

som for 25 år siden”, no-
terer klubbens formand, 
Axel Johnsen.

Sommeren 2018 blev den 
bedste sæson i Gråsten 
Ro- og Kajakklub.
“Den usædvanlige gode 

sommer har naturligvis 
gjort sit til dette fl otte re-
sultat, men vi har også fået 
en del nye medlemmer, 
som er gået op i roningen 
med liv og sjæl,” fortæller 
formand Axel Johnsen.

Gråsten Ro- Kajakklub 
åbner op for nye medlem-
mer til foråret. ■Det flotte ro-resultat blev markeret ved en ceremoni på Flensborg Fjord.

Bestyrelse blev 
væltet
Af Ingrid Johannsen 

Bestyrelsen i Gråsten 
Andelsboligforening er 
trådt tilbage.

Det skete på den eks-
traordinære generalfor-
samling i mødelokalet på 
Ahlefeldvej. 

Det der på overfl aden så 
ud til at være en fredelig 
generalforsamling, fi k en 
noget uventet drejning. 
Allerede fra mødets start 
var der uro at spore. 
Idet bestyrelsen foreslog 
advokat Philippsen, som 
dirigent, mens største-
delen af forsamlingen 
ønskede Toke Arendal 
som dirigent. Han er 
administrationschef hos 
Salus, som er den paraply-
organinsatinon Gråsten 
Andelsboligforening hører 
ind under. Arendal blev 
valgt, og kunne konsta-
tere, at der var rettidigt 
indkaldt og at forsamlin-
gen var beslutningsdygtig.

Formand Kjeld Nielsen, 
V. Sottrup, der på den 
ordinære generalforsam-
ling i maj 2018, var blevet 
valgt for en 2-årig periode, 
fortalte hereft er om de 
manglende medlemmer af 
bestyrelsen, da tre besty-
relsesmedlemmer havde 
valgt at gå.

Flere i den adspurgte 
forsamling ønskede en ud-
dybning og de to tidligere 
bestyrelsesmedlemmer 
Carl Erik Kock, Gråsten, 
og Niels Christiansen, 
Gråsten, kom med 
deres begrundelser. 
Forsamlingen udbad sig 

kommentarer fra både 
formanden og den øvrige 
bestyrelse. Da hverken 
formanden Kjeld Nielsen 
eller den resterende be-
styrelse ønskede at kom-
mentere på de udtrådte 
medlemmers redegørelse, 
stillede forsamlingen et 
mistillidsvotum.

Mistillid
Dirigenten belyste kon-
sekvenserne af et mistil-
lidsvotum. Det ville be-
tyde en ny ekstraordinær 
generalforsamling, hvor 
der skulle vælges en ny 
bestyrelse.

Derpå fulgte en kort de-
bat, og man gik til afstem-
ning om mistillidsvotum.

De 92 fremmødte hus-
stande kunne samlet give 
et stemmetal på 184.

Ved optællingen nåede 
det samlede stemmetal 
kun op på 179 stemmer. 
og der måtte tælles eft er.

Stemmetællerne kunne 
konstatere, at forslaget om 
mistillid blev vedtaget.

På opfordring fra di-
rigenten valgte man at 
udskyde de restende 
punkter til den kom-
mende ekstraordinære 
generalforsamling, der af-
holdes på Den Gamle Kro 
den 29. november 
kl. 19.00. ■

Mistillid 140 stemmer
Tillid 13 stemmer
Ugyldige 16 stemmer
Blanke 10 stemmer
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TØM BUTIKKEN

HUSK: Alle varer kan byttes efter jul

OPHØRSOPHØRS
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 RABATTEN 
FRATRÆKKES
VED KASSEN

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

afholder

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 29. november kl. 19.00
på Den Gamle Kro, Gråsten

DAGSORDEN:
 Velkomst

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Valg af bestyrelsesformand 

(for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2020)
4. Valg af 4 bestyrelsesmedlem 

(valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 
frem til ordinær generalforsamling i 2019 og 
valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 
frem til ordinær generalforsamling i 2020) 

5. Valg af 2 suppleanter. 
6. Eventuelt

På foreningens vegne

Lækkerier på stribevis i 
SuperBrugsen
Af Ingrid Johannsen

Der var masser af 
smagsprøver, da 
SuperBrugsen i Gråsten 
torsdag aften inviterede 
til forbrugersaften.

De mange lækkerier var 
stillet op på borde rundt 
om i butikken.

Op mod 400 kunder 
mødte op, så det var en 
meget tilfreds uddeler, 
Jesper Th omsen, der nød 
en snak med de mange 
deltagere. Gæsterne hyg-
gede sig og butiksbestyrel-

sen skænkede portvin til 
kunderne.

Gæsterne kunne smage 
på alt fra oksekød og 
fl ødeboller til the, port-
vin, juice, chiliost, vin og 
chips.

For at gøre det så be-
kvemt som muligt for 
deltagerne, var der rundt 
om i butikken opstillet 
caféborde, hvor de mange 
smagsprøver kunne nydes 
i fred og ro.

Ud over at smage og lade 
sig friste, kunne man også 
med fordel handle, for der 

var 20% rabat på alle varer 
denne aft en. ■

Kunderne nød de 
mange smagsprøver.
 Fotos Jimmy Christensen
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Julemarked

Bliv en del af Gråstens hyggeligste julemarked
Vi indbyder foreninger, fi rmaer, hobbyfolk og andre til at have 

en stand, hvor man kan sælge juleting og andre nye ting.

Første gang er uge 47, lørdag den 24. november og vi kører til og med 
uge 51, søndag den 23. december. Hver lørdag og søndag kl. 10 - 15. 

Tag godt imod vores julemarked og støt op om en hyggelig jul i Gråsten

Venlig hilsen
Ina og Morten

Vi sætter telt op ud foran cafeén og hvis det er udfyldt er 
det mulighed for at man kan stille sit eget op (pavillon m.m.)

Hver stand bliver på 3 x 2,5 meter.

Der står et bord på hver stand. 2,5 m x 0,60 meter som kan 
frit afbenyttes, har i brug for andet så tager i selv med.

Der er strøm i teltet. Teltet bliver julepyntet 
og der kommer hyggelys op.

Pris pr. stand pr. weekend kr. 200,- eller alle 5 weekender 
for kr. 800,- som går til fælles annoncer i avisen.

Vi sørger for at 
der kommer en 

julemand alle dage

på

Tak til alle, der bidrog til at årets festival blev en succes
TAK til alle sponsorer
TAK til alle de frivillige hænder
TAK til alle musikere og bands
TAK til alle æbleprinsesser og æbleprinse
TAK til alle der bidrog til tombola og æblebanko
TAK til alle stadeholdere
TAK til alle besøgende  
TAK til alle vejrguder                                           

Æblefestival
Gråsten

Vi er vært med kaffe 
og en lille sandwich

Kom og mød 
konsulenten 
fra Day-system 
Der vil fortælle om fordelene ved vores nye 
Yunik Pro serie som a� øser PP-Mestermaling

Fredag den 16. november
Mellem 11.00 og 15.00 

Gode tilbud gældende til og med lørdag den 17. november

25 år som vicevært
Af Ingrid Johannsen

Vicevært Torsten Rann 
blev fredag fejret af 
kolleger og direktion ved 
en hyggelig reception, 
som markerede grå-
stenerdrengens 25 års 
jubilæum.

Torsten Rann nyder sin 
alsidige hverdag, hvor han 
kommer rundt til mange 
af de over 700 lejemål, 
andelsboligforeningen 
råder over.

Rigtig mange beboere 
hilser året rundt på den 
glade, men også beskedne 
Torsten Rann. Det er 

ham, der oft est varetager 
udendørs opgaver med at 
vedligeholde de grønne 
områder.

"Jeg er vild med at ar-
bejde ude og komme ud 
i naturen", siger Torsten 
Rann, der også er at fi nde 
i naturen i fritiden som 
fi sker. Ellers er det ten-
nis, som er hans store 
passion. ■

Direktør I Gråsten Andelsboligforening, Jimmy Povlsen, takker vicevært for Torsten Ranns for 
25 års trofast indsats. Foto Malene Johannsen
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YELLOW WEEK YELLOW WEEK Y EL 

KONKURRENCE

RESTSALG − VI GÅR YELLOW!!
KOM OG TØM VORES RESTLAGER PÅ DEWALT MASKINER I UGE 46

Udfyld kuponen inkl. feltet med din email, og aflever den i din lokale 
Bygma senest fredag den 16/11-18, så er du med i konkurrencen. 
Konkurrencen udbydes i samarbejde med DEWALT. Eventuel 
gevinstskat betales af Bygma. Præmien kan ikke ombyttes til 
kontanter eller andet. Vinderen udtrækkes uge 47, og får 
direkte besked. Ansatte hos Bygma, DEWALT eller Nørgård 
Mikkelsen kan ikke deltage. Konkurrencen er ikke 
købsbetinget. Vi forbeholder os ret til at trække en ny vinder, 
hvis vinderen ikke er kontaktbar inden for 14 dage efter 
udtrækning. Konkurrencedeltagere accepterer, at Bygma må 
eksponere navn og by på Bygmas platforme. Se mere om 
konkurrencebetingelserne på www.bygma.dk/konkurrencer.

Deltag i vores store DeWalt konkurrence
TØM EN BUTIK FOR DEWALT-VÆRKTØJ PÅ 50 SEKUNDER

18 V XR RUNDSAV DCS391N
• Omdr./min.: 5.150 • Klingediameter: Ø165 
mm • Geringsvinkel: 50° • Max. skæredybde
90°/45°: 55/42,1 mm • Vægt: 3,2 kg 
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 124959

18 V XR SLAGNØGLE DCF880N
• Slag/min.: 0-2.700 • Max drejnings-
moment: 203 Nm • Max. boltdiameter: M16
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 132012

18 V BOREHAMMER DCH133N
• Kulløs motor • Ideel til forankring og huller 
i beton, sten og murværk fra 4 mm til 26 mm
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 192070

18 V XR BAJONETSAV DCS367N
• Kulløs motor • Kompakt sav • 4-positio-
ners klingefæste • Slaglængde: 28,6 mm 
• Max. skærekapacitet træ/stål/PVC: 
300/100/160 mm • Leveres ekskl. batteri
og lader
Nr. 192753

18 V XR VINKELSLIBER DCG412N
• Snekkehjul i metal • Lavprofil gearkasse
• Omdr./min.: 0-7.000 • Skivediameter: 
Ø125 mm • Spindelgevind: M14 • Leveres
inkl. sidehåndtag, skærm og klingenøgle 
men ekskl. batteri og lader
Nr. 124956

18 V XR STIKSAV DCS331N
• Designet til effektivitet og hurtig opgave-
løsning • Slag/min.: 0-3.000 • Slaglængde:
26 mm • Geringsvinkel: 45° • Max. skære-
dybde træ/metal: 135/10 mm • Leveres 
ekskl. batteri og lader
Nr. 124954

18 V XR SLAGSKRUETRÆKKER 
DCF887N
• Kulløs motor • 3 hastigheder • Omdr./min.:
0-3.250 • Max. drejningsmoment: 205 Nm 
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 174252

18 V XR MULTICUTTER DCS355N
• Kulløs motor • Omdr./min.: 0-20.000 • LED
lys • Vægt: 1,06 kg • Tilbehørssæt med 29 
dele • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 157743

Frit valg
v/køb af 4  
ass. maskiner Pr. stk. 996,-796,-

Udfyld kuponen inkl. feltet med din email, og aflever den i din lokale Bygma senest fredag den 16/11-18, så er du med i konkurrencen. 
Konkurrencen udbydes i samarbejde med DEWALT. Eventuel gevinstskat betales af Bygma. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter 
eller andet. Vinderen udtrækkes uge 47, og får direkte besked. Ansatte hos Bygma, DEWALT eller Nørgård Mikkelsen kan ikke deltage. 
Konkurrencen er ikke købsbetinget. Vi forbeholder os ret til at trække en ny vinder, hvis vinderen ikke er kontaktbar inden for 14 dage 
efter udtrækning. Konkurrencedeltagere accepterer, at Bygma må eksponere navn og by på Bygmas platforme.  
Se mere om konkurrencebetingelserne på www.bygma.dk/konkurrencer.

 DOBBELTVOLT VEKSELVOLT FLEXVOLT

Udfyld kuponen og vær med i lodtrækningen
 Spørgsmål: Hvad hedder DEWALTS 54 V/18 V platform:

Navn:

Firma:

Adresse:

By:

Telefon:

E-mail:

Hvilken Bygma er din foretrukne?

Vil du gerne modtage tilbud og nyheder (fra Bygmas varesortiment i trælast og byggecenter)  
samt konkurrencer? Tilmelding kan til enhver tid tilbagekaldes pr.mail til nyhedsbreve@bygma.dk.

Ja, tak jeg vil gerne modtage nyheder til private

Ja, tak jeg vil gerne modtage nyheder til professionelle

TØM EN BUTIK FOR DEWALT-VÆRKTØJ PÅ 50 SEKUNDER

KONKURRENCE
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• Slag/min.: 0-2.700 • Max drejnings-
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• Leveres ekskl. batteri og lader
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• Kulløs motor • Ideel til forankring og huller 
i beton, sten og murværk fra 4 mm til 26 mm
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 192070

18 V XR BAJONETSAV DCS367N
• Kulløs motor • Kompakt sav • 4-positio-
ners klingefæste • Slaglængde: 28,6 mm 
• Max. skærekapacitet træ/stål/PVC: 
300/100/160 mm • Leveres ekskl. batteri
og lader
Nr. 192753

18 V XR VINKELSLIBER DCG412N
• Snekkehjul i metal • Lavprofil gearkasse
• Omdr./min.: 0-7.000 • Skivediameter: 
Ø125 mm • Spindelgevind: M14 • Leveres
inkl. sidehåndtag, skærm og klingenøgle 
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18 V XR STIKSAV DCS331N
• Designet til effektivitet og hurtig opgave-
løsning • Slag/min.: 0-3.000 • Slaglængde:
26 mm • Geringsvinkel: 45° • Max. skære-
dybde træ/metal: 135/10 mm • Leveres 
ekskl. batteri og lader
Nr. 124954

18 V XR SLAGSKRUETRÆKKER 
DCF887N
• Kulløs motor • 3 hastigheder • Omdr./min.:
0-3.250 • Max. drejningsmoment: 205 Nm 
• Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 174252

18 V XR MULTICUTTER DCS355N
• Kulløs motor • Omdr./min.: 0-20.000 • LED
lys • Vægt: 1,06 kg • Tilbehørssæt med 29 
dele • Leveres ekskl. batteri og lader
Nr. 157743
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ass. maskiner Pr. stk. 996,-796,-

Udfyld kuponen inkl. feltet med din email, og aflever den i din lokale Bygma senest fredag den 16/11-18, så er du med i konkurrencen. 
Konkurrencen udbydes i samarbejde med DEWALT. Eventuel gevinstskat betales af Bygma. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter 
eller andet. Vinderen udtrækkes uge 47, og får direkte besked. Ansatte hos Bygma, DEWALT eller Nørgård Mikkelsen kan ikke deltage. 
Konkurrencen er ikke købsbetinget. Vi forbeholder os ret til at trække en ny vinder, hvis vinderen ikke er kontaktbar inden for 14 dage 
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Se mere om konkurrencebetingelserne på www.bygma.dk/konkurrencer.
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Vil du gerne modtage tilbud og nyheder (fra Bygmas varesortiment i trælast og byggecenter)  
samt konkurrencer? Tilmelding kan til enhver tid tilbagekaldes pr.mail til nyhedsbreve@bygma.dk.

Ja, tak jeg vil gerne modtage nyheder til private

Ja, tak jeg vil gerne modtage nyheder til professionelle

TØM EN BUTIK FOR DEWALT-VÆRKTØJ PÅ 50 SEKUNDER
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Ja, tak jeg vil gerne modtage nyheder til private

Ja, tak jeg vil gerne modtage nyheder til professionelle

YELLOW WEEK YELLOW WEEK YELLOW WEEK YELLOW WEEK YELLOW

Udfyld kuponen og vær med i lodtrækningen 
Spørgsmål: Hvad hedder DEWALTS 54 V/18 V platform:

Vil du gerne modtage tilbud og nyheder (fra Bygmas varesortiment i 
trælast og byggecenter) samt konkurrencer? Tilmelding kan til enhver 
tid tilbagekaldes pr. mail til nyhedsbreve@bygma.dk. Gode tilbud gældende til og med lørdag den 17. november

Kunst på Förde-Schule
Af Lene Neumann Jepsen

En fyldt Kaminhalle på 
Förde-Schule, dannede 
rammen om ferniseringen 
i Flensborg Fjords Kunst- 
og Kulturforening.

Chefredakteur for 
Der Nord schleswiger 
Gwyn Nissen stod for 
den offi  cielle åbning af 

udstillingen, der har fået 
temaet ”Ild og Is”. Både 
skolens børn og den mu-
sikalske duo ”Jaspers og 
Kempendorf” underholdt 
de fremmødte gæster. 
Formanden for Flensborg 
Fjords Kunst- og Kultur-
forening Inge Olsen og 
næstformand Karin 
Baum fortlate om kunst-

værkerne. Der tæller en 
bred vift e af malerier og 
skulpturer, som afspejler 
elementerne i temaet ”Ild 
og Is”. Udstillingen kan 
besøges frem til 16. januar 
i skolens åbningstider. ■

Der var publikum i alle aldre til fernisering på Förde-Schule Foto Jimmy Christensen

Havremarken 85  Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

Trænger stuen til maling?

DANSKE MALERMESTRE

Efter en lang 
sommer rykker 

maleren 
indendørs
Få et godt tilbud på 
at få frisket stuen,
soveværelset eller

måske køkkenet op.

Kundeaften hos 
2dreams

Af Lene Neumann Jepsen Der var fuldt hus hos 
2dreams, da de inviterede 

til deres første kundeaft en 
på Borggade.

Det var bukser af 
mærket Robell, der var 
aft enens tema, da Jonna 
Seemann og Jane Hansen 
inviterede kunderne til 
den første kundeaft en i de 
nye lokaler. 

En sælger fra Robell var 
kommet og fortalte om 
deres forskellige modeller 
og svarede på alle spørgs-
mål lige fra produktion, 
materialer til pasform.

Jonna Seemann og Jane 
Hansen havde i dagens 
anledning bagt et udvalg 
af småkager og serverede 
drikkevarer til den inte-
resserede damer. 

”Det var en super hyg-
gelig aft en med en rigtig 
god stemning. Og vi fi k 
afprøvet lokalerne på en 
anderledes måde,” fortæl-
ler Jane Hansen.

Eft er præsentationen 
kunne gæsterne gå på 
opdagelse i de mange buk-
semodeller under kyndig 
vejledning af sælgeren.

Pladserne til aft enen 
var hurtig revet væk, så 
den næste kundeaft en er 
allerede planlagt og fuldt 
optaget. ■

Der blev shoppet og bestilt bukser i løbet af aftenen.
 Fotos Lene Neumann Jepsen

Butikken i Borggade var godt fyldt med interesserede damer.
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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 18. november kl. 11.00

ved Helle Domino Asmussen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 18. november

Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE
Søndag den 18. november kl. 9.30

Gudstjeneste ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE
Søndag den 18. november kl. 9.00

ved Birgitte Hjarvard Licht

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 18. november kl. 11.00

ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 18. november kl. 10.30

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 18. november 

Vi henviser til Sottrup Kirke

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 18. november kl. 9.30

ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 18. november kl. 10.30

Vi henviser til nabokirker

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 18. November 14 Uhr

Gottesdienst in Holebüll mit Erinnerung an
 die Verstorbenen im Pfarrbezirk

GUDSTJENESTER

VORES PRÆST FYLDER 60 ÅR
E� er gudstjenesten 

søndag den 18. november 
indbyder vi til kirkeka� e for at markere 

Marianne Østergårds fødselsdag. 

Der vil være dækket op til ka� ebord med 
lagkage i kon� rmandstuen, hvor vi 

også skal synge for og med 
fødselaren.
Venlig hilsen 

fra menighedsrådet.

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

Søndagscafé
Søndag den 2. december ( 1. søndag i advent) 
holder vi juleafslutning kl. 12.00 – ca. 14.30

I Ahlmannsparken, Gråsten.
Dagens middag: Grønlangkål med tilbehør.

Pris kr. 80,- for medlemmer
kr. 100,- for ikke medlemmer

Priserne er inkl. en genstand, og en kop kaffe.
For 60 +, som gerne vil hygge sig og 

spise sammen med andre.

TILMELDING SENEST ONSDAG DEN 28. NOVEMBER
til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05

Gråsten

GRÅSTEN
RINGRIDERFORENING
afholder

Generalforsamling
TIRSDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 19.30 
I ÅR PÅ BENNIKSGAARD HOTEL
Hvor vi vanen tro starter med Eisbein mit 
sauerkraut for de tilmeldte kl. 18.30.

Tilmelding kan ske på mail til Ditte Kjær på: 
sekretaer@graastenringridning.dk 
senest den 22. november.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens 
virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsregnskabet 
til godkendelse. (Beretning og 
regnskab godkendes under et).

4. Valg af bestyrelse.

5. Valg af revisor.

6. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være 
formanden Bo Hansen, Årsbjerg 12, 
6300 Gråsten – mail: aarsbjerg12@gmail.com 
- i hænde senest den 23. november.

Vel mødt.

Graasten 
Håndværkerforening
indkalder til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 
2018
Tirsdag den 20. november kl. 17.30
på Den Gamle Kro i Gråsten

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det seneste års regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse
6. Valg til bestyrelsen

– Jakob Petersen, modtager genvalg
– Kaj Nielsen, modtager genvalg
– Hans Jørgen Paulsen, modtager genvalg

7. Valg af suppleanter – Martin Bred, modtager genvalg
8. Valg af revisor – Dansk Revision, uændret
9. Valg af revisorsuppleant – Jørgen Mathiesen, 

modtager genvalg
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt
Foreningen er som sædvanlig vært ved spisning efter 
generalforsamlingen og menuen er traditionen tro gule ærter 
med tilbehør, samt 2 genstande pr. mand og efterfølgende 
ka� e. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen
Graasten Haandværkerforening

Kære Yngve
Et KÆMPE stort tillykke med 

de 50 år den 30. november
Vi håber du får en dejlig dag.

Ønskes af Laila, Martin, 
Clara og Ditte

PS: Der er åbent hus i klubhuset i Adsbøl 
på dagen fra kl. 12-17.

Alle er velkommen

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

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

De kan indløses hos 
byens handlende.

Uddeling af hot 
dogs
LandboSyd med forman-
den Mogens Dall i spidsen 
uddelte fredag hotdogs 
til 200 elever og lærere på 
Gråsten Landbrugsskole.

Det skete som tak for 

indsats i forbindelse med 
Åbent Landbrug, som trak 
godt 5.000 besøgende til 
landbrugsskolen. ■
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Gråsten mindedes de faldne i 1. Verdenskrig

Af Gunnar Hat tesen

Gråsten markerede 
søndag den 11. novem-
ber kl. 11.00 100-året 
for afslutningen på 1. 
Verdenskrig.
Begivenheden blev marke-
ret med, at kirkeklokkerne 
ringede på kirkegården, 
hvor Henry Frost lagde en 
krans ved  mindestenen 
for de faldne soldater.

Hereft er tog de omkring 
100 fremmødte ind i 
kapellet, hvor sogne-
præst, Hanne Beierholm 
Christensen, og den tyske 
pastor, Cornelia Simon, 
forestod en dansk-tysk 
fredsgudstjeneste, der 
både skuede tilbage til 
krig og fredsafslutning, 

men også frem mod en 
fredeligere verden.

Flere end 30.000 sønder-
jyder blev sendt i kamp 
for det tyske kejserrige 
under 1. Verdenskrig. Det 

svarede dengang til 40 
procent af alle sønderjyske 
mænd. ■

Dødsfald

Taksigelser

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

En smuk
afsked...

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

– Gitte og Steen Kristensen

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

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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 

Bedemand Alice Tørøk
Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp

− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked 
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

• Kiste (hvid )

• Miljøurne 

• Polstring af kiste 

• Fri kørsel i Sønderjylland 

• Honorar-samtale i hjemmet

• Dokumentarbejde inkl.

• Intet weekendtillæg

 Pris fra kr. 9.995,-

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kære mor 

Marie Christine Pedersen
bisættelse.

En særlig tak til Gråsten Plejecenter for god og kærlig pleje.
Tak til Plejehjemmets Venner.

På familiens vegne
Gert, Grethe og Claus

Solveig Straarup, 
Gråsten, er død, 78 år. ■
Finn Berg Jensen, 
Gråsten, er død, 69 år. ■
Jacob Lorensen, 
Nybøl, er død, 89 år. ■

Vores kære hustru og mor er kaldt hjem til
Jesus vor Frelser

Solveig Straarup
†  8. november 2018

Tak for alle blomster, små besøg og hilsner til mor
medens hun levede, det betød rigtig meget for hende.

I stedet for blomster på graven, beder mor om
støtte til Mission Øst’s hjælpearbejde

reg. 3170 konto 0010243327 mrk. Solveig Straarup.

På familiens vegne
Emil

Marianne, Benedikte, David, Elisabeth

Begravelsen finder sted fra Adsbøl Kirke
torsdag den 15. november kl. 13.00

Efter begravelsen vil vi gerne mødes med
familie, venner og naboer til en kop kaffe i

“Bethania”, Georg Hansens Vej 4A, Sønderborg

Ved en mindehøjtidelighed 
ved kapellet i Gråsten 
blev de faldne min-
det i 1. Verdenskrig.
 Foto 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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

CHRISTENSEN

 www.bcts.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

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

Tømrer med speciale i 

restaurering og renovering 

af fredede huse, bygninger, 

kirker og bindingsværkshuse. 

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

Anton gør bare livet sundere og sjovere
Anton Mortensen, 
Gråsten, har modtaget 
Sundhedsprisen 2018.
Han har igennem mere 
end 30 år været leder af et 
hold motionsgymnaster i 
Gråsten. Ud over motion 
leverer Anton sang og for-
tællinger og højt humør. 
Han er uerstattelig, lød det 
i indstillingen fra to herrer 
på holdet.

Der blev lidt stille i 
gymnastiksalen på Grå-
sten Skole, da medlem 
af Sund hed sud valget 

i Sønder borg, Heidi F. 
Jørgensen (V), og en 
håndfuld andre pludselig 
kom ind midt i motions-

herrernes udfoldelser. 
Anton selv lignede et 
spørgsmålstegn og blev 
tavs, mens nogle på holdet 

smilede hemmeligheds-
fuldt - de vidste nemlig 
godt, at Anton lige om lidt 
ville modtage Sundheds-
prisen 2018 på 10.000 kr., 
diplom, blomster og tale.

Anton Mortensen, 86 år, 

er still going strong og 
herreholdets helt uerstat-
telige leder, der igennem 
mere end 30 år har samlet 
mændene, der ganske vist 
bliver ældre for hver gang, 
men som takket være 
Selve holdet har eksisteret 
i omkring 50 år, og ældste 
deltager er 91.

”Med den motion, du 
står i spidsen for, spreder 
du sundhed, velvære og 
godt humør på hele hol-
det, og du sparer folk for 
en masse sygedage. Alle 
kan være med på dit hold, 
siger Egon Callesen og 
Normann Nørlev, som har 

indstillet dig, for du stiller 
kun ét krav - at man skal 
kunne tælle til fi re, fordi 
nogle øvelser er fi rtaktere. 
At gå til gymnastik hos 
dig er en oplevelse, for 
det er ikke bare motion 
og fællesskab. Du giver 
også en sang ind imellem 
eller en god historie. Eft er 
en time med gymnastik 
sammen med dig er man 
i godt humør”, sagde 
byrådsmedlem Heidi F. 
Jørgensen i sin tale, mens 
holdet stod og smilede, 
nikkede og gav hende så 
fuldstændig ret. ■

Sundhedsprisens vinder, 
Anton Mortensen, sam-
men med medlem af 
Sundheds udvalget, Heidi F. 
Jørgensen (V), og herreholdet 
i Gråsten IG, som har eksi-
steret i omkring 50 år, heraf 
med Anton som leder i 37 år. 
Fotos: Kim Toft Jørgensen
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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

Mandag den 26. november kl. 18.30
på Benniksgaard Anneks

Sejrsvej 100, 6300 Gråsten

Rummelpot 
Awten
Julekoncert mæ

Trine Gadeberg
å glant

grønlangkåls-spisen

Pris pr. kuvert

kr. 295,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

Markant debat om landbrugets troværdighed

Af Karsten Himmelstrup

Landbruget skal vinde 
forbrugernes tillid og 
være mere troværdig i 
debatten, men hvordan?
Lego har investeret 1 mia. 
kr. i at fi nde et bæredyg-
tigt materiale til produk-
tion af legoklodser.

Torsdag aft en mente 
direktør og stift er af 
Tænketanken Frej, 
Marie-Louise Lindahl, at 
landbruget skal følge eft er 

og sætte mål og skabe 
visioner for fremtidens 
bæredygtige landbrugs-
produktion. Det gav 
mange af de hen ved 150 
deltagere i LandboSyds 
debatmøde på Gråsten 
Landbrugsskole om tro-
værdighed og tillid noget 
at tænke over.

For luft en piblede ud 
af ballonen lidt eft er, da 
samme Marie-Louise 
Lindahl mente, at man 
bør lade frikadellen ligge 

og spise grønt i stedet for 
i bæredygtighedens navn 
– for i samme åndedrag 
at sige, at weekend-turen 
med fl y til Paris ville hun 
ikke undvære.

Fortæl de positive historier
Så bølgerne gik højt på 
debatmødet, hvor bl.a. 
kommunikationsdirektør 
Christian Hüttemeier fra 
Landbrug & Fødevarer og 
direktør Hans Aarestrup, 
Bæredygtigt Landbrug, 

havde svært ved at an-
erkende præmisserne. 
Christian Hüttemeier 
sagde, at dansk landbrug 
allerede er langt bedre end 
sit rygte.

"I landmænd skal være 
stolte af det, I går og 
laver. I kan sælge ost i 
hele verden, og salaten på 
markedet i Verona i Italien 
er dansk, mens Japan 
eft erspørger det danske 
svinekød".

"Forbrugerne ved det 
bare ikke. Vi danskere er 
vrede over alt dansk, når 
vi er herhjemme, men når 
vi passerer grænsen, bliver 
vi lige pludselig stolte af 
sundhedsvæsenet og fol-
keskolen. Jeg synes, Coop 
skulle påtage sig det an-
svar at fortælle de positive 
historier om, at vi er bedre 
end vores rygte," sagde 
Christian Hüttemeier 
henvendt til CSR-chef, 
Th omas Roland, Coop.

Anerkendte førertrøjen
Th omas Roland forsva-
rede for netop et år siden 
i TV Coop i sagen om 
Samvirkes forside med 
en mand, som var iklædt 
sikkerhedsdragt, fordi han 
skulle spise dansk salat.

Dengang reagerede 
formand for LandboSyd, 
Mogens Dall, markant og 
lavede en protest-alliance 
med 26 brugsforeninger 
i Syd- og Sønderjylland, 
hvilket fi k Coop til at 
trække kampagnen 
tilbage.

Faktisk anerkendte 
Th omas Roland, at dansk 
landbrug er i førertrøjen, 

når det gælder dyrevel-
færd, antibiotika-forbrug, 
miljø og klima, og han 
forsvarede, at Coop sælger 
udenlandsk kød:

"Samvirke har en uaf-
hængig redaktion og ja, 
de bruger emotionelle 
billeder på forsiden for at 
sætte tingene på spidsen, 
men Samvirke har aldrig 
skrevet, at det er farligt at 
spise danske fødevarer," 
sagde han og fortsatte:

"Ja, vi sælger polsk svine-
kød, men faktisk impor-
terer vi kun fi re procent 
af det svinekød, der bliver 
importeret. Resten impor-
teres af bl.a. Tulip, Stryhn 
og  Langlandspølser. 
Danskerne tror det er 
danske produkter, men 
jeg synes ikke, man som 
forbruger skal have dårlig 
smag í munden over at 
købe udenlandsk kød. Vi 
lever i en international 
økonomi, og i øvrigt er 
90 procent af al det kød, 
Coop sælger, dansk," sagde 
Th omas Roland.

Han opfordrede som 
Marie-Louise Lindahl 
dansk landbrug til at 
lytte og tage forbruger-
nes følelser og ønsker 
alvorligt samt agere på 
udfordringerne.

Kom ud af o� errollen
Marie-Louise Lindahl 
anbefalede landbruget til 
at tage fat på visionerne 
frem for at lade sig styre af 
politikernes krav:

"Kvalitet og troværdig-
hed er vigtigt for os alle 
og lige nu det vigtigste for 
dansk landbrug. Hvis vi 
ikke får forbrugernes og 
danskernes tillid til jer i 
landbruget, og hvis I ikke 
selv sætter mål, gør poli-

tikerne det for jer, og så 
bliver det en anden frem-
tid, I kigger ind i," sagde 
Marie-Louise Lindahl.

"Sæt selv mål og visioner. 
Det vil give jer ejerskab og 
en stolthed, og så får bor-
gerne tillid til, at I tager 
hånd om udfordringerne. 
Kom ud af off errollen og 
kom væk fra den politiske 
kampplads. Fald ikke i 
off errollen, men tag bæ-
redygtighedsrollen på jer 
og gør den til jeres," sagde 
hun.

Lav veganer-bø� en
"I min generation ved man 
godt, at dansk landbrug 
er bedst i verden, når det 
handler om dyrevelfærd, 
antibiotikaforbrug og 
pesticider. I siger, at I gør 
det godt og ikke kan gøre 
det bedre. Men hvor er I 
om 10 år, spurgte hun og 
opfordrede til at tænke 
utraditionelt.

Hvorfor er det ikke 
Danish Crown som sælger 
en veganerbøf? Det ville 
da være oplagt," sagde 
hun.

Landbruget er presset
Kommunikationsdirektør 
Astrid Gade Nielsen, 
Danish Crown, forklarede, 
at slagteri virksomheden 
har truff et beslutnin-
gen om en version 
Bæredygtigt kød i 2030. 
Spørgsmålet er så, om 
Danish Crown når målet, 
og hvilken vej der fører til 
målet:

"Vi kan så meget, og vi 
har gjort så meget, men 
vi har nok ikke evnet at få 
det ud over rampen. Der 
er brug for en platform, 
en talerstol, hvor vi kan 
mødes og tale om de 
store spørgsmål. Hvis vi 
italesætter alt det, vi gør, 
er det ikke så svært," sagde 
Astrid Gade Nielsen.

Ingen tror, det er nemt. 
Alle ved, at landbruget 
er presset, og at det er en 
investering for en den 
enkelte landmand, men 
det er vigtigt, at vi vil 
derhen og har sat en ret-
ning," sagde Astrid Gade 
Nielsen. ■

Debatten var livlig på landbo-
mødet på Gråsten 
Landbrugs skole.
 Foto Jimmy Christensen

 Foto Jimmy Christensen
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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

JULETRÆSFEST
Søndag den 2. december 

JULETRÆSFEST
Søndag den 2. december 

Vindsusets Venner vil gerne sige 
mange tak ti l de lokale sponsorer, 

som har givet fantasti ske sponsorgaver og 
dermed været med ti l at gøre sommeren 

ekstra dejlig for børnene i Vindsuset

2dreams

AT Boligservice

Bageriet Kock

Den gamle 
Skomager

Den Gamle Kro / 
Rådhuskiosken

Flügger

Garagen

Gråsten Apotek

Gråsten Blomster

Hebru

Hertug Blomster

Husets Frisør

Imerco

IPNordic

ITD

Kajs Bageri

Kjeld Faaborg 
(Estate Gråsten)

Kohberg

MR

Perto

Peter Barber

Salon Blero

Salon Sanne

Shell Gisselmann

Studio 66

SuperBrugsen

Sydbank

Søcaféen

Thomsens Auto

Tøjeksperten

Sønderborg Forsyning 
Ellegårdvej 8 
6400 Sønderborg

Tlf: 8843 5300 
info@sonfor.dk 

sonfor.dk

18
27

6 
.  M

IT
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Midlertidig spærring af cykelsti

GRÅSTEN

Den 21. november starter vi  
etableringen af to nye vandrør 
gennem jernbanedæmningen ved 
Gråsten Vandværk.

Arbejdet betyder gravearbejde på 
cykelstien ved vandværket, som 
mange elever benytter til og fra 

skole. 

I samråd med Politet og Sønderborg 
Kommune har vi derfor besluttet 
at spærre cykelstien i perioden 
fra den 21. november til den 21. 
december 2018.

Der vil være en midlertidig dobbelt- 
rettet cykelsti på Sildekulevej, så 
eleverne undgår at krydse vejen her.

Stien ved Kirkegårdsvej 
er spærret fra 

21. nov til 21. dec 2018

Spærret sti
Dobbeltrettet cykelsti
Her trækkes cyklerne
på fortovet

Dyrkobbel

Ravnsbjergvej Kirkegårdsvej

Ahlmannsvej

Si
ld

ek
ul

ev
ej

FOREDRAG MED

PREBEN
KRISTENSEN
SØNDAG DEN 18. NOVEMBER 
KL. 13.00 - 15.00 
PÅ DEN GAMLE KRO 
I GRÅSTEN

Husk at være glad

Arrangører: Gråsten Handel og LOF Syd

Tag med Preben Kristensen på opdagelse i hans liv. For hvordan hænger det egentlig 
sammen? Han, arbejderdrengen fra Skive, der havnede på de bonede gulve.

Han er folkelig komiker den ene aften – højtagtet karakterskuespiller den næste.
Med afsæt i sin nye biografi  ‘Husk at være glad’ fortæller Preben Kristensen i selskab 

med sin medforfatter Danni Travn levende og tænksomt om sit livs forunderlige rejse. 
Om barndomshjemmets stærke værdier, der bar ham frem: fl id, nysgerrighed, livsglæde. 

Om fem årtiers dansk underholdning, komplet med sværdslag i kulissen, hans egen 
kamp for anerkendelse og ofte morsomme møder med nogle af landets største ikoner.

Pris kr. 150,-

Billetter kan købes i Rådhuskiosken,
Matas og Bruhns

Dygtige fodbold
-piger i Gråsten

Af Met te Hansen

Gråsten Skole er med i en 
landsdækkende skolefod-
bold turnering.

Og det med stor succes.
Pigeholdet vandt for-

leden kredsfi nalen mod 
Aulum Byskole.

Det betyder, at pigerne er 
blandt de 8 bedste hold i 
turneringen.

Næste kamp er en kvart-
fi nale i marts 2019.

Viceinspektør Mogens 
Hansen er træner for 
holdet. ■

Pigerne på Gråsten Skole er blandt de 8 bedste fodboldhold i Danmark.
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B R O A G E R

SKELDE GF

Alle er velkommen til samtlige arrangementer
SKELDE GYMNASTIKFORENING

Juletræsfest
Søndag den 16. december kl. 10.00

Mødested klubhuset i Skelde, hvor vi skal ud at � nde julemanden. 
Husk tøj efter vejret. Efterfølgende med dans om juletræet i 

efterskolens hal. Godteposer koster 25 kr. og bestilles ved Elise 
på tlf: 28 18 04 46 eller elise_bender@hotmail.com senest 

14. december og betales på dagen.

Kongea� en/
hellige tre konger 

i Skelde
Lørdag den 5. januar 2019

Alle udklædte går rundt i byen fra dør til dør, 
så tænd lyset ved døren, hvis I ønsker besøg.

Mød op på Frk. Jensen kl. 22.00 hvor maskerne falder. 

Gratis Entre´

Julelotto
Fredag den 28. december kl. 19.00 

på Frk. Jensen i Skelde. 
Mange � ne præmier og en hovedgevinst på 1000 kr. 

Døren åbnes kl. 17.30

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

Julen nærmer sig med raske skridtJulen nærmer sig med raske skridt
- Frilandskalkuner - kg  ................... 68 kr pr kg
- Frilandsgæs - kg  .............................  97 kr pr kg
- Landænder ,- kg  .........................  84 kr pr kg
- Moskusænder -, kg  .....................  84 kr pr kg
- Suppehøns , -, kg  ......................  35 kr pr. kg
- Landkyllinger ,- , kg  ................. 40 kr pr. kg

ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. -

Sidste åbningsdag er
søndag den . december kl. -.

Åbent Hus & Aktivitetsdag
Lørdag den 17. november kl. 10 – 14

På Kulturhuset – Den Gamle Skole Egernsund
Åbent hus

Kom og se hvad vi har gang i, se hvad huset kan bruges 
til, få en rundvisning eller se hvad der foregår i din by

Musikbutik
Få en gratis stand og sælg dine plader, cdér, 

dvdére, stereoanlæg, instrumenter mm.
Udstilling fra Brojubilæet

Se den � otte historiske udstilling lavet i anledning 
af Egernsundbroens 50-års jubilæeum

Maleri udstilling og salg 
Udstil eller sælg dine malerier, fotos, litogra� er mm. (Gratis stand)

Café
Salg af øl/vand, kaffe, ringriderpølser mm.

Mød Brandværnet
Egernsund Frivillige Brandværn fortæller 

lidt om hjertestartere, kurser mm.
Borgerforeningens bod

Se hvad Borgerforeningen har gang i og hvad der sker i 2019

Tilmelding af stande til torben@dgse.dk eller på 52 24 04 54

Den Store Jagt i Skodsbøl

Af Lene Neumann Jepsen

I weekenden afholdt 
Skodsbøl/Egernsund 
Jagtforening deres 
traditionelle store jagt. 

Med mere end 50 jægere 
og klappere var det igen 
en eft ertragtet jagt at få 
bud til.

Jægerne fi k ram på i 
alt 39 stykker vildt og 
dagen blev traditionen 
tro afsluttet med stor 
jagtmiddag på Den Gamle 
Kro i Gråsten. Her ser-

verede kromutter Doris 
Schmidt som sædvanligt 
grønlangkål, kålpølser og 
hamburgerryg til de 55 
fremmødte, imens resten 
af kroen var fyldt med 
gæster til Mortens Aft en. ■

Jagthornsblæserne spiller 
frokostsignalet inden de 
55 jægere og lodsejere får 
middagen serveret.
 Fotos Lene Neumann Jepsen

Indbrud i værksted
Der har været indbrud i et 
værksted på Møllestien i 
Broager, hvor et skur blev 
brudt op.

Ved indbruddet blev der 
stjålet mellem 30 og 40 
ruller elkabal. ■
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Se alti d mere på www.broagerhus.dk

Nyt fra Broagerhus
Broagerlands Lokalarkiv har i anledning af 100 året for 
våbensti lstanden lavet en udsti lling om 1. verdenskrig.

Udsti llingen kan ses på Broagerhus i stueetagen frem ti l jul. Der 
er adgang ti l udsti llingen ti rsdage 13-17 og onsdage 9.30 - 12.30. 

Der er også adgang, når man ellers er på Broagerhus.

De kreati ve værksteder viser deres færdigheder 
i husets udsti llingsområde de næste 6 uger 

se mere når du er på KIK IND

De 5 onsdage
går i luft en igen den 21. november med foredrag af 
Asta Flyvholm Kjær der fortæller på sønderjysk fra 

“Blans ti l Busholm” og der er fællessang, Broagerhus’s nye 
klaver tages i brug. Et herremadlavningshold fra Broager 

serverer “sat laukach”. En aft en der skal opleves!

Tilmelding på broagerhus@broager.dk 
eller tlf. 2673 8130 senest søndag den 18. november. 

Vi ses på Broagerhus

Ny værktøjs mager
På Skive College har 
Jeppe Almind Jensen, 
Egernsund, be-

stået svendeprøve som 
værktøjsmager. ■

Indbrud i 
børnehave
Der har været indbrud 
i Børnegården Nejs på 
Drosselvænget i Broager.

Tyven kom ind gennem 
en kælderdør, og har 

stjålet et sikringsskab af 
mærket Rockfort. Der var 
et mindre pengebeløb i 
skabet. ■

Ny bogudgivelse
Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland udgiver 
fredag den 16. novem-
ber kl. 15.00 bogen 
"Broagerland XX". Det 
sker ved en sammenkomst 
på Broagerhus, lokale 204.

Der vil være velkomst 
ved formand Carl Jürgen 

Bock samt en præsenta-
tion af bogen og dens ar-
tikler ved redaktør Frede 
Simonsen.

Foreningen er vært ved 
lidt musikalsk under-
holdning og et mindre 
traktement. ■

Broager mindedes de 190 faldne soldater
Af Lene Neumann Jepsen

Søndag den 11. november 
kl. 11 var det 100 år 
siden afslutningen af 1. 
Verdenskrig. Det blev 
markeret i Broager.

I Broager Kirke samledes 
mere end 140 mennesker 
til en mindegudstjeneste 
for de faldne i 1. verdens-
krig. Præcis kl. 11 ringede 
Broager Kirke med klok-
kerne, som i så mange 
andre kirker i området. 

Biskop Marianne 
Christiansen havde opfor-
dret samtlige menigheder 
i Sønderjylland til at mar-
kere 100-års dagen ved at 
ringe med kirkeklokkerne. 

De mange mennesker 
samledes eft erfølgende 
ved Mindehøjen, hvor 
der ved en højtidelighed 
blev lagt kranse til minde 
om de 190 faldne fra 
Broagerland.

Sognepræst Stefan Klit 
Søndergaard holdt en 
tale, der mindede om 
det liv dengang i 1914 i 
Sønderjylland, hvor man-
ge mænd, fædre og sønner 
måtte drage i kamp for 
den tyske kejser, uanset 
om de var dansk- eller 
tysksindede.

For Sønderjylland var 
tysk, da Den Store Krig 
udbrød 1. august 1914.

”Frem for ufred fore-
trækker vi fællesskabet og 

samarbejde, som dengang 
man gik sammen om at 
rejse denne mindehøj,” 
sagde sognepræst Stefan 
Klit Søndergaard før 
kransenedlæggelsen. ■

På Mindehøjen i Broager står 
165 sten med nav-
nene på de 190 faldne fra 1. 
Verdenskrig fra Broagerland.
 Fotos Lene Neumann Jepsen

Der var mange fremmødte, 
da de faldne fra Broagerland 
blev mindet i weekenden.

Åbent Hus
Af Lene Neumann Jepsen

Kulturhuset Den Gamle 
Skole Egernsund byder 

på Åbent Hus og akti-
vitetsdag lørdag d. 17. 
november.

Mange frivillige kræft er 

lægges uge eft er uge i 
Kultur huset i Egern sund. 
Hvis man er i tvivl om 
hvad energien bliver brugt 
på, så er chancen der 
nu for at få indblik i alt 
det der foregår i på Den 
Gamle Skole i Egernsund.

Her kan man både se 
hvad huset bliver brugt til 
i ugens løb og hvad man 
selv kunne bruge loka-
lerne til. Derudover vil der 
være musikbutik og ma-
leriudstilling, hvor alle er 
inviteret til at få en stand 
og sælge ud af plader, 
cd’er, malerier, fotos mm. 

Samtidig vil Egernsund 
Borgerforening og Egern-
sund Frivillige Brandværn 
vise frem af deres aktivi-
teter og der er mulighed 
for at gense den historiske 
udstilling om Egernsunds 
gamle trækfærge og 
Egernsundbroen. 

Udstillingen har kun væ-
ret vist i forbindelse med 
fejringen af Egern sund-
broens 50-års jubilæum 
i sommers. Aktiviteterne 
foregår fra kl. 10 til kl. 14 
og Kulturhuset sælger 
øl, vand, kaff e og pølser i 
dagens anledning. ■
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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 13. november til og med lørdag den 17. november 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Wienerschnitzler

Coop 
grøntsager
Flere varianter

Blå cirkel

Änglamark 
Thise smør

Mjelsmark 
hvidkål
Dybfrost

AP rosso, 
bianco eller 
rosato

Coop 
wienerpølser

Svinekam
Ridset
med svær

800 GR

9900

900

4 PK

10000

200 GR

995

1 KG

2500

6 FL

18900

3 PK A 8 STK

5000

PR 1/2 KG

1995

DELIKATESSEN DELIKATESSEN Smag på julen

PR. STK

5995

Hørup 
kogt sardel

Nordthy 
fl ødeboller

2 PK

2500

UNDER 
HALV PRIS

UNDER 
HALV PRIS

SPAR 200,70

SPAR 71,80 SPAR 9,95

Vi er klar med 
julefrokosten

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 13. november til og med lørdag den 17. november 2018. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

DELIKATESSEN DELIKATESSEN

95

Vi er klar med 
julefrokosten

HUSK 
BESTIL I 
GOD TID

Smag på julenSmag på julenSmag på julen

M
in. 2 kuverter

259,-
4-retters

Nytårsm
enu

Pr. kuvert

M
in. 2 kuverter

259,-
4-retters

Nytårsm
enu

Pr. kuvert

M
in. 2 kuverter

259,-
4-retters

Nytårsm
enu

Pr. kuvert

M
in. 2 kuverter

259,-
4-retters

Nytårsm
enu

Pr. kuvert

Sæt kryds i kalenderen til

Torsdag den 22. november 
kl. 15-18
hvor vi har smag på julen med 
masser af smagsprøver

Broager
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S U N D E V E D

Udsolgt til Allan Olsen koncert
Af Lene Neumann Jepsen

Det var en udsolgt 
aften i Sundeved 
Forsamlingsgård, som 
snedkermester Bent 
Staugaard kunne byde 
velkommen til.

Omkring 200 gæster greb 
chancen for at opleve én af 
Allan Olsens eft ertragtede 
solokoncerter. 

Det var 15. gang Allan 
Olsen lagde vejen forbi 
Sundeved for at give én af 
de særlige intime koncer-
ter, han er kendt for. 

Både sangene og hans 
underholdning mel-
lem musiknumrene 

byggede på en stor por-
tion humor og ironi, 
der fi k smilene frem hos 
publikum. I de fl otte 
rammer på Sundeved 
Forsamlingsgård kom 
både hans stemme og gui-
tarens klang til sin fulde 
ret. Også bestyrelsen på 
Forsamlingsgården, var 
meget glade for det fl otte 
fremmøde og musikken.

”Vores fornemste opgave 
er at lave så mange arran-
gementer til så forskelligt 

publikum som muligt, 
og det er denne koncert 
et rigtig godt eksempel 
på,” fortæller formanden 
for Forsamlingsgården, 
Mogens Dinsen og henvi-
ser til Forsamlingsgårdens 
fyldte kalender.

Den tæller både ugent-
lige aktiviteter som træ-
værksted, sysselaft en og 

loppemarked, men også 
særlige arrangementer 
som herrefrokost og gina-
ft en for kvinder. ■

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

November
18. november, 24. s. e. trinitas

Sottrup Kirke kl. 9:30 ved Mette Carlsen

20. november
Sottrup Kirke kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste ved Vibeke von Oldenburg

25. november, Sidste s. i kirkeåret
Nybøl Kirke kl. 10:30 ved Vibeke von Oldenburg

25. november
Sottrup Kirke kl. 16:00 Adventskoncert ved Michael Vogensen

29. november
Nybøl Kirke kl. 19:00 Adventsgudstjeneste ved Mads Jakob Jakobsen

December
2. december, 1. s. i advent

Nybøl Kirke kl. 19:00 ved Vibeke von Oldenburg
Sottrup Kirke kl. 10:30 ved Vibeke von Oldenburg

9. december, 2. s. i advent
Nybøl Kirke kl. 10:30 ved Vibeke von Oldenburg

Sottrup Kirke kl. 16:00 ved Vibeke von Oldenburg

16. december. 3. s. i advent
Sottrup Kirke kl. 19:00 ved Mette Carlsen, 

Koncert med Kor 92

24. december, Juleaften
Nybøl Kirke kl. 13:00 ved Mette Carlsen

Sottrup Kirke kl. 13:00 ved Vibeke von Oldenburg
Sottrup Kirke kl. 14:30 ved Vibeke von Oldenburg
Nybøl Kirke kl. 16:00 ved Vibeke von Oldenburg

25. december, 1. juledag
Nybøl Kirke kl. 10:30 ved Vibeke von Oldenburg

26. december, 2. juledag
Sottrup Kirke kl. 10:30 ved Vibeke von Oldenburg

30. december, Julesøndag
Sottrup Kirke kl. 10:30 ved Vibeke von Oldenburg

Adventsgudstjeneste i Nybøl Kirke:
Det er i år 10 år siden, at frivillige i Nybøl overtog husholdningsforeningens gode arrangement 

med at afholde Adventsgudstjeneste med efterfølgende samvær i Klubhuset i Nybøl. Det 
er frivillige, der afholder arrangementet hvert år, og det plejer at være meget velbesøgt.

I år er det torsdag den 29. november, hvor pastor Mads Jakob Jakobsen prædiker 
i Nybøl kirke kl. 19.00, og efterfølgende er der hygge i Klubhuset.

Alle er velkomne!

Spaghettigudstjeneste i Sottrup kirke:
Vi gentager successen og holder spaghetti-gudstjenest
tirsdag den 20. november, kl. 17.00 – 19.00. 

En hyggelig andagt i kirken, hvor vi synger børnesange og hører en historie, 
hvorefter vi spiser sammen i Det nye sognehus. Der er nu indrettet en hyggelig 

fortælle-krog, så vi kan få en godnathistorie, før vi skal hjem i seng.
Tilmelding til Vibeke von Oldenburg på sms 2057 5110 eller mail: vfvo@km.dk

Vel mødt!

Julekoncert med Michael Vogensen:
Søndag den 25. november, kl. 16.00

er der Julekoncert i Sottrup kirke.
Billetter til 50 kr. kan købes i Brugsen, eller hos menighedsrådsmedlem 

Henriette Kristiansen på mail: henriette1975@outlook.com

Januar
1. januar: Nytårsdag

Nybøl Kirke kl. 16:00 ved Vibeke von Oldenburg

6. januar
Sottrup Kirke kl. 9:00 ved Vibeke von Oldenburg
Nybøl Kirke kl. 10:30 ved Vibeke von Oldenburg

Gudstjenesteliste:

Frontfigur
Landmand Lars Bertram, 
der driver landbrug ved 
Blans, er blev frontfi gur 
for EU-modstanderpartiet 
Nye Borgerlige.

Partiformand Pernille 

Vermund deltog for nogen 
tid siden i hans 50 års fød-
selsdag, og nu arrangerer 
han møde med partifor-
manden på Tyrstrup Kro 
ved Christiansfeld. ■

Rykind til 
loppemarked
Nogle havde ryddet op i 
kælderen og skulle af med 
nogle af tingene, som de 
solgte fra en stadeplads i 

Forsamlingsgården i Vester 
Sottrup.
 Foto Jimmy Christensen

Med 200 gæster, kunne 
arrangør Bent Staugaard 
melde udsolgt til koncerten.
 Foto Lene Neumann Jepsen

Allan Olsen underholdt 
gæsterne med både 
sin musikalske kunnen, 
men også meget humor.
 Foto Lene Neumann Jepsen
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Hørt i byen
Den Gamle Kro i 
Gråsten fi k mandag 
ved 16.30-tiden stjålet 
en udendørs lampe. 
Lampen blev simpelt-
hen revet ud af væggen.

Gitte Bruhn, indehaver 
af Bruhns i Gråsten, 
afviklede torsdag 
aft en en succesfuld 
kundeaft en.

Marina Fiskenæs har 
haft  besøg af ubudne 
gæster natten mellem 
mandag og tirsdag. Der 
er stjålet nøgler og et 
ukendt pengebeløb fra 
et pengeskab.

Venskabsklubben på 
Gråsten Pleje center 
eft erlyser personer, der 
vil synge og spille én til 
to gange om måneden 
på plejecenteret.

Tanken i Ullerup har 
haft  indbrud onsdag 
nat, hvor der blev stjå-
let cigaretter.

Jens Peter Th omsen 
var én af de mange, der 
havde fundet vej til den 
stemningsfulde freds-
gudstjeneste i Kapellet 
i anledning af 100 året 
for krigens afslutning.

Gråsten Cykelklub 
sluttede søndagsturen 
af med kaff e og kakao 
hos Bageri Kock.

Ophørsudsalget hos 
Flügger farver går for-
rygende. Butikschef 
Pernille Aaskov Nielsen 
har fået tomme hylder, 
men der er stadig mu-
lighed for blandt andet 
at købe hobbyartikler 
og voksduge.

Sygeplejerske i Børne- 
og Ungdoms Psykiatri 
Syd jylland, Ragnhild 
Brink Bill, Egern sund, 
er blevet tildelt Den 
Kongelige Belønnings-
medalje i sølv. ■

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 ESønderhus 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

Boliger
LEJLIGHED I GRÅSTEN

Nyrenoveret lejlighed 2. sal – 70 m2 – m/ altan – i centrum 
med udsigt til Slotssøen ind� ytning fra 1. december

Husleje: kr. 4.500,- à conto varme kr. 400,- à conto vand kr. 100,-

Depositum: 3 mdr. husleje.

Ingen husdyr.

HENVENDELSE TLF. 29 63 59 68

Tak for 
opbakning og støtte
Tak for det store fremmøde til julelottospillet til fordel 

for juleaktiviteter og julebelysning i Gråsten centrum og 
Ulsnæs Centret.

Tak til Gråsten og Omegns Pensionistforening for � n 
afvikling af lottospillet og tak til slotsbyens handlende 

for de � otte gevinster.

Bageriet Kock

Bruhns

Den Gamle Skomager

Din Hørespecialist

Flügger farver

Fri Bike Shop

Garn & Tøj

Gisselmann

Gråsten Apotek

Gråsten Avis

Gråsten blomster

Hertug Blomster

Husets Frisør

Imerco

Kjeld Faaborg

Brudekjoler Laila Helt

Broager & Gråsten Radio 

Matas

MR

Møblér med Hebru

Netto

Nybolig

Ole Holm kontor- og butikstilbehør

Pro� l Optik

Salon Sanne

Studie 66

Sönnichsen Ure & Smykker

SuperBrugsen

Sydbank Gråsten

Tinsoldaten

Tøjeksperten

2-dreams

Tinsoldaten blev fejret
Af Lene Neumann Jepsen

Der var ikke mange le-
dige siddepladser i løbet 
af dagen, da Tinsoldaten 
fejrede sit skarpe hjørne.

Fra middagstid indtog gæ-
sterne alle siddepladser på 
Tinsoldaten, da forpagter 
Kim Stokholm inviterede 
på gratis grillpølser og 
fadøl.

Både stamgæster, tidli-
gere kunder, kolleger og 
konkurrenter tog imod 
det gode tilbud og var 
med til at fejre 30 år med 
Tinsoldaten i Gråsten. 

I løbet af dagen lagde 
mange vejen forbi værts-
huset og fl ere var kommet 
med gaver til forpagteren. 
Kim Stokholm havde 5-6 
hjælpere til at afvikle da-
gen, som bl.a. havde pyn-
tet op med mange festlige 
dannebrog.

Lidt før kl. 20 tyvstar-
tede Ulrik Jeppesen sit 
længe ventede musikalske 
comeback. Han rev pub-
likum med fra allerførste 
nummer, så der både var 
fællessang og dans på bor-
dene når han gav den gas 
på guitaren. ■

Det var en stuvende fuld Tinsoldat, der rundede 30 år. Fotos Lene Neumann Jepsen Forpagter Kim Stokholm og indehaver Kim Jakobsen kunne 
nyde jubilæumsfejringen.

Ulrik Jeppesen var tilbage i topform, da han hele aftenen 
underholdt med velkendte sange.

Tak fordi du handler lokalt
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Alt i murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

Tlf. 74 67 04 56 
info@rudebeck-byg.dk

Industrivej 7 · 6330 Padborg

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 tilfredshed

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  13. Grønlangkål med kålpølse og hamburgerryg

ONSDAG den  14. Boller i karry med ris og Wook Tai

TORSDAG den  15. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den  16. Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG den  17. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  18. Burger med pommes frites

MANDAG den  19. Kødsovs med pasta

Kun 69,-

Tømrerarbejde 
Snedkeropgaver
Tagarbejde 
Glarmester

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

SALG AF
  Køkkener
  Vinduer
  Døre

Alt i

7,90€

Reifen-Räder Struckmann • Gewerbedamm 3 • D-24955 Harrislee
Tel.: +49 461 / 900 14 41 • Mobil: +49 160 / 302 94 86 • Mail: r-r-g@online.de

Kvalitetsdæk 
til Tysklands 

LAVESTE 
DAGSPRISER!

Tæt ved grænsen i Padborg og nær 
Fleggaards indkøbcenter

DÆKSKIFT 

INDEN 48 TIMER!

RING - A
FTAL TID

Industrivej 11C, Padborg · Telefon 73 67 07 75
Motor-optimering.dk

Rullefelt-test
Bil- og bådvarmere

Elektroværksted
Mobiltelefon salg og reparation

Chiptuning

kr. 3000,-

Erfaring sikrer dig den bedste løsning

 Mobil nr. 22 25 84 07

Murerarbejde
Fliser og klinker

Renoveringer
Tilbygninger

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dk

Mindehøjtidelighed for de faldne
Af Dit te Vennits Nielsen

Bov Sogn markerede 
100-året for afslutningen 
af 1. Verdenskrig.
I gudstjenesten i Bov 
Kirke deltog 125 menne-
sker og efterfølgende var 
der en mindehøjtidelighed 
ved mindestenen foran 
kirken. ■

Sognepræst Marie Odgaard Møller med den smukke krans. Foto Dit te Vennits Nielsen

Formand for menighedsrå-
det, Marius Nørgaard, bar 
kransen hen til mindestenen.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Der blev holdt 1 minuts stilhed ved mindestenen, hvorefter de fremmødte sang "Altid frejdig 
når du går".  Foto Dit te Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt
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Dødsfald

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.530
LEVERING:

FK Distribution
TRYK:

OTM Avistryk A/S
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.

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

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 18. november kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 18. november kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 18. november kl. 14.00
Gudstjeneste i den tyske 
menighed ved Cornelia Simon

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

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Hærvejen 9, Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Kollundhus - Dit forsamlingshus

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

Fællesspisning
Søndag den 25. november kl. 18.00 

Menu: Vildtgryde med kartoffelmos og salat, herefter 
kaffe. Maden leveres af “Lindegården”, Kollund.

Efter middagen indlæg fra Nybolig i Padborg, 
hvor Ole Jepsen og Lena Dahlgaard vil 

fortælle om “Boligmarkedet i øjeblikket”.
Pris: 100 kr.

Tilmelding på tlf. 40 25 27 17 (gerne sms) 
eller mail på mpdamgaard@gmail.com 

senest den 21. november.

Sangaften
Tirsdag den 11. december kl. 19.00

3 lokale borgere forslår sange. 
I pausen serveres gløgg og æbleskiver. 

Derefter synges Julen ind.
Pris: 50 kr.

Alle er velkomne.

Agnes Jørgensen,  
Smedeby, er død, 86 år. ■

Sønderjyske Årbøger er på gaden
Af Dit te Vennits Nielsen

Historisk Samfund 
for Sønderjylland 
præsenterede forleden 
Sønderjyske Årbøger 
2018 på Oldemorstoft
De historisk faglige artik-
ler kommer vidt omkring 
i Sønderjyllands historie 
med indhold skrevet af 
professionelle forskere, 

amatørforskere og en en-
kelt erindringsskriver. 

Materialet med kildehen-
visninger vidner om en 
flot skreven historie, der 
gør Sønderjyske Årbøger 
til det førende danske 
videnskabelige tidsskrift 
inden for forskningen af 
Sønderjyllands historie. 

Historierne spænder 
bredt. Lige fra Hertug 
Hans den Ældres hof i 

Haderslev til 1901 med 
omtale af Krabbe-affæren, 
over 1920 med historier 
fra 1. Verdenskrig til 2. 
Verdenskrig og mod-
standskampen. I slutnin-
gen af bogen kan læseren 
få indblik i, hvordan 
mindretalspolitikken i det 
dansk-tyske grænseområ-
de egentligt fungerer i dag.

De otte forfattere fører 
læserne vidt omkring i 
de omkring 300 sider, 
hvor man traditionen tro 
kommer vidt omkring i 
Sønderjyllands historie. 

Sønderjyske Årbøger er 
udkommet siden 1889 i 
ubrudt rækkefølge. ■

Der var præsentation af Sønderjydske Årbøger 2018 på 
Oldemorstoft. Foto Dit te Vennits Nielsen 

Indsamling mod 
fattigdom
Kirkens Korshær i 
Padborg mangler 
indsamlere til søndag 
den 25. november.
Det oplyser indsam-
lingskoordinator Helle 
Samsø, Padborg.

Indsamlerne skal dække 
områderne Padborg, 
Bov, Kruså og Kollund. 
Interesserede kan hen-
vende sig i Kirkens 
Korshær, Torvegade 
3 i Padborg, eller på: 
danmarkmodfattigdom.dk. ■

Tak fordi du 
handler lokalt 28 spillede skat

Padborg Skatklub samlede 28 skatspillere til klubaften 
på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Vagn Christiansen, 
Aabenraa 1275 point
Nr 2 Robert Everhan, 
Padborg 1231 point
Nr 3 Hans Peter Jessen, 
Kruså 1053 point
Nr 4 A. C. Petersen, 
Padborg 1006 point
Nr 5 Peter Speck,  
Kollund 997 point

2. runde
Nr 1 Carl Erik Petz, 
Padborg 1057 point
Nr 2 Svend Aage Jessen, 
Aabenraa 885 point
Nr 3 A. C. Petersen, 
Padborg 862 point
Nr 4 Hans Emil Nissen, 
Bov 818 point
Nr 5 Hans Peter Jessen, 
Kruså 797 point
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For 7. år i træk er der julekoncert med den internationalt 
anerkendte sopran Bettina Hellemann Munch 
samt den berømte japanske pianist Michi Komoto 
på Fakkelgården i Kollund.

Der venter publikum en musikalsk oplevelse, hvor publikum 
hører uddrag af populære operaer og operetter og julesange.

Pris kr. 349,- 
som inkluderer julekoncert og ka� e og konditorens kage.

Tilmelding: LOF Syd tlf. 7342 1010 eller fritid@lof-syd.dk* * * 
* 
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Julekoncert på

Fakkelgården
Lørdag den 15. december kl. 14.00-16.00

* * * * 

* * 
* ** 

* * * 

* 

* **
* * * ** * * 
* 

* * * * ** * 
* 
* **"'* 

* 

* * * * * 

* 
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Tilmelding på
tlf. 2116 0683

Julemarked
på Egeskov Slot

OPSAMLINGSSTEDER
8.15 Cirkle K, Padborg
8.20 Bov Kirke
8.25 Kruså Bankocenter
8.30 Elektrikeren, Kollund
8.40 Bageren, Rinkenæs
8.45 Ahlmannsparken, Gråsten
8.55 Egernsund Gamle Skole
9.00 Broager Kirke
9.05 Nybøl Kirke
9.15 Alsion, Sønderborg
9.35 Netto Augustenborg
9.40 Aktivitetscenter, Guderup

BovAvis

Lørdag den 24. november

Efter opsamling kører vi til Fynshav, hvor vi sejler til Fyn.
Vi kører til den historiske Helnæs Kro, hvor vi får en dejlig 2 retters middag.

Så går turen videre Egeskov Slot, der er Fyns største julemarked.
Mellem veteranbiler og � yvemaskiner kan markedets gæster gøre en god handel.

Der oser af julestemning, når man ved 110 boder kan lade sig inspirere af alt fra kunsthåndværk 
og brugskunst til delikatesser og juledekorationer, som giver inspiration til julen.

Vi har ca. 3 timer til at nyde julemarkedet inden turen atter 
går hjemad med sejlruten Bøjden-Fynshav.

Vi er hjemme ved 18-tiden.

Pris 535 kr
som dækker kaffe og rundstykke, bus, guide, færgeoverfart t/r, 

middag, entre og æbleskiver med glögg.

Kollund Skole og Børnehus
Skolestart 2019

Skal dit barn begynde i 0. klasse til august 2019?
På Kollund Skole og Børnehus holder vi åbent hus 

mandag den 19. november kl. 9-11.
Du får mulighed for at se skolen samt at 

tale med lærere, pædagoger og ledelse.
Timeld dig gerne til skoleleder Søren Homaa

på 7376 8263 eller 405706796.
Kollund Skole og Børnehus

– læring til grænsen.
Tilbuddet er til forældre der ikke allerede 

har børn i vores børnehave.

Jens Enemark på scenen
Af Dit te Vennits Nielsen

Ældre Sagen i Bov ind-
bød søndag til hyggelig 
sammenkomst med 
ordene "hvorfor sidde og 
kede sig derhjemme, når 
man kan hygge sig med 
andre ude". Det tog 82 
mennesker imod, og de 
fik, hvad de kom for.
Dagen startede med 1 
minuts stilhed til minde 
om 100 års dagen for 1. 

verdenskrigs afslutning. 
Efterfølgende blev "Du 
som har tændt millioner 
af stjerner" sunget smukt 
akkompagneret af Knud 
Andersen fra Kollund.  

 Efter middagen holdt 
Jens Enemark foredrag om 

hans liv og levned. Det var 
et spændende foredrag, 
hvor Jens Enemark for-
talte om sin tid fra barn til 
sit voksne liv med mange 
iværksætterier undervejs. 
Der blev lyttet intenst, og 
folk var begejstrede. ■

Det blev en hyggelig 
eftermiddag i gode ram-
mer i Grænsehallerne.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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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 st.tv, 6500 Vojens

Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

AFTAL 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

Tilbudet gælder til og med d.30.11.2018 – tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter/gavekort. * inkl. et stel fra vores Vienna Design kollektion til en pris på 600 kr. og to premium 
overgangs-glas i freeformteknologi MG Vitality med letvægtsmateriale brydningsindeks 1,6 Dual superantirefleks-behandlede, hærdning og cleancoat. ** Før prisen er beregnet efter den regulær 
prisliste fra 02/2018  Meisterglas mærke brilleglas som er 3.500 kr. for et enkelt MG Vitality 1,6 Dual glas og et Vienna Design stel til 600 kr. Der giver en samlet pris på 7.600 kr. Gyldig for et nyt køb.

BLIV NU MEDLEM AF VORES
STORE KUNDEPANEL!
Den store glidende-overgangsglas-studie

Premium
overgangsbriller

TESTKUNDEPRIS
HALLMANN

  3.000,–kr.

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

Tak fordi du handler lokalt 

Sct. Pauli 28
6310 Broager
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GULD 
SØLV 
PLETSØLV
Kom forbi butikken og 
få et godt tilbud

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET 
Onsdag til søndag kl. 12-17

Tlf. 74 44 24 25 | Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

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

PADBORG
HAVEKREDS

SÅ ER DET JUL IGEN
Onsdag den 21. november kl. 19.30 

på Bov Bibliotek
Preben Madsen kommer forbi og viser 
ideer til advents og juledekorationer.

De fremstillede dekorationer bort 
loddes ved amerikansk lotteri.

Alle er velkomne.

Entre: Gratis for medlemmer.
Øvrige betaler kr. 50,- inkl. kaffe og kage.

Sønderjyske elitespillere 
træner børn med handicap

Af Dit te Vennits Nielsen

13-årige Clara Bred 
fra Kruså lider af 
den sjældne sygdom 
Noonan-Syndrom.

Sygdommen er forårsaget 
af en genfejl og hun er 
derfor motorisk hæmmet. 

Det seneste år har Clara 
Bred spillet håndbold 
i Sønderjyske Kidz 

i Aabenraa. Holdet 
bliver trænet af frivil-
lige elitehåndboldspil-
lere fra Sønderjyske i en 
turnusordning.

Clara Bred har igen-
nem træningen opnået 
en meget bedre motorik, 
er blevet en helt anden 
pige og er nu en rigtig 
holdkammerat.

Fra stort set ikke at kun-
ne gribe en bold, er hun 
nu blevet en rigtig hånd-
boldspiller. Hun nyder 
det gode sammenhold på 
teamet og tager sig gerne 
af nye spillere.

Holdet er etableret af 
Charlotte Hylleberg, der 
har gennemgået et kræft-
forløb og manglede noget 
at rive i. Hun er en ihær-
dig og meget vellidt leder, 
og børnene elsker hende. 

Holdet består af 
spillere i alderen 
6-18 år. De kommer fra 
hele Sønderjylland, og der 
er tre familier fra Kruså 
med. 

Clara Bred går til 
dagligt på Fjordskolen i 
Aabenraa, og både hun og 

hendes familie glæder sig 
meget til, at Fjordskolen 
flytter til Kruså.

"Det bliver så godt", 
stråler Clara Bred, der 
netop har fejret sin 
13 års fødselsdag med sine 
klassekammerater. 

SønderjydskE Kidz 
er blevet indstillet til 
"Danskernes Idrætspris 
2018", og man kan stemme 
på nettet. ■

Lykkeligaen er op-
stået igennem tidligere 
landsholdsspiller Rikke 
Nielsen, der har en datter 
med Downs Syndrom.

Rikke Nielsen orga-
niserede håndboldhold 
for børn med spe-
cielle udfordringer og 
udviklingshandicaps.

Lykkeligaen er i dag 
udbredt i hele Danmark 
med stor succes.

Under Lykkeligaen 
er SønderjydskE Kidz 
opstået. 

Deltagerne bliver hver 
mandag trænet af to 
frivillige fra SønderjyskE 
Håndbold.

Lederen Charlotte 
Hylleberg fra Aabenraa, 
som også er frivillig, har 
skabt samarbejdet.

Leder af SønderjydskE Kidz Charlotte Hylleberg med 13-årige 
Clara Bred. Foto Dit te Vennits Nielsen
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Julemarked 
LØRDAG DEN 8. DECEMBER

Oplevelsestur til Nordeuropas største og ældste julemarked i Lübeck. 
Julemarkedet er den perfekte lejlighed til at besøge den skønne 

middelalderby. Byens gamle middelaldergader i centrum er fyldt op 
med over 400 farverige juleboder med bl.a glühwein, honningkager, 

brændte mandler, juleudsmykning, glasgaver, julegodter og 
det verdenskendte Lübecker marcipan. Oplev de udsøgte 

indkøbsmuligheder, de skønne cafeer eller de hyggelge gågader. 

Pris: kr. 395,-
som inkluderer kaffe og rundstykke på henturen

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup aktivitetscenter . . . . . . . . . . . . . kl. 9.20
Augustenborg, Netto . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.25
Alsion, Sønderborg  . . . . . . . . . . . . . . . . .kl.  9.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.00
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.05
Egernsund ved elektrikeren  . . . . . . . . . .kl. 10.10
Ahlmannsparken Gråsten . . . . . . . . . . . kl. 10.20
Rinkenæs ved OK-tanken . . . . . . . . . . . kl. 10.25
Annies Kiosk, Sønderhav  . . . . . . . . . . . kl. 10.30
Elektrikeren, Kollund . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.35
Kruså Bankocenter  . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10.40
Circle-K ved  Industrivej i Padborg . . . . kl. 11.00

Ca. 4 timers shopping i Lübeck. Vi er tilbage ved 21-tiden.

BovAvisTilmelding til på 
telefon 2116 0683

i Lübeck
Vi vil gerne invitere til et fælles informationsmøde for 
forældre til børn der kan starte på Lyreskovskolen i 
 august 2019.

Torsdag den 15.november 2018 kl. 17.30-18.30 
ved læringstrappen i indskolingsfløjen.

På informationsmødet vil der dels blive informeret 
omkring overgang fra daginstitution til skole, generelt 
omkring skolen, at være barn i SFO’en, forventninger og 
hvilke overvejelser der er i forhold til skoleparathed.

Program
•  Velkomst og orientering om Lyreskovskolen

v. afdelingsleder Morten Heilmann Sørensen
•  Forældreindflydelse v. skolebestyrelsesformand Torben Nielsen
•  Skolestart – forventninger mellem skole og forældre v. afdelingsleder

Morten Heilmann Sørensen
•  Dagligdagen i en SFO v. ledelsen

•  Fra børnehavebarn til skolebarn – forklaring om,
hvad der sker indtil sommerferien v. ledelsen

Vi håber, at se rigtig mange af jer, til dette første 
møde mellem skole og forældre på Lyreskovskolen. 

Venlig hilsen
Lyreskovskolen

INFORMATIONSMØDE
for nye 0. klasse elever august 2019

Padborgvej 55A, 6330 Padborg · Tel. 73 76 84 20 eller 73 76 83 87 
www.lyreskovskolen.dk

Efter opsamling kører vi over grænsen og videre mod Hamborg, 
hvor der er julemarkeder overalt i den indre by.

På den smukkeste plads af dem alle, foran det imponerende historiske rådhus, står de hyggelige 
salgsboder med sukkerbagere, legetøjsmagere, kunsthåndværkere. Hamburger julemarkedet 
ved Mönckebergstraße, pragtfuldt og stort med 150 salgsboder, er også en besøgsmagnet.

”Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg” fascinerer med dets unikke julebelysning. 
Søger man ro og eftertænksomhed, så er julemarkedet ved St. Petri-kirken 

eller i og uden for Michel – Hamburgs vartegn – det helt rigtige. 
Kronen på værket i det julepyntede Hamborg er juleparaden, det festligt 

lysende optog af julemænd, rensdyr, alfer og meget mere.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Pris kr. 375,-
som inkluderer bus, guide og kaffe og rundstykker.

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

Julemarked
i Hamborg

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter . . . . kl. 8.20
Netto Augustenborg . . . . . . . . kl. 8.25 
Alsion, Sønderborg . . . . . . . . . kl. 8.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . kl. 9.05
Elektrikeren, Egernsund . . . . . kl. 9.10
Ahlmannsparken, Gråsten  . . . kl. 9.15
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . kl. 9.20
Annies Kiosk, Sønderhav . . . . kl. 9.25
Elektrikeren i Kollund . . . . . . . kl. 9.30
P-pladsen
ved Kruså Bankocenter  . . . . . kl. 9.35
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.40
Circle-K
ved Industrivej i Padborg  . . . . kl. 9.50

BovAvis

Lørdag den 1. december

Bov IF sender 
julekalender på gaden

Af Dit te Vennits Nielsen

Julen nærmer sig med 
hastige skridt. Det er 
ensbetydende med, at 
årets Bov IF julekalender 
snart kommer på gaden. 
Julekalenderen vil blive 
solgt ved dørsalg af et 
medlem fra en af Bov 
IF ś afdelinger. 
Kalenderen er som hidtil 
en form for lodseddel. I ti-

den fra den 1. december til 
24. december 2018 bliver 
der dagligt trukket 2 ga-
vekort á 200 kr. mens der 
den 24. december trækkes 
2 x 500 kr. til brug i en 
forretning, som fremgår af 
kalenderens bagside.

Der er præmier til en 
samlet værdi af 10.200 kr.

Vindernumrene offent-
liggøres hver dag i dagens 
forretning på Bov IF’s 

hjemmeside www.bovif.dk 
eller på Facebook under 
”Bov IF” samt i Bov Avis 
den sidste tirsdag inden 
jul.

Kalenderen koster 
kun 25 kr., og der er 
blevet trykt 2.000 stk. 
Overskuddet går ubeskå-
ret til ungdomsarbejdet i 
BOV IF, så ved køb af en 
kalender støtter man et 
rigtig godt lokalt formål.

Derfor håber Bov IF 
Hovedafdeling også, at 
der bliver tager godt imod 
sælgerne, når de banker 
på.

De resterende kalendere 
sælges i SuperBrugsen så 
længe lager haves. ■

Bov IF er klar med årets 
julekalender.
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Hørt ved Lyren
Basic Fitness i Padborg 
har startet et nyt tiltag 
med Fitness Boksning. 
Det giver både kondi-
tion, udholdenhed og 
vægttab. Basic Fitness 
er det eneste fitness 
center i byen, der 
tilbyder denne form for 
træning. 

Bov og Kollund 
kirker er med på 
julemarkedet, som 
Handicapforeningen 
LAH i den kommende 
weekend står for på 
Smedeby Kro. Frivillige 
damer er derfor i gang 
med at lave julepynt, 
småkager, marmelade 
og mange andre fine 
ting til salgsboden. 
Overskuddet går til 
betrængte familier i 
lokalområdet.

150 mennesker hørte 
GAZVæRK i Kollund 
Forsamlingshus lørdag 
aften, som både sang 
og dansede.

Bomlauget, der står 
for at vedligeholde de 
gamle grænsebomme, 
medvirkede forleden 
i DR 1 - Langt fra 
Borgen. 

I Kruså kørte en ældre 
dame først imod kør-
selsretningen ved den 
gamle Sydbank byg-
ning. Herefter krydsede 
hun vejen og kørte igen 
imod kørselsretningen 
- denne gang ned mod 
grænsekontrollen. Det 
blev politiet for meget, 
og de kom løbende og 
fik hende stoppet. Hun 
fortalte, at hun vill 
parkere, så hun kunne 
tage bussen. 

Mortens Aften i Fårhus 
Forsamlingshus blev 
en stor succes. Der var 
udsolgt,  men alligevel 
var der tomme pladser 
ved bordene. Flere 
havde nemlig taget 
fejl og troede, at det 
var lørdag aften, men 
det blev altså "fejret" 
fredag. ■

Bov lokalafdeling

Kender du ”Skyen” hvad er det 
og hvordan kan det bruges

Tirsdag den 20. november kl. 14.00 – ca. kl. 15.30 
på Bov bibliotek i kælderen

Willi Nielsen fra Ældre Sagen giver en introduktion til 
”Skyen” samt gode ideer til hvordan man kan bruge den.

”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

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer til

ADVENTSHYGGE
Onsdag den 28. november kl. 19.00

i Grænsehallernes Multisal
Der er sørget for underholdning denne aften bl. a. 

med præst Maria Louise Odgaard Møller.
Der afholdes som sædvanlig amerikansk lotteri, 

og foreningen sørger for gevinsterne.
Pris for kaffe og kløben samt 10 stk lodder: kr. 100,-

Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig og underholdende aften.
Tilmelding til Giesela Paulsen tlf. 7467 3815 eller mobil 4057 1607 fra 

torsdag den 15. november kl. 12.00 til senest mandag den 19. november

På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

Udlejning af Fårhus 
Forsamlingshus
Af Dit te Vennits Nielsen

Fårhus Forsamlingshus 
kan stadig lejes på 
samme vilkår som hidtil. 

"Der er flere folk, der har 
fået helt galt fat i vores nye 
tiltag. De tror ikke, man 
kan leje forsamlingshuset 
som hidtil, fordi kok-

ken Tobias Hennigs er 
blevet tilknyttet stedet. 
Forsamlingshuset kan 
stadig lejes præcis som 
hidtil, idet man blot lejer 
huset og selv står for 
resten. Men hvis man 
ønsker det, så kan man 
også leje en hel pakke", 
fortæller formand for 
Fårhus Forsamlingshus 
Jan Jessen. 

Tobias Hennigs er 
uddannet kok og kan 
bestilles til at lave maden 
i forbindelse med en 
udlejning. Man kan også 
bestille mad ud af huset 
fra firmaet "Kaalhovedet", 
som Tobias Hennigs ejer. ■

Lis & Per underholder på 
Valdemarshus
Af Dit te Vennits Nielsen

Kan man lide at synge 
med på kendte sange, 
er der chance for det 
fredag den 23. novem-
ber, hvor den kendte 
duo Lis & Per besøger 
Valdemarshus i Padborg. 
Ægteparret Lis og Per 
Kauczki på henholdsvis 
75 år og 78 år er en del 
af den danske kulturarv. 
Oprindeligt er de begge 
uddannede frisører, men 
debuterede i 1966 som 

sangere. De har udgivet 
mere end 40 albums og 
har solgt over 1 million 
eksemplarer. De har op-
nået både sølv-, guld- og 
platinplader. 

Det meste kendte hit er 

sangen "Vore allerbed-
ste år", der ofte spilles i 
radioen.

Parret stammer fra 
Silkeborg og har børnene 
Lone, Ole og Gitte. ■

Lis & Per har optrådt sam-
men i 52 år.

Petanque
Bov IF Petanque har spillet præmiespil på banerne i 
Padborg. Følgende spillere kunne tage en vinpræmie 
med hjem:

Birthe Sørensen,  
Ruth Stubberup,  
Carl Erik Petz,  
Mie Petersen,  
Dieter Greisen,  

Henning Kjellerup,  
Anne Marie 
Christiansen,  
Ruth Sønderup  
og Lis Johansen. ■

Indbrud i spillehal
Der har været indbrud i 
en spillehal tilknyttet Q8 
på Thorsvej i Frøslev.
Gerningsmændene har 
brudt et vinduesparti 
op med et koben og har 
derefter brudt tre spille-

automater op for et ukendt 
beløb.

Desuden har brudt en 
vekselautomat op og stjå-
let indholdet, som løber 
op i 42.000 kroner. ■

BoligSyd, afd. 54 i Padborg får hjertestarter
Når et hjertestop ind-
træffer, betyder hurtig 
hjælp forskellen på liv 
og død.
Derfor har Nick Sarauw 
på vegne af BoligSyd, afd. 
54 taget initiativ til at få 
hængt en hjertestarter op 
på afdelingens område på 
Egevej 2-6 i Padborg.

Hjertestarteren, der er 
doneret af TrygFonden, 
kommer til at hænge 
udendørs, så den er til-

gængelig hele døgnet og 
kan ses på hjertestarter.dk.   

Ca. 4.000 personer fal-
der om med hjertestop i 
Danmark hvert år, og godt 
13 pct. af dem overlever. 
Hvis der er vidner til 
hjertestoppet, øger deres 
indsats med livreddende 
førstehjælp og stød fra en 
hjertestarter, inden ambu-
lancen når frem, chancen 
for, at personen overlever. 
Hvert minut tæller, og den 

mest effektive behandling 
mod hjertestop er et elek-
trisk stød til hjertet. 

Derfor har BoligSyd, 
afd. 54 søgt om og netop 
modtaget en hjertestarter 
fra TrygFonden, og med 
hjertestarteren følger et 
kursus, hvor afdelingens 
ejendomsfunktionær og 
frivillige fra BoligSyds 
afdelinger bliver uddan-
net i livreddende første-
hjælp, og i hvordan man 

bruger hjertestarteren. 
På kursusdagen bliver 
hjertestarteren overrakt 
af Mikkel Linnet, medlem 
af TrygFondens regionale 
råd i Region Syddanmark, 
på vegne af TrygFonden.

"Vi er meget glade for, 
at BoligSyd, Afd. 54 har 
taget initiativ til at få en 
hjertestarter hængt op, 
for jo flere der hænger 
rundt i landet, jo større er 
chancen for, at der er en i 

nærheden, hvis uheldet er 
ude. Vi ved, at chancen for 
at overleve et hjertestop 
øges, hvis man får stød 
fra en hjertestarter, inden 
ambulancen når frem, 
så derfor er det vigtigt 
at udbrede kendskabet 
til, både hvor hjertestar-
terne hænger, og hvordan 
man bruger dem", siger 
Grethe Thomas, pro-
jektchef for TrygFonden 
Akutindsatser. ■
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Tak fordi du handler lokalt 

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

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

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

…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

Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk

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

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

1. oktober - 31. december 2018

PH 3/2 Ravfarvet Glas Bordlampe
Design: Poul Henningsen

Vejl. udsalgspris kr. 9.995

Limited Edition

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

CVR 34 22 35 72

Nørrevej 45c · Kollund · 6340 Kruså
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Murer afdeling
Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Træfældning
Træfældning, Stubfræsning
Beskæring & Topkapning

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design & alm vedligehold
Hækkeklipning
Beskæring af frugttræer og buske

Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Dennis Lorenzen 2758 8750

Klaus Tranum 2047 5290

Ejner Tranum 5050 8722
www.LTnatur.dk

Snerydning og Saltning
Af fortov, indkørsel, store & små parkerings områder
Privat og Erhverv

" Få lavet en fast aftale, og vi kigger automatisk forbi"

Fem skarpe til Finn Kristensen
Navn: Finn Kristensen
Bopæl: Padborg
Alder: 63 år
Beskæftigelse: 
Disponent og næstfor-
mand i Bov CC
Gift med Anni og 2 døtre

Hvad har været din 
bedste ferie?
"Jeg har været mange 
dejlige steder på kloden 
og nydt dem med sol og 
god mad. De bedste som-
merferier har dog været, 
når min kone Anni og jeg 
cyklede Danmark rundt. 
Det var herligt og skønt at 
opleve vores smukke land 
på cykel fremfor at drøne 
rundt i bil på motorvejene. 

Det kan virkelig anbefales, 
at man tager på cykelferie 
i Danmark. Der er ingen 
stress og ingen mobiltele-
foner. Det er bare at nyde 
det".

Hvilken kendt person 
ville du helst spise en god 
middag sammen med?
"Hvis jeg måtte vælge 
en kendt person til en 
middag, så ville det helt 
klart blive Dronning 
Margrethe. Hun er 
Danmarks bedste ambas-
sadør og hende ville jeg 
ganske klart kunne lære 

rigtigt meget af. Jeg ville 
lytte til hende og notere 
mig de ting, hun har prak-
tiseret for hele Danmarks 
befolkning. Efter maden 
er der da endelig een man 
kan nyde en cigaret sam-
men med".

Hvad laver du om 10 år?
"Om 10 år har jeg vel gang 
i lige så mange ting, som 
jeg har nu. Jeg kunne 
tænke mig, at jeg gør 
nyttige ting for de ældre 
i kommunen. Motion er 
bedre end medicin, og jeg 
har nogle idéer i tankerne, 

men dem beholder jeg for 
mig selv indtil videre".

Dyrker du sport?
"Ja mon ikke. Jeg cykler i 
Bov CC på motionsplan 
om sommeren. Desuden 
har jeg stiftet Padborg 
Vandrelaug for 3 år siden. 
Her er vi nu ca. 40 med-
lemmer, som hver søndag 
om vinteren går mellem 7 
og 10 km. Ligeledes dyr-
ker jeg håndbold-fitness. 
Håndbold har været hele 
mit liv, og det kan jeg ikke 
slippe. Hver dag går jeg en 
lille tur efter fyraften med 
en beboer på vores vej, for 
at hjælpe ham".

Er du endt der, hvor 
du gerne vil være?
"Ja, jeg havde som ung en 
drøm om at blive kok, for-
di jeg elskede at lave mad, 
og det gør det stadig, men 
heldet var, at jeg kom ind i 
vognmandsbranchen. Her 
har jeg så været i de sidste 
45 år og har ikke fortrudt 
det een eneste dag. Det er 
en spændende branche, 
der sker noget nyt hver 
dag, og her bliver jeg, 
indtil jeg går på efterløn 
næste år. Måske. ■

Finn Kristensen elsker de 
hjemlige cykelferier. 
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Diabetesdag i Padborg
Af Dit te Vennits Nielsen

Onsdag den 14. no-
vember er det Verdens 
Diabetesdag. I den 
forbindelse er det muligt 
at få taget en risikotest 
og få råd og vejledning 
hos specialister verden 
over.
I Padborg er det Lone og 
Sandra Bakowsky i Klinik 
for fodterapi, der onsdag 

tilbyder gratis test mellem 
kl. 10-16.

Testen er syv simple 
spørgsmål, som skal give 
et svar på, om man befin-
der sig i risikogruppen for 
at udvikle type 2-diabetes. 
Er man i risikogruppen 
er der meget man kan 
gøre for at forebygge 
sygdommen.

I Aabenraa kommune 
går 840 personer rundt 

med type 2-diabetes uden 
at vide det, og ca. 4.200 
personer skønnes at have 
prædiabetes, forstadiet til 
type 2-diabetes. ■

Nyt trænerteam i Bov IF fodbold
Af Dit te Vennits Nielsen

Trænerteamet for Bov IF 
Fodbold i 2019 er klar.
Det bliver Torben Ryberg 
og Karsten Soll.

Begge to er lokale dren-
ge, som også tidligere har 
arbejdet sammen. De skal 
i meget tæt samarbejde 
køre videre med de to 
nyoprykkede hold i serie 
2 og serie 4. Samtidigt har 

de som opgave at videre-
udvikle holdene. 

Per Bo vil som hidtil stå 
for målmandstræning, 
mens Rasmus Hansen 
fortsætter som holdleder 
for 1. holdet.

Lars Johnsen skal sam-
men med Frank Thietje 
også være omkring det 
nye team og serie 4.

Træningsstart bliver 26. 
januar 2019. ■
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Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk
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...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

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rc� .de  •  www.rc� .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

• BILLIG shuttle for transport
til/fra Hamborg Lufthavn
med afhentning på hjemadressen

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

HUSK! Hvad du � nder på nettet, får du også ved os!

Pris 
495,-

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

BovAvis

OPSAMLINGSSTEDER
Aktivitetscenter, Guderup  ................  Kl.  8.30
Netto, Augustenborg  ........................ Kl.  8.35
Alsion, Sønderborg  ............................ Kl.  8.55
Nybøl Kirke  ......................................  Kl.  9.10
Broager Kirke  ...................................  Kl.  9.15
Egernsund elektrikeren  ....................  Kl.  9.20
Ahlmannsparken, Gråsten  ................ Kl.  9.25
Bageren, Rinkenæs  ........................... Kl.  9.35
Annies Kiosk, Sønderhav  .................. Kl.  9.40
Elektrikeren, Kollund  ....................... Kl.  9.45
Kruså Bankocenter  ........................... Kl.  9.50
Bov Kro  ............................................  Kl.  9.55
Circle K, Padborg  ............................. Kl. 10.00

Rømø-Sild
Søndag den 2. december

Vi kører til Rømø, hvor vi ser øens � otte kirke. 
Derefter sejler vi fra Havneby til Sild. Ombord på færgen 
nyder vi en frokostmenu. På Sild køres over Kampen til 

Kejtum Kirke og videre til Vesterland. Vi bliver sat af 
ved øens lille hyggelige julemarked, og derfra 
er der lejlighed til at slentre en tur ned ad den 

mondæne hovedgade. 

Inkl. bus, ka� e og rundstykker, 
sejllads Rømø-Sild t/r, frokostmenu og 

eftermiddagska� e, der serveres i bussen

Træner Torben Ryberg. Træner Karsten Soll.

Flot julestemning 
i Padborg
Padborg Torvecenter har Sønderjyllands flotteste juleudsmyk-
ning, som kunderne kan glæde sig over i tiden op mod jul.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Lone Bakowsky tilbyder 
diabetestest.
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