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GRÅSTEN · PADBORG

YOGA
HOLDTRÆNING
I WELLNESS

Fredsted the
Økologisk

OPSTART DEN
15. JANUAR
2019

Flere varianter

DANMARKS
BILLIGSTE

Fredag d. 25/01 2019

KÆRESTE

VELVÆRE AFTEN KL. 18:00-22:30

Fra

349

Start med en 2 retters menu
fra kl. 18.00 – 19.30 og gå
derefter i wellness afdelingen
og få en fantastisk aften med
din eneste ene.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten Tlf. 7365 0033

2 pakker

15,-

.
Spar kr

65-,

Hushandler
Sommerhushandler

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

BRILLELEJE

Ejerlejlighedshandler

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

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Hold på faconen –spis på Perronen
Tirsdag den 1. januar kl. 12.00 er vi igen klar
med masser af tømmermandsburgere

Lej f.eks. 3 par briller

99,-

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30
Lørdag
9.30 - 12.00

Leif

Åben:
Mandag – Fredag
11.00 – 20.00
Henning

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

pr. måned

Alle briller i butikken er med i lejeordningen.
Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md.
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
✔ Fugearbejde
✔ Termoruder
✔ Tagarbejde

Perlegade 16, 6400 Sønderborg
Rådhusgade 9, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

✔ Forsikringsskader
✔ Vinduer og døre

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

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

Lørdag – Søndag
12.00 – 20.00

Kongevej 75, 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 35 70

Gråsten Avis og Bov Avis
ønsker alle læsere
og annoncører
et godt og
lykkebringende nytår

2

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 aktiviteter i december

Månedens salme

Søndag den 30. december ... kl. 11.00.... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Hver måned vælger organist Rut E. Boyschau en salme, der er af nyere dato
og derfor ikke er at finde i vores salmebog. Vi kalder den månedens salme.

Mandag den 31. december ... kl. 11.00.... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Mandag den 31. december ... kl. 14.30 ... Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Fredag den

Tanken er, at vi i Adsbøl kirke og Gråsten Slotskirke synger denne salme
under samtlige gudstjenester. Dette for at lære nye tekster og toner.

4. januar .......... kl. 19.00 ... Hellig 3 Kongers gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 6. januar .......... kl. 17.00 .... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke med Nytårsparade
Tirsdag den 8. januar .......... kl. 19.00 ... Læsekreds i Gråsten Præstegård
Søndag den 13. januar .......... kl. 11.00 ... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Januar: ”Du skjuler dig i lyset”. Tekst Holger Lissner, mel. Erling Lindgren.
Uddeling af julehjælp

Onsdag den 16. januar .......... kl. 14.30 ... Sangeftermiddag i Ahlmannsparken

Vi har igen haft mulighed for at
uddele julehjælp til familier, der har
haft brug for en håndstrækning.

Søndag den 20. januar .......... kl. 9.30 ..... Gudstjeneste i Adsbøl Kirke
Onsdag den 23. januar.......... kl. 19.00 ... Salmestafet i Adsbøl Kirke
Søndag den 20. januar .......... kl. 11.00.... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Dette er kun muligt, fordi
andre hjælper os!

Søndag den 27. januar .......... kl. 11.00.... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Onsdag den 30. januar.......... kl. 19.00 ... Menighedsrådsmøde i Præstegården

TAK til alle jer, der har støttet
julehjælpsarbejdet på forskellig
vis i Gråsten-Adsbøl sogn.

Godt nytår!

Hellig 3 Konger i Adsbøl Kirke

Så har vi lagt endnu et år bag os og tager hul på et nyt; farvel til alt det
gamle, en frisk start, en ny chance og masser af nytårsforsæt.

Fredag den 6 januar kl 19.30 er Adsbøl Kirke rammen for en gammel
tradition, som vi vil tage til os; nemlig Hellig 3 Kongers gudstjeneste.

Klimaforandringer, forurening og flere der har brug for hjælp af forskellig art.
Det er den verden vi kigger ind i – det bør fylde mest i 2019 – for alle!

Hellig 3 Konger markerer, at vise mænd fra Østerland besøgte Jesus
i Betlehem. Traditionelt betyder dagen også, at julen er forbi.

Økonomisk hjælp, praktisk hjælp, psykisk hjælp. Hjælpen har mange navne – kald
den hvad du vil; de der har evnerne og ressourcerne har stadig pligten!

Julen varer ikke lige til påske, men i kirken varer den alligevel helt
til Hellig 3 Konger. Hvis du vil følge gammel skik, skal du først
pynte op til jul umiddelbart før juleaften og så vente med at jule
af til Hellig 3Konger. På Hellig 3 Kongersaften er det så tid at spise
julesmåkagerne op og tænde det trearmede helligtrekongerslys.

Lad 2019 være året, hvor vi favner og rykker mere sammen. Lad nærværet,
næstekærligheden og de vigtige ting fylde, frem for de materielle.
Dé der har brug for hjælp, skal kunne bede om den uden skam og de der kan hjælpe, skal
løfte. Sammen er vi stærke, sammen er det sjovere og sammen kan vi rumme mere og flere!

Galette des Rois er en særlig fransk kongekage,
som stammer helt tilbage fra 1500-tallet.

Godt nytår til alle!

Helle Blindbæk

Alle er velkomne!

Formand, Gråsten – Adsbøl Menighedsråd

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten og Adsbøl.

Vi serverer kaffe og Galette des Rois efter gudstjenesten.

Sognepræst
Hanne Beierholm Christensen
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
hanc@km.dk

Menighedsrådsformand:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf. 4040 6077
hebl@privat.dk

Kirkebil
Ønsker du at komme til gudstjeneste, men ikke
har transportmulighed, så ring efter kirkebilen.
Der skal ringes lørdag inden kl. 18.00, for at
deltage i en søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon 7010 7800

3

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

Nytårsparade
Den årlige gudstjeneste med
Nytårsparade afholdes i år
søndag den 6. januar 2019
kl. 17.00 i Gråsten Slotskirke.
Spejderne og FDF’erne deltager
i denne festlige gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der suppe i
præstegården, hvor alle er velkomne.

Sangeftermiddag
Vi inviterer til sangeftermiddag i Ahlmannsparken den 16. januar kl 14.30.
Menighedsrådsformand Helle Blindbæk binder denne eftermiddag
sammen med fortællinger, fællessang og kaffe.
Pris kr. 50,- for kaffe og kage.
Alle er velkomne!

Babysalmesang

Salmestafet i Adsbøl Kirke

Babysalmesang er et tæt samvær mellem barn og forældre på barnets vilkår.

Kom med til en dejlig aften med salmesang i Adsbøl
Kirke onsdag den 23. januar kl. 19.00.

Grundtanken er, at man bedst forstår ved oplevelse og indlevelse, og at kristendom
og et selvfølgeligt forhold til kirken er noget der indleves helt fra begyndelsen.
Babysalmesang er både sang og musik, bevægelse
og rytmik, med udgangspunkt i salmer.
Vi synger salmer, børnesange, danser, lytter til musik og leger med rim og remser.
Babysalmesang er for børn i alderen 3 – 10 måneder og deres forældre.
Forløbet strækker sig over 8 tirsdage.
Den musikalske del varer ca. 30 min. Vi slutter af med
hyggesnak og drikker en kop kaffe/the sammen.

Vi har støvet en gammel aktivitet af, som vi havde for nogle år siden.
Dengang hed den ”Syng med de kendte”. Nu har vi ændret aktivitetens
navn, men indholdet er det samme: 4 mennesker, der har deres gang
i lokalområde, fortæller denne aften om de overvejelser, de hver
især har gjort sig, om tre salmer fra Den Danske Salmebog.
Vi glæder os til at byde velkommen til:
Viceforstander Henriette Ebbesen
Frisør Inger Fjordbæk

Babysalmesang afholdes tirsdag formiddage i Gråsten Slotskirke
og begynder i henholdsvis januar og august måneder.

Graver Leo Sørensen

Holdstørrelsen er ca. 10 børn med forældre.
Babysalmesang varetages af kirkesangeren.

Vi glæder os til en hyggelig aften med fællessang, hygge og kaffe i kirken.

Tilmelding er nødvendig men ikke bindende. Tilmeldingen sker
på vores hjemmeside: www.graastenadsboelkirker.dk

Folketingsmedlem Benny Engelbrecht
Alle er velkomne

Nyt hold: Tirsdag den 15. januar.
Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk
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Kærligt farvel til Paul Kjærgaard
Af Gunnar Hattesen

Skoleleder Paul
Kjærgaard fik mange
rosende ord med på vejen, da han sagde farvel
til de godt 500 elever på
Gråsten Skole.
For 62-årige Paul
Kjærgaard blev sidste
skoledag en ganske
særlig dag. I skolens hal
sang skolens elever for
ham og sammen med sit
rockband gav han en lille
afskedskoncert.

Paul Kjærgaard har siden 2002 stået i spidsen på
Gråsten Skole. ■

Paul Kjærgaard blev meget glad for den rørende afsked,
Foto Jimmy Christensen
skolens elever tog med ham.

VINTERUDSALG

HERTUG BLOMSTER

Start torsdag den 3. januar kl. 10.00

ALT

RESTSALG
I GARN
KR.

KR.

OVERDRAGELSESSALG
2.-3. JANUAR

÷30%

Butikken i Gråsten afhændes, herefter
ﬁnder I os kun i Augustenborg.

50,-

Byd foråret velkommen

25,-

Restsalg af
poeplanter
og brugskunst

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

RESTSTATIV

PR. NØGLE

BLOMSTER

÷50%

VIN, ØL & SPIRITUS
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Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Ulsnæscentret · Tlf. 74 65 43 44

HERTUG BLOMSTER
Oplag: 13.480 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansv. redaktør

CHOKOLADE

Mediechef

Gunnar Hattesen

Ingrid
Johannsen

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

Nygade 1, 6300 Gråsten · Tlf.: 41 10 10 85 · Email: 4655@interﬂora.dk

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.

Kommunikationskonsulent
Lene Neumann Jepsen
På barsel

Kontor:
Åbningstider:

Grafisk
tilrettelæggelse

Telefon 23 23 73 37

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Antonio Fernandez

clf@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Grafisk
tilrettelæggelse
Bogholder
Fotograf

Jette Nørlund Pedersen

Telefon 29 25 95 50

bogholder@graastenavis.dk

Jimmy Christensen

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

Reporter

Telefon 61 44 07 80

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

baj@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

ssk@graastenavis.dk

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Signe Svane
Kryger
Telefon 2972 4454

Find os online her: www.graastenavis.dk
Artikelmateriale sendes til
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til
annonce@graastenavis.dk

Grafisk arbejde

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk
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UDSALG
på alle efterårs- og vintervarer

UGE 1

30%

UGE 2

40%

UGE 3

50%

fra torsdag den 3. januar

fra torsdag den 10. januar

fra torsdag den 17. januar

Undtaget alle nyheder, i forvejen nedsatte varer, Bülow,
Summerbird, specialiteter fra Hr. Skov og Wolford-strømper.

Modetøj & specialiteter

Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28
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Vurderede dyreste hus
Lena Dahlgaard, der er
medindehaver af Nybolig
Padborg/Gråsten, deltog
Lille Juleaften i Hammer
slags julespecial, der blev
sendt på DR TV.
Turen gik til Syd
frankring, hvor mæglerne
skulle gætte på 4 forskellige huse. Et af husene var
det dyreste hus, der nogensinde har været med i
Hammerslag - og med det
skæveste bud til følge. ■

28 til juleaften i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Det emmede af god julestemning, da foreningen
KGGO holdt juleaften i
Gråsten.
Ved 15-tiden begyndte
gæsterne at ankomme.
Juletræet blev pyntet, der
kom lys og julepynt op i
festlokalet og bordet blev
dækket.
Mens gæsterne ventede på juleaften, sang

Ejendomsmægler Lene
Dahlgaard vurderede dyrt
hus i Sydfrankrig.

Vi starter vort store

G
L
A
S
D
U
R
E
T
VIN
Torsdag den 3. januar kl. 10.00

Henriette Sonne og spillede på guitar.
Råvarerne til julemenuen var doneret af
SuperBrugsen Gråsten og
drikkevarer blev givet af
Den Gamle Skomager.
Julegaverne var sponso-

reret at byens forretninger
og private.
"Gæsterne hyggede og
alle ville gerne deltage næste år igen", siger formand
for KGGO, Svend Schütt. ■

FØDSELSDAGS UDSALG
VI FEJRER 4 ÅRS
FØDSELSDAG

FRA TORSDAG D.03.01.2019 KL.12

BRUDEKJOLER
FRA.2000 KR.
KONFIRMATIONS - & FESTKJOLER

FRA.500 KR.
BRUDE HUSK
TIDSBESTILLING!

SPAR
25%

www.brudekjoler-lailahelt.dk

SPAR
35%

SPAR
40%

SPAR
50%

R
ShelPtA
til
op

70%
Stativ med frit valg
kr. 50,kr. 100,- og kr. 200,-

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

Borggade 4, Gråsten • Tlf. 5151 3678
Vi modtager mobilepay og kontanter

GENERALFORSAMLING

Hermed indbydes medlemmer af Graasten
Handelsstandsforening til den ordinære generalforsamling

Onsdag den 23. januar kl. 18.00
på Den Gamle Kro
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse og
fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Gunnar Hattesen – modtager genvalg
Kim Stokholm – modtager genvalg
Karina Sönnichsen – modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Gitte Bruhn
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer til Graasten
Handelsstandsforening og Jubilæumsfonden
H. Philip Jensen – modtager genvalg
Boy H. Lorenzen – modtager genvalg
8. Beretning, regnskab og valg vedrørende
Jubilæumsfonden.
På valg: Erik Witte
9. Eventuelt
Sædvanen tro er bestyrelsen vært ved
et efterfølgende traktement.
Tilmelding til Gunnar Hattesen på tlf. 2116 0683
senest fredag den 18. januar 2019.
På bestyrelsens vegne
Gunnar Hattesen
Formand
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UDSALGSSTART
TORSDAG DEN 3/1
KL. 9.00

OP
TIL

PÅ MASSER AF VARER FRA VORES KENDTE BRANDS
TORSDAG
FREDAG giver vi
LØRDAG
ÅBNINGSTIDER
Tirsdag 9.30 - 17.30
Onsdag 9.30 - 17.30
ÅBNINGSTIDER
Mandag
- torsdag
9.30 - 17.30
Torsdag
9.00..........
- 17.30
Fredag ........................... 9.30 - 18.00
Fredag 9.30 - 18.00
Lørdag ........................... 9.00 - 16.00
Lørdag
9.00 - 13.00
Søndag
........................
10.00 - 15.00

Gråsten

20%
på ikke nedsatte varer

Slotsgade
· 6300 Gråsten
· Tlf. 74 65 30 31
Slotsgade
7• 76300
Gråsten
www.toejeksperten.dk
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
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Blomsterbutik i Gråsten
skifter ejer
Af Lene Neumann Jepsen

Hertug Blomster i
Gråsten får i det nye
år en ny, men samtidig
velkendt ejer.
Fra 2019 hedder ejeren
på blomsterbutikken i
Gråsten Line Frederiksen.
”Blomstertorvet” bliver
navnet på butikken De
fleste kunder i Gråsten
kender allerede Line
Frederiksen, 27 år da hun
har haft sin daglige gang
og ansvaret for butikken
i Gråsten de sidste tre år.
Men fra årsskiftet bliver

blomsterforretningen i
Gråsten en selvstændig
enhed og ikke længere en
del af Hertug Blomster i
Augustenborg.
Tid til forandring
Line Frederiksen vil
gerne starte på en frisk
og modernisere forholdene. Derfor holder
Blomstertorvet lukket i
januar måned, så der er
tid og ro til renoveringen.
Nye møbler, et kølerum,
en personalestue og nogle
lag maling skal til for,
at Line Frederiksen kan

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

Line Frederiksen glæder sig
til at tage imod både nye og
velkendte kunder i hendes
nye butik ”Blomstertorvet”,
der åbner 1. februar 2019.


Foto Lene Neumann Jepsen

sætte sig eget præg på
butikken.
Hun ønsker sig, at butikken står helt skarpt, når
den åbner.
Derfor blev der ikke en
renovering midt i travlheden op til jul, men i

stedet en måneds lukketid
i januar. Selvom det bliver
hendes egen stil, der indtager butikken, kan kunderne forvente den samme
gode kvalitet.
”Vores sortiment ændrer

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

Teddy’s Salon

udvider og åbner salon
i Ulsnæs Centret
Mandag den 7. januar kl. 8.00

Tanja
og Trine

der begge har
arbejdet 10 år som
frisør, glæder sig til
De har en
at byde kunderne ”godtepose”
velkommen
klar til de 10
første kunder

r
Vi byde
e
n
r
e
kund
en
m
m
velko

Malene
og Teddy
fortsætter i
salonen i
Egernsund

Reception
Søndag den 6. januar kl. 12.00-15.00
Vi byder på en grillpølse og lidt godt til ganen

Åbningstider: Mandag – fredag kl. 8.00 – 16.00 · Mobil 5179 2343

Teddy’s Salon
Ulsnæs Centret · tlf. 5179 2343
Sundgade 61, Egernsund · tlf. 7444 2343

sig ikke meget. Det er
fortsat de eksklusive varer
af god kvalitet, vi fører,”
fortæller Line Frederiksen.
Fra barnsben
Livet med blomster begyndte tidligt for Line
Frederiksen, da hendes
mor havde blomsterbutik
i Augustenborg i mange
år. Her hjalp Line til og
forretningen blev en del af
hendes opvækst.
De seneste fem år har
Line arbejdet fuld tid indenfor blomsterbranchen
og har derfra kunnet
samle en masse erfaring
og viden. Line bor i

Augustenborg med sin
mand Tomas, der er tømrer og de to børn, Lukas
på 4 år og Tobias på 7 år.
Hun glæder sig til den
nye tilværelse,
”Jeg har altid drømt
om at være selvstændig.
Det her er den perfekte
mulighed,” fortæller Line
Frederiksen.
Det er en ny start for
mig, og nyt navn, men
Line tror ikke hun skal
starte fra bar bund.
”Jeg håber butikkens
mange trofaste kunder
tager godt imod mig,”
siger en spændt Line
Frederiksen. ■

Højskoledag
AFGANG FRA
Guderup Aktivitetscenter . kl. 7.30
OK-tanken, Augustenborg ... 7.40
Alsion, Sønderborg .............. . 7.50
Nybøl Kirke ......................... 8.05
Broager Kirke ....................... 8.10
Elektrikeren Egernsund ........ 8.15
Ahlmannsparken, Gråsten .... 8.20
Bageren Rinkenæs ................ 8.25
Bankocenter, Kruså .............. 8.40
Bov Kirke ............................. 8.50
Circle K, Padborg .................. 9.00

Torsdag den 7. februar
på Jaruplund Højskole

Efter opsamling kører vi til Jaruplund Højskole, der ligger syd for Flensborg.
PROGRAM
Kl. 09.30
Kl. 10.00
Kl. 10.45
Kl. 12.00
Kl. 13.30
Kl. 15.00
Kl. 15.45
Kl. 17.00
Kl. 17.15
Kl. 18.00

Kaffe og rundstykke
Velkomst og introduktion om højskolen ved forstander Karsten Dressø
Formand for højskolen, Kristian Kjær Nielsen: Myter i højskolen
Middag
Tidligere formand for Sydslesvigsk Forening,
skoleleder Dieter Küssner: Mit Sydslesvig
Kaffe med kage
Sange fra Højskolesangbogen ved højskolelærer Rigmor Eybye.
Afslutning ved forstander Karsten Dressø
Aftensmad
Hjemkørsel

595,-

Kr. 595,- som dækker bus, måltider på højskolen, foredrag og sangtime.
Tilmelding på
tlf. 21160683

BovAvis
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JAN. KL. 18-21

Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole
Ungdomsskolevej 78, 6500 Vojens
Telefon 74 54 11 29 • www.vgie.dk

Adventure Efterskolen
Dyntvej 113, 6310 Broager
Telefon 74 44 27 62 • www.adventure-efterskolen.dk

Hoptrup Efterskole
Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev
Telefon 74 57 10 14 • www.hoptrupefterskole.dk

Sundeved Efterskole
Bovrup Storegade 5, Bovrup, 6200 Aabenraa
Telefon 74 68 03 11 • www.sundeved-efterskole.dk

Gram Efterskole
Slotsvej 19, 6510 Gram
Telefon 74 82 04 82 • www.gram-efterskole.dk

Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14, 6270 Tønder
telefon 74 72 44 33 • www.eeskole.dk

Dybbøl Efterskole
Ragebølskovvej 3, 6400 Sønderborg
Telefon 74 48 70 80 • www.dybboelefterskole.dk

Deutsche Nachschule Tinglev
Grønnevej 51, 6360 Tinglev
Telefon 74 64 48 20 • www.nachschule.dk

Frøslevlejrens Efterskole
Lejrvejen 85, 6330 Padborg
Telefon 74 67 66 44 • www.fle-skole.dk

Sportsefterskolen SINE
Idrætsvej 23, 6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 49 90 • www.sine.dk
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Rejs med rabat i 2019

Vi ønsker godt nytår med disse nytårstilbud
fra vores faste leverandør af kvalitetsferier.
Husk rejsekoden for at få din specialrabat!

Suite mod tillæg

Sommerluksus i Salzburgerland

8 dages ferie på Hotel Alte Post Bad Hofgastein HHHH i Bad Hofgastein, Østrig
Gasteinerdalen i de østrigske alper kan fremvise en perlerække af celebre kurbyer, som i 1800-tallet skød op omkring en række helsebringende termiske kilder. Midt i dalen, omkranset af høje bjergtinder, ligger Bad Hofgastein,
som har dalens største kurbadeland med indendørs og udendørs bassiner fyldt med vand fra byens kilder. På kirketorvet ligger det 4-stjernede hotel, der følger op på de bedste kurtraditioner og byder velkommen til en østrigsk
sommeridyl akkurat lige så blomstrende som hotellets frodige facade i gæstfrihedens hjemland. Her har I fri adgang til wellnessafdelingen og mulighed for at bestille behandlinger i alle afskygninger. Bjergtinderne omkring
byen kalder på vandreture på blomstrende sætere i krystalklar alpeluft, som også nås med byens kabinebane.
Ankomst lørdage 1.6.-24.8.2019.

Sommer ved Gardasøen

•
•
•
•

7 overnatninger
7 x morgenbuffet
7 x 4-retters middag
Fri adgang til wellnesscenter
med bl.a. spa og udendørs
swimmingpool
• Gastein Card med op til
50 % rabat på mere end
50 aktiviteter og
fri transport med bybus

Gæstebedømmelse 4 af 5

3.099,Pris pr. pers. i dbl. værelse

Normalpris 3.399,Pristillæg 29.6.-26.7.: 450,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-11 år ½ pris.
2 børn 12-15 år 30 % rabat.
Maks. 2 børn pr. værelse uanset alder.

Ferie på Schloss Klink

Pris pr. pers. i dbl. værelse fra

2.599,-

Hotel Limonaia i Limone Sul Garda, Italien
Fiskerbyen Limone Sul Garda er nærmest hugget ind i de
høje bjergskråninger på Gardasøens nordvestlige side, omgivet af duftende citron- og olivenlunde. I udkanten af byen
ligger jeres hotel med både indendørs og udendørs poolområde – højt hævet over landskabet og med en fantastisk
udsigt over de små fiskerhuse i byens krogede gyder.
Valgfri ankomst 6.4.-19.10.2019.

Kroophold på Lolland

•
•
•
•

7 overnatninger
7 x morgenbuffet
7 x aftenbuffet
Værelse med balkon eller
terrasse
• 4 vinsmagninger med 3 guidede
rundvisninger samt rabat på
køb på lokale vingårde

Børnerabat
2 børn 0-5 år gratis.
2 børn 6-11 år ½ pris.
Maks. 2 børn pr. vær. uanset alder.

2 nætter fra 1.
4 nætter fra 2. 249,099,-

Gæstebedømmelse 4,4 af 5

Schloss Klink i Mecklenburg-Vorpommern, Nordtyskland
Forestil jer en ferie, hvor hverdagen bliver sat helt ud af kraft:
Schloss Klink er en lille, romantisk tidslomme, hvor I kan nyde
udsigten over vandet fra swimmingpoolen, mens I glæder jer
til at få serveret en god middag i en af slottets fem restauranter. Måske vil I spadsere en tur langs søpromenaden inden
da, måske sætter I jer bare med en bog foran Orangeriet?
Valgfri ankomst 1.1.-20.4.2019.

The Cottage HHH i Nysted, Danmark
Her er jeres kroophold lagt i naturens smukkeste rammer
kun et stenkast fra stranden ved Nysted Nor, og på en gåtur
langs vandet til f.eks. den lille, hyggelige Nysted Havn (1 km)
kan I nyde en storslået udsigt over mod Ålholm Slot. Men
I skal også glæde jer til at stifte bekendtskab med kroens
gode køkken, hvor der er lige så stort et hjerte bag de kulinariske kreationer som bag værtskabet, og på The Cottage
venter der altid en hyggelig middagsoplevelse i romantiske
rammer - eller en iskold øl på solterrassen.

1.249,-

4 nætter fra 1.
7 nætter fra 2. 249,949,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år 649,1 barn 6-11 år 1.149,-

Hotel Karoli i Sydtyskland
Glæd jer til en skøn kør selv-ferie til sydtyske Bayerischer
Wald med indkvartering på komfortabelt panoramahotel og
all inclusive! Her bor I højt over feriebyen Waldkirchen med
udsigt fra restauranten og solterrassen over det flotte landskab med bløde bakker og skovklædte bjerge. Her starter
hver dag med en stor morgenbuffet, og efter dagens eventyr kan I nyde en dejlig middag med drikkevarer ad libitum.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Ankomst søndage 6.1.-20.10.2019.

Ankomst onsdage, torsdage og
fredage 20.3.-28.6.2019.

Husk rejsekode
GRAASTENBOVAVIS

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.

asse

Pris pr. pers. i dbl./enk. værelse fra

2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x 2-retters middag
1 x 3-retters middag/buffet
Værelse med terrasse og
tekøkken

Specialtilbud på kør selv-ferie arrangeret i samarbejde med:

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

All inclusive i Bayern

Normalpris 1.399,-

Gæstebedømmelse 4,3 af 5

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 4-retters middag/buffet
på ankomstdagen
• Velkomstdrink
• 1 dags cykelleje
(værdi EUR 9,-)
• Wellnessgavekort (EUR 20,-)
• 10 % greenfeerabat

Værelse med balkon/terr

Pris pr. pers. i dbl. værelse

•
•
•
•
•

1.649,Normalpris 1.799,Pristillæg 11.-22.4.: 250,-

Normalpris fra 2.899,Pristillæg i udvalgte perioder.
3 nætter fra 1.
5 nætter fra 1. 149,849,-

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.749,Normalpris 2.049,Pristillæg i udvalgte perioder
•
•
•
•
•

4 overnatninger
4 x morgenbuffet
3 x frokostsuppe
3 x kaffe med kage
4 x 4-retters middag

Børnerabat
1 barn 0-6 år gratis.
2 børn 7-14 år 70 % rabat.
Maks. 2 børn pr. vær. uanset alder.

PRØV LYKKEN
i vores konkurrencer
Deltag på happydays.nu
og vind ferier, gavekort og meget andet!

Afbestillingforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-.
Børnerabat ved 2 betalende voksne. Nogle hoteller opkræver en mindre turistskat.

11

Klasselotteriet kommer til Rådhus Kiosken i Gråsten
Helle Jakobsen (tv) og
Karen Füchsel glæder sig
til at forklare kunderne alt
om de gode vinderchancer
i Danmarks ældste lotteri
– Klasselotteriet.

sig tid til deres kunder og
den personlige relation –
og det betyder meget for
Klasselotteriet”.
Siden 1753 har millioner
af danskere spillet med i
Klasselotteriet. Selveste
H.C. Andersen har sågar
spillet med tilbage i 1873,
hvor han blev vinder af en
af de store gevinster. ■

Fakta om
Klasselotteriet

Af Gunnar Hattesen

Rådhus Kiosken i
Gråsten er blevet
forhandler af Danmarks
ældste lotteri.

Hos Rådhus Kiosken
på Torvet i Gråsten
kan de næsten ikke få
armene ned, da kiosken
netop er blevet forhandler af Danmarks ældste
lotteri- Klasselotteriet.

Der er smil på læberne
hos Karen Füchsel og
Helle Jakobsen i Rådhus
Kiosken.
”Vi har længe haft et ønske om at blive forhandlere af Klasselotteriet – og

derfor glæder vi os også
meget over, at vi nu kan
forhandle Klasselotteriet
til borgerne i Gråsten hos
os”, lyder det fra Karen
Füchsel og Helle Jakobsen.
Udsigten til den ny

forhandler i Gråsten
glæder også leder for
Klasselotteriets kundeservice, Dorthe Bøje
Rasmussen:
”Rådhus Kiosken er en
dejlig indbydende butik,
som ligger fint placeret på
et hyggeligt lille torv med
gode muligheder for parkering – og så har butikken rigtig gode åbningstider”, udtaler Dorthe Bøje
Rasmussen, som tilføjer, at
også den gode service spiller en stor rolle.
”Helle og Karen er to
søde kvinder, som tager

Klasselotteriet er
Danmarks ældste lotteri,
stiftet i 1753 af Kong
Frederik 5.
Lotteriet har årlig gevinstpulje på over 550
millioner kr. – og hver
måned trækkes der over
40.000 vindere
Der afholdes trækning
hver måned fra den
15.-19.
Overskuddet fra
Klasselotteriet er en del
af Udlodningsmidlerne,
som udloddes til gavn
for gode formål.

OPNOTERING OG UDLEJNING AF BOLIGER
I GRÅSTEN ANDELSBOLIGFORENING
Boliger i Gråsten Andelsboligforening udlejes
fremover via fælles venteliste hos SALUS
SALUS har fælles venteliste for 8 boligforeninger, der tilsammen har
over 8.000 boliger fordelt i større del af Sønderjylland.
Boligerne søges via www.salus-bolig.dk

Står du allerede på ventelisten til Gråsten Andelsboligforening
• Du beholder din
anciennitet på
ventelisten.
• Du får et
informationsbrev i januar,
hvor du kan læse mere.

www.graasten-bolig.dk
74 65 30 10
admin@graasten-bolig.dk

• Hvis du ikke modtager
brevet inden udgangen
af januar, er det en god
ide at kontakte os, så
vi er sikre på, at du står
korrekt på ventelisten.

• Hvis du kun ønsker at
søge bolig i Gråsten
Andelsboligforening,
skal du ikke længere
betale til ventelisten
hos SydDanskBolig.

www.salus-bolig.dk
73 45 65 00
salus@salus-bolig.dk
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Gevinst

10 års jubilæum

Benny Gisselmann overrækker gavekort til Lars
Salomonsen, Gråsten.
Han var den heldige vinder blandt mere end 100
deltagere i konkurrencen
om et kroophold udloddet af Shell - Gisselmann
i forbindelse med deres
25 års jubilæum. ■

VAT Refund Supporter
Charlotte N. Madsen,
Tørsbøl Vestermark, kan
den 1. januar 2019 fejre
10 års jubilæum i momsafdelingen i FDE A/S.
Charlotte N.
Madsen er



ansat i team 2, og hun
arbejder primært med
momsrefusion for transportvirksomheder fra
Polen. ■

Charlotte N. Madsen

Foto Charlotte Gisselmann

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Hans Henrik Fischer

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder
internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning
- Bestyrelsesarbejde
- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Procedure

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk
Planetvej
2 • 6300 Gråsten

Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800

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

Bygningskonstruktør, murermester

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
•
Reparationer med;
Vi udfører opgaver i totalenterprise

www.fischer-advokatfirma.com

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

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

Annonce.indd 1

28-01

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

Tømrer med speciale i
restaurering og renovering
Karsten Haupt
Hovgård 1- 6300 Gråsten
tlf. +45 2093 2590
hauptaps@gmail.com

www.haupt-aps.dk

af fredede huse, bygninger,
kirker og bindingsværkshuse.

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16
Ulsnæs 21 | 6300 Gråsten | www.gev-aps.dk

Claus: 2019 8158 | Kjeld: 2019 8159 | Tlf: 7465 1651
INGEN OPGAVE ER FOR STOR, EJ HELLER FOR LILLE

www.el-teknik.dk

· Ombygning · Renovering · Totalenterprise

BENT
CHRISTENSEN

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

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

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

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG
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FOREDRAG MED

LISBETH
DAHL
MANDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 19.00
BENNIKSGAARD ANNEKS
SEJRSVEJ 100, RINKENÆS · 6300 GRÅSTEN

Undskyld, jeg …

I Snurom er der opsat en bænk, som gør det nemmere for blaffere og bilister at finde hinanden
og arrangere transport sammen.
Foto Ingrid Johannsen

Lisbeth Dahl har livet igennem stolet på sin intuition. På scenen, hvor hun har stået
gennem mere end 50 år. Og i privatlivet, der har budt på dramatiske op- og nedture.
Hun vil bramfrit og humoristisk fortælle om sit utraditionelle liv og dele ud af alt det, tilværelsen
har lært hende på godt og ondt. Om at vokse op med en stedmor og selv blive en. Om de
skiftende mænd, hun har elsket og mistet. Om sin karriere som skuespiller og instruktør.
Lisbeth Dahl vil komme med et levende, livsklogt foredrag om at lytte til sin indre stemme og
klare sig gennem tilværelsen uden at lade sig tynge af fortrydelse eller hvad andre mener.

Billetter kan købes i Rådhuskiosken, Matas og Bruhns

Det er sket efter anvisning
af Kværs-Tørsbøl-Snurom
Landsbylaug.
Bænkene fungerer som
stoppesteder for blaffere

Arrangører: Gråsten Handel og LOF Syd

GUDSTJENESTER
I KVÆRS KIRKE:
Søndag den 13.januar kl. 09.30
1.søndag efter Helligtrekonger
ved Helle Domino Asmussen

Af Gunnar Hattesen

I Kværs, Tørsbøl og
Snurom er der opsat
bænke til blaffere, som
skal gøre det nemmere
at køre sammen.

Pris kr. 175,-

Kværs Kirke
– også din kirke

Tag på tomlen fra Gråsten,
Kværs, Tørsbøl og Snurom
på farten og bilister med
mod på at tage en ekstra
passagerer med.
Opsamlingssteder for
blaffere kendes blandt
andet fra Tyskland og
Holland og er kommet til
Gråsten-egnen for at gøre
det nemmere for blaffere at komme rundt på
tomlen. Og for med større
synlighed i landskabet at

K

irkesiden for
Kværs sogn

GRANDÆKNING

inspirere flere til at prøve
den bæredygtige, men for
mange mennesker ellers
ret grænseoverskridende
transportform.
Politiet og vejdirektoratet
har godkendt placeringerne, der er udvalgt efter
at være steder, hvor bilisterne er nede i fart og kan
holde ind. ■

Kværs Sogn
– også dit sogn

GODT NYTÅR

Igen i år har kirkegårdspersonalet præsteret den flotteste grandækning
på vores kirkegård. Det er et meget smukt syn i den klare vintersol.

Kværs menighedsråd ønsker alle
et rigtig godt nytår 2019.

Søndag den 27.januar kl. 09.30
3.søndag efter Helligtrekonger
ved Helle Domino Asmussen

AKTIVITETER:
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 24.januar kl.19.00
Mødelokale Kværs Præstegård

ET NYT ÅR I MENIGHEDSRÅDETS
FUNKTIONSPERIODE
Inden første søndag i advent, hvor det nye kirkeår begynder, skal
menighedsrådet have afholdt konstitueringsmøde. I Kværs menighedsråd
blev dette gjort i forbindelse med menighedsrådsmødet den 29.november.
Til følgende poster blev valgt:
• Formand Lilian Jensen
• Næstformand Carmen J.Christensen
• Kasserer Conny Lorenzen
• Kirkeværge Hans Jørgen Bollmann
• Kontaktperson Helga Nehrkorn

KONTAKT

Sognepræst
Helle D. Asmussen
Telefon 74 65 92 50
Mobil 23 60 08 31
Mail
heda@km.dk

Kordegn
Susanne Elefsen
Kirkekontoret i Gråsten
Telefon 20 80 71 70
Mail
sel@km.dk

Kirkegården/Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Telefon 20 32 17 89
Mail
kirkegaardene@gmail.com

Formand for Menighedsrådet
Lilian F. Jensen
Mobil 29 63 53 50
Mail
lilian.frees.jensen@gmail.com

Kirkeværge
Hans Jørgen Bollmann
Telefon 74 65 94 25
Mail
bollmann@bbsyd.dk
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Sæt kryds

TILLYKKE

☐ Tillykke uden foto max. 25 ord

Gråsten
100 kr.

☐ Tillykke med foto max 25 ord ................................................................................. 125 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

Selvbestemmelse så
langt som muligt
Onsdag den 23. januar kl. 14.30 - 16.30
i Ahlmannsparken, Gråsten.
En demenssygdom betyder, at man mister færdigheder,
men hvad med de rettigheder man har?
Jurist i Ældre Sagen Susanne Holm vil komme ind på
• Muligheder for at bevare sin
selvbestemmelsesret trods demens
• Fuldmagter, plejetestamenter og livstestamenter
• Værgemål
• Pårørendes ret til inddragelse
• Indflytning i plejebolig – krav til samtykke
Pris kr. 50,- for medlemmer
kr. 70,- for ikke medlemmer
Priserne er inkl. kaffe og kage
TILMELDING ER NØDVENDIG FRA DEN 3. JANUAR
TIL DEN 21. JANUAR INKL.
til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05 eller SMS

Hejsa Belinda
Du ønskes hjertelig tillykke
med de 40 år den 1. januar
Rigtig dejlig dag knus
og kram familien

Har du valgt skole til dit barn?

Indskrivning
til skolestart 2019

på Æblegård Friskole
Lørdag den 12. januar kl. 10.00-12.00
Både nye og allerede indskrevne børn
inviteres til en hyggelig formiddag,
hvor vi fejrer deres skolestart.
Benyt chancen for at møde de øvrige børn
og forældre i den kommende 0. klasse.
Evt. henvendelser til skoleleder Else Mølgaard
på aeblegaard@aeblegaard.dk

Søndagscafé
Søndag den 3. februar kl. 12.00 – ca. 14.00
i Ahlmannsparken, Gråsten.
Dagens middag: Kong Fidde`s livret med tilbehør,
1 glas vin, øl eller vand og en kop kaffe.
Pris: kr. 100,- for medlemmer
kr. 120,- for ikke medlemmer
For 60+ som gerne vil hygge sig og
spise sammen med andre.
TILMELDING SENEST ONSDAG DEN 30. JANUAR
til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05, gerne via SMS.

GRÅSTEN

Ordinær
generalforsamling

Vindere af Julekonkurrencen
i Gråsten Avis

UGE 51
Eva Clausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broager
Metha Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Karen Atzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Jørgen Christiansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruså
Annelise Hansen. . . . . . . . . . . . . . Dynt, Broager
Ketti Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Bodil Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . . .Egernsund
Kim Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerndrup
Kim Steenholdt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rinkenæs
Anna-Lena A. Johannsen . . . . . . . . . . . Gråsten
Bent Clausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Bodil Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Inga Godt Johannsen . . . . . . . . . . . . . . . . .Nybøl
Michaela Hoeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Anette Jespersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ullerup
Kresten Bøttger . . . . . . . . . . . . . Alnor, Gråsten
Vinderne kan afhente deres gavekort på Gråsten Avis,
Slotsgade 1, 1. sal, Gråsten i kontorets åbningstid:
tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15,
fredag kl. 13-15
Kontoret er LUKKET til og med 1. januar 2019

Fårhus Forsamlingshus

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

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting
Afhentning og udbringning efter aftale

Torsdag den 24. januar kl. 19.00
på Den Gamle Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

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

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 6. januar kl. 17.00
ved Niels Refskou. Nytårsparade

ADSBØL KIRKE

BROAGER KIRKE

Søndag den 6. januar kl. 10.30
ved Mads Jacob

EGERNSUND KIRKE

Fredag den 4. januar kl. 19.00
ved Niels Refskou

Søndag den 6. januar kl. 11.00
ved Mette Carlsen

KVÆRS KIRKE

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 6. januar
Vi henviser til Gråsten Slotskirke

Søndag den 6. januar kl. 10.30
ved Marianne Østergård.

NYBØL KIRKE

Søndag den 6. januar kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 6. januar kl. 9.00
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

Torsdag den 3. januar kl. 19.00
ved Lis-Ann Alexandra Rotem. Meditationsgudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 6. Januar
Kein Gottesdienst

Unge er vilde med at bo i
Huset Konkel
Af Herdis Thomsen

De første 100 dage er
gået for Huset Konkel
som bo- og træningstilbud for unge med
særlige udfordringer - og
de er gået godt. I huset
lærer beboerne at flytte
hjemmefra og nyder
samtidig at være sammen med andre unge.
Selv om der er flere krav
og pligter her, end da de
boede hjemme, så nyder
de at stå på egne ben.
I køkkenet hænger madplanen, og i køleskabet og
fryseren i kælderen har
beboerne hver deres hylder. Der er beboermøde
hver uge, og med madplanen følger også pligten
til at få købt ind. Der skal
FAKTA
Huset Konkel er et
bo- og træningstilbud
til unge med særlige
udfordringer. Huset har
plads til 12 unge, men
har foreløbig seks beboere. Alle de unge er over
18 år, og de har deres
egen lejlighed med bad
og tekøkken. Derudover
er der fælles køkken og
vaskekælder. Om dagen
er de unge i gang med
deres uddannelse, typisk
STU - Særligt Tilrettelagt
Uddannelse.
Udgangspunktet er, at
de unge bor her, mens
de er under uddannelse,
maksimalt tre år. Målet
er, at de derefter flytter i
egen bolig.
Der er personale fra
kl. 6.30 til 22 fra mandag
til lørdag, dog til kl. 23
fredag og lørdag i Huset
Konkel. Personalet
omfatter foreløbig
fire pædagoger og en
afdelingsleder.
Ejendommen på
Konkel 14 i Gråsten
er oprindelig bygget
som alderdomshjem,
men har senest været
indrettet med boliger til
borgere med psykiatriske
udfordringer.

også dækkes bord og ryddes op bagefter - det er der
også en plan for.
"Jo, der er mange flere
pligter her, end da jeg boede hjemme. Men det er
rigtig rart".
Det er en af Huset
Konkels foreløbig seks
beboere, Maria Cecilie
Meldgård, der fortæller,
og hun ser faktisk selv lidt
overrasket ud, mens hun
siger ordene og opdager
paradokset:
"Men der er rart her,
fordi vi har et fællesskab vi har f.eks. lavet julepynt
sammen og har pyntet
op. Det er også rart med
pligter, når man får hjælp
til at vise, at man godt kan
leve op til dem. Jeg føler,
at jeg selv bestemmer over
mit liv her", siger Maria,
der håber, at hun kan uddanne sig til "noget med
dyr", når hun er færdig
med sin STU.
Maria kendte Huset
Konkel en smule i forvejen, inden hun flyttede
ind den 1. november. Hun
havde nemlig overnattet
hos en veninde der, og
det gav hende bare endnu
mere lyst til selv at flytte
ind.

Unges muligheder
Vivi S. Melgaard er ansat
som socialpædagogisk
vejleder i Huset Konkel og
fortæller, at pædagogikken tager udgangspunkt
i de unges liv og deres
muligheder:
"Det handler meget om,
at vi laver realistiske aftaler, støtter undervejs efter
behov og evaluerer. Jeg
oplever, at de unge er rigtig glade for at blive set og
hørt, og at det motiverer
dem til at tage ansvar for
sig selv og deres liv", siger
Vivi S. Melgaard.
Ud over praktiske opgaver i hverdagen støtter,
guider og vejleder pædagogerne også med at lægge
budget og f.eks. tjekke op
på, at regninger er betalt.
Der holdes fin orden
De unge lejligheder fortæller om unge, der er
stolte af og gerne vil holde
orden i deres lejlighed.
Forestillingen om rodede
teenagehybler holder slet
ikke her. Hos f.eks. 18-årige Andreas Byllemos, der
var en af husets første
indflyttere tilbage i september, ligger der hverken
tøj, sko eller tomme soda-
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Andreas Byllemos nyder sin
nye bolig, hvor der på én og
samme tid er fællesskab,
plads til at være sig selv og
støtte i en ny tilværelse, når
han nu er flyttet hjemmefra.


Foto: Kim Tof t Jørgensen

vandsflasker og roder. Der
er nydeligt ryddet op.
For Andreas er det et
nedsat syn, der er en
udfordring:
"Jeg gør rent hver søndag, og det har jeg støtte
og vejledning til, fordi jeg
simpelthen ikke kan se,
om jeg får alt snavset væk.
Jeg får også støtte til andre
ting, som jeg ikke kan på
grund af mit syn, f.eks.
indkøb og madlavning.
Men der er også meget,
jeg kan gøre selv, og det
er rigtig godt", fortæller
Andreas, der er i gang
med 10. klasse Plus.
Andreas har f.eks. selv
styr på, med hjælp fra
alarmer på sin telefon,
hvornår og hvilke øjendråber han skal tage.
"Når jeg er færdig med
10. klasse, vil jeg meget
gerne tage HF eller gymnasiet, hvis jeg kan få
hjælp til nogle løsninger
pga. mit syn, og jeg vil
gerne læse til pædagog",
fortæller han.
Når han ikke er i skole,
træner han bl.a. i selv

Dødsfald

at gå til bussen, og han
spiller på sin basguitar
og hører musik, f.eks. er

han stor fan af Fall Out
Boys, Imagine Dragins og
Nephew. ■

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A
Telefon 74 65 03 03

En smuk
afsked...
”At opfylde ønskerne for de nærmeste
er vores vigtigste opgave”.
– Gitte og Steen Kristensen

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Lukket søndag

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

* 16. februar 1929
† 22. december 2018
er uventet sovet ind.
Begravelsen har fundet sted.

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
En værdig og smuk afsked
Afdødes ønsker i centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

•

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

Tak for venlig deltagelse og blomster.
Familien

Carla Johansen Schulz,
Gråsten, er død, 89 år. ■
Inga Rohde, Gråsten, er
død, 82 år. ■

Erik Chr. Holm, Broager, er
død, 91 år. ■

Rie Rabøl Jørgensen

Når døden rammer, står de efterladte ofte tilbage med
mange ubesvarede spørgsmål: Hvilke tanker gjorde
den afdøde sig om, hvor bisættelsen skulle finde
sted? Og hvilke sange skulle synges?
Med "Min sidste vilje" kan du i god tid tilkendegive
dine tanker om din afsked med livet - og hjælpe dine
kære med at sige kærligt farvel. Hos Helmich & Søn
står vi altid til rådighed for en uforpligtende personlig
samtale, og du er velkommen til at kontakte os.
Læs mere om "Min sidste vilje" og opsparingsord
Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11
Storegade
39 · Nordborg
· Telefon 74 45 11 45på www.helmichbegravelse.dk
ningen
"Elysium"
Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

for venlig deltagelse ved

Familien

Martin Good

- men dine kære har brug for, at du sætter ord på dine tanker...

Hjertelig tak
bisættelse.

Svend Hedegaard

Det kan være svært at tænke på døden

Taksigelser
Børge Frank Andresen´s

www.als-begravelse.dk

Gråsten Bedemandsforretning

Vor kære mor, svigermor,
mormor, farmor, oldemor og tipoldemor

Carla Johannsen Schultz

Tlf. 74 45 80 11
Tlf. 74 44 95 29
Tlf. 74 45 11 45

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

Gråsten&Omegns

Begravelsesforretning
Helmich&Søn

Vi træffes hele døgnet

Jytte Rasmussen Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34, Gråsten
74 65 94 33
Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning
74 42 36 81
Arnkilgade 15, Sønderborg
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Broagerland får halv
million til overlevelse
Af Gunnar Hattesen

En halv million kroner
skal hjælpe indbyggerne
på Broagerland til at
finde ud af, hvordan de
kan standse fraflytningen fra den sønderjyske
halvø.

Ansøgningen om penge
til pilotprojektet har
Ingebeth Clausen lavet i
samarbejde med Broager
lands fem landsbylaug,
Broager Udviklingsforum,
Sønderborg Kommune og
landdistriktforsker Hanne
Tanvig fra Københavns
Universitet.

Pengene er bevilget af
Erhvervsministeriet.
Pilotprojektet går ud på
at skabe en "frilandsby",
som hvor borgerne er
fritaget for nogle love
og regler, som hæmmer
vækst og udvikling. ■

Indbrud Indbrud i villa
På Sletmarken i Broager
har der hen over julen
været indbrud i en villa. Et
vindue blev brudt op med
et koben. ■

Ved et indbrud i en villa i
juledagene i Teglparken i
Egernsund blev der stjålet
en pendel designet af
Louis Panton.

Tyven kom ind i huset
ved at bryde en terrassedør op .■

Batdrenge fra Broager
røg til tops
BUI-Bordtennis har i efterårsturneringen deltaget
med flere ungdomshold i
DGI's turnering.
Et af drengeholdene, som
består af Rasmus Krogh
Petersen, Alexander

Nissen og Christian
Staadsen Petersen, vandt
forleden et finalestævne i
Ty ved Silkeborg.
Her blev Odder slået med
5-2. I semifinalen gik det

Sag om forsvunden urne
bliver henlagt
Politiets efterforskning
har ikke ført til opklaring
af, hvem der har fjernet
en urne med aske fra en
33-årig.
På et tidspunkt fra oktober 2016 til august 2018
har nogen gravet urnen

op fra de ukendtes grav på
Broager kirkegård.
Kirkegårdspersonalet
opdagede i slutningen af
august, at urnen var væk,
og anmeldte sagen til
politiet.
Trods afhøringer af de
pårørende er det ikke

Fra ufaglært til skolelærer
Af Julius Bock

Lars Christian Jægerhof
er glad for sit nye job
som lærer på Broager
Skole.

Lars Christian Jægerhof giver
gerne gode råd om livet til
sine elever på Broager Skole.


ud over Brønderslev, som
blev besejret 5-3.
I finalen besejrede drengene fra Broager de stærke
BTK 73 fra Kolding med
5-3. ■

Før jobbet som lærer
har han i mange år kørt
slamsuger.
Men på et tidspunkt fik
han konstateret led gigt,
og det fysiske arbejde blev
for risikabelt for hans
helbred.
’’Det står jo sådan til, at
hvis man ikke kan arbejde
og bruge sin krop, må
man jo bruge sin hjerne’’
siger Lars Christian

Foto Julius Bock

Jægerhof, som begyndte
på en læreruddannelse.
Han fik sit første job på
Nordals Skole, men blev
efter 2 år ansat på Broager
Skole.
’’Jeg havde hørt godt om
Broager Skole, og skolen
lever også op til mine forventninger’’ fortæller Lars
Christian Jægerhof, som
har været ufaglært arbejder det meste af sit liv.
For ham var der langt

lykkedes politiet at få opsporet hvornår og hvorfor
urnen er blevet gravet op.
Det er krænkelse af gravfreden at grave en urne
op. Det straffes med bøde
eller fængsel i op til seks
måneder.
imellem slamsuger og
skolelærer.
’’Jeg vidste faktisk slet
ikke om jeg ville blive
god som lærer’’, siger Lars
Christian Jægerhof, som
allerede har næsten 3 års
erfaring som lærer på
bagen.
’’Jeg syntes egentlig
meget godt om at være
lærer. Jeg kan rumme
alle de elever, som mange
andre lærere ikke kan. Og
så giver jeg gerne nogle
gode råd om livet til mine
elever’’, fortæller Lars
Christian Jægerhof. ■

Læserbrev

Borgmester afviste lokalplan for tysk børnehave
Jeg kan læse i medierne,
at jeg på det seneste byrådsmøde af Stefan Lydal
(DF) bliver kædet sammen med utidig politisk
indblanding i forhold til
en beslutning om, at der
ikke skulle laves en lokal-

plan forud for opførelsen
af den tyske børnehave
på Vesterbakke i Broager.
Dette selv om forvaltningen har sagt, at projektet
var lokalplanspligtigt.
Lad mig slå det fast med
syvtommersøm. Jeg har

Søndag den 6. januar
kl. 11.00
indsættes Egernsund og
Kværs Kirkes nye kirkesanger:

Annette
Benthien Giuranna
i Egernsund Kirke.
Kom og
byd hende velkommen i kirken.

ikke været indkaldt til et
møde med den dagsorden og derfor heller ikke
deltaget i et sådant møde
for at omgås gældende
lovgivning.
Det er rigtigt, at jeg på
daværende tidspunkt var
formand for Børn- og
Uddannelsesudvalget og
dermed også ansvarlig for
de kommunale daginstitutioner. Den tyske børnehave er et privat foretagende
og dermed ikke noget, der
hverken har skullet fremmes eller forhindres fra
min politiske stol.
Men jeg står helt fast
på, at lovgivningen skal
overholdes.
Helt frem til byrådsmø-

det d. 3 maj 2017 var det
min og Fælleslistens holdning, at der skulle laves en
lokalplan for byggeriet.
Aase Nyegaard og undertegnede og for den sags
skyld resten af flertalsgruppen blev garanteret
af borgmesteren og daværende udvalgsformand
for Teknik og Miljø, at
der ikke var lokalplanspligt for etablering af
den tyske børnehave på
Vesterbakke.
Vi var en del af flertalsgruppen, samarbejdspartnere og burde dermed
også kunne stole på, at det
vi blev præsenteret for, var
sandheden.
Ud fra den præmis

arbejdede jeg det sidste
døgn op til byrådsmødet
intenst på, at der med
byrådsbeslutningen den 3.
maj 2017, når der nu ikke
var lokalplanspligt, blev
tilføjet et ændringsforslag,
der ville tage mest muligt
hensyn til naboerne i
området.
Der skulle laves en høring af selve byggeriet og
støjskærmen hos nærmeste naboer og en høring af
hele Vesterbakke vedrørende de trafikale forhold.
Høringen skulle gennemføres og efterfølgende
behandles i Teknik og
miljøudvalget og Byrådet,
inden der tages endelig
beslutning om at give

byggetilladelse. Samtidig
også et politisk håndslag
fra Byrådet på, at hvis der
med byggeriet ville opstå
trafikale problemer i området, der kunne henvises
til den tyske børnehave,
ville dette blive håndteret
efterfølgende.
Tillid i et politisk samarbejde er godt, men mistillid åbenbart nødvendigt.
Erik Lorenzen
Illervej 21, Broager
Fhv. byrådsmedlem for
Fælleslisten

Ny sti mellem
Dynt og Skelde
Af Gunnar Hattesen

I 2019 kommer der en sti
på den gamle jernbanestrækning mellem Dynt
og Skelde.
Det har Teknik- og
Miljøudvalget i
Sønderborg Kommune
besluttet.

Stien skal belægges med
stenmel, og dermed ændrer udvalget en tidligere
beslutning om asfalt.
Ifølge udvalgets formand, Aase Nyegaard, vil
det give færre gener med
overfladevand, der ikke
kan komme væk, og kræver kun ekspropriation af
et mindre areal.

Discount-sti
Det lokale byrådsmedlem Daniel Staugaard (V)
er slet ikke begejstret for
stenmel, men foretrækker
asfalt.
"Det er desværre blevet
besluttet at lave en discount-cykelsti af grus. Det
synes jeg er den forkerte
beslutning, når der nu var
afsat 2 millioner kroner
ekstra, så den kunne laves
med asfalt", siger Daniel
Staugaard. ■

Sigurd Barrett sange på
Broager Skole
De 600 elever på Broager
Skole vil torsdag den 31.
januar opføre en forestilling med sange af Sigurd
Barrett.
Skolen vil hele
ugen arbej-

de med musicalen i værksteder, hvor eleverne på

Dæk på børnehavebus
skåret op
Der er i juledagene begået
hærværk på børnehave-

bussen, der holdt på ppladsen ved Broager Skole.
Alle fire dæk er skåret op.
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tværs af årgange fra 0. til
8. klasse forbereder koreografi og drama til 10 udvalgte sange. Et kor på 600
elever skal synge med. ■

Sigurd Barrett er i fokus i
Broager.

Bussen er privat ejet af
forældre, der har børn i
børnehaven. ■

Skoleklasse vandt 1.000 kr
Eleverne i 0. klasse på
Broager Skole har vundet
en konkurrence i tilknytning til den landsdæk-

kende kampagne "Børn
på vej".
Det er Danske
Kommuner, Rådet for
Sikker Trafik og Tryg

Fonden, der står bag
konkurrencen.
Præmien var et tilskud
til klassekassen på 1.000
kroner. ■

En anderledes tur til

Holstenske Schweiz Vestslesvig
2. påskedag mandag den 22. april

695,AFGANG FRA
Guderup Aktivitetscenter . kl. 7.25
OK-tanken, Augustenborg .... 7.35
Alsion, Sønderborg ................ 7.45
Nybøl Kirke ......................... 8.00
Broager Kirke ....................... 8.05
Elektrikeren Egernsund ........ 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten .... 8.15
Bageren Rinkenæs ................ 8.20
Bankocenter, Kruså .............. 8.35
Bov Kirke ............................. 8.45
Circle-K i Padborg................. 8.50

Torsdag den 9. maj
med Torben Ølholm
Denne tur har naturligvis en plan og en rød tråd. Men den er
krøllet og uforudsigelig. For det handler om vidt forskellige historier
fortalt præcis på stedet, hvor noget engang skete. Og på alle
poster er der lidt at spise eller drikke. De fleste gange endda begge
dele. Det skulle jo nødig blive for tørt.
Det er Torben Ølholm, der har tilrettelagt turen og
bevidst gået efter overraskelserne:

Vi kører over den dansk-tyske grænse og videre
over Kiel til Plön i Holstenske Schweiz. Vi
spadserer en tur forbi det smukke Plön Slot, som
var ejet af den danske kongefamilie fra 1761-1864.
Efter en god middag sejler vi på de fem søer til
den mondæne kurby Malente. Derefter kører vi
til Eutin, hvor Katarina den Store opholdt sig
på Eutin Slot hver sommer, da hun var en ung
pige. Rosernes by var et yndet feriested for rige
danskere i 1920’erne. Byen er da også nævnt i
sangen “Den sidste turist i Europa”, som Mogens
Dam skrev i 1948, og som Lulu Ziegler gjorde
til en evergreen. Vi ser slottet og kirken, og
hører om den gamle bys spændende historie.

Kr. 695,- som inkluderer bus, guide,
middag, sejltur på de fem søer og kaffe.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Vi kører mod Løgumkloster, hvor vi besøger
refugiet og kirken og får et indblik i dette ganske
særlige sted. Derpå går turen til Ecco i Bredebro.
Og her skrues tiden tilbage til de tidlige år, hvor
fabrikant Karl Toosbuy som en sand ildsjæl fik
skabt den i dag globale virksomhed. Vi har den helt
rigtige fortæller på plads og får et kulinarisk hop
tilbage til 60’ernes gamle Ecco. Og så følger nok
et hop. Nu helt tilbage til året 1912. Historien om
en frygtelig ulykke bliver fortalt ved Brede Å nær
Mjolden. Og så går det ellers mod syd langs det
fantastiske vadehav. Undervejs en lille overraskelse,
hvor vi til overflod bryder ud i glad sang.

695,-

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup Aktivitetscenter ............ kl. 8.30
OK-tanken, Augustenborg............ kl. 8.40
Alsion, Sønderborg ........................kl. 8.50
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, Kollund ....................kl. 9.30
Kruså Bankocenter ........................kl. 9.35
Bov Kirke.......................................kl. 9.40
Circle K, Padborg ..........................kl. 9.45

Efter turen langs Vadehavet er vi ved stedet, hvor man i hine tider holdt
Sønderjyllands største og absolut bedste baller: Emmerlev Klev. De helt
rigtige fortællere fra de store dage er på plads for os. Og vi smager på de store
dage. Så går turen til Schackenborg Slot med en tur rundt på slottet.
Og så går det ellers hjemover, hvor vi sætter deltagerne af, hvor de stod på.
Pris kr. 695,- som inkl. bus, fortæring, entreer og gode historier.

Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller
rejser@graastenavis.dk

BovAvi
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Nydamskolens håndboldlinjehold arrangerede håndbolddag.

Håndbolddag på
Nydamskolen
Af Herdis Thomsen

21 af eleverne i 9. årgang
på Nydamskolen i Vester
Sottrup har valgt håndbold som valgfag i år, da
de i forvejen interesserer
sig meget for sporten.
Undervisningen det
sidste halve år har været
målrettet en håndbolddag,
som blev meget vellykket.
"Målet for os på
Håndboldlinjen var, at vi
skulle planlægge en hånd-

bolddag for hele skolen.
Undervisningen det sidste
halve år har derfor i høj
grad gået ud på at spille og
dømme håndbold", fortæller en af eleverne, Julie
Røpke Hansen.
"Vi har selv med vejledning fra vores lærer,
Anette Miang, skullet tilbyde og planlægge håndboldtræning for de andre
klasser i deres idrætstimer.
I forbindelse med stævnet
har vi lavet et program for

dagen og en kampplan,
bestilt pokaler og afviklet
stævnet med velkomst,
tidtagere og annoncering
af de forskellige kampe.
Vi har også haft kontakt
til sponsorer, hvor det er
lykkedes os at få bluser
fra Broager Sparekasse og
at få lov til at låne deres
maskot", fortæller en anden elev, Camille Tandrup
Kristensen.
Håndbolddagen sluttede
med en kamp, hvor lærerne spillede mod eleverne
håndboldlinjen.
"Det har været en meget
anderledes og en rigtig
god dag", siger Julie Røpke
Hansen. ■

Tilhørerne fik en spændende aften på Sandbjerg Slot.

Blev klogere på Karen
Blixens søster
Sundeved Venstre
samlede 65 mennesker
til en rundvisning på
Sandbjerg Slot, foredrag
om slottets historie og et
indlæg ved EU-kandidat
Asger Christensen (V),

der er Venstres syd- og
sønderjyske kandidat
til valget til EuropaParlamentet 26. maj.

Efter velkomst ved
Carsten Andersen kom
deltagerne på rundvisning

Sogneeftermiddag i
Sottrup sognehus
Tirsdag den 8. januar
kl. 14.30 - 16.30
Asta Flyvholm og Helle Damkjær
underholder med ”Bedstemors sange”.
Alle er meget velkomne.
Tag gerne børnebørn med.
Der er kaffe og kage.
Menighedsrådet.

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

i det smukke palæ, der
blev opført i 1787-88 af
Conrad Georg Rewentlow.
Historiker, dr. Phil
Carsten Porskrog
Rasmussen fortalte om
slottets historie. Han omtalte Knud og Ellen Dahls
liv på Sandbjerg Slot. Ellen
Dahl var søster til forfatteren Karen Blixen.
Ellen Dahl skænkede
i 1959 slottet til Aarhus
Universitet. ■

Stjal
ure og
smykker
Ved et indbrud i en villa
på Fredsløkke i Vester
Sottrup blev der stjålet
Cartier-ure, smykker, en
bærbar computer og tøj.
Tyvene kom ind i huset
ved at bryde en hoveddør
op. ■

Hørt i byen
Gråsten Karateklub
kunne i forbindelse
med deres juleafslutning hædre Jørgen Fogt
for hans 45 år lange
indsats indenfor
karatesporten.
Gudstjenesten i
Gråsten Slotskirke den
24. december kl. 11
var vældig godt besøgt
med 209 deltagere og
var et nyt tiltag fra
menighedsrådet.
Den kendte kok, Jens
Peter Kolbeck, har udgivet bogen “De kalder
ham Sølvræven”. To
dage inden jul var 42
mennesker forbi lejligheden på Bryggen 17 i
Gråsten for at købe et
signeret eksemplar.
Troels Bredahl,
Gråsten, er blevet genvalgt til repræsentantskabet for Syd Energi.
1. klasse på Æblegård
Friskole i Adsbøl har
vundet 1.000 kr. til
klassekassen i en konkurrence i tilknytning
til den landsdækkende
kampagne ”Børn på
vej”.
Den afgående skoleleder på Gråsten
Skole, Paul Kjærgaard,
vil skrue op for det
politiske i sin tredje
alder. Han vil også
gerne være frivillig ved
Dansk Skoleskak, tilbyde lektiehjælp, have
køkkenhave og bruge
mere tid på sin store
passion musikken. Han
både synger, skriver
sange og spiller bas.
En 20-årig fyr fra
Gråsten var natten til
2. juledag indblandet
i et masseslagsmål i
Lille Rådhusgade i
Sønderborg med en
gruppe for politiet
ukendte personer. ■
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Chr. Hansen i østrigsk opkøb skaber
flere arbejdspladser i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Den verdensomspændende bioscience virksomhed, Chr. Hansen,
styrker sin position
inden for animalsk osteløbe gennem opkøb af
østrigske Hundsbichler
GmbH.
Når du snupper dig en
ostemad, er der 50% chance for, at du tager en bid af
Chr. Hansen. Halvdelen
af verdens oste er nemlig
fremstillet med et produkt
fra firmaet, hvis lokalafdeling i Gråsten nu bliver
styrket i forbindelse med
overtagelsen af en østrigsk
producent af enzymet
osteløbe, som får mælk til
at koagulere og blive til ost.
Opkøbet af det lille
østrigske familiefirma
Österreichische Laber
zeugung Hundsbichler
GmbH konsoliderer
virksomhedens i forvejen
stærke position inden
for det traditionelle segment, som Chr. Hansen
blev grundlagt på i 1874:
Animalsk baseret osteløbe, hvor enzymet udvindes fra kalvemaver.
En lang række af verdens
fineste oste fra Frankrig
og Italien kræves ifølge
traditionen produceret
med netop denne originale type for at få de rigtige
kvalitetsstempler.
Stigende marked
”Markedet for specialog traditionelle oste er
stigende, og dette opkøb
sikrer Chr. Hansen en
stærk position i forhold til
at få vores bid af vækstkagen,” siger fabrikschef
Ole Jacobsen, Chr. Hansen
Gråsten.
”Vi er forvejen verdens
førende leverandør
inden for dette spe-

cielle segment, og med
Hundsbichlers portefølje
forstærker vi vores tilstedeværelse i dette marked
og kan udvide vores høj
kvalitetsudbud med nye
spændende produkter til
glæde for eksisterende
og nye kunder,” forklarer
fabrikschefen.
Opkøbet inkluderer udover produktionsudstyr,
kunder, varemærker og
produkter og forventes at
skabe en række synergi
effekter inden for salg,
værdikædeoptimering og
innovation.
Nye ansatte
Næste skridt er at integrere det østrigske firma
ind i Chr. Hansens lokale
afdeling i Gråsten. Fra den
1. april næste år bliver det
denne afdeling, der står
for al produktion, og den
tilførte volumen vil sikre
en bedre udnyttelse og
skalérbarhed på fabrikken,
som kommer til at producere 50% mere kalve-osteløbe. Også nye produkter
som tørrede kalvemaver
vil blive tilført, hvilket
trækker en direkte tråd
tilbage til Chr. Hansens
grundlæggelse for snart
145 år siden.
”Vi forventer kort sagt
effektivitetsforbedringer
og dermed øget indtjening
på vores forretning inden
for animalsk osteløbe,”
konkluderer Ole Jacobsen.
“Vi kommer også til at
øge arbejdsstyrken, som i
dag er på 43 medarbejdere. Dette vil ske over den
kommende tid i forhold til
den implementeringsplan,
vi har lavet. Vi forventer
at byde velkommen til
otte nye kolleger i produktionen og andre driftsfunktioner til at håndtere
den ekstra volumen fra

fabrikken i Gråsten i over
40 år”, siger Ole Jacobsen.

Hundsbichler samt den
generelle øgede vækst
inden for enzymområdet.
Vi glæder os over fremgangen inden for dette
område, som har været
omdrejningspunktet for

Kølelager
Opkøbet falder sammen med en udvidelse af
fabrikkens kølelager, der
har været under opførelse
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PÅ HOTEL NØRHERREDHUS
Lørdag d. 9. februar 2019

KL. 18.30 - SPISNING - STOR KLASSISK WIENERSCHNITZEL
MED EFTERFØLGENDE UNDERHOLDNING OG LIVE MUSIK
MED ’’EDELWEISS TRIO’’ FRA ØSTRIG.

”

Kom til en fornøjelig aften,
med wienerschnitzel, fadøl
og Tyrolerstemning.
Den festlige ’’Edelweiss Trio’’
fra Zillertal i Østrig, er klar til en
Festlig aften med musik, dans
og underholdning helt
frem til kl. 01.00

”
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Læs mere på: www.quorpsbusser.dk

Boliger

Nysgerrig omkring din
boligs værdi, så kontakt os
for en gratis salgsvurdering

Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
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Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Bruhns og
Sönnichsen Ure & Smykker.

det seneste år. Det nye
lager kan rumme 2.400
paller og er placeret i
direkte forlængelse af
produktionslinjen for
de flydende færdigvarer.
Bæredygtighed har været
et naturligt fokusområde i
projektet, og der er således
placeret solceller på taget,
som genererer energi til
køling af lageret, når solen
skinner. ■

6300@estate.dk www.estate.dk

r.

MED FLUTES

PR.
PERSON

50,-

- skal forudbestilles!

Stenvej 15 Rinkenæs,
6300 Gråsten · tlf. 74 65 08 50
mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799
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ÅBENT

HUS

Udsalg

ÅBNINGSTIDER
TORSDAG-FREDAG
10.00-17.30
LØRDAG 10.00-14.00
SØNDAG 11.00-15.00

OG ANDRE GODE TILBUD

Spar

25-50%
PÅ ALLE STRESSLESS®
UDSTILLINGSMODELLER
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www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15

Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

Uge 01

Frøslev Kro får ny forpagter
Af Gunnar Hattesen

52-årige Wael Majed blev
1. januar ny forpagter af
Frøslev Kro efter Lilian
og Ingemar Gustafsson.

"Jeg er rigtig glad og
spændt. Vi vil servere
traditionel dansk mad. Vi
satser på friske råvarer,
og vil servere dagens ret
til en billig pris", siger

Wael Majed, som siden
2013 har drevet restaurant
CaFeodora ved Gråsten
Havn, som er blevet et
populært spisested.
Den nye forpagter elsker

Det kendte kropar, Ingemar
og Lilian Gustafsson, har ejet
Frøslev Kro siden 2009. Nu
overdrager de forpagtningen
til Gitte og Wael Majed, der
er et dygtig og ambitiøst par.

lavede klassiske italienske
retter og naturligvis også
pizzaer. Her fik han stor
begejstring for det italienske køkken.



Talent som kok
Restaurationschefen opdagede hans medfødte talent
for at svinge dejen til en
ægte pizza, så Wael Majed
avancerede til at arbejde
i køkkenet. Det blev siden til forskellige job i
Flensborg, hvor han sugede viden til sig i forskellige
restaurationskøkkener.
Efter nogle år mødte
han danskfødte Gitte fra
Sønderjylland. De blev
forelsket og blev i 1994
gift på Tinglev Rådhus.
De flyttede til Padborg,
hvor Gitte stammer fra.
Sammen har de sønnen
Emilio.
Siden arbejdede Wael
Majed som kok på forskellige restauranter i

Foto Ingrid Johannsen

at lave mad, og har altid
kunnet lide det.
"Jeg har altid godt kunnet lide at lave mad og har
gjort det til mange arrangementer gennem årene",
fortæller Wael Majed, som
oprindeligt kommer fra
Libanon, hvor hans familie i generationer ernærede
sig som bagere.
Flere års borgerkrig
betød, at han i 1986 forlod
hjemlandet for at rejse til
Tyskland, hvor han fik
bopæl i Flensborg. Han fik
tilbudt job som opvasker
på en italiensk restaurant
i fjordbyen. Restauranten

1. januar 2019

11. årgang

Fakta
Frøslev Kro er formentlig
bygget i 1720, og det var
den navnkundige kromand og digter, Karsten
Thomsen (1837-1889),
som gjorde kroen til
samlingssted for de
dansksindede i sognet.
Karsten Thomsen skrev
digte og sange på synnejysk, og de blev udbredt
i hele Sønderjylland.
Dermed var han med til
at forstærke det danske
sindelag i de år, hvor
landsdelen var under
prøjsisk herredømme.
Danmark blandt andet
Frøslev Kro.
"Kroen er parat til selskabelige sammenkomster.
Vi har plads til selskaber
på op til 200 mennesker",
fortæller Wael Majed,
som også råder over 28
værelser til overnattende
gæster. ■

Dagens ret kl. 7.00-21.30
TIRSDAG

den 01.

Dansk Bøf med tilbehør

ONSDAG

den 02.

Fynsk gullash med mos

TORSDAG den 03.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

den 04.

Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG

den 05.

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG

den 06.

Burger med pommes frites

MANDAG den 07.

Kun

69,-
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N
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TØNDER
PADBORG OG

Rullefelt-test
Bil- og bådvarmere
Elektroværksted
Mobiltelefon salg og reparation

Chiptuning
kr. 3000,-

Kødsovs med pasta

A la carte menu kl. 7 - 21.30
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

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

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

KliPlev
NATursTeN
KliPlev
NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

SALG AF
Køkkener
Vinduer
Døre

entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

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

John og Lene tlf. 28 44 00 59

Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A,
6330 Padborg
www.kocks.dk

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

742068
2476
76 14
14
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk

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

Tømrerarbejde
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde
Telefon: 74 67 14 93 · info@byggemester.dk
Industrivej 4, 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk
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Bov-Padborg Begravelsesforretning
BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

HOLBØL
KIRKE

En værdig og smuk afsked
Afdødes ønsker i centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

•

Søndag den 6. januar
Ingen gudstjeneste

Søndag den 6. januar
Ingen gudstjeneste

Søndag den 6. januar kl. 11.00
ved Kristian Ditlev Jensen

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

Julenat mistede beboerne
i en villa på Kalvehave i

Padborg en stor del af deres møblement.
Tyvene stjal samtlige
husets spisestole, såkaldte
7-er stole designet af Arne
Jacobsen.
En lounge-stol, lænestol,
skammel og et sofabord
blev også båret ud. ■

Hjertelig tak

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

for venlig deltagelse i forbindelse med

Dødsfald

Olga Mathia Larsens
bisættelse.
Tak for fremmødet, blomster og varme ord.

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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Svend Hedegaard

Indbrud julenat

Taksigelser

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

Lotte Petersen, Smedeby, er
død, 69 år. ■

På familiens vegne
Kjeld, Kirsten og Finn

Folkekirken Bov sogn
Det sker i januar 2019

Syng sammen

Markusevangeliet live!

Koncert: Duo Modus

ved Klaus Højgaard Laursen

Torsdag den 3. januar kl. 14.30 – 16.00 i Kirkeladen
Arrangement i samarbejde med Ældresagen.
Der serveres kaffe til medbragt brød.

Tirsdag den 8. januar
kl. 19.00 i Kollund Kirke
Markusevangeliet
bliver levende reciteret
og dramatiseret i
Markus live, så bibelens
vigtigste fortælling
kommer helt tæt på
og står lyslevende for os. Kom og oplev Bibelen live!
Efterfølgende serveres vin, vand og snacks.

Helligtrekonger fejring
Søndag den 6. januar kl. 11.00 i Holbøl
Kirke og Landbohjemmet.
Gudstjeneste i Holbøl Kirke og efterfølgende
kirkefrokost på Landbohjemmet.
Tilmelding via www.bovsogn.dk eller
Kirkekontoret. Gratis at deltage.

Søndag den 27. januar
kl. 16.00 i Bov Kirke
Duoen består af den
tjekkisk/danske violinist
Marta Líbalová og den
danske accordeonist
Jytte von Rüden.
Duo Modus usædvanlige
fortolkning og klangkombination giver musikken
helt nye og overraskende dimensioner, som
aldrig før er hørt. Billetpris 100 kr. købes via
www.bovsogn.dk eller på Kirkekontoret.

Taizé-andagt

Onsdag den 23. januar kl. 19.30 i Bov Kirke
En gudstjeneste båret af lys, smukke og meditative
sange, stilhed, ro og tid til fordybelse.

Familiegudstjeneste

Onsdag den 30. januar kl. 18.30 i Kirkeladen
Alle er velkomne.
Tilmelding og pris kan der
læses mere om på vores
hjemmeside www.bovsogn.dk
eller i vores aktivitetsfolder
der findes i kirkerne.

Søndag den 27. januar kl. 11.00 i Bov Kirke
Efter gudstjenesten kan man vælge
at gå i kreativt værksted i
Kirkeladen, hvor der også
serveres boller og saftevand.

Babysalmesang

Menighedsrådsmøde

– Opstart af nyt hold

Tirsdag den 8. januar kl. 10.00 – 11.00 i Kollund Kirke
Tilmelding via www.bovsogn.dk eller
mød op i kirken på dagen.

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg
Tel. 7467 0917
www.bovsogn.dk
Slotsgade 1 · 6300 Gråsten |

Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale
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Bovrup

redaktion@bovavis.dk
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Kom til underholdning med

KELD OG HILDA HEICK
på Rønshave Plejehjem
Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 15.00
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Billetter inkl. kaffe og småkager kr. 100,Kan købes på Rønshaves kontor alle
hverdage mellem kl. 8.00 og 14.00
Først til mølle
Vi ses til en hyggelig eftermiddag,
hvor ALLE er velkomne.
Hilsen Rønshaves Venner

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

Mad ud af huset
Buffet 1

Buffet 2

Kyllingebryst med bacon - Marineret kamfilet
- Blandet salat m/tilbehør - Brød og smør
kr.

119,-

Kyllingebryst med bacon - Glaseret herregårdsskinke
- Varmrøget laks med rejer
- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør
kr.

149,-

Buffet 3

Kyllingebryst med bacon - Ribbensteg med rødkål
- Små frikadeller
- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør
kr.

Buffet 5

Buffet 4
Æg med rejer - Roastbeef - Lun leverposteg med champignon
og bacon - Rullepølse med sky og løg - Kalkunpølse
med æggestand og asparges - 2 oste med frugt
kr.

139,-

(brød og smør kr. 15-, pr. person

Æg med rejer - Varmrøget laks med rejer - Røget skinke
med æggestand - Mørbradbøf med løg og champignon
- Roastbeef - Små frikadeller med rødkål - Kylling med bacon
kr.

169,-

Tilvalg kr. 20,- pr. ting
Melonsalat - Pastasalat - Kartoffelsalat
Broccolisalat - Krydderkartofler - Flødekartofler
Brød og smør kr. 15,- pr. kuvert

169,-

(brød og smør kr. 15-, pr. person)

Dato: .........................................................................................................................................................
Navn:.........................................................................................................................................................
Tlf: .............................................................................................................................................................
Industrivej 20 • 6330 PADBORG
DØGNÅBEN • 74 67 12 03

Antal kuverter ............................................................................................................................................

Tilbuddet gælder t.o.m. d. 28.02.2019 – kan ikke kombineres med andre
tilbud eller gavekort. * Tilbuddet gælder på et udvalgte mærkestel og
2 flerstyrke letvægtsglas MG Action 1,6 Dual eller 2 enkeltstyrke letvægtsglas MG Express 1,6 Dual inkl. superantirefleks, hærdning og cleancoat. Originalprisen (prisliste 02/18) hos Mitglas for et enkelt flerstyrke letvægtsglas MG Action 1,6 Dual er 2000,– kr. Et enkelt enkelstyrke
letvægtsglas MG Express 1,6 Dual koster 900,– kr. exkl. et mærkestel til
f.eks. 1500,– kr. Den samlede originalpris for en flerstyrkebrille er 5500,–
kr. Den samlede pris for en enkelstyrkebrille er 3300,– kr. Kun så længe
lager haves.
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Flerstyrkebrille
fra

3.500,–
5.500,–

Afstands-/
Læsebrille

kr.

*

før

fra

2.400,–
3.300,–
før

Aabenraa, Søndergade 6, Tel: 74 62 34 70
Padborg, Torvegade 4, Tel: 74 67 30 70
Sønderborg, Perlegade 63, Tel: 74 42 23 00

GAVEKORT

R IL LE R
D E S IG N E R B
PÅ T IL B U D

1.000,–
kr.

VINTERBONUS

kr.

*

Gælder til og med d. 28.02.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på 1.990,– kr.
for brillestel og brilleglas. Klip ud og aflever i din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages.
Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestillinger.

BOOK DIN TID ONLINE: www.optik-hallmann.com

Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Bentes Shop udvider åbningstiderne

Tillykke

Jackie Christiansen og Bente
Smedegaard glæder sig
til at holde længere åbent.

Tillykke uden foto max. 25 ord ............................ 100 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 125 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.



Foto Ditte Vennits Nielsen

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.
________________________________________
________________________________________

Af Ditte Vennits Nielsen

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

Padborg Genbrugsbutik

Rønshaves Venner

Overskuddet går til julemærkehjemmet i Kollund

takker for alle de fine sponsorater,
som vi har modtaget i 2018.

GRATIS

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer

Vi ønsker alle et godt nytår.

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

KO N F I R M ATI O N E R
FØ D S E L S DAG E
FAM I LI E FE STE R osv.

e!
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l
a
l
i
st
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-

Ring og hør nærmere:

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk
Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd 1

Følg os på Facebook: www.facebook.com/gransehallerne

F I R M AA R RAN G E M E NTE R

17-10-2017 10:04:07

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

Har du tøj, isenkram eller andet, du vil skille dig af
med, så gi’ det til os. Møbler eller dødsbo kan du evt.
få afhentet.
1/2 pris på al beklædning og fodtøj
den første lørdag i hver måned.

GØR ET
KUP

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 1. lør i md. 10-14.
Vores butik ligger på Okslundvej 3 i Padborg.
Tlf. 3091 3028.

Fra 1. januar 2019 skruer
Bente Smedegaard op
for kundeservicen ved at
udvide åbningstiderne i
Bentes Shop i Padborg.
Modebutikken fører de
populære mærker såsom
Zizzi, Zhenzi og Zoey, og
har hidtil kun haft åbent
fra onsdag til lørdag.
"Der er rigtigt mange
kunder, der er gået forgæves, så fremover holder
vi åbent fra mandag til
lørdag", fortæller Bente
Smedegaard.
Kundegrundlaget er ikke
kun de lokale kunder, men
butikkens potentiale ligger
i stort set hele Danmark.
Bente Smedegaard glæder sig til at åbningstiderne for de øvrige butikker i
Torvecentret.■

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

FR ISØR
Birte

Bladt

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Salonen er lukket mandag og lørdag
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50,-

Smykker

Fra 3. januar 2019 er min nye adresse
Hærvejen 9, Bov, 6330 Padborg
Jeg ønsker alle mine kunder et lykkebringende nytår og
glæder mig til at se mine kunder på den nye adresse.

Udvalgte
tasker

÷40% ÷50%
d super tilbud
e
m
r
e
v
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ta
s
e
d
a
G
w w w.bentess

Sabines
Zoneterapi
online
booking via
hjemmeside

hop.dk

Torvegade 10
6330 Padborg
tlf. 5352 1858 ∙
NYHED. FRA 2. JANUAR HAR VI ÅBENT HELE UGEN
FRA MANDAG-FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

Hærvejen 9 · 6330 Padborg · Tlf. 22 83 89 65
www.sabineszoneterapi.dk · sabineszoneterapi@mail.dk
BOV IF’S drillenisse var på spil inden jul,
så derfor kommer resultatet først nu.

Vi ønsker alle et
rigtigt godt nytår

Udtrækning af julekalendere 2018

TAK!

Vi vil gerne sige en stor og varm tak til alle, der har bidraget
og doneret til årets indsamling af julehjælp. Takket være
jeres bidrag og donationer er det blevet muligt for et stort
antal familier at fejre jul i år med både julemad og en gave til
børnene. Alle bidrag – store som små – har gjort en forskel
og har været til glæde for andre.
En stor tak til SuperBrugsen Padborg for godt samarbejde,
og til KontorSyd Padborg for donation af emballage.
Med venlig Hilsen
Folkekirken – Menighedsrådet i Bov Sogn

Glædelig Jul

DATO

NR.

NR.

SPONSOR

1.12.

1894

46

2.12.

22

1820

3.12.

1704

95

Avifauna ApS

4.12.

19

729

Danske Bank

5.12.

1227

73

Jan Jensen Ure Optik

6.12.

1995

393

Kollund Autoværksted

7.12.

886

1428

8.12.

1640

201

Farvehexen + HOBBY

9.12.

336

564

La Perla

10.12.

775

1583

11.12.

1909

571

Salon Skrænten

12.12.

590

1582

Klokkeblomsten

13.12.

1861

532

SPORT 1

H H Jensen
Bettina Aagaard

Super Brugsen

PALLE

14.12.

525

321

Super Brugsen

15.12.

1801

1749

Klokkeblomsten

16.12.

430

1366

Garant - Sisseck

17.12.

930

1175

Grænsehallerne

18.12.

1091

616

19.12.

1204

1147

Schroll salg & rådgivning

20.12.

1785

1566

Vivian Hede

21.12.

1116

864

22.12.

1664

1765

23.12.

1995

506

24.12.

350

1013

Nybolig

Super Brugsen
REMA 1000
Hallmann
Sydbank - Padborg
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Hørt ved Lyren
Omsætningen hos
Høkeren i Holbøl har
i årets sidste kvartal
været stigende, så
bestyrelsen er fortrøstningsfuld. Søndag den
30. december holdt
butikken status.
Vineriet Klemhest har
produceret en stikkelsbærvin, der egner sig
godt som dessertvin.
Eleverne fra 0. klasse
på Lyreskovskolen har
vundet en konkurrence udskrevet af
Færdselsstyrelsen.
Politiet kom til morgensamling og overrakte et
diplom og en refleks til
børnene samt 1.000 kr.
til klassekassen.
Guldsmed Rie Meyer
fra Padborg fik udsolgt
af sit designersmykke
op til jul.

140 til hyggeligt
samvær
Af Ditte Vennits Nielsen

Det blev en hyggelig afslutning på sæsonen på
Valdemarshus i Padborg,
hvor 140 mennesker
oplevede dejlige sange
med Valdemarhus Koret
under ledelse af Marius
Nørgaard.
Sognepræst Maria
Louise Odgaard Møller

fortalte historier og der
var Lucia-optog med pigerne fra Fårhus.
Valdemarshus starter
sæsonen op igen den
3. januar kl. 10 med
morgenkaffe. ■
Valdemarshus Koret
sang kendte julesange for 140 mennesker.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Valdemarshus fejrer 40 års jubilæum
Af Ditte Vennits Nielsen

Sundheds- og Aktivitets
centret Valdemarshus
i Padborg fejrer 40 års
jubilæum.
Jubilæumsfesten holdes
på Holbøl Landbohjem

fredag den 11. januar. "Der
er grund til at fejre en
stor og god begivenhed.
Valdemarshus er hver
dag med til at give ældre
borgere en mere lys og
aktiv hverdag, og det vil
vi gerne markere med en

Padborg Friluftsscene
samlede 2.000 kr. ind
ved adventsgåturen til
betrængte familier i
Bov Sogn. Pengene kom
ind fra salg af drikkevarer, som SuperBrugsen i
Padborg havde doneret.
Juleaften blev fejret
med manér på plejehjemmet Birkelund i
Bov med god julemad
og juletræ. ■

festen uden for hjemmets
egne vægge. De frivillige
skal nemlig også fejres og
ikke slide i det, som de

Socialdemokratiet i Bov

Morten Heilmann
Sørensen, der har været
afdelingsleder og senest
konstitueret leder på
Lyreskovskolen,, er tiltrådt som konstitueret
leder på Tinglev Skole
fra 1. januar.
Ved skolejulegudstjenesten i Bov Kirke morede
børnene sig kosteligt,
da sognepræst Maria
Odgaard Møller viste 4
tegn fra børnenes hverdag og 4 kristne tegn.

ordentlig fest", fortæller
formanden Carlo Jensen.
Det er en enig bestyrelse,
der har valgt at holde

Valdemarshus.Arkivfoto

www.essen-in-flensburg.de / dk

Åbent møde med miljøordfører

CHRISTIAN RABJERG MADSEN
MANDAG DEN 14. JANUAR
PÅ OLDEMORSTOFT, BOV MUSEUM
KL. 19.00
Emner:
• Rent drikkevand.
• Forbrug af plast.
(Regeringens plast udspil)
• Sprøjtegifte: Landbrug & haver.

Lige overfor CALLE
Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon + 49 461 78918

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

...Jetzt wird’s heissss!...
Steaks
tilberedt på lavagrill
flere variationer...
DubrovnikBalkan
specialeter
Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520

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

www.essen-in-ﬂensburg.de / .dk

plejer. Derudover er der
så mange tilmeldte, at der
simpelthen ikke er plads
nok på Valdemarhus.
450 medlemmer
Sundheds- og Aktivitets
centret Valdemarshus har
450 medlemmer. Hver uge
får centret besøg af mellem 500-800 brugere, som
laver gymnastik, sløjd,
håndarbejde, danser og
spiller kort.
Der er et fint sammenhold i huset, og alle hjælper hinanden.
Danse og sange fylder
rigtigt meget på centret,
og derfor har stedet sit
eget kor, som ledes af
Thomas Dohn. Koret underholder ved festen.
Der er indbudt kommunalpolitikere og
samarbejdspartnere.
"Med en festmiddag,
taler og underholdning af
Johnny Reimar håber vi,
at deltagerne får en fantastisk og uforglemmelig
oplevelse", siger Carlo
Jensen. ■

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE
ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag:
9.00-13.00 og 14.00-18.00
Lørdag:
9.00-13.00

THEIS KYLLING HOMMELTOFT
Aabenraa kredsens folketingskandidat
præsenterer sig.
ca. Kl. 20.30

Kom og hør og deltag i debatten,
og stil spørgsmål til Christian og Theis.
Alle er velkomne

Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,pr. par

Am Markt 4
D-24955 Harrislee
Tlf. +49-461 90 97 97 0
Postplatz 1
D-24960 Glücksburg
Tlf. +49-463 11 31 5

- kvalitets
letvægtsglas
- super antirefleks
- hærdning
- inkl. bredt læsefelt
- inkl. synsprøve

www.colibri-optic.de
HUSK! Også med tilskud
fra Sygesikring danmark

Der serveres kaﬀe og hjemmebag.

OPTIC

Vi taler dansk

Kan ikke
kombineres med
andre tilbud

Ny formand for
menighedsråd
ved indgangen til det nye
kirkeår.
Efter en lang årrække
som formand har Marius

Af Gunnar Hattesen

Menighedsrådet i Bov
Sogn har konstitueret sig

Nørgaard ønsket at forlade
roret.
Ny formand blev Kaj
Christensen, Egernsund,
der har løst sognebånd til
Bov Sogn. Han er til daglig ingeniør på Danfoss.
Kaj Christensen har været fungerende formand i
en periode. ■
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Nye
jobs
Storbritanniens udtræden
af EU får konsekvenser for
danske virksomheder.
Det vil regeringen dæmme op for.

Derfor ansættes der 40-50
nye medarbejdere. Langt
størstedelen vil være toldere og sagsbehandlere i
den nye Toldstyrelse. En
del af medarbejderne bliver ansat i Padborg. ■

Mindeord

Drev gartneri i Kruså
Olga Mathia Larsen,
Kollund, er død, 94 år.

deltage i 1. Verdenskrig
på Vestfronten. Hun blev
derfor opkaldt efter sin
onkel, der faldt ved fronten, og fik mellemnavnet
Mathia.
Som ung var hun ude
at tjene og mødte her

Hun var en virksom og
flittig kvinde, som blev
født i 1924 i Goldbæk ved
Hellevad. Både hendes
far og onklen Mathias
var tvangsudskrevet til at

et gartneri i Kruså. Parret
begyndte under små kår,
men ved flid, arbejdsomhed og lange arbejdsdage
oparbejdede de en god
forretning med blomster
og grønsager.
Da hun gik på pension,

Henning, som hun blev
gift med i 1945. Parret
bosatte sig på Falster, hvor
han stammede fra.
I 1950 flyttede de til
Sønderjylland. Først
til Stubbæk og siden til
Kruså. I 1954 opførte de

flyttede hun til Kollund,
hvor hun blev et kendt
ansigt i bybilledet. Hun
bandt blomsterbuketter
og kranse til venner og
bekendte, og satte stor pris
på en god snak.
Hun efterlader tre
børn, Kjeld i Kollund,
Kirsten på Fyn, og Finn i
Haderslev. ■

Af med
julefedtet
Af Ditte Vennits Nielsen

Padborg Vandrelaug
inviterer på gåtur søndag
den 6. januar kl. 10,30
fra det gamle stadion på
Vikingvej i Padborg.
Der køres i biler til
Sankelmark Sø, hvor der
er en rute på 4,4 km.
Efter turen rundt om
søen, der ligger 12 km
syd for Padborg, byder
Padborg Vandrelaug på
et glas champagne og
kransekage.
Initiativtager er Finn
Kristensen, som håber,
mange vil deltage. ■

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Elis’ hvidevarer

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

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

Salg & service
af hårde hvidevarer
Rolighedsvej 2 B, Fårhus
6330 Padborg
Tlf. 74 67 33 22

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

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

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

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

Tak fordi du
handler lokalt
• El-installationer • Varmepumpeservice

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

Norman
Rudbeck

Semu Luftværktøj

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

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

Hos osHos
er os
kvalitet
service
i Højsæ
er kvalitetog
og service
i Højsæde

Limited Edition
1. oktober - 31. december 2018
PH 3/2 Ravfarvet Glas Bordlampe
Design: Poul Henningsen
Vejl. udsalgspris kr. 9.995

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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
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Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

Danske Malermestre

Danske Malermestre

Danske Malermestre

Danske
Malermestre
Danske Malermestre
Danske Malermestre

Danske Malermestre
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winter sale
FLENSBURG GALERIE · Holm 57-61 · Man.-lør. 9.30-20
MØBELHUSET I HARRISLEE · Gewerbehof 7-9 · Tors.-fre. 10-18 · Lør. 10-17
WEB sinnerup.de FØLG OS PÅ

65

SPAR OP TIL

PÅ UDVALGTE
LAMPER

50
SPAR

*

PÅ UDVALGTE
TEKSTILER

*GÆLDER KUN VED KØB AF SAMME MODEL OG FARVE

