
Tak fordi 
du handler 

lokalt

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen 
Nyvej 5 · 6320 Egernsund 

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57Tlf. 74 48 50 47

 

 

De skal bare virke...  

•  Eget værksted eller 
 udkørende
•  Salg 
•  Trådløs netværk 
•  Reparation 
 Siden 2004

PC Home ServiCe
Hokkerup Gade 3

6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

ProfeSSionel 
og Hurtig 
it ServiCe
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• Trådløs netværk
• Reparation

Siden 2004

Slotsgade 1, 1. sal ∙ 6300 Gråsten ∙ Tlf. 74 68 56 00
chregnskab@chregnskab.dk ∙ www.chregnskab.dk

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

Uge 43
25. oktober 2011
4. årgang

DET KAN VI

KAN DU HUSKE 
SIDSTE VINTER ?

BYGMA GRÅSTEN
ER KLAR MED SALT

Rinkenæs
Funkis villa på Hvedemarken 14 i Rinkenæs fra KS Boligbyg sælges
120 - 170 m2 Pris fra kr. 1.400.000

HUSPROJEKT

Vi udfører også murer, tømrer og snedkerarbejde

Ridderløkke 3
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Fax 78 787 573

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

Gardiner Tæpper Trægulve Fliser Maling

TILBUD PÅ
KVALITETSMALING

Vejl. udsalgspris
5 ltr. 425,-

Nu 5 ltr. 199,-

2 spande

350,-

KOM VINTEREN I MØDE MED VARME 
STØVLER FRA VIKING

 
Ras 1  kr. 1500,- m. Gore-Tex
Ras 2   kr. 600,- m. TEX
Ras 3    kr. 1000,- m. Gore.Tex
 
Logo mv

KOM VINTEREN I MØDE MED 
VARME STØVLER FRA VIKING

 kr. 60000
 kr. 100000

 kr. 150000

TEX

Møbler du har råd til Günstige Möbel für Sie ons-tors-fre-lør-søn

10:00 -17:00 
Mi-Do-Fr-Sa-So 
Öffnungszeiten

Åbningstider

SKABS OG SKUFFEARRANGEMENT
Top kvalitet

I massiv eg med 
5 skuffer plus skab 
med hylder

Her og Nu

kun 998,-

Kruså Centret, Flensborgvej 22, 6340 Kruså (Det tidligere Rita)

12 hundehvalpe 
i Kværs
Af Gunnar Hattesen

Kirketjener Kirsten Lund i 
Kværs har rigeligt at se til 
for tiden i sin hundeken-
nel "Jekita". Det er en af 
hendes tre Somojede-tæver, 

som forleden fik 12 hvalpe 
- 7 tæver og fem hanner.

Det største kuld hvalpe, 
som Dansk Kennelklub 
har registreret i Danmark 
er 17.

Hunderacen Somojede 
stammer oprindeligt fra 
Sibirien.  Foto Jimmy Christensen

HUSK 
Koncerten med 
Gråsten Garden 

på lørdag



500 gr.

1500
Nu

1700

Kun

2800
1 bundt

800
Hakket Svinekød 10-14 % 
eller
Grovhakket Medister

Luxury Husholdningspapir
6 toiletruller eller 3 køkkenruller

Bogø Chokolade 
Æske
200 gr.

Porrer 
Danske
kl. 1

BKI Kaffe 
Ekstra
400 gr.

4 poser

8900

Spar 11,95

Lavet efter de

originale
Kurzke
opskrifter

DELIKATESSEN TILBYDER
Landgangsbrød

2 stk.

6000

Pr stk.

1995

Løgpølse eller 
Smørepølse

Gråsten

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

EFTERÅRSTILBUD
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Bagerafdeling 
Berliner

Pr. stk.

500

Flere 
varianter

Hatting Brød
DYBFROST

Bananer
Mellemamerika
kl. 1

400-490 gr.
Pose

1000
Pr stk.

100
Dette tilbud gælder kun 
søndag den 30. oktober

Dette tilbud gælder kun 
søndag den 30. oktober

Dette tilbud gælder kun fredag den 28. oktober

Gråsten

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

FREDAGSTILBUD

SØNDAGSTILBUD
SØNDAG DEN 30. OKTOBER ÅBEN FRA 10 - 16
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OpLag: 18.127 eks. ugentlig
TryK: OTM avistryk a/S

Ansvarshavende 
redaktør
gunnar Hattesen
Højmark 5, rinkenæs
6300 gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Annonce 
chef 
Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 gråsten

Telefon 29 25 95 50

graastenavis@hotmail.dk

Medie 
konsulent
Søren gülck
Telefon 23 23 73 37
avisgra@gmail.com

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Hans-Ole Nielsen
graphos – grafisk 
Industriel produktion

www.graphos.dk 

www.graasten-avis.dk 
redaktion@graastenavis.dk 
annonce@graastenavis.dk

Regnskab
CH regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal 
gråsten

Telefon 74 68 56 00

Kontor: Slotsgade 1, 6300 gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, 

Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Redaktionel 
medarbejder
Helle gyrn

hellegyrn@gmail.com

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

Første torsdag i hver måned 
kl. 17.00 - 17.30
på bibliotekerne

i gråsten og padborg

AdVOKAtVAGten
advokaterne i gråsten og padborg

SE HER
Alt gravearbejde med rendegraver udføres

Fræsning af haver og større udenomsarealer
Støbning af gulve og betondæk

Entreprenørarbejde mv. til 
konkurrencedygtige priser udføres

Nedbrydning 
Alt til rimelige priser

RING TLF. 3110 0994

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

KLINIK
ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

Træffes bedst mellem kl. 8-9
Tlf. 74 65 09 26 

Fodpleje

HUSK
Selvafhentningspladsen

er åbent hele ugen
Martin & Mogens Kaehne
Felstedvej 22, 6300 Gråsten
Tlf 74652855 / 51744946
www.ladegaardskov.dk

GRANIT TIL HAVEN
Selvafhentning og levering af 
granit til haven, belægnings� iser, sand, 
grus, stabil, skærver i mange farver, 
stenmel i � ere farver

Anlægs- og
vedligeholdelsesarbejde

Åbningstider: Mandag, onsdag, torsdag fra kl. 13-19
 Tirsdag, fredag, lørdag fra kl. 10-19

Saengjan
Velvære Thai Massage
Jernbanegade 1, 6300 Gråsten
Kig ind. Jeg masserer også
uden tidsbestilling eller aftal tid
på telefon 2247 0268

300 kr pr. time

LÆSERBREV

Vores farlige skolevej
Hej, Vi hedder Kasper og 
Melanie. Vi går i skole på 
gråsten Friskole i adsbøl 
og vi vil gerne have poli-
tiet ud for at måle fart om 
morgenen ca. kl. 7-8:30, 

fordi at mange af os er ved 
at blive kørt ned på vej i 
skole.

 Vi synes det er mær-
keligt, at der kun bliver 
lavet hastighedsmålinger 

herude om aftenen, når 
vi sover. I weekenden når 
vi har været længe oppe 
har vi set fotobilen holde 
og måle fart, når det har 
været mørkt. Vi synes, 
det er underligt og mener 
det kunne være dejligt, 
hvis den i stedet holdt der 
om morgenen når vi går i 
skole.

Vi synes nemlig bilerne 
kører meget for hurtigt 
forbi vores skole og der 
er ikke ret mange af bil-
erne som stopper ved 
fodgængerfeltet når vi skal 
over vejen på vej i skole.

Vi ses næsten hver mor-
gen mange farlige situa-
tioner, når vores skolekam-
merater er på vej til skole. 
Den ene morgen er en af 

vores venner på vej over 
fodgængerfeltet og han var 
meget tæt på at blive kørt 
ned.

Vi har også selv ople-
vet en farlig situation. En 
gang da min lillesøster og 
mig skulle over vejen ved 
fodgængerfeltet ved vores 
skole stod vi og ventede 
på, at der blev fri bane. 
Da der så var en bilist som 
stoppede, begyndte vi at 
gå over efter at vi havde 
set os godt for, men plud-
selig kommer der en bil 
drønende og overhalede 
den bil som holdt foran 
fodgængerfeltet for at give 
os plads, så der var vi lige 
ved at blive kørt ned.

Derfor kunne min 
lillesøster og mig godt 
tænke os, at politiet kom 
og kontrollerede noget 
mere på vores skolevej. 
Derfor håber vi, at vi med 
denne artikel kan få vores 
ønske om mere fartkontrol 
i skoletiden i stedet for om 
aftenen, når vi ligger og 
sover.
Kasper og Melanie Holm, 
Bøgevej 24, Adsbøl

Kasper og Melanie Holm, 
der er henholdsvis 10 år og 
8 år mener, bilisterne kører 
for hurtigt gennem Adsbøl. 
De efterlyser flere hastig-
hedskontroller fra Politiet.

& MØBELPOLSTER VÆRKSTED

Stort udvalg i møbelstoff er
Restaurering og ompolstring 

af moderne møbler
A D JØRGENSENS GADE 2

6300 GRÅSTEN

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 14-18
Lørdag kl. 11-18, Søndag og mandag: lukket

www.lokalguide.dk · www.siggiantik.dk · Tlf. 51 83 74 34

SIGGI ’S ANTIK
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TØJEKSPERTEN FYLDER  
ÅR OG DET SKAL FEJRES 
MED EN MASSE TILBUD

FØDSELSDAGSFEST
TØJEKSPERTEN FEJRER FØDSELSDAG I GRÅSTEN
VI STARTER ONSDAG DEN 31. AUGUST KL. 9.00, KOM FØRST OG SE DE MANGE TILBUD

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

Grås ten

BUTIKKEN ER FYLDT OP MED FANTASTISKE TILBUD!

FØDSELSDAGSFEST
TØJEKSPERTEN FEJRER FØDSELSDAG I GRÅSTEN
VI STARTER ONSDAG DEN 31. AUGUST KL. 9.00, KOM FØRST OG SE DE MANGE TILBUD

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

Grås ten

BUTIKKEN ER FYLDT OP MED FANTASTISKE TILBUD!

Bisón klassisk uldjakke
normalpris 1500,-
Jubilæumspris 750,-
Spar 50%

Celebrating 
50 years 
in fashion

Den danske mand har i 50 år kunnet 
glæde sig over tøjet fra Bisón, der er 

garantien for den gode smag og  
den gode kvalitet.

Det fejrer vi med et kæmpe jubilæums-
salg på en lang række varer.

www.bison.dk

Celebrating 
50 years 
in fashion

Den danske mand har i 50 år kunnet 
glæde sig over tøjet fra Bisón, der er 

garantien for den gode smag og  
den gode kvalitet.

Det fejrer vi med et kæmpe jubilæums-
salg på en lang række varer.

www.bison.dk

Bisón klassisk uldjakke
normalpris 1500,-
Jubilæumspris 750,-
Spar 50%

Celebrating 
50 years 
in fashion

Den danske mand har i 50 år kunnet 
glæde sig over tøjet fra Bisón, der er 

garantien for den gode smag og  
den gode kvalitet.

Det fejrer vi med et kæmpe jubilæums-
salg på en lang række varer.

www.bison.dk

Bisón kabelstrik med zipneck 
eller sweat cardigan med 
alcantare
Flere farver
Normalpris 600,-
Jubilæumspris 300,-
Spar 50%

Bisón vindjakke  
- masser af flotte detaljer
Normalpris 2000,-
Jubilæumspris 1000,-
Spar 50%

Bisón vindjakke - 3/4 lang med 
lynlås og knappelukning
Normalpris 1500,-
Jubilæumspris 750,-
Spar 50%

Pris før 500,-
Frit valg 300,-

Bisón skjorter
Flere dessiner
Normalpris 500,-
Jubilæumspris 300,-
Spar 200.-

Bisón skindjakke
3/4 lang i superblødt  
New Zealandsk lammeskind
Normalpris 3000,-
Jubilæumspris 2000,-
Spar 1000,-

Bisón sweat cardigan  
med alcantare
Flere forskellige
Normalpris 600,-
Jubilæumspris 300,-
Spar 50%

Bisón kabelstrik  
med zipneck
Flere forskellige
Normalpris 600,-
Jubilæumspris 300,-
Spar 50%

Bisón sweat cardigan  
med alcantare
Flere forskellige
Normalpris 600,-
Jubilæumspris 300,-
Spar 50%

Bisón kabelstrik  
med zipneck
Flere forskellige
Normalpris 600,-
Jubilæumspris 300,-
Spar 50%
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Du sparer

fås i vores butikker i Aabenraa, 
Vojens, Ribe/Høm, Padborg 
Handerslev og i Esbjerg

HØREAPPARATER
i premiumkvalitet fra Siemens, Oticon, Phonak, 
Unitron, Widex …

Uden egenbetaling. 
Ved køb af et sæt 
høreapparater får du 
et sæt � erestyrkeglas 
+ stel for kun 1,- kr.

MODEBRILLER
· glidende overgang
· super antire� eks
· hærdning

Solbriller (i samme styrke)

eller læse/ eller skærmbrille

Padborg
Torvegade 4
Tlf. 7467 3070

Aabenraa
Tlf. 7462 3470

Sønderborg
Tlf. 7442 2300

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Haderslev
Tlf. 74536068

Horsens
Tlf. 75611600

Ikast
Tlf. 97154515

Kolding
Tlf. 75531053

Odense C
Tlf. 63123230

Ribe/Høm
Tlf. 75441544

Vejle
Tlf. 75720512

Vojens
Tlf. 74541550

Aarhus
Tlf. 87340221

Bestilling af blomster og kurve
modtages på 74 65 17 48 eller

www.slotsgadensblomster.dk

RING 74 65 17 48

Indbrud
Ved et indbrud i en villa 
på Vårhøj i rinkenæs er 
der blevet stjålet to compu-
tere og et kamera. 

VILLA TIL LEJE I GRÅSTEN
Klar til ind� ytning 1.1.2012 

Indretning: entre, køkken, spisestue med udgang til haven, 2 stuer.
Ovenpå: 3 værelser og badeværelse. Kælder med udgang til haven, 
fjernvarmerum, vaskerum, ekstra bad og disp. rum, åben garage 

Leje kr. 5.850,- plus faste udgifter 

HENVENDELSE 20 10 63 63

HUS TIL LEJE SØGES
Enlig mor med 2 børn søger

hus til leje i Broager hurtigst muligt

HENVENDELSE PÅ TLF. 22629471

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

Slotsgade 1, 1. sal
6300 Gråsten
Tlf. 74 68 56 00
Mobil 29 89 56 04
www.chregnskab.dk

Conny Hansen
Mobil: 29 89 56 04
ch@chregnskab.dk

LEJLIGHED I SKODSBØL
Lejlighed på 70 m² i stuen udlejes i Skodsbøl

Pris 3500 kr. + forbrug
3 mdr. depositum

HENVENDELSE PÅ TLF. 26239442/26821467

LEJLIGHED I GRÅSTEN
Pæn 4-værelses lys og venlig ikke ryger lejlighed 
i stueplan med udsigt over Gråsten Fjord, udlejes 

pr. 1.11.11 til rolig og ansvarsfuld lejer.

Ca. 105 kvm. + kælderrum.

Mdl. husleje kr. 4.200,- + forbrug.
Indskud 3 mrds. husleje.

Ingen husdyr.

HENVENDELSE EFTER KL. 17 PÅ TEL. 3052 9336 
ELLER MAIL TIL EJBLADT@GMAIL.COM

LELIGHED TIL LEJE
Stor � ot, nyistandsat lejlighed, 
ca. 140 m² i Gråsten, udlejes 

pr. 15. november eller 1. december.

HENVENDELSE TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

LEJLIGHED I PADBORG
106 m2, 1. sals lejlighed

Til leje for 4800 kr. plus 800 kr til vand og varme
El efter regning

HENVENDELSE TIL
ALC BOLIGUDLEGNING TLF. 2127 6577

Brækkede 
skulderen
En 80-årig mandlig 
bilist fra Vejle overså 
forleden sin ubetin-
gede vigepligt, da han 
kørte fra avntoftvej ud på 
Felstedvej i Snurom.

Han påkørte en 44-årig 

kvindelig bilist, der kom 
kørende ad Felstedvej.

Hun forsøgte at undvige, 
men kørte i grøften og 
brækkede skulderen ved 
ulykken. 
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UGENS RUGBRØD FRA 
RATHJES BAGERI

UGENS GRØNT TILBUD

HUSK HVER DAG

UGENS OSTETILBUD

S K I N K E M A R K E D

HUSK…
Så er vi klar 
med hakket 
grønkål og 
hvidkål fra ALS

 00

Hakket 
Skinkefars
3-7 % fedt
500 gr.
29,95.
Tà 2 bakker for

 00 

Skinke
tern
700 gr.

 00

Pandeklar 
Gyros af mager 
skinkekød
700 gr.

 95

Dagens
Frokostret
kun 00

Kernefyldt 
Rugbrød
1000 gr.
(spar kr. 7,00)

 00

Serrano Skinke 
(god til melon
og skinke)
60 gr.
kun

 00

Fettuccine 
Pasta med 
Spinat
250 gr.
kun 00

3 Stjernet
Kødpølse eller 
Røget Medister
(det er halv pris)
110 gr.
kun

 00

Valsølille 
Hindbærjuice
1 ltr. kun
(Spar kr. 12,95)

1 00

Danske
Tomater
Kv. 1
Styk

 95

Fætter Kras 
eller Them ost
ca. 650 gr.
pr. styk
kg. pris: 61,45 00

Lun 
Leverpostej
ca. 225 gr.
kun 

kg. pris
50,00

kg. pris
50,00

kg. pris
20,00

Langt under
½ pris

kg. pris
45,45

kg. pris
35,55

kg. pris
20,00

Så længe 
lager haves

Adresse, postnr by  (vist nødvendigt)Gør hverdagen lettere
– og weekenden til noget særligt 

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og 
delikatesse 74 65 08 75

Tilbuddene gælder fra 
onsdag den 26. oktober t.o.m.
lørdag den 29. oktober 2011
ÅBNINGSTIDER Hverdag 8-21 Lørdag og Søndag 8-18

Så
 læ

ng
e 

la
ge

r h
av

es

HUSK Hver dag friskbagt brød 
fra Rathjes Bageri

Stort udvalg i special og 
udenlandsk øl 

Håndkøbs
medicin

Frimærker og 
taletidskort

Åbningstider hverdage 8 - 21 Lørdag - Søndag 8 - 18
7



GARTNERIET KÆR

ALt tIL 

GØr-det-seLV

Julesæsonstart
Kom til åbent hus i weekenden

den 29. & den 30. oktober
Kom og oplev vores store julestue,

med masser af nyheder og inspiration
til den søde juletid.

Vi byder på et glas gløgg.
Stort udvalg i juleblomster, pyntegrønt, grene mv.

Åben hverdage 10.00 – 17.00 · Lørdag – Søndag 10.00 – 16.00
Kær Bygade 8  Sønderborg · Tlf. 7443 3565

Lav din egen energi 
med solceller
Solceller er grøn og gratis energi året rundt 

Der findes både pakkeløsninger og 
individuelle designløsninger, som vi 
skræddersyr til din bolig. Vi hjælper 
dig med at finde en løsning, som 
dækker dine behov.

Pakkeløsninger til små 
og store husstande
Vi bruger udelukkende markedets
førende producenter. Vælg mellem 
2, 3½, eller 6 kWp-pakker, der er lige 
til at montere på taget.
Ring til os og få et godt tilbud.

Fordele ved solceller
· Din egen private energiproduktion
· Elmåleren løber baglæns
· Lav og fast pris på el
· Nemt og hurtigt at montere
· Kræver ingen vedligehold
· 25 års ydelsesgaranti fra 

producenten
· Pakke- og designløsninger

Et solcelleanlæg er din vej til en fast og lav pris 
på el i minimum 25 år. Anlægget er hurtigt 
monteret, og lige nu får du offentligt tilskud til 
installationsarbejdet.

HUSK
tilskud til installations-arbejdet!

Sjællandsgade 18 . 6400 Sønderborg . Tlf. 74 42 17 50
E-mail: or@elsyd.dk . www.elektrikeren.nu

TILLÆG
ENKELTSTYRKEGLAS

TILLÆG
FLERSTYRKEGLAS

0.- 900.-

FAST LAVPRIS

FRA

INKL. 
THIELE 

KVALITET 
& SERVICE

395.-

STORT UDVALG AF 
LAVPRIS BRILLER
NU EGEN IMPORT TIL BUNDPRIS

TILLÆG
ENKELTSTYRKEGLAS

TILLÆG
FLERSTYRKEGLAS

0.- 900.-

FAST LAVPRIS

FRA

INKL. 
THIELE 

KVALITET 
& SERVICE

BEDSTE PRIS OG DE STORE MÆRKER
KUN HOS

395.-

STORT UDVALG AF 
LAVPRIS BRILLER
NU EGEN IMPORT TIL BUNDPRIS

TILLÆG
ENKELTSTYRKEGLAS

TILLÆG
FLERSTYRKEGLAS

0.- 900.-

FAST LAVPRIS

FRA

INKL. 
THIELE 

KVALITET 
& SERVICE

BEDSTE PRIS OG DE STORE MÆRKER
KUN HOS

John Schack
Optiker

Irene Schmidt
Optikerassistent

Birthe Appel
Indehaver og Optiker

395.-

TILLÆG
ENKELTSTYRKEGLAS

TILLÆG
FLERSTYRKEGLAS

0.- 900.-

FAST LAVPRIS

FRA

BEDSTE PRIS OG DE STORE MÆRKER
KUN HOS

BEDSTE PRIS OG 
DE STORE MÆRKER 

KUN HOS

PERLEGADE 25, SØNDERBORG TLF. 74 44 05 80

KÆMPE udsalg
På dE KEndtE MÆrKEr

Vi skal haVe plads til nye modeller. nU sælges hUndredVis 

af mærkestel med en besparelse på 30 – 50 – op til 70%. 

sPar 70%
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NY
SHOP!

Bademåtte
100% Bomuld, L: 80 cm x B: 50 cm
Farver: sort, lilla og hvid
149,-

Håndklæde, 2 stk/pk.
100% Bomuld, Str. 50 x 100 cm.
Farver: sort, lilla og hvid
129,-

Toiletbørste
Porcelæn. Ø: 12,5 cm H: 42,5 cm
Farver: sort, lilla og hvid
199,-

Håndklæde
100% Bomuld, Str. 70 x 140 cm.
Farver: sort, lilla og hvid
129,-

Tandbørsteholder
Porcelæn. H: 11 cm

Farver: sort, lilla og hvid
69,-

Sæbepumpe
Porcelæn. H: 20 cm

Farver: sort, lilla og hvid
89,-

Pedalspand
Metal. 3 L.

Farver: sort, lilla og hvid
99,-

Badeforhæng
100% Polyester. L: 203 cm x H: 180 cm

Farver: sort, lilla og hvid
149,-

Spizy, er et nyt mærke på markedet, 
som har et spændende og meget bredt 
mix af accessories til det moderne hjem.
Skandinavisk design indenfor interiør, 
køkken og bad. 

Tid til 
forkælelse...

Gråsten I Sundsnæs 4
Tlf. 7460 8351
Rødekro  I Brunde Øst 14
Tlf. 7460 8354

            Åbent: Mandag - fredag ...... 10.00 -17.30
  Lørdag ................. 10.00 -14.00
 Hver søn. (sept.-maj) 11.00 -15.00

                        1.søn./md.(juni-aug.) 11.00 -15.00

www.smagogbehag.dk

Det nye

Møbler du vil hjem til ...

Nye vinduer og døre
 fra KVC Vinduer

F.eks. Lavenergivinduer med drej-kip
118,8x118,8 cm. i hvid PVC til 1540 kr. inkl. moms.

Kontakt os nu og få 10% rabat
på alle ordre frem til den 01.12.2011

Besøg os på www.kvcvinduer.dk eller kontakt os for at 
høre om flere muligheder eller få et uforpligtende tilbud. 
Vi laver alle vinduer og døre efter deres mål og behov.

Åbningstider Mandag - Fredag kl. 9-17

KVC Vinduer ApS
Flensborgvej 8B · 6340 Kruså
info@kvcvinduer.dk · Tlf.: 74 67 57 90

En aften om 
Fiskbæk
Af Gunnar Hattesen

Borgerne i Fiskbæk invite-
res onsdag den 26. okto-
ber til en sammenkomst 
i spisesalen på gråsten 
Landbrugsskole.

arrangementet starter 
kl. 19.00 med et oplæg fra 
Lokalhistorisk arkiv. Der 
er kaffe og kage kl. 20.00, 
og derefter er det lokalom-
rådet Fiskbæks tur.

Vi koncentrerer os i før-
ste omgang om Fiskbæk, 
der er skolens nærmeste 
nabolag. Der har tidli-
gere været lignende ar-
rangementer i adsbøl. 
Det vender vi tilbage til, 

vi vil også gerne senere ar-
rangere noget tilsvarende 
i Ladegårdskov, fortæller 
Hanne Næsborg-andersen 
fra Kulturlandsbyen 6300 
gråsten.

Mødet drejer sig med et 
fint ord om at finde ”kultu-
rens rødder” her på stedet, 
og med et knap så fint ord 
at se hvad der ligger i ”gem-
merne”. Vi vil gerne samle 
egnens fortid op. Vi håber, 

at I fortæller, viser, demon-
strerer og gerne skriver ned, 
hvad I kan huske, siger 
Hanne Næsborg-andersen.

Det kan dreje sig om fo-
tos, karakterbøger, kontrol-
bøger, malerier, skøder, alt 
har interesse, alt vil omhyg-
geligt blive noteret ned af 
Lokalhistorisk arkiv.

Meningen er, at vi gerne 
vil ”låne, kopiere, mod-
tage”, kort sagt samle og 
senere - om alt går vel - give 
det indsamlede tilbage i 
bearbejdet form, tilføjer 
Hanne Næsborg-andersen.

Emner kunne f. eks. være 
udstykningen fra herregår-
den, husmandsstederne, 
frysehuset, tyreholdfor-
ening, amtsbanen, sabotage 
under besættelsen, skole-
gang, kirkegang. Hvem der 
har boet i hvilke huse gen-
nem tiden. Fortællinger fra 
livet i hverdag og fest. 

3 VÆRELSES LEJLIGHED 
UDLEJES I GL. SKOVBØL

straks eller senere.
Ca. 90 kvm. Indskud 3 mdr. husleje. Ingen husdyr.

Mdr. husleje 4500,- inkl. lys vand og varme

HENVENDELSE 74680448
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ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER
Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt

Eli Hjort-Pedersen Drosselvej 8, Kollund
Tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

ALT I 

SERVICE/SALG

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf.   74 65 40 60
Bil.   51 26 65 99

Jens T.  21 47 95 90

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

Skovbøl El-Service
v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

Gråstenvej 38 • Felsted
Tlf.: 7468 6066
www.felsted-radio.dk

SA LO N H ELEN
D A M E -  O G  H E R R E F R I S Ø R
V a r n æ s  V e s t e r v e j  4 a ,  V a r n æ s

6 2 0 0  A a b e n r a a
T l f .  74  6 8  0 0  8 6

SVEND AAGE THOMSENS

MALERFORRETNING
Varnæs • Telefon 74 68 03 23

Biltelefon 23 39 10 90

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev

6200 Aabenraa
74 68 74 55

FELSTED 
FORSAMLINGSHUS

Henvendelse 
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

H. Børge Hansen
Entreprenør
Tlf.: 74 68 00 00
Mobil: 21 28 50 30

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Køl – Frost -
Varmepumper

FRI-KØL
aut.kølefirma
v/Dion Jensen

dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Planetvej 4, 6300 Gråsten
Tlf. 73 65 15 15, fax 73 65 15 16, Mobil: 29 16 61 03

mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

VinduesMester

Benzin- og kiosksalg
Vi har fået forhandling af Danske Spil

Køb og salg af nye og brugte biler

AUTO
REPARATIONER

• Serviceeftersyn
• Motortest
• Bremser
• Dæk
• Ruder

• Syn
• Rust
• Trafi kskader m.m.

• Opel Service

Gisselmann
Kongevej 85

6300 Gråsten
74 65 01 70

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

Gråsten VVS A/S v/ Günther Bred Telefon 7465 1167
Ahlmannsvej 12 · 6300 Gråsten

Holbøl VVS v/ Kim Hou Telefon 2969 3746

Rådgivning inden for alt VVS
Gas service, Blikkenslager, Vand,

Varme, Sanitet, Ventilation
reparation af rørskader

E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Tlf.: 74 44 07 68 . Mobil: 28 12 49 19
www.peterveng.dk

Godt håndværk 
der er omfattet af

VinduesMester

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

Gasservice

Vand, varme og sanitetsarbejde

Blikkenslagerarbejde

Smedearbejde

Sundnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.

Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg, 
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt 

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
Quorpsbusser@email.dk

KVÆRS VVS
Aut. VVS installatør

Degnetoft 15 – Kværs
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 94 10
Gratis rådgivning og tilbud
Forhandler af Vaillant gasfyr & KSM Stokerfyr

Tlf. 74 48 90 30 www.frankthomsenaps.dk

• TV-inspektion • Spuleservice • Aut. kloakmester

Elektriske problemer?

www.lunddal-el.dk

Elektriske problemer?
✔El-service  ✔styring

✔tele & EDB  ✔tyverialarmer
til industri, erhverv og private!
-Ring 74 65 18 40, døgnvagt

Fredensgade 14 . 6300 Gråsten . Tlf. 74 65 18 40 . info@lunddal-el.dk
Tværgade 4 . 6330 Padborg . Tlf. 74 67 18 88 . info@lunddal-el.dk

Problemer Padb  25/02/11  9:37  Side 2

Mad ud af huset
Kalvø Badehotel
Tel. 74 66 21 31

www.kalvoebadehotel.dk

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde

Få et tilbud - gratis og uforpligtende
Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 20 15 29
www.bnisolering.dk         E-mail: mail@bnisolering.dk

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service Partner

Vi passer godt på din bil...
 Serviceeftersyn
 Rep. af alle person- og  
varebiler
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Autoruder og stenslag

	
Plade- og rustarbejde	
Klargøring til syn
 Forsikringsskader	
Salg af dæk og fælge	
Køb og salg af biler

Sejersbæk Biler ApS
Nederbyvej 2 • 6300 Gråsten
Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270

Service og reparation af alle bilmærker- også inden for garanti-perioden
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Foredrag om Hospice 
Sønderjylland

Onsdag den 2. november kl. 14.30 -17.00
i Ahlmannsparken

Anne Marie Olsen, hospicechef på Hospice 
Sønderjylland vil fortælle om hverdagen på 
hospice, hvordan man kommer på hospice, 
og hvad hospice Sønderjylland kan tilbyde.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage 

Gråsten

Freundschaft   •  Venskab

   

AUSSTELLUNG • UDSTILLING

06.11.11 – 13.01.12

Vernissage 06. 11.2011 • 14.00 

Eröffnungsrede • Åbningstale
 Marion Petersen, BDN-Kulturausschuss-Vorsitzende

FÖRDE-SCHULE
Gravenstein/Gråsten, Bomhusvej 4, Alnor

Öffnungszeiten an Schultagen • Åben alle skoledage 8.00 -16.00 

Die Ausstellung ist Teil der Veranstaltungen im Rahmen des Deutschen Tages 2011

06.11.11 um 16.30 Uhr in der Schlosskirche Gravenstein
Konzert des sonic.art. Saxophonquartetts aus Berlin www.sonicartquartett.de
Eintritt 100 kr (50 kr u.18)  - Verkauf Tageskasse und www.sonderborgbilletten.dk (Einlass 16 Uhr)

Veranstalter: Bund Deutscher Nordschleswiger
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KVÆrs/tØrsBØL/
snurOM
PensIOnIstFOrenInG

HusK Teateraften
torsdag den 3. november 
i Kværs Forsamlingshus

der startes med spisning kl 18.00 
Tilmelding som er bindende senest den 30. oktober

til Kurt på tlf. 74659343 Mobil 23231942

Venlig hilsen Bestyrelsen

Historisk Forening for 
Graasten By og Egn

Bogudgivelse af
”Stort og småt fra Gråsten”

RECEPTION
TORSDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 15.00

på biblioteket, Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, Gråsten

I anledning af at foreningen udgiver en oversættelse 
af O. F. Ahlmanns bog ”Allerlei aus Gravenstein”.

I dagens anledning kan bogen købes for 75 kr.

Bestyrelsen

Få en oblevelse af de sjældne  
     på Restaurant Bind  

 

Bettina Hellemann Munch, der er en  
af Danmarks dygtigste operasangere  
introducere deltagerne for operahistorier på sin sædvanlige 
humoristiske  og vidende facon og synger nogle af operaens 
mest populære arier krydret med nyere toner fra operetter 
accompagneret af pianist Michi Komoto fra Hamborg.  
Udover smukt musik og sang skal vi nyde en af Binds lækre 
tre retters menuer. 
 

R-463 Fredag den 11/11 kl.19:00 
Restaurant Bind, Sønderhav - 600,00 kr. eksklusiv vin. 
 

Tilmelding til aftenskolerne@bbsyd.dk eller tlf. 74 65 11 87 

Få en oplevelse af de sjældne 
på Restaurant Bind

Julebuffet 
   ud af huset

Husk 

MORTENSAFTEN 

d. 10. november 2011

Marinerede sild med karrysalat. Dampet kold laks med 
 hummerdressing. Tarteletter med høns i asparges. 

Leverpostej med champignon og bacon. Frikadeller med 
rødkål. Sønderjysk grønlangkål med hamburgerryg og kålpølse. 

Ris a la mande med kirsebærsauce.

Vi leverer overalt uden beregning, blot 
De leverer den rengjort emballage 
tilbage. Husk dep. kr. 350,- for embal-
lagen, som De får tilbage igen, når 
emballagen returneres inden 5 dage.

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06

BUFFET KAN SUPPLERES MED:
Surrib ............................. kr.  8,00
Hvidkål ........................... kr.  8,00
Æblefl æsk ...................... kr. 12,00
Frugtsalat ....................... kr. 12,00
Fiskefi let m/remoulade  
og citron ........................ kr. 15,00

Røget laks ..................... kr.  18,00
Andesteg ....................... kr.  22,00
Mørbradbøf .................. kr.  18,00
Ost (3 slags) ................. kr.  24,00
Brød og smør ............... kr.  15,00
Flûtes .............................. kr.  3,00

Pr. kuvert kr. 

MIN. 12 
PERSONER

10350

Husk også, at vi laver 
 utraditionelt julebuffet

arrangerer

præsentation af 
BIO-teKnIK APs

Mandag den 31. oktober 2011
Kl. 14.00 – 17.00

I ahlmannsparken, gråsten

Få et bedre helbred og smertelindring med 
pulserende Magnetfelt – Terapi
-naturlig og uden bivirkninger

Har du nogle af disse symptoner
Kramper eller uro i benen

Svimmelhed
Smerter i ryggen

Nakke- eller rygspændinger
gigtsmerter
Hovedpine

Kredsløbsproblemer

Kolde hænder eller fødder
Skader i forb. med sport
Vandladningsproblemer

problemer med luftvejene
Muskelspændinger

Søvnproblemer
Træthed mm

Så kan vi måske hjælpe dig
Alle er velkommen

LOttOsPIL
Fredag den 4. november

Hvor vi også har ænder som gevinster

HusK

på Kværs Forsamlingshus
Torsdag den 27. oktober kl. 19.30

Kor og fællessang med
Kværs Familiekor og Trompetist Kasper Husted

Entre 50 kr. incl kaffe og lagkage

Koncerten støttes af

Vi indbyder hermed til vor årlige 

juLeFrOKOst
Lørdag den 12. november 2011 kl. 13.00.

sted: Ahlmannsparken, Gråsten.

Program
Musik m.m. starter kl. 13.00 

Julefrokosten består af følgende:
2 slags sild-æg/rejer og tomat med mere
grønlangkål med røgede pølser og fl æsk
Mørbradbeuf med bl. løg og champignon

Surrib og sylte med rødbeder
Blodpølse med æblemos og sirup

Ostekage med kirsebær
Kaff e med hjemmebagte småkager

Deltagerpris Kr. 150, - uden drikkevarer
Tilmelding til 

aase Christensen, tlf. 74 65 18 09 og
annemi Christesen, tlf. 74 65 05 57

eller til en af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Tilmelding senest søndag den 6. november 2011.

AFSKEDS
RECEPTION

for Organist Agnes Hansen
Søndag den 30. oktober

eft er gudstjenesten, kl. 12
er der buff et på

benniksgaard

Rinkenæs Menighedsråd
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KONCERT MED 
GRÅSTEN GARDEN

Gråsten Garden holder efterårskoncert i Ahlmannsparken

Lørdag den 29. oktober
kl. 14.30

Der bliver spillet spændende musik af orkester og trommer.

Efter pausen udløses spændingen om, 
hvem der bliver Årets æresmedlem. 

Derudover er der uddeling af medaljer

Der er mulighed for at optage nye medlemmer 
denne dag, hvis nogen bliver inspireret

Gratis billetter kan afhentes i kiosken i 
SuperBrugsen i Gråsten eller hos Gråsten Avis

Gråsten Garden giver 
efterårskoncert

Af Søren Gülck

gråsten gardens med-
lemmer har brugt en 
del af efterårsferien på 
at øve op til den store 
efterårskoncert.

Koncerten foregår 

lørdag den 29. oktober kl. 
14.30 i ahlmannsparken.

Det er 36. gang 
gråsten garden giver sin 
hjemby gråsten en stor 
koncertoplevelse.

gråsten garden vil med 
efterårskoncerten sige tak 

til alle, der på en eller an-
den måde støttede gråsten 
garden i 2011.

gratis billetter til koncer-
ten kan afhentes i kiosken 
hos SuperBrugsen gråsten 
eller på gråsten avis. 

Gråsten Garden er et fast indslag i optoget, når der holdes Gråsten Ringridning. 
 arkivfoto Søren gülck

Yngste medlem 
i Garden
Af Søren Gülck

Niclas Meyer fra Egern-
sund er gråsten gardens 
nyeste medlem. Han fik 
1. oktober for første gang 
et par trommestikker i 
hånden.

Niclas Meyer har en drøm 
om at blive trommeslager, 
og ser op til Copen hagen 
Drummers, der vandt TV ś 
talentkonkurrencen i 2010, 
som sine idoler.

Endnu må han nøjes med 
at slå løs på øvepladen, der 

gør det ud for en trom-
me. Og han må stadig 
kigge lagt efter det store 
trommesæt i øvelokalet. 

Men Niclas Meyer 
slider i det. Selv om han 
indimellem ærgrer sig 
over ikke at være så dyg-
tig som sin sidemand, så 
prøver han koncentreret 
at få indlært de grund-
liggende teknikker. 

Niclas Meyer har en drøm om at blive trommeslager. Foto Søren gülck 

Musikalsk 
naturtalent
9-årige Laura Juhl 
Hansen fra Egernsund 
spiller på 2. år kornet i 
gråsten garden.

Laura Hansen be-
gyndte på tommer, men 

skiftede til kornet, og det 
har hun ikke fortrudt.

- Jeg nyder at spille i gar-
den. Det er både sjovt og 
hyggeligt, siger Laura Juhl 
Hansen.

Laura Hansen er et mu-
sikalsk naturtalent, der 
har sunget siden hun var 
3 år. Hendes store kær-
lighed til sang og musik 
dyrker hun ikke kun i 
gråsten garden, men også 
i Sønderjysk pigekor. 

Laura Juhl Hansen har 
været med til samtlige ar-
rangementer med gråsten 
garden i år, og glæder 
sig til efterårskoncerten i 
ahlmannsparken. 

9-årige Laura Juhl Hansen 
har sunget siden hun var 3 
år. I Gråsten Garden spiller 
hun på kornet. 
 Foto Søren gülck
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Gråsten Garden 
afhængig af støtte
Af Søren Gülck

gråsten gardens ek-
sistens er afhængig af 
støtte ude fra. Uden 
hjælp fra sponsorer, 
fonde og fra gråsten 
gardens Venner kunne 
den ikke bestå.

Støtten gør at egenbe-
talingen er meget lav. 
Uniformer, instrumen-
ter, rejser og transport 
er tunge udgiftsposter, 

som er afhængig at økono-
misk støtte. 

- Det årlige loppemarked 
er en væsentlig indtægts-
kilde, som vi slet ikke 
kan undvære, fortæl-
ler formanden Dorthe 
Bøttger-Larsen.

Loppemarkedet indbragte 
i år hen ved 200.000 kr. 
takket være en stor ar-
bejdsindsats fra vennekred-
sens side. Derudover har 
gråsten garden modtaget 

16.000 kr. fra Ip Nielsens 
Fond, som blev overrakt 
af prinsesse Benedikte på 
gram Slot. 

Gråsten Garden fik over-
rakt 16.000 kr af Prinsesse 
Benedikte på Gram Slot.
 arkivfoto  
 Jimmy Christensen

Rugekasse for talenter
Af Søren Gülck

2011 har været et godt år 
for gråsten garden med 
mange gode oplevelser.

gråsten garden består 
udelukkende af unge 
mennesker. Derfor er der 
en naturlig afgang og 
tilgang af medlemmer. 

Naturligvis er det ær-
gerligt at skulle sige far-
vel til dygtige gardister, 
der forlader os for at søge 
uddannelse i de større 
byer. Det giver imidlertid 
chancen til nye unge, 
der kan dygtiggøre sig og 
føre de stolte gardertra-
ditioner videre i gråsten, 
fortæller Kaj Boisen, der 

det seneste årstid har un-
dervist i gråsten garden. 

For garden er det helt 
naturligt at sige farvel til 
gamle og velkommen til 
nye unge gardister, siger 
Kaj Boisen, der kommer fra 
Kolding.

Venskaber for livet
at være gardist i gråsten 
garden er en oplevelse, 
som man som ældre vil se 
tilbage på med glæde. 

at være fælles om noget så 
skønt som musik er unikt. 
Det skaber sammenhold og 
musikalske venskaber for 
livet. For nogle bliver det 
en genvej til at gøre musik-
ken til ens levevej. Som 

gardist får man på en måde 
en kulturel og musikalsk 
opdragelse for livet, fortæl-
ler Kaj Boisen.

gråsten garden har 
fostret mange dygtige mu-
sikere, som i dag har fast 
plads i store orkestre og 
brassband. Det er noget, 
der vækker til eftertanke 
hos de unge.

Læretiden
De fleste unge der indtræ-

der i gråsten garden har 
ingen eller kun en lille mu-
sikalsk baggrund. alligevel 
tager det ofte kun et halvt 
år inden de første gang kan 
trække i den røde uniform 
og få fast plads i garden.

Naturligvis skal der øves, 
og gerne meget den første 
tid. Men som man siger: 
øvelse gør mester, det gæl-
der også musik.

Kaj Boisen har selv været 
trompetist siden år 2000.

- Jeg har fået min musi-
kalske opdragelse som gar-
dist, og kender vejen til at 
få musikalsk succes, fortæl-
ler Kaj Boisen, som på en 
kærlig, men også bestemt 
måde svinger taktstokken 
over de unge, der på bedste 
vis blæser i hornet af lun-
gernes fulde kraft.

Det kan lyde forfærde-
ligt, når der øves. Men 
på blot en øveaften kan 
man lytte sig frem til klar 
fremgang. 

Kaj Boisen underviser gardisterne. Foto Søren gülck

Veteran 
på 17 år
Af Søren Gülck

I en alder af 17 år er 
man fortsat ung, men 
som gardist i gråsten 
garden er man ved at have 
veteranstatus.

17-årige patrick andersen 
kom til garden som 10-
årig og spiller trommer på 
syvende år. Han må be-
tegnes som en af gardens 
bærende kræfter.

- Som trommeslager bli-
ver man aldrig udlært. Jeg 
udvikler mig hele tiden, 

siger patrick andersen, 
der er glad for at kunne 
fortsætte i gråsten 
garden.

- Jeg har nemlig valgt 
landbrugsuddannelsen 
og går til daglig på 
gråsten Landbrugs-
skole, hvor jeg er i gang 
med grundforløbet. Jeg 
skal snart i praktik i 
Broager, og håber på, 
at jeg kan fortsætte i 
gråsten garden, siger 
patrick andersen. 

Patrick Andersen har spillet trommer i syv år. Han 
er i gang med en landbrugsuddannelse på Gråsten 
Landbrugsskole. Foto Søren gülck
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.
 Tillykke Åbent hus med foto max 25 ord  .........  100 kr.
 Tillykke Åbent hus uden foto max 25 ord  ..........  60 kr.

 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt
  ........... kr vedlagt evt. i check

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen. 
Kuponen skal a� everes i Gråsten Avis postkasse i 
Ulsnæs Centret.

TILLYKKE HUSK Mortensaften den 10. november
WWW.KVAERS-KRO.DK 

Gråsten slotskirke 
Søndag den 30. oktober kl. 11.00 ved Jan Unold

Adsbøl kirke
Søndag den 30. oktober Ingen gudstjeneste 

kværs kirke 
Søndag den 30. oktober kl. 19.30 

(kirkekaffe) ved Jan Unold

broAGer kirke
Søndag den 30. oktober kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard

Felsted kirke
Søndag den 30. oktober kl. 10.00 ved Oliver Karst

eGernsund kirke 
Søndag den 30. oktober kl. 10.30 

ved Mai-Britt J. Knudsen

rinkenæs kirke
Søndag den 30. oktober kl. 10.30 i Rinkenæs 

Korskirken ved Marianne Østergård

kliplev kirke
Søndag den 30. oktober Ingen gudstjeneste. Kirken 

er under renovering. Der henvises til nabokirker

vArnæs kirke
Søndag den 30. oktober kl. 10.00 ved Povl Callesen

nybøl kirke
Søndag den 30. oktober kl. 10.00 ved 

Henrik Nygaard Andersen

vester sottrup
Søndag den 30. oktober kl. 10.30 

Konfirmand-gospel-gudstjeneste med 
konfirmanderne fra Sottrup, Asserballe og 

Ketting sogne, ved Vibeke von Oldenburg m. fl.

ullerup kirke
Søndag den 30. oktober kl. 10.00 ved Kingo

nordschleswiGsche Gemeinde 
(Den tyske frimenighed)

Søndag den 30. oktober kl. 16.00 Egernsund 
ved Pastor Sylvia Laue

Gudstjenester

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
www.1747.dk · Åbent hver dag fra kl. 11.30

Spil Dansk Dagen 2011
markeres på Den Gamle Kro i Gråsten
Torsdag den 27. oktober kl. 19.00.

Overalt i hele landet 
fejres Spil Dansk Dagen 
med arrangementer 
med danske musikere. 
I Gråsten bliver aktørerne byens og oplandets 
borgere, som får mulighed for at deltage i 
en Syng Dansk Aften på Den Gamle Kro.

Der vil blive sunget danske sange fra de seneste 
40 – 50 år. Det vil blive et genhør med sange, som 
er gjort kendte af en række kunstnere, såsom Otto 
Brandenburg, Clausen og Pedersen, Erik Grip, Benny 
Holst, Poul Dissing og Benny Andersen, og der vil også 
være sange fra Højskolesangbogen på programmet.

Til at spille- og synge for kommer 
”Silke og Vagn” – en duo fra Rendbjerg, 
som spiller guitar og diverse � øjter.

Kroen serverer boller med 
pålæg/ost og
kaffe til kr. 75,-
Husk venligst at
reservere bord

Sønderborg

AD SCENEINDGANGEN TIL 
SYMFONIORKESTERET!!
Foredrag med orkesterchef Claus Skjold Larsen

Mandag den 31. oktober kl. 19.00 
på Biblioteket Sønderborg

Om livet i et moderne symfoniorkester, krydret 
med festlige fortællinger og anekdoter fra den 

klassiske musikverden Entre 80,- kr.

TO KONGELIGE DANSKE 
EKSPEDITIONER

Foredrag med cand. mag. Henning Steen Jensen og 
Christian Bo Bojesen

Onsdag den 2. og 9. november kl. 19.00
på Biblioteket Hørup

Vi er i merkantilismens tid, hvor opdagelser og 
handelskompagnier er centrale i bestræbelsen for at skaffe 

rigdom og prestige til Det danske Kongerige Entrè 160,- kr.

Tilmelding til FOF-Sønderborg på 74-471597,
info@fof-sonderborg eller www.fof-sonderborg.dk

tak
Tusinde tak for al opmærksomhed ved vores 

guldbryllup den 14. oktober.
Tak for opsætning af begge kranse, morgensang og 

lys i vinduerne, samt alle gaver og hilsner.
Rita og Børge

Hjertelig tak
Til familie, venner og naboer for opmærksomheden 

og kranseopsætning til vores guldbryllup.
En stor tak til Broager brandværn for musikken til morgensang.

Vi havde en uforglemmelig dag.
Hilsen Ellen og Hans Lorenzen

Broager

Skataften
gråsten Skatklub har holdt 
klubaften i ahlmanns-
parken, hvor Ervin Erichs, 
Holbøl, vandt 1. pladsen 
med 2112 point, mens 
Harald Jørgensen, gråsten, 
besatte 2. pladsen med 

1867 point. Christian 
Hansen, alnor, opnåede en 
3. plads med 1809 point.

Næste klubaften er ons-
dag den 2. november kl. 
19.00. 

Borgermøde
Sønderborg Kommune 
holder et borgermøde på 
Idræts højskolen i Sønder-
borg tirsdag den 1. novem-
ber kl. 19.00, hvor luknin-
gen af de fire skoler på fast-
landet - rinkenæs Skole, 
Kværs Skole, Egernsund 

Skole og Bakkensbro Skole 
- skal debateres.

Borgergruppen i rinke-
næs indsætter en bus til 
mødet. Der er afgang fra 
rinkenæs Skole kl. 18.15, 
og det koster 30 kr at køre 
med frem og tilbage. 

Udstilling på 
Förde-Schule
Fra søndag den 6. novem-
ber 2011 til den 13. januar 
2012 viser medlemmer af 
Flensborg Fjords Kunst & 
Kulturforening igen deres 
værker på Förde-Schule, 
Bomhusvej 4, 6300 
gråsten. I år er temaet: 
Venskab. 

Kunstnerne deltager med 
værker af forskellige gen-
rer, olie- og acrylbilleder, 
mixed media, fotokunst, 
glas, keramik og som i alle 

andre år vil også skolens 
elever vise arbejder til sam-
me tema samt komme med 
et bidrag til ferniseringen. 

Ferniseringen finder 
sted den 6. november kl. 
14 og udstillingen åbnes 
af Marion petersen, der 
er formand for kulturud-
valget i Bund Deutscher 
Nordschleswiger. Som 
altid inviteres til hyggeligt 
samvær over en kop kaffe/
te denne eftermiddag. 

Udstillingen er åben alle 
skoledage fra 8-16. 

I år kan man efter 
ferniseringen fortsætte 
turen til en koncert med 
saxofonkvartetten sonic.
art fra Berlin arrange-
ret af Bund Deutscher 

Nordschleswiger. De vil 
spille i gråsten Slotskirke 
kl. 16.30. Entré: DKK 
100 (u 18 DKK 50). 
Billetter kan købes på 
www.sonderborgbilletten.dk 
eller ved indgangen. 
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Svend Hedegaard
Bedemand   

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand  

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Rabøl Jørgensens 
Begravelsesforretning

Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Vi er med hele vejen
fra første samtale til gratis rådgivning 

om arv og skifte

Vi kommer overalt uden ekstra udgifter

Stilfuldt og værdigt

Velkommen til vores kontor – Døgnvagt

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten

Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl

Stenhugger Peter Ehlert
Møllevej 14, Holbøl • 6340 Kruså • tlf. 30 66 50 06
Besøg vores hjemmeside www.ehlert-stone.dkStenhuggeri

Begravelser † bisættelser
Økonomisk - smukt - stilfuldt

For os er det vigtigt at skabe de bedste rammer for en god 
og  værdig afsked. Vi støtter og vejleder på baggrund af vores 
 menneskelige interesse og erfaring - hver gang med udgangspunkt 
i familiens behov. 

Få gratis pjecen “Min sidste vilje” og hjælp til udfyldelse heraf. 

Kontakt os trygt alle ugens dage – døgnvagt.

Organiseret bedemand. 
Tilknyttet garantiordningen.

Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34 . Tlf. 74 65 94 33
Sønderborg Begravelses forretning 
Arnkilgade 15 . Tlf. 74 42 36 81

Gråsten og Omegns 
Begravelsesforretning
Helmich og Søn . Gennem 3 generationer

Steffen Jensen  Thomas Helmich

www.helmichbegravelse.dk
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Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i binderi

gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 gråsten

Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

Tlf. 74 47 07 00 hele døgnet

Foruden bedemands og Stenhugger delen, råder vi over et netværk af specialiserede
rådgivere der giver gratis og uforpligtende vejledning omkring f.eks. arv og testamente,
bolighandel, sorg og krise, rydning af dødsbo m.m. Det betyder at du kun behøver at
kontakte os, så sørger vi for kontakten til de øvrige - hvis du ønsker det.

 Det er praktisk, nemt og økonomisk.

Vores Begravelseskasse giver alle mulighed
for at  betale deres egen begravelse ved et
indskud på kun 79 kr. pr. måned.
Fuld dækning efter kun 12 måneder.
Læs mere på www.bedemandlarsjensen.dk

Uanset valg af bedemand

Kan man med fordel besøge vores 
indendørs gravstensudstilling i 
Alsgade 33 Sønderborg. Her finder du
et stort udvalg af flotte mindesten til
venlige priser.

Vi tilbyder professionel assistance og personlig rådgivning ved dødsfald

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Leif Brocks bisættelse.

Tak for hilsener og blomster.
Også stor tak til Steff en Jensen og til Jan Unold 

for de smukke ord i kirken.
Ingelise, Lars, Lene, Iris og Kristian

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved mors bisættelse.

Tak for de fi ne blomster.
På familiens vegne

Helga

Protestmøde på 
Rinkenæs Skole
Af Søren Gülck

rinkenæs Skole holder 
torsdag den 3. november 
kl. 19.00 forældremøde 

for alle, som har børn i 
rinkenæs Skole og Børne-
huset i rinkenæs samt de 
forældre som skulle over-
veje at indskrive deres barn 
til næste skoleår.

på mødet vil Skole-
bestyrelsen informere 
omkring forløbet omkring 
skolelukning, samt deres 

planer til den kommende 
høringsperiode, hvor 
Sønder borg Kommunes 
forslag er lukning af de 
4 små skoler rinkenæs, 
Bakkens bro, Kværs og 
Egernsund. 

Intet er afgjordt endnu 
og alle forslag er vel-
komne denne aften. 
Skole bestyrelsen håber, 
mange møder op for at  
støtter rinkenæs Skole i 
fremtiden. 

Det er os der klæ’r

I denne uge 
sparer du

20%
på mange udvalgte varer

Køb efterårs 
tøjet nu

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten
74 65 13 12

Dødsfald
anni Kathrine petersen 
Nielsen, Nybøl plejecenter, 
Katforde 20, Nybøl, er 
død, 94 år. 

Populært at spare 
op til begravelsen

Bedemand Lars Jensen i 
Sønderborg har de seneste 
måneder tilbudt et nyt 
abonnement, som inde-
bærer, at man forsikrer 
sig mod udgiften ved sin 

egen død. Den ordning er 
populær.

Mellem 300 og 400 syd- 
og sønderjyder har allerede 
meldt sig. For et månedligt 
beløb på 79 kr. sikrer de 
sig, at børn eller ægtefæller 
ikke må til lommerne, når 
begravelsen skal betales.

- I mit virke som bede-
mand oplever jeg, at man-
ge har brug for at sørge for 
deres egen begravelse, så 
det giver jeg dem mulighed 
for, siger Lars Jensen, der 
har drevet begravelsesfor-
retning i tre år.

Lars Jensen har oprettet 
et selskab, hvor pengene, 
der kommer ind, bliver 
samlet. 

Bedemand Lars Jensen har 
oprettet en begravelseskasse, 
hvor folk indbetaler 79 kr 
pr måned for at sørge for 
deres egen begravelse. 
 Foto Jimmy Christensen

Dødsfald
Niels asger Kristensen, 
Kystvej 1, gråsten, er død, 
78 år. 

Dødsfald
gerda Schmidt, 
Toldbodgade 6, gråsten, 
er død, 76 år. 
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stort lottospil
søndag den 6. november kl. 14.00 

i Ahlmannsparken

Til fordel for julebelysningen i 
gråsten centrum og Ulsnæs-Centret.

gråsten Handelsstandsforening 

Denne annonce er sponsoreret af   

der er 
KÆMPe 

CHAnCer 
FOr 

GeVInst 

ØVELSERNE 5 TIBETANERE v/Elsebth Grosbøll, Kruså,
Bov skole, tirsdag den 25. oktober kl. 19-21 1 gang kr. 125,-

TRENSY SMYKKER v/ Tina Elholm Bonde, Haderslev,
Frøslev-Padborg skole, tirsdag den 25. oktober kl. 18-21.40 1 gang kr. 160,-

ANTI AGE hudpleje v/Linda Rasmussen, Kelstrupskov, Frueskov Alternative 
Hudplejeklinik, mandag den 31. oktober kl. 19-20.50 1 gang kr. 300,-

  BABYSVØMNING v/Mona Jæger og Laila Hellesøe, Gigthospitalets 
træningscenter, søndag den 6. november-eftermiddag 7 gange 465 kr.

NUNOFILT OG NÅLEFILT – Gode julegaveideer v/Else Lei, Ullerup
Bov skole, lørdag den 5. november kl. 9-16.10, 1 gang kr. 260,-

FRA DIGITAL KAMERA TIL PC v/Ronni Lindenskov, Gråsten
Frøslev-Padborg skole, onsdag den 9. november kl. 19-21.35, 5 gange kr. 600,-
Tag din bærbare med – der skal max være 8 deltagere på holdet.

Tilmeldelse på tlf. 74651187 eller på aftenskolrne@bbsyd.dk

Venlig hilsen
Skoleleder Ulla Larsen

www.rinkenaes-aftenskole.dk www.alnor-gråsten-aftenskole.dk www.bov-aftenskole.dk

De smagte på druen
Af Søren Gülck

Siden de første druer for 
flere tusinde år siden blev 
forvandlet til vin, er denne 

gudedrik blev stadig mere 
forædlet og raffineret.

SuperBest i gråsten havde 
torsdag aften inviteret til 
vinsmagning, og på en 
rejse i smag og aroma til 

nogle af verdens ypperste 
vindistrikter.

rejseleder på turen var 
Jørn Larsen fra gobi Vine, 
der fortale om de mange 
spændende vine i såvel rød, 

hvid og rose, som man 
netop finder på hylderne 
hos SuperBest.

at skulle finde en god 
kvalitetsvin, kan være noget 
af en opgave. Vi kender det 
alle: Vi har smagt en god 
vin, men næste gang prop-
pen trækkes op, er det ikke 
den samme gode oplevelse.

Vin handler om stem-
ning, temperatur og til 
hvad den drikkes, lød det 
fra vineksperten. Derfor 
kan kunderne med fordel 
søge råd og vejledning, når 
de køber vin hos SuperBest, 
så man altid får en vin, der 
matcher begivenheden eller 
maden. 

Godt 90 mennesker 
smagte forskellige vine på 
Den Gamle Kro. 
 Foto Søren gülck

126 til zumba i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Der var gang i den, 
da Betina Sommerset 

forleden havde arran-
geret 2 timers Zumba 
Fitness i ahlmannsparken 
i gråsten. De 126 

deltagere betalte 75 kr 
og hele overskuddet gik 
direkte til foreningen 
www.engodjulforalle.dk 

Der blev svedt i Ahlmannsparken, da der blev danset zumba. Foto Jimmy Christensen

Skakklub klar 
til ny sæson
Af Gunnar Hattesen

gråsten skakklub er en af 
de højst rangerende klub-
ber i Sønderjylland og spil-
ler i mester 1 rangeret lige 
under 2 division.

- Vi starter holdkampene 
i den kommende uge, hvor 
mesterholdet består af 8 
spillere, fortæller forman-
den Hans Jørgen Clausen, 
Egernsund.

Det er rasmus L. 
pedersen med 2008 i ra-
ting som klubbens eneste 
mesterspiller. De øvrige er 
bræt 2 Bent Bojsen, bræt 
3 Jørgen Clausen, bræt 4 
Henrik Feldborg, bræt 5 

John Kristoffersen, bræt 6 
Ernst J Jessen, bræt 7 Hans 
Jørgen Clausen og bræt 8 
Finn Zanchetta.

Skakklubben har i sæ-
son 2011-2012 3 hjemme 
kampe, hvor man lig-
ger ud mod Haderslev 2 
søndag d. 30. oktober i 
ahlmannsparken kl. 12 
- 18.00. Torsdag aften spil-
ler gråsten 3 hjemme mod 
alssund 2 fra Sønderborg.

- alle er velkomne til at 
kigge forbi og se kampene. 
Vi har i år i alt 3 hold med 
i holdturneringen - 1 i me-
sterrækken, 1 i a rækken 
og 1 i B rækken, fortæller 
Hans Jørgen Clausen. 

Foredrag udsat
Chefredaktør Bo 
Lidegaard har udsat sit 
foredrag i rinkenæs til 
mandag den 6. februar.

Skoleleder Ulla Larsen, 

rinkenæs aftenskole, 
begrunder udsættelen 
med, at Bo Lidegaard har 
fået en bunke møder, han 
skal deltage i, efter han 

afløste Tøger Seidenfaden 
som chefredaktør af 
politikken. Derfor har 
han bedt om, at foredra-
get om statsminister Jens 
Otto Krag blev udsat. 
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BROAGER APOTEK
FLYTTER TIL STØRRE LOKALER
Mandag den 31. oktober kl. 9.00

åbner vi på Storegade 6 A (tidl. Nordea)

Vi får:
• Forbedrede adgangsforhold
• Ingen trappetrin
• Mange P-pladser uden tidsbegrænsning
• Større areal til publikum
• Større varesortiment 

Åbningstiderne er uændrede:
Mandag – torsdag kl. 9.00 – 17.30
Fredag kl. 9.00 – 18.00
Lørdag kl. 9.00 – 13.00

Tlf. 7444 1104 www.broagerapotek.dk

VESTERGADE 34 
(VED PARKSØEN)
P-PLADSER VED KIRKEN

ÅBNING
NY MODE BROAGER
LØRDAG 29.10. KL. 11.00

Ekstra åbent til kl. 18.00

Tøj til piger 
i alle aldre...
NYE MÆRKER - kan kun købes
hos NY MODE BROAGER

ÅBNINGSTIDER

FREDAG KL. 15-18

LØRDAG KL. 11-15

SØNDAG KL. 11-15

Kig forbi...

Broager Apotek flytter
Af Gunnar Hattesn

Broager apotek flytter 
mandag den 31. oktober 
ind i større, lysere og bedre 
lokaler i den tidligere 
Nordea bygning på Store-
gade 6 i Broager.

- Vores nye lokaler ligger 
mere centralt, der er ingen 
trappetrin og vi får mulig-
hed for et større varesor-
timent, fortæller apoteker 
ralf Ernst, der glæder sig 
til åbningen af det nye 
apotek.

- Med flytningen går vi 
mod strømmen. Vi satser 
på Broager. Vi vil gerne 
bevise, at det kan gå frem-
ad, siger ralt Ernst. 

Apoteker Ralf Ernst glæder sig til at flytte ind i de nye lokaler på Storegade 6 i Broager.
 Foto Jimmy Christensen
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Døgnvagt 4 + 6 pers. vogne

Hørtoftvej 16a, Ragebøl · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 48 55 75

Broager
v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør

ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 7.00-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Jeg henter og bringer
Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Kør ad Mølmark 
1,5 km udenfor

Broager

BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

61 60 08 08
BROAGER BILSYN
V/ Christian Jørgensen
Ramsherred 3, 6310 Broager

www.bbsyn.dk CJ@broagerbilsyn.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag 8.00-16.30
Tirsdag 8.00-16.30
Onsdag 8.00-16.30
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.30

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør
Søren Hansen ApS
Egernsund

24 43 97 62
Aut. Kloakmester
Tv-inspektion
Separering regn / spildevand
Nyt anlæg / Reparationer
Kortstrømpeforringer/pointliner
Rotte Stop Propper
Omfangsdræn

Anlægsstruktør
Belægningsarbejde
Jordarbejde
Fundamenter / Betonarbejde
Asfalt reparationer
Snerydning
Kørsel minigraver, rendegraver

Aut. Kloakmester og Anlægsstruktør 

                   Søren Hansen ApS 
                   Egernsund 
                   24 43 97 62 
                    
 

 Aut. Kloakmester.                                                                        Anlægsstruktør.                 

                  Tv-inspektion                                                                              Belægningsarbejde 
                  Separering regn/spildevand                                                     Jordarbejde 
                  Nyt anlæg /Reparationer                                                          Fundamenter /Betonarbejde 
                  Kortstrømpeforringer/pointliner                                             Asfalt reparationer  
                  Rotte Stop Propper                                                                    Snerydning  
                  Omfangsdræn                                                                             Kørsel  minigraver, rendegraver.                   

Broager

VVS ApS

Arne Hadberg Møllegade 98, Broager ∙ Tlf. 74 44 24 04

CERTIFICERET FORHANDLER AF 

Varmepumper

Varmepumper til 
helårsboliger og 
sommerhuse

Udskift oliefyret 
med jordvarme

UDFØRER AL VVS ARBEJDE

Se mere på vores hjemmeside www.broager-auto.dk
Industrivej 1 · 6310 Broager· Tlf. 74 44 27 97

broagerauto@tdcadsl.dk

Service – bremser – syn m.m.
Var der fejl på synsrapporten 
- lad os gi’ et tilbud
Altid små priser på olieservice, samt 
serviceeftersyn efter bilens foreskrifter
Få en pris på den service som passer dig
Mulighed for lånebil

BROAGER AUTOVÆRKSTED
REPARATION AF ALLE BILMÆRKER

Skoda Fabia 1,2 mpi, årg. 30.12.2002,
km 154.000, sølvmetal, servostyring, centrallås,
4 x airbag,højdejusterbar forstol, 
højde og dybdejusterbar rat, træk, fuldstemplet 
servicebog, Årlig vægtafgift kr 1520,-
km pr. ltr 16,8.
Pæn indvendig og udvendig, nysynet

Kr. 46.900,-

MALERENS LAGERSALG
v/ Ravns Malerfi rma

Tlf. 74 44 27 24
Bil 40 74 27 24   

– alt malerarbejde udføres
– altid et godt tilbud i butikken

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Torsdag 14.30-17.00
Fredag 13.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00

VESTERGADE 27 • 6310 BROAGER

CATHRINESMINDES VENNER

FOREDRAGSAFTEN/
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 
på Cathrinesminde Teglværksmuseum

Aftenen indledes med et foredrag af 
museumsinspektør Inge Adriansen, 

Sønderborg, om
lstedløven–Danmarks mest omstridte, 
omrejste og omfortolkede monument

Efter foredraget 
afholder foreningen 
generalforsamling.

Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

Bestyrelsen

Nye dragter 
til piger

Nye tøjer 
til drenge

U 14 pigerne i BUI har fået sponsoreret nye spilledragter af 
HLC Gulvservice, Sct.Pauli 19 i Broager.
 Foto Jimmy Christensen 

Sydbank Broager har sponsoreret nye trøjer til BUI's U 15 
drenge. Foto Jimmy Christensen 

Dødsfald
Hans Henrik Jessen, 
Jørgensby 23, Broager, er 
død, 80 år.

Han var kendt for sit ven-
lige og behagelige væsen, 
og hans hjælpsomhed var 
velkendt.

Hans Henrik Jessen 
var født og opvokset i 
Kobberholm. Som ung 
tjente han ved landbruget, 
og blev i 1954 gift med 
Linda, der stammer fra 
Iller. parret bosatte sig i 
hendes fødeby, og Hans 
Henrik Jessen arbejdede 
i en årrække som mu-
rerarbejdsmand. Senere 

kørte han taxi og i mange 
år var han rutebilchauffør, 
og kørte på strækningen 
Sønderborg- Kruså-
Flensborg.

Ægteparret byggede i 
begyndelsen af 60'erne hus 
på Vesterled i Broager, men 
flyttede for 13 år siden til 
et mindre hus i Jørgensby i 
Broager.

Han var en meget ivrig 
lystfisker, ligesom cam-
pistlivet havde hans store 
interesse.

Hans Henrik Jessen ef-
terlader foruden sin hustru 
tre døtre, Edel i Broager, 
Marianne i Havnbjerg og 
Conny i Broager. 

Butik er solgt
Af Gunnar Hattesen

alsgades Køreskole har 
overtaget ejendommen 
på Storegade 5 i Broager. 
1. december flytter køre-
skolen ind i den ene del af 
bygningen. Den anden del 
huser BrilleLeif.

Bygningen er for tiden 
ved at blive renoveret. 

Alsgades Køreskole flytter 
teorilokalerne fra Vestergade 
til Storegade 5 i Broager.

 Foto Jimmy Christensen
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Sammensæt evt. selv din egen julefrokost (min. 6 personer). Hent brochure i Delikatessen

Benløse 
fugle
600 gr.

Kylling
1100 gr.

Merrild kaffe
400 gr.

Isvafl er
6x110 ml

Grovhakket 
medister
500 gr

Berliner
4 stk

Valnøddebrød

Hakket 
svinekød
10-14%

Bogø Chokolade
200 gr

Stegefl æsk 
i skiver
500 gr.

Gråsten Salater
Italiensk eller karry
350 gr

Mjelsmark æg
15 stk
str. M

Bananer
kl. 1

Hatting 
brød

Hjemmelavet suppe
Vælg mellem Asparges,
Gullash eller gule ærter

5995

4 stk

8995
3 pk

100001000

1500

2500 2000

Pr. 1/2 kg

1500 2800

1995
2 stk

3200

1500

Pr. stk.

100

1000

2 stk

4995

Flere 
varianter

Spar 
31,85

Spar 
29,85

JULEPLATTE NR. 1
Marineret sild
med karrysalat
Rejer med mayonaise
Sylte med rødbeder
Ribbensteg med rødkål
Rullepølse med sky og løg
Roastbeef med remoulade
Ris a la mande med kirsbærsauce

Min. 6 personer
Pris pr. person

9000

JULEPLATTE NR. 2
Stegte sild med løg
Roastbeef med remoulade
Leverpostej med bacon
Andebryst med rødkålssalat
Rejer med mayonaise
Røget laks med asparges
Ris a la mande med kirsbærsauce

Min. 6 personer
Pris pr. person

11000

LUKSUS JULEANRETNING
Marineret sild med karrysalat og løgringe
Stegt sild med kapers
Røget laks med æggestand
Fiskefi let med remoulade
Leverpostej med bacon og champignon
Ribbensteg med rødkål
Kålpølse med grønlangkål og sennep
Mørbradbøf med champignon og løg
Fransk brie med chokolade og druer
Ris a la mande med kirsbærsauce

Min. 6 personer, pris pr. person

14900
Brød & smør 18�  pr. person

SuperBrugsen Broager . tlf. 73441500

Broager

UGENS COOP KUP UGENS COOP KUP UGENS COOP KUP

Søndagstilbud
Åben 10-16

B A G E R A F D E L I N G E ND E L I K A T E S S E N
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Vi udfører reparation af kloak, 
separering af kloak og etablering 

af minirensningsanlæg

SØGÅRD MASKINSTATION
• ALT MASKINSTATIONSARBEJDE

& ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• ALT I NEDSIVNINGSANLÆG OG KLOAK

Tlf. 74 68 82 52 • Mobil 20 29 92 52

v/ Carsten Fredslund Iwersen
Felsted · 6200 Aabenraa · Telefon + 45 2320 7231

mail@fredslundvvs · www.fredslundvvs.dk

Fredslund VVS®

Aut. Gas- & Vand & VVS Tekniker

Sønderjysk aften
på Kliplev forsamlingsgård
Den 27. oktober kl. 19.30

Sønderjysk ka� ebord og underholdning 
med Alfred Pedersen, Rødekro og 

Ruth Bruun Jensen som pianist.
Vel mødt

Bestyrelsen

FELSTED MENIGHEDSRÅD

Syng nu i kirken!
Sådan kunne man forkorte Biskop Niels Henrik 

Arendts budskab til de danske kirkegængere 
i et interview i Kristeligt Dagblad tidligere på 
året, hvor han også påpegede vigtigheden af, 

at skolerne stadig får børnene til at synge.
Inspireret af dette, da netop sangen er så vigtig 

i kirken, vil Felsted kirke gerne indbyde til 
salmesangsprojekt, der starter op første gang 

Onsdag den 26. oktober kl. 19.30-21.00
Projektet ledes af kirkesanger Th orbjørn Larsen 

og sognepræst Oliver Karst, der hver gang vil 
præsentere nogle af de mest populære salmer, som 

vi også vil synge, og eft er aft enens strabadser vil 
man blive budt på en kop kaff e i sognehuset.

Projektet strækker sig fra oktober til maj næste 
år, og vi mødes én gang om måneden - altid om 

onsdagen. De eft erfølgende gange er planlagt 
og ligger hereft er onsdag den 23. november 

og onsdag den 14. december. Mht. til det nye 
år, vil vi give nærmere besked om dagene.

Af hensyn til planlægningen skal vi bede folk, som er interesserede 
i at deltage i salmesangsprojektet, om at 

melde sig til hos Oliver Karst 
på tlf: 74685307 eller 

email: Oka@km.dk

Felstedpige blev jurist 
Af Gunnar Hattesen 

26-årige Helene Marie 
Jensen, der stammer fra 
Felsted, hentede den abso-
lut højeste karakter hjem 
for sit speciale - et flot 12-
tal - da hun forleden bestod 
juridisk embedseksamen fra 
aarhus Universitet. 

Den fulde titel på Helene 
Jensens speciale lyder: 
"Bopælspligten i den dan-
ske landbrugslov, hvorvidt 
bopælspligten imøde-
kommer sag C 370/05 
Festersen, og hvorvidt den 
er i overensstemmelse med 
nationale og EU-retslige 
bestemmelser". 

Festersen-sagen drejer sig 
om en tysk statsborger, som 
købte landbrug i Sønder-
jylland og blev mødt med 
krav om enten at bo på 
ejendommen eller sælge 
den igen. Helene Jensen er 

meget optaget af EU-ret, 
selskabsret og miljøet. For 
tiden er hun ved at skrive 
om sit speciale i det pre-
stigefyldte Ugeskrift for 
retsvæsen. 

Købmandsforretning
Helene Jensen er født på 
Frederiksberg. Hun er ene-
barn og var kun halvandet 
år, da hun mistede sin mor, 
Merete Jensen, som døde 
af et pludseligt hjertestop. 
Moderen var kun midt i 
30'erne. 

Sammen med sin far, Jens 
Kristian Jensen, flyttede 
Helene Jensen til Felsted, 
hvor hendes far overtog en 
købmandsforretning. Den 
er nu forpagtet ud. 

Jens Kristian Jensen har 
været en fremtrædende 
skikkelse i De Sam vir kende 
Købmands foreninger, hvor 
han har været medlem af 

bestyrelsen, og han har 
tillige været aktiv i grænse-
lands spørgsmål. 

Helene Jensen er tæt 
knyttet til sin far, som har 
været hende en stor støtte, 
også under den afsluttende 
uddannelse. 

Efter skolegang i Felsted 
Central skole kom Helene 
Jensen på aabenraa Fri skole 
og er matematisk student 
fra aabenraa Statsskole i 
2004. 

En tid boede Helene 
Jensen i Flens borg, og 
tjente penge ved at arbejde i 
en grænseforretning, indtil 
hun i januar 2005 indledte 
et halvt års ophold på en 
højskole. 

I 2005 begyndte Helene 
Jensen på Ha-jurastudiet 

ved Syd dansk Universitet 
i Odense, men efter et år 
valgte hun det "rene" jura-
studium, som hun gennem-
førte på normeret tid og 
forleden blev cand. jur. 

I alle studieårene har 
hun arbejdet. Hun var 
først ansat som studen-
termedhjælper i landbo-
foreningen patrionisk 
Selskab i Odense, derpå 
hos Bonnesen advokater i 
Odense og senest hos ret 
& råd i glostrup. Nu er 
hun på udkig efter et job 
som advokatfuldmægtig. 

Hun bor i randers og 
har gennem halvandet år 
dannet par med folketings-
medlem Michael aastrup 
Jensen (V). 

Sønderjysk 
aften i Kliplev
Af Jens Jaenicke

Kliplev Forsamlingsgaard 
inviterer torsdag den 27. 
oktober kl. 19.30 til en 
festlig ”Sønderjysk- avden” 
med underholdning 
af alfred pedersen fra 
Nr. Hostrup.

alfred pedersen er kendt 
gennem mange år som en 
munter underholder med 

små historier, sange og fæl-
lessange og musik. Med 
sig har han pianisten ruth 
Bruun, der yder sit bidrag 
til en festlig aften, der 
kulminerer med det store 
Sønderjyske Kaffebord. 

Loppemarked
Af Jens Jaenicke

Kliplev Forsamlingsgaard 
planlægger et stort loppe-
marked i april 2012.

Vi er allerede i fuld gang 
med at indsamle lopper, 
oplyser formanden Nis Hye.

Hvis man gode ting og 
sager man kan undvære, 
kan man blot henvende sig 
til Nis Hye eller et andet 
bestyrelsesmedlem, der så 
afhenter det. 

Bil 
stjålet
En sølvgrå VW Caravelle 
er blevet stjålet på 
Flensborg Landevej ved 
småskolen Søgårdhus. 

Krusmølle klar til jul Af Søren Gülck

Julen med dens mange 
traditioner står for døren. 
Et af de steder julen begyn-
der tidligt, er i den gamle 
hyggelige Krus mølle ved 
Felsted, hvor ejerne Nina 
og Henrik Loff kan fejre 
25 års jubilæum. Det blev 
markeret i går mandag.

Da parret købte den 
gamle vandmølle, 
var der ligeså meget 

lavvande i pengekassen som 
i møllesøen.

Der skulle findes på 
noget, hvis parret skulle 
overleve på dem gamle 
vandmølle.

gerda Loff, mor til 
Henrik Loff, fik den idé at 
åbne møllen for feriegæster. 
Det blev samtidig begyn-
delsen til det, vi kender som 
Dansk Bondegårdsferie.

Tingene tog fart, ideen til 
julemarkedet blev realiseret 
og Krus mølle er vokset 
til et af de største og mest 
velbesøgte julemarkeder i 
landsdelen.

Julen 2011 byder på 

mange nye tiltag med akti-
viteter for hele familien ude 
og inde.

Vi lægger vægt på det 
skal være oplevelse for hele 
familien, så vores gæster går 
hjem med en god fornem-
melse, fortæller Nina Loff.

Julens trend er hvidt og 
sølv og ellers stærke skri-
gende farver. 

Temaet i år er advents-
kransen, hvor gæsterne selv 
kan udfolde sig kreativt, 
det glæder vi os meget 
til, siger Nina Loff, der 
også glæder sig til at byde 
velkommen i cafeen og 
restauranten. 

Krusmølle fejrer 25 års 
jubilæum, og er klar til det 
store julerykind.
 Foto Søren gülck
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Kliplev

Schulstad
Schwarzbrød
1000 gr.

Pr. ½ kilo

3595

ÅBNINGSTIDER
Mandag-Fredag kl. 9.00-19.00 |
Lørdag kl. 8.30-16.00 | Søndag kl. 10-16

BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

Tilbudene gælder fra onsdag den 26. oktober
til lørdag den 29. oktober 

Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Berlinere
hindbær eller 
sveske

Pebernødder
Brunkager 
Vanillekranse eller 
Jødekager
frit valg

Svine
mørbrad

Ribbensteg
½ kilo

Ribena 
solbær

1695

Pr. fl .

1500

Fredag 14,00 - 17,30
Byder Hans Henrik og Bente på 

en kop ka� e og en småkage

FREDAG 

WEEKEND 

TILBUD

895
4 stk.

2500
Tag 2 ps.

3000

KLIPLEV AUTO-
& TRAKTORSERVICE
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324
Mobil 2140 8332

Historisk Sogneforening 
for Bovrup & Varnæs

afholder

Generalforsamling
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30

på Aktivcenteret i Bovrup

Dagsorden ifølge vedtægter.
Efter generalforsamlingen vises 

der gamle billeder fra egnen.

Vel mødt.
Bestyrelsen

Velkomst 
reception

Kliplev Hallens bestyrelse vil gerne præsentere og ikke 
mindst, byde velkommen til vores nye halinspektør.

I den anledning afholdes 
velkomstreception for Jens Veng,

Fredag den 4. november 2011
mellem kl. 17.00 og 20.00
i Kliplev Hallens mødelokale for alle 

nuværende og kommende brugere af hallen.

Bovrup-Varnæs Husholdningsforening
afholder

Wellness/
Plej-dig-selv-aften
Hånd-fod og ansigtspleje vejledning 

ved Jette Bruhn fra Esthetique
Onsdag den 9. november 2011 på 

Sundeved Efterskole
Aftenen varer fra kl. 19.00 til kl. ca. 22.00

og deltagelse koster 200 kroner pr. person
–Dertil kommer køb af kaffe og kage

Tilmelding til Tina på 23370474 seneste den 30. oktober

Vel mødt

hilsen bestyrelsen

Dødsfald
Thorvald Jensen, Kliplev, 
er død, 68 år.

Han var født i Kværs, 
kom i købmandslære i 
Sønderborg og efter at 
have aftjent sin værnepligt 
kom han til den daværende 
brugs i Lundtoft som 
kommis.

Efter et par år skiftede 
han til Brugsen i Kliplev, 
hvor han avancerede til 
førstekommis.

Thorvald Jensen var en 

venlig og lun fyr, der blev 
meget vellidt. For en del 
år siden ramtes han af en 
sygdom og måtte opgive 
sit arbejde, og for et par år 
siden havde han den sorg 
at miste sin hustru.

Han efterlader to døtre, 
Susanne og Anneli, og et 
barnebarn, Trine. 

Dødsfald
Bodil Marie Sørensen, 
Felsted, er død, 94 år. 

Sælger 
støttebeviser 
Af Gunnar Hattesen 

Bestyrelsen for Felsted 
For sam lings lokaler 
kommer i den kom-
mende uge rundt med 
støttebeviser,som lægges i 
postkasserne. 

- Vi håber folk vil ind-
betale et beløb stort eller 

lille som de plejer, siger 
bestyrelsesmedlem Tage 
Mikkelsen. 

Beløbet kan også beta-
les til et af bestyrelsens 
medlemmer. 

Donationerne er et 
vigtigt bidrag til at op-
retholde et samlingssted i 
Felsted. 

Udstilling
I weekenden 29.-30. okto-
ber udstiller Birthe Møller 
og Jette Rossen fra Varnæs 
på keramik- og patchwork 

udstillingen i Hans Falcks 
hus Aabenraa.

Udstillingen er beg-
ge dage åben fra kl. 
14.00-17.00.  
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Besøg genbrugsbutikken med

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

Stenderup Auto, Stenderup 40, 6400 Sønderborg
Telefon 74 46 90 91 Fax: 74 46 90 95

BILER TIL SALG
Besøg også vores værksted, som har 
lave priser på service og reparationer

Stenderup

SALG AF grus, sand, 
skærver, muldjord og flis 

træflis og barkflis

www.nielsjessens.dk
Kontakt Claus 2019 8158 eller Kjeld 2019 8159

Niels Jessens Eftf.
Egenes 11, Gråsten

Sønderborg Aftenskole
Nybøl Fritids Forening

Kræft og kost
”Det må ikke være kedeligt 

at spise sundt”

Mød diætist Lisa Bolting

Lisa Bolting gæster Kræftens Bekæmpelse i 
Sønderjylland i samarbejde med DOF Nybøl Fritids 
Forening. Der lægges op til diskussion om, hvordan 

det bliver så enkelt som muligt at spise sundt

Mandag den 31. oktober
KI. 19.00-21.00

Vester Sottrup Forsamlingshus

Entre 30 kr.

Gerne tilmelding

www.dof-sonderborg.dk - www.dof-nyboel.dk

Telefon 74423381 - aftenskolen@stofanet.dk

LÆSERBREV

Prøv nu lige 
at høre
Mor, siger mine 3 drenge 
til mig, når de godt vil 
være sikre på, at de har 
min fulde opmærksomhed. 
Samme opfordring vil 
jeg give videre til jer kære 
politikere: Prøv nu lige at 
høre her. 

Løb ikke fra jeres valgløf-
ter omkring bevarelse 
af de små skoler. Det er 
utroværdigt og hvordan 
skal vi have tillid til jer 
fremover med det for-
slag i kommer med, hvor 
bl.a. Bakkensbro Skole i 
Ullerup skal lukkes? Vi 
føler alle kræfter og penge 
bliver brugt på Sønderborg 
by. Os på landet skal 
betale prisen, det er ikke 
rimeligt.

”En velorganiseret og 
lokalt forankret folkeskole 
med et højt kvalitativt ni-
veau”, skriver fælleslisten 
på deres hjemmeside, det 
kan vi fra Bakkensbro 
Skole leve op til. 

Vi har en god skole med 
kompetente lærere og god 
faglighed. En skole som 
vores børn er stolte af, en 
skole som har stor rumme-
lighed – og ikke mindst en 
skole vi som forældre har 
valgt til vores børn, hvor 
børn fra 0. - 6 kl. spiller 
fodbold sammen i frikvar-
tererne, og hvor det giver 
os en tryghed at vide, at 
alle kender hinanden.

Bakkensbro Skole har et 
opland, som vores familie 
er en del af, og vores børn 
vil få 11 km til skole, hvis 
vi skal til Nydamskolen i 
Vester Sottrup. Det er en 
urimelig lang skolevej, og 
vil tvinge os til, at vælge en 
anden skole og sige farvel 
til klassekammerater gen-
nem mange år. 

Vi ser med skepsis på tan-
ken om klasser med op til 
30 elever i små klasseloka-
ler, hvem gavner det? Vores 
børn er vores fremtid, det 
vigtigste vi har, og fortje-
ner det bedste vi kan give 
dem - en tryg skolegang.

Bevar vores skole, bevar 
gnisten i lokalsamfundet 
- tænk på vores børn og 
bevar Bakkensbro Skole.
Britt Rerup 
Bojskovskov 12 
Bojskov

LÆSERBREV

Bevar Sundeved 
Plejecenter
Vi undrer os meget over, at 
Sundeved Plejecenter igen 
er lukningstruet. For godt 
1 år siden stod vi i samme 
situation. 

Da gik alle medarbejdere 
på banen, lavede under-
skrift indsamling o s v. 
Vi havde en kæmpe op-
bakning fra pårørende og 
befolkningen i lokal om-
rådet, sågar vores borgme-
ster. Da beskeden så kom, 
at Sønderborgs politikere 

ønskede at bevare alle ple-
jecentre i kommunen, 
kunne vi alle ånde lettet op 
og arbejdsglæden og trivs-
len vendte tilbage.

Vi er kommunens mind-
ste plejecenter, men vi 
ser også os selv som det 
bedste, da vi har en utro-
lig dejlig arbejdsplads. Vi 
overholder budgettet, vi 
har få anmærkninger i div. 
tilsyn. Trivslen er i top, der 

er plads til forskelligheder 
og vi har en synlig ledelse.

Det påvirker i den grad 
beboerne, personalet og 
pårørende at vi igen er 
lukningstruet. Politikkerne 
bør tænke på, at vi er men-
nesker og vores beboere er 
mennesker - størstedelen 
af vores beboere er fra 
Jyllandssiden og flere ken-
der hinanden fra før de 
flyttede på plejehjem.

Den form for nærvær 
forsvinder ved evt. lukning 
af Sundeved Plejecenter. 
Sønderborg Kommunes 
politik er nærværd, tryg-
hed og respekt.

Dette giver ikke os me-
ning ved evt. lukning af et 
godt og velfungerende ple-
jecenter - nemlig Sundeved 
Plejecenter. 
Bianka Kastrup 
Bispevænget 21, 
Nybøl

Karina Lindberg 
Dyrhøj 15, 
Gråsten

Fokus på sund mad
Af Gunnar Hattesen

Diætist Lisa Bolting 
gæster mandag den 
31. oktober kl. 19.00 
Kræftens Bekæmpelse 
i Sundeved og DOF 
Nybøl Fritidsforening 
på Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester Sottrup. 

Hun holder et foredrag 
over temaet: ”Det må 
ikke være kedeligt at spise 
sundt”. 

Foredraget giver mulig-
hed for at få inspiration til 
en sund livsstil og med ”et 
glimt i øjet” 

giver hun det skub, 
mange har behov for at 
komme videre. Hun tager 
udgangspunkt i, hvordan 
det at være mæt og sund 
kan hænge sammen. Hun 
giver inspiration til en 
”sundere stil” og hun lover, 
at det bestemt ikke bliver 
kedeligt. Maden kan være 

med til at styrke kroppens 
immunforsvar og være et 
forsvar mod sygdomme. 

Der bliver rig mulig-
hed for at stille spørgs-
mål undervejs, og der 
fokuseres langt mere på 
muligheder end begræns-
ninger. Foredraget tager 
udgangspunkt i de daglige 
måltider og giver lette, 
konkrete og gode løsninger 
til hverdagen. 

Jubilæum i 
Vennekredsen
Af Gunnar Hattesen

Vennekredsen ved 
Sundeved Ældrecenter i 
Nybøl fejrede forleden 25 
års jubilæum. Det skete 

med en hyggelig jubilæ-
umsfest, hvor 72 beboere, 
pårørende og medlemmer 
af vennekredsen deltog.

Vennekredsen består af 
18 medlemmer med Anne 

Lise Lorensen, Ullerup, 
i spidsen. De sørger for 
mange aktiviteter for de 
31 beboere på plejecentret, 
blandt andet fastelavsfest, 
Sankthansfest, julehygge, 
ugentlig kortspil og lejrop-
hold på Solhjem.

- Samværet med beboerne 
er en stor fornøjelse, for-
tæller Anne Lise Lorensen, 
der har været med i 
Vennekredsen i samtlige 
25 år. 

72 mennesker deltog i 
Vennekredsens 25 års 
jubilæumsfest på Sundeved 
Ældrecenter.
 Foto Jimmy Christensen
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Hørt i byen
Sognepræst Marianne 
Østergaard, Rinkenæs, 
har brækket benet. Det 
skete under et ophold i 
sommerhuset.

Smørrebrødsfestivalen på 
Den Gamle Kro er ble-
vet et hit. Fredag aften 
var der 130 mennesker, 
som spiste sig mæt i lækre 
smørrebrød.

Der var stort rykind, da 
skovrider Inge Gillesberg 
søndag lagde have til et 
helt legalt æblerov, som 
blev lidt af en folkefest.

Røde Kors i Gråsten har 
fået tilsagn fra 18 frivil-
lige til at stå i genbrugs-
butikken i Nygade 1, 
som åbner 1. december. 
Man mangler endnu syv 
hjælpere.

Gråsten Venstre har ef-
ter valgkampen fået fem 
nye medlemmer, og det 
glæder formanden Peter 
Brodersen.

Henriette Gørsmeyer, 
Gråsten, er blevet ny boo-
kingchef på Gram Slot. 
Hun har det meste af sit 
voksne liv boet i Norge, 
hvor hun blandt andet 
har haft lederstillinger på 
Hotel Radisson. Hun har 
tidligere været centerleder 
på Marina Fiskenæs.

Hvis du elsker chokolade 
og gerne vil vide mere om 
den fantastiske spise, så er 
der mulighed for at høre 
Ulla Pedersen, når hun 
fortæller om det "brune 
guld" på Biblioteket 
Broager tirsdag den 25. 
oktober kl. 19.00.

Tyve har haft travlt 
i efterårsferien. På 
Toldbodgade i Gråsten 
er der stjålet otte Arne 
Jacobsen stole, penge, 
smykker og to biler. Det 
drejer sig om en sort 
BMW og en mørkeblå 
Mercedes. På Nederbyvej 
i Rinkenæs er der stjå-
let en bærbar pc, en 
pc, mobiltelefon og et 
videokamera. 

Fotograf og Fotohandel
v/ Alfred Køpke
Borggade 1, Gråsten
Tlf. 7465 0999

Pasfoto på 3 minutter

Lyngtofte Festkro

Kværsgade 9-11, Kværs • Tlf: 7465 9206
Fax: 7465 9559 • Mail: info@kvaers-kro.dk

www.kvaers-kro.dk

Sønderballevej 11, Genner, 6230 Rødekro
Tlf: 2780 4172 • Mail: info@lyngtofte.dk

www.lyngtofte.dk

Lyngtofte Festkro
torsdag den 10. nov.

fra kl. 18.00
Husk bordbestilling

Kværs Kro
torsdag den 10. nov.

fra kl. 18.00
Husk bordbestilling

Husk vi laver også julefrokost ud af huset

JULEFROKOST 2011

tesuf hd at usokorfeluå jsgr oeavi lk vsuH

Kværs Kro
Den 25.11 og 2/12 kl. 19

tesuf hd at usokorfeluå jsgr oeavi lk vsuH

Lyngtofte Festkro
Den 10.12 kl. 19

Husk vores traditionelle
MORTENS AFTEN

består af følgende retter:
SERVERES PÅBORDET:
Marinerede sild, karrysalat, stegte sild i lage samt brød og smør.
ANRETTETPÅ “TAG SELVBORD”:Varm fiskefilet med remoulade. Fersk røget
laks med flødepeberrod. Kold dampet laks med hummerdressing caviar og asparges.
Rejer med mayonnaise og citron. Tarteletter med høns i asparges. Leverpostej med
champignon og bacon. Surrib med rødbeder og sennep. Æbleflæsk. Medister, sylte
og andesteg. Frikadeller med sønderjysk hvidkål. Ribbensteg med rødkål. Glaseret
hamburgerryg og kålpølser med grønlangkål. Forskellige oste med kiks og druer.
Ris a la mande med kirsebærsauce og frugtsalat med chokolade

Prisen i år er kr.1����
Inklusive LIVE musik der skaber en god stemning til et bredt publikum

Menu:
Rejecocktail, Andesteg med tilbehør, Ris a la mande eller pandekager med is

Mortens aften menu m. forret eller dessert148,-
Mortens aften menu m. forret og dessert178,-

www.godjulefrokost.dkKværsgade 9-11 · Kværs
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 92 06
info@kvaers-kro.dk

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67

w
w

w
.1747.dk

HVER FREDAG5 stk. smørrebrød kr. 110,-
til afhentning bestilles dagen før

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43

E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen 
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende 
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan ind-
bringe. Lav provision ved udlejning.

10
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TILSTANDS-
RAPPORTER

- fra kr. 4.000,- alt inkl.
www.platech.dk - 2128 2682

w
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k

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk
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Torsdag den 27. oktober kl. 19.00
Sangaften akk. af levende musik
Boller med pålæg og ost + kaffe/the

Fre./lør.  den 9.+10. december
kl. 18.30 -01.30
Traditionel julefrokost med stor buffet 
og levende musik

Fredag den 4. november kl. 18.65
1/2 stykke med sild og karrysalat
Buffet med grønlangkål og tilbehør
Inkl. 1 White Christmas øl fra Fuglsang

Tors./fre.  den 10.+11. november 
And med hjemmelavet rødkål, ½ æble 
med gelé, hvide og sukkerbrunede 
kartofler etc. + dessertbuffet
Hovedret og dessert/
Forret, hovedret og dessert

Spil Dansk Dagen 2011

Julefrokost m. musik og dans

Husk at reservere bord!

Grønlangkål

Mortens aften

Kr. 75.-

Kr. 210.-

Kr. 110.-

Kr. 210.-
Kr. 238.-

Rørbrud på Sundsnæs
Af Søren Gülck

Et større brud på en 
hovedvandledning på 
Sundsnæs i Gråsten betød, 
at flere virksomheder - 
bl.a. BHJ, Chr. Hansen 
og Vitfoss var uden vand i 
nogle timer. 

Bruddet betød dog ikke 
de store gener, da store 
dele af produktionen på 
virksomhederne var droslet 
ned i efterårsferien. 

Bruddet blev fundet og 
fikset. Foto Søren Gülck

Biler stødte 
sammen
To biler kørte onsdag ved 
middagstid sammen på 
Sønderborg Landevej mel-
lem Gråsten og Adsbøl. 
Uheldet skete, da en af de 
to biler ikke overholdte 
sinebetingede vigepligt.
Sønderborg Brand og 
Redning blev kaldt til 

stedet, da en kvinde kla-
gede over rygsmerter, 
og derfor skulle klippes 
fri af bilen. Hun blev 
med ambulance kørt til 
skadestuen på Aabenraa 
Sygehus. Politiet måtte 
spærre vejen af for at lette 
redningsarbejdet. 
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Tiderne skifter, men vores SALGSINDSATS er lige høj året rundt!

www.estate.dk

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

Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER &  VALUAR MDE

Spændende villa ved skoven 1- familieshus

Gråsten
Solbakken 8
Sagsnr. 204-1  Med en attraktiv 
beliggenhed ved Gråsten Statsskov
sælges denne moderniserede villa.
Villaen har en skøn terrasse hvorfra
man kan nyde den skønne udsigt
til skoven.

1.795.000Pris:
90.000Udb.:

10.499Brt.:
8.987Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 5.195/4.750

128/50 993 1/4 2 1958

Moderniseret hus i roligt kvarter 1- familieshus

Gråsten
Mågevej 26
Sagsnr. 358  Med en god belig- 
genhed i Gråsten tæt på indkøb
m.m. sælges dette hus på 154 kvm.
Indeholder bl.a. køkken, spisestue,
dagligstue, 4 værelser samt
soveværelse. Badeværelse med
bruser og kar samt gæstetoilet.

1.495.000Pris:
75.000Udb.:

8.867Brt.:
7.651Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.426/4.108

154 715 2/5 1 1974

Direkte ned til slotssøen 1- familieshus

Gråsten
Borggade 20A+B
Sagsnr. 87-1  I centrum af Grå- 
sten, direkte ned til Slotssøen sæl-
ges denne ejendom bestående af 2
huse. En ejendomen med en dejlig
beliggenhed som byder på mange
anvendelsesmuligheder. Kontakt os
for yderligere oplysninger.

1.525.000Pris:
80.000Udb.:

9.256Brt.:
8.157Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.689/4.512

180 506 2/5 2 1777

NYHED

Stort familiehus 1- familieshus

Rinkenæs
Vårhøj 20
Sagsnr. 29-3  Villaen der er opført
i 1966 i gulesten og eternittag,
rummer et samlet boligareal på
204 kvm. 1.sal er bygget på villaen
i 1978, herfra kan man nyde udsig-
ten til Flensborg Fjord. Villaen lig-
ger på rolig villavej.

1.150.000Pris:
60.000Udb.:

7.135Brt.:
6.425Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.737/3.711

204 803 2/4 2 1966

Søges til seriøse kunder:
- Fritliggende andelsbolig i 1 plan, beliggende i
Gråsten.
- Rækkehus i 1 eller 2 plan, beliggende på
f.eks. Kystvej i Gråsten.

Panoramaudsigt til Flensborg Fjord 1- familieshus

Trappen
Trapgade 24
Sagsnr. 318  Med en rolig og dej- 
lig beliggenhed i Alnor med få me-
ter og fantastisk udsigt til Flens-
borg Fjord sælges dette skønne og
velholdte hus. Til huset hører pæn
have med terrasse og flot lysthus
hvorfra man kan nyde udsigten.

1.900.000Pris:
95.000Udb.:

11.478Brt.:
9.702Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 5.833/8.198

141/6 589 2/1 2 1890

Stort familiehus i Rinkenæs 1- familieshus

Rinkenæs
Nederbyvej 168
Sagsnr. 138  Med en rolig belig- 
genhed sælges dette store hus på
228 kvm fordelt på 2 plan. Til huset
hører kælder på 45 kvm. Flise-
belagt indkørsel, carport på 68 kvm
samt udhus på 27 kvm. Stor bagha-
ve udlagt i græs og terrasse.

995.000Pris:
50.000Udb.:

6.436Brt.:
6.024Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.480/3.666

228/45 1.378 3/5 2 1926

Børnevenligt parcelhus 1- familieshus

Adsbøl
Bøgevej 12
Sagsnr. 267  Indretningen består 
af: Bryggers. Køkken/alrum med
god spiseplads samt udgang til ter-
rasse. Værelse. Børneafdeling med
2 vær- elser og badeværelse. Vin-
kelstue med brændeovn. Entré. Ba-
deværelse. Soveværelse.

1.350.000Pris:
70.000Udb.:

8.064Brt.:
7.186Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.275/4.132

148 993 1/3 1 1986

Flot renoveret hus 1- familieshus

Adsbøl
Sønderborg Landevej 95
Sagsnr. 210  Her sælges et indflyt-
ningsklart hus med en god boligin-
dretning. Huset er siden 2005 ble-
vet flot renoveret med bl.a. 2 ba-
deværelser, køkken, tag, gasfyr
m.m. Fra balkonen på husets bagsi-
de er der en god udsigt til marker.

1.190.000Pris:
60.000Udb.:

7.025Brt.:
5.957Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.490/3.152

174 432 2/3 2 1900

Moderniseret hus 1- familieshus

Rinkenæs
Bakkegården 4
Sagsnr. 203  Med en rolig belig- 
genhed på Bakkegården i Rinke-
næs sælges dette hus på 142 kvm,
foruden kælder på 100 kvm. Huset
er bl.a. moderniseret med nyt ba-
deværelse fra 2011, nyere HTH
køkken, nyere gulve, vinduer m.m.

1.125.000Pris:
60.000Udb.:

6.897Brt.:
6.038Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.278/3.189

142/100 1.133 1/5 1 1961

Renoveret hus på stor grund 1- familieshus

Tørsbøl
Løgtoft 6
Sagsnr. 148  Beliggende i Tørsbøl 
sælges denne ejendom. Huset har
et boligaral på 160 m2, fordelt på 2
plan, som er indrettet i en hyggelig
landlig stil. Huset ligger på en 1701
m2. stor grund samt hører der 120
m2. udhuse til ejendommen.

950.000Pris:
50.000Udb.:

5.976Brt.:
5.078Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.153/2.825

160 1.701 1/3 2 1908

Ejendom med god udenomsplads Nedl. landbrug

Tråsbøl
Tornhøjvej 30
Sagsnr. 243  Ejendom med udhus 
på 235 kvm som er indrettet med
garage, værksted og fyrrum. Deru-
dover er der et stort grundareal på
4383 kvm. Huset fremstår i røde
sten med 5 år gl. tegltag og har et
velindrettet boligareal på 177 kvm.

1.390.000Pris:
70.000Udb.:

8.503Brt.:
7.340Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.374/4.051

177 4.383 2/4 2 1955

TILBUD
ØNSKES
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Af Søren Gülck

Kruså Turistkontor ved porten 

til Danmark er mere end blot 

et turistkontor. Det er et ser-

vicekontor for de mange tur-

ister, der kommer til landet 

fra syd.

- At komme til et nyt land 

med en anden kultur kan være 

en udfordring, hvis opholdet 

skal blive en succes, fortæller 

Helle Hoffmann, der er 

medarbejder på Kruså Turist-

kontor.

Hun fremhæver, at turistkon-

toret er en vigtig enhed, der 

kan samle trådene for landets 

gæster.

- Mange ting kan ordenes og 

undersøges hjemmefra via 

nettet, men de mere praktiske 

ting kan vi hjælpe med, siger 

Helle Hoffmann.

Turistkontoret giver uddy-

bende informationer om 

Danmark, men tilbyder deru-

dover turisterne at booke bil-

letter, færge, hotel og anden 

form for overnatning.

- Mange turister kommer til 

landet for at fiske. Her er vi 

behjælpelige med fiskeguide 

og det obligatoriske fisketegn, 

som loven kræver i Danmark, 

siger Kirsti Kammeyer.

En række sommerhusbureauer 

benytter turistkontoret i Kruså 

som servicekontor.

- Vi udleverer sommerhusnø-

gler for Nova Sol og DanSom-

mer til et stort antal sommer-

huse i Syd- og Sønderjylland, 

fortæller Helle Hoffmann.

At veksle valuta kan for mange 

turister være et problem, især 

efter at flere banker har fået 

begrænset åbningstid. Så 

mange udlændinge vælger at 

veksle deres valuta på turistk-

ontoret, da det også er et af 

kontorets mange tilbud.  

I Kruså har turistkontoret fået 

et søsterkontor, hvor Fjor-

Kruså er det første møde med Danmark

Helle Hoffmann og Kirsti Kammeyer fra Kruså Turistkontor og Maike Löhrl fra Fjordregionen har travlt med at betjene turister.

Foto Søren Gülck

industrivejens Grillbar

altid stort udvalg har.

Ring hvis du ej vil vente,

men selv det hente.

PadborG
Kylling med

pommes frites
Bøfsandwich

Fiskefileter
Big Burger

Pølser
Is

m.m.

Fransk
Hotdog  10 kr
tilbudet gælder kun 

resten af oktober 

og mod aflevering af 

denne annonce
Åben:
Hverdage 09.00-22.00
Lørdag 10.00-20.00
Søn- og
helligdage 11.30-20.00

tlf:: 74673338
www.grillbaren.dk

Slush ice

dregionen har fået til huse.

Fjordregionen er et dansk-

tysk turismeprojekt, der med-

finansieres af Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling. 

Det er kommunerne omkring 

Flensborg Fjord – fra Lang-

ballig til Flensborg over Søn-

derborg til Aabenraa – der 

samarbejder om dette 

grænseoverskridende projekt.

ALC mALeRen ApS
Alt i malerarbejde

Tlf. 24 83 47 90 / 74 67 89 17 
Mail: philipp@alc-maler.dk · www.alc-maler.dk

TapeT & VæV · SparTling · alT maling ude & inde · Bolig udlejning

Tilbud 

gives
ring og 

afTal 

nærmere

KøKKener · Tage · ToTal enTreprise · Træhuse · Vinduer & døre

ALC Tømrer og
SnedkerForreTning ApS

Alt i tømrer og snedkerarbejde
Tøndervej 23, Kruså • Tlf. 21 27 65 77 / 74 67 89 17 

Mail: alc.jbc@mail.tele.dk • www.alc-toemrer.dk
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v/Steen Petersen
Kristiansmindevej 14 · 6330 Padborg · Tlf.: 74 67 05 18

Mobil: 22 48 05 18

naturpleje A
p

S

6330 Padborg

www.naturpleje.com

Tlf. 74 67 51  79/40 56 51 78

Vi udFører:
• Snedrydning + saltning for privat- og erhvervskunder
• Belægning udføres + renovering af eksisterende
•  Anlæg/renovering af haver både privat og erhverv 

samt vedligeholdelse
• Fældning af besværlige træer
• Beskæring/topbeskæring udføres
• Rodfræsning

Vi har specialiseret os i
• Lavenergi- og træelementbyggeri

• Facadeisolering og -puds
• Vejledning om energibesparelse

Kruså Rengøringsservice
  Ren effektivitet

•	 Vinduespolering
•	 ALLE former for rengøring
•	 Ferieafløsning
•	 Medlem af hjemmeserviceordningen

Søglimt 28
6340 Kruså
Tlf.: 74 67 11 10
mail@krusaaren.dk

Åbningstider
Man-torsdag: 8 – 16
Fredag: 8 – 14

            Husk!

       Du kan  

   trække udgifterne  

til rengøring fra i 2011!



2
BovAvis

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

BovAvis
Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk

Oplag: 18.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende
redaktør

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs

6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Lokalredaktør
Foto

Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@bovavis.dk

Medie konsulent 
Annoncer
Kaj Iversen

Telefon 51 51 94 13 

ki@bovavis.dk

Regnskab

CH Regnskab
Conny Hansen

Slotsgade 1, 1.sal 
6300 Gråsten

Grafisk 
tilrettelæggelse 

Ihle grafisk produktion
Storegade 23
6310 Broager

bovavis@ihle.dk

Gudstjenester
Bov Kirke  d. 30. oktober  kl. 14.00   Daugaard

Kollund   d. 30. oktober   kl. 10.00  Daugaard

Holbøl Kirke  d. 30. oktober  kl. 10.00   Christensen

Af Søren Gülck

Museet Oldemorstoft i Pad-
borg bød i efterårsferien børn 
og barnlige sjæle velkommen 
til efterårssjov og skattejagt. 
Omkring 400 gæster lagde 
vejen forbi.
Det hyggelige landbrugsmu-
seum, der spænder utroligt 
vidt, rummer historie og 
minder fra tiden, hvor der var 
toldkontrol i grænselandet. En 

underlig fornemmelse, at den 
tid man selv har været en del 
af og husker så godt, allerede 
er udstillet på museum.
Med genstande og billeder 
fortæller udstillingen om det 
nu nedlagte Grænse-gendar-
meri, som satte sit præg på 
landsdelen og bevogtningen af 
grænsen mellem Danmark og 
Tyskland. 
Udstillingen rummer en 
væsentlig del af historien om 

400 besøgte Oldemorstoft

Karoline Petersen fra Vejbæk havde sin farmor, Kristine Petersen, med på 
Bov Museum. Foto Søren Gülck

Portautomatik
•  Industriskydeporte/drejeporte 

i stål eller aluminium
• Industrihegn
• Aut. og manuelle bomme
• Pullerter
• Rambuksikring
• Personsluser
• Adgangskontrol
• Garageporte

Gode serviceaftaler
20 års erfaring og branchekendskab
Vi finder altid en løsning for både 
industri og privat

Scan

agentur
v/Henning Kudsk
Generalagentur for ELKA i Danmark
Gejlåvej 12 - DK-6340 Kruså
Tlf.: 74 67 00 50 Fax: 74 67 00 35
www.scan-agentur.dk

Alle former 
for spuling

Weekendvagt
74 64 62 47

BoLDErsLEv & BroAGEr
KLoAKsErvicE

Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev
 Tlf. 74 64 62 47

Bilhuset
Syd

Mandag - Torsdag:  9:30 - 17:30 • Fredag:  9:30 - 17:00
Lørdag:  Lukket • Søndag:   12:00 - 16:00

Eller efter aftale.

Klargøring til syn
- vi giver en fast pris.

Køb af brugte kassevogne
+ andre gulpladebiler.

Biler sælges til fornuftige priser

Køb af biler

Gjelbrim Shala
Tøndervej 2 • Kruså 6340

T: 74 67 00 09 • M: 28 94 36 70
Email: Bilhusetsyd@mail.dk

Transport- og grænsehistorie spiller en stor rolle på Oldemorstoft.
 Foto Søren Gülck

60 år
Kundemedarbejder Henny 

Bohm, Buen 18, Kruså, fylder 

tirsdag den 25. oktober 60 år.

Henny Bohm er et kendt 

ansigt i Sydbanks Padborg-

afdeling. Hun er en afholdt 

medarbejder både af kunder 

og kolleger.

Henny Bohm har været ansat i 

den finansielle sektor siden 

1970, hvor hun blev ansat i 

Aabenraa Kreditbank. I 1984 

søgte hun nye udfordringer og 

startede som kundemedarbe-

jder i Sydbank i Kruså. Efter 

en del år der, kom hun så til 

regionshovedkontoret i Pad-

borg. 

Fritiden bliver brugt på cykel-

ture, stavgang og samvær med 

familie og venner. 

Alt indenfor havearbejde
•	 Private
•	 Virksomheder
•	 Landbrug

Indenfor	beskæring,	fældning	af	træer
anlægsarbejder,	fliser
belægning,	bålsteder

græsklipning

Ring og få en uforpligtende snak med

Anlægsgartner Uwe Asmussen Vandværksvej	6,	Holbøl,	6340	Kruså	
Telefon	7460	8186	eller	2429	0631	 mail:	uwe@uwes-have.dk

www.uwes-have.dk

Uwes Haveservice	
- når du har brug for en fagmand

snerydning 

udføres

toldvæsnet, politiet og Schen-
gen-samarbejdet.
 Museet har mange spændende 
arrangementer og aktiviteter 
året igennem og er samtidig et 
sted, hvor der afholdes mindre 
kurser og foredrag.
 Museet Oldemorstoft har sit 
navn efter gården, som museet 
har til huse i.
Den oprindelige gård 
benævnes som Oldemorstoft 
første gang i 1471. Senere i 
1528 udstedtes et privilegie-
brev til gårdens ejere af Fred-

Kræmmer- og 
hobbymarked
Traditionen tro er der kræm-

mer- og hobbymarked i Pad-

borg Torvecenter lørdag den 

5. november og søndag den 6. 

november.

Stadepladserne er gratis, og 

man medbringer selv nødven-

dige udstillingsborde. Plad-

serne tildeles efter først til 

mølle princippet.

Man kan tilmelde sig ved at 

kontakte Bibbe Johannsen på 

telefon 7467 2827.

Biller stjålet
En sort Citröen C3 er blevet 

stjålet på Drosselvej i Kol-

lund.

En rød Peugeot 106 er onsdag 

middag blevet stjålet fra Torv-

egade i Padborg. Bilen er tysk 

indregistreret og har registre-

ringsnummeret SLX 269.

erik den 1. udført på plattysk 
af amtmanden i Flensborg, 
som gav Oldemorstoft særlige 
privilegier i forhold til almin-
delige gårde.
I 2008 blev Bov Museum, som 
før var lokalhistorisk museum, 
optaget i organisationen 
Museum Sønderjylland. 
Museet har udelukkende været 
drevet i kraft af private dona-
tioner med en stor landbohis-
torisk samling.
Inden for de senere år har 
transport- og grænsehistorie 
dog spillet en større og større 
rolle for museet. Oldemor-
stoft.

murerarbejde
reparationer
flisearbejde
om- og tilbygninger

tlf. 74 67 44 07
bil-tlf. 22 25 84 07

Hans emil nissen
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg
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Årets store julefrokost...

Grænsehallerne arrangerer 
årets bedste julefrokost, 
hvor der serveres en lækker buffet.

Billetter købes hos

Kandis spiller op ved årets 
julefrokost i Grænsehallerne.

Harkærvej 3 • 6340 Kruså • Telefon 74 67 14 14 • Fax 74 67 41 14
kontor@gransehallerne.dk • www.gransehallerne.dk

Fredag, den 2. december
kl.18.00

Billetpris

kr. 375,-

Milano Pizza&restaurant
tlf. 74 67 02 80 Nørregade 36 - 6330 Padborg

Åbningstider: Man-søn kl. 16.00-22.00
Udbringning kl. 16.30-21.30

Gratis udbringning i en radius af 3 km, 1 pizza dog 20 kr.
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ØVELSERNE 5 TIBETANERE v/Elsebth Grosbøll, Kruså, 
Bov skole, tirsdag den 25. oktober kl. 19-21 1 gang kr. 125,-

TRENSY SMYKKER v/ Tina Elholm Bonde, Haderslev, 
Frøslev-Padborg skole, tirsdag den 25. oktober kl. 18-21.40 1 gang kr. 160,-

ANTI AGE hudpleje v/Linda Rasmussen, Kelstrupskov, Frueskov Alternative 
Hudplejeklinik, mandag den 31. oktober kl. 19-20.50 1 gang kr. 300,-

BABYSVØMNING v/Mona Jæger og Laila Hellesøe, Gigthospitalets 
træningscenter, søndag den 6. november-eftermiddag 7 gange 465 kr.

NUNOFILT OG NÅLEFILT – Gode julegaveideer v/Else Lei, Ullerup 
Bov skole, lørdag den 5. november kl. 9-16.10, 1 gang kr. 260,-

FRA DIGITAL KAMERA TIL PC v/Ronni Lindenskov, Gråsten 
Frøslev-Padborg skole, onsdag den 9. november kl. 19-21.35, 5 gange kr. 600,- 
Tag din bærbare med – der skal max være 8 deltagere på holdet.

Tilmeldelse på tlf. 74651187 eller på aftenskolrne@bbsyd.dk

Venlig hilsen 
Skoleleder Ulla Larsen

www.rinkenaes-aftenskole.dk www.alnor-gråsten-aftenskole.dk www.bov-aftenskole.dk

Gade-
slagsmål
Tre unge mænd fra Padborg 

på henholdsvis 28 år, 27 år og 

22 år og en 27 årig mand fra 

Tyskland røg fredag nat i tot-

terne på hinanden i Jernbane-

gade i Aabenraa.

Alle fire var berusede og er 

sigtet for overtrædelse af 

ordensbekendtgørelsen.

Kloakrotten.net

74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11

Kloak- og entreprenørarbejde udføres:

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net

 · Separation af kloak
 · Nedsivningsanlæg
 · Minirensningsanlæg
 · Dræning
 · Belægning
 · Støbearbejde
 · Forsikringsskader

 · Udgravning af sokler
 · Sandpuder
 · Salg af muldjord

Pasning af store  og små arealer:  Græsslåning og  ukrudtssprøjtning

Kruså Rengøring Center
Salg af professionelle rengøringsmidler og rekvisitter
   - også til private!

Udlejning af diverse maskiner
•	 Tæpperensere
•	 Skuremaskiner
•	 Gulvvaskere
•	 Specielle støvsugere
•	 Vandsugere

Søglimt 28
6340 Kruså
Tlf.: 74 67 11 10
www.krusaaren.dk

Åbningstider
Man-torsdag: 8 – 16
Fredag: 8 – 14

Hjertet banker 
for Europa
Af Gunnar Hattesen

Fhv. gårdejer Frederik 

Schmidt, Rugmarken 8, Hol-

bøl, fylder onsdag den 2. 

november 70 år.

Frederik Schmidt er et mun-

tert, positivt og glad men-

neske, som levende er optaget 

af, hvad der rører sig i sam-

Frederik Schmidt, Holbøl, fylder 70 år den 2. november.

Foto Fuzzy Mikmak

fundet. Han følger godt med i 

politik, og med sin gode 

hukommelse har han bedre 

end de fleste rede på vigtige 

begivenheder i sognets og egn-

ens historie.

Frederik Schmidt er født og 

opvokset i Hønsnap. Hans 

aner kan føres tre generationer 

tilbage på slægtsgården. Land-

brug var altid hans store inter-

esse. Alerede som barn var han 

til stor hjælp på forældrenes 

gård, hvor han fik sin livsgern-

ing.

I 1973 blev han gift med Hel-

ga. Gården erhvervede de tre 

år efter. Han var meget bevi-

dst om, at han fik ansvaret for 

den store gård, der er på 115 

ha. Han drev gården som et 

alsidigt landbrug med både 

malkekøer og grise. Desuden 

havde han en grusgrav, som 

gav et pænt afkast.

For tre år siden overtog søn-

nen Henrik gården, og Helga 

og Frederik Schmidt byggede 

villa i Holbøl, men han er sta-

dig aktiv landmand, og søn-

nen har stor glæde af faderens 

bistand i landbrugsbedriften.

Frederik Schmidt har altid 

været et meget udadvendt 

menneske. Det betyder også, 

at han har en stor berørings-

flade med mange mennesker. 

Han holder af den uformelle, 

brogede hverdag og interesser-

er sig for mange af livets sam-

fundsmæssige spørgsmål.

Han har haft forskellige tillid-

serhverv i årene løb. Han har 

været formand for Rød dansk 

Malkeraces avlsforening i Syd- 

og Sønderjylland, aktiv i Bov 

Venstre og meget engageret i 

Europabevægelsen. Han har 

altid været levende interesseret 

i Europas udvikling, og er en 

frontkæmper for Europa-tan-

ken. I 30 år har han været 

næstformand i Holbøl Sogns 

Menighedsråd. Derudover er 

han bestyrelsesmedlem i His-

torisk Forening for Bov og 

Holbøl Sogne. I 47 år har han 

været et aktivt medlem af 

Hjemmeværnet.

Hjemmet og omgivelserne 

blev rammen om opvæksten 

for parrets fire børn. Bettina 

bor i Kruså, Doris i Gråsten, 

Henrik i Hønsnap og Thomas 

i Kiskelund.

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

Navn: Allan Niebuhr

Alder: 60 år

Erhverv: Leder af Nærpolitiet i 

Padborg, tidligere borgmester i 

Bov Kommune

Bopæl: Kollund

Hvad ville du gøre om, hvis 

du fik chancen?

- De ting jeg har gjort i livet, 

er gået meget godt, så der er 

Fem skarpe til 
Allan Niebuhr

ikke noget, jeg har fortrudt. 

Nævn en person, der har 

ændret dit liv

- Det har min kone Lone i den 

grad gjort. Da jeg traf hende, 

kvittede jeg jobbet som 

borgmester. Hun har fået en 

hel del mere ro ind i mit liv. 

Hun er en god ballast.

Hvad har været din bedste 

ferie?

- Jeg har været på rigtig mange 

gode ferier. For godt 15 år 

siden var jeg i New Zealand, 

hvor jeg kørte den nordlige ø 

rundt. Det var en fantastisk 

oplevelse. Men ellers holder 

jeg ferie med min kone i et 

lejet sommerhus på Vestkys-

ten. Enten i Blåvand eller 

Henne Strand. Det gør vi et 

par gange om året. Når man 

går en tur ved stranden, får 

man blæst tankerne igennem. 

Hvilken kendt person ville 

du helst spise en god middag 

sammen med?

- Det skulle være tidligere kul-

turminister Per Stig Møller 

(K). Han er klart det men-

neske i politik, jeg er blevet 

mest fascineret af. Jeg lærte 

ham godt at kende i de knap 

tre år, jeg var medlem af 

Folketinget fra 2005 til 2007. 

Nu er jeg ikke længere aktiv i 

politik, og har meldt mig ud af 

Det Konservative Folkeparti. 

Hvad laver du om 10 år?

- Jeg fyldte 60 år 1. september. 

Om 10 år vil jeg ikke blot 

sidde stille med hænderne i 

skødet. Jeg vil altid være aktiv. 

Jeg forestiller mig, at jeg vil 

være engageret i en sportslig 

forening eller i en organisa-

tion. Jeg har netop sagt ja til 

formandsposten i håndbold-

dommerudvalget i Syd- og 

Sønderjylland.

Leder af Nærpolitiet i Padborg Allan Niebuhr.
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Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

MalerMesTer

Kiel Kristensens Eftf.
v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund
Tlf. 74 67 86 06

Jeg reparerer alle slags hårde hvidevarer
Træffes på telefon fra kl. 7.00

Tlf.:  29 49 00 34

rené Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

Tlf. +45 21 26 74 85
Fax +45 74 67 58 07

www.penselengros.dk
Åbningstider: Kun efter aftale

Malerarbejde og engrossalg

• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

• El-installationer
• Reparationer
• Industriservice
• IHC/wireless

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

www.krusaa-el.dk • info@krusaa-el.dk
Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

Norman 
Rudbeck

Auto-værksted
v/Johannes Bøgh, mekanikermester

Service eftersyn, 
synsarbejde, 
rust og motor reparationer 
- godt og gunstigt.

Alle bilmærker repareres.

Skolevej 25, 
Kollund, 
6340 Kruså
johs.r.b@mail.dk 

tlf. 20 64 80 54
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www. lou i spou l sen . com

PH 80 Gulvlampe
Design: Poul Henningsen

Kampagnepris 

4695,-
Spar kr. 1100,-

Tilbudet gælder fra den 26.09 - 30.11.2011

Light style

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Aut. el-installatør

Mail info@bindzus-el.dk
www.bindzus-el.dk
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www. lou i spou l sen . com

Af Gunnar Hattesen

I 60 år har Frederik Johansen 

fra Kollund på forskellig vis 

været aktiv i en revy.

- Det startede i 1951, da jeg 

som dreng optrådte i en lokal 

revy på Stationskroen i Vester 

Sottrup. Her sang jeg sammen 

med min storebror sangen “Jeg 

har min hest”, fortæller 

66-årige Frederik Johansen, 

der har været en af 

drivkræfterne bag Grænserevy-

en siden starten i 1886.

I år står han ikke på scenen, 

men har stadig det over-

ordnede ansvar.

- V har fået en række unge tal-

enter. Nu er det deres tur til at 

få chancen, siger Frederik 

Johansen.

Drivkraften 
bag revyen

Frederik Johansen har det overordnede ansvar, men er mest bag 

kulisserne. Foto Fuzzy Mikmak

Af Gunnar Hattesen

Grænserevyen blev søndag 

aften skudt i gang med bra-

vour og klapsalver i Grænse-

hallerne i Kruså.

Den lokale revy er fyldt med 

elegante, sjove og skæve num-

re.

Årets Grænserevy er overbev-

isende god, og de godt 80 til-

skuere ved generalprøven var 

enige om, at den var et besøg 

værd.

En fed 
Grænserevy

Skuespillerne tog kegler på scenen med deres muntre numre.

 Foto Fuzzy Mikmak

Padborg Skatklub har holdt 

skataften på Valdemarshus i 

Padborg. Første runde blev 

vundet af Karl Christiansen 

med 1012 point, Jonni Johan-

sen fik 951 point, Hans Jepsen 

fik 820 point og Jens Peter 

Skjøth fik 805 point.

Anden runde blev vundet af 

Henning Nissen med 1282 

point, Bent Eskildsen fik 974 

point, Karl Christiansen fik 

960 point og Jes P. Hansen fik 

743 point.

Klubben spiller hver onsdag 

aften kl. 19.00.

Skataften


