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Tak fordi
du handler
lokalt

Grønlangkålsspisning

300 til flot koncert

Fredag den 4. november kl. 18.65
½ stykke med sild og karrysalat

Buffet med grønlangkål og tilbehør
inkl. 1 White Christmas øl
fra Fuglsang

kr.

110,-

Ring for at
bestille bord

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67 · www.1747.dk

GIVER KOGENDE VAND
PÅ 3 SEKUNDER
VI GIVER

Nu med vandhane i samme design.
Kom ind og se de nye modeller
i aktion i køkkenafdelingen

20% RABAT

For mange mennesker
er efterårskoncerten
med Gråsten Garden en
kærkommen musikalsk

på de nye
modeller

KLASSISK
ANSIGTSBEHANDLING

50 MIN.

En rensende og dybderengørende
behandling for alle hudtyper. I
behandlingen indgår hudanalyse,
peeling som fjerner tørre hudceller,
dybderens og ansigtsmassage for
bedre cirkulation samt ansigtsmaske
og afsluttende creme - med
KERSTIN FLORIANS produkter.

Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Super tilbud

oplevelse. Lørdag lavede
Gråsten Garden en koncert i Ahlmannsparken
for fuld udblæsning.
Publikum fornøjede sig i
et par timer med et stort

HUSPROJEKT
Nybøl
Hus -som foto- sælges på 1037 m2 stor grund
beliggende Mejerivej 9B i Nybøl
Pris fra kr. 1.999.000

onsdage og torsdage
i november

349,-

Normalpris 550,-

www.marinafiskenaes.dk
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten telefon nr. 73 65 00 33

repertoire, og gardisterne
var i topform.
Tilskuerne nød hver en
tone og hvert øjeblik ved
denne optræden.
Formanden for
Gråsten Garden, Dorthe

Bøttger-Larsen, Vester
Sottrup, modtog en
check på 125.000 k roner
fra Gråsten Gardens
Venner til køb af instrumenter, uniformer og
undervisning. 

SMAG
AF ØSTEN
og på Kinas mest kendte eksportøl
FØR PR. STK. 10,-

NU

795

Enkelt eller
i six-pack

Vi udfører også murer, tømrer og snedkerarbejde
Ridderløkke 3
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Fax 78 787 573

Se mere på
www.Asiatorvet.dk

Flensborgvej 22 6340 Kruså

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

Stort lottospil
Søndag den 6. november kl. 14.00
i Ahlmannsparken
Til fordel for julebelysningen i
Gråsten centrum og Ulsnæs-Centret
Gråsten Handelsstandsforening

DER ER
K ÆMPE
CHANCER
FOR
GEVINST

SPAR PÅ
VARMEN

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

- 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

Conny
Hansen

Heidi
Hansen

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

Flotte Hvidkål

Savanha Rød eller Hvidvin

DANSKE
Kl. 1

i boks

stk.

3 liter

Gråsten

Grøntsager
400 - 750 gr.

8 79
95

Roastbeef

00

3 poser

39

Ferske Svinemørbrad

95

Hjemmelavede
Kålpølser

1300 - 1500 gr.

e
Lavet efter d

originale

Kurzifkte
er
opskr

½ kg.

39

3 stk.

95

DELIKATESSEN
TILBYDER

Pålægspakke

8 stk.

100 49
00

BAGER
TILBYDER

fra Als

Friskbagt
Franskbrød
med Birkes

3 x ½ Pølse
Kun

ca. 600 gr.
stk.

69

95

95

15

00

HUSK VI HAR ÅBENT PÅ SØNDAG DEN 6. NOVEMBER FRA 10 - 16

SuperBrugsen Gråsten

Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Telefon 73 65 26 00

3

FREDAGSTILBUD

1500 pakker

Gråsten

Sønderjydsk Grønlangkål
eller Hvidkål
Sælges til
under ½ pris
0
0
.
5
3
r
a
p
S

3 pakker

25

00

SuperBrugsen Gråsten

Dette tilbud gælder kun fredag den 4. november
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Telefon 73 65 26 00
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Møbler du vil hjem til ...

www.hebru.dk

Det nye Hebru vil gerne invitere dig til

Det er nu 10 år siden vi overtog Hebru i Hokkerup og i dag har Det nye Hebru
nu 2 flotte butikker i Gråsten og Rødekro - og det skal fejres! Vi vil samtidig
gerne sige tak til vores trofaste kunder og invitere alle til nogle forrygende
dage i både Gråsten og Rødekro! Vi har masser af gode tilbud i hele november.

.
Hotdogs + øl/vand 10 kr

Kom til åbent hus:
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Dagens menu:

den 3. november kl. 10 - 17.30
den 4. november kl. 10 - 17.30
den 5. november kl. 10 - 16.00
den 6. november kl. 10 - 16.00

Vi serverer hotdogs og øl/vand for kun 10 kr. og der vil være lidt sødt
til børnene. Kom og få en snak med vores konsulenter, som vil være
på besøg. I det hele taget vil der være en
hyggelig stemning og masser af nyheder
og gode tilbud på møbler og tilbehør til
Det nye
dit hjem. Husk at være med i vores
konkurrence, som du finder på
Gråsten I på
Sundsnæs
annoncen
modsatte4side!
Telefon 7460 8351
Vi
glæder Ios
til at se
dig14
!
Rødekro
Brunde
Øst
Telefon 7460 8354

Møbler du vil hjem til ...
Vind flotte
præmier ...
gavekort for i alt
20.000,- kr.
Se bagsiden
af avisen !

Velkommen til Det nye Hebru i Gråsten

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.hebru.dk M

Velkommen til Det nye Hebru i Rødekro

Væg ur

Vi overtog møbelforretningen Hebru i Hokkerup
2001 og navnet blev ændret til Det nye Hebru.
2005 blev ejendommen i Gråsten
- på 3100 m2 - købt.

Vi åbnede butikken i Rødekro august 2009.
2500 m2 med møbler og senge i helt nye,
spændende lokaler - inkl. stor Botex-afdeling
med masser af moderne brugskunst.

Ø35 cm
Vælg mellem
2 modeller

79,-

Det nye
Gråsten I Sundsnæs 4
Telefon 7460 8351
Rødekro I Brunde Øst 14
Telefon 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
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Møbler du vil hjem til ...
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www.hebru.dk

MØD KONSULENTEN
I RØDEKRO TORSDAG 3.11.
ELEVATIONSSæT 3205/40 Fås i fire farver
møbelstof: Sort, lys grå, antracit og grøn.
Topmadras m/CoolMax betræk og valgfrit indlæg
af 50 mm latex eller visco. Vendbar pocketfjedermadras med 5 zoner samt motorbund med
28 lameller og trådløs fjernbetjening.
Ekskl. ben. 90 x 200/210 cm 10.809,Elevationssæt inkl. TV 14.999,- Spar 9.619,-

Vær med i vores
store konkurrence
4 gavekort til køb af møbler
hos Det nye Hebru
1: værdi 10.000 kr.
2: værdi 5.000 kr.
3: værdi 3.000 kr.
4: værdi 2.000 kr.
Du skal blot krydse af ved det rigtige svar og aflevere
kuponen i en af vores forretninger senest 20. nov.
2011. Husk at skrive tydelig navn, adresse og telefon.

14
619,.
9
R
A
SP

Gæt 3 rigtige ...
- antal afdelinger i Det nye Hebru?

❍1 ❍2 ❍ 5
- antal søndage åbent årligt i Det nye Hebru?

❍ 3 ❍ 12 ❍ 40
- antal år siden opstart af Det nye Hebru?

❍ 5 ❍ 10 ❍ 15
Navn
Adresse

Det nye

Åbent: Mandag - fredag ........... 10 .00 -17.30
Telefon
Lørdag ...................... 10 .00 -14.00
Hver søn. (sept.-maj) .... 11.00 -15.00
E-mail
1. søn./md. (juni-aug.) .. 11.00 -15.00

Gråsten I Sundsnæs 4
Telefon 7460 8351
Rødekro I Brunde Øst 14
FRIT VALG
DOBBELTTelefon 7460 8354
FjEDRET
Box 140x200 cm
BOxMADRAS
el. 2 stk. 90x200 cm

Accepterer hermed at få tilsendt tilbud og nyheder pr. mail

1102
Strik-topmadras
med indlæg af
50 mm koldskum. Boxmadras med
LFK-fjederindlæg og fast
liggekomfort.
Ekskl.ben.

Møbler du 2.999,vil hjem til ...

www.hebru.dk
6 MDR. RENTE
OG AFDRAGSFRI
KØB NU BETAL OM 6 MDR.
I Smag og Behag er det muligt via
Dan-Aktiv A/S at låne op til 40.000,- rentefrit.
Du kan ansøge om lån i butikken eller
via www.smagogbehag.dk

140 x 200 cm
3.999,NU 2.999,Spar 1.000,90 x 200 cm
pr. stk. 3.219,2 stk. 2.999,Spar 3.439,-

HjØRNESOFA

9.999,SPAR 5.000,-

LÅNEBELØB

BETALES OM 6 MDR.

10.000,- kr.

10.350,- kr.

20.000,- kr.

20.350,- kr.

30.000,- kr.

30.350,- kr.

40.000,- kr.

40.350, kr.

Lån eksempelvis 40.000 kr. over 6 mdr.
Fast nom. rente 0,0 %, ÅOP 1,8 %,
adm. gebyr 0 kr., oprettelse 350 kr.
Total sum af ydelser 40.350 kr.
Finansieringen tilbydes i samarbejde
med Dan-Aktiv A/S.
Vi glæder os til at se dig !
Venlig hilsen

Stefan Kristensen
- og resten af personalet i vores butikker

MATERA HjØRNESOFA MED ÅBEN ENDE i sort læder.
L246/220. Før 14.999,- NU KUN 9.999 - Spar 5.000,-

Gråsten I Sundsnæs 4
Telefon 7460 8351
Rødekro I Brunde Øst 14
Telefon 7460 8354

Det nye

Tilbudene gælder november måned 2011.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Layout og opsætning: www.GodtGrafisk.dk

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
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Fodpleje

Mangel på
brandmænd

KLINIK

ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Af Gunnar Hattesen
Rinkenæs Frivillige Brand
værn mangler brandmændog kvinder.

Saengjan

Rinkenæs Frivillige
Brandværn har været forbi
postkasserne i byen med en
hvervebrochure.

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

Læserbrev

300 kr pr. time

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

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

GRANIT TIL HAVEN

Oplagt brug
af Børnehave
Inden længe flytter
Engparkens Børnehave og
lokalerne vil herefter stå
tomme.
Ældreorganisationerne i
Gråsten har længe ønsket
egne mødelokaler, og her
er nu en oplagt mulighed
for at imødekomme dette
ønske.
Bygningerne har en
attraktiv beliggende
med gode parkeringsfaciliteter. Ved at flytte
en væsentlig del af de
ældres mødeaktiviteter

genbrugsbutik

HUSK
Selvafhentningspladsen
er åbent hele ugen

Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10-12

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

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

Afhentning og udbringning efter aftale
Oplag: 18.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

aflastes Ahlmannsparken
tilsvarende, og andre kan få
deres lokale ønsker opfyldt.
Jeg vil derfor foreslå kommunen, at lokalerne i den
snart tidligere Engparkens
Børnehave overdrages til de
ældres brug.
Jens Peter Thomsen
Medlem af byrådet valgt af
Venstre
Stjerneparken 39
Gråsten

KIRKENS KORSHÆR

Selvafhentning og levering af
granit til haven, belægningsfliser, sand,
grus, stabil, skærver i mange farver,
stenmel i flere farver
Anlægs- og
vedligeholdelsesarbejde

- For at være frivillig
brandmand skal man
have lysten til at gøre en
forskel i sit lokalområde,
siger brandkaptajn Kim
Hansen og tilføjer, at man
skal ikke være bange for at
klippe en bildør op, kravle
op i en stigevogn eller rode
rundt på gulvet med fuldt
røgdykkerudstyr på.
Brandmændene i Rin
kenæs har igangsat en
hvervekampagne og har
hustandsomdelt en pjece,
som fortæller om arbejdet i
brandværnet. 

Annonce
chef

Jimmy Christensen
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 29 25 95 50

redaktion@graastenavis.dk

graastenavis@hotmail.dk

Medie
konsulent

Søren Gülck
Telefon 23 23 73 37
avisgra@gmail.com



Foto Jimmy Christensen

Bodil Cath trak
fulde huse

Hofreporter over dem
alle - Bodil Cath - gæstede
forleden Den Gamle Kro i
Gråsten.
Med udgangspunkt i bogen "Mit liv som Cath: en

Ny bog
Fhv. skoleinspektør Gerd
Conradsen, Kværs, er
dygtig til tysk. Så dygtig,
at han har oversat bogen
"Allerier aus Gravenstein",
som blev udgivet med gotisk skrift omkring 1930.
Bogens nye titel er "Stort
og småt fra Gråsten".

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

reporters royale erindringer" fortalte hun veloplagt
og meget spændende
om sit liv i hælene på de
kongelige. 

Det er Historisk Forening
for Graasten By og Egn,
som præsenterer den
nye bog torsdag den 10.
november.
I bogen omtales især
Otto Friedrich Ahlmann,
der var Gråstens dominerende købmand, født i
Nordborg i 1786 og død i
Gråsten i 1866. 

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

Grafisk
tilrettelæggelse

Regnskab

Helle Gyrn

Hans-Ole Nielsen
Graphos – Grafisk
Industriel Produktion

CH Regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal
Gråsten

hellegyrn@gmail.com

www.graphos.dk

Telefon 74 68 56 00

Redaktionel
medarbejder

7

Åbningstider hverdage 8-21

Lørdag - Søndag 8-18
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D

Ota Solgrød med
Æble og Kanel

Kalkun
Gordon Bleu
10 styk
Ca. 1200 gr.

T TI LB U

95

330 gr.
1 pk. 15,00

Agurker

Tà 2 pakker for

Spanien kv. 1
Styk

00

00
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R ATH

Okse medalioner
4 styk
Ca. 650 gr.
Kg. pris 106,15 eller

Tykstegsbøffer

1 Helt Fuldkorns
rugbrød
Bagt i Træform
Ca. 1400 gr.
Spar 8,00

4 styk
Ca. 680 gr.
Kg. pris 101,47
kun

00

00

STORT OSTEMARKED
TORSDAG FREDAG OG LØRDAG

45% lagret Danbo
ca. 700 gr.
med eller uden kommen

45% mellemlagret
guld danbo
ca. 875 gr. med eller
uden kommen
eller

45% havarti
mellemlagret
ca. 825 gr.
Pr. styk

Hver dag friskbagt brød
fra Rathjes Bageri

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

Stort udvalg i special og
udenlandsk øl

Håndkøbs
medicin

Tilbuddene gælder fra
onsdag den 2. november t.o.m.
lørdag den 5. november 2011
ÅBNINGSTIDER Hverdag 8-21

Frimærker og
taletidskort

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og
delikatesse 74 65 08 75
Lørdag og Søndag 8-18

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Så længe lager haves

HUSK

95

8

Fuldt hus til modeshow

Padborg
Torvegade 4
Tlf. 7467 3070

Det var et flot modeshow,
som tøjbutikken Conni
havde stykket sammen
onsdag aften.
Med 40 gæster var der
fyldt godt op i butikken
i Nygade i Gråsten, hvor
lokale modeller viste efterårs- og vintermode. 

Aabenraa
Tlf. 7462 3470

Sønderborg
Tlf. 7442 2300

Esbjerg
Tlf. 75171742

Fredericia
Tlf. 75925950

Haderslev
Tlf. 74536068

Horsens
Tlf. 75611600

Ikast

MODEBRILLER
· glidende overgang
· super antirefleks
· hærdning

Tlf. 97154515

Kolding
Tlf. 75531053

Odense C
Tlf. 63123230

Ribe/Høm
Tlf. 75441544

Vejle
Tlf. 75720512

Vojens
Tlf. 74541550

Aarhus
Tlf. 87340221

Af Gunnar Hattesen

Solbriller

Stemningen var god i det
kvindelige selskab.
 Foto Jimmy Christensen

(i samme styrke)

eller læse/ eller skærmbrille

HØREAPPARATER

Gavekort

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

Uden egenbetaling.
Du sparer
Ved køb af et sæt
høreapparater får du
et sæt flerestyrkeglas fås i vores butikker i Aabenraa,
Vojens, Ribe/Høm, Padborg
Handerslev og i Esbjerg
+ stel for kun 1,- kr.

VÆRELSE I GRÅSTEN
Nyistandsat værelse med egen indgang på 55 m2
udlejes den 1. december 2011 til rolig lejer.
Leje 2850 kr. +forbrug.
Ingen husdyr. Carport kan evt. lejes for 175 kr.

HENVENDELSE TLF. 51726392

modtages på 74 65 17 48 eller
www.slotsgadensblomster.dk

Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Gråsten Turistkontor.
De kan indløses hos byens handlende.

RING 74 65 17 48

LELIGHED TIL LEJE LEJLIGHED I PADBORG
Stor flot, nyistandsat lejlighed,
ca. 140 m² i Gråsten, udlejes
pr. 15. november eller 1. december.

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

HENVENDELSE TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

HENVENDELSE TIL
ALC BOLIGUDLEGNING TLF. 2127 6577

Trælast

Byggemarked

Hverdage: 7:00-17:30 Hverdage: 7:00-17:30

106 m2, 1. sals lejlighed

NYHED!

HUSK VI HAR ÅBENT
SØNDAG DEN 6 NOVEMBER KL. 10 -14

Tilbudene gælder fra onsdag den 2. november
til og med søndag den 6. november
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JULEGAVERA GR ÅSTEN
DU I BYGM

5 GODE TILBUD, SOM KUN GÆLDER DENNE DAG (BEGRÆNSET ANTAL)
Millarco skraberist galv.
Firk eller halvrund model

Kom ind og oplev
vores store udvalg
i gaveartikler,
samt julebelysning
fra Sirius

DAMIXA AKITA
BRUSESYSTEM

FRIT VALG

Skil højtryksrenser
100 bar /
1400 watt

11995

24995

Millarco værktøjssæt
186 dele i alukuff ert m/hjul

SEKO VARMEPANEL
1500 WATT

SIRIUS ISKRYSTAL

Bestilling af blomster og kurve

Skil 18V. el-værktøj boremaskinelygte-rundsav-taske-bajonetsavoplader-2xakkus 1,3 amp

199,-

349,-

BYENS BEDSTE PRIS

BYENS BEDSTE PRIS

FOCUS S.
BLANDINGSBATTERI
HÅND/KØKKEN BATTERI

Aida
porcelæn

BROVST
ASKESUGER

49995
1299,-

SIRIUS GUIRLANDE

FRIT VALG

59995
BYENS BEDSTE PRIS

1799,BYENS BEDSTE PRIS

MEFA POSTKASSE
”BOSCA”

499,-

29995

9995

BYENS BEDSTE PRIS

BYENS BEDSTE PRIS

BYENS BEDSTE PRIS

÷25%

HUSK!
Vi er lagerførende
af vejsalt
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BeoVision 10: Fra 30.495,-

Bang & Olufsen, Østergade 10,
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 85 83, soenderborg@beostores.com

RØGET EG
EG
RØGET
MERE END EN NYDELIG NYHED
MERE
NYDELIGLINE
NYHED
- VISTEND
HERENI WHITE
-SERIEN
VIST HER
TILI WHITE LINE
SERIEN TIL

KR. 74.965,KR. 74.965,-

Inklusiv bordplade, vask, armatur. Eksklusiv hvidevarer.

Inklusiv bordplade, vask, armatur. Eksklusiv hvidevarer.

SERDU
DUNYHEDEN
NYHEDENHER
HEROG
OGTÆNKER:
TÆNKER:
SER
”DETDER
DERKØKKEN
KØKKENFÅR
FÅRJEG
JEGALDRIG
ALDRIGPLADS
PLADSTIL”
TIL”
”DET
SÅSTÅR
STÅRDU
DUFORREST
FORRESTIIKØEN
KØENTIL
TILAT
AT
SÅ
VINDEETETNYT
NYTSVANE
SVANEKØKKEN
KØKKEN
VINDE
DET UMULIGE
KØKKEN
DET
UMULIGE
PROJEKT
KØKKEN
PROJEKT SVANE.COM
SVANE.COM

Vi leder efter Danmarks mest umulige køkkenprojekt.
Vi
leder
Danmarks mest umulige
Tag
dinefter
køkken-plantegning
med ind køkkenprojekt.
til os, er den helt umulig, deltag i
Tag
din køkken-plantegning
med
ind til os,
er værdi
den helt
umulig,
deltag
konkurrencen
om et nyt Svane
køkken
til en
af kr.
100.000,*i
konkurrencen om et nyt Svane køkken til en værdi af kr. 100.000,- *
* Se konkurrencebetingelser på svane.com.

* Se konkurrencebetingelser på svane.com.

VI SES TIL KØKKENWEEKEND 5.-6. NOV. KL. 10 -15
VI SES TIL KØKKENWEEKEND 5.-6. NOV. KL. 10 -15

SVANE.COM
Svane
Køkkenet
∙ 6200 Aabenraa ∙ tlf.: 74 62 34 22 ∙ aabenraa@svane.com
SVANE.COM
Svane Køkkenet
• Adresse
og nr. Aabenraa
• Postnr. og ∙byLøgumklostervej
• Tlf. 0000 0000 145
• Butik@svane.com
Svane Køkkenet • Adresse og nr. • Postnr. og by • Tlf. 0000 0000 • Butik@svane.com

LIVET ER IKKE SÅ FIRKANTET
LIVET ER IKKE SÅ FIRKANTET
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Bestilling modtages på

FRISKSLAGTET FJERKRÆ(S)
TIL MORTENSAFTEN
Gråsten Berberie Gourmet And

*DIPLOMKVALITET*
Alle størrelser

Pr. ½ kg

Super Avis:
Medalje Super
Produkt 2008

64 95

Jyllandsposten:
Danmarks bedste
Juleand 2009

Gråsten Frilandsgås

*Anbefalet af landets førende kokke*
Alle størrelser

Pr. ½ kg

74 95

Bandet US3 spillede fremragende.

En dejlig fest i Kværs

Gåsebryst, gåselår, sprængt
og røget gås på bestilling

Gråsten Kalkun

Af Gunnar Hattesen
Det kan godt være, at
Kværs-Tørsbøl Ungdomsog Idrætsforening ikke
tjener så mange penge som
sidste år, men én ting er
sikkert: Det var en herlig
løvfaldsfest.

49

95
Alle størrelser Pr. ½ kg
Udbening af kalkun pr. stk. 35,00
Kalkunbryst, kalkunlår,
sprængt og røget kalkun
på bestilling

1500 - 1700 gr.

Pr. stk.

9995

Gråsten Hanekyllinger
(Unghaner)

De 362 som havde købt
billet, fik en fornøjelig
aften - ikke mindst takket
være et fremragende band
i US3.
Folk hyggede sig, dansede
til musikken og sang med.
- Jeg synes, det er flot, der
kom så mange. Det er 80

mindre end sidste år, men
362 deltagere vidner om et
godt sammenhold i Kværs,
Tørsbøl og Snurom, fortæller formand for KTUIF,
Hans Lenger. 

Nye vinduer og døre
fra KVC Vinduer

Gråsten Landkyllinger
*DIPLOMKVALITET*

Foto Jimmy Christensen

12995

2100 - 2300 gr. Pr. stk.
Spræng og røget kylling på bestilling

Suppehøns

*Store og kødfulde *
Over 2100g

Pr. stk.

129 95
F.eks. Lavenergivinduer med drej-kip
118,8x118,8 cm. i hvid PVC til 1540 kr. inkl. moms.

Gråsten Fjerkræ

Kværsgade 18 • Kværs • 6300 Gråsten
Tlf: 74 65 90 71 • Fax 74 65 90 75
kontor@unghanen.dk • www.unghanen.dk

Undgå kø...
- bestil i god tid!
GARANTI

Åbningstider:

Lørdag 5. November
Kl. 10.00 - 12.00
Fredag 11.November
Kl. 10.00 - 14.00

Når du køber en and eller gås fra os, har du garanti for, at de ikke er opvokset med
henblik på Foie gras. Som bevis, er de med indmad. Et andet godt bevis på at
dyrene har haft en sund og ustresset opvækst, kendetegnes ved at leveren er mørk.

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
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BEDRE MØBLER –

BILLIGERE!!!
30 år i branchen, og “vi er stadig til at handle med”

Jubipriser på elevations senge

Efterårssalg

Fantastisk pris på dansk
designede hvilestole
Stol inkl.
skammel
fra

2.999,-

Fanø

3+2 pers. London sofasæt
monteret med læder
og bøgegavle

Snow

Husk åbent hver
søndag kl. 10.00 –15.00

7.999,-

Komplet sengemiljø består af: 2 Sengeborde,
2 stk. Zone indelte posefjedre madras 90 x 200 cm,
2 stk. 28 stk. lamel elevationsbunde,
1 sengeramme i hvid 180 x 200 cm.

6.999,-

Vil du også forkæles

så kom ind i Møbelkæden & prøv en Zerostress relax
jubi_ann_256x356.indd 1

25/04/10 20.40

fra

19.999,-

Værdikupon: vi tager stadig brugte møbler i bytte.
Få min. 500,- kr. for din gamle sofa.
Ved møbelkøb over 8000,- kr.

s
b
o
BOLIGCENTER
k
a
J

Brunde Vest 1 ∙ 6230 Rødekro ∙ Tlf. 74 66 26 66 ∙ Fax 74 66 12 18 ∙ e-mail: info@sofahuset.dk
Mandag 10.00–19.00 ∙ Tirsdag - fredag 10.00–17.30 ∙ Lørdag 10.00–14.00 www.jakobs-boligcenter.dk
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Ældre så modeshow

HJEMME SYNSPRØVE

Af Gunnar Hattesen
Beboerne på Gråsten
Plejecenter så forleden
modeshow.
Det var Smartex, der
kom med sin efterårs- og
vinterkollektion.
Det var fire damer fra
vennekredsen, der gik
mannequin.
Det var en god formiddag og rigtig mange af
beboerne fik købt nyt tøj. 

RING PÅ TELEFON

74 44 05 80
John Schack
Optiker

Sønderborg

Birthe Appel
Optiker og indehaver

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Det var fire damer fra
vennekredsen, som gik
mannequin.

Foto Jette Kidmose

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

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

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Kendt erhvervsmand er død
Af Gunnar Hattesen

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 indbringe. Lav provision ved udlejning.

Smedemester Ejner
Andresen, Kværs, er død,
62 år.
Ejner Andresen var en
dygtig, vellidt og afholdt
mand, som var kendt for
sin store hjælpsomhed.

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

det på dygtig vis og befandt
sig godt med at være smed.
Han reparerede traktorer
og mejetærskere, lavede
gyllevogne og fejekoste. I
2001 skiftede firmaet navn
til KT Maskiner.
Han var i en årrække
medlem af Gråsten Rotary

100412

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

Der var ikke så megen
diskussion, da han var en
ung mand. Han skulle være
naturligvis i lære som smed,
og det var hos faderen,
Christian Andresen, der
drev Kværs Traktor- og
Maskinforretning. Han
overtog senere firmaet, drev

Vi søger ungarbejder til brugskunstafd.
Du skal hjælpe til i vores brugskunstafdeling i Gråsten
- være 15-17 år og kunne arbejde 4-8 timer ugentligt.
For yderligere information ring til
Stefan Kristensen på 4062 2342 eller personlig
henvendelse i butikken efter nærmere aftale.

Julen nærmer sig med raske skridt
Bestil dit fjerkræ i vores gårdbutik

Gråsten
Sundsnæs 4

Rødekro
Brunde Øst 14

56 kr pr kg
- Frilands Gæs 4-7 kg ............... 85 kr pr kg
- Land Ænder 2,8-4 kg .............. 75 kr pr kg
- Muskus Ænder 3-4 kg ............. 75 kr pr kg
- Frilands Kalkuner 4-12 kg ......

ÅBNINGSTIDER

SKODSBØL GÅRDBUTIK
Skodsbølvej 71, Skodsbøl, 6310 Broager
Telefon 7444 1589 Mobil 4115 2889

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk
74 65 11 40
Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

Skakklub
vandt
Gråsten Skakklub har spillet deres holdkampe med
følgende resultat:
I Mester 1 vandt Gråsten
hjemme mod Haderslev
2 med 4,½ - 3,½ og fik 2
meget vigtige matchpoint i
den første kamp.
A rækken spillede mod
N.N og resultatet blev 4 0 til Gråsten.
B rækken var oppe
mod stærk modstand fra
Alssund og tabte med 0
- 4. 

TILSTANDSRAPPORTER

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

701057 806059

Fjerkræ til julen.
Åbent alle weekender
i november og december:
Lørdage og søndage kl. 10-17

Klub, sad i bestyrelsen for
Kværs Vandværk og hjalp
til i skydeteltet ved Kværs
Ringridning.
Ejner Andresen blev i
1973 gift med Pia, der
stammer fra Kruså.
Foruden sin hustru efterlader han sig to sønner
og en pige, Poul, Claus og
Iris, der alle bor i Kværs og
er ansat i KT Maskiner. 

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

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

Slotsgade 1, 1. sal
6300 Gråsten
Tlf. 74 68 56 00
Mobil 29 89 56 04
www.chregnskab.dk
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Celebrating
Celebrating
50 50
years
FØDSELSDAGSFEST
years
TØJEKSPERTEN
FEJRER
FØDSELSDAG I GRÅSTEN
in
fashion
in
fashion

Den dansk
glæde sig o
Den danske mand har i 50 år kunnet
glæde sig over tøjet fra Bisón, dergarantie
er
garantien for den gode smag og
d
den gode kvalitet.
Det fejrer vi med et kæmpe jubilæumsDet fejrer vi
salg på en lang række varer.
www.bison.dk
salg p

FØDSELSDAGSFEST

VI STARTER ONSDAG DEN 31. AUGUST KL. 9.00, KOM FØRST OG SE DE MANGE TILBUD
Bisón vindjakke - 3/4 lang med
lynlås og knappelukning
Normalpris 1500,-

TØJEKSPERTEN FEJRER FØDSELSDAG I GRÅSTEN

Jubilæumspris 750,Spar 50%

Bisón klassisk uldjakke
normalpris 1500,-

Jubilæumspris
750,VI STARTER ONSDAG DEN 31. AUGUST KL. 9.00,
KOM FØRST
OG SE DE MANGE TILBUD
Spar 50%

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

300,mspris 300,Jubilæumspris 300,Spar 200.-

Bisón sw
med alca
Flere for
Normalp

Jubilæ

Spar 50

Celebrating
50 years
in fashion

Bisón sweat cardigan
med alcantare
Flere forskellige
Normalpris 600,-

Jubilæumspris 300,-

Spar 50%

Bisón kabelstrik med zipneck
eller sweat cardigan med
alcantare
farver
Den Flere
danske
mand har i 50 år kunnet
Normalpris
600,glæde
sig over tøjet
fra Bisón, der er
garantien
for
den
gode
Jubilæumspris smag og
Spar den
50%gode kvalitet.
Det fejrer vi med et kæmpe jubilæumssalg på en lang række varer.

300,-

Bisón kabelstrik
med zipneck
Flere forskellige
Normalpris 600,-

Bisón vindjakke
- masser af flotte detaljer
Normalpris 2000,-

Spar 50%

Spar 50%

Jubilæumspris
300,BUTIKKEN
OP
FANTASTISKETILBUD!
TILBUD!
BUTIKKENER
ERFYLDT
FYLDT
OP MED
MED
FANTASTISKE

Jubilæumspris 1000,-

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

Tlf. 74 65 30 31• www.toejeksperten.dk

TØJ
ÅR
ME
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gasservice
Vand, varme og sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde

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

Smedearbejde

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

www.bnisolering.dk

Sundnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Tømrer Gården

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

ALT I SALG
E/
SERVIC

v/ VinduesMester
Peter Veng

ALT INDENFOR HÅRDE HVIDEVARER

Godt håndværk
der er omfattet af

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

Quorps Busser

Salg-Service-Reparationer Såvel store som småt
Eli Hjort-Pedersen Drosselvej 8, Kollund
Tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

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, udflugter osv.

Egernsund Malerforretning

G A S · V V S · B L I K K E N S L A G E R · VA R M E · S A N I T E T
SM E DEARB E J D E · N Y B Y G N I N G ER · R E PA R AT I ONE R

Skrænten 22 · Smedeby · 6340 Kruså · www.bred.dk

Rådgivning inden for alt VVS,
Gas service, Blikkenslager, Vand, Varme,
Sanitet, Ventilation, Jordvarme

GAS · VVS
ME
T EG
T ER
G ·ABSL I K·K EVNVS LSA G·E RB·LVA
I KRK
E ·NSSA NLIA
S ME D EAR BEJD E · N YBYGN IN GER · REPARATIONER

· VA R M E · S A N I T E T
SM ED EAR BEJD E · NY B Y GNINGE R · RE PA RATIONE R

v/Verner Bentzen
Fjordvej
13, 63209:37
Egernsund
Problemer Padb 25/02/11
Side 2
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

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

Bygningskonstruktør
Quorp
Busser

Elektriske problemer?

Stenvej 8 -Murermester
6300 Gråsten
Tlf: 74650850
- Fax: 74650851
ogBygningskonstruktør
aut.
kloakmester
Quorpsbusser@email.dk

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

Murermester
og aut. kloakmester

Skrænten 22 · Smedeby · 6340 Kruså · www.bred.dk

Skrænten 22 · Smedeby · 6340 Kruså · www.bred.dk

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning

ApS

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

www.lunddal-el.dk

Vi passer godt på din bil...
Vi
passer
på din bil...
Vi
passer godt
Plade- og rustarbejde
Serviceeftersyn
Serviceeftersyn
Rep.
af alle person- og
Serviceeftersyn
varebiler
Rep.afafalle
allepersonperson- og
og
Rep.
varebilerog lygtekontrol
Bremsevarebiler
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Bremse- og lygtekontrol
Aircondition
Autoruder
og stenslag
Aircondition
Autoruder og stenslag
Autoruder og stenslag

VinduesMester
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

KVÆRS VVS

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

Bygningskonstruktør,
murermester
Nybygning
• Tilbygning•• Tagarbejde
Tagarbejde
• Badeværelser
Nybygning
• Tilbygning
• Badeværelser
Belægning
• Reparationer
og
aut.
kloakmester
Service
Belægning
•
Reparationer
og
rep

aration
Serv
ice ogaf
Serv
are
lle
icæ
e og
ilm
ppab
ra
re
afer
- eogsaåratitioonnrk
all
allebbililmmin
deeanf
æ
ærk
rk
r
- fo
g
o
a
g
ranti err
sså in
- og
prergriaoådineddeennfofo
ngara
rannti
pp
eeririoodden tien

Sejersbæk
Biler
ApS
Sejersbæk
Biler ApS
Sejersbæk
Nederbyvej
2 • 6300 Gråsten
Nederbyvej
2• •Telefax
• 6300
63007465
Telefon
7465 22202
2270
Nederbyvej
Gråsten
Telefon7465
74652220
2220 •• Telefax
Telefax 7465
7465 2270
2270
Telefon

Gratis rådgivning og tilbud
Forhandler af Vaillant gasfyr & KSM Stokerfyr
E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg
mobil nr.: 2533 2182

Service Partner
Service Partner

Mad ud af huset

MALERFORRETNING

Kalvø Badehotel

Varnæs • Telefon 74 68 03 23
Biltelefon 23 39 10 90

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

Tel. 74 66 21 31
www.kalvoebadehotel.dk
alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

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

S A LO N H EL EN
DAME- OG HERREFRISØR

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

Vi har fået forhandling af Danske Spil

28-01-2010 08:4

Tlf. 74 65 40 60
Bil. 51 26 65 99
Jens T. 21 47 95 90

28-01

AUTO
REPARATIONER
• Serviceeftersyn • Syn
Gisselmann
• Motortest
• Rust
Kongevej 85
• Bremser
• Trafikskader m.m. 6300
Gråsten
• Dæk
• Opel Service
74 65 01 70
• Ruder
Køb og salg af nye og brugte biler

SVEND AAGE THOMSENS

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Va r n æ s Ve s te r ve j 4 a , Va r n æ s
6200 Aabenraa
T l f . 74 6 8 0 0 8 6

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Benzin- og kiosksalg

Service Partner
Annonce.indd
1

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Tlf. 74 65 94 10

Vi gennemfører opgaverne

Vi med
gennemfører
seriøsitet ogopgaverne
præcision
med seriøsitet og præcision

Annonce.indd 1

Aut. VVS installatør

Degnetoft 15 – Kværs
6300 Gråsten

Planetvej
2 • 6300 Gråsten
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl
6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

•

TV-inspektion

•

Spuleservice

•

Aut. kloakmester

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55

Køl – Frost Varmepumper
FRI-KØL

aut.kølefirma
v/Dion Jensen
dj@fri-koel.dk /tlf30516434

Tlf. 74 48 90 30

www.frankthomsenaps.dk

FELSTED
FORSAMLINGSHUS
Henvendelse
vedr. udlejning:

Gråstenvej 38 • Felsted

Telefon 74 68 59 29

www.felsted-radio.dk

Tlf.: 7468 6066
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Koncert med stjerner

Hundeejer glemmer pose

Sangeren Christoffer
Brodersen er trækplasteret
ved den musikalske aften
i Koncertsalen Alsion på
søndag

Sønderborg søndag den 6.
november kl. 19.30.
Han får selskab af yderligere to solister, nemlig
Annette Heick og Dodo
Gad. Dodo Gad er mest
kendt fra Dodo and the
Dodos, men på sit nyeste album fortolker hun
Benny Andersens sange.

Af Gunnar Hattesen
Sangeren Christoffer
Brodersen er trækplasteret, når 9 sønderjyske
Lions klubber med Lions
Club Broager-Gråsten i
spidsen byder på en festlig og musikalsk aften
i Koncertsalen Alsion i

Traditionen tro er det Sles
vigske Musikkorps, der
spiller.
Billetter koster henholdsvis 230, 260 og
290 kroner inklusiv
gebyr og kan købes på
www.billetten.dk eller på
Gråsten Turistbureau eller
Kruså Turistbureau.
Hele oveskuddet fra koncerten går til mennesker,
der har brug for hjælp.
Café Alsion serverer i
forbindelse med koncerten
buffet til 215 kroner. Der
serveres kl. 17.30, og man
skal bestille bord og mad
på tlf. 2616 7750. 

Jytte og Kaj Christensen i
Alnor er rimeligt trætte af
en hundeejer, som stort set
hver dag efterlader en pose
ved deres indkørsel.
 Foto Jimmy Christensen

Nye byggegrunde i Kværs

For tiden er man ved at udstykke tre nye byggegrunde på Grantoft i Kværs.

Foto Jimmy Christensen

Spændende dage hos Bibbe

Lørdag den 5. november 9.30 - 15.00 ∙ Søndag den 6. november kl. 10.00 - 15.00
Konsulentbesøg - Nye julekollektioner ∙ Modeshow

KÆMPE UDVALG I OVERTØJ
Jakke fra kr. 499 95

1299 ,-

kr.

kr.

1499 ,-

2 par

699 95
de
Søndag kl. 10.30

SUPER
TILBUD

1 par

Kjole

how
s
e
d
o
M n 6. november

Torsdag Bessie Jeans
Fredag Signal

Jeans

IMITZ
kr.

KONSULENTBESØG

Torvegade 11 • 6330 Padborg
Tlf.: 74 67 28 27

www.bibbe.dk

499 95
599 95

Vi har S
ønde
største rjyllands
udvalg
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Fællesspisning i Adsbøl

Musik og Sportsbar

Kalender November 2011
Fredag den 4. november er
Den store julebryg dag
Kl. 18.65 bliver

White
Christmas

gentager nu aftenen, dog
med den tilføjelse, at der
i år er suppe eller millionbøf, til de, der ikke er så
vilde med suppe.
Aftenen afholdes fredag
den 4. november kl. 18,

I denne kolde tid må man
få den indre varme andetsteds. I Adsbøl kan man
bl.a. få den ved at gå til
fællesspisning i klubhuset.
Adsbøl Borgerforening
afholdt sidste år med stor
succes en suppeaften og

108 skytter afgav 2200 skud
Af Gunnar Hattesen

firmaskydning på 15 m
banen på Gråsten Skole.
Skydningen havde deltagelse af 27 hold med i alt

Traditionen tro har
Graasten Skytteforening
afviklet den årlige

frigivet

Kl. 20.59 bliver

Tuborg julebryg

Julebuffet

frigivet

ud af huset

Husk
AFTEN
MORTENS ber 2011
d. 10. novem

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.
BUFFET KAN SUPPLERES MED:

Kl. 21.30

Preisler & Sejrup & Sonne
Lørdag den 5. november

Surrib ............................. kr. 8,00
Hvidkål ........................... kr. 8,00
Æbleﬂæsk ...................... kr. 12,00
Frugtsalat....................... kr. 12,00
Fiskeﬁlet 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

Kl. 13.00

Per Nyboe

Pr. kuvert kr.

10350

MIN. 12
PERSONER

Fredag den 11. november
Kl. 22.00

Karaoke show
med Jack Hansen

Husk også, at vi laver
utraditionelt julebuffet

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

www.godjulefrokost.dk
Telefon 74 65 92 06

Sønderborg

Lørdag den 12. november
Kl. 23.00

SKÅNE - mellem
Danmark og Sverige

Troubleband
Lørdag den 19. november
Kl. 23.00

HPDH
Fredag den 25. november
Kl. 16.00/23.00

Asfalt Ole

Foredrag med seminarielektor Jørn Buch
Tirsdag den 8. november kl. 19-21 på Biblioteket Sønderborg
Vi vil se på Skånes historie, først som den rigeste del af
den danske konges provinser, men dernæst på rollen
under Kalmarunionen og tilhørsforholdet til Sverige siden
svenskekrigene. Vi kommer også ind på de mange skåninge, som
tog til Danmark i slutningen af 19. århundrede. Entrè 80,- kr.

Lørdag den 26. november
Kl. 23.00

Hawkeye & Hoe
Åbningstider:

Onsdag kl. 10.30-22.00 Lørdag
Mandag kl. 10.30-22.00 Torsdag kl. 10.30-23.00 Søndag
Tirsdag kl. 10.30-22.00 Fredag kl. 10.30-04.45

kl. 10.30-04.45
kl. 10.30-18.00

Husk at besøge vores hjemmeside, og se hvad der sker på

Center Pub - Ulsnæscentret - tlf. 74 65 33 65

www.centerpubgraasten.dk

og det koster 50 kr for
voksne, 25 kr for børn.
- Vi håber, mange møder op både for at spise
sammen og få sig en god
snak, fortæller Hanne
Næsborg-Andersen. 

SÆLSOMME HISTORIER OG
ST. PETERSBORG NOVELLER
Foredrag med Kirsten Misfeldt
Fredag den 4. november kl. 9.30-11.45
i Gråsten Seniorhøjskole, Ahlmannsparken i Gråsten
Vi komme ind på Gogols ”Petersborg fortællinger” og
Pusjkins ”Sælsomme historier”, og lidt af hans digtekunst.
Entrè 100,- kr. er inkl. kaffe og boller med pålæg.
Tilmelding FOF-Sønderborg 74471597,
info@fof-sonderborg.dk eller www. fof-sonderborg.dk

108 skytter, som samlet
afgav omkring 2.200 skud.
Holdpokalen blev vundet af vognmand Jesper
Krauses hold 2 med 418
p foran HNH Sønder
borg med 416 p og O1T
Danfoss med 415 p.
Der var 21 hold med i
konkurrencen.
Pokalen til bedste damehold gik til Gråsten
Rådhus 4 med 411 p.
Nr. 2 blev Gråsten Råd
hus 2 med 405 p og nr.
3 Gråsten Rådhus 5 med
404 p. I alt 6 damehold
deltog i dysten om denne
pokal.
Endelig blev de individuelle pokaler vundet
af Christina Ludvigsen,
Gråsten Rådhus, med 141
p og Claus Warnecke,
Danfoss P.E. med 142 p.
Formand for Graasten
Skytteforening, Iver
Clausen er meget tilfreds med tilslutningen og afviklingen af
firmaskydningen. 

Årstidens
sange
Gråsten Ældreklub
får onsdag den 9. november kl. 14.45 i
Ahlmannsparken cafeteria
besøg af Marie Johannsen
og hendes piger fra
Haderslev, som spiller og
synger årstidens sange.
Derudover nliver der en
lille koncert, hvor de spiller på klaver, cello, violin
og sækkepibe. Der vil også
være en kædedans med
sækkepibemusik til.
Samme eftermiddag
komme bibliotekar Hanne
Næsborg-Andersen og anmelder en god bog. 
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DANMARKS MEST
populæRE HØREAppARATER
*
FÅR Du Nu TIl KR. 0,- oG HElT uDEN VENTElISTE
Velkommen til

HØRETESTDAG 10. NoVEMBER
Pure-serien er Siemens’ mest populære høreapparater på
både offentlige og private høreklinikker. 15.000 danskere
har allerede valgt Pure høreapparater. AudioNova tilbyder
lige nu Pure 101 til kr. 0,-*, og i modsætning til det offentlige uden venteliste!
1:1

Ring til dit lokale AudioNova Hørecenter i dag, og bestil tid
til en GRATIS og uforpligtende høretest.

*med off. tilskud på kr. 5.607 pr. høreapparat

parater:
Venteliste på udlevering af høreap
0 uger
AudioNova Hørecenter
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OUH Odense
Universitetshospital

38 uger

Sygehus Sønderjylland

28 uger

Vejle sygehus

26 uger

Sydvestjysk Sygehus

8 uger

Opdateret 02.08.2011
Opdateret 14.10.2011

Opdateret 18.10.2011

Opdateret 20.10.2011

ober 2011
Kilde: www.venteinfo.dk pr. 20. okt

Bomhusvej 1 • 6300 Gråsten • 74 650 047 • www.audionova.dk
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Stor interesse for Fiskbæk
Af Hanne
Næsborg-Andersen
Allerede før kl 19 kunne
man se, at det var et
populært initiativ, som
Kulturlandsbyen 6300
havde taget med en Fisbæk
aften. Folk strømmede til,
og i alt mødte 62 personer
op. Enten folk, der før

havde boet i Fiskbæk, som
stadig boede der eller som
var flyttet dertil fornylig.
Der var meget forventning i luften, men også lidt
afventen - hvad var det her
mon for noget?
Arkivet viste billeder af
husene i området og forstander Peder Damgaard
fortalte om områdets

historie, som jo har rødder langt tilbage i tiden,
men starter formelt i vor
tid med udstykningen
af husmandsbrug fra
herregården Fiskbæk i
1920´erne og oprettelsen af
Landbrugsskolen.
Bagefter var ordet frit.
Kaj Nissen havde påtaget
sig opgaven som ordstyrer, og heldigvis skulle
der ikke meget til at få
historierne frem. De kom
strømmende.

Fælles frysehus

Få en oblevelse
oplevelse af
af de
de sjældne
sjældne
påRestaurant
RestaurantBind
Bind
på
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.

Der blev fortalt om, hvordan ét af husene havde
røde sten i stedet for de
gule sten, alle andre er
bygget af. Det kostede lige
1500 kr mere.
Der var en sognefoged,
men det var i praksis hans

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

kone, der var sognefoged,
hun lavede alt arbejdet.
Området havde et fælles
frysehus med bestyrelse.
En gang årligt skulle man
stille med store spande
med varmt vand og så
blev huset optøet, så man
kunne starte forfra.
Der var en halvautomatisk vaskemaskine, opvarmet med træ, der blev kørt
rundt og delt mellem 13
huse.
Når der var faldet sne,
havde man "snepligt" og
hver ejendom skulle stille
med en mand med skovl
på Landbrugsskolen.
Der var tre fremtidige
husmænd, der før de byggede, fik lavet en fælles
vej ind til husene, men så
blev de uvenner. Nu er der
kun rester af den fælles vej

tilbage, de byggede andre
steder for ikke at komme
til at bo for nær hinanden.
Under krigen blev Adsbøl
Skole lukket, der skulle
være tyske flygtninge. Så
gik børnene i skole på
Landbrugsskolen i et års
tid.
Der var også en tyreholdsforening med en nøje
ført protokol.
I nr 13 havde der været et
svineavlscenter, ejeren var
meget proper, hans datter
fortalte, hvordan fliserne
og gulvet i stalden blev
skrubbet hver lørdag. Det
var samtidig en gård, hvor
der kom mange på besøg
for at se hvordan han
gjorde.
Da Æ kleinbahn blev
nedlagt, blev jorden fra
den gratis lagt til de enkelte matrikler. En af ejerne
fremviste beviset for det.
En af de fremmødte viste
et brandhorn frem, som
havde tilhørt sognefogeden på Jægerslyst, hvor
der også var et trinbræt.
Der var brandstation i

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

Ladegårdskov og sprøjtehus i Adsbøl.

Trætte August

Og så fik forsamlingen
to historier om "trætte
August". Han ville ikke
have elektricitet indlagt til
pumpen, men han orkede
heller ikke selv at pumpe.
Konen havde gigt, så hun
kunne heller ikke. Det
endte med, at posten måtte
gøre det om morgenen.
Det var dengang.
Og når konen malkede
koen, hjalp August til.
Han holdt halen.
Det føltes som om
Fiskbæks samlede historie
fra udstykningen til idag
var til stede i rummet,
og snakken gik lystigt.
Arkivet fik mange afleveringer, og mange tog
skemaer med hjem, så de
i fred og ro kunne udfylde oplysninger om deres
ejendom.
Med den succes regner
Kulturlandsbyen6300 med
at gentage arrangementet
i Ladegårdskov og Adsbøl
senere. 

Julemarked
i Lübeck
Lørdag den 26. november

Oplevelsestur til Nordeuropas største og ældste julemarked i Lübeck.
Julemarkedet er den perfekte lejlighed til at besøge den skønne
middelalderby. Byens gamle middelaldergader i centrum er fyldt op
med over 400 farverige juleboder med bl.a glühwein, honningkager,
brændte mandler, juleudsmykning, glasgaver, julegodter og
det verdenskendte Lübecker marcipan. Oplev de udsøgte
indkøbsmuligheder, de skønne cafeer eller de hyggelge gågader.
Pris: kr. 295,OPSAMLINGSSTEDER

P-Pladsen ved Nybøl Kirke
Kl. 7.55
P-Pladsen ved Broager Kirke
Kl. 8.00
Egernsund Havn
Kl. 8.05
Ahlmannsparken Gråsten
Kl. 8.15
Rinkenæs Bageren
Kl. 8.20
P-Pladsen ved bankocenter i Kruså Kl. 8.30
Ca. 4 timers shopping i Lübeck.
Vi er tilbage ved 19-tiden.

Tilmelding til Gråsten Avis
Telefon 2116 0683

stort lottospil
søndag den 6. november kl. 14.00
i Ahlmannsparken

Til fordel for julebelysningen i
Gråsten centrum og Ulsnæs-Centret.
Gråsten Handelsstandsforening

der er
K ÆMPe
CHAnCer
FOr
GeVInsT
Denne annonce er sponsoreret af
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
ADSBØL KIRKE
Gudstjenesteliste
November
Adsbøl

Søndag den 6. november – Alle helgens dag: kl. 19.30 – Jan Unold
Søndag den 20. november – kl. 9.30 – Birgitte Christensen
Søndag den 27. november – 1. s. i advent: kl. 9.30 – Jan Unold

Gråsten

Søndag den 6. november – Alle helgens dag: kl. 11.00 – Jan Unold
Søndag den 13. november – Luthergudstjeneste: kl. 11.00
– Sylvia Laue/Jan Unold
Søndag den 20. november – kl. 11.00 – Birgitte Christensen
Søndag den 27. november – 1. s. i advent: kl. 11.00 – Jan Unold

Alle helgens
søndag
Den 6. november mindes vi i kirken de døde. I det daglige trænger
sorgen sig jo på, og mange pårørende finder det godt, at sorgen også
får en plads i gudstjenesten. Vi vil derfor, som altid, høre og synge
om det kristne håb, at vi mennesker efter livet ikke bare falder ud i
ingenting, men at vi også efter livet er omsluttet af Guds fylde. Som
altid vil navnene på de der er døde og/eller begravede i vores sogne i
det forløbne år blive nævnt fra prædikestolen.
Der er Alle helgens gudstjeneste kl. 9.30 i Kværs kirke, kl. 11.00 i
Gråsten Slotskirke og kl. 19.30 i Adsbøl kirke.

Luthergudstjeneste
Søndag, den 13. november
kl. 11.00 i Gråsten Slotskirke
Den danske og den tyske menighed
i Gråsten fejrer hvert år fælles
gudstjeneste i forbindelse med Luthers
fødselsdag. Gudstjenesten er både på
dansk og tysk. Prædikant i år er den
tyske præst Sylvia Laue.

Udflugt til
Mariasøstrene

Kværs

Søndag den 6. november – Alle helgens dag: kl. 9.30 – Jan Unold
Søndag den 27. november – 1. s. i advent: kl. 9.30
– Birgitte Christensen

Tirsdag den 29. november
Vi besøger denne gang det evangelisk-lutherske
klosterfællesskab i Kollund, hvor vi skal høre søstrene
fortælle om det særlige sted og se deres imponerende
julekrybbe.
Der er afgang med privatbiler fra Ahlmannsparken kl. 18.00
Arrangør: Dansk-tysk forening for kirkeligt samarbejde.

Filmstudiekreds
Tirsdag den 15. november kl. 18.30
Præstegårdens mødelokale.
Som sædvanligt må vi ikke afsløre filmens titel i avisen, men man
kan orientere sig herom på kirkens hjemmeside.
Aftenens film præsenteres af tidligere biografdirektør Frank
Olinsson, der giver filmen og instruktøren følgende ord med på
vejen:
Steven Spielberg burde anerkendes som alle tiders største
filmskaber. Han har med nogle af sine film sat verden og menneskerne i relief på en måde som jeg ikke erindrer fra ret mange
øvrige filminstruktører.
Ud over hans tidlige nyskabende og banebrydende film, som
nogle gjorde det muligt for ham at satse på mere kontroversielle
film, som siden viste sig at blive store kassesucces’er. Blandt disse
sidste er aftenens film.
Filmen starter endog meget voldsomt og barskt, og slutter
ualmindelig stærkt – de to en halv time derimellem giver åndenød.
Til damerne: Husk at tage noget med at tude i (også til Jeres
mænd)
Til herrerne: Husk at tage én med, som I kan holde i hånden når
det er stærkt.

Gråsten Missionshus
Fredensgade 22
Onsdag den 9. november:Kredsefterårsfest
18.00 Fællesspisning (tilmelding 7465 0504)
19.30 Møde v. pastor Martin Eskesen, Agerskov.
Onsdag den 23.november:Møde v. Ole Sørensen om Norea Radio
Møderne begynder kl. 19.30.
Alle er velkomne.

Adresser:

Sognepræst: Jan Unold
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf 74 65 12 70
ju@mail.dk
Sognepræst: Birgitte Christensen
Søndertoft 1, Kværs, 6300 Gråsten
tlf. 74 65 92 50
bc@km.dk

Menighedsmøde i Gråsten
og Adsbøl sogne
Ved det årlige menighedsmøde, som bliver holdt i forlængelse
af aftengudstjenesten i Adsbøl kirke 6. november, aflægger
menighedsrådsformand Henrik Rathje beretning.
Velkommen til det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet
orienterer om regnskab og budget samt aflægger en beretning om
udførte og kommende aktiviteter.

Bestemmelsen om et årligt menighedsmøde blev indsat i
menighedsrådsloven i 2009, og menighedsrådet har besluttet, at vi i
år holder det efter Alle helgens gudstjenesten i Adsbøl kirke. Mødet
foregår i Klubhuset i Adsbøl. Alle er meget velkomne!

Julehjælp

Kirkebil

Året igennem er der ved
gudstjenesterne i Gråsten og Adsbøl
samlet ind, således at menigheden ved
juletid kan give en lille håndsrækning
til værdigt trængende i sognet.
Ansøgninger om julehjælp bedes inden
14. december sendt eller indleveret til:
Kirkekontoret, Kirkegårdsvej 49 eller
præstegården, Slotsbakken 1.

Organist
Rut Elena Boyschau, tlf. 20807173
Fællesformand for begge menighedsråd i
Gråsten-Adsbøl sogn
Henrik Rathje, Stjernevej 5, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 13 51
Gråsten-Adsbøl-Kværs kirkekontor
Kirkegårdsvej 49, Gråsten. Tlf. 20 80 71 70
Mandag til fredag kl. 10.00 - 14.00.

Kirkebilen kan benyttes til
gudstjenester i Adsbøl kirke og i
Gråsten slotskirke.
Henvendelse dagen før mellem
kl. 12 og 18 til Rene Quorp,
telefon 21600139
Der vil ske opsamling
undervejs.

Gråsten slotskirke og kirkegård
Kirkegårdsleder, Hans Nicolai Lorenzen, Johannes Kocksvej
2, Gråsten. Tlf. 20 32 17 89
Adsbøl kirkegård
Graver, Leo Sørensen, Bøgevej 12, Adsbøl
Tlf. 21 27 93 78
Kværs Kirkegård
Graver Dennis Sørensen
Tlf. 23 69 62 42
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R. Pedersen fejrer 75 års jubilæum
Firmaet beskæftiger 5
ansatte, som står foran firmabygningen på Sundsnæs.
 Foto Jimmy Christensen

Tre generationer

Af Gunnar Hattesen
Et af Gråstens gamle, kendte firmaer,
VVS-installatørfirmaet
R. Pedersen, der ligger
på Sundsnæs, har 75 års
jubilæum.
Firmaet blev grundlagt i
1936 af Regnar Pedersens
bedstefar, Ejner Pedersen.
Han kom fra Slemminge
på Lolland til Gråsten,

hvor han startede firmaet
i ejendommen Nygade 15.
Firmaet begyndte med at
beskæftige sig med sanitære installationer og andet blikkenslagerarbejde.
Tidspunktet var ikke
det allerbedste at starte
et nyt firma på. Der var
pengemangel, dårlig beskæftigelse og lav vækst.
Snart kom 2. Verdenskrig,
der gjorde det meget

vanskeligt at reparere
opslidte installationer, da
det næsten var umuligt at
opdrive reservedele.
Men efter krigen blev tiderne bedre. Erhvervslivet
og landbruget oplevede
fremgang og private begyndte at bygge huse.
Ombygninger, tilbygninger og nybyggeri kom i
gang. Med årene kunne
firmaet udvides, der kom

flere ansatte til, og sønnen
Bent trådte ind i faderens
virksomhed.

I 1959 tog man skridtet
fuldt ud og flyttede i
nyere og større lokaler i
Fredensgade 7. Der kom

nye opgaver til: oliefyr,
fjernvarme og ventilationsanlæg og firmaet voksede støt med opgaverne.
Efter Ejner Pedersens
død i 1973 overtog
sønnen Bent Pedersen
firmaet. På forskellige
kurser forberedte han
sig til de nye opgaver,
der forestod, så som naturgasinstallationer og
varme-genvinding.
Firmaets aktiviteter
voksede, og der blev ansat flere medarbejdere.
Alt sammen krævede

I 1986 blev den nye
firmabygning indviet. Her
ses Regnar Pedersen (tv)
sammen med sine forældre,
Edel og Bent Pedersen.

Arkivfoto

It’s Time.
Brugervenlig

Intelligent

Økologisk

Sikker

Luksuriøs

Oras Eterna. Det er på tide at tage et bad.
Oras Eterna giver dig en helt ny oplevelse
af komfort og funktionalitet samtidig med,
at den sparer vand og energi! At gå i bad
har aldrig været lettere.
Design: Kirsi Svärd
For mere information besøg www.oras.com

Eterna
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WOLF SOLFANGERANLÆG
WOLF
SOLFANGERANLÆG
– MILJØVENLIG
OPVARMNING
– MILJØVENLIG
OPVARMNING
WOLF SOLFANGERANLÆG
– MILJØVENLIG OPVARMNING

Wolf solfangeranlæg
g med
300 liter vandbeholder
Wolf solfangeranlæg
g med der og
to fangereder og
300 liter vandbeholder
husstand med alm. varmtto fangere
WolfTilsolfangeranlæg
g med
vandsbehov.
Excl. montering.
Til husstand
med
alm.
varmtder ntering.
og
300 liter vandbeholder
vandsbehov.
Excl. montering.
ntering.
33.500,to fangere
Excl. moms
Til husstand
med alm. varmt33.500,-

Excl. moms
vandsbehov. Excl. montering.
ntering.

Firmaet deltog engang i 1950'erne med en udstilling på Hotel Graasten.Arkivfoto
mere plads, hvorfor man
besluttede at opføre en
ny lager- og værkstedsbygning med tilhørende
kontor og personalerum
på Sundsnæs. Det skete
i forbindelse med 50 års
jubilæet i 1986.
I 1999 overtog 3 generation firmaet. Det
er Regnar Pedersen, der

havde uddannet sig i
branchen.
- Vi laver alt inden for
VVS, energibesparelser
og energirådgivning,
fortæller 48-årige Regnar
Pedersen, der har specialiseret sig i jordvarmeanlæg, naturgasinstallationer
og varmepumper.
- Mange af vore kunder
er gamle kunder, som har

fulgt os i generationer.
Det er vi naturligvis stolte
over og taknemmelige for,
siger Regnar Pedersen.
I anledning af 75-års
jubilæet er der reception
for forretningsforbindelser
og venner af huset afredag den 4. november fra
kl. 10-14. 

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

33.500,-

Excl. moms

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS
Varm, kold, ren og økonomisk
Vi introducerer DHP-AQ

DHP-AQ luft/vand-varmepumpen
Besparelser, der er værd at fejre

Du behøver ikke at lede længere, hvis du ønsker en
omkostningseffektiv og pålidelig måde at opvarme eller
køle dit hus. Danfoss DHP-AQ luft/vand-varmepumpen
er den nyeste tilføjelse til vores komplette vifte af
højkvalitetsprodukter, der er konstrueret til at give problemfri
og miljøvenlig komfort i dit hus i mange år frem.
DHP-AQ skiller sig ud med sin eksklusive evne til at fungere
ved temperaturer helt ned til -20 °C. Den leverer konstant
varme, køling og varmt vand – med energibesparelser på op
til 75 %. Den er faktisk helt i top på markedet med hensyn til
årsvirkningsgrad.

Shhh!

Den mest lydsvage luft/vand-varmepumpe i nabolaget

DHP-AQ's unikke akustiske design giver dig et
lydnivau blandt markedets bedste.

www.danfoss.com

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65
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TILLYKKE

HUSK Mortensaften den 10. november

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:

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

WWW.KVAERS-KRO.DK
Historisk Forening for
Graasten By og Egn

Bogudgivelse af
”Stort og småt fra Gråsten”

RECEPTION

TORSDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 15.00

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 kan udfyldes på www.graasten-avis.dk eller
afleveres i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

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

75 hørte om
Uganda
75 tilhørere havde valgt at
høre foredraget om Uganda
i Gråsten Ældreklub.
Erik Frandsen, Grenå,
tog tilhørerne med på en
spændende og flot tur til et
frodigt og anderledes land.
Med sit lysbilledforedrag
fortalte han og viste forsamlingen, hvor smukt og
farverigt det er i Uganda.

Lions koncert

Al opmærksomhed den 10. november frabedes

Jule og
Hobbyudstilling

3 populære sangsolister kommer til Sønderborg
sammen med Slesviske Musikkoprs!

Jens Anker Jørgensen
skodsbøl

den 5. og 6. november
begge dage fra 10.00 - 16.00

Historisk Forening for
Graasten By og Egn

EFTERÅRSMØDE

Dodo Gad

Christoffer
Brodersen

Anette Heick

ONSDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 19.30
i Ahlmannsparken, Gråsten
Museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Tønder
museum, holder foredrag med titlen ”Den danske sang
er en ung blond pige” - om sangtraditioner og sangbøger
i Sønderjylland fra 1800-tallet til i dag. I foredraget
præsenteres den brede sønderjyske sangtradition
og dens sangbøger samt andre sange. Der vil også
blive rig lejlighed til selv at synge i løbet af aftenen.
Foredraget er i samarbejde med folkeuniversitetet.
Arrangementet er gratis for medlemmer,
for ikke-medlemmer koster det 30 kr.
Ved mødet er der udlevering af årsskriftet.
Den lige udkomne bogoversættelse ”Stort og småt fra
Gråsten” som denne dag vil kunne købes for 75 kr.
Bestyrelsen

Kværs Forsamlingshus
afholder

Søndag den 6. november kl. 19.30
på Alsion i Sønderborg

Al opmærksomhed frabedes

Det var både planter,
fugle, sommerfugle, ja alt
var meget farvestrålende
og smukt. Flodheste, de
snu krokodiller, som de
skulle tage sig meget i agt
for, løver, og aber. Det var
utroligt hvad han havde
oplevet. 

Der er mulighed for at købe kaffe m. kage øl og vand
Kværs Forsamlingshus

Foredrag om
Slesviske Musikkorps/SMUK
Overskuddet fra koncerten går ubeskåret til hjælpearbejde
i de arrangerende LIONs-clubber: Als, Als-Nørherred,
Broager-Gråsten, Gram, Nørre Rangstrup, Padborg,
Rødekro, Sønderborg Alssund og Tinglev.

GRUNTVIG

I KONFIRMANDSTUEN

Billetter i gruppe A á 290 kr., gruppe B á 260 kr.,
gruppe C á 230 kr. kan købes via www.billetten.dk eller
på dit lokale turistbureau.
Cafe Alsion tilbyder buffet á kr. 215,00 kl.17.30
præcis. Bestilling på tlf. 26167750

Tirsdag den 15. november
kl 19.30
Alle er hjertelig
velkommen
Rinkenæs Menighedsråd

Gudstjenester
Gråsten Slotskirke

Søndag den 6. november kl. 11.00 – Jan Unold

Adsbøl Kirke

Søndag den 6. november kl. 19.30 – Jan Unold

Kværs Kirke

Søndag den 6. november kl. 9.30 – Jan Unold

Broager Kirke

Søndag den 6. november kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Felsted Kirke

Søndag den 6. november kl. 10.00 ved Oliver Karst

Egernsund Kirke

Torsdag den 3. november. kl. 19.00
Hubertus gudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 14.00
ved Mai-Britt J. Knudsen

Rinkenæs Kirke

Søndag den 6. november kl. 16.00 i Rinkenæs
Korskirken (Frederik Birkler)
Cæciliakoret medvirker. Kransenedlæggelse
ved den gl. kirke kl. 15.00

Kliplev Kirke

Søndag den 6. november
Se Ensted kirke

Varnæs Kirke

Søndag den 6. november kl. 10.00 ved Povl Callesen

Nybøl Kirke

Søndag den 6. november kl. 10.00
ved Henrik Nygaard Andersen

Vester Sottrup

Lørdag den 5. november kl. 10.30
Lørdagsdåb ved Vibeke von Oldenburg
Søndag den 6. november kl. 16.00,
Mindegudstjeneste med lys på kirkegården,
ved Vibeke von Oldenburg

Ullerup Kirke

Søndag den 6. november kl. 10.00 ved Kingo

Nordschleswigsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag den 6. november. Ingen gudstjeneste
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Else Nøhr takkede Agnes
Hjertelig tak
Hansen for hendes arfor venlig deltagelse ved
bejde med børnekoret og
vor far Kurt Mortensens bisættelse.
voksenkoret.
Tak for alle de smukke blomster og de mange besøg i hjemmet.
- Du har drysset mange
En særlig tak til Hjemmeplejen i Broager for god og kærlig pleje.
frø på mange børn, sagde
på familiens vegne
Else Nøhr, som takkede
sally mortensen
for alt det, hun havde lært
dem.
Gunnar Jepsen takkede
Agnes Hansen for at have
- Der er godt gang i
skabt en perlerække af
musikken. Du har lagt et
Økonomisk - smukt - stilfuldt
Økonomisk
Økonomisk
- smukt
- smukt
- stilfuldt
- stilfuldt Økono
unge sangere.
stærkt fundament. Det
For os er det vigtigt at skabe de bedste rammer for enFor
god
os For
er det
os er
vigtigt
det vigtigt
at skabe
at skabe
de bedste
de bedste
rammer
rammer
for en for
god
Forenosgod
er det vigtigt at
- ViVihar
fulgt
dig i alle
er godt for Rinkenæsog værdig afsked.
støtter
og vejleder
på baggrund af
ogvores
værdig
og værdig
afsked.afsked.
Vi støtter
Vi støtter
og vejleder
og vejleder
på baggrund
på baggrund
af vores
og værdig
af voresafsked. Vi s
menneskelige
interesse
og erfaring
- hver gang med udgangspunkt
menneskelige
menneskelige
interesse
interesse
og erfaring
og erfaring
- hver -gang
hvermed
gangudgangspunkt
med
menneskelige
udgangspunkt
interes
årene,
sagde
Gunnar
Sogn, sagde Marianne
i familiens behov.
i familiens
i familiens
behov.behov.
i familiens behov.
Jepsen, som ønskede hende
Østergaard, som takkede
Få gratis pjecen “Min sidste vilje” og hjælp til udfyldelse
Få gratis
heraf.
Få pjecen
gratis pjecen
“Min sidste
“Min sidste
vilje” og
vilje”
hjælp
og hjælp
til udfyldelse
til udfyldelse
Få
heraf.
gratisheraf.
pjecen “Min
god musikalsk rejse videre.
for et godt samarbejde,
osAgnes
trygt Hansen
alle ugens
dage – døgnvagt.
Kontakt
Kontakt
os trygt
os trygt
alle ugens
alle ugens
dagedage
– døgnvagt.
– døgnvagt.
Kontakt os tryg
kvitterede
som hun har sat prisKontakt
på.
Organiseret bedemand.
Organiseret
Organiseret
bedemand.
bedemand.
Organise
de mange rosende ord.
Formand for menigheds- for
Tilknyttet garantiordningen.
Tilknyttet
Tilknyttet
garantiordningen.
garantiordningen.
Tilknytte
- I dette dejlige sogn
rådet Inge Nielsen peerGråsten
der muligheder.
Grib
gede på, at Agnes Hansen
og Omegns
Gråsten
Gråsten
og Omegns
og Omegns
Grås
morgenens
mulighekunne være stolt af sine
Begravelsesforretning
Begravelsesforretning
Begravelsesforretning
Begr
der,
sagde
en
vemodig
resultater.
Helmich og Søn . Gennem
3 generationer
Helmich
Helmich
og Søn og
. Gennem
Søn . Gennem
3 generationer
3 generationer
Helmich
- I Rinkenæs har viSteffen
man-JensenAgnes Hansen, der bor i
Jensen
Thomas
Helmich
Thomas
Steffen Steffen
Jensen
Helmich
Thomas
Steffen
Helmich
Jensen
og har fået nyt
ge musikalske aktiviteter.
Gråsten og Aabenraa,
Omegns Begravelsesforretning
Gråsten
Gråsten
og Omegns
og Omegns
Begravelsesforretning
Begravelsesforretning Gråsten og Omegns
Felstedvej
34
.
Tlf.
74
65
94 33 ved Gl.
Felstedvej
Felstedvej
34 . Tlf.
3474
. Tlf.
6574
9465
3394 33
Felstedvej 34 . Tlf. 74
job som organist
Det er der andre sogne,
Sønderborg Begravelsesforretning
Sønderborg
Sønderborg
Begravelses
Begravelses
forretning
forretning
Sønderborg Begrav
Haderslev
som misunder os, sagde
Arnkilgade 15
. Tlf. 74 42Kirke.
36 81 www.helmichbegravelse.dk
Arnkilgade
Arnkilgade
15 . Tlf.
1574
. Tlf.
4274
3642
8136 www.helmichbegravelse.dk
81 www.helmichbegravelse.dk
Arnkilgade 15 . Tlf. 7
Inge Nielsen.

Formand for Rinkenæs
Menighedsråd, Inge Nielsen,
organist Agnes Hansen
og sognepræst Marianne
Østergaard Petersen i
hyggelig samtale ved
afskedsreceptionen.
 Foto Jimmy Christensen

† bisættelser
† bisættelser
Begravelser † bisættelser
Begravelser
Begravelser
Begravel

Flot afsked
med organist
Af Gunnar Hattesen
Rinkenæs Menighedsråd
tog søndag på
Benniksgaard afsked organist Agnes Hansen, der
har været organist ved
Rinkenæs Kirke i 35 år.

Godt 70 mennesker mødte
op til afskedsreceptionen.
Sognepræst Marianne
Østergaard understregede
i sin takketale, at Agnes
Hansen har plantet ganske mange træer i sine år i
Rinkenæs.

Christian IIs
liv og levned
Mandag den 7. november holder cand.mag.
Helle Gyrn foredrag om
Christian II. Det sker
på Gråsten Bibliotek kl.
19.30-21.
Helle Gyrn har tidligere
holdt et meget velbesøgt
foredrag på Gråsten
Bibliotek om Christian
VII., Dronning Caroline
Mathilde og livlægen
Struensee og deres indbyrdes forhold.
Nu går hun endnu længere tilbage og fortæller om
Kong Christian II (14811559) med tilnavnet ’den
røde konge’. Det er en af
de mest omskiftelige perioder i Danmarks historie.
Vi er på vej fra middelalder
til renæssance, og Luther
hænger sine teser op på
kirkedøren i Wittenberg.
Kun 100 år tidligere
var Danmark pantsat i
småstykker til forskellige fyrster. Nu er landet
samlet igen, men kongerne

Dødsfald
Jonni Jensen, Tørsbøl, er
død, 66 år. 

Christian II i 1521

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud
Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

har svært ved at tumle den
magtfulde adelsstand og
må skrive under på håndfæstninger, en slags regeringsgrundlag, der giver
adelen mange privilegier
og stor magt på bekostning
af kongemagten.
Midt i dette inferno
af stærke kræfter bliver
Christian II født i 1481
som søn af Kong Hans.
Det ligger i kortene, at
han skal blive en stærk
konge, der lever og regerer
i mange år. Men skæbnen
vil det anderledes. Han

når kun at være konge i
10 år, før han bliver afsat
og må flygte til udlandet,
men lever i mange år i
fangenskab på Sønderborg
Slot. Derudover er han
nok mest kendt for ’det
stockholmske blodbad’,

der netop blev indledt den
7. november 1520.
Hør også om den vilde
og rødhårede Christian
IIs forhold til kvinderne.
Til elskerinden Dyveke og
dennes mor, mor Sigbrit,
samt hans hustru, dronning Elisabeth, der dør af
strabadserne på deres flugt
fra Danmark.
Billetter koster 30 kr.
og fås ved henvendelse
til Gråsten Bibliotek,
tlf. 8872 4202. 

Alt i binderi
Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

Rabøl Jørgensens
Begravelsesforretning
Bedemændenes Landsforenings Grundkursus 1986
Brancheforeningen Danske Bedemænd- Eksamineret 2002

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

Tlf. 74 47 07 00 hele døgnet
Vi tilbyder professionel assistance og personlig rådgivning ved dødsfald
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.

Svend Hedegaard
Bedemand

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Hjemtransport ved dødsfald?
Overført til andet sygehus og dør? – Hvad så?
Dødsfald i udlandet
Sygesikringen / sundhedskortet
Forsikring / egen betaling

Gråsten Bedemandsforretning

70 12 20 12
Mågevej 12, Gråsten
Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Velkommen til vores kontor – Døgnvagt
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Broager

Orkestrets bestyrelse er her
samlet hos Lone Linnebjerg.

Foto Fuzzy Mikmak

90 år med musik
Af Gunnar Hattesen
Broager Amatørorkester
kan fejre sit 90-års-jubilæum. Det markeres med en
festlig koncert i aulaen på
Broager Skole søndag den
6. november kl. 16.30.
- Koncerten bliver en begivenhed, der både markerer afslutningen på en æra

samt begyndelsen på en ny,
fortæller Frede Simonsen.
Orkestret har nemlig
sammen med Sønderborg
Amatørorkester besluttet
at slå sig sammen til et nyt
stort orkester på 32 medlemmer, Alssund Orkestret,
i det nye år.
- Denne koncert bliver
således den første offentlige

optræden, ”generalprøve”,
for det nye orkester. De 2
amatørorkestre kender dog
hinanden særdeles godt
gennem mange års fælles
musikweekend workshops,
fortæller Frede Simonsen.
Orkestrets dirigent er Ib
Nielsen, som har dirigeret
Broager Amatørorkester i
7 år.
Som solist til koncerten
kan orkestret igen stolt
præsentere operasangerinden Cristina Ana.
Herudover, for første gang i
Sønderjylland, vil der blive
optræden af koret ”Opera i
Provinsen” fra Sjælland, der
bl.a. sammen med orkestret
vil uropføre et værk, skrevet
til lejligheden af korets dirigent Bo Lundby-Jæger.
Programmet vil desuden omfatte værker af
Mascagni, Grieg, Schubert,
Lumbye, Elgar og LangeMüller. Der er gratis adgang og alle er velkomne. 

Christine Rolskov handler med modetøj fra Paris og London og brugskunst.Foto Søren Gülck

Ny modebutik i Broager
Af Søren Gülck

Broager mangler butikker
med sjæl, hvor kunderne
kan købe noget lidt ud over
det sædvanlige. Det mener
Christine Rolskov, som
lørdag åbnede en ny modebutik på Vestergade 34.
Udover at handle med
modetøj til kvinder

rummer butikken også en
del spændende brugskunst.
Det er Danish Event ApS
i Padborg, der står bag
butikken, og det er lokale
ansigter, der vil betjene
kunderne.
Christine Rolskov
er uddannet designer
fra Margretheskolen i
København.

Jeg føler, der skal ske
noget nyt i Broager, siger
Christine Rolskov, som
satser på en modebutik,
hvor kunderne får en oplevelse og en god personlig
betjening.
- Det er det motto butikken skal leve op til, siger
Christine Rolskov. 

Loppe- & Hobby marked
i Broager hallen
Lørdag den 19. november
kl. 10.00 – 17.00
Loppe marked i hallen

Få råd til større Julegaver, har I loftet og garagen fyldt med ting
og sager som I ønsker at sælge, så er her chancen. Køb en bod på
Broager hallen’s Loppe marked. En bod koster kr. 200,- for 2 meter

Hobby marked i salen

Der er mange hobbyer der ikke kommer ud og får nok fokus. Så her
er chancen for at vise dem frem . Så har du en hobby du ønsker vise
frem/sælge til andre, så meld dig nu og få en bod. Pris kr. 50,Tilmelding kan ske ved Allan Bødker 74449228
Betaling ved tilmelding , sidste tilmelding den 14. november

Hele overskuddet går til Hal 2

Ved spørgsmål Kontakt PR Udvalget:
Jørgen Philipsen 74 44 93 09,
Linda R Duus 74 44 00 61
Allan Bødker 74 44 92 28,
Martin Petersen 515 0 90 21
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Slagterens hjemmelavet

Blandet
fars

Kartoffel
spegepølse

8-12%

Broager

Pr. stk.
49.95
Ta’ 3 stk.

4 kg

10000

10000

Sønderjydsk

Sønderjydsk
Løgumkloster Rugbrød

Grønkål eller hvidkål

95
9

00
25

Max 3 pk. af hver slags pr kunde

Tingleff
kaffe
Vac eller
bønne

SØNDAG
MANDAG

Spar 9.95

½ ltr.

Spar
64.85

Max 3 pr kunde

Spar
70.00

95
79

MANDAG
Blandet fars

TIRSDAG

Kup pris

2800
K

Morgenæg, store

3 ltr.

700 gr.

I

35.00

1 kg

i boks

12-16%

Max 4 dåser
pr kunde

Oktober

Savanha

Hakket oksekød

00
17

Endagstilbud

3000 gr.

00
100

500 gr.

00
10

Dansk
landand

3 poser

L

Rosiner

2 stk.

500 gr.

E

Sunmaid

Piskefløde

Spar
optil
10.00

D

Åben søndag 10-16

Bakke med 10 stk

7900
A T

E

S

S

E

N

Fiskefilet

Maks. 2 bakker pr. kunde

ONSDAG
Danske kartofler

B A G E R A F D E L I N G E N

Julekage

TORSDAG

3 stk.

Frokostsalat

2,5 kg

Franskbrød

2500
ca. 200 gr.

00
18
SuperBrugsen Broager

The
boller

FREDAG

00
34

Vej selv slik

00
12

6 rundstykker

4 stk.

Pr 100 gr

10.00
6.00
12.00
7.95

LØRDAG 8.30-11.00

Tilbudene gælder til og med søndag den 6. november 2011. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

15.00
tlf. 73441500
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Broagerlands Skytteforening
Indkalder hermed til

Generalforsamling

På
Joachim Andersen
vandt stævne i Holland pension

ONSDAG DEN 16. NOVEMBER KL 19.30
I KLUBLOKALET I BROAGERHALLEN

Af Gunnar Hattesen

Dagsorden iflg. vedtægter
Forslag til generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest den 11. november
M.v.h.
Bestyrelsen

19-årige bueskytter
Joachim Andersen fra
Broager vandt forleden et
stort internationalt ungdomsstævne i Amsterdam.
Joachim Andersen skyder
med compoundbuen.
Joachim Andersen leverede fantastisk god og
stabil skydning under hele

MALERENS LAGERSALG

v/ Ravns Malerfirma

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 B ROAGER

BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

ÅBNINGSTIDER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-17.00
8.00-15.30

61 60 08 08
BROAGER BILSYN
V/ Christian Jørgensen
Ramsherred 3, 6310 Broager
www.bbsyn.dk

stævnet og skød sig helt til
guldfinalen.
I guldfinalen mødte han
Alexander Renard fra
Belgien, som har vundet
stævnet de forgange 2 år.
Finalen blev meget spændende, da matchen endte
uafgjort.
Det betød at finalen
skulle afgøres i shoot-off.
Begge skytter skulle skyde
hver én pil og den skytte,

Dødsfald
Helga Thomsen, Broager,
er død, 94 år. 

Er målet at slagte den
vestlige del af kommunen?
Hvad tænker byrødderne i
Sønderborg Kommune på.
Først bruger man 10 millioner kroner på renorvering
af Egernsund Skole og får
et velfungerende børneunivers. Efter jeres forslag
nedlægges dette igen i
2013 på grund af besparelser. Hvad er konsekvensen
for os her iEgernsund?

Foreløbig en tom bygning
med tilhørende sportsarealer. Derefter en toprenorveret skole med tilhørende
sportshal, som endnu
mangler at få renorveret
loftet. Disse bygningeer
skal på et tidspunkt sælges
Til hvilken pris?
Alt som følge af besparelser på skoleområdet.

Broager

* Fysiurgisk Sportsmassage

Efter 26 år i Broager
Børnehave - deraf de 11
år som leder - er den 62årge børnehaveleder Gerda
Clausen, Skelde, gået på
efterløn. 

Læserbrev

CJ@broagerbilsyn.dk

Din Sundhedspartner
Jane Gottlieb

der ramte tættest på midten af skiven vandt.
Belgieren skød en 9'er
men Joachim Andersen
formåede at sætte en 10'er
ind. Det betød, at guldet
gik til bueskytteren fra
Broager.
I december går turen
til Berlin, hvor Joachim
Andersen deltager i et stort
seniorstævne. 

v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10
Døgnvagt

Hvad får vi til gengæld?
En ødelagt infrastruktur.
Ingen mulighed for at
foreningslivet kan trives
overhovedet. Vi har ingen
andre steder hvor byens
foreningsliv kan udfolde
sig efter 2013, hvis I tør
gå så langt. Er jeres mål at
slagte den vestlige del af
kommunen.
Jeg tror der er nogle byrødder i den blå fløj, som
bør tænke over tingene
endnu engang. Store dele
af landsbysamfundene i
området bliver lagt øde
i lighed med Lolland og

omliggende øer og en affolkning vil finde sted.
Det drejer sig i bund og
grund om at bruge sin
sunde fornuft.
Drop vanviddet
Sønderborg med havnefront, kulturhovedstad
med mere. Pengene har
I jo ikke. Derfor lad
os få nogle levedygtige
landsbysamfund i vores
kommune.
Fhv. manufakturhandler
Bent Gundesen
Sundgade 32 b
Egernsund.

4 + 6 pers. vogne

(Læge- og Fysioterapeuteksamineret)

* Sportsakupunktur
* Sportsernæringskonsultation
Skeldevej 17, 6310 Broager

(Kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager)

Tlf.: 22 94 94 09

Hubertus gudstjeneste
i Egernsund Kirke
Torsdag den 3. november kl. 19.00
Jagthornsblæserne
medvirker

BROAGER
AMATØRORKESTER

90 år
med
musik

Inviterer til

JubIlæumskoncert
søndag den 6. november 2011 kl. 16.30
i broager skoles aula

Broager & Sønderborg Amatørorkester
"Opera i provinsen" fra København
Sopranen: Cristina Ana
Dirigent: Ib Nielsen

      
    
   



opera i provinsen

v/ Vivian Jessen
6310 Broager

Storegade 15
Tlf. 7444 0035

cristina ana, sopran

GratIs éntre - alle er velkomne
En stor tak til: Nordea, Fabrikant Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, Broager Sparekasse, Sydbank
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Forstander
får nyt job
Den 36-årige efterskoleforstander Jacob Hansen,
Adventure Efterskolen i
Skelde, er med virkning
fra 1. december ansat som
centerleder ved Haderslev
Idrætscenter.
Han er valgt til jobbet
blandt 36 ansøgere.

Dødsfald
Asger Nielsen, Rendbjerg
8, Rendbjerg, er død, 83
år. 

Jacob Hansen er uddannet lærer og er tidligere
elite- og breddegymnast.
Han har i sin tid som forstander i Skelde udviklet
efterskolen til en populær,
anerkendt og driftsikker
efterskole. 

Dødsfald
Kurt Mortensen,
Jørgensby, Broager, er død,
72 år. 

Broager Lokalbestyrelse

Dilettanterne i Skelde går på scenen lørdag aften

Foto Jimmy Christensen

Dilettant i Skelde
Af Gunnar Hattesen
Dilettantholdet i Skelde
øver flittigt i disse dage. I
år er der nye medvirkende
med, som skal afprøve de
skrå brædder.
Folkekomedien opføres
på Frk. Jensen lørdag den
5. november kl. 19.30.
Stykket hedder
"Kvindernes oprør" og
foregår på en afholdskro,

hvor tre gamle venner ofte
mødes og får en "god kop
kaffe".
Fruen på kroen er blevet valgt til formand i
Foreningen til Sædelig
hedens Fremme. I den
anledning skal der holdes
et stort møde, hvor landsformanden Mie Rønning
vil komme og holde hovedtalen. Men de tre venner kender Mie fra deres

soldatertid og gør alt for at
hindre hende i at komme.
De medvirkende er Jens
Chr. Petersen, Pernille
Mikkelsen, Mona Larsen,
Sune Clausen, Claus
Clausen, Roland Hansen,
Helle Øland og Laila
Petersen. Sufflør er Hanne
Christensen. 

FOREDRAG ”AP OM BORGMESTERÅRENE” M.V.
14. NOVEMBER kl. 14.00 Mødelokalet Degnegården. Tidligere borgmester og
erhvervsmand A. P. Hansen fortæller om sine 9 år som borgmester i Sønderborg
– om Alsion – om kulturen som han er meget optaget af. Der bliver lejlighed til
at stille spørgsmål – også om andet end ovennævnte emner. Incl. kaffe og kage
kr. 50,00. Tilmelding fra den 3. til 10. november til Nowak tlf. 7444 2371.
MUSIKSHOW SKOTLAND
5. NOVEMBER kl. 20.00 Flensborg. Bus fra Broager kl. 18.00. Buskørsel incl.
kl. 1 billetter kr. 550,00. Showet er Skotlands største indendørs. Tilmelding
74442371.
Ikke opvaskemulighed: Derfor medbring selv kop, tallerken m.v.
Arrangementet med Ellen Trane Nørby gennemføres senere.
Annoncen er støttet af:

Slotsgade 11 · 6300 Gråsten · Tlf. 87 99 38 38

Støt vore sponsorer – de støtter os.
Næste annonce forventes uge 46 i Gråsten Avis
Lundtoft

Ny bog fra Andreas Asmussen
Af Gunnar Hattesen

Andreas Asmussen har
kastet sig over et forfatterskab, der fører til endnu
en udgivelse. Han har
netop udgivet en ny bog.
Den historisk interesserede

Løb i Kliplev
Af Gunnar Hattesen
Kliplev Løbe Og Motions
Klub har fået deres egen
målportal. Den nye portal
tages i brug til Kliplev
Løbet lørdag 5. november,
hvor der kan løbes 5,5
km - 12 km - 21 km. Der
vil være start og mål ved

Kliplevhallen, hvor startskudet går kl. 13.30.
Det er 3. gang KLOMK
afvikler dette løb, og der
vil også denne gang være
mange flotte præmier,
fortæller Tinna Friis, som
håber at se mange løbere
igennem portalen, og man
er også meget velkomne til
at komme og heppe. 

Andreas Asmussen præsenterede bogen om Grøngrøft i
slottets riddersal.
 Foto Jimmy Christensen

erhvervsmand har skrevet
bogen "Grøngrøft - fra
hovedgård til slot".
- Jeg har tit savnet en
samlet historie om Grøn
grøft, fortalte Andreas
Asmussen, da den fine bog
blev præsenteret på Grøn
grøft. Bogen er resultatet
af et par års arbejde.
Bogen er illustreret med
historiske billeder. Den koster 100 kroner og kan købes i Gråsten Boghandel. 

Juleøl i Kliplev
Af Jens Jaenicke
Juleøllen frigives fredag den
4. november og præsenteres
på Forsamlingsgården i
Kliplev. Først ankommer

Israel

Den nye sognepræst Oliver
Karts fra Felsted fortæller

Fuglsangs juleøl kl. 19.05
og Tuborgs følger efter kl.
20.59.
Alle er velkomne til at
komme og smage årets julebryg, og nyde musikken. 
den 13. november kl.
14.30 om sine oplevelser i
Israel på Søndagscaféen i
Kliplev Plejehjem. 

60 til synnejysk
awten
Af Jens Jaenicke
Synnejysk Awten på Kliplev
Forsamlingsgård blev en
rigtig hyggelig sammenkomst. 60 gæster Alfred
Petersens fortællinger om
sine oplevelser, de mange
sange og ikke mindst det
store sønderjyske kaffebord.
27 fyldte fade som det “sæ
høss å bøss” med alskens
fristende bagværk med

brødtort, laukache, skæekache, smue pomle, kringel,
æfelkach og småkache å så
virre.
En lille konkurrence om
kendskab til vore sange
udløste en række præmier i form af en af Alfred
Petersens DVD'er.
Formanden Nis Hye var
meget tilfreds med aftenens
forløb og den fine lokale
opbakning. 

Generalforsamling
i Felstedugens venner

Tirsdag den 22. november kl. 19.30
i Felstedhallens mødelokale
Dagsorden i henhold til vedtægterne

Sponsere
Vel mødt

Vi takker samtidigt alle sponsorer og frivillige
hjælpere i forbindelse med afviklingen af
Felstedugen 2011
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Eleverne på Varnæs Skole cykler
Af Vigga Frederikke
Andersson
Over 1.600 cykelture blev
det til, da Varnæs Skole
i løbet af efteråret kørte
kampagnen ”hop op på
cyklen”.
Kampagnen gik ud på
at få flere børn til at cykle
i skole. Antallet af elever
der over en periode på 4
uger havde mulighed for at

Eleverne på Varnæs Skole
cykler til skole.

Tidligere kroejer i fængsel Dødsfald
Den tidligere ejer af
Bovrup Gæstgivergaard,
Hans Peter Jørgensen, er
ved Retten i Sønderborg
blevet idømt et års ubetinget fængsel for bordeldrift
og overgreb. Han drev

bordel på kroen og fra en
adresse i Bjerndrup.
Den tidligere kroejer blev
desuden dømt for samleje
med to piger på henholdsvis 14 og 16 år, mens de
var for påvirkede af hash
til at kunne modsætte sig.

www.BuketBinderi.dk
Buketter bindes på bestilling,
til levering eller afhentning
Se mere på
min hjemmeside

Desuden blev han dømt
for trusler på livet og
blufærdighedskrænkelse.
Derudover blev han dømt
for fangeflugt under varetægtsfængsling og for
at servere eller levere mad
ud af huset, selv om han
ingen autorisation havde
til det.
Den dømte har ikke taget
stilling til, om han vil anke
dommen.
Bovrup Kro er siden solgt
på en tvangsauktion. 

Ingeborg Wolff, Nørrekær
13, Bovrup, er død, 92 år.
Hun havde et langt og lykkeligt liv.
Hun var født i 1919 i
Bovrup og kom til at leve
et liv præget af to verdenskrige. Et liv, som hun har
fortalt meget om i flere
små hæfter, og hun har på
den måde været med til at
fastholde lokalhistorien.
Hun var også med
til at skrive Lundtoft
Kommunes 36-årige

Reception Indbrud
Fredag den 4 november
kl. 17-20 er der reception
for den nye halbestyrer i
Kliplevhallen Jens Veng. 

Sønderborgvej 161
6200 Aabenraa

27 52 52 93
Historisk forening
for Felsted Sogn

En landejendom på
Poppelgårdsvej ved Bovrup
har været udsat for indbrud. Tyven er kommet

HUSK
Kliplev Hallens
fælles julefrokost

Tirsdag den 8. november kl. 19.30
i Felsted forsamlingslokaler

Præsentation af Årbog 2011 for Felsted sogn
Salg af årbog og medlemskort fra kl. 19.00
Årbogen der indeholder et væld af nye og gamle
spændende historier fra sognet, så køb et ekstra
nummer og brug det som en gave eller til en julehilsen
Bogen om ”Grøngrøft” fra hovedgård
til slot kan købes ved årsmødet

Istedløvens historie
Lars N. Henningsen, arkiv- og forskningschef,
kommer og holder et spændende foredrag om
Istedløven og dens omtumlede historie
Alle er velkommen

skolen. Motion er sundt
samtidig med at det har en
gavnlig effekt på indlæringen. Så ud fra devisen at
mere motion giver fagligt
dygtigere elever, vil børnene på Varnæs Skole blive
udsat for øget fysisk aktivitet i frikvartererne, bevægelse i alle fag og meget
mere, siger skoleleder René
Svendsen.
Varnæs Skole har 143
elever fordelt på 7 klasser fra 0. til 6. årgang. 10
lærere sørger for undervisningen – ofte i samarbejdet med de 5 pædagoger
fra Skolefritidshjemmet,
Hytten, som er fuldt integreret med skolen. 

historie, inden den i 2007
blev en del af Aabenraa
Kommune.
Sammen med sin mand,
Rasmus Wolff, drev
hun et husmandsbrug
på Stenneskær, som var
hendes barndomshjem.
Her kunne en hel families
eksistens afhænge af, om
høsten var god eller dårlig
eller af om en ko's fødsel
gik godt eller skidt.
Hun kom i mange år til
at arbejde i hjemmeplejen og på plejehjemmet i
Bovrup. Siden kom hun
selv til at bo i en beskyttet

bolig omkring plejehjemmet, omgivet af naboer,
som hun havde kendt fra
sin ungdom.
Ingeborg Wolff efterlader
sig to døtre, Kirsten og
Bodil. 

ind gennem et vindue.
Alt er gennemrodet, men
der er endnu ikke overblik over, om der mangler
noget. 

Dødsfald

Dødsfald
Knud Petersen, Bovrup, er
død, 87 år. 

Dødsfald
Grethe Fernow, Kliplev, er
død, 64 år. 

Karin Pelle Johannsen,
Perbøl, er død, 58 år. 

Felsted Forsamlingslokaler
holder en

Hyggeeftermiddag
Ændring af dato fra den 20. november til

Søndag den 13. november kl. 14.00

Mad: Holbøl Landbohjem

i forsamlingslokalet
Underholding ved
Kvindekoret Syng dig glad
Amerikansk lotteri

Pris: 250,- kr. pr. person

Entre og kaffe med hjemmebag kr 50,-

Enkeltpersoner, par og mindre selskaber
placeres samlet ved fællesborde.
Større selskaber får egne borde.

Alle er velkommen
Bestyrelsen

Lørdag den 19. november kl. 18.30

Årsmøde

cykle, blev ganget op med
antal mulige dage. Og hele
90% af mulige ture blev
cyklet.
På den måde har eleverne
været med til at skabe en
mere sikker skolevej med
færre biler på vej til og fra
skole, samtidig med at de
har fået en masse god motion, siger Mariane Høgh,
der er medlem af skolebestyrelsen på Varnæs Skole.
Og det er netop nogle af
skolebestyrelsens mål for
indeværende skoleår - at
skabe en mere sikker skolevej og få børnene til at
motionere mere.
Specielt motion er det
helt store fokusområde for

Musik: 4 FUN

Tilmelding senest fredag den 4. november
på sivesgaard@yahoo.dk eller 2364 0172
Aftenes overskud går ubeskåret til
den nye tilbygning
Med sportslig hilsen
Kliplev Hallens bestyrelse
Ps. Kun adgang med
forudbetalte adgangskort

KLIPLEV AUTO& TRAKTORSERVICE
Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324
Mobil 2140 8332
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Kogt hakket
Hvidkål eller grønkål

Sukker
1 kilo

5

00

Spar 4,95

maks. 3 pr. kunde

Fætter kras
lagret ost

Tag 2 pakker

Medister
2200 gr.

ca. 625 gr.

25

00

Kaffehusets
special kaffe
Pr. stk

Tag 6 poser

100

Spar 73,70

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

40

00
maks 12 poser pr. kunde
BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

79

00

Kun 88 stk.

Tilbudene gælder fra onsdag den 2. november
til lørdag den 5. november

Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.
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Kliplev
Sundeved

Gospelkoncert
med konfirmander
Af Gunnar Hattesen
Sottrup Kirke dannede søndag rammen
om en gospelkoncert

Konfirmanderne holdt en
festlig gospelkoncert.

Foto Grete Mandrup

med konfirmanderne
fra Sottrup, Ketting og
Asserballe sogne.
Der var i alt 67 aktive unge konfirmander.
Sottrup Kirke var stopfyldt
med familie og pårørende
og almindelig kirkegængere, og det var meget
festligt. 

450 til oktoberfest i Sundeved
Af Gunnar Hattesen

Idrætsforeningen BNS
havde travlt hele lørdagen med at pynte op

Der var feststemning i
Sundeved-Hallen blandt de
450 deltagere.
 Foto Jimmy Christensen

i Sundeved-Hallen til
oktoberfest.
Og sikken en fest. Alle
450 mennesker var i feststemning, og der blev danset på livet løs.
Oktoberfesten havde da
også flere lighedstegn med
den sydtyske ølfest.
Skønne "øljomfruer" iført
tyrolerdragter og "gutter"
serverede store skummende fadøl. 

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

Niels Jessens Eftf.
Egenes 11, Gråsten

SALG AF grus, sand,

skærver, muldjord og flis
træflis og barkflis
www.nielsjessens.dk
Kontakt Claus 2019 8158 eller Kjeld 2019 8159
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GYMNASTIKOPVISNING

Q8 i Ullerup bliver moderniseret
Henrik og Helle Ohlsen
gør klar til at modernisere
Q8 butikken fra den 14.
november til 7. december. I
den periode rykker butikken
ind i værkstedsbygningen.

Foto Søren Gülck

Vi må med beklagelse meddele, at holdet:
”En bevægelsestime med
yogaøvelser og de 5 tibetanere”
desværre ikke bliver oprettet i
uge 43 som planlagt
I stedet kan vi tilbyde:

Aerobic – Rytme, puls,
styrke, mave, balder og lår
Start: torsdag den 3. november 2011
kl. 19.00-20.00
Holdet kører til og med torsdag den 26. april 2012
Sted: Gymnastiksalen, Nydamskolen
Kom og vær’ med
Se i øvrigt vores program på hjemmesiden:
www.sundeved-gymnastik.dk

Søndagsmatiné Stor opbakning
på Forsamlingsgården Sundeved
Søndag den 13. november. kl. 14.30

”Danske sange og viser”
Sunget af Visa Versa og som fællessange.
Billetter købes ved døren.
Entre: 100. kr. inklusiv kaffe og æblekage
Ungdomspris 50. kr.
Børn ifølge voksne gratis

Forældre i Avnbøl-Ullerup
havde torsdag lavet en
event, hvor de opstillede
"træbørn" ved rundkørslen i Ullerup for at gøre
politikere og forbipasserende opmærksomme på
Bakkensbro Skoles eksistens samt ønsket om at
bevare skolen.
Træfigurerne var fremstillet af SFO og Børnehaven i
fællesskab.

Forældre og børn gik
i optog fra Bakkensbro
Skole forbi børnehaven og
fortsatte i samlet trop til
rundkørslen, hvor figurer
og skilte blev sat op på
markerne omkring.
Formand for Ullerup
Børnegård, Berit
Moesgaard Lei, Avnbøl,
er meget tilfreds med
den lokale opbakning til
skolen. 

Sundeved
Husholdningsforening
VI LAVER SMYKKER
Mandag den 21. november
Kl. 19.00 på Forsamlingsgaarden Sundeved (L lokalet)
Tina Bonde Elholm, Haderslev, kommer og viser os,
hvordan vi kan lave trendy smykker
Vi serverer en let anretning og kaffe.
Pris pr. person 125 kr.
Sidste tilmelding 15. november til Ulla tlf. 2946 7081
På gensyn
Bestyrelsen

Sogneeftermiddag
i Sottrup
Tirsdag den 8. november
kl. 15.00-17.00
i Kirkehuset bag
Sottrup kirke
Kirkesanger Thorbjørn Larsen
og hustru Elise Larsen vil i
ord og sang fortælle om

Steen St. Blicher

Der er kaffe og kage
Alle er velkomne
Menighedsrådet

Af Søren Gülck
Henrik og Helle Ohlsen,
der er indehavere af Q8
tanken i Ullerup, tror på
fremtiden. På trods af finanskrisen har ægteparret
valgt at satse 800.000 kr.
på en større ombygning
og nyindretningen at
butikken.
Ombygningen står på fra
den 14. november til den 7.
december.
- I den periode flytter
butikken ind i værkstedbygningen, hvorfra vi vil
betjene vores kunder, siger
Henrik Ohlsen.
I forbindelse med ombygningen bliver inventaret
udskiftet fra A-Z. Kun kasseapparatet vil overleve.
Den nye butik skifter
navn til ”Quick to go”, og

Ullerup og Omegns Husholdningsforening arrangerer forrygende

MODESHOW
på Forsamlingsgården i Sundeved
den 7. november kl. 19.00
(Dørene åbnes kl. 18.30)

Kom og få en hyggelig aften og se efterårs-og vinterkollektionen fra

TØJ OG TING, Gråsten FRIENDTEX, Vester Sottrup
FEMINA, Sønderborg CONNI, Gråsten
Billetterne, der koster 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer
kan købes indtil den 3. november hos:
Marie Carstensen, Møllevej 1, Nybøl, tlf. 74467714
Cathrine Paulsen, Elmevej 3, Vester Sottrup, tlf. 74467437
Tove Kruse, Kalvetoft 22, Ullerup, tlf. 74461098
Merete Frøhlich, Avnbøløstenvej 11, Avnbøl. tlf. 42388982
Birthe Børling, Blansskov 12, Blans, tlf. 28890134

Hårdesign ved Mette, SALON HENDES, Nybøl
Makeup ved Vibeke og Lis, MATAS, Jernbanegade, Sønderborg
Konferencier er LOTTE HEDELS, Gråsten
Alle er velkomne! Vi glæder os til at se jer!
Ullerup og Omegns Husholdningsforening

den bliver med et nyt og
bredere sortiment, deriblandt fastfood, der nemt
kan tages med på farten.
Vi syntes tidspunktet er
velvalgt. Vi vil gerne være
på forkant, og stå klar med
en ny butik inden den nye
motorvej åbner til foråret,
siger Henrik Ohlsen, der er
2 generation på tanken.
Ingen ved reelt hvad
motorvejen vil betyde for
lokalområdet. Vi kan kun
gisne om fremtiden. Men
står vi med en butik, der
ikke matcher kundernes
forventninger og krav, vil
få det svært i de kommende
år, tilføjer Henrik Ohlsen.
En stor del af tankstationens kunder er lastbilschauffører til og fra slagteriet i Blans.
Uden dem ville vi have
det svært. Derfor er vi
glade for trafikken til og
fra slagteriet med et stort
flow at lastbiler, der tanker
og chauffører der skal serviceres, fortæller Henrik
Ohlsen. 

Ny i
bestyrelse
May-Britt Andresen,
Vester Sottrup, har afløst
Karl Heinz Christiansen
i bestyrelsen for K.C.
Dæk Import A/S i
Sønderborg. 

25 års
jubilæum
Hans Werner Nissen,
Danish Crown i Blans,
kan torsdag den 10. november fejre 25 års jubilæum på slagteriet. Hans
werner Nissen arbejer i
pakkeriet på dagholdet. 

Dronning Margrethes
svenske familie holder sig
godt - de bliver gamle i
den slægt. Mandag fyldte
majestætens morbror, greve Carl Johan Bernadotte
95 år. Dronning Ingrid
var grevens storesøster.
Det har i mange år været
en tradition, at greven
holdt sommerferie med
Dronning Margrethe og
hendes familie på Gråsten
Slot.
Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Gråsten råder
over 41 frivillige. Butikken
omsætter for 500.000 kr
om året. Overskuddet går
til hjælp til de allersvageste
i samfundet.
Casper Schmidt, Simon
Kock og Simon Andersen
er gode til fodbold. Så
gode, at de foreløbig har
sikret Gråsten Skole en
plads i semifinalen og nu
er sønderjyske mestre i
en landsdækkende skolefodbold konkurrence. De
tre målscorere og resten
af fodboldholdet, der består af drenge fra 8. og 9.
klasse, besejrede forleden
Felsted med 3-0.
I et udhus på Pottersvej i
Kliplev er der blevet stjålet
en orange plæneklipper
og en højtryksrenser til en
værdi af 46.000 kroner.

70,-

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

Pasfoto på 3 minutter
Fotograf og Fotohandel
v/ Alfred Køpke
Borggade 1, Gråsten
Tlf. 7465 0999

Mortens Aften
Torsdag den 10 november
fra kl. 18.00 til kl. 20.00

MENU
Hjemmelavet Gravad Laks på grov brød
med sennepdressing
Det blev en livsglad sangaften i Kværs Forsamlingshus.

***
Gammeldaws Andesteg
med hjemmelavet rødkål, ½ æble med gelé
brunede kartofler, hvide kartofler og sauce

Foto Jimmy Christensen

De brænder for musikken
Af Gunnar Hattesen
Igennem flere år har borgerne i Kværs været aktive
på Spil Dansk Dagen.

Igen i år blev den årlige
sangdag markeret i Kværs
Forsamlingshus, hvor et
halvthundrede mennesker
med Kværs Familiekor i

***
Æblekage af egen avl
med let pisket fløde

spidsen sang en perlerække
af danske sange. 

pr. kuvert

Kr. 228,00
kun ved forudbestilling

Husk vores traditionelle

v/Bente & Kenneth Sonnichsen
Gl. Færgevej 38. Alnor. 6300 Gråsten
Tel. +45 74 65 12 68 Fax +45 74 65 37 74
www.alnorkro.dk · alnor.kro@get2net.dk

MORTENS AFTEN
Menu:

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

148,Mortens aften menu m. forret og dessert 178,-

Mortens aften menu m. forret eller dessert

Lyngtofte Festkro
torsdag den 10. nov.
fra kl. 18.00
Husk bordbestilling

Kværs Kro
torsdag den 10. nov.
fra kl. 18.00
Husk bordbestilling

JULEFROKOST 2011

Grønlangkål

består af følgende retter:
SERVERES PÅ BORDET:
Marinerede sild, karrysalat, stegte sild i lage samt brød og smør.
ANRETTET PÅ “TAG SELV BORD”: 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

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

1����

Prisen i år er kr.
Inklusive LIVE musik der skaber en god stemning til et bredt publikum
Lyngtofte Festkro
Den 10.12 kl. 19

Kr. 110.-

Mortens aften
Kr. 210.Kr. 238.-

Hovedret og dessert/
Forret, hovedret og dessert

Stor julefrokostbuffet

Kværs Kro
Den 25.11 og 2/12 kl. 19

Fre. den 2.+16. december
kl. 18.00
Kom og få nogle hyggelige timer med
familie og venner.

H
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Lyngtofte Festkro

Kr. 178.-

Julefrokost m. musik og dans

Sønderballevej 11, Genner, 6230 Rødekro
Tlf: 2780 4172 • Mail: info@lyngtofte.dk
www.lyngtofte.dk
Kværsgade 9-11 · Kværs
6300 Gråsten

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

www.godjulefrokost.dk

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

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

Grøngrøft Slot er fortsat til salg for 22,5 millioner kroner. Slottet
bruges indtil 1. april af
Kliplev Motorway Group.
Konsortiet overvejer at
indrettet slottet til skandinavisk hovedkvartet. Den
månedlige husleje er på
100.000 kroner. 

kr.
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Benniksgaard Golfbane er
1. november blevet overtaget af ægteparret Bettina
og Jens Enemark. De er
begge lokalkendte medlemmer i klubben og ejer i
forvejen Padborg Park. På
en generalforsamling 2.
november vil de 800 medlemmer af golfklubben få
mulighed for at hilse på
de nye ejere.

Stjerneskud
HVER DAG

www.1747.dk

Hørt i byen

31

Kr. 210.-

Husk at reservere bord!
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk
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Estate Gråsten - Din lokale ejendomsmægler
Direkte ned til slotssøen

1- familieshus

Parcelhus ved skoven

1- familieshus

Meget velholdt villa

1- familieshus

NYHED

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

Pris:
Udb.:

1.525.000 Brt.:
80.000 Nt.:

9.256
8.157

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

180

506

2/5

2

Ejendom perfekt til hestehold

Gråsten
Stjernevej 21
Sagsnr. 143 Centralt beliggende
gulstenshus direkte ved Gråsten
statsskov. Huset har et velindrettet
boligareal på 140 kvm. samt kælder på 34 kvm. Der er isat nye vinduer i huset i 2007.

1777

Nedl. landb.

Pris:
Udb.:

1.490.000 Brt.:
75.000 Nt.:

8.762
7.571

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.360/4.055

140

863

1/4

Renoveret hus med stor garage

1

1961

1- familieshus

Gråsten
Nalmadebro 34
Sagsnr. 363 Villaen er opført i
1949 og fremstår flot renoveret
med vandskuret facade, termovinduer fra 2002/2006 og tag fra 1999.
Boligarealet på 119 m2 er fordelt
på 2 plan foruden god anvendelig
kælder på 69 m2.

Pris:
Udb.:

1.490.000 Brt.:
75.000 Nt.:

8.721
7.438

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.292/3.902

119/69

1.063

1/3

På rolig vej i Rinkenæs

2

1949

1- familieshus

NY PRIS

Hokkerup
Nederbyvej 27
Sagsnr. 350 Landejendom i udkanten af Hokkerup perfekt til hestehold. Der er ca. 6 ha jordtilligende samt ca 1205 m2 tidligere driftsbygninger. Stuehuset rummer et
boligareal på 142 kvm. som fremtræder delvist renoveret.

Pris:
Udb.:

2.490.000 Brt.:
135.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 7.627/6.082

142

59.783

1/4

Moderniseret villa

Hokkerup
Søndervejen 16
Sagsnr. 186 Planløsning: Entré.
Spisestue, 2 dagligstuer med nyere
træpillebrændeovn. Pænt køkken
fra 2008. Bryggers. Lyst og rummeligt badeværelse med bruser. Vikt.rum. 1.sal: Børneværelse. Pænt
soveværelse.

2

1909

1- familieshus

Pris:
Udb.:

890.000 Brt.:
45.000 Nt.:

5.564
4.651

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.007/2.602

133

977

3/2

Renoveret gulstenshus

Tråsbøl
Tråsbøl Bygade 6
Sagsnr. 25-16 Roligt beliggende
hus som er beliggende i udkanten
af Tråsbøl by med udsigt over marker og til lille skovområde. Hus og
have har gennemgået stor modernisering og nyanlæggelse. Bl.a. nyere døre og vinduer m.m.

14.990
11.949

2

1941

1- familieshus

Pris:
Udb.:

750.000 Brt.:
40.000 Nt.:

4.796
4.236

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.580/2.469

119

724

1/3

1

1969

Tørsbøl
Tørsbølgade 51
Sagsnr. 237-6 Indretning: Bryggers. Lyst badeværelse. Køkken i
åben forbindelse til stue med
brændeovn. Værelse. 1.sal: Repos.
Værelse med loft til kip og adgang
til hems. Soveværelse ligeså med
loft til kip.

Pris:
Udb.:

795.000 Brt.:
40.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.610/2.262

120

801

1/3

Pænt nedlagt landbrug med 1,78 ha.

Gl. Skovbøl
Velkær 14
Sagsnr. 169 Nedlagt landbrug
med stald på 278 kvm. med 3 hestebokse samt garage/ladebygning
på 158 kvm. med delvis ny facadebeklædning. Huset indeholder bl.a.
pænt køkken fra 2006, 5 gode værelser, 2 stuer og 2 badeværelser.

Pris:
Udb.:

2

1938

Nedl. landbrug

2.480.000 Brt.:
125.000 Nt.:

14.172
11.222

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 7.212/5.621

239

17.800

2/5

Mange anvendelsesmuligheder

Bovrup
Solvænget 12A+B
Sagsnr. 72-16 Stor ejendom med
både 171 m2 beboelsesdel og 155
m2 erhvervsdel. Villaen har mange
muligheder, f.eks. mulighed for at
inddrage erhvervsdelen til beboelse, udleje erhvervsdelen eller benytte den til hobbys.

4.894
4.096

Pris:
Udb.:

2

1880

1- familieshus

1.295.000 Brt.:
65.000 Nt.:

7.891
6.553

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.064/3.502

326

2.234

1/4

1

1942

Rinkenæs
Stenvej 3
Sagsnr. 384 I Rinkenæs sælges
dette hus på 150 kvm foruden god
stor garage på 45 kvm. Huset der
er opført i 1910 fremstår pænt og
velholdt med køkken og bryggers
fra 2006 samt moderiniseret badeværelse.

Pris:
Udb.:

1.150.000 Brt.:
60.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.604/3.246

150

665

1/3

Velbeliggende villa i Felsted

Felsted
Hasselkær 84A
Sagsnr. 167 Planløsning: Entré og
bryggers. Køkken. Værelse. Badeværelse. Lys stue med brændeovn og udgang til terrasse. 1.sal:
2 gode værelser. Badeværelse med
skabsarrangement og bruser. Stort
soveværelse.

Pris:
Udb.:

2

Estate Kjeld Faaborg
S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
6300@estate.dk
Tlf. 74 65 09 33
www.estate.dk

1910

1- familieshus

980.000 Brt.:
50.000 Nt.:

5.736
4.987

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.920/2.730

149

446

1/4

Spændende liebhaverejendom

Smedeby
Padborgvej 102
Sagsnr. 7382 Har man ønsket om
at bo i pagt med naturen, er her
muligheden for at få ønsket opfyldt. Her sælges "Møllegarden"
med 6,5 hektar fredet jord, hvoraf
2,3 hektar er fedskov. En ejendom
der skal opleves.

6.908
5.898

Pris:
Udb.:

2

1981

Nedl. landb.

2.500.000 Brt.:
125.000 Nt.:

14.424
11.769

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 7.172/5.962

214

65.177

4/4

2

1876

BovAvis

Nr. 5 / 1. årgang
01. november til 08. november 2011

Den sidste pilsner på Laredo i Kruså
Af Søren Gülck
Efter 24 år bag bardisken på
Laredo Bodega i Kruså. Og
efter at den sidste juleøl er
drukket ved juletid, lukker
Ole Jeppesen sin bodega.
- Tiderne har ændret sig.
Computer og Coca Cola har
taget over på bekostning af
sociale samvær og fælleskabet,
lyder det lidt trist fra Ole
Jeppesen.
- Værtshuse og bodegaer har i
generationer været en del af

dansk kultur, og det er da også
med et vist vemod, jeg lukker
det sidste værtshus i Kruså,
siger Ole Jeppesen, som overtog Laredo i 1987.
- Dengang var vi syv værtshuse i området. Når jeg lukker, er det blot et enkelt værtshus tilbage i Padborg, siger
Ole Jeppesen.
Værtshuset rummer mange
minder.
- Her er livet blevet levet. Her
er drukket gravøl og druknet
sorger. Her er der festet til den

lyse morgen. Folk er mødtes
og folk har taget afsked. Hvis
væggene kunne tale, kunne

der sikkert skrives en hel
roman, mener Ole Jeppesen,
som finder det vemodigt at

skulle tage afsked med sine
hans trofaste stamgæster.
Når lyset er slukket og den

sidste bajer skyllet ned, skal
den gamle bodega omdannes
til en lejlighed.

Fakta
Flemming Johansen bygger huset i 1963 og
indretter slagterbutik.
1975 ombygges slagterforretningen til spisestedet
Laredo Steakhouse.
Hans og Lene Lassen køber huset i 1985 og indretter Laredo bodega.
1987 Birthe og Ole Jeppesen køber huset og
viderefører Laredo Bodega
2011 Birthe og Ole Jeppesen lukker ved årsskiftet
og omdanner bodegaen til lejlighed.

Ole Jeppesen lukker bodegaen i Kruså ved årsskiftet.
Foto Søren Gülck
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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
Nørregade 16 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 31 08

www.uwes-have.dk
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Kruså Rengøringsservice
Ren effektivitet

•
•
•
•

Plantagevej 8a
DK 6330 Padborg
www.LBbilsyn.dk

T +45 74 60 80 00
F +45 74 60 80 24
M LB@LBbilsyn.dk

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
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Kylling med
pommes frites
Bøfsandwich
Fiskefileter
Big Burger
Pølser
Is
m.m.

Slush ice

g

2 x 1/2 kyllin

Åben:

Hverdage 09.00-22.00
Lørdag 10.00-20.00
Søn- og
helligdage11.30-20.00

med
pommes
frites 

99 kr

Tlf:: 74673338
www.grillbaren.dk

BovAvis
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Traute Clausen og Peter Didriksen, der begge er frivillige, søger nye kollegaer til genbrugsbutikken i Padborg.
Foto Søren Gülck

daglig leder af butikken.
Dagligt henter og bringer de
frivillige hjælpere varer til
butikken, men en meget stor
del kommer selv for at aflevere.
- Vi henter gratis, men tager et
mindre beløb, når vi skal
bringe ud. Det har kunderne
meget stor forståelse for, siger
Juliane Larsen.
Frivillige søges
Genbrugsbutikken råder over

Gudstjenester
Bov Kirke
Bov Kirke

d. 05. november
d. 06. november

kl. 10.00 
kl. 10.00 

Christensen
Lundqvist

Kollund

d. 06. november

kl. 10.00 

Daugaard

Holbøl Kirke
Holbøl Kirke

d. 04. november
d. 06. november

kl. 17.00 
kl. 10.00 

Christensen
Christensen

Berits kørende frisørsalon

Jeg kommer til dig
Kører i avisens område
Telefon 30 28 62 83
Ny størrelse:
PH 2/1 Bord

Populær
genbrugsbutik
i Padborg
Af Søren Gülck
Blå Kors Genbrugsbutik på
Okslundvej i Padborg er på
ikke mindre end 1100 kvm.
Genbrugsbutikken hører til
blandt de største i Sønderjylland.
Butikken besøges dagligt af et
stort antal kunder. Størstedelen er tyske kunder, der for
længst har fundet vej til denne
velassorterede genbrugsbutik.
Der er ikke det, man ikke kan
finde til hjemmet eller garderoben. Det der ikke findes i

dag, findes måske i morgen, så
mange kommer dagligt i
butikken for at se udvalget.
Genbrug er i dag fuldt accepteret.
- Vi har kunder fra alle samfundslag. Man kan næsten
sige, det er blevet trendy at
genbruge. For små midler kan
man hurtigt indrette sit hjem
eller forny garderoben. Skulle
man gøre et fejlkøb, aflevere
man det blot igen. Indtægterne
går til belastede familier, der
er ramt af alkoholproblemer,
fortæller Juliane Larsen, der er

Sven Gamelgaard
var en ildsjæl
Af Gunnar Hattesen
Fhv. skoleinspektør Sven
Gamelgaard, Drosselvej 3,
Kollund, er død, 99 år. Sven
Gammelgaard var et stærkt
engageret menneske, der livet
igennem leverede en stor indsats og gjorde en forskel. Samtidig var han et behageligt
menneske, der altid var i godt
humør. I hans selskab havde
folk det altid rart.
Han var født på en gård i
Dover tæt ved Kongeåen i
1912. Han nåede at gå et
enkelt år i tysk skole før Genforeningen i 1920. Som ung
blev han uddannet lærer på
Tønder Seminarium, og i
1946 fik han ansættelse som
lærer i Højer, der netop havde
fået dansk flertal. Her stiftede
han venskab med en flok

lærerkollegaer, som holdt livet
ud.
I 1952 kom han til Kollund
Skole, og to år efter blev han
førstelærer. Han var en dygtig
og myndig og afholdt skoleinspektør på Kollund Skole, og
her virkede han indtil 1979,
hvor han gik på pension.
Sven Gammelgaard var et stort
foreningsmenneske. I mange
år ledede han Grænsekvadrillen i Padborg. Som aktiv folkesanser blev han engageret i
Sønderjydsk Idrætsforening,
og han var formand for den
store forening fra 1963-73.
Det var travle, men gode år.
Sven Gamelgaard blev i 1948
gift med Helga, der stammer
fra Genner. I ægteskabet
opvoksede to børn, Hans Jørgen og Kirsten, der begge bor
i Silkeborg.

BovAvis

Nyhed!

Din lokale avis

Aut. el-installatør
Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

17 frivillige, men ville gerne
være det dobbelte antal hjælpere.
- Derfor søger vi frivillige, der
har lyst og tid til at hjælpe os,
og som gerne vil støtte et godt
formål.
Vi kan bruge både mænd og
damer, fortæller Juliane Larsen.
Interesserede kan henvende sig
i butikken, men er også
velkommen til at ringe på tlf.
30 91 30 28.

Mail info@bindzus-el.dk
www.bindzus-el.dk

BovAvis
Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
Oplag: 18.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

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

Ansvarshavende
redaktør

Lokalredaktør
Foto

Medie konsulent
Annoncer

Søren Gülck

Kaj Iversen

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Telefon 51 51 94 13

gh@bovavis.dk

sg@bovavis.dk

ki@bovavis.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Regnskab

Grafisk
tilrettelæggelse

CH Regnskab
Conny Hansen
Slotsgade 1, 1.sal
6300 Gråsten

Ihle grafisk produktion
Storegade 23
6310 Broager
bovavis@ihle.dk

BovAvis
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Landsdelens største eventyrlige brugskunst butik
720 kvm. Med kæmpe udvalg i brugskunst lys og lanterner.

Besøg os nu
og find inspiration til
julen, til gaver, til hjemmet,
i en verden af spændende brugskunst.

Altid frisk kaffe
på kanden og
hjemmebagte
småkager
Åbningstider

Ons – Søn
kl. 10.00 – 17.00
Transitgården 8 - 6340 Kruså
Tlf 74 67 54 46

Brugskunst & Gaveartikler
- bag Kruså Centret (Rita) ved parkeringspladsen

BovAvis
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Folkekirken
ristes over
satirens flammer
Af Søren Gülck
Knirkerevyen løber af stablen
fredag den 11. november kl.
18.30 på Holbøl Landbohjem.
Stor opstandelse er et komisk
insiderblik på folkekirken og
al dens væsen, og ikke mindst
uvæsen, serveret af en velspillende komikertrio med
både tæft og timing.
Knirkerevyen tager udgangspunkt i kirkelige temaer og
trosspørgsmål, som angribes
fordomsfrit, nærgående og
kærligt fra en satirisk vinkel.
Folkekirken ristes over satirens
flammer, når Knirkerevyen
skyder med skarpt mod både
præster,
menighedsrødder,

sognebørn, teologer, burkaer,
bøsser, biskopper og helt almindelige danskere.
Publikum får fyret op under
deres hellige køer og sat fut på
lattermusklerne, når Knirkerevyen serverer en ud-afkirken oplevelse for latterdjævle med hang til humor.
Tilmelding på telefon 74 60
81 83. And mv. serveres kl.
18.30. Prisen excl. drikkevarer
er 150 kr. ”Desserten” er gratis.
Knirkerevyen kan ses i Holbøl.

Karsten Bech Pedersen har en passion for gamle biler. Her ses han med sin MG TD fra 1956.

Foto Søren Gülck

Erhvervsmand med benzin i
blodet
Af Søren Gülck

Tømrer-, Snedkerog Glarmesterarbejde
Tlf.
Fax
Mail

74 67 14 93
74 67 45 75
pms@p-ma.dk

Padborg Maskinsnedkeri ApS

Direktør Karsten Bech Pedersen, der er indehaver af Dekoprint i Padborg, elsker at køre
en tur ud på landevejen i MG
TD fra 1956, når han en
sjælden gang holder fri.
Karsten Bech Pedersen startede i 1979 skiltefirmaet Dekoprint i Padborg. Med årene er
han blevet en legende indenfor
produktion af skilte og deko-

rationer til facader og lastbiler.
Siden er sønnen Søren Pedersen blevet en del af virksomheden. Han vil også være
den, der om nogle år, når pensionen kalder for Karsten Bech
Pedersen, skal viderefører virksomheden.
- Da jeg startede i 1979 var alt
håndarbejde. Det vi dengang
kunne bruge dage på, fremstiller vi nu på nogle timer.
Teknologien har bestemt været

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

Malermester

Kiel Kristensens Eftf.

v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund

Tlf. 74 67 86 06
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

Vognmand

Mathias Jessen A/S
• Slamsugning
• Kloakservice

v/ Per Jessen
Haraldsdalvej 2A
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 18 00
Per: 30 74 19 09

- Egentlig var min drøm at eje
en Jaguar E, men mindre kan
vel også gøre det, siger Karsten
Bech Pedersen med et lunt
smil.

Mindepokal i
Holbøl
Holbøl Skakklub var forleden
vært ved en præmieskat med
40 deltagere, hvor der blev
spillet om Calle Bangs Mindepokal 2011.
Vinder blev Hans Jørgen Riggelsen med 2137 point. På de

følgende pladser kom Peter
Schrøder, Holbøl, med 2117
point, Bent Sørensen, Kolding, med 2010 point, Johan
Lund, Frifeldt, med 1994
point og Christian Skousen,
Holbøl, med 1896 point.

Christian Johannsen

Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

en stor hjælp i vores branche,
siger Karsten Bech Pedersen,
der forleden fyldte 60 år. Han
har altid haft en passion for
gamle biler.

- Sand, sten, grus, pyntesten
- Harpet muldjord
- Støbemateriale m.m.
- Kranarbejde med grab
- Kloak TV
- Containerservice/udlejning
- Rendegraver, gummiged
- Slamsugning, spuling

Isenkram · Glas · Porcelæn
Flensborgvej 5 · 6340 Kruså

Tlf. +45 74 67 15 30
Fax 74 67 19 35 · SE 4207 0416

BC

vinduespolering
Etplanshus fra kr. 70,00
2 planshus fra kr. 92,00
+ moms
Firmaer efter aftale

Kommer
i Padborg,
Tinglev
og Gråsten

TLF. 74 67 02 79
Fax 74 67 02 70
Biltlf. 40 45 20 61

BovAvis

EFTERÅRSSALG
DER VARMER

®

Børne
Vinter Jakke

Refleksbånd

Varm, Vindtæt &
vandafvisende.
Str. 140-164
Vejl. 599,95

Kun

Vinter
Tilbehør

med ”Slap Wrap” Effekt.
One Size

299

Huer, handsker,
ørevarmere.

Nu kun

9

95

Fra kun

95

49

95

Skijakke

100 % Vandtæt,
vindtæt samt åndbar
Str. XS – XXL
Vejl. 1.199,95

Nu

599

95
Uanset
før pris

Børne
Vinter
Jakke

Dame
Vinter Jakke

100% Vandtæt,
vindtæt samt åndbar.
Sort, rød, lilla
eller hvid
Str. 36-46
Vejl. 999,95

Kun

Dame
eller herre
Løbesko

Varm, Vindtæt &
vandafvisende.
Str. 2-8 år
Vejl. 399,95

499

95

Kun

Støddæmpning
i hælen
Uanset før pris

99

95

Kun

399

95

Dagstilbud

Dagstilbud

Dagstilbud

GÆLDER KUN

GÆLDER KUN

GÆLDER KUN

SØNDAG

LØRDAG

FREDAG
®

Sportstaske

Zumba Sko

Vejl. 150,00

Kun

50

00

Velegnet til zumba og fitness
Str. 36-41
Vejl. 299,95

Begrænset
antal

Flensborgvej 16 • 6340 Kruså
Telefon: 74 67 58 93 • Fax: 74 67 58 53
WEBSHOP:
www.ny-form.com

Kun

99

95

Moon Boot
Str. 36-41
Vejl. 599,95

Kun

99

95

IDER
ÅBNINGS: 10T.00
.00
- 18.30
.00-17

dag:
fredag
ndagg–- fre
Manda
Ma
.00
- 16.00
00-18
10..00
dagg:: 10
Sønnda
00 • Sø
17..00
.00--18
1000
dag::10.
Lørdag
Lør
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Birkelund
mangler
frivillige
Af Søren Gülck
En flok har sat sig sammen.
De ønsker at skabe et netværk
af frivillige omkring Birkelund Pleje- og Ældrecenter i
Kollund.
Under overskriften ”Birkelunds Venner” håber de at
samle frivillige, der har lyst til
at dele et par timer om ugen
eller bare en gang imellem i
selskab med centrets beboere.
Vennekredsen efterlyser personer med et godt snakketøj
og godt humør. Personer der
har lyst til et spil kort eller et
bankospil. Det gør heller ikke
noget, hvis der er enkelte, der
har tekniske evner, som kunne
stå for en filmaften med gamle
danske film. De frivillige må
gerne være humørspredere,
der elsker at hygge, og som vil

være med til at arrangere en
festaften.
Til udflugter og små køreture
rundt i Sønderjylland vil der
være brug for ledsagere og
chauffører, der kan skænke
kaffen og servere en kage og
være ledsager i forbindelse
med diverse indkøb.
Mest af alt handler det om at
skabe liv på centret, om at få
en snak og et godt grin i hyggeligt og godt selskab.
Om man er ung eller gammel
eller har tilknytning til Birkelund er underordnet.
Informationsaftenen afholdes
onsdag den 16. november kl.
19.00 i Birkelunds Cafeteria.
Man kan kontakte Anni Jakobsen på tlf. 23 95 18 42, Berit
Johannsen tlf. 74 67 83 77
eller Mogens Lorenzen på tlf.
74 67 84 93.

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

Tlf.: 29 49 00 34
Jeg reparerer alle slags hårde hvidevarer
Træffes på telefon fra kl. 7.00

Anni Jakobsen er blandt initiativtagerne til vennekredsen. Her es hun sammen med Poul Madsen og
Dorthea Balle, der er beboere på Birkelund Pleje- og Ældrecenter.
Foto Søren Gülck

Pia fejrer 10 års jubilæum hos Bibbe
Af Gunnar Hattesen
Pia Sauer Mikkelsen, 44 år,
kan tirsdag den 1. november
fejre 10 års jubilæum som
salgsassistent i tøjbutikken
Bibbe i Padborg.
Pia Sauer Mikkelsen er udlært
i legetøjsbutikken hos Ole
Petersen. I et par år var hun
ansat i Illum i København, før
hun vendte tilbage til fødebyen. I nogle år var hun ansat i
delikatessen i SuperBrugsen i
Padborg, før hun blev headhuntet til Bibbe.
Igennem årene har hun
beskæftiget sig med salg af
tøjbutikkens
forskellige

mærkevarer. I de seneste år
har Pia Sauer Mikkelsen især
overtaget styringen af mærkerne, der appellerer til modne
og modebevidste kunder. Et
eksempel herpå er tøjbutikkens store Masai afdeling.
- Vi har derfor for at markere
jubilæet besluttet at give 10 %
jubilæumsrabat på alle Masai
varerne i butikken, torsdag
den 3.11. fredag den 4. 11.
lørdag den 5. 11 og søndag
den 6. 11, fortæller indehaveren Birthe Johansen.
- Privat er Pia Sauer Mikkelsen gift og mor til to døtre på
15 og 17 år. I fritiden dyrker
hun fitness, camperer, dyrker
zumba og løber.

Køkkener · Tage · Total entreprise · Træhuse · Vinduer & Døre

Alle former
for spuling
Weekendvagt
74 64 62 47

Bolderslev & Broager
kloakservice
Bjolderupvej 5 · 6392 Bolderslev
Tlf. 74 64 62 47

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
d
Tilbu
gives g
Ring ol
afta re
e
nærm

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

PiaSauer Mikkelsen har 10 års jubilæum hos
Bibbe.

BovAvis
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Fem skarpe til
Lorens Nielsen

Foto Fuzzy Mikmak

Af Gunnar Hattesen

om, hvad der er vigtigt i livet,
og hvad man skal kæmpe for.

Navn: Lorens Nielsen
Alder: 55 år
Erhverv: Servicemedarbejder i
Kruså Servicecenter
Bopæl: Skomagerhus

Hvad har været din bedste
ferie?
- Det var vores sølvbryllupsrejse til Grand Canaria. Det var
en ferie med hygge og lykke.

Hvad ville du gøre om, hvis
du fik chancen?
- Jeg ville have brugt mere tid
på andre mennesker end jeg
begyndte med som ung.

Hvilken kendt person ville
du helst spise en god middag
sammen med?
- Lige nu er jeg til møde med
borgmester Tove Larsen. Hun
trænger til et par gode råd om
at føre en mere erhvervsvenlig
politik.

Nævn en person, der har
ændret dit liv
- Det har min afdøde søn, Jørgen Bo Nielsen, der blev dræbt
ved en trafikulykke i 2006.
Hans død ændrede mit liv. Jeg
er blevet meget mere bevidst

70 år

Disko i Bov
Svømmebad
Bov Svømmehal var i weekenden rammen om en DiskoPlaskodag, hvor alle vandhunde med hang til fed musik,
sjov og ballade, lækker mad,
diskorytmer og masser af aktiv
udfoldelse mødte op.

Dødsfald

Disko - Plasko dagen er en
anderledes måde at opleve
svømmehallen. Den afholdes
ugen efter efterårsferien og
igen ugen efter vinterferien.
Sikkerheden var i højsædet
med ekstra personale, så alle
fik en god oplevelse.

Hyggelig
sangaften
Omkring 30 mennesker
mødte op til en spændende
historisk sangaften i Bov
Kirkelade, som Bov og Holbøl
Menighedsråd havde inviteret
til. Menighedsrådsmedlem-

Else Kiesbye, Molevej 8, Kollund, fyldte lørdag den 29.
oktober 70 år.

merne Marius Nørgaard og
Arne Bondo-Andersen fortalte
gennem fortællinger og sange
om Sønderjyllands historie fra
Valdemars tiden og frem til
nu.

Annelise Jensen, Padborg, er
død, 63 år.
Edith Mathiesen, Padborg, er
død, 87 år.

Alt er tilladt og oplevelsen intens, da lyset blev slukket og diskolyset tændt.

Foto Jimmy Christensen

Naturpleje

BovAvis
Søren Gülck
23 23 73 37

sg@bovavis.dk

Kaj Iversen

51 51 94 13

ki@bovavis.dk

Auto-værksted

ApS

Af Søren Gülck

Hvad laver du om 10 år?
Jeg vil gerne bruge mere tid på
frivilligt arbejde, hjælpe og
støtte andre mennesker.

v/Johannes Bøgh, mekanikermester

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

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

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

Tlf. 20 64 80 54 Alle bilmærker repareres.

Portautomatik

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

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

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

Det blev til en munter aften med gode fortællinger og historiske sange.
Foto Fuzzy Mikmak

Norman
Rudbeck

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

• 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

BovAvis
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greens, country, rock og pop.
Søndag fortsætter en stor del
af aktiviteterne.
Der er modeshow i ca. 30
minutter fra Bibbe og Christobel med de sidste nyheder
inden for tøj til kvinder og
børn, modeshowet vil foregå
på et podie foran butik Bibbe
og Diskotek Saxon sørger for
god musik hele dagen.
Kl. 12:00 er Torvecenter
Foreningen vært ved en tallerken gratis gule ærter, til-

beredt af Aabenraa Brand &
Redning.
Btikkernes åbningstider er
lørdag fra 9.30 til 15.00 og
søndag fra 10.00 til 15.00.
Ud over de mange
aktiviteter har alle butikkerne
gode tilbud, og vi glæder os
rigtigt meget til en travl og
sjov weekend, hvor der sker
noget hele tiden, siger formanden for Torvecenter
Foreningen Birthe Johansen
fra butikken Bibbe.

Børn og
dagplejemødre
udstiller
Glasmagi vil sælge deres smukt malede glaskunst.

Padborg gør klar til rykind
Af Gunnar Hattesen
Padborg Torvecenter kommer
for alvor i brug, når der lørdag
den 5. november og søndag
den 6. november er ”Åben
weekend”.
Der vil være masser af aktiviteter for børn og voksne og
muligheder for at gøre gode
handler begge dage.
Hele weekenden vil der være
mulighed for, at de 3-8 årige
kan køre i el biler fra Sommerland Syd på en lukket

bane, mens børn i alle aldre
forældre og bedsteforældre
kan komme ud og køre i toget
fra Sommerland Syd. Der kan
også hoppes og leges i hoppeborgen fra Hjertebørn.
Spejderne bygger et raftetårn
og der vil være forskellige
spændende aktiviteter. Man
kan f.eks. bage snobrød.
Lørdag bages der god råd over
ild og søndag bages der småkager på brændeovskomfur.
Spejderne sælger varme vafler,
kakao, kaffe, te og saft. Den

store tombola er traditionen
tro også med i år.
Hobby- og kræmmermarked
I år er hobby- og kræmmermarkedet rykket inden døre i
det tidligere Paraffine lokale.
Der er 24 stadepladser med
alt fra hjemmelavede smykker
til brugskunst og kræmmermarkedsting. Flere af staderne
lader deres overskud gå til velgørende formål.
Glasmagi vil udstille og sælge
deres smukt malede glaskunst
på hobby- og kræmmermarkedet - de store, smukke, men
lidt skrøbelige fade vil blive

udstillet og solgt fra stuehuset
på Oldemorstoft.
Bov- Padborg Frivillige Brandværn viser deres materiel og
mens børnene ser nærmere på
brandbilerne har de voksne
mulighed for at høre om,
hvad der skal til for at være
frivillig brandmand.
Desuden kommer højt skattede Karen, som tidligere har
arbejdet i Søndermose Børnehave. Karen laver ansigtsmaling og alle børn er velkomne.
A la carte musik underholder
lørdag med 60’er musik, ever-

Steens

reparationer
flisearbejde
om- og tilbygninger

v/Steen Petersen
Kristiansmindevej 14 · 6330 Padborg · Tlf.: 74 67 05 18

blik & rør

murerarbejde

Mobil: 22 48 05 18

Af Søren Gülck

Malerarbejde og engrossalg

Tlf. 74 67 44 07
Bil-tlf. 22 25 84 07

Hans emil nissen
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

De to dagplejemødre Eva og Bodil er nogle af dem,
der har lavet en børneudstilling på Bov Bibliotek..

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

27 dagplejebørn fra Bov har
været ude i naturen for at
samle materialer, som de har
dekoreret, malet og taget
aftryk af.
Det er der kommet en udstilling ud af, som den kommende
måned kan ses i glasmontrerne på biblioteket i Bov.

At samle ting i naturen, som
børnene efterfølgende arbejdes med, er en god måde at
komme tæt på naturen. Netop
i efteråret er skovbunden fyld
med liv, de kribler og krabler
under bladene og kan være en
sjov måde for børn at opleve
naturen på.

