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

Troels Petersen
2092 3397

✔ Vinduer og døre 

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader

✔ Om-og tilbygninger 

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Allan Clausen
2989 5161

Din garanti for godt håndværk

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

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

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag
13.30 - 17.30

Lørdag
9.30 - 12.00Leif Henning

LÆKKER JULEFROKOST
• Marinerede sild med karrysalat 
• Æblesild i creme fraiche 
• Fiske�let med remoulade og citron 
• Røget laks med slikasparges 
• Æg og rejer med mayonnaise 
• Hjemmelavet surrib med sennep og rødbeder 
• Leverpostej med champignon og bacon 
• Lun ribbensteg med surt 
• Hjemmelavet frikadeller 
• Kurzke kålpølser (varm selv) 
• Hjemmelavet grønkål (varm selv)

Min. 10 personer

Mad ud af huset
Tlf. 21248572

Det Grønne Køkken 
Sundgade 79  · 6320 Egernsund

Tlf.: 21 24 85 72  · www.dgk-egernsund.dk

2770207_visitkort.indd   1 25-01-2019   09:56:41

Sundgade 79 · 6320 Egernsund
Tlf.: 30 56 36 47 

Bestilles på www.dgk-Egernsund.dk

165,-
pr. person

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. 7.00-19.45

* Maks. 6 liter per kunde. Tilbud gælder hele oktober måned.

Ta’ 3 liter

15,-

Mælk
1 liter
vælg mellem let, 
mini og skumme

TIRSDAGS-
TILBUD

GRÅSTEN · PADBORG

Sct. Pauli 28, 6310 Broager  •  Mobil 40 79 16 47

Vi køber

GULD – SØLV 
PLETSØLV

Åbningstider
Mandag & tirsdag LUKKET 
Onsdag til søndag kl. 12-17
jan@broagerantik.dk

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

FOR BØRN KL. 19-21
Tirsdag d.15/10 

og torsdag d. 17/10 

POOL 
PARTY

barn50 kr.

Diskolys, røgmaskine, 
sodavand & masser 
af vand-sjov! Inkl. 

en sodavand
  

PARTY

FOR VOKSNE KL. 19-21
Tirsdag d.15/10 

og torsdag d. 17/10

WELLNESS 
& SAUNAGUS

Hygge med masser af stearinlys. 
Der serveres frisk frugt samt 

et glas bobler.  Kl. 19.00 - 19.20
er der saunagus...

Voksne125 kr.

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten   Tlf. 7365 0033

Pr.

Lej en bil for249,- /dag

TLF. 7444 1985Brovej 90
6310 Broager

pfauto@post.tele.dk
 www.frommsauto.dk

godt håndværk
og så er det til at betale!

Tlf. 43 58 48 78 ~ Industriweg 17-19 ~ 24955 Harrislee

Vi har grænselandets største 
udvalg af træpiller, 
træbriketter 
samt 
hestestrøelse

www.pillemadsen.dk

BovAvis
Tak fordi du handler lokalt
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SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.45

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 8. oktober til og med lørdag den 12. oktober 2019 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Løs vægt slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD
Pr. 100 g 

695
N I E L S E N S 

BAGERI

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

Telefon 74 67 33 34

Pr. stk.

16 95

VELEGNET TIL 

KONG FIDDE’S LIVRET

Langelænder pølser
6-7 stk.
385-420 g
vælg mellem hot dog, 
wiener eller grill

Cirkel Kaffe
400-500 g
fl ere varianter

Spar kr.

15-,

Pr. stk.

10,-
Pr. ½ kg

39 95

SLAGTEREN TILBYDER
Flanksteaks

Pr. stk

28,-

Pr. stk.

20,-

GÆLDER KUN 

FREDAG
FRA KL. 10

DELIKATESSEN TILBYDER
Smørrebrødsfestival

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Store fl otte rød- 
eller hvidkål
Dk. kl. 1

Ved køb af 
mere end 6 stk. 

pr. kunde pr. dag 
er prisen kr. 42,95 

pr. stk.

P A D B O R GG R Å S T E N

GRÅSTEN · PADBORG
BLOMSTERAFD. TILBYDER
Flot håndsat buket
fl ere farver

FRIT VALG

FRIT VALG

Pr. stk.

89,-
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SuperBrugsen Gråsten
Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

Brug rabatkuponen på dit næste køb 
og opnå 20% rabat på det samlede køb 

i SuperBrugsen Gråsten, ekskl. enkelte varegrupper

STØT

I SUPERBRUGSEN GRÅSTEN

Pengene for kuponen 
går ubeskåret til 

"KNÆK CANCER"

Køb en 
20% rabatkupon 

for kr. 50,- 
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Grafisk  
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk

Kommunikations- 
konsulent 
Lene Neumann Jepsen

På barsel

Adm. medarbejder
Bettina A. Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Antonio Fernández
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

Grafisk  
tilrettelæggelse 
Marta Serrano Sánchez
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
graasten-avis@graphos.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

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

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 
 

 Følg os på Facebook

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00 - 12.00 
 onsdag kl. 13.00 - 15.00 
 torsdag kl. 13.00 - 15.00 
 eller efter aftale

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

Mediekonsulent
Lisbeth Schiønning

Telefon 31 40 03 61

ls@graastenavis.dk

Reporter
Marie Beierholm Christensen

marie.j.christensen@gmail.com

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

NY

Kirkeminister i Adsbøl
Herfra skal lyde et stort tillykke til 
Transportminister Benny Engelbrecht, 
som i den kommende tid er udnævnt 
til Kirkeminister, da den nuværende 
Kirke-kulturminister er gået på barsel.

Vi stiller os gerne til rådighed, 
skulle ministeren have spørgsmål til 
folkekirkens dagligdag, gøremål og 
udfordringer. Vores døre er altid åbne.

Gudstjenester og aktiviteter i oktober
Søndag den  6. oktober .....kl. 11.00 .....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den  9. oktober .....kl. 14.30 .....Sangeftermiddag i Præstegården

Søndag den 13. oktober .....kl.  9.30 .....Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Søndag den 13. oktober .....kl. 11.00 .....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Fredag den 18. oktober .......kl. 20.00 .....Koncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 20. oktober .....kl. 11.00 .....Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 22. oktober ......kl. 17.00 .....Børnegudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 22. oktober ......kl. 19.00 .....Årstidens sange i Adsbøl kirke

Onsdag den 23. oktober .....kl. 19.00 .....Gudstjeneste i Adsbøl kirke

Søndag den 27. oktober ......kl. 11.00 .....Hubertusgudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Onsdag den 30. oktober .....kl. 19.00 .....Menighedsrådsmøde

Sangeftermiddag � yttes til Præstegården!
En onsdag om måneden afholdes en hyggelig sangeftermiddag.

Vi synger fra højskolesangbogen, høre gode historier, får hjemmebag, - og ikke 
mindst: hyggeligt samvær og en god snak over kaffen.

Næste sangeftermiddag er onsdag d. 9. oktober kl. 14.30 - 16.30.

Indtil nu har vi været i Ahlmannsparken, men på grund af ombygningen er vi fremover 
i Præstegården, Slotsbakken1 i Gråsten.

Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

Kirkekontoret, Kirkegardsvej 49, 6300 Grasten · Telefon 2080 7170 mandag-torsdag kl. 10-14 · www.graastenadsboelkirker.dk · graasten.sogn@km.dk 

Ringe interesse for Lyserød lørdag
Af Søren Thygesen Kristensen

Interessen for Lyserød lør-
dag i Ahlmannsparken i 
Gråsten var så ringe, at lo-
kalafdelingen af Kræftens 
Bekæmpelse i Gråsten 
valgte at lukke ned allere-
de ved middagstid.

Det har ikke været mu-
ligt at få en kommentar 
fra lokalformanden Orla 
Skovlund. ■

Sambagymnaster optrådte 
for få mennesker ved Lyserød 
lørdag. 
 Foto Jimmy Christensen
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Nybolig
Gråsten

Nygade 11 ·· ·6300 Gråsten
6300@nybolig.dk ·· ·www.nybolig.dk ·· ·Tlf: 73115180

GRATIS
SALGSVURDERING -
RING OG HØR NÆR-
MERE

KVÆRS - Kværsgade 22

NYHED

Fin rødstensvilla centralt i Kværs. Her er mulighederne
mange - god dobbelt garage, muligheder på 1. sal og en

stor have. En solid villa roligt beliggende, men stadig
med kort afstand til friskole og f.eks. Gråsten.

Sag: 208391

m² 130/12

Stue/vær 1/2

Grund 955

Opført 1944/1995

Kontantpris: 695.000
Ejerudgift pr. md: 1.239
Udbetaling: 35.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 2.785/2.473

før pris op til: 
kr. 2.700,-

Nu priser fra kun 499,-

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

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

Vi har lavet et 
vinterjakke kup

Kontakt restauratør Ole Søndergaard

 Tlf.  4042 1816 • Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Mortens aften
buffet

Søndag den 10. november kl. 18.00 

Lækker andesteg med brune og hvide kartofler, 
sovs, sønderjysk hvidkål og rødkål

Pris pr. person

179,-
Børn 3 − 11 år

99,-
Børn 0 − 2 år

GRATIS
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Ulsnæs Centret · 6300 Gråsten · Tlf. +45 20 55 01 28
Modetøj & specialiteter

CLIFF SNEAKERS

#Black/Blue

#Animal

Grundet popularitet er mortensaft en 
udvidet med to dage: 

8. november og 16. november.
A� en fra kl. 18:00

Traditionel
Julebuffet
• Marinerede sild med karrysalat.
• Dampet kold laks med cocktaildressing.
• Tarteletter med høns i asparges.
• Leverpostej med champignon og bacon.
• Frikadeller med rødkål.
• Sønderjysk grønlangkål med

hamburgerryg og kålpølse.
• Ris á la mande med kirsebærsauce.

Mortens Aften 
Mortensa� en menu med forret og dessert 

søndag den 10. november
Middag fra kl. 11.30 • A� en fra kl. 18.00

124,-/person.
Mindste antal
er 12 kuverter.

158,-/person.
Bordreservation 

telefon 7465 9206

se � ere tilbud på 
www.kvaerskro.dk

• Andesteg
• Rejecocktail
• Ris á la mande eller 

marcipan fromage

ud af 
huset

144,- /person.

Kværsgade 9-11 • 6300 Gråsten • Telefon: 74 65 92 06
Mail: info@kvaers-kro.dk • www.kvaers-kro.dk

Golf
Benniksgaard Golf 
Klub vandt forleden Det 
Sønderjyske Mesterskab 
i golf ved en turnering i 
Nordborg. ■

Ny præsident
Gråsten Rotary Klub 
valgte mandag aft en Niels 
Johansen, Gråsten, som 
klubbens ny præsident.

Han er tidligere direktør 

for Vitfoss og har siddet 
som medlem af Gråsten 
Byråd. ■

Nyt studie med mærket Stressless
Af Signe Svane Kryger

Møblér med Hebru har 
fået nyt studie på hele 
200 kvadratmeter, 
og det norske mærke 
Stressless er samar-
bejdspartneren bag.

For et par uger siden be-
gyndte opsætningen af det 
nye studie i forretningen i 
Gråsten, og en uge senere 
stod det færdigt og klart. 
Det er mærket Stressless, 
der har udformet planer 
samt tegninger med 
forslag til opstillingen af 
møblerne fra Stressless. 
Det er blevet moderne 
med de nye shopløsninger, 
hvor kunden selv kan gå 
rundt og se produkter-
ne, der er stillet fl ot op i 
butikken.

Design dit eget møbel
Som en del af studiet er 
der mulighed for virtuelt 
at designe sit eget unikke 
møbel, og man kan blandt 
andet vælge imellem og 
kombinere farve, stel og 
materiale. Desuden er det 

fysisk muligt at mærke de 
forskellige betræknings-
materialer i butikken samt 
se de mange farvemulig-
heder- og kombinationer. 
Eft er at møblet er bestilt, 
er der 4-5 ugers levering.

”Det er et godt brand 
og et godt navn, som er 
anbefalelsesværdigt. Det 
er ikke i den helt billige 
ende, men det er holdbart 
og i god kvalitet”, for-
tæller butikschef, Stefan 
Kristensen. ■

Studiet kommer til at kunne 
ses de næste fem år 
i butikken i Gråsten.
 Fotos Signe Svane Kryger
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

 Daniel C Petersen
 +45 40 21 20 63
 daniel@graastenmaleren.dk
 /graastenmaleren

PEl-installation  PBelysning  PIndustriservice   
PEDB-installation  PSikringsanlæg 

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

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

www.el-teknik.dk

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

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

Tak fordi du 
handler lokalt

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

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

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

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

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

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.� scher-advokat� rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Det kører godt for Lars Justesen
Af Ingrid Johannsen

Vognmand Lars Justesen 
stod forleden over for at 
runde et skarpt hjørne. 
Han fejrede omgivet 
af over 100 indbudte 
gæster sin 50 års 
fødselsdag. Samtidig 
fejrede han 11 år som 
selvstændig vognmand.
I fi rmaets domicil på 
Felstedvej uden for 
Gråsten havde Helle og 

Lars Justesen pyntet ga-
ragen, så familie, venner, 
kolleger og forretningsfor-
bindelser kunne feste.

Op til det skarpe hjørne 
havde Lars Justesen givet 
sig selv en fødselsdagsga-
ve. Det var en splinterny 
lastbil, som er super fl ot 
med læderindtræk og et 
kabinelys, der kan variere 
i farve.

“Lastbilen må være 
enhver chauff ørs drøm. 

Jeg viste jo ikke, om jeg 
fi k en gave i torsdags, så 
jeg købte en lastbil”, siger 
en smilende Lars Justesen 
om nyerhvervelsen i sin 
rullende forretning. 

Af sin kone Helle og 
deres 3 drenge fi k han 
et fælles foto, og på et af 
dem kan man se det første 
barnebarn.

“Det er sønnike, der skal 
køre den nye lastbil. Jeg 
kører selv i den anden fl ot-

te blå lastbil, hvor sanger-
inden “Pinks” kontrafej er 
at se langs den ene side”, 
nævner Lars Justesen.

De tre drenge er Mads 
på 25 år, der er chauff ør i 
fi rmaet, mens Morten på 
23 år studerer økonomi i 
Odense og Nikolaj 17 år 
går på EUD i Sønderborg. 
Hustruen Helle Justesen 
tager sig af alt skrivebords 
arbejde ved siden af sit 
job. ■

Lars Justesen fejrede sin 50-års fødselsdag med at give sig 
selv en splinterny lastbil. Foto Ingrid Johannsen
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Sæt kryds
☐ Tillykke uden foto max. 25 ord   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

TILLYKKE

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

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 13. oktober kl. 11.00

ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 13. oktober kl. 9.30

ved Hanne Beierholm Christensen
KVÆRS KIRKE

Søndag den 13. oktober
Ingen gudstjeneste. 

Vi henviser til nabosogn.

BROAGER KIRKE
Søndag den 13. oktober kl. 9.00

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 13. oktober kl. 11.00

ved Vibeke von Oldenburg

RINKENÆS GAMLE KIRKE
Søndag den 13. oktober kl. 10.30

ved Marianne Østergård Petersen

NYBØL KIRKE
Søndag den 13. oktober kl. 16.00

Høstgudstjeneste 
ved Mads Jakob Jakobsen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 13. oktober kl. 9.00

ved Mads Jakob Jakobsen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 13. oktober 

Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til nabosogn.

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag 13. oktober 16 Uhr,

Gottesdienst in
der Kreuzkirche zu Rinkenis

GUDSTJENESTER

Kære Sebastian
Hjertelig tillykke med din 11 års 

fødselsdag den 14. oktober
Kærlig hilsen

K.S.P.T.T.I.M.T.F.N.A.
Mor-Tom-Kristo� er og Kamille

Det lille Teater, Gråsten 1972-2019 47 år med teater

Billetpriser kr. 80,-
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

To spændene forestillinger

“Pinters samlede sketches”
Humor – satire – alvor

Gæsteforestilling af Teatret Drakomir

Søndag den 27. oktober kl. 15.00

“Stærke danske kvinder”
Forfatter og instruktør: Anne Marie Brodersen og Inger Jacobsen

Søndag den 10. november kl. 19.30
Torsdag den 14. november kl. 19.30
Fredag den 15. november kl. 19.30
Søndag den 17. november kl. 16.00

FODBOLD
SERIE 2

GRÅSTEN B - VOJENS BI
Lørdag den 12. oktober kl. 13.30

Øvrige kampe:
Lørdag den 12. oktober kl. 11.30 U 16 dr. - Åbenrå BK

kl. 15.30 SERIE 4 - Egen UI
Søndag den 13. oktober kl. 15.00 Serie 2 kvinder - Varde
Tirsdag den 22. oktober kl. 17.30 U 15 dr. - Rødekro
Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 SERIE 4 - SUB, Sønderb.
Lørdag den 26. oktober kl. 14.00 Serie 2 kv. - Skjern
Søndag den 27. oktober kl. 13.00 SERIE 4 - Sønderb. Fremad

Alle kampe spilles på Årsbjerg.
Gratis adgang

FODBOLD– liveFODBOLDFODBOLD
Hjertelig tillykke

Onsdag den 9. oktober har
Hans & Annelise

været gift i 65 år.
Vi ønsker så hjertelig tillykke 

med dagen.
Hilsen fra Braue

Læserbrev
Dalsmark overlever
I august 2018 vedtog 
et flertal i byrådet med 
Socialdemokratiet i 
spidsen, at driften af 
Dalsmark Plejehjem 
skulle overtages af 
Sønderborg Kommune.
For mig virkede det 
dengang som en ideo-

logisk beslutning, fordi 
Socialdemokratiet ikke 
ønskede, at private 
skulle tilbyde ældrepleje 
i Sønderborg Kommune. 
Beslutningen blev den-
gang begrundet med et 
juridisk notat. Et notat 
som Dalsmarks egne juri-
ster ikke var enige i.

I Venstre har vi hele 
vejen igennem kæmpet 
imod kommunaliseringen 
af Dalsmark, da vi grund-
læggende ønsker at give 
vores medborgere valgfri-
hed i alle faser af deres liv.

På mandagens byråds-
møde sejrede fornuft en 
og byrådet besluttede at 
videreføre den oprindelse 
drift saft ale med Danske 

Diakonhjem. Dermed 
overlever Dalsmark og 
stedets stærke værdier. 
Det betyder at vores ældre 
medborgere stadig har 
friheden til at vælge imel-
lem et kommunalt eller et 
privat Plejehjem.

Daniel Staugaard

Byrådsmedlem for Venstre,

'Sundgade 6,

Egernsund

Gensyn og klassefest

Der var lørdag klassefest for årgang 1971 fra Gråsten Skole.
Efter 48 år genså mange af de 47 gamle elever hinanden igen og havde nogle muntre timer. Foto Jimmy Christensen
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Det kan være svært at tænke på døden 
- men dine kære har brug for, at du sætter ord på dine tanker ...

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

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
ningen "Elysium" på www.helmichbegravelse.dk 

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

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

Jytte Rasmussen 

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

En smuk
afsked...

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

– Gitte og Steen Kristensen

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

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Lukket søndag

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Toldassistent blev mindet
Af Gunnar Hat tesen

Lørdag den 5. oktober 
var der i Frøslevlejren 
en mindehøjtidelighed i 
anledning af 75-året for 
deportationen af danske 
grænsegendarmer.
Ved højtideligheden blev 

mindet toldassistent Knud 
Henrik Nicolai Vindel. 
Han gjorde tjeneste ved 
toldstedet i Gråsten i 1944 
og var samtidig leder af 
en modstandsgruppe i 
slotsbyen.

Knud Vindel blev ar-
resteret af Gestapo 6. juni 

1944. Han blev deporteret 
til Neuengamme 15. 
september 1944. Eft er 
tysk opgivelse døde 
Knud Vindel af dysen-
teri 6. december 1944 i 
Neungamme kun 24 år 
gammel. ■

Fakta
Svend Aage Barsøe star-
tede sin vognmandsfor-
retning i 1957. Senere 
fl yttede fi rmaet til det 
gamle mejeri i Rinkenæs.

Gamle chauffører var samlet for at mindes gamle dage. Fotos Jimmy Christensen

Chauff ører mødtes efter 25 år
For 25 år siden blev 
eksportvognmand 
Svend Aage Barsøes 
vognmandsfirma i 
Rinkenæs solgt.
Lørdag mødtes chauff ører, 
som havde kørt for den 

landskendte vognmand på 
Holbøl Landbohjem for at 
snakke om gamle dage.

Barsøe var på et tids-
punkt Danmarks største 
eksportvognmands-

fi rma med op mod 100 
lastbiler. ■

“Mor Lis” Barsøe, der er 91 
år, hilste på de 46 chauffører, 
som var samlet.

Snakken gik livligt ved Chauffør-træffet.
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B R O A G E R

KOM OG BESØG MIN PRIVATE PASNINGSORDNING

Ved spørgsmål ring til Thomas Jacobsen på 2614 0710

Arrangementet afholdes

Lørdag den 2. november kl. 10.00
På Frøken Jensen

I Skelde, Midtballe 1, 6310 Boager

I anledning af vores 75 års jubilæum afholdes 
der åbent hus, hvor der serveres let morgenmad.

Alle er velkomne.

Vi glæder os til at se jer til 
nogle hyggelige timer.

75 ÅRS 
JUBILÆUM

Mvh Bestyrelsen

Stort rykind hos 
Teddy's salon
Af Ingrid Johannsen

Gratulanter i en 
lind strøm kiggede 
forbi Teddy's sa-
lon i Egernsund for at 
fejre salonens 20 års 
jubilæum.

Teddy Petersen er en po-
pulær og meget lokalt for-
ankrede frisør, som er en-
gegeret i lokalsamfundet.

Hen ved 200 mennesker 
kom forbi og nød de lækre 
kager. Sidst på dagen kom 
der en helstegt pattegris 
med tilbehør. 

Gulvet i butikkens vin-
duesparti var fyldt med 
gode sager, der påskøn-
ner frisøren på 20-års 
jubilumsdagen. ■ Personalet gav Teddy 

Petersen en koala bamse. 
Den også går igen i salonens 
logo. Fotos Ingrid Johannsen

Broager var stærkt 
repræsenteret

Ved frivillighedsfesten forleden i Nordborg forleden var Broager stærkt repræsenteret.
 Fotos Jimmy Christensen
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Butikken tlf. 73 44 15 00 • Delikatessen tlf. 73 44 15 16 • Slagter tlf. 73 44 15 17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder fra tirsdag den 8. oktober til og med lørdag den 12. oktober 2019. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

SPAR 84,75

Frisk hakket 
oksekød
3-7%

Benløse 
fugle

Buko smøreost

2 KG

10000
1 KG

8995

Grå Peter Larsen kaffe

5 X 400 GR

10000

Flydende 
becel
500 ml

PR. STK

900

UNDER 
HALV PRIS

Gråsten 
rejesalat

300 GR

1000

Flotte græskar 
fra lokal avler
Langager gårdbutik
ved Kristian Lund

KUN

2000

Philips 
sparepærer

SPAR 50,00

PAKKE Á 2 STK

4995

FLERE VARIANTER

1000
Maks. 3 pr. kunde

Danske 
svinemørbrad
1000-1300g

Hørup 
kartoffelspegepølse

PR. STK

5995
2 STK

5995

SPAR 40,00

B A G E R E N

Kanelstang

PR. STK.

1500

Broager

1 1



BROAGER 
PENSIONISTFORENING

afholder

Generalforsamling
Torsdag den 7. november
kl. 14.00 på Broagerhus

Dagsorden i� . vedtægter.

Indkomne forslag skal være formanden i hende
senest tirsdag den 29. oktober.

Derefter er der lotto.

Bestyrelsen

Medalje
Jytte Reitz, Broager, 
deltog i weekenden i 
Bro Genåbningsløbet i 
Middelfart. De 10 km 
hen over Den gamle 
Lillebæltsbro endte med 
en flot medalje over 
målstregen. ■

Kims Cykelservice fejrede 10 års jubilæum

Af Lisbeth Schiønning

Det er højsæson for 
jubilæer.

Hos Kims Cykelservice 
var der lørdag linet 
op til den store hygge. 
Forretningen havde 10 års 
jubilæum og gæsterne 
kom i en lind strøm for at 

fejre dagen sammen med 
Kim Gottlieb.

Blandt gæsterne var der 
mange kunder og cyke-
lentusiaster og flere var 
da også i god stil kommet 
cyklende til jubilæet.

Der var fyret godt op 
under grillpølserne, som 
hurtigt forsvandt, for 
humøret var højt. Folk var 
glade og herskede en god 
stemning med masser af 
snak hele vejen rundt.

Ligeledes var der hele 
tiden mange folk inde 
i forretningen, for at se 

på de flotte cykler og 
gode tilbud, som Kims 
Cykelservice havde i for-
bindelse med jubilæet.

Kim Gotlieb reflekterede 
over dagen.

“Jeg er stolt over, at have 
så mange gode stam-
kunder, og ikke mindst 
rigtig mange langt fra 
kommende kunder, der 
altid trofast har støttet den 
lokale cykelforretning på 
Broagerland”, siger Kim 
Gotlieb. ■

Fra nær og fjern kom kunder for at gratulere Kim Gotlieb med 
forretningens 10 års jubilæum. Fotos Lisbeth Schiønning
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172
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1117

n
5

h
4

F
2

B
Energi

VILLA

Kontantpris 2.345.000
Ejerudgifter pr. md. 2.382
Udbetaling 120.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 9.037/7.816
Sag: 703-01373 Tlf: 74441698

Gråsten
Harevej

Indflytningsklar 1 plans villa
I det attraktive Dyrhøj, der huser mange
børnefamilier, er denne fine villa på 172
m2 bolig beliggende. Harevej, der er lige
så harmonisk som navnet antyder, er be-
liggende i en rolig "lomme"

NY PRIS
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B
Energi

VILLA

Kontantpris 2.850.000
Ejerudgifter pr. md. 2.583
Udbetaling 145.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.972/9.490
Sag: 703-01282 Tlf: 74441698

Gråsten
Dyrhøj

Flot familievilla på 190m2
Super flot og velholdt familievilla med ef-
tertragtet beliggenhed ud til fælles græs-
område, i den nyere udstykning Dyrhøj.
Villaen, der byder på 190 m2 bolig, er op-
ført i 2008 af Søgård Byg

NY PRIS

K
145

f
1040

n
4

h
2

F
2003

C
Energi

VILLA

Kontantpris 1.895.000
Ejerudgifter pr. md. 2.060
Udbetaling 95.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 7.013/6.193
Sag: 7030000073 Tlf: 74441698

Gråsten
Egernvej

Nydelig villa klar
På en attraktiv villavej i et roligt område,
er denne fine og indflytningsklar villa fra
2003 beliggende. Villaen har en god
planløsning med 4 værelser og 2 bad og
en fin lukket have.

NYHED
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n
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C
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E
Energi

VILLA

Kontantpris 895.000
Ejerudgifter pr. md. 1.919
Udbetaling 45.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 3.538/3.061
Sag: 7030000055 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Solhøj

Flot udsigtsvilla i roligt nabolag
Her er en villa, hvor udsigten er helt i top.
Villaen er beliggende for enden af den
blinde villavej Solhøj. På denne beliggen-
hed har man en flot åben mark som na-
bo.

NYHED
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d
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C
3

E
Energi

VILLA

Kontantpris 1.495.000
Ejerudgifter pr. md. 1.791
Udbetaling 75.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 5.649/4.983
Sag: 7030000029 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Kroløkke

Flot kvalitetsvilla i gode materialer
Her er en flot villa med gode rammer, op-
ført i aldeles gode materialer. Villaen
fremstår pæn og velholdt, hvilket også
fremgår i den meget fine tilstandsrapport.

NY PRIS

BROAGER
v/ Henning Brock og Merete Lund Brock
Storegade 7
6310 Broager
broager@home.dk
Tlf. 74441698
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Her er et udvalg af vores fine boliger - se mere på home.dk...
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243

f
71408
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h
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d
1777

E
Energi

LANDEJENDOM

Kontantpris 2.745.000
Ejerudgifter pr. md. 1.799
Udbetaling 140.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.161/8.978
Sag: 703-01382 Tlf: 74441698

Gråsten - Rinkenæs
Nederbyvej

Idyllisk landsted med over 7 ha jord til.
På den snoede og idylliske Nederbyvej i
Rinkenæs (den smukke alternativ vej til
hovedvejen i Rinkenæs) ligger den smuk-
ke ejendom med sit stråtækkede stuehus
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S U N D E V E D

Høstmarked i Ullerup 
blev tilløbsstykke

Af Lisbeth Schiønning

Mennesker alle 
vegne, biler parkeret i 
alle retninger, kunder 
med vogne fyldt til 
randen og ekspedien-
ter, der havde 

travlt ved kassen. Sådan 
så billedet ud hos Land 
og Fritid lørdag til årets 
høstmarked, hvor op mod 
40 stande deltog.

Ole Jensen fra Ole 
Jensens El-Service ApS 
havde en stand indenfor i 
den store hal.

“Vi har været med i fl ere 
år. Det er altid en rigtig 
fi n dag med utrolig mange 
folk. Vi nyder at være 
med, for vi får altid talt 
med mange kunder”, siger 
Ole Jensen.

Indenfor i hallen var 
der også masser af stande 
med det fl otteste håndar-
bejde, krukker, smukke 
ting drejet i træ, samt 

mulighed for at køre med 
fj ernstyrede modeller af 
landbrugsmaskiner.

Broholmer hunde
Udenfor kunne børnene 
prøve kræft er med at styre 
en brandslange, se på 
store maskiner fra Elkær 
Maskinstation og få varm 
kakao og grillpølser.

Mange besøgende 

nød synet af de store 
Broholmer hunde, der 
blev vurderet af en dom-
mer til Broholmerskuet. 
Broholmer hundene har 
en gennemsnits skul-
derhøjde på 70-75 cm 
og en vægt på 70-75 kg. 
De er et sjældent syn i 
Danmark på trods af deres 
enorme godmodighed. 
Hunderacen har en meget 
stor selvsikkerhed, og er 
samtidig bare så rolige og 
omgængelige. Og så er det 
simpelthen en utrolig dej-
lig og familievenlig hund.

Folketingsmedlem 
Henrik Dahl fra Liberal 
Alliance deltog også med 
en stand. Han snakkede 
med mange folk og han 
syntes især, at det var hyg-
geligt, at så mange kiggede 
forbi til en snak. ■

Eckert Zoneterapi
Zoneterapi for krop, sind og sjæl 
er valget for dig

RAB Zoneterapeut Kis Eckert
Avnbøløstenvej 52, Avnbøl, 6400 Sønderborg
Mobil: 21 30 50 75
Mail: kontakt@eckertzoneterapi.dk

www.eckertzoneterapi.dk
 Eckert Zoneterapi

• Zoneterapi
• Muskulær zoneterapi
• Zoneterapi/ øreaku
• Ansigts-re� exologi
• Cupping Terapi/

Re� ekszoneterapi
• Kombi I, II og III
• Behandling i dit hjem

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

      Koncert i kirken 
 

Christoffer Brodersen 
& 

Jazzensemblet 
Gæstesolist: 

Ditte Meisler, København 
Ullerup kirke 

                       .  
                søndag den 27. oktober 2019 kl. 16.00 

Jazzensemblet:  Christoffer Brodersen (sang, guitar, banjo) 
Thomas Albrechtsen (piano) 
Børge Thomsen (klarinet) 
Normann Günthner (trommer) 
Peter Brodersen (kontrabas, sang). 

Gæstedeltagere: Kor 92, Vester Sottrup 
  Christine Johanning Schmidt, Kollund 
   

spiller og synger trad. jazz, musicals, bluegrass og danske sange. 
Billetter sælges ved døren 1 time før koncerten

LOTTOSPIL
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00
på Bakkensbro Aktivitetscenter i Ullerup

HØSTGUDSTJENESTE

Der er høstgudstjeneste 
søndag den 13. oktober
kl. 16.00 i Nybøl Kirke
Alle er hjerteligt velkomne

Der var et stort rykind af 
mennesker til høstmarked i 
Ullerup.
 Fotos Jimmy Christensen og 
 Lisbeth Schiønning
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Hørt i byen
Jens Staadsen, der tid-
ligere drev Sønderhus 
Ferieboliger, er blevet 
buschauff ør i linje 223 
for Sydtrafi k. Også 
Per Sørensen, der var 
tidligere butikschef i 
InterSport i Gråsten 
kører rutebus.

Der er solgt 160 billet-
ter til foredraget med 
Susse Wold torsdag 
aft en på Benniksgaard 
Anneks. Billetter kan 
købes ved indgangen.

Jens Peter “Sølvræven” 
Kolbeck var blandt 
gratulanterne til frisør 
Teddys 20 års jubilæum 
i Egernsund.

Tideligere chauff ører 
ved det hæderkro-
nede vognmandsfi rma 
Barsøe holdt lørdag 
genforeningsfest på 
Holbøl Landbohjem. 
Svend Laursen, Blans, 
deltog sammen med 50 
tidligere kollegaer, hvor 
der blev fortalt sjove 
historie fra deres fælles 
tid, spist og hygget.

Anker Lassen, Gråsten, 
var blandt de 30 delta-
gere i en ugelang rejse 
til Armenien.

Birgitte Schmidt, 
Avnbøl, havde lørdag 
pakket sin pølsevogn 
og solgte hotdog ved 
høstfesten i Land og 
Fritid i Ullerup.

Kristian Tousgaard, 
Broager, deltog ved 
årets oktoberfest i 
Broager. Med høj 
musik og godt humør 
dansede han med 
venner og kolleger 
fra SuperBrugsen i 
Broager.

Kim Jensen, 
Egernsund, deltog ved 
årets mandehørm i 
Aabenraa. Distancen 
var på 19 km og det var 
hårdt, sjovt og koldt at 
deltage. ■

Tak fordi du handler lokalt

Telefontid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00
Tlf. 60 69 26 27 · Mail: johns_fodindlaeg@hotmail.com

Konsultation efter aftale: Højløkke 74, 6310 BroagerGRATIS

Specialfremstillede 
indlæg til:

• Hælsporer
• Nedsunket forfod
• Hammertæer
• Knyster

Derudover:
• Skoforhøjelser
• Gængefunktion

ved John ChristiansenJOHNS FODINDLÆG

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

Fårhus Forsamlingshus

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

Bloms Zoneterapi

EFTERLYSNING
Den 2. oktober ved 19 tiden var jeg uheldig 

at ødelægge et sidespejl på en bil.

Det skete på på parkeringspladsen 
ved Fakta/Aldi i Gråsten.

KONTAKT MIG VENLIGST
F. SØRENSEN. TLF. 21 49 13 48

FOREDRAG MED SKUESPILLEREN

Susse
Wold
TORSDAG 10. OKTOBER
KL. 19.00-20.30
PÅ BENNIKSGAARD ANNEKS
SEJSVEJ 101, RINKENÆS
6300 GRÅSTEN

Arrangører: Gråsten Handel og LOF Syd

Benyt denne enestående chance til at høre 
om Susse Wolds liv og levne.

I foredraget fortæller hun om alle de farverige oplevelser, hun har 
haft i sit livstog. Om alder, skønhed, kærlighed, ryger og død. 

Efter foredraget er der mulighed for at stille hende 
alle de indiskrete spørgsmål, man har lyst til.  

Billetter kan købes hos Bruhns, Matas og Bageriet Kock samt i døren 
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Pris 
175,-

48 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 48 medlemmer til klubaft en i 
Ahlmannsparken. 

1. runde
1. Preben Paulsen,
Aabenraa 1383 point
2. Robert Petersen,
Gråsten 1346 point
3. Morten Kristiansen,
Padborg 1049 point
4. Jürgen Krüger,
Sønderborg 1041 point
5. Ernst Jessen,
Sønderborg 1027 point
6. Erik Paul,
Egernsund 1020 point

2. runde
1. Morten Kristiansen,
Padborg 1585 point
2. Luke Petersen,
Gråsten 1287 point
3. Klaus Petersen,
Broager 1228 point
4. Johan Eskildsen,
Felsted 1055 point
5. Knud Hansen,
Gråsten 1039 point
6. Frede Jørgensen,
Gråsten 1022 point

TRAPPENS 
HJEMMESERVICE
& SKORSTENSMONTØR
v/ Andreas Friis, Bomhusvej 28 - Trappen · 6300 Gråsten
Mobil: 21 72 66 40 · Mail: dres_trappen@mail.dk

I anledning af 
20 års � rmajubilæum 

og min 60 års fødselsdag
vil det glæde mig at se 

familie, venner, kunder og 
forretningsforbindelser i 
Restaurant Fiskenæs

Fiskenæsvej 2
6300 Gråsten

Lørdag den 2. november 

kl. 13.00 - 17.00

ÅBENT HUS

Jeg glæder mig til at se jer til en hyggelig eftermiddag
Med venlig hilsen Andreas Friis
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NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

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

John og Lene tlf. 28 44 00 59

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Tømrerarbejde 
Hovedentreprenør
Tilbygninger
Tagarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  info@byggemester.dk
Industrivej 16, 6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203DØGNÅBEN

A la carte menu kl. 7.00 - 21.00
• Truckersteak
• Æggekage
• Stjerneskud

• Wienerschnitzel
• Tarteletter
• Osv.

Alt frisklavet til dig

Dagens ret kl. 11.00-21.30
TIRSDAG den  8. Farserede porrer

ONSDAG den  9. Skipperlabskovs med rødbeder 

TORSDAG den 10. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 11. Flæskesteg med rødkål

LØRDAG den 12. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den 13. Burger med pommes frites

MANDAG den 14. Stegt fi sk med aspargessovs og grøntsager 

Kun 69,-

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 7311 5845 • www.benniksgaardbutik.dk

Gavekuve
Firmagaver
Julegaver

Sønderjyske
specialiteter 

Vi
sammensætter  

gerne 
efter ønske

Modesalon Søs i Padborg fejrede 20-års jubilæum
Af Ingrid Johannsen

Den var en meget glad 
frisør Lis Petersen, 
der forleden tog imod 
gratulanter sin salon i 
Padborg.
På 20-års jubilæumsdagen 
blev gæsterne budt på lidt 
bobler og kransekage.

Salonen har mange 
trofaste kunder, der bli-
ver klippet med jævne 
mellemrum. Gavebordet 
var et klart bevis på, 
hvor skattet en frisør Lis 
Pedersen er.

Hun trives i sin salon, 
er afholdt hos kunderne 
og har et dygtigt perso-
nale, som i weekenden 
var på inspirationstur til 
London. ■

Personalet i Modesalon besår af frisør Søs Sara Thuesen, indehaver Lis Pedersen, frisør Tina Pankuweit og frisør Randi Mossom Nielsen. Foto Ingrid Johannsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 41 8. oktober 2019 11. årgang



Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Reporter
Ditte Vennits Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Johannsen

Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez

bovavis@graphos.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S
Modtager du ikke ugeavisen senest onsdag kl. 21:00. Kontakt FK Distribution på www.fk.dk/reklamation eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk, 

ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 08:30-16:00 og fredag 08:30-14:30.

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten | Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl.13-15 eller efter aftale

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

Søndag den 13. oktober kl. 11.00
ved Solvejg Dam-Hein

HOLBØL 
KIRKE

Søndag den 13. oktober kl. 9.30
ved Solvejg Dam-Hein

Søndag den 13. oktober kl. 10.00
ved Anne Lundblad

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

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

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende

GRATIS 
INFLUENZAVACCINATION
Mandag den 4. november 2019 kl. 13.00-16.00

Tidsbestilling er ikke nødvendig denne dag.
Vaccinationen mod in� uenza er gratis, hvis du 

har en af følgende kroniske sygdomme:
• Kronisk lungesygdom 
• Astma 
• Hjerte-kar-sygdomme 
• Diabetes type 1 og 2 (sukkersyge)
• Nedsat immunforsvar 
• Du har en kronisk sygdom, hvor in� uenza udgør 

en alvorlig sundhedsrisiko
Eller:
• Du er førtidspensionist 
• Du er fyldt 65 år 
• Du er gravid og mere end 12 uger henne 
• Du er svært overvægtig (BMI > 40) 
• Du bor sammen med en person, der er alvorligt 

syg og derfor ikke selv kan blive vaccineret

Vaccination på et andet tidspunkt eller i hjemmet 
udføres efter aftale med sekretæren, tlf. 74671375

LÆGEHUSET I PADBORG

Tak fordi du 
handler lokalt

Dødsfald
Min kære kone,

vor kære mor, svigermor, mormor og farmor

Alice Suaning Nielsen
* 12. december 1957

har vi alt for tidligt mistet 
- du kæmpede til det sidste

Padborg, den 5. oktober 2019

Ib
Sussi, Kim, Alexander, Oliver og Victor 

Kim og Jacob

Bisættelsen finder sted fredag den 11. oktober
kl. 12.30 fra Bov Kirke

Ældre Sagen holdt 
koncert med 505 gæster
Af Dit te Vennits Nielsen Slesvigske Musikkorps 

leverede en fantastisk kon-
cert for 505 mennesker i 
Grænsehallerne i Kruså.

Det var Ældre Sagen i 
Bov, der sammen med 
fire andre lokalafdelinger 
havde indbudt deres med-
lemmer til den traditions-
rige koncert. Repertoiret 
spændte bredt med bl.a. 
et potpourri af Otto 
Brandenburgs sange. 

Efter pausen, hvor der 
blev serveret kaffe og 
hjemmebag, blev den po-
pulære Shallow fra filmen 
A Star is born fremført af 
orkestrets 2 solister, og det 
vakte stor begejstring hos 
publikum. ■

Koncerten med Slesvigske 
Musikkorps trak 
fulde huse i Grænsehallerne.
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Ældre får ny maskine Kai Jürgensen fra Ældre 
Sagen i Bov viser prototy-
pen på en såkaldt oprul-
lemaskine, der er designet 
af Henning Berg.

“Oprullemaskinen har 
lettet arbejdet med at få 
den lange måtte rullet 
pænt op, når vi har spillet 
bowls i Grænsehallernes 
multisal”, fortæller Kai 
Jürgensen, som mener 
at der kunne være mu-
lighed for at andre også 
kunne få gavn af sådan en 
maskine. ■
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GULDSMED
Rie Meyer

Torvegade 28
6330 Padborg
Tlf. 5194 0082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook  

v

Smykker lavet på eget værksted

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

Årets smykke til KNÆK CANCER

Overskuddet går ubeskåret til KNÆK CANCER

180,-180,-
FRA

Tirsdag den 26. november kl. 18.30 på 
Restaurant Fiskenæs · Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

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

Torsdag den 28. november kl. 18.30 på 
Agerskov Kro · Hovedgaden 3, 6534 Agerskov

Sønderjysk grønlangkål med 
kålpølser, � æsk og hamburgerryg.

Stemningsfuld koncert med den sønderjyske 
sanger Rikke � omsen der byder på 
sange hentet fra hendes repertoire. 

Præsentation af æ Rummelpot 2019
ved redaktør Gunnar Hattesen

Præsentation af Æ Synnejysk Forening
ved formand Tage Lametsch

Præsentation af den nye bog 
“Sønderjysk Humor — osse for danskere”

ved redaktør Sven-Erik Ravn

med underholdning af Rikke � omsen

Pris pr. kuvert

kr. 295,-
TILMELDING PÅ 

TLF. 2116 0683

Rummelpot 
Awten

mæ glant
grønlangkål-spisen

Smykker hitter til fordel 
for Knæk Cancer
Af Dit te Vennits Nielsen

Guldsmed Rie Meyer 
har på under en uge 
indsamlet 25.000 kroner 
til Knæk Cancer.
Tirsdag blev det nye Knæk 
Cancer smykke lanceret, 
og allerede fredag var der 
solgt smykker for 25.000 
kroner.

Rie Meyer har i år valgt 
at lave både øreringe, hals-
kæde, armbånd og broche 
i Knæk Cancer logoet med 
et lille hjerte indeni. 

“Jeg er helt overvældet 
over den store interesse. 
Det tegner til at blive et 
rekordstort beløb, jeg kan 
aflevere til Knæk Cancer 
sidst på måneden. Folk 
har taget så godt imod 
smykket i år og mange har 
købt sæt”, siger Rie Meyer.

Smykket sælges både i 
sølv, oxideret og i guld. ■ Guldsmed Rie Meyer har på under en uge solgt smykker for 

25.000 til fordel for Knæk Cancer. Foto Dit te Vennits Nielsen

Rådyr hænger fast
En beboer på 
Kristiansmindevej i 
Frøslev har nu for 3. gang 
fundet et omkommet 
rådyr, der er blevet ramt af 
en bil.

Beboeren mener, at 
rådyrene ikke kan slippe 
hurtigt nok væk fra vejen 
efter at der er blevet opsat 
et vildsvinehegn. ■
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: www.optik-hallmann.com
  Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70       Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00 Også muligt med Smart Rate

rentefri betaling på 24 måneder24kr.

* Normalprisen er taget fra den aktuelle prisliste hos Hallmann. 

TILBUD PÅ VORES 
NYE FLERSTYRKEGLAS

 74 62 34 70

NYE FLERSTYRKEGLAStynde glas

UV-400
ekstra lette

Gælder til og med d. 26.11.2019 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på en-

keltstyrkebriller 2.500,– kr. og � erstyrkebriller 3.500,– kr. Klip ud og a� ever i din Hall-

mann butik. Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger. 

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

GAVEKORT
600,–kr.til et 

brilleste
l

–60%
op til

premium
brilleglas

*

at spare

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord ............................ 100 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 125 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

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

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk

Følg os på Facebook: w
w

w.facebook.com
/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER

KONFIRMATIONER

FØDSELSDAGE

FAMILIEFESTERosv.

Ring og hør nærmere:

- plads til al
le!

Annonce -Ottendel side Bov Bladet - Fester.indd   1 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, fodtøj, 
tasker og billeder
den første lørdag i hver måned.

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

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

Lad os hente de møbler, du ikke 

GØR ET 
KUP

Hej Jeppe
Tillykke med de 6 år 
den 28. september.

Nu er du maxi kind.
Du er bare så sød og sej.

Knus far

75-året for deportation af 
grænsegendarmer blev mindet

75-året for deportatio-
nen af grænsegendar-
merne i 1944 blev lørdag 
den 5. oktober mindet 
ved en mindehøjtidelig-
hed i Frøslevlejren med 
kransenedlæggelse og 1 
minuts stilhed.

Den dag blev 141 af de 
282 internerede grænse-
gendarmer i Frøslevlejren 
uden varsel deporteret 
til koncentrationslej-
ren Neuengamme ved 
Hamborg. 

Derfra blev nogle af gen-
darmerne senere flyttet til 
kz-lejrene Bergen-Belsen, 
Alt Garge og Schandelah.

Da befrielsen kom 4. 
ma 1945 havde 38 af de 
deporterede gendarmer 
mistet livet som følge af 
fangenskab i lejrene.

Efterfølgende døde yder-
ligere tre gendarmer af de 
sygdomme og lidelser, de 
havde pådraget sig under 
opholdet i lejrene. ■

Ved højtideligheden blev der 
lagt kranse og buketter.
 Fotos Dit te Vennits Nielsen
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Auto- & Have-Park service:
Vestermarksvej 10
Kliplev
Tlf: +45 74 68 74 55 www.karsteniwersen.dk

ROBOTPLÆNEKLIPPER FRA HUSQVARNA
BESTIL DIN AUTOMOWER NU OG FÅ EN GARAGE MED I PRISEN

RIDER
214TC

23995,-
inkl. moms

RIDER
213C

21495,-
inkl. moms

AUTOMOWER
450X

Ring for aftale om 
tilbud

Maksimalt arbejdsområde på op til 5000 m2, 
og har en typisk ladetid på 60 min.  Denne mo-

del har indbygget Automower Connect modul der 
gør det mulig at styre robotten fra din mobil.

AUTOMOWER
310

12595,-
inkl. moms

inkl. montering
 ekskl. 

flisearbejde

Maksimalt arbejdsområde på op til 
1000 m2, og har en typisk ladetid på 

60 min. Med mulighed for tilkøb af modul, 
så du kan styre robotten fra din mobil.

AUTOMOWER
105

7895,-
inkl. moms

inkl. montering
 ekskl. 

flisearbejde
Maksimalt arbejdsområde 
på op til 600 m2, og har en 
typisk ladetid på 50 min. 

Tilbuddene gælder til 31. december 2019

– og beta
l til fo

råret!

Vi mangler en hovedtræner til vores 
U9 (2011) og U10 (2010) spillere

Du kommer ikke til at stå alene – stor 
forældreopbakning samt hjælpetrænere.

Trænererfaring ikke en nødvendighed
– klubben betaler træneruddannelse.

Tæt samarbejde med ungdomskonsulent til 
hjælp med træningsprogrammer m.m.

Ved interesse, ring for nærmere information 
til ungdomsformand Lars Johnsen 

tlf. 22 67 08 46 eller ungdomskonsulent 
Henning Hep Petersen tlf. 61 61 33 59.

Med sportslig hilsen
Frank Thietje

formand

Bliv en del af Bov IF Fodbolds 
trænerfamilie

Mænd med sangglæde
Af Dit te Vennits Nielsen 

Frøslev Mandskor under 
ledelse af Frøya Gildberg 
har startet den nye 
sæson op. 
Mandskoret øver hver 
mandag i musiklokalet på 
Lyreskovskolen, hvor de 
smukke mandsstemmer 
breder sig ud i lokalet.

På den første øve aften 
blev der bl.a. sunget Elvis 
Preslyes “I can't help fal-
ling in love with you”, så 
det er et blandet reper-
toire, koret synger. ■

Frøya Gilberg sidder ved klaveret, mens mandskoret synger. 
 Foto Dit te Vennits Nielsen

Aktiv efterårsferie på 
Oldemorstoft
I uge 42 kan krea-
tive børn igen besøge 
Museum Oldemorstoft i 
Padborg og lave nøgle-
ringe, sy dukkekjoler og 
andet håndarbejde.
“Æblepressen står klar til 
de stærke børn, så med-
bring en spandfuld æbler 
og lav din egen most”, 
lyder opfordringen fra 
museumsinspektør Mads 
Mikkel Tørsleff.

Der er også snitte- og 
træværksted. Husk små-
penge til materialer, safte-
vand og kage.

Børn under 10 år har 
gratis adgang.

“Det er en af årets hyg-
geligste traditioner på 
Museum Oldemorstoft”, 
siger museumsinspektør 
Mads Mikkel Tørsleff. 

“Her er altid liv i huset 
med glade børn og masser 
af gode frivillige”. ■
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Hørt ved Lyren
Frøslev Træ har leveret 
materiale til den kendte 
racerkører og kom-
mentator ved Formel 1 
løbene, Nicolas Kiesa, 
som har bygget en helt 
ny garage til sin 3-læn-
gede gård. 

Morten Buchard, der 
til daglig er lærer på 
Fjordskolen i Kruså, 
præsterede en forry-
gende koncert sammen 
med Torben Rogart, da 
Kim Larsen blev min-
det i Aabenraa.

Rønshave Plejecenter 
har haft besøg af bør-
nehaven Skovbrynet. 
Både beboere og børn 
hyggede sig.

Kroghs-Grønt boden 
ved Bov Kro har været 
udsat for tyveri. Da 
de to unge mænd var 
letgenkendelige på et 
overvågningskamera, 
fik de kolde fødder 
og har nu leveret 
tyvekosterne tilbage. 
Derved undgik de en 
politianmeldelse. 

8. klassetrin på 
Lyreskovskolen har 
haft Skoleskills på 
skemaet. 

Guldsmed Rie Meyer 
fra Padborg har en bod 
på molen i Kollund 
til den kommende 
Æblefest. Her viser 
hun sine Knæk Cancer 
smykker, som kan 
købes.  

The Gun Room var 
overvældet over den 
store interesse for 
deres Åbent Hus ar-
rangement. Hen ved 
150 mennesker kiggede 
forbi.

Karin Klindt Thygesen 
og Arne Martin 
Bondo-Andersen, 
Padborg, har været på 
en oplevelsesrig rejse til 
Armenien. Rejseleder 
var Paul Møller, 
Kollund. ■

Julemarked
LØRDAG DEN 7. DECEMBER

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

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

honningkager, brændte mandler, juleudsmykning, 
glasgaver, julegodter og det verdenskendte Lübecker 

marcipan. Oplev de udsøgte indkøbsmuligheder, 
de skønne cafeer eller de hyggelge gågader. 

Prisen inkluderer kaffe og rundstykke på henturen

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

BovAvisTilmelding på
telefon 2116 0683

i Lübeck
OPSAMLINGSSTEDER

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

395,-

Bov lokalafdeling

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Virksomhedsbesøg 
hos Padborg 

frivillige Brandværn
Vi er inviteret til Virksomhedsbesøg hos 

Padborg frivillige Brandværn.

Onsdag den 16. oktober kl. 15 - 17
på Plantagevej 10, Padborg.

Vi ser Brandværnets domicil i Padborg, og der vil 
blive orienteret om Værnets virke i kommunen. 

Alle kan deltage, Brandværnet serverer kaffen 
og Ældre Sagen Bov har kage med.

TILMELDING af hensyn til kaffen: 
Eva Schmidt, 28 57 40 90 fra den 10. oktober - 14. oktober

MØDESTED: Plantagevej 10, Padborg 

EFTERÅRS
FERIEAKTIVITETER

I uge 42 kan 
kreative børn igen 
besøge Museum 
Oldemorstoft og 

lave nøgleringe, sy 
dukkekjoler og andet 

håndarbejde.

Æblepressen står 
klar til de stærke 

børn – så medbring 
en spandfuld æbler 

og lav din egen 
most.

Der er også snitte- 
og træværksted. 

Husk småpenge til 
materialer, saftevand 

og kage.

UGE 42: MANDAG TIL TORSDAG
FRA KL. 10.00 - 15.30

Børn op 
til 10 år 

har GRATIS 
adgang.

Folkedansere inviterer nye dansere med

Af Dit te Vennits Nielsen

Folkedans er for alle. 
Yngre som ældre, der 
kan lide rytme og som 
kan lide at få pulsen 
op. Et ekstra plus er 
fællesskabet omkring 
folkedansen.
Grænsekvadrillen mø-
des hver mandag på 
Lyreskovskolen, hvor der 
danses på livet løs. 

“Det er fuldstændigt 
ligemeget om du er single 
eller et par, der er plads til 

alle. At danse giver livs-
glæde og god motion med 
smittende musik, og man 
bliver i godt humør af 

det”, fortæller danselærer 
Lone Schmidt. 

Selvom hun sidder i 
kørestol kan hun sagtens 
råbe salen op og komman-
dere rundt med de glade 
mennesker. 

Det lyser ud af dem 
alle sammen, at de nyder 
samværet og den sprud-
lende spillemandsmusik, 
der passer så godt til 
folkedansen. 

“Der er altid plads til 
flere, så man skal bare 
møde op og se om, det 
ikke er noget spændende”, 
siger Lone Schmidt. ■

Det giver god motion at 
danse folkedans på 
Lyreskovskolen. 
 Fotos Dit te Vennits Nielsen
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Tak fordi du handler lokalt 

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER BovAvis

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

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

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Hos os er kvalitet og service i Højsæde

Danske Malermestre

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

tlf. 20 47 85 63
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Tak fordi du 
handler lokalt

Tak fordi du handler lokalt 

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Design af Verner Panton 

20% på alle opal varianter 

Bordlampe MINI kr. 2.396,-
Bordlampe  kr. 3.756,-
Gulvlampe  kr. 4.772,-

Kampagneperiode 1. oktober - 12. november 2019.

Alle priser er vejl. kampagnepriser inkl. moms.

Panthella 

Alle priser er vejl. kampagnepriser inkl. moms.

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

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

Boliger
DEJLIGT HUS UDLEJES

Dejligt hus nybygget i 2012 på 110 km2 i landlige 
omgivelser lejes ud pr. 1 november. Der er 

3 værelser, bad, køkken /alrum og have
Husleje kr. 6500,- plus forbrug.
Beliggende Aabenraavej 29 A, 

Kidskelund, 6340 Kruså.

HENVENDELSE TIL PIA ELLER 
TOM JØRGENSEN, E TREES APS:

TLF. 2946 0656 / 209 91513 ELLER 
PÅ MAIL TIL PJ@ETREES.DK.

ANDELSLEJLIGHED 95m2

beliggende på Molevej 5c, 1 th. Kollund.

Lejligheden ligger i første række til Flensborg Fjord. 
Privat, roligt område.

Ansøgere 50+, ingen husdyr.

Andelspris 783000,- Husleje 3300,-

BESIGTIGELSE: 
FORMAND. 31 67 96 26
ELLER EJER 40 97 15 75

Kollund holder atter æblefest

Af Dit te Vennits Nielsen

Traditionen tro afholdes 
der fredag 11. oktober 
hyggelig æblefest på 
Kollund Mole.
Kollund Roklub står for 
planlægning af den hyg-
gelige dag. Der hersker en 
dejlig stemning på molen, 

og der er en duft af æbler 
og varm punch.

Dagen begynder med 
tale af formand for 
Kultur- og Fritidsudvalget, 
Lars Kristensen, hvorefter 
vinderen af konkurrencen 
om den bedste æblekage 
kåres i teltet. 

Musik
Udover de sædvanlige 
boder med salg af forskel-
lige ting der relaterer sig 
til æbler, er der under-
holdning af Shantykoret, 
violinspil med Christine 
Johanning Schmidt, 
foredrag om æblets hi-
storie ved museumsleder 

Mads Mikkel Tørsleff fra 
Oldemorstoft, mulighed 
for at få presset sine egne 
æbler og forskellige andre 
aktiviteter for både børn 
og voksne. 

På molen sælges grillpøl-
ser, fadøl og naturligvis 
æblemost og punch. 

Tovholder Betty 
Dideriksen fra Kollund ser 
med glæde frem til dagen, 
som plejer at blive bak-
ket godt op af de lokale 
borgere.

Højdepunktet på dagen 
er, når de gamle skibe ved 
17-tiden afgår fra kajen 
i retning mod Flensborg 
godt læssede af alverdens 
æbler. ■

Kollund vil på fredag stå i 
æblets tegn.
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Flerstyrkeglas
fra kr.

1500,-
pr. par 

Vi taler dansk

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

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

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

www.colibri-optic.de

Kan ikke 
kombineres med 

andre tilbud

 - kvalitets 
letvægtsglas

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

TILBUD FRA COLIBRI HARRISLEE

HUSK! Også med tilskud 
fra Sygesikring danmark

OPTIC

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

Kroatisk restaurant med speciale i balkan
- og middelhavsretter samt pasta- vegetar

- og årstidsbestemte retter

FRI SALATBAR

Åbent: Tirs- Søndag kl.17.00 - 22.30
 & Søndage kl.12.00 - 14.30

GOURMETTELLER
Kotelet, frikadelle, Cevapcici, 

paneret svineschnitzel 
med tatarsauce, feta dertil 

pommes frites og djuvec ris

15 €

www.restaurant-cevapcici.de

Cevapcici
Restaurant

Siden 2001

Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141

HVER
ONSDAG

SPARERIBS
Spis alt du kan

Bestil gerne 
i forvejen

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

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

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

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

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

Vi er hjemme ved 21-tiden.
Pris kr. 395,- som inkluderer bus, guide og kaffe og rundstykker.

Tilmelding på
tlf. 2116 0683

395,-

Julemarked
i Hamborg

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

BovAvis

Lørdag den 30. november Indbrud hos Rema i Kruså
Af Dit te Vennits Nielsen

Natten til mandag brød 
en tyv ind i Rema1000 i 
Kruså.
Han smed en stor sten 

gennem ruden, men flyg-
tede dog, fordi en tågeka-
non blev aktiveret og lyset 
blev tændt.

Desværre for ham 
vendte han tilbage. Han 

kravlede igen gennem 
hullet, og denne gang lige 
i armene på politiet, der 
sammen med købmanden 
og en vagt befandt sig i 
butikken. ■

Morgenmøde hos socialdemokrater
Et bordfuld socialdemo-
krater spiste lørdag mor-
genmad med byrådsmed-
lem Karsten Meyer Olesen 
på Oldemorstoft. 

Der blev der drøftet 
socialdemokratiske kom-
munale mærkesager. 

Mødet var arrangeret af 
Socialdemokratiet i Bov. ■

Butiksfødselsdag blev fejret 
Det blev en rigtig god 
dag, da Bentes Shop 
fejrede 6 års fødselsdag. 
Lige fra åbningstid og 
dagen igennem kom kun-
derne forbi og købte både 
gode tilbud, men også 
nyheder i butikken.

Om eftermiddagen var 
der demonstration med 
lækre hudprodukter. ■

Bente Smedegaard havde 
travlt i tøjbutikken, som 
fejrede 6 års fødselsdag.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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