Tak fordi du handler lokalt

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

Uge5000 11. 99.
august 2018 11.
9. årgang
Uge
december

GULV- & GARDINBUSSEN

GRÅSTEN · PADBORG

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

Sønderjysk Grønkål
Økologisk
Kogt og hakket
DYBFROST
500 g.

½
pris

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

Pr. stk.

Tæpper

Trægulve

Fliser

12. december 2018

Flæskesteg

9

95

SPIS HVA’
DU KAN...

BEGR ÆNSET PARTI
1500 STK. PR. BUTIK

99

DKK

14/12 2018

SAUNAGUS
KL. 18.00–22.30

Få en total oplevelse hvor alle dine
sanser bliver stimuleret. Oplev duft
eventyr og skønne udfordringer med
skrub, saunagus og kolde gys. Prisen
er inklusiv en let, lækker buffet, entré
til Wellness, badekåbe og tøﬂer.

279

DKK (+16 år)
Pr. pers.
Denne aften kan der bestilles
følgende wellness behandlinger:
20 min. velværemassage, 35 min.
ansigtskur eller fodspa
til DKK 195,-

* Maks. 3 stk. per kunde per dag

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

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

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

BRILLELEJE

NYE HOLDSTART:
den 2. januar i Søndre Landevej 19, Sønderborg
den 7. januar i Borggade, 7 Gråsten
den 8. januar i Storegade, 18 Broager

Lej f.eks. 3 par briller
TAG KØREKORT HVOR DET ER RART
- DE BLÅ STÅR PARAT

Tilmelding på www.mobergs.dk eller
Claus tlf. 2840 1006 – Brian tlf. 2891 1482

1

Sundsnæs 6c · 6300 Gråsten · Mail: klaus@blaske.dk
Tlf.: 74 65 30 35 · Mobil 40 1 7 07 72

Kloakservice

99,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.

Skilsmissesager
Bodelingsaftaler
Forældremyndighedsager
Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

• Slamsugning
• Spuling af kloak og dræn
• Tømning af septiktank,
samletank, fedtbrønd,
og olieudskiller.

•
•
•
•
•

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

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

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

2

GRÅSTEN · PADBORG
Pr. kuvert

269,4-retters
Nytårsmenu
Min. 2 kuverter

SLAGTEREN TILBYDER
Dansk oksefilet

SLAGTEREN TILBYDER
Dansk ovnklar svinekam

SLAGTEREN TILBYDER
Hold mere nytår med dine gæster

Bestil din nytårsmenu hos Slagteren. Læs mere
på www.superbrugsen.dk/nytårsmenu

SLAGTEREN TILBYDER
3 stk. Skinkeschnitzler

1,8 - 2,0 kg.

Pr. stk.

Pr. ½ kg.

200,-

Pr. 3 stk.

19

25,-

95

DELIKATESSEN TILBYDER
DELIKATESSEN TILBYDER
Kartoffelspegepølse, kogt sardel Juleplatte
& kødpølse fra Als Pølser
TIL 2 PER

3 x 300 g.

Pr. sampak

SONER

Pr. stk.

110,-

75,GRÅSTEN

12

95

SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

FREDA.G10
FR A KL

Pr. stk.

20,PA DB OR G

KURZKE’S HJEMMELAVEDE JULEMEDISTER
Pr. ½ kg.

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

TILBUD
GÆLDER
TORSDAG OG
FREDAG

Telefon 73 65 26 00

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00
TELEFON 7467 3334

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36

3

Tingleff guld 500 g. eller
Peter Larsen rød 500 g.

Herregårdsrødkål

Karen Volf luksus tarteletter

720 g.

10 stk.

Pr. stk.

Pr. pk.

10,-

5

95

Ta’ 3 poser

SKRAB OP TIL
50% RABAT
Husk at få et juleskrabelod hver gang
du handler for 200 kr. eller mere

85,-

Aalborg Taffel
70 cl.

*Maks. 6 ps. pr. kunde pr. dag

Karolines Køkken
ris a la mande

Gråsten salater
300 g.
vælg mellem italiensk eller karry

.
Spar k5r
9

44

450 g.

Indløsning: Indløsning:
Søndag den
16. december

Torsdag den
27. december

Så kan du få endnu mere af alt det
gode, du har smag for til jul.
*Rabatten gælder ikke ved køb af vin og
spiritus, tobak og cigaretter, håndkøbsmedicin,
frimærker, pant, spil, ugeblade, magasiner,
aviser, oplevelsespakker (Morebox), buskort,
billetter, gavekort & checks, forudbestilt vin,
kioskvarer, abonnementskasser, taletidskort,
tale-pakker, modermælkserstatning,
samlemærkevarer og FDB Møbler.

Pr. stk.

Pr. bæger kun

15,-

Pr. flaske

10,-

75,-

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Appelsiner

Rodfrugtmix

Spanien, kl. 1
1,5 kg.

RSKELLE
SMAG FO
Pr. net

16,-

BLOMSTERAFD. TILBYDER

Gravpynt flere slags. 25 cm.

Flotte alpevioler
flere farver. 12 cm.

Danmark, kl. 1
1,5 kg.

N

FRIT VAL
Pr. ps.

G

Pr. stk.

12,- 69,-

Pr. stk.

25,-

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 11. december til og med lørdag den 15. december 2018 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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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
Onsdag den 12. december ... kl. 19.00 ... De 9 læsninger i Adsbøl kirke
Lørdag den 15. december .... kl. 10.00 ... Nørklerne deltager i Julebazaren ved Den gamle Skomager
Søndag den 16. december ... kl. 11.00.... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Husk: Du kan stadig nå at søge om julehjælp på kirkekontoret!
Aktivitetsfolder
Juletræet på torvet er tændt, børnene har skiftet den almindelige
vinterhue ud med en nissehue og i radioen spilles de kendte julesange.
Også i kirken forberedes julen, og mange forskellige julegudstjenester
er allerede godt i gang – og det er en skøn tid at være præst i.

Vi har ”genoplivet” aktivitetsfolderen i vore kirker!
Fra på søndag kan du tage en folder med hjem fra kirken.
I folderen finder du alle vore aktiviteter og
gudstjenester for de kommende 3 måneder.

Jeg må dog i år nøjes med at deltage i julegudstjenesterne fra
kirkebænken sammen med den øvrige menighed. Jeg har i nogen
tid døjet med en diskusprolaps i nakken og skal i starten af det
nye år opereres. Det betyder at jeg desværre er nødt til at være
sygemeldt, og først er tilbage i kirken igen i starten af februar.

Folderen ligger også på Biblioteket og i Turistinformationen.

Heldigvis har pastor emeritus Niels Refskou tilbudt at
passe kirkerne så længe, så alle planlagte gudstjenester og
kirkelige handlinger vil kunne blive gennemført, og alle vil
få mulighed for at høre verdens bedste julehistorie.

Julebazar
Gennem et helt år (næsten) sidder Nørklerne om
tirsdagen og er kreative OG produktive. Mange af de
ting der laves, kan ses og købes på byens julebazarer.
Nørklernes indtægt går ubeskåret til vores julehjælp!

Jeg ønsker alle i Gråsten og Adsbøl sogne en rigtig
glædelig og velsignet advents- og juletid – og så glæder
jeg mig ellers til at se jer igen i det nye år.

Du kan finde Nørklerne på Lørdag den 15. december
fra kl. 10.00 til kl. 15.00 – Den gamle Skomager

De bedste hilsener,
Hanne Beierholm Christensen – sognepræst.

De 9 læsninger i Adsbøl kirke onsdag den 12 december kl. 19.00
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om
syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie.
Traditionen med de 9 læsninger stammer fra England, hvor den blev
holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.
Det er menighedsrådets medlemmer der læser teksterne i år.
En stemningsfuld aftensgudstjeneste for alle!

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten og Adsbøl.
Sognepræst
Hanne Beierholm Christensen
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
hanc@km.dk

Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten
Tlf. 2032 1789
kirkegaardene@gmail.com
Graver i Adsbøl
Leo Sørensen
Tlf. 2127 9378
adsboelkirke@live.dk

Mangler du en julegave?
Vi sælger billetter til koncerten med Peter Viskinde den 7 marts.
Billetterne kan købes ved henvendelse på kirkekontoret.

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

OPHØRS
SALG

EFTER
43
ÅR
– Som jeg altid siger:
Ting begynder og ting slutter
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Vi giver rabat på alt
i hele butikken

÷30%
Dog ikke tilbud og i
forvejen nedsatte varer

ALLE VARER KAN
BYTTES EFTER JUL

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86
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Vær med i den store

Julekonkurrence
Alle de bedste julegaver finder du i butikkerne
i Gråsten. Deltag i den store konkurrence og
vind masser af gavekort til byens butikker.
Vi trækker hver uge lod blandt alle de rigtige
kuponer om gavekort til byens butikker.
Vinderne offentliggøres den følgende uge i avisen.

GRÅSTEN
SLAGTEREN TILBYDER
Kurzke’s
TILBUD
GÆLDER
hjemmelavede TORSDAG
OG
FREDAG
julemedister

Juletilbud
Overtøj
Spar

Pr. ½ kg.

20%

12

95

på alt overtøj
*(undtaget regntøj)
Mandag-fredag kl. 10.00-17.30 Lørdag kl. 10.00-13.00

Super Brugsen Gråsten · Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 7365 2600

Den store
julekonkurrence
i julebyen Gråsten
Kuponen kan afleveres i en af vore postkasser
Slotsgade 1, Gråsten, i Superbrugsen i
Ulsnæs Centret eller Superbrugsen Padborg
senest fredag kl. 12.00.

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

Hvor mange kongekroner er der i annoncerne under
juletemaet i denne uge?
Der er . . . . . . . . . . . . kongekroner i annoncerne denne uge
Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Det er denne kongekrone, der skal
findes, men kun i annoncørernes
annoncer under juletemaet.

ND

VI

7

AF

T
R
OKER
K
E TIK

R
SE
S
MA

VNS BU
A
G BYE
TIL

Vær med i den store

Julekonkurrence. Se kuponen på side 8 her i

GRÅSTEN

JULETILBUD
FRIT
VALG

Änglamark smør
200 g.
saltet eller usaltet

199

96
Pr. stk.

8

95

RYOBI BOR
bitssæt 46 dele
OS-PANDA
træsko tøffel PU-sål
*Maks. 3 stk. pr. kunde pr. dag

Super Brugsen Gråsten · Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 7365 2600

Julegaver
LÆRREDSBUKSER
Normalpris 800,NU

560,-

SPAR
30%

STRIK

Som foto
Normal 499,NU

ALLE

JAKKER/BLAZER
E

÷30%

SPAR
40%

299,STRIK ELLER
SKJORTER

ALLE

Stort udvalg
Normalpris 399,NU

SKJORTER

÷30%

ALLE

HABITTER

SPAR
30%

÷30%

279,-

ÅBNINGSTIDERÅBNINGSTIDER
Mandag - Mandag-torsdag
torsdag .......... 9.30
17.30
..... -9.30-17.30
Fredag...........................
9.30 - 18.00
Fredag ....................9.30-18.00
Lørdag...........................
9.00 - 16.00
Lørdag ....................9.00-14.00
Søndag........................
10.00
- 15.00
Søndag .................10.00-15.00

Gråsten

Slotsgade
7 • 6300
Gråsten
Slotsgade
7• 6300
Gråsten Åbent alle
Tlf.:
31
søndage
Tlf.: 74
6574
3065
31 30
• www.toejeksperten.dk
www.toejeksperten.dk
op til jul

Vi trækker hver uge lod blandt alle de rigtige kuponer om gavekort til byens butikker. Vinderne offentliggøres den følgende uge i avisen
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Vær med i den store

Julekonkurrence. Se kuponen på side 8 her i

Husk dem,
du ikke holder
jul med
Gør hverdagen
ekstra hyggelig

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A · Telefon 74 65 03 03
Bestil fra vores butik, interflora.dk

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

Modetøj & specialiteter
Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten

BLOMSTER

BLOMSTER

CHOKOLADE

CHOKOLADE

VIN, ØL & SPIRITUS

VIN, ØL & SPIRITUS

GAVER

GAVER

GRÅSTEN

Strikket i

Anisia fra

Fuglsang
hvidtøl
33 cl.

Garn pris til
str. S/M

kr.

540,Ta" 6 stk.

Garn og tøjbutikken med
det store udvalg

12

95
*Maks. 3 x 6 stk. pr. kunde pr. dag

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Super Brugsen Gråsten · Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 7365 2600

Vi trækker hver uge lod blandt alle de rigtige kuponer om gavekort til byens butikker. Vinderne offentliggøres den følgende uge i avisen
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Vær med i den store

Julekonkurrence. Se kuponen på side 8 her i

Julemarked

Adventsgaven

Lørdag den 15. december
søndag den 16. december

du lige står og mangler

Så er vi kommet til Skomagerens sidste julemarked
for i år. Der er stande med mange forskellige ting,
så kom og gør en god handel, der kan købes,
dekorationer, nøder, julestjerner og meget mere.
Der bliver også solgt æbleskiver, vafler og
grillpølser, gløgg, kaffe, øl, vand mm.
Gråsten spejder sælger juletræ.

Julemanden kommer forbi
lørdag og søndag kl.12.00-13.00
Julemanden har lidt
godt til alle børn.

Torvet 5, Centrum · 6300 Gråsten ·Tlf. 74 65 34 15
Husk Åbningstider
Hverdage kl. 6.00-17.00 · Lør/søndage kl. 6.00-16.00

Nygade 13 - 6300 Gråsten
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GRÅSTEN
ÆRummelpot18_1.pdf

1

19/09/2018

00.09

...Ham sælgeren havde helt
ret da han sagde at der
også var plads til svigermor...

- en tilfreds kunde
betyder alt!

Løs vægt slik

Vores professionelle team
sælger biler der passer til dit behov.
Uanset om du skal bruge den som
arbejdsbil eller familebil....
... og uanset om der skal være plads
til svigermor eller ej.

Elholm 21 - 6400 Sønderborg
Kia - Peugeot - Citroën

Brunde Vest 5 - 6230 Rødekro
Peugeot - Citroën

Tlf. 7443 2000
erlinghoi-nielsen.dk

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

Pr. 100 g.

7

95

Super Brugsen Gråsten · Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 7365 2600

Kr. 99,75

VI

9

AF

MEGA-F35-FONER I SØNDERJYLLAND UDSOLGT 2018

æ Rummelpot kan købes i alle boghandler, og i de allerfleste
kiosker, varehuse og supermarkeder i hele området. Blandt
andet: SuperBrugsen, Rådhuskiosken i Gråsten, Bruhns,
Benniksgard butik, Gisselmann Auto, Rema 1000, Føtex i
Sønderborg, Petit i Sønderborg, DagliBrugsen i Vester Sottrup,
Spar Felsted, Bovrup Købmandsgård og DagliBrugsen Kliplev
kr. 99,75

Leverandør af sønderjysk humør siden 1946

Vi trækker hver uge lod blandt alle de rigtige kuponer om gavekort til byens butikker. Vinderne offentliggøres den følgende uge i avisen
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Tank benzin på
jubilæumsdagen

100 til åbning af arkiv
Det væltede ind med gæster,
da Gråsten fik et nyt
arkiv i midtbyen.

den 12. december

Foto Jimmy Christensen

Arkivleder Else Egholm
fremhævede i sin tale
Bodil Gregersens store
arbejdsindsats under
flytningen. Else Egholm
håber, at se flere besøgende og få flere frivillige,
så åbningstiderne kan
udvides

og deltag i lodtrækningen om

et kroophold
med middag
for 2 personer
Værdi 999,Efter tankning den 12. december
skrives navn, adresse og
telefonnummer bagpå bonnen og
den afleveres herefter i butikken.
Vinderen vil blive kontaktet direkte, og vil
blive offentliggjort i Gråsten Avis og på Facebook

Indvielsen af Gråstens
nye arkiv i Nygade 14 blev
et tilløbsstykke. Godt
100 mennesker mødte
fredag eftermiddag op,

Gisselmann

da Graasten Arkiv og
Historisk Forening for
Graasten By og Egn rykkede ind i nye, større og
lysere lokaler.

Formand for Historisk
Forening for Graasten By
og Egn, Bodil Gregersen,
havde samme ønske.
”Kom og brug arkivet,
og kom her og afleverer
jeres historiske materiale”,
sagde Bodil Gregersen i
sin åbningstale.
Formand for udvalget
for Kultur, Idræt, Handel
og Turisme, Stephan
Kleinschmidt, påtog
sig sammen med Bodil
Gregersen at klippe
snoren.
Graasten Arkiv har åbent
hver mandag kl. 14-16 og
torsdag kl. 16-18. ■

TAK FORDI DU STØTTER
RINKENÆS UNGDOMS- OG IF

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

Tak fordi du handler lokalt

Vindere af Julekonkurrencen
i Gråsten Avis

UGE 49
Birgit Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . Ullerup
Marianne Nielsen . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Jørgen Wøhlk . . . . . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Gertie Henriksen. . . . . . . . . . . . . . Padborg
Camilla Schou . . . . . . . . . . . . . . . . Broager
Lone Cornils Nicolaisen . . . . . Egernsund
Ulla Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skodsbøl
Bjarne Jørgensen . . . . . . . . . . . . . . Padborg
Birgit Johannsen . . . . . . . . . . . . .Rinkenæs
Belinda Frantzen . . . . . . . . . . . . . . Gråsten
Lise Werth Sørensen . . . . . . . . . . . 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

Oplag: 13.530 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansv. redaktør

Mediechef

Gunnar Hattesen

Ingrid
Johannsen

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

13.627 kr.

til Rinkenæs
Ungdoms- og IF

Rinkenæs Ungdoms- og IF har lige fået sponsorkroner fra OK. Det er de meget
glade for. Med et OK Benzinkort kan du også støtte dem, hver gang du tanker.
Bliver du samtidig mobil- eller elkunde, kan du støtte din lokale klub ekstra meget. Se mere på ok.dk/lokalsporten

Gråsten
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
Fotograf

Jette Nørlund Pedersen

Jimmy Christensen

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

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

Telefon 29 25 95 50

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Bogholder

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

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

Reporter

ssk@graastenavis.dk

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

Byggeri er den store lidenskab
Murermester Jakob Petersen
er 5. generation i Gråstens
ældste håndværkerfirma.

Af Gunnar Hattesen

Ordrebogen bugner
hos murermester Jakob
Petersen, Gråsten, der
er 5. generation i den
lokale murer-familie.
Han er murermester lige
som sin far, farfar, oldefar
og tipoldefar, der grundlagde firmaet i 1910.
Han ser lyst på tilværelsen, og Jakob Petersen
fylder fredag den 14. december 40 år.
Jakob Petersen finder det

dejligt at være med til at
skabe noget nyt.
Han kan se tilbage på
10 års ansættelse i murerfirmaet Apos, som han
driver sammen med sin
far, Tom Petersen. Frem
til 2008 var han ansat som
entrepriseleder hos MT
Højgaard i Aabenraa.
”Der er god vækst i
vores område. Både i
Sønderborg og Aabenraa
kommuner, hvor vi hovedsageligt bygger”, siger
Jakob Petersen, som beskæftiger 20 ansatte.

Murerfirmaet udfører
alle former for jord-,
kloak-, beton- og murerarbejde og har specialiseret sig i renovering af
badeværelser, tilbygninger
og oplægning af tegltage.
Apos har gennem årtier
haft mange spændende
opgaver på Gråsten Slot og
er ekspert i restaurering af
fredede og bevaringsværdige bygninger.
Jakob Petersen er engageret i flere foreninger. Han
er formand for Gråsten
Håndværkerforening,
formand for Gråsten
Forum og sidder i bestyrelse i Dansk Byggeri i
Sønderborg.
Han er gift med Anne,
der også er ansat i mu-

11

rerfirmaet. Parret har to
børn. I fritiden er han
en ivrig løber og kører
mountainbike.
Fødselsdagen markeres med reception i
murerfirmaets domicil
på Planetvej 2 i Gråsten
fredag den 14. december
kl. 14.00-17.00. ■

Hans Henrik Fischer

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

Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800
www.fischer-advokatfirma.com

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private
Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver:
✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse
med momsindberetning, skattebetaling mv.
✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst
samt indberetning af selvangivelser til SKAT.
✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold
✔ Assistance med bogholderiopgaver
✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold og
korrespondance med skattevæsenet.

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

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

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

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

af fredede huse, bygninger,
kirker og bindingsværkshuse.

Bygningskonstruktør, murermester

www.haupt-aps.dk

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

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

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

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

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

Annonce.indd 1

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

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

28-01
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Sæt kryds

Kongelig donation

TILLYKKE

☐ Tillykke uden foto max. 25 ord

75 kr.

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

Historisk Forening for
Graasten By og Egn har
modtaget 15.000 kroner
fra Dronning Margrethe
og Prins Henriks fond,
der støtter kulturelle,

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

videnskabelige og sociale
formål.
Donationen går til bogen om Gigthospitalet i
Gråsten.
Dronningen er formand
for bestyrelsen. ■

Juletræer Skovhuse grønt

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.

Juleshow med Bubber

Dagligt åbent fra 13.00-16.00
Weekend fra kl. 10.00-17.00
Skovhuse 7, Kær, Sønderborg

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

Også fæld selv
Gratis kaffe
og te i
Kunsthåndværk i “Jul i laden”
Jul i laden i
Mobil 3049 1319
weekenderne

www.skovhusegront.com

LUCIAGUDSTJENESTE
i Rinkenæs Korskirke

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

Fredag eftermiddag fik Ulsnæs Centret besøg af tv-stjernen
og entertaineren Bubber, der evnede at skabe festlig julestemning.
Fotos Jimmy Christensen

Søndag den 16. december kl. 16.00

De kan indløses hos
byens handlende.

3. søndag i advent
Her i årets mørkeste tid længes vi alle
efter lysere tider. Derfor vil kirkens
kor fryde os med både sang
og luciaoptog. Navnet
Lucia er afledt af det
latinske ord for lys, lux.

Deadlines omkring jul & nytår
Kære annoncør, i forbindelse med jul og
nytår udkommer aviserne ret så forskelligt
fra normalen pga. helligdagene.

DEADLINE FOR UGE 51
Avisen udkommer normalt

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

UGE 52

Det vil glæde os at se kunder, venner af
huset og forretningsforbindelser til

Avisen udkommer ikke.

DEADLINE FOR UGE 1 - 2019
Avisen omdeles den 30. - 31. december

Bemærk! UDSALGSSTART I GRÅSTEN
Annoncer der skal udarbejdes:

Mandag den 17. december kl. 12.00

25 års jubilæum
Reception

tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer i både ind- og udland,
samt kørsel med liftbusser. Vi har busser både med køkken, toilet,
klimaanlæg. Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.
“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

Reproklare annoncer:

Torsdag den 20. december kl. 12.00

Onsdag den 12. december
kl. 14.00 - 17.00
på Kongevej 86 i Gråsten.
Vi byder på lidt lækkert til ganen.
Men venlig hilsen
Lene & Benny

Stenvej 15, Rinkenæs 6300 Gråsten
Telefon +45 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799

Gisselmann

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 16. december kl. 11.00
ved Niels Refskou. Luciaoptog

ADSBØL KIRKE

Søndag den 16. december
Vi henviser til Gråsten Slotskirke

KVÆRS KIRKE

Søndag den 16. december kl. 11.00
ved Helle Domino Asmussen

BROAGER KIRKE

Søndag den 16. december kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 16. december kl. 11.00
ved Mette Carlsen

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 16. december kl. 16.00
ved Marianne Østergård. Luciaoptog

NYBØL KIRKE

Søndag den 16. december
Vi henviser til Sottrup Kirke

SOTTRUP KIRKE

Søndag den 16. december kl. 19.00
ved Mette Carlsen

ULLERUP KIRKE

Søndag den 16. december kl. 18.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem. Luciaoptog

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 9. dezember
Kein Gottesdienst
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Ny kirkesanger i Kværs og Egernsund
Annette Giuranna er ansat
som ny kirkesanger i Kværs
og Egernsund.

Af Signe Svane Kryger

36-årige Annette
Giuranna, Alnor, er pr. 1.
januar 2019 ansat som
ny kirkesanger i Kværs
og Egernsund Kirke.

Foto Signe Svane Kryger

Den nye kirkesanger har
sine rødder i Kværs, hvor
hun er født, døbt og opvokset, og i Egernsund har
hun boet i otte år.
Sang har altid været en
af hendes store interesser,
og hun har blandt andet
været en del af Sønderborg
Gospelkor, hvor hun var
solist i forestillingen, ”En
søndag på Als”. Hun har

været på stemmetrænerkurser og har fået undervisning af store navne
inden for branchen.
Operatalent
I 2010 stillede hun op til
talentshowet, ”Talent”,

hvor hun sang opera og
gik videre. Hun valgte dog
at stoppe, da hun netop
havde fået en datter.
Hendes flair og talent for
opera og sang som helhed,
er én af grundene til, at
hun er blevet valgt til stillingen som kirkesanger.

”Jeg har en masse idéer i
forhold til at samle mennesker på en ny måde med
hensyn til sang i kirken.
Jeg vil gerne lave nogle
arrangementer i sangens
ånd, som kan samle lokalbefolkningen”, siger
Annette Giuranna.

Hun er uddannet pædagog, men er i gang med at
tage en kandidateksamen

Taksigelser

Bidrag fra lokalsamfundet
Annette Giuranna skal
synge til gudstjenester,
bryllupper og begravelser
i kirken, og hun håber, at
der vil komme forslag og
bidrag fra lokalbefolkningen i forhold til sange og
arrangementer.

Hjertelig tak
For opmærksomhed,
og deltagelse ved vores elskede

Christa Rann
bisættelse.

Familien Rann og Jutta

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

En smuk
afsked...

Håndværkerforening bruges som netværk
Formanden Jakob Petersen
aflagde beretning på en
velbesøgt generalforsamling.

Af Gunnar Hattesen

Den over
100 år gamle Gråsten
Håndværkerforening er
et godt sted at skabe
et netværk. Foreningen
samlede 38 medlemmer
til generalforsamling
på Den Gamle Kro. Her
mødes man på tværs.
Mange bruger foreningen til at danne netværk.
I sin beretning omtalte formanden, Jakob
Petersen, et ønske om, at
små og mellemstore virksomheder får lettere ved at
byde på offentlige opgaver.
Han nævnte desuden regeringens tiltag mod bøvl
og ekstraomkostninger for
firmaer.
Gråsten
Håndværkerforening

på Aarhus Universitet i
pædagogisk psykologi,
hvor hun er færdig i 2020.
Derudover er hun studievejleder på Aabenraa
Statsskole. ■

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

Fotos Jimmy Christensen

– Gitte og Steen Kristensen

Dødsfald
Kirsten Ebbesen,
Broager, er død, 73 år. ■
har skiftet fra Sydbank
til Broager Sparekasse,
fordi Sydbank har opsagt sit medlemskab af
foreningen.
Genvalgt til bestyrelsen
blev Jakob Petersen, Hans
Jørgen Paulsen og Kaj
Nielsen. Martin Bred blev
valgt som suppleant.
Indledningsvis mindes
medlemmerne den af-

døde, tidligere formand,
Uwe Jochimsen og den
tidligere dirigent, Poul
Erik Hansen. ■

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Johanne Pawlik,
Egernsund, er død, 90 år. ■

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Sonja Sandholm,
Egernsund, er død, 68 år. ■

v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk

Gråsten Bedemandsforretning
- 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
•

•

Bedemand Alice Tørøk

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

− Vi hjælper med alle praktiske og
uvante opgaver og hjælper med at søge begravelseshjælp
• Kiste (hvid )

• Honorar-samtale i hjemmet

• Miljøurne

• Dokumentarbejde inkl.

• Polstring af kiste

• Intet weekendtillæg
Pris fra kr. 9.995,-

Alice Tørøk Bedemand Kontakt 71 78 76 22
− I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en afsked
med afdøde der giver afklaring og ro i sindet

Svend Hedegaard

Martin Good

Rie Rabøl Jørgensen

Det kan være vanskeligt at sætte
sidste punktum for et langt liv

Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid

• Fri kørsel i Sønderjylland

Gitte J.J. Kristensen

Når en af dine kære dør, står de svære beslutninger tilbage ...
Hos Helmich & Søn møder vi hver dag mennesker i
sorg, og selvom vi ikke kan mindske din personlige
smerte, kan vi hjælpe dig gennem den svære tid
og de mange praktiske gøremål. Vi tilbyder altid en
uforpligtende personlig samtale, hvor vi nøje forklarer,
hvordan vi kan hjælpe, og hvad der er omfattet af
vores honorar. Kun sådan mener vi, du kan træffe
beslutningen om, hvordan du ønsker at sige det
Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11
Storegade
39 · Nordborg
· Telefon 74 45 11 45
sidste
farvel.
Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29
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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ÅBENT HUS
I anledningen af
mit 10-års jubilæum hos APOS
og min 40-års fødselsdag vil det glæde mig
at se forretningsforbindelser, kunder og
samarbejdspartnere til et par hyggelige timer
på firmaadressen i Gråsten, hvor der
vil blive serveret lidt godt til ganen.

Fredag den 14. december
fra kl. 14.00 – 17.00
Planetvej 2, 6300 Gråsten
Med venlig hilsen
Jakob Petersen

Juleudstillingen byder på kreative ideer og materialer til alle
aldre.

Tak fordi du handler lokalt

Bygningskonstruktør, Murermester og Aut. Kloakmester

*

* *
**
**

Julekoncert på

Jul i Papirmuseets* by
Julestemningen har fundet vej til Papirmuseets
By i Gråsten.

*

Stjerner, julehjerter,
kræmmerhuset og meget
mere. Papirmuseets By
har budt julestemningen
indenfor og står klar med

*
Fakkelgården *
*

*

Af Lene Neumann Jepsen

Andr. Petersen & Søn ApS
Tlf. 74652416 Cvr. 33039506
www.apos - eftf.dk

*

Karen-Marie Fabricius har lanceret en efterfølger til én af
deres mest populære quilling figurer.

* **

*

*
Lørdag den 15. december kl. 14.00-16.00

*

gode ideer og forslag til de
kreative julesjæle.
Der er materialer til
både pynt til juletræet,
stuen, julekort eller
gaveindpakningen.
”Mange har allerede
gjort en god handel og
købt godt ind til deres
julepynt projekter,” fortæl-

Historisk
* Forening for
Graasten By og Egn

*

siger

Tak

*
* **

*

*

Tak til alle, der mødte frem og var med til
at gøre indvielsen af arkivet og udgivelsen af
*
bogen om Gigthospitalet
til en festlig dag.

*

Tak til alle, der hjalp, også med sponsorater.
Bestyrelsen

*

*

Tilbuddet gælder kun
den 12. december

For 7. år i træk er der julekoncert med den internationalt
anerkendte sopran Bettina Hellemann Munch
samt den berømte japanske pianist Michi Komoto
på Fakkelgården i Kollund.

*

*

1 Fransk hotdog
+ 1/2 l Faxe Kondi

*

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

"'* **

*
*
* * * ** *
* * *
*

Pris kr. 349,*
som inkluderer julekoncert og kaffe og konditorens kage.

*

Verdenspremiere
For kort tid siden kunne
Karen-Marie Fabricius
afsløre en helt ny quillingfigur. Den meget populære engel, som er én af
Karen-Marie Klips mest
kendte figurer, har fået en
efterfølger.
Den originale engel blev
lanceret for 6 år siden og
videoen, der forklarer
fremgangsmåden, er set
næsten 1 million gange i
hele verden.
”Det var tid til en
opfriskning på vores
*engel for begyndere.
Efterfølgeren er lidt mere
avanceret, men de passer
så godt sammen,” fortæller Karen-Marie Fabricius
om hendes nyeste
kreation. ■

*
*
* * * ** *
* * *
Jubilæumstilbud
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
** *
** *
**
*
25,** *
* **
*

**

"'* **

ler indehaver Karen-Marie
Fabricius. Men der er stadig masser af tid og gode
tilbud i forretningen lige
nu. For eksempel er der
nissehuerabat, hvis man
kommer ind i butikken
med en nisshue på.
”Det har vi gjort i mange
år. Det er så hyggeligt
og skaber en god stemning,” siger Karen-Marie
Fabricius.

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

Gisselmann

*

+pant

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

*

*

*

*
**

BROAGER 15

Julemarked i Broager
3. weekend i december
Fredag kl. 16.00-20.00 & Søndag kl. 14.00-16.00

Broager-børn vækker julemanden
Af Gunnar Hattesen

Efter næsten et helt år
med at snorke løs, bliver
julemanden vækket i
Broager søndag den 16.
december kl. 14.30 foran
Broager Sparekasse.
Julemandsudvalget har
allieret sig med Broager
Frivillige. Brandværn og
Orkester, som vil være til
stede for at hjælpe til med
underholdningen og alt
det praktiske.
Efter vækningen vil jule-

mandens vogn og heste stå
klar sammen med Broager
Frivillige Brandværn.
Derefter bliver julemanden og hans nisser kør
rundt i byen, og sædvanen
tro vil han have godter i
sækken til de fremmødte
børn og barnlige sjæle.
Rundturen slutter ved
byens juletræ, hvor der
skal danses omkring juletræet sammen med julemanden og hans nisser.
Mor, far og bedsteforældre
må også gerne deltage.
Broager Brandværn

Orkester spiller julesange,
og sangeren som står ved
mikrofonen, vil synge
sammen med backinggruppen fra brandværnet.
Efter dansen uddeles
juleposer mod aflevering
af julepose-billet, som kan
købes i SuperBrugsen i
Broager senest fredag den
14. december.
Ældre Sagen i Broager vil
stå klar med varme grillpølser ved SuperBrugsen
hele eftermiddagen. Også
Broager Erhverv er parat
med julehygge for byens

Julen nærmer sig med raske skridt
- Frilandskalkuner - kg ..................
- Frilandsgæs - kg ............................
- Landænder ,- kg .........................
- Moskusænder -, kg .....................
- Suppehøns , -, kg ......................
- Landkyllinger ,- , kg .................

68 kr pr. kg
97 kr pr. kg
84 kr pr. kg
84 kr pr. kg
35 kr pr. kg
40 kr pr. kg

ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. -

Sidste åbningsdag er
søndag den . december kl. -.

borgere. Foreningen
vil sælge glögg til børn
og ”mit schuss” til de
voksne. Desuden serverer
erhvervsforeningen med
formanden Jørgen Horne
i spidsen lune æbleskiver, brændte mandler,
grillpølser og øl og vand.
Søren Hilmer vil synge
julesange og tombolaen vil
stå klar med mange fine
gevinster. ■

Julemanden vækkes

i Broager søndag d. 16. dec

Kom og vær med til at vække julemanden
ved Broager Sparekasse kl. 14.30
Alle børn og barnlige sjæle er velkomne.
Vær med til at synge julen ind omkring byens juletræ.

Broager Friv. Brandværns Orkster
spiller op til dans.
Ældresagen i Broager sælger grillpølser.
Billetter til årets juleposer kan købes i SuperBrugsen,
Broager fra d. 5. til d. 14. december - 20 kr.
Sponsor:

Din sundhedspartner & Ole Jensen El-service

Babysalmesang
Mandag den 21. januar kl. 10.00 – 11.00
i Broager kirke
Et nyt hold babysalmesang starter i Broager kirke
Forløbet strækker sig over 8 mandage.
Babysalmesang er for babyer fra ca. 1-10 måneder og deres
forældre. Og alle mødre eller fædre kan deltage. Du skal blot
have lysten til at synge, vugge og nynne med de små.
Tilmelding sker til Anemette Thomas på tlf. 6140 1126
Du er velkommen til at kontakte Anemette, hvis
du gerne vil høre lidt mere om forløbet.
Det er gratis at deltage!

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

WWW.BROAGERKIRKE.DK
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Kulturhuset viste sig frem
Af Lene Neumann Jepsen

Den Gamle Skole i
Egernsund er byens
omdrejningspunkt, når
det handler om arrangementer, udstillinger og
alle mulige spændende
aktiviteter.
Forleden slog Kulturhuset
Den Gamle Skole Egernsund dørene op til Åbent
Hus. Her kunne man få
en smagsprøve på alt det,
som Kulturhuset kan byde
på. Om det er fest, generalforsamling, sysselaften
eller klubsamlinger. Den
Gamle Skole i Egernsund
har lokalerne til alle formål. Med kun få ildsjæle,
renoveres og vedligeholdes
huset løbende. Samtidig
arrangerer foreningen bag

Der var gang i musikbutikken, hvor der blev handlet med de
Foto Lene Neumann Jepsen
gode gamle vinylplader.
også koncerter og andre
aktiviteter der samler folk.
Salg af musik og malerier
Den store sal, der normalt
bruges til både danseskole, fællesspisning og
koncerter, var fyldt med
salgsstande. Her havde
private samlere taget deres
pladesamlinger med og
solgte ud af de eftertragtede vinylplader. Også den

Børnejulegudstjeneste

kendte Egernsund-maler,
Peter Nicolaisens værker,
var blandt salgsvarerne.
Egernsund Frivillige
Brandværn havde også

Brand
Der skete mindre materiel skade ved en brand,
der brød ud i et hus på
Hørmarken i Broager. Det
viste sig, at der var gået ild
i køkkenets komfur. ■

Onsdag den 19. december kl. 9.30
for børnehave,
dagplejere
og andre
interesserede

taget opstilling på Kulturhuset. Kaptajn Johnny
Asmussen havde taget førstehjælpsudstyret med og
sammen med brandmand
Michael Asmussen kunne
de vise de besøgende,
hvordan man giver hjertemassage og fortælle hvor i
Egernsund, man kan finde
en hjertestarter.
Derudover kunne man
få et historisk indblik i
byens fortid ved hjælp af
en stor samling historisk
billedmateriale og besøge
udstillingen omkring
Egernsundbroens 50-års
jubilæum. ■

Dyr stol
Der blev torsdag stjålet
en dyr Corona-stol fra et
sommerhus på Egevej i
Vemmingbund.
Stolen er tegnet af Poul
Volther og er i sort læder.
Stolen koster mellem
30.000 og 40.000 kr. ■

Adventskoncert
Broager Kirke danner
onsdag den 12. december
kl. 19.30 rammen om en
adventskoncert med Alssundorkestret. Dirigent er
Christian Balslev.
Man kan også høre
Broager Egnskor med

dirigent og solist Bettina
Hellemann Munch.
Der spilles værker af
Caccini, Mozart, Fauré,
Händel, Mendelsohn,
Bach, Gade, Vivaldi med
flere samt fællessalmer.
Der er fri entre. ■

Julefodbold
Af Julius Bock

På Broager Skole blev der
forleden holdt julefodbold,
hvor skolens elever deltog

Julekoncert
med Broager Kirkekor

Søndag den 16. december kl. 15.00
Gratis adgang

Foto Julius Bock

i en gang venskabelig
fodbold.
Der mødte elever op
fra 0. klasse til 9. klasse
med kostumer, masker og
nissehuer.
Eleverne spillede mod
hinanden på årgangene,
og de ældste elever spillede i samme pulje som
deres lærere.
Der blev delt præmier i
form af slik til spillere, der
for eksempel lavede et flot
mål eller en god redning.
Efter præmieoverrækkelsen drog mange af de
ældre elever afsted til fest
med venner. ■

Broager Lokalbestyrelse

Broager Lokalbestyrelse

REJSEMØDE

SØNDAGSCAFE
20. JANUAR 2019 KL. 12.00 PÅ BROAGERHUS
– LOKALEADGANG FRA 11.00
Middag: Skipperlabskovs. Michael Skaarup fra Syd-og Sønderjyllands Politi
fortæller om, hvordan man sikrer sig mod trick tyveri og indbrud.
Tilmelding til Mona Rathje tlf. 5135-9550 fra torsdag kl. 10.00 og
senest 17. januar. Medlemspris kr. 50,- som betales ved indgangen.
OVERSIGT OVER PLANLAGTE ARRANGEMENTER 2019.
20. januar ................Søndagscafe
24. februar ..............Søndagscafe
13. marts .................Årsmøde
24. marts.................Søndagscafe
02. april ..................Starter krolf
03. april...................Starter Petanque
04. april ..................Starter Minigolf
14. – 18. april ..........Flodkrydstogt Holland / Belgien
28. april ..................Danmark spiser sammen
15. juni ....................Cykeltur
19. juni ....................Besøg Airbus Hamborg
13. JULI: VARDE SOMMERSPIL ANNONCERES UGE 2 MED TILMELDING
Der spilles Whist og Skat på Broagerhus hver tirsdag fra 13.30 – 16.30

9. januar 2019 kl. 17.30 på Broagerhus
Flodkrydstogt Holland / Belgien den 14. - 18. april. Rejseleder Niels Graversen,
Hanstholm Rejser præsenterer turen, herefter starter tilmelding, senere tilmelding
kan ske til Mona Rathje tlf. 5135-9550. Afgang Broager Kirke kl. 08.00 med
sædvanlig opsamling. Vi kører -med pauser – direkte til skibet Gerard Schmitter
hvor vi bliver indkvarteret og får velkomstdrinks og aftensmad. Turen indeholder:
4 x overnatning på båden, 4x morgenmad, 4x aftensmad, 3x frokost, 2x busmenu
inkl. 1 øl eller vand, samt 1 rundstykke på udturen. Entreer inkluderet:
Blomsterpark (20 euro) Kanalrundfart Amsterdam (12 euro) Drikkevarer på
skibet, dog ikke specielle drinks. Fri kaffe, the og kakao på ud og hjemturen
hvor brygning er mulig, rejseleder og kørsel i 4* bus. Pris kr. 5.900.00 i delt
dobbelt kahyt. Betaling til Hanstholm Rejser, Broager Sparekasse reg. nr. 9797
kt. 000-134-5486. Depositum kr. 1000,- betales senest 15. januar 2019.
kr. 2.450,- senest 1. februar. kr. 2.450. senest 1. marts Tilmelding til rejsemødet
til Mona Rathje tlf. 5135-9550 fra torsdag kl. 10.00 og senest 6. januar. Vi starter
med 2 halve stykker smørrebrød. Pris kr. 50,- som betales ved indgangen.
Detailprogram pr. mail kontakt: monarathje@mail.dk
Der er ikke elevator på skibet derfor er REJSEN ER IKKE EGNET
FOR DÅRLIGT GÅENDE, MAN SKAL VÆRE SELVHJULPEN.

EGERNSUND OG KVÆRS EL-SERVICE
NYVEJ 5 - 6320 EGERNSUND
TLF. 20 40 75 80 · EES@EGERNSUND-EL.DK

Næste annonce forventes uge 2 her i Gråsten Avis.

EN SIKKER FORBINDELSE
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Julemanden
kommer til byen
Væk julemanden ved
Broager Sparekasse
Søndag den 16. december
kl. 14.30
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85,00

SPAR 65,75
Onsdag den 19. december
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Meget mere end blot en købmandsbutik i Blans
Af Ingrid Johannsen

Når Blans efter et halvt
år atter får en købmandsbutik, skal man
kunne tilbyde meget
mere end varer på
hylderne.
Butikken er også et sted,
hvor mennesker møder
mennesker.
I Blans ventede lørdag
morgen mere end 150
mennesker i støvregn og
blæst på, at deres købmandsbutik igen åbnede.

I mængden stod direktør
i det nydannede selskab
bag købmandsbutikken, Benny Christensen,
og kom med glade og
opmuntrende tilråb. "Nu
skal vi ind at handle".
Åbningen var en festdag
for landsbyen Blans, der
har stået uden købmand,
siden Prinds var udsat for
et alvorligt uheld i juni.
Genåbningen af butikken er kommet i stand
efter at 50 lokale frivillige
har lagt 1.500 arbejdstimer i en renovering af

LOTTOSPIL
Torsdag den 13. december kl. 19.00
på Bakkensbro Skole i Ullerup

butikken fra tidlig morgen
til sen aften. Især 7-10
pensionister har lagt rigtig
mange timer i butikkens
ansigtsløftning.
Formand for de 150
andelshavere, som skød
540.000 kr. i butikken, fhv.
borgmester John Solkær,
hyldede de mange frivillige, der har været med til
at sætte den 260 kvadratmeter store butik i stand.
Den nye købmand er
47-årige Tina Nielsen, som
er datter af Birgit og Eluf
Nielsen, som i mere end
20 år drev købmandsforretning i Vester Sottrup.
Borgmester Erik
Lauritzen nævnte i sin
tale, at der så længe
han kunne huske altid
havde været en Prinds

i købmandsbutikken, men glædede sig
over, at Tina Nielsen
havde taget imod
udfordringen.
Kunderne handlede
livligt i den hyggelige
købmandsbutik, og
håbet er, at de mange
stamkunder vil
komme flere
gange om ugen. ■

Indbrud
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

Ved et indbrud i en ejendom på Brobølvej i Blans
blev der stjålet en aluminiumsstige og 800 kg
træpiller. ■

Der var folkefest i Blans, da
købmandsbutikken genåbnede efter et halvt års lukning.
Foto Jimmy Christensen

Kom og

få sved
panden på

Lørdag d. 5. Januar 2019
Kl. 10-13
Sundeved hallen
Skolevej 21
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
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KOM TIL:
3 aktive timer med
foreningens instruktør
- Retro aerobic
- Puls/styrke
- Latin m.m.

GÆSTEINSTRUKTØR
Mette Kjær
Crossdance

Pris: 100 kr. Incl. Frugt, vand og muslibar.
Tilmelding og betaling på MobilePay: 84449 (Sundeved
Gymnastikforening) HUSK: dit navn i kommentarfelt

Eller tilmelding til Kari Pharao på 20327802 og betaling på
dagen.
Tilmeldingsfrist senest den. 2 Januar 2018

Hørt i byen
Lørdagens dårlige vejr
afholdt både udstillere
og handlende fra at besøge julemarkedet hos
Den gamle Skomager.
Spejderne fik kun solgt
7 juletræer.
Minikonfirmanderne
fra Gråsten afsluttede
deres forløb med at
opføre et fint krybbespil søndag i Gråsten
Slotskirke.
Annette Brøndum
Madsen var én af de
mange lokale, der
lørdag nød julestemningen og punchen på
Flensborgs gågade.
GIG-løb og motion
arrangerer Pandelampeløb på årets
næstkorteste dag, nemlig den 20. december.
Gråstener-drengen
Jacob Boutrup var med
i kapløbet om, at blive
årets vinder af Sønderborg Iværksætter Pris
2018 med firmaet
Nearcrowd, som han
har stiftet med 2
kammerater.
Medarbejderne på
Chr. Hansen A/S drager i weekenden til julefrokost i København.
Fotograf Lars
Salomonsen, Gråsten,
har taget et billede af SG FlensborgHandewitts træner,
Mark Machulla, som er
blevet kåret som Årets
Håndboldfoto. Lars
Salomonsen er ansat
ved Flensborg Avis.
Linet Songest, der
er salgsassistent hos
Bruhns, kommer
snart i BT med foto og
artikel, som fortæller om hendes jobskifte fra psykiatrien
til tøjbranchen grundet
hendes kræftforløb
og de arbejdsmæssige
udfordringer, det har
medført. ■
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Julestemning på teater
Opførelsen af Det forsvundne
juleskib på Det lille Teater
skabte en god julestemning
hos de mange tilskuere.
Foto Jimmy Christensen

Pænt
overskud
Gråsten Murerforretning
ApS kom ud af regnskabsåret 2017/18 med et overskud på 1,1 mio. kr. Det er
en væsentlig forbedring i
forhold til året forinden,
hvor overskuddet var på
494.000 kr.
Firmaet beskæftiger 5
ansatte og har en egenkapital på 1,3 mio. kr. ■

Juletilbud

Jubilæumstilbud
Gælder fra onsdag den 12. til fredag den 14. december

Odense
6-pack

Bilvask inkl. voksbehandling,
og indvendig rengøring*

25,-

kun

+pant

170,-

Vi byder på en kop kaffe
i vort venterum, men
din bil bliver gjort ren
og flot igen

2 stk
Booster

25,+pant

Velpolstret
GKV ApS i Gråsten, der er
totalleverandør af brandkøretøjer og brandmateriel, kom ud af det seneste
regnskabsår med et overskud på 2,3 mio. kr.
Firmaet beskæftiger i
gennemsnit 5 ansatte.
Egenkapitalen er på 2,8
mio. kr. ■

2 poser
Lay’s

25,-

Gælder alle personbiler, og kun ved
aflevering af denne kupon*
Ring og aftal tid

28 89 50 39

2 poser
Haribo

25,-

Der tages forbehold for udsolgte varer

Gisselmann

Åbent:
tirsdag - lørdag
kl. 9.00 - 18.00

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

AutoCentrum Rengøring ved Stephan Tomakjan
Bomhusvej 17, 6300 Gråsten

Dit værksted og servicebutik på vejen

Boliger
EGERNSUND – SUNDGADE
3 vær. på 95 m2 udlejes pr. 1. januar 2019
Indeholder stue, 2 værelser, samt køkken og bad.
Er lys og i god stand.
Mulighed for parkering. Ingen husdyr.
Husleje kr. 5.200,- + forbrug kr. 1.000,-

STØRRE LEJLIGHED

Tak fordi du
handler lokalt

i Gråsten midtby udlejes pr. 1. januar 2019.
Husleje kr. 6.200,- ingen husdyr

HENVENDELSE TLF: 20 30 66 20

INFO SE WWW.EJENDOMSSELSKABETMIDTJYLLAND.DK

HENV. ANNE@EJMIDTJYLLAND.DK
ELLER TLF. 52 58 14 60

LEJLIGHED RINKENÆS

Lys og moderne 2-værelses lejlighed i
Rinkenæs på ca. 62 m2 udlejes pr 01.01.19.
Moderne køkken-alrum med stue/spisestue.
Skylights og store vinduer, som giver meget lys.
Have på ca 400 m2. Tæt ved bus og bager.
Smuk udsigt over Flensborg fjord.
Kr 3.800,- pr måned plus forbrug.
MOBIL TLF: +45-50 33 65 82
E-MAIL: ASTRAUME@AOL.COM

Mange udenlandske kunder
søger efter ejerbolig.
Ring og få 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

6300@estate.dk www.estate.dk
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Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

25 år som tjener på Bov Kro
Af Ditte Vennits Nielsen

I 1993 begyndte Pia
Rasmussen som tjener
på Bov Kro, og søndag

kunne hun fejre sit 25 års
jubilæum.
Krofatter Bjartur
Petursson holdt en rørende tale, og efterfølgende

bød Ragga og Bjartur
de over 100 gæster på et
flot kagebord med vin og
kaffe til.
Pia Rasmussen har altid

været glad ved sit arbejde
og mødt sin arbejdsplads
med et smil og en positiv
indstilling. ■

Uge 50

11. december 2018

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

11. årgang

Chiptuning
kr. 3000,-

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

Erfaring sikrer dig den bedste løsning
Murerarbejde
Fliser og klinker
Renoveringer
Tilbygninger
Pia Rasmussen er en
populær tjener og har
serveret for tusindvis af
gæster igennem årene.
Ragga og Bjartur Petursson holdt en flot reception for Pia Rasmussen. Foto Ditte Vennits Nielsen



Foto Ditte Vennits Nielsen

Alt i murerarbejde

Mobil nr. 22 25 84 07

HANS EMIL NISSEN
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg
murer@hans-emil.dk - www.hans-emil.dk

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

Småreparationer · Om- og tilbygning
Nybyggeri · Hoverentreprenør
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.

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

Industrivej 7 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 04 56 | info@rudebeck-byg.dk |

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

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG

den 11.

Grønlangkål med hamborgryg og kålpølser

ONSDAG

den 12.

Boller i karry med ris og Wook Tai

TORSDAG den 13.

Stegt flæsk med persillesovs

FREDAG

den 14.

Schnitzel med grøn blanding

LØRDAG

den 15.

Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG

den 16.

Burger med pommes frites

MANDAG den 17.

Kun

69,-

Kødsovs med pasta

SALG AF
Køkkener
Vinduer
Døre

v/ malermester

Per Møller Ihle

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

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed

Tømrerarbejde
Snedkeropgaver
Tagarbejde
Glarmester

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

2

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 16. december kl. 19.30 Søndag den 16. december kl. 9:30
med Luciaoptog
ved Maria Louise Odgaard Møller
ved Maria Louise Odgaard Møller

Søndag den 16. december kl. 10.00
med dåb ved Erik Monrad

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

Rie Rabøl Jørgensen

Martin Good

Svend Hedegaard

Fin koncert i Bov

Dødsfald
Peter Christian Nielsen,
Smedeby, er død, 70 år. ■

Vor kære mor, svigermor,
farmor, mormor og oldemor

Olga Mathia Larsen

Olga Mathia Larsen,
Kollund, er død, 94 år. ■

* 5. november 1924
er stille sovet ind

Rie Sørensen, Padborg, er
død, 66 år. ■

Kollund, den 6. december 2018
På familiens vegne
Kjeld, Kirsten og Finn

Mogens Gert Rasmussen,
Padborg, er død, 88 år. ■

Bisættelsen finder sted lørdag den 15. december
kl. 10.00 fra Kollund Kirke

Anna Bothilde Nielsen,
Padborg, er død, 90 år. ■

Vor dejlige mor, svigermor,
mormor, farmor, oldemor og søster
v/ Kirsten Pedersen Madsen

Anna Bothilde Nielsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

* 26. marts 1928
har fået fred
Padborg, den 5. december 2018

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Tak for alt
På familiens vegne
Leif, Gert, Lillian og Ervin

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

Bisættelsen finder sted torsdag den 13. december
kl. 12.30 fra Bov Kirke
Højtideligheden slutter i kirken

Vi køber

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET
Onsdag til søndag kl. 12-17
Tlf. 74 44 24 25 | Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

Kruså
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bo
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Kirkegade

Brovej
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Solskrænten

GULD
SØLV
PLETSØLV

Find os her

Hejmdal Blæseorkester og Padborg Sangkor gav en dejlig
koncert i Bov Kirke. Sognepræst Solvejg Dam-Hein læste en
julehistorie i den næsten fyldte kirke.

Storegade

Nejsvej

i erhvervs- og privatspørgsmål

Dyntvej

Pau
l

Sc t

Sct. Pauli 28
6310 Broager
Slotsgade 1 · 6300 Gråsten |

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

i

Kom forbi butikken og
få et godt tilbud

Din daglige samarbejdspartner
Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Kontoret holder ferielukket fra 22. december til den 2. januar 2019.
Begge dage inkl.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

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

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk

Felsted

Vester Sottrup

OPLAG: 13.530
LEVERING:

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

FK Distribution

Holbøl

TRYK:

Fårhus

OTM Avistryk A/S

Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80
dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen
Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez
bovavis@graphos.dk

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.
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120 hilste på julemanden
Af Frederik Johannsen

Julemanden kom lørdag
eftermiddag på besøg i
Kollund.
Sædvanen tro troppede
han op hos Bindzus Elforretning efter at såvel
børn som forældre havde
nydt både gløgg og andet
godt, som blev serveret af
Kollund Borger- og
Ungdomsforening.
Der blev danset og sunget om juletræet og så
dukkede der en brandbil
op, som var fyldt med
ungdomsbrandfolk samt

Vi ønsker alle vores kunder en
Julemanden var en populær gæst i Kollund.

julemanden.
Efter at julemanden var
steget ud og havde hilst på
de mange

børn, delte julemanden
og hans hjælpere slikposer
ud til de mange ventende
børn. ■

glædelig jul og
et godt nytår.

Vi holder ferie fra
fredag den 21. december til
mandag den 7. januar
Mange julehilsner fra Norman Rudbeck,
Arne Holm, Nikolaj Jensen, Kim Krause,
Leon Laursen og Casper Bang.
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Tlf. 40 82 49 39 ∙ norman@krusaa-el.dk ∙ www.krusaa-el.dk

JULEMARKED

Lørdag 15. og søndag 16. december kl. 10 – 16.00
i teltet ved SuperBrugsen Padborg

TOMBOLA

Samlet gevinstsum på kr. 35.000,I teltet er der salg af gløgg,
hjemmelavede æbleskiver, varm
kakao, SuperBrugsens ringriderpølser,
franske hotdogs samt øl og vand.

Nye Lions-aktiviteter:
Lørdag: Elever fra Lyreskovskolen
sælger hjemmebagte småkager.
Søndag: Gratis hestevognkørsel fra kl. 11.00
Tegnekonkurrence for børn under 15 år:
Tegn en juletegning og vind et gavekort á kr. 200,- til
legetøj sponseret af SuperBrugsen
Vinderen findes hver dag kl. 15.00

Lions Club Bov
www.bov.lions.dk
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
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Afstands-/
Læsebrille
inkl. mærkestel

Flerstyrkebrille

2.400,–
kr.

inkl. mærkestel

3.500,–
kr.

* Tilbuddet gælder til og med d. 28.02.2019 –
kan ikke kombineres med andre tilbud eller gavekort.
Udvalgte mærkestel og 2 flerstyrke letvægtsglas 1,6
eller 2 enkeltstyrke letvægtsglas 1,6 inkl. superantirefleks,
hærdning og cleancoat.
Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

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

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

Tillykke

Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

EXKLUSIV (billeder på forhånd er muligt)
i FL Mürwik
MIELE opvaskemaskine 490€, marmor vindueskarme,
selvekspanderende høj kvalitet badeværelse NY,
Verneh-Kelim Tæppe, træ-hjørneskab, gammel kiste 18
århundred, gammel møllesten, gammel ege vitrinen skab.
Haestens seng Comfort.II M 160/200 uden betræk på
ruller, kabel fjernbetjening VKP 1.500€, 5 Flos Foglio
sconce hvid , gamle (Klön) dør/e, ører lænestol, træ seng
+madrads 180x200, pengeskabe
Info: +49 176 80487918

FRØSLEV JAGTFORENING
Vi retter hermed en STOR TAK til vor trofaste sponsorer, som var med til
at støtte vores arrangement i forbindelse med vor årlige juleafslutning:
KCL Design
Naturmælk
Slots Servicecenter
Skifter Lastbil
Waya.dk ved
Lars Hansen
SuperBrugsen
Elektriker H.H. Jensen
Superdæk
HLK-Consult
Schroll salg- og
rådgivning
MK malerforretning
Vinoteket
Nørrekær Teltudlejning
Malermester Per Ihle
PALLE
Bygma
The Gun Room
LB Bilsyn

Murermester
Hans Emil Nissen
Avifauna
Imerco
H. Klindt
Jutha og
Jes Olav Mathiesen
Circle K
LHN Tinglev
TrailerCare
Holbøl Landbohjem
Sisseck/Garant
Freja Transport og
Logistic
Murermester
Bjarne Lorenzen
Sydbank
IPS
MAN TopUsed
Dansk Brandteknik

Tak til lodsejerne og medlemmer for en
hyggelig dag. Samtidig ønsker vi alle en
rigtig glædelig jul samt et godt nytår
FRØSLEV JAGTFORENING

*

*

Chr. Lund Transport
MS Køleservice
ITD
Meubler med Hebru
Frøslev Træ
Tinglev
Flugtskydningsforening
Solution Fleet
Hyldtoft og Hansen
Vika Vinduer
Carsten Olesen
Søren og Susan Ries
Manfred Klein
Dieter Fricke
Kvickly Tønder
Tom Houmann
Jakob Manner Jakobsen

Padborg opfordrer til at handle lokalt
Af Ditte Vennits Nielsen

Det er utroligt vigtigt, at
borgerne handler lokalt,
for at sikre, at ikke flere
skal lide butiksdøden.
Sådan lyder budskabet fra
de handlende i Padborg
Shopping, som har lavet et
klistermærke til foreningens medlemmer.
Det er Palle Hansen,
som fik ideen til at markedsføre butikkerne i
Padborg Shopping med et
klistermærke.
Han bakkes op af næstformanden Bitten Haase.
"Vores udgifter er meget høje hver gang, vi
laver et arrangement.
F.eks. koster julemandsvækningen samt op- og
nedtagning af den flotte
julebelysning 45.000 kr.
hvert år. Det er kun de

butikker, der er medlem
af Padborg Shopping, der

Tusind, tusind tak
til alle jer som kom forbi butikken i anledning af
mit 30 års jubilæum med lykønskninger og mange
flotte, lækre, spændende og idérige gaver.
Det varmede og var med til at gøre dagen minderig og dejlig.
Af hjertet tak
Kærlig hilsen
Hanne
Imerco, Padborg

Tak til:
Kollund auto
Kollund møbler
Carsten Momme
Fleggaard Holding
Bindzus
GF Forsikring
Sundax
Privathospitalet
Fakkelgaarden
Rebsdorf
H.P. Therkelsen
Contino transport
Dansk transport kompagni
Nybolig
Ohl logistics
for sponsorat til julebelysning og julearrangement i Kollund

betaler gildet", fortæller
Bitten Haase fra Jensen
Ure-Guld-Sølv.
Med det nye initiativ
håber hun, at endnu flere
erhvervsdrivende i lokalområdet vil være med til
at bakke op om Padborg
Shopping.

Palle Hansen med det nye
klistermærke til butikker, som er medlem
af Padborg Shopping.

Pylon
Uddeler Peter Madsen fra
SuperBrugsen i Padborg
er i gang med at få sat

en reklamepylon op.
Medlemmer af Padborg
Shopping kan bruge pylonen til at få både deres
navn og forskellige budskaber på pylonen.
"Det er en meget trist
nyhed, at Hermann &
Sögaard er nødsaget til at
lukke. Vi håber ikke, der
kommer flere", siger Palle
Hansen. ■

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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Tak fordi du
handler lokalt
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JULEGAVEIDEER

HUSK!
JBS Bamboo
Vi pakker T-Shirt pakke
flot ind KR. 2 STK. ,-

Roberto
Jeans

DECEMBER
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag

Tight pakke
3 STK.

300,-

2 PAR

KR.

ÅBNINGSTIDER

300

KR.

1 PAR 400,-

JULEN - OG NYTÅRETS

600,-

Pre End

Tirsdag
Onsdag

NU TIL JULEPRIS
KR.

250,-

1.
2.

To

TORV EG A D E 15 -19

6 3 3 0 PA D BORG

TELEFO N 74 67 32 32

kl. 9.30 - 15.00
kl. 10.00 - 15.00
kl. 10.00 - 12.00
LUKKET
LUKKET
kl. 10.00 - 17.30
kl. 10.00 - 17.30
kl. 9.30 - 15.00
kl. 10.00 - 15.00
kl. 10.00 - 12.00

JANUAR

Strik&skjorter

VÆLG MELLEM
FLERE FARVER

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

LUKKET
LUKKET

rve

ga d

e 16 •

6330 Padborg • Tlf. 7

4

3
67 3

33

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30 • Lørdag kl. 9.30 - 12.30

Padborg Shopping

2.995,1513628
Chronograph
Vandtæt til 5 ATM

OFFSPRING KOLLEKTION
PRISER FRA 1.300 KR .
OFFSPRING KOLLEKTION
PRISER FRA 1.300 KR .

Jensen

Jensen

Landsdækkende bytteservice

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Storegade 10 - Aabenraa - Tlf. 74 62 26 73

URE - GULD - SØLV

OFFSPRING KOLLEKTION
PRISER FRA 1.300 KR .

URE - GULD - SØLV

H A LO R I N G E
P R I S E R F R A 11 .975 K R .
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Hørt ved Lyren
Vognmandsfirmaet
J. P. Johannsen A/S i
Kliplev er blevet solgt
til Meldgaard Group.
Lokalforeningen
Frøslev-Padborg er
nu stiftet, og Ninna
Schrum er ny formand.
Bodegaen Kontoret
i Kruså har fået en
jukebox, så nu kan
kunderne lytte til god
musik.
Bov IF har solgt samtlige 2.000 julekalendere, dels ved dørsalg
og dels i SuperBrugsen
i Padborg.
Der mødte 180 mennesker op, da Bov Sogns
Ringriderforening
holdt julebanko på Bov
Kro. Der måtte bæres
ekstra stole og borde
ind samt tages en sal
mere i brug. Desuden
måtte bestyrelsen hente
flere spilleplader.
Der er tirsdag den 11.
december igen sangaften på Kollundhus.
Sangene bliver foreslået
af Betty Didriksen og
Else Jessen fra Kollund
samt Kirsten Mølgaard
fra Rønshoved. Anne
Marie HeNr.iksen er
som sædvanlig pianist.

Juletravlhed hos guldsmed

LAH BOV
afholder

Juleaften

Af Ditte Vennits Nielsen

Mandag den 24. december kl. 17.00-22.00
på Smedeby kro
Der serveres en dejlig julemiddag bestående af:
- Flæskesteg og andesteg med brune og
hvide kartoﬂer, rødkål og surt.
- Ris á la mande med kirsebærsovs
- Kaﬀe, knas og småkager
- Vin, øl og vand ad libitum under middagen
- Der vil være julemusik, julegaver og pakkespil
Billetprisen er

kr.

150,-

Billetter kan købes på Kontoret i Kruså,
ved Hermann & Søgaard i Padborg.
samt ved indbetaling i Sydbank på
reg. 8065 konto nr. ooo14ooo63
eller Mobilepay 30246532
Ved tilmelding af børn oplyses køn/alder
af hensyn til julegaver og godteposer.
Tilmelding senest
fredag den 21. december
Ved spørgsmål kontakt
Svend Villadsen på 40 81 89 59

Tak fordi du handler lokalt

Statement-smykker er
det nye must-have. Hos
Jensen Ure-Guld-Sølv i
Padborg mærker man stor
efterspørgsel på de populære smykker. Statementsmykker gengiver livets

træ med drømmefangere,
engle og evighedstegn.
Guldsmed Bitten Haase,
der er indehaver af Jensen
Ure-Guld-Sølv, mærker
juletravlheden.
"Med to butikker er der
masser at se til. Det er
dejligt med gode, trofaste

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub samlede 27 skatspillere til klubaften
på Valdemarshus.
1. runde
Nr. 1. Robert Everhan,
Padborg
1123 point
Nr. 2. Hans Peter Jessen,
Kruså
1077 point
Nr. 3. Kurt Nielsen,
Padborg
1032 point
Nr. 4. Benny Stensdal,
Padborg
1014 point
Nr. 5. Anders Fogh,
Padborg
966 point

2. runde
Nr. 1. Hans Emil Nissen,
Bov
1381 point
Nr. 2. Kris Nissen, Bov

1129 point
Nr. 3. Vagn Christiansen,
AabeNr.aa
1070 point
Nr. 4. Klaus Petersen,
Broager
1015 point
Nr. 5. Hans Bunde, Bov

994 point

TAK FORDI DU STØTTER
BOV IF

kunder", fortæller Bitten
Haase, som har 8 ansatte
i de to butikker i Padborg
og Aabenraa.
Bitten Hasse håber, at
folk husker at handle
lokalt, når de køber
julegaver.
"Smykker har altid været
populære julegaver, og
vores design fra Georg
Jensen er altid et hit. Vi
ser fortrøstningsfuldt på
dagene op til jul", siger
Bitten Hasse. ■

Stoffer
i blodet
Politiet stoppede søndag
morgen ved en rutinekontrol en ung mand fra
lokalområdet på Skovvej i
Kruså.
Den unge mand var
påvirket af stoffer, og han
blev udtaget til blodprøve.
Bilisten kørte desuden
bil uden kørekort, der var
blevet frakendt. ■

Donation
Kollundhus har modtaget
donation til et nyt klaver
fra Den Nordslesvigske
Kvindeforenings Fond
samt bidrag til et højttaleranlæg fra H. P.
Hanssens Mindefond. ■

Blandt de mange
gratulanter ved Pia
Rasmussens 25 års jubilæum på Bov Kro var
det tidligere kroejerpar
Lisa og Helmuth
Hemmsen.
Karin Kurth var blandt
deltagerne i årets
julenærkemarch, som
forleden havde start
ved julemærkehjemmet
Fjordmark i Kollund. ■

34.656 kr.
til Bov IF

Bov IF har lige fået sponsorkroner fra OK. Det er de meget glade for. Med et OK
Benzinkort kan du også støtte dem, hver gang du tanker. Bliver du samtidig mobil- eller elkunde, kan du støtte din lokale klub ekstra meget. Se mere på ok.dk/
lokalsporten

Padborg

Stjal
filtre
En papkasse med oliefiltre
er blevet stjålet fra Kruså
Servicecenter.
Det var en bilist, som
kørte i en blå Skoda Fabia
årgang 2018, der snuppede
kassen, der netop var blevet afleveret.
Registreringsnummeret
blev noteret, og politiet er i gang med
efterforskningen. ■

7

Hermann & Sögaard
lukker butik
Af Ditte Vennits Nielsen

Efter 3 år er Jonna
Petersen og Kirsten
Sögaard fra modetøjsbutikken Hermann
& Sögaard i Padborg
Torvecenter nødsaget til
at sige farvel og lukke og
slukke i det nye år.
"Vi har virkelig haft 3
dejlige år, og har arbejdet
helhjertet for butikken. Vi
har brændt og knoklet for

den, men desværre har vi
oplevet en dalende kundestrøm", fortæller Kirsten
Sögaard.
Butikken har ellers igennem årene haft gode og
kendte mærker. Kunderne
har kunnet finde et bredt
udvalg af blandt andet
Masai, C-RO og Bessie.
"Desværre er der for stor
konkurrence fra de større
byer", lyder det fra Kirsten
Sögaard.

Jonna Pedersen og
Kirsten Sögaard har ellers
bakket op om alle arrangementer i Torvecentret,
holdt modeshow og kun-

deaftener og fejret fødselsdage med gode tilbud.
"Men det var desværre
ikke nok", siger Jonna
Petersen.
De to veninder fortæller, at de hver dag er gået
glade på arbejde, og de har
elsket at hjælpe kunderne
og nydt de gode samtaler,
der er fulgt med.
De havde set frem til

mange gode år, men sådan
skulle det ikke gå.
"Vi siger af hjertet tak til
alle dem, der igennem de
sidste 3 år har bakket os

op", siger Jonna Petersen
og Kirsten Sögaard.
Ophørsudsalget hos
Hermann & Sögaard er
tirsdag gået i gang. ■

Boliger
LEJLIGHED RINKENÆS

Lys og moderne 2-værelses lejlighed i
Rinkenæs på ca. 62 m2 udlejes pr 01.01.19.
Moderne køkken-alrum med stue/spisestue.
Skylights og store vinduer, som giver meget lys.
Have på ca 400 m2. Tæt ved bus og bager.
Smuk udsigt over Flensborg fjord.
Kr 3.800,- pr måned plus forbrug.
MOBIL TLF: +45-50 33 65 82
E-MAIL: ASTRAUME@AOL.COM

JULETRÆER OG
PYNTEGRØNT
DIREKTE FRA
SKOVGÅRDEN

Mulighed for “FÆLD SELV”
Åben mandag - fredag 14-17
weekend 10-17

Bjarne Tange · SAVVÆRKSVEJ 4
6340 Kruså · Tlf.: 74 67 06 61
mobil: 20 22 06 32

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Kenneth Jacobsen

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939
Mail: info@elis.dk

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

Oliering - lakering

Kørsel med kran og grab
Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.
Kloakrotten.net
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav
H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Handel i dag giver
service i morgen

Gulvafslibning

Vognmandsﬁrmaet

k
sen.d
k
jacob
net h- cobsen.d
n
e
k
ja
kj@
net hn
e
.k
www

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

v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

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

!

Natur!

Kloakservice
V

Anlægsgartner

kontakt os for mere info

Tømrer afdeling

Træfældning

kontakt os for mere info

Mathias Jessen A/S

Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Murer afdeling

Vognmand

&'Ejendoms'service'ApS!

T
K loa k-

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg
Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk
Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

• El-installationer • Varmepumpeservice
• Reparationer

• Parabol/antenneanlæg

• Industriservice

• Tele/data installationer

• IHC/wireless

• Energirådgivning

• Tyverisikring

Norman
Rudbeck

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

Snerydning og Saltning

Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse
murerarbejde
Dennis Lorenzen
Klaus Tranum
Ejner Tranum

Fortov & indkørsel
Store & små parkerings områder
Privat og Erhverv

2758 8750
2047 5290
5050 8722

www.LTnatur.dk

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

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

Semu Luftværktøj

v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså
Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

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

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

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

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!
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Vildsvinehegn på vej
Der er sat markeringspæle
op langs den dansk-tyske
grænse. Pælene viser, hvor
det omdiskuterede vildsvinehegn sættes op i det nye år.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Trofast bestyrelsesmedlem
Af Ditte Vennits Nielsen

Ingrid Rasmussen har
igennem 28 år været be-

styrelsesmedlem i Bov IF
Tennis.
Som stor tak for mange
års tro tjeneste overrakte
kasserer i Bov IF, Yvonne

Jespersen, en flot julekurv
til Ingrid Rasmussen.
Trods sine 80 år er Ingrid
Rasmussen stadig aktiv
tennisspiller. ■

Julemarked i Padborg
Torvecenter
Lions Club Bov holder
julemarked lørdag 15.,
søndag 16., lørdag 22.,
og søndag 23. december
hver dag fra kl. 10 i
Torvecentret i Padborg.
Klubbens telt er opstillet på Super Brugsens
p-plads. Her er områder
med salg af grillpølser,
gløgg og varm kakao, og
lørdag 15. december har
elever fra Lyreskovskolen
en stand med hjemmebagte småkager. Den
første weekend er en sektion, hvor der fremstilles

æbleskiver og sælges lokalt
fremstillet honning.
Søndag den 16. december
og anden weekend er der
fra kl. 11 hestevognskørsel
omkring Torvecentret.
Tombola
Julemarkedet indeholder
igen i år den velkendte
tombola, hvor der hver af
de fire dage kommer 500
lodder i tromlen, og hvert
lod koster 25 kr.
Et stort antal sponsorer
gør det muligt, at der hver
dag er 100 gevinster i spil
til værdi af knap 20.000
kr.

Hovedgevinstens værdi
er på 6.000 kroner. Flere
gevinster har en betragtelig værdi, og en stor del af
gevinsterne har værdi af
200 kr.
Lions Club Bov har hvert
år overskud på julemarkedet, og det går ubeskåret
til gode formål.
Interesserede kan
henvende sig med en
beskrivende ansøgning til
klubbens præsident Allan
Niebuhr, Kollund, eller
kasserer Willi Nielsen,
Kollund. ■

Indsamling af julehjælp
Yvonne Jespersen overrakte
en julekurv til Ingrid
Rasmussen, som i 28 år har
været bestyrelsesmedlem i
Bov IF Tennis.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Af Camilla Riis

Bov Sogn indsamler
julehjælp til trængte familier. Folkekirken i Bov
sogn står i samarbejde
med SuperBrugsen i
Padborg bag indsamlingen, der bidrager til, at
trængte familier bosiddende i sognet, kan
komme igennem julen
med god mad og gaver
til børnene.
Sidste år indsamlede vi
på 3 dage varer for mere
end 17.000 kr., der blev
uddelt i det meste af

gamle Bov kommune.
Det var et overvældende
resultat, som vidnede om
folks gavmildhed og lyst
til at hjælpe. At købe en
fysisk vare, som man med
garanti ved går videre til
en familie, der har brug
for det, det er noget alle
kan forholde sig til. Det
giver en helt særlig glæde
at hjælpe andre, der har
det svært, og her er hver
enkel vare med til at gøre
en forskel.
Den 13. 14. og 15. december vil vi igen stå i
SuperBrugsen og indsamle

Rundt om Niehuus Sø
Af Ditte Vennits Nielsen

Padborg Friluftsscene arrangerer søndag den 16.

• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

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

HUSK!

Hvad du finder på nettet, får du også ved os!

december sammen med
Alte Schule Niehuus en
adventsgåtur rundt om
Niehuus sø.

www.essen-in-flensburg.de / dk
Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon + 49 461 24520

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

...Jetzt wird’s heissss!...
Steaks
Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: info@rcfl.de • www.rcfl.de
Reisebüro im Citti Park

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

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

julehjælp. Det kommer
til at foregå sådan, at når
kunder kommer ind i butikken for at handle, kan
de fylde lidt ekstra varer i
kurven, og når varerne er
betalt, kan de afleveres i
de vogne, der er sat op til
indsamlingen.
Vi håber naturligvis at
nå op på samme resultat
som sidste år. Vi ser en
stigning i antallet af julehjælpsansøgninger, så der
skal mange varer til for at
alle familier kan få. ■

Ruten er på 7 km og vil
være opmærket. Der er
hverken fælles start- eller
sluttidspunkt. Folk kan
blot gå, når det passer
dem.
Startstedet er fra
kl. 12.30 til kl. 16.00 enten
ved Heksehuset eller Alte
Schule Niehuus.
I Heksehuset bliver der
solgt gløgg, vand og varm
kakao og hjemmebagte
småkager.
Overskuddet går til julehjælp til trængte familier i
Bov sogn.
Ved pit stop i Alte Schule
Niehuus sælger man
Schmalzbrote og hjemmelavede Apfelpunsch. ■

