Uge 50
13. december 2011
4. årgang

Tak fordi
du handler
lokalt

JULETILBUD

Lækker lang
støvle

før kr. 799,-

nu
00
kr. 500

Lækker kort støvle

OrIGInAL ØsTrIGsK
sAunAGus AFTen

med opslåelig pels

den 16. december kl. 18.30-22.30

før kr. 500,-

Få en totaloplevelse, hvor du er i
centrum og alle dine sanser bliver
stimuleret. Oplev dufteventyr og skønne
udfordringer med skrub, sauna og kolde
gys. Din krop smøres, skrubbes og
plejes - og du bliver som født på ny.

nu
00
kr. 300

Pris

279,-

Aftenen starter med let østrigsk buﬀet
Derefter forskellige sauna gus i løbet af aftenen

incl. entre, tøfler,
morgenkåbe, buﬀet
og saunagus.
Der kan tilkøbes
behandlinger

JULETILBUD
Lækker glat
støvlet til vinterens
udfordringer

Snørrestøvle
Texmateriale

kun
00
kr. 250

kun
00
kr. 500

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

Søndagsåbent kl. 10-14

Juletøj
Julegaver
Flot kjole
fra

Vi udsteder
gavekort

’r
Det er os der klæ

Ulsnæs Centret  6300 Gråsten  74 65 13 12

Chaiselong

i slotsbyen Gråsten

Vi ønsker alle vore kunder en glædelig
jul og et godt nytår

Butikkerne i Gråsten Centrum
og Ulsnæs Centret holder åbent
søndag den 18. december
Tak fordi du handler julegaver
i Gråsten

De skal bare virke...

Deskal
skalbare
bare
virke...
De
virke...
ProfeSSionel
og Hurtig
ProfeSSionel
ProfeSSionel
og
Hurtig
it ServiCe
og
Hurtig
it ServiCe
it ServiCe

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

Home
ServiCe
PCPC
Home
ServiCe
Hokkerup Gade 3

Siden 2004

Hokkerup Gade 3
Kruså/Hokkerup
6340 6340
Kruså/Hokkerup
74677467
5257 /5257
2462 /
8659
2462 8659

PC Siden
Home
ServiCe
2004
Hokkerup Gade 3
6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

Model DOVER
i ren uld - 3 pers.
Fås i koks eller lys grå

Kun
Møbler du har råd til

4498,-

Günstige Möbel für Sie

Åbningstider
ons-tors-fre-lør-søn
Öffnungszeiten
Mi-Do-Fr-Sa-So

10:00 -17:00

Vi holder lukket mellem jul og nytår,
fra den 23. december til 3. januar 2012
På gensyn i det nye år
Trine
Brink-Vilsen

Susanne
Petz

Flensborgvej 22 · 6340 Kruså · Tlf. 74 60 80 10

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

Bente
Kraag

- 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

Salon Hårtotten

v/ Bente Kraag
Ulsnæs Centret . 6300 Gråsten
Telefon 74 65 21 11

Stjernejul i slotsbyen Gråsten
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TORSDAGSTILBUD
DELIKATESSEN TILBYDER

Gråsten

Fiskefilet

pr stk

5 FREDAGSTILBUD
00

Begrænset
parti

Gælder kun torsdag den 15. december 2011

SLAGTEREN TILBYDER
Ribben
steg
pr 1/2 kg

14

Begrænset
parti

95

SuperBrugsen Gråsten

Max 3 pakker pr kunde dag
Gælder kun fredag den 16. december 2011
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Telefon 73 65 26 00

Stor juleåbning på søndag
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LØRDAGSTILBUD
Gråsten

Sønderjysk
Hvidkål eller
Grønkål
Ta 3 pakker

29SØNDAGTILBUD
95

Begrænset
parti

Max 6 pakker af hver variant pr kunde pr dag
Gælder kun lørdag den 16. december 2011

Saftige
appelsiner
pr stk kun

1

00

SuperBrugsen Gråsten

Begrænset
parti
Max 10 pr kunde pr dag
Gælder kun søndag den 17. december 2011
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Telefon 73 65 26 00

Stjernejul i slotsbyen Gråsten
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Julehandlen får et ekstra skub

Padborg
Torvegade 4
Tlf. 7467 3070

Af Gunnar Hattesen

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

Gråsten skal blive ved med
at være en god handelsby,
selv om den økonomiske
krise lægger forhindringer i
vejen for de handlende.
Derfor har butikkerne
i Gråsten centrum og
i Ulsnæs-Centret valgt

at tage kampen op, og
det kommer kunderne
til at mærke allerede i
weekenden.
Der bliver gjort nogle tiltag, som måske gør, at folk
synes, det er spændende at
handle i Gråsten.
Lørdag kl. 11 vil Gråsten
Garden iført nissehuer

Der bliver i weekenden
mulighed for at handle i
juleboderne på Torvet i
Gråsten. Gråsten Garden
spiller lørdag kl. 11 på
Torvet.
 Foto Jimmy Christensen

Tlf. 97154515

Kolding
Tlf. 75531053

Odense C
Tlf. 63123230

Ribe/Høm
Tlf. 75441544

Vejle
Tlf. 75720512

Vojens
Tlf. 74541550

Aarhus
Tlf. 87340221

Solbriller

(i samme styrke)

eller læse/ eller skærmbrille

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

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

spille smukke julemelodier på Torvet, og det vil
givetvis skabe en hyggelig
julestemning.
Gråstens handelsliv har
tidligere levet højt på sit
gode serviceniveau og parkeringsmuligheder, men
krisen bevirker, at det efterhånden kræver lidt mere

opfindsomhed at trække
folk ind i butikkerne.
Både lørdag og søndag vil
der være forskellige juleaktiviter i Ulsnæs-Centret
og Gråsten centrum, og
blandt andet besøger H.C.
Andersen søndag slotsbyen.
I Gråsten Handelsstands
forening gør man det også
lidt for at holde lidt på
folk og værne om byen.
De handlende vil gerne, at
kunderne bliver i slotsbyen
og støtter lokalt. Det er jo
kunderne, man skal leve
af.
Stort set samtlige butikker holder åbent søndag. 

Skat
a
ften
A
S
’
N
I
T
G
IK
SIG

Du sparer

3000,fås i vores butikker i Aabenraa,
Vojens, Ribe/Høm, Padborg
Handerslev og i Esbjerg

& MØBELPOLSTER VÆRKSTED

Stort udvalg i møbelstoﬀer

KIRKENS KORSHÆR

Restaurering og ompolstring
af moderne møbler

genbrugsbutik

A D JØRGENSENS GADE 2
6300 GRÅSTEN

Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf: 61 31 51 92

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

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10-12

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

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

Flemming Marschall,
Egernsund, besatte 4. pladsen med 1562 point, Jürgen
Krüger, Sønderborg, tog 5.
pladsen med 1531 point,
mens Johan Eskildsen,
Felstedskov, besatte 6. pladsen med 1478 point.
Næste klubaften er onsdag den 14. december
kl. 19.00. 

Gråsten Skatklub holdt
forleden klubaften i Ahl
mannsparken, hvor Peter
Speck, Kruså, vandt
1. pladsen med 1762
point, mens Finn Jensen,
Broager, besatte 2. pladsen
med 1612 point. Harald
Jørgensen, Gråsten, opnåede en 3. plads med 1602
point.

Afhentning og udbringning efter aftale

VINKUP Kvalitetsvin fra Premier Cru
KOM IND OG SMAG

i slotsbyen Gråsten

Begrænset parti

RING 74 65 17 48

FØDSELSDAGSFES

TØJEKSPERTEN FEJRER FØDSELSDAG I GRÅ

VI STARTER ONSDAG DEN 31. AUGUST KL. 9.00, KOM FØRST OG SE DE MAN

Juleåbning søndag den 18. december

- REGNSKAB OG
HJEMMESIDER

BUTIKKEN ER FYLDT OP MED FANTASTISKE TILBUD!

SPAR

Gråsten

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

40%
Conny
Hansen

Heidi
Hansen

Gisselmann

STOFHYTTEN

50%

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

Oplag: 18.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S

Ansvarshavende
redaktør

Annonce
chef

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

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

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

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

Stor juleåbning på søndag
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Juleåben alle dage fra 1. - 23. december
Strik cardigan

399,299,Skjorte

Mandag - Fredag 9.30-17.30
Lørdag 9.00-13.00
Søndag 10.00-15.00

Strik/Skjorte

299,Frit valg
2 stk.

500,-

Parka jakke

999,399,Strik

Strik/Skjorte

399,Frit valg
2 stk.

600,-

MR GAVEKORT

kan anvendes i alle landets MR butikker

MR BYTTESERVICE

Alle gaver købt hos os kan byttes i alle landets MR butikker

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

Stjernejul i slotsbyen Gråsten
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Må vi ønske dig
et FLOT NYTÅR
Perfekt teint med Max Factor

Max Factor har mange valgmuligheder i foundations, så dit valg kan tilpasses
årstiden i forhold til ønsket konsistens, dækningsevne og look.

SPAR 20,-

på alle Max Factor
foundations og
concealer

H.C. Andersen besøgte første gang Gråsten Slot i 1845. Skuespilleren Bjarne G. Nielsen,
som har spillet H.C. Andersen i 25 år, gæster Gråsten på søndag.Arkivfoto Søren Gülck

H.C. Andersen
besøger Gråsten
Digteren H.C. Andersen
alias skuespilleren Bjarne
G. Nielsen vender tilbage
til Gråsten. Det sker søndag den 18. december,
hvor børn og voksne kan
opleve den folkekære
skuespiller udfolde sig
som H.C. Andersen i

Ulsnæs-Centret og i centrum. Her vil han synge,
danse, klippe og naturligvis fortælle en masse af
sine kendte eventyr.
Bjarne G. Nielsen er
nok den skuespiller, der
ligner den berømte digter
mest. Han har i 25 år rejst

verden rundt og optrådt på
teatre, i forsamlinger og på
det hvide lærred i skikkelse
af den verdensberømte
digter.
Fotograf Søren Gülck
har lavet en billedserie
med H.C. Andersens mest
kendte eventyr, hvor digteren i flere billeder er fanget
midt i sine egne eventyr.
Billederne vil være udstillet søndag i Nygade 3 i
Gråsten. 

SÅ KØRER JULEN IGEN

2RA0B%
AT

Og vi giver

HVILKEN MASCARA
skal du bruge til julefesten?

Brug MAX FACTOR EFFEKTEN og få det look, du ønsker
Masterpiece Mascara
Vores prisbelønnede IFX børste
separerer og definerer dine vipper for
et resultat, der er 5X mere
iøjnefaldende*. Findes i farverne:
Rich Black, Black/Brown. Fås også
i waterproof i farverne Black og
Black/Brown.
SPAR 20,JULETILBUD 99,-

False Lash
Effect Mascara
Vores største børste nogensinde fordobler størrelsen af
dine egne vipper* og giver en
volumen,
du ikke troede mulig.
SPAR 40,JULETILBUD 99,-

FRIT VALG

99,SPAR op til

40,-

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten
Tilbuddet gælder både i butikken og i Matas Webshop – dog ikke i forvejen nedsatte varer

FARVEL TIL FALSKE ØJENVIPPER

HELT FREM TIL JUL

SMUKT DEFINEREDE & SEPAREREDE VIPPER

DRAMATISK LÆNGDE TIL ALLE DINE VIPPER

Lash Extension Effect Mascara
Vores længste børste nogensinde
giver længde til alle dine vipper, selv
de små yderste.
SPAR 40,JULETILBUD 99,-

Dog ikke på tilbudsvarer der i forvejen er nedsat

ENZO JEANSHOUSE ∙ Borggade 8, 6300 Gråsten
Telefon 88911410 ∙ www.enzojeanshouse.dk

Stor juleåbning på søndag
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Åbent hverdage 8-21

Lørdag - Søndag 8-18
Røget
Hamburgerryg
fra Højer

Kålpølser
fra Højer
8 styk
ca. 660 gr. kun

½ kg.

95

95
Coronet æbleskiver

½ Saga Classic ost

20 styk
kun

ca. 575 gr.
kun

UG

TE
E N S OS

ca. 825 gr.
1 styk

T I LB U D

UG

Chr. den II
rugbrød

Ceres
Jule
hvidtøl

700 gr.

6 fl.

95
Begrænset parti
excl. embl.

Spanske
Clementiner

I LB U D
R Ø NT T

Kv. 1 Styk

Tilbuddene gælder fra
onsdag den 14. december t.o.m.
lørdag den 17. december 2011
ÅBNINGSTIDER Hverdag 9-21

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

1

HUSK

Hakket grønkål
/hvidkål
fra Als

00

Telefon 74 65 10 19
Telefon direkte til slagter og
delikatesse 74 65 08 75
Lørdag og Søndag 9-18

HUSK! Du kan betale med alle disse kort i SuperBest

Så længe lager haves

G

BU D

95

00
UG E N S

TE TI L
E N S OS

95

95
BRØ D
U G E N S TH J E
FR A R A

Guld Danbo Mellemlagret
eller Danbo Lagret

Stjernejul i slotsbyen Gråsten
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Læserbrev

UDLEJNING

Kværs er blevet
et sparemål

Rendegraver med fører udlejes
kun 400,- i timen plus moms

tlf 26188840

Herude i Kværs/Tørsbøl/
Snurom længst mod vest
i Sønderborg Kommune
har vi et utroligt godt sammenhold. Mange aktive
foreninger, der udfører en
kæmpe frivillig indsat til
gavn for kommunen og
specielt for borgerne herud.
Vi har Kværs

Julegaveide

www.kjems.dk

VINREOL
i sort granit

TILBUD
kr. 1599,-

www.kjems.dk
Vi ønsker alle vore klienter, samarbejdspartnere
partnereogogforretningsforbindelser
forretningsforbindelser
en glædelig jul og et godt nytår.
en glædelig jul og et godt nytår.

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

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

KTUIF søgte Sønderborg
Kommune om 730.000,kr. til et projekt, der
kostede ca. 10 mill. Vi
fik to afslag med den begrundelse, at kommunen
ingen penge havde, kassen
var lukket for anlægsudgifter. 2 år efter fandt
kommunen pludselig 17
mill til en træningshal
ved Humlehøjhallen.
Kommunen har efterfølgende støtte os med
750.000,-.
Vi søgte 2 gange ildsjæle
puljen om penge til

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

Tilbud i
december

PERMANENT
KORT

Før 470,-

MELLEM
Før 570,-

LANG

Før 670,-

Åbningstider
Mandag

SPAR 50 kr

NU 420,- Tirsdag

SPAR 50 kr

NU 520,- Torsdag

SPAR 50 kr

NU 620,- Lørdag

Onsdag

Nygade 5 ∙ 6300 Gråsten
Tlf. 7365 0090

Fredag

LUKKET
09:30 - 17:00
09:30 - 17:00
09:30 - 17:00
09:30 - 19:00
09:00 - 14:00

www.nana-hairstyle.dk

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Vi ønsker alle vores kunder
en glædelig jul og
et godt nytår
Vi holder juleferie fra
den 23. december til
den 2. januar begge dage inkl.

HUSK
Selvafhentningspladsen
er åbent hele ugen

Tre eksempler

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.

v/ Peter Christensen
Jernbanegade 7 · 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 10

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

halbyggeriet. Vi fik begge
gange afslag, idet de ikke
mente, at det beløb, de
kunne give, kunne realisere byggeriet. Jeg har set,
at ildsjæle-puljen både inden og efter har givet op til
50.000 kr,, hvilket er mere
end det vi har fået ved fire
af de fonde vi har søgt. Et
meget skuffende afslag.
Vi har i mange år gerne
villet have en cykelsti
til Gråsten, så vore børn
kunne cykle i skole.
Buskmosevej, Avntoftvej
og Felstedvej er erklæret
trafikfarlige for cyklende
børn. Cykelstien var rigtig langt fremme under
Gråsten Kommune.
Mit indtryk er, at pengene fra Sønderborg kommune har svært ved at finde
til Kværs/Tørsbøl/Snurom,
men når der skal spares,
kan kommunen godt finde
vort område.
Jeg ved godt, I brugte
mange penge på universet,
men når I lukker skolen,
og dermed også fritidsordningen, lukker i formentlig
også børnehavedelen, idet
den ikke er bæredygtig
nok.
Hvor får kommunen alle
disse penge til nyt kunsthus, som koster 10 mill. i
drift pr. år, ny havnefront,
ny gågade?
Vi er måske lidt uheldige, at vi ikke har en politiker valgt fra vort område.
Tom Jensen kommer her
fra området, men ham
hverken ser eller hører
man noget til. Kun da han
skulle vælges.
Jeg vil samtidig opfordre
jer alle herud i lokalområdet til ved næste kommunevalg, ikke at stemme på
nogen, der de sidste par år
har været med til at lukke
de små lokalsamfund –
brandstation og skole. Jeg
skal nok være med til at
minde jer om det ved næste kommunevalg.
Hans Lenger
Kværsløkke 10,
Kværs
 Forkortet af redaktionen

TILSTANDSRAPPORTER

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

100412

Vi holder lukket 24.12.10 – 02.01.11
(begge dage incl.)

Anlægs og vedligeholdelse udføres
701057
101205

partnere og for etningsforbindelser
en glædelig jul og et godt nytår.

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

Se noget af vores store udvalg i granit
og andet til haven på hjemmesiden
eller kik ind i vores butik

701057
101205

holderlukket
lukket 24.12.10
24.12.11 –– 01.01.12
Vi Vi
holder
02.01.11
(begge
incl.)
(beggedage
dage incl.)

Multiunivers der startede
op for to år siden og er
begyndt at fungere rigtig
godt. Vi har flere sunde og
større virksomheder godt
placeret med den nye motorvej. Med den nye motorvej kan borgerne fra lokalsamfundet også hurtigt
komme til arbejdspladser

i Sønderborg, Padborg,
Aabenraa, Rødekro,
Haderslev og Kolding.
Som formand for Kværs/
Tørsbøl UIF har jeg
haft meget kontakt med
Sønderborg kommune.
Jeg har det godt med, at
man skal kæmpe for de
forskellige projekter. Det
er sundt. Selvfølgelig skal
man kæmpe mere ude
i landdistrikterne for at
få noget, men hvorfor så
meget.

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

Stor juleåbning på søndag
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HUSK ÅBENT SØNDAG KL. 10-15

Julegaveideer til ham…

FØDSELSDAGSFEST
FØDSELSDAGSFEST

ØJEKSPERTEN
FEJRER FØDSELSDAG
I GRÅSTEN
TØJEKSPERTEN
FEJRER FØDSELSDAG
I GRÅSTEN

STARTER ONSDAG
DEN 31.
AUGUSTDEN
KL. 9.00,
KOM FØRST
OGKOM
SE DEFØRST
MANGE
VI STARTER
ONSDAG
31. AUGUST
KL. 9.00,
OGTILBUD
SE DE MANGE TILBUD

ller SweatShirt

rIT valg

krølfri skjortE,
strækjEans EllEr strik
Normalpris 400,

00,-

NU KUN

300,sPar
100,-

OVERTØJ

Tilbuddet gælder frem til og med d. 23/12

FRIT VALG

400,-

SPAR
200,-

swEatcarDigan
EllEr klassisk swEatsHirt

Morgan
swEatsHirt

400,-

200,-

KUN

KUN

BUTIKKEN ER FYLDT OP MED FANTASTISKE TILBUD!
BUTIKKEN ER FYLDT OP MED FANTASTISKE TILBUD!

Gråsten

Gråsten

ÅBNINGSTIDER

Onsdag - torsdag
Slotsgade 7 • 6300 gråsten
9.30 - 17.30
Tlf. 74 65 30 31• www.toejeksperten.dk
Slotsgade 7 • 6300 gråsten
Fredag
9.30 - 18.00
Tlf. 74 65 30 31• www.toejeksperten.dk

Lørdag
9.00 - 14.00
Morgan
Søndag
swEatsHirt
10.00 - 15.00

KUN

200,-

Stjernejul i slotsbyen Gråsten
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EGERNSUND

Hus på 130 m med udsigt ud over havnen er ledig. Stor have.
Husleje 3800 kr. + forbrug
2

HENVENDELSE TLF. 2425 0989

Fodpleje

KLINIK

MIDT I GRÅSTEN
LEJLIGHED TIL LEJE
For en rolig lejer / ungt par
2 værelser (2. sal) med eget køkken og bad. Ca. 56 m2
Leje 3200,- kr + forbrug
Dep. 3 mdr. leje - ingen husdyr.

HENV. PREBEN – TLF. 4028 4051

LEJLIGHED I PADBORG
106 m2, 1. sals lejlighed

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

HENVENDELSE TIL
ALC BOLIGUDLEGNING TLF. 2127 6577

ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2 . Gråsten

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

Opslår lejligheden Vestvejen 2 D, Ullerup, 6400 Sønderborg
til udlejning pr. 01.02.12.
Det er et 3 værelses rækkehus på 85 m2.
Indskuddet er kr. 19.685,00.
Boligafgiften kr. 4.981,00.
El, varme, vand og antenne betales direkte til
forsyningsselskaberne.
Ansøgningsfristen udløber mandag, den 19.12.2011
kl. 11.00.

HJEMME SYNSPRØVE

Det er en 3 værelses etagelejlighed på 81 m2.
Indskuddet er kr. 17.490,00.
Boligafgiften kr. 4.237,00
a’conto varme kr. 678,00 og antenne kr. 90,00.
Ansøgningsfristen udløber mandag, den 19.12.2011
kl. 11.00

Der kræves opnotering Gråsten Andelsboligforening,
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

Der kræves opnotering Gråsten Andelsboligforening,
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig,
skal man være opnoteret på venteliste, senest ved
ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig,
skal man være opnoteret på venteliste, senest ved
ansøgningsfristens udløb.

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15-17

RING PÅ TELEFON

Opslår lejligheden Engparken 17 st. tv. 6300 Gråsten
til udlejning pr. 01.01.12.

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15-17

74 44 05 80
John Schack
Optiker

Sønderborg

Birthe Appel
Optiker og indehaver

Åbningstider i forbindelse med jul og nytår
Tirsdag, den 27. December 2011:

LUKKET

Onsdag, den 28. December 2011:

LUKKET

Torsdag, den 29. December 2011:

LUKKET

Fredag, den 30. December 2011:

LUKKET

Viceværterne træffes den 27., 28., 29., og 30.12.2011
indenfor normal telefontid på telefon 7465 0452.
Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15-17

Opslår lejligheden Engparken 17 2. mf. 6300 Gråsten
til udlejning pr. 01.02.12.

Opslår lejligheden Engparken 11 1. mf. 6300 Gråsten
til udlejning pr. 15.03.12.

Det er en 1 værelses etagelejlighed på 42 m2.

Det er en 1 værelses etagelejlighed på 42 m2.

Indskuddet er kr. 9.070,00.

Indskuddet er kr. 9.070,00.

Boligafgiften kr. 2.640,00

Boligafgiften kr. 2.640,00

a’conto varme kr. 316,00 og antenne kr. 90,00.

a’conto varme kr. 500,00 og antenne kr. 90,00.

Ansøgningsfristen udløber mandag, den 19.12.2011
kl. 11.00

Ansøgningsfristen udløber mandag, den 19.12.2011
kl. 11.00

Der kræves opnotering Gråsten Andelsboligforening,
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

Der kræves opnotering Gråsten Andelsboligforening,
Slotsgade 16, 6300 Gråsten.

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig,
skal man være opnoteret på venteliste, senest ved
ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning ved tildeling af bolig,
skal man være opnoteret på venteliste, senest ved
ansøgningsfristens udløb.

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15-17

Slotsgade 16 · 6300 Gråsten · Tlf. 74-653010 · Fax-653191
Hjemmeside: www.graasten-bolig.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 9 - 12 samt torsdag kl. 15-17

HOS SPAR 20% 30% 40%
OS OP TIL 50%
PÅ JULE VOKSOG TEKSTILDUGE

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Vi har normale åbningstider i december måned
den 31. december Lukket

Stor juleåbning på søndag
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Julepriser
med vrinsk i
Spar mellem

30 & 50%
på Ridebukser

Anette Duus Nørgaard og Elin Petersen foran det nye mærke Max Faktor.
Foto Søren Gülck

Gode tilbud
på veste

Skønhed til pigerne
Af Søren Gülck
Hos Matas i Gråsten lytter
man til sine kunder. Også
når det det gælder kundernes ønsker og behov til bestemte produkter. Mange
kunder har efterspurgt
mærket Max Factor, der

er stærk på en lang række
ansigtsprodukter til den
kræsne kvinde, der stiller
krav til sig selv og sit ydre.
- Derfor er vi glade for,
at vi nu har fuldt program
indenfor dette eftertragtede mærke, der er stærke
på især foundations og

mascara. Vi sætter pris på,
at kunderne stiller krav til
os, siger butikschef Anette
Duus Nørgaard, som tilføjer, at det er med til at
udvikle forretningen i en
positiv retning. 

Trælast

softshell og
fleece

Åbningstider mandag, onsdag og fredag kl. 14.00-17.30 eller efter aftale

HUSK BYGMA GRÅSTEN STARTER
SALG AF FYRVÆRKERI FRA
MANDAG DEN 12. DECEMBER

Byggemarked

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

?
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Tilbudene gælder fra onsdag den 14. december
til og med onsdag den 21. december

MA GR ÅST
G
Y
B
I
D
IN
M
O
EG TRÆBRIKET
K

TRÆPILLER Ø 8 MM 16 KG
ELLER
TRÆPILLER Ø 6 MM 16 KG

10 KG

BALINEK
TRÆBRIKET
10 KG

1 PAK KR. 30,00
4 PAK KR. 100,00

1 PAK KR. 30,00
4 PAK KR. 100,00

KR. 39,95

BYENS BEDSTE PRIS

ASK PEJSEBRÆNDE
CA. 1,8 M3

ASK/EG PEJSEBRÆNDE
CA. 2,0 M3

1 PALLLE/100 PK

2350,BYENS BEDSTE PRIS

ZIBRO PETROLEUM

ZIBRO PETROLEUM

KRISTAL
EXTRA 20 L

PLUS
EXTRA 20 L

49995

39995

BYENS BEDSTE PRIS

BYENS BEDSTE PRIS

4 PAKKER
BYGMA KAFFE
500 GRAM
/PAKKE.

1 PALLE /96 PK

2250,-

stort udvalg
i tilbehør og
plejemidler

THURØ 10
BRÆNDEOVN

ASGÅRD 7
BRÆNDEOVN

VARMER OP
TIL 120 M2

VARMER OP
TIL 120 M2

1 PALLE /60 PS.

2070,BYENS BEDSTE PRIS

W.W TRÆBRIKET 10 KG
1 PAK KR. 24,95
5 PAK KR. 100,00

1 PALLE/96 PK

4 X 500G

1699,-

1899,-

1800,-

100,-

BYENS BEDSTE PRIS

BYENS BEDSTE PRIS

BYENS BEDSTE PRIS

BYENS BEDSTE PRIS

Alle brændselspriser er afhentingspriser netto inkl. moms. Leveringsomk. kr. 200,-

5995,-

3499,-

BYENS BEDSTE PRIS

BYENS BEDSTE PRIS
SE FLERE GODE TILBUD PÅ WWW.BYGMA.DK

Stjernejul i slotsbyen Gråsten
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gasservice
Vand, varme og sanitetsarbejde

HULMURSISOLERE
Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde
Få et tilbud - gratis og uforpligtende
Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde

Blikkenslagerarbejde

BØRGE NØRGAARD APS

Smedearbejde

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

Bygningskonstruktør
Sundsnæs 21
Aut. Installatør
Murermester
6300 Gråsten
R.Pedersen
VVS
Tlf. 74 65 18 65
Bygningskonstruktør
og aut. kloakmester

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Tømrer Gården

Tømrer
v/ Peter Veng
Gården

Murermester
og aut. kloakmester

v/ VinduesMester
Peter Veng
Godt håndværk
der er omfattet af

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

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2
Nybygning
• Tilbygning ••Tagarbejde
• Badeværelser
Bygningskonstruktør,
murermester
Nybygning
• Tilbygning
Tagarbejde
• Badeværelser
Belægning
•
Reparationer
og
aut.
kloakmester
Belægning • Reparationer
Vi gennemfører opgaverne
Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision

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

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

Egernsund Malerforretning

med seriøsitet og præcision

ndd 1

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 EDEARBEJ DE · NYBYG NI NG ER · REPARATI O NER

v/Verner Bentzen
Fjordvej
13, 63209:37
Egernsund
Problemer Padb 25/02/11
Side 2
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946
28-01-2010 08:49:09

Elektriske problemer?

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 EDEARBEJDE · NYBYGNI NGER · REPARATI ONER

28-01-2010 08:49:09

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

Sundsnæs 2 6300 Gråsten Tlf. 74 65 25 35
www.sydjysk-eltekniq.dk
Autoriseret elinstallatør

Oliering - lakering

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

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

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg,
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt
tilbud på rejser, udflugter osv.

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

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

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

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
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Serviceon af
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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

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Quorp Busser

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

SVEND AAGE THOMSENS

Mad ud af huset

MALERFORRETNING

Kalvø Badehotel

mobil nr.: 2533 2182

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

Tel. 74 66 21 31

e-mail: macjoy@bbsyd.dk
H. Børge Hansen
Entreprenør
Tlf.: 74 68 00 00
Mobil: 21 28 50 30

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
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

Benzin- og kiosksalg

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

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Service Partner
Service
Service Partner
Partner

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
Quorpsbusser@email.dk
E’ Handymand fra Ketting

www.br

Vi har fået forhandling af Danske Spil

www.lunddal-el.dk

Gulvafslibning

Skrænten 22 ∙ Smedeby ∙ 6340
Kruså ∙ Telefon
7467 1512· ∙6340
www.bred.dk
Skrænten
22 · Smedeby
Kruså ·

Velkær 11 - Gammel Skovbøl - 6200 Aabenraa

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

VinduesMester

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

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
•

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

Stor juleåbning på søndag

Vinder af Indbrud Falskmøntner på spil
bog
Der indkom 81 besvarelser
i lodtrækningen om det nye
sønderjyske opslagsværk
Sønderjylland a-Å, som
Gråsten avis udloddede.
Vinder blev Inge B. Nielsen
Nejsmøllevej 4, Broager

HUSK Indramning til jul
Alt i rammer og indramning

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

Stort Julebanko

i Kværs forsamlingshus
Mandag den 19 december kl. 19.00
Der spilles om 33 gevinster som er pengebeløb
og gavekort til 3 kvarte grise
Kortpris denne aften er 10 kr.
Vel mødt
Kværs Forsamlingshus, Støtteklubben,
Walkieklubben Kvik og Pensionist foreningen

En tyv forsøgte at lave
et indbrud i et hus på
Skovbrynet i Gråsten.
Tyven kom ind gennem et
vindue. Der blev ikke stjålet noget. Det formodes,
at tyven blev forstyret, da
ejeren kom hjem. 

af ovennævnte legats
midler vil der pr. 1. marts
2012 kunne uddeles nogle
legatportioner. Den enkelte
portions størrelse fastsættes
af bestyrelsen, men vil
være i størrelsesordenen
kr. 2.000,- 5.000,legatet kan ifølge dets fundats
søges af unge, flittige og
dygtige uddannelsessøgende,
der stammer fra den tidligere
Gråsten kommune, og som
er under videreuddannelse,
herunder lærerstuderende.
ansøgning bilagt kopi
af eksamensbeviser og
oplysning om økonomiske
forhold fremsendes senest
den 9. januar 2012 til
legatbestyrelsens formand
Advokat H. Philip Jensen
palæet, ahlefeldvej 5,
6300 Gråsten

Nyheder fra Benniksgaard Hotel
& Konference Center

Mini Julefrokost
Lørdag den 17. december

En hyggelig aften med julens lækkerier og underholdning
med gruppen ”Teglsten”. Teglsten spiller dansemusik, heraf
en række egne komposiotioner. repertoiret er spændende
og alsidigt, lige fra pop til oldies og evergreens.
En aften med god mad og god musik,
hyggelig stemning og atmosfære.
Start kl.19.00 - ca. 24
Pris pr. pers. DKK: 399,-

Julekoncert med Duo Modus
søndag den 18. december

Den usædvanlige klangkombination i hænderne
på 2 store kunstnere - begge er docenter ved
Det jyske Musikkonservatorium i aarhus - giver
musikken helt nye, overraskende dimensioner,
74 65 09
som på samme måde fascinerer det almindelige
publikum og den musikalske fagverden.
Dertil en 3 retters menu, hvor
hovedretten er en buffet med flere slags
kød, mange salater og grøntsager.

En falsk 1000 kroners
seddel er forsøgt indløst i
SuperBrugsen og Flügger
farver i Gråsten.

Af Gunnar Hattesen

WITTs OG
LYKKes FOnd
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Politiet i Gråsten fik
torsdag eftermiddag anmeldelse om forsøg på
indløsning af to falske

1000 kroner sedler i henholdsvis Flügger farver og
SuperBrugsen.
Det skete i tidsrummet
mellem kl. 13.00 og 14.00.
Det var den samme




































person. Han beskrives som
værende en mand, ca. 18
år, lidt kraftig, iført kasket
og mørk trøje og mørke
bukser.
- Han er optaget på video
begge steder, er formentlig
en ung mand fra området,
fortæller Aksel Boe fra
Gråsten Politi.
Politiet opfordrer ham
kraftigt til selv at melde
sig.
- Hvis ikke det sker, ser
vi os nødsaget til at offentliggøre et billede af ham,
forklarer Aksel Boe.
Sedlen er en meget dårlig
kopi af slagsen og vil sikker ikke blive indløst.
- Hvis andre er blevet
snydt, er de selvfølgelig
velkommen til at henvende
sig til mig, lyder opfordringen fra Aksel Boe, Gråsten
Politi. 

CaFéodora inviterer til den årlige

Julefest
Fredag den

23. december

De lokale musikere fra

STÆRK TOBAK
kommer og indtager scenen fra kl. 21.00
hvor baren vil være åben.

49

Start kl.19.00
Pris pr. pers DKK: 399,-

7465
65 09
74
0949
49

– Stedet hvor vi mødes og ønsker
hinanden en glædelig jul…

Vi åbner
dørene
kl. 17.00
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Begravelser † bisættelser

Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs

TILLYKKE

WWW.KVAERS-KRO.DK

Sæt kryds

Økonomi
sk - smukttak
- stilfuldt
Mange

Tillykke uden foto max. 25 ord .......................... 60 kr.
Tillykke med foto max 25 ord .......................... 100 kr.
Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
Frankeret svarkuvert vedlagt
........... kr vedlagt evt. i check

Læserbrev

for den store opmærksomhed i forbindelse med
sygdom og med det gode humør på alnor kro

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

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

for den store opmærksomhed som blev vist
i anledning af min 60 års fødselsdag

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

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

Christian Christensen
Skodsbøl

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

Hjertelig tak

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.

Vi har altid haft åbenhed om vores priser.
Se priseksempler på www.helmichbegravelse.dk

For opmærksomheden ved min fødselsdag
Grethe Christiansen
Gråsten

Begravelsesopsparing
Gråsten
blomster
- med garanti!
2 - 6300 Gråsten
Kontakt os trygt alle ugensSundsnæs
dage – døgnvagt.

Alt i binderi
Slotsgade 26 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Ring 74 65 17 48

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

Organiseret bedemand.
† bisættelser
Begravelser
Tilknyttet garantiordningen.

Økonomisk - smukt - stilfuldt

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

Gråsten og Omegns
Begravelsesforretning

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

Vi har altid haft åbenhed om vores priser.
Se priseksempler på www.helmichbegravelse.dk

Kontakt os trygt alle ugens dage – døgnvagt.
Svend Hedegaard
Bedemand

Rie Rabøl Jørgensen
Bedemand

Stjernejul i slotsbyen Gråsten

Organiseret bedemand.
Tilknyttet garantiordningen.

Tonny Rabøl Jørgensen
Konsulent

Gråsten og Omegns
HelBegravelsesforretning
mich og Søn . Gennem 3 generationer

Min sidste vilje
“Min sidste vilje” er et rådgivende dokument,
hvor du kan nedskrive tanker og
ønsker for din egen begravelse

Helmich og Søn . Gennem 3 generationer

Steffen Jensen
Thomas
Helmich

Gråsten Bedemandsforretning
Mågevej 12, Gråsten
Bedemand Svend Hedegaard mobil: 6155 4780

Gratis opbevaring af Min sidste vilje

Thomas
Helmich
Steffen
Jensen

Stef en Jensen

Værdifuld information for dine nærmeste

70 12 20 12

Begravelsesopsparing
- med garanti!

Thomas Helmich

Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Felstedvej 34 . Tlf. 74 65 94 33
Sønderborg Begravelsesforretning
Arnkilgade 15 . Tlf. 74 42 36 81 www.helmichbegravelse.dk

Gråsten og Omegns Begravelsesforretning
Smukt begravelsesbinderi
FelstedvejBårebuketter
34 . Tlf. 74 65 94 33 bringes ud
Sønderborg Begravelsesforretning
Arnkilgade 15 . Tlf. 74 42 36 81 www.helmichbegravelse.dk

Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Kværs rammes
hårdt
Det er med stor undren, vi
i Kværs Multi Univers må
konstatere, at der foreligger
forslag til at lukke kommunens 3 små skoler på
Jyllandssiden fra 2013.
Kan det virkelig passe, at
politikere fra Sønderborg
Kommune, som har vældig
travlt med at sætte kulturelle og fremtidsrettede
projekter i søen for at blive
kulturhovedstad, vil nedlægge små, velfungerende
skoler?
Besparelsen ved at nedlægge disse små skoler,
hvoraf de to er nyetablerede børneuniverser, er
ikke særlig stor - men det
kommer til gengæld til at
gøre rigtig ondt.
Lokalsamfundet i Kværs/
Tørsbøl og Snurom er
kendt viden om for fællesskab, vi løfter i flok -mentalitet, engagerede forældre
og foreninger.
Der er bygget ikke mindre end to haller med

lokal arbejdskraft. Det er
beskæmmende at tænke
på, at man ved skolenedlæggelse i Kværs vil afvikle
og ikke udvikle stedet. Og
det er også beskæmmende,
at det er børnene - helt
ned til seksårsalderen - der
rammes så hårdt. Der
bliver lang vej til skole og
dermed langvarig bustransport - en utryg skolehverdag for mange børn.
Skolen har i høj grad
levet op til Sønderborg
Kommunes visioner om
bæredygtigt miljø og innovation, da vi i over 10 år
har været den eneste grønne miljøskole i Sønderborg
Kommune.
Vi vil med disse argumenter opfordre kommunens ansvarlige politikere
til at genoverveje den for
Kværs/Tørsbøl og Snurom
så katastrofale beslutning.
Fællesbestyrelsen for
Kværs Multi Univers

Julekoncert
Christoffer Brodersen gæster Rinkenæs Korskirke
onsdag den 14. december
kl. 19.30. Med sig har han

Susanne Vibæk og Anders
Haaber, og tilsammen
danner de trioen Treklang,
som giver julekoncert. 

Gudstjenester
Gråsten Slotskirke

Søndag den 18. december Ingen gudstjeneste

Adsbøl Kirke

Felsted Kirke

Søndag den 18. december kl. 10.00 ved Oliver Karst

Egernsund Kirke

Søndag den 18. december kl. 19.30 ved Jan Unold.
De 9 læsninger

Søndag den 18. december Ingen gudstjeneste

Kværs Kirke

Søndag den 18. december kl. 16.00
i Rinkenæs Korskirken ved Marianne Østergård
Vi synger julen ind

Søndag den 18. december Ingen gudstjeneste

Broager Kirke

Søndag den 18. december kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard kl. 15.00
Julekoncert med kirkekoret

Rinkenæs Kirke

Kliplev Kirke

Søndag den 18. december. Kirken er under
restaurering. Der henvises til nabokirker

Varnæs Kirke

Søndag den 18. december kl. 10.00 ved Povl Callesen

Nybøl Kirke

Søndag den 18. december kl. 10.00
ved Henrik Nygaard Andersen
De ni læsninger

Vester Sottrup

Søndag den 18. december kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

Ullerup Kirke

Søndag den 18. december Ikke oplyst

Nordschleswigsche Gemeinde
(Den tyske frimenighed)
Søndag den 18. december Ingen gudstjeneste

Stor juleåbning på søndag

Broager
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Nye tal viser, at kimtallet
er faldet, så drikkevandet
kan igen drikkes i Dynt og
Gammelgab.

Foto Søren Gülck

Inge Lock og Henriette Myhlendorf er klar til at vise deres kunst i Pilegalleriet lørdag og
søndag.
Foto Søren Gülck

Hobbykunstnere
udstiller i Broager
Af Søren Gülck

sammen om at præsentere og udstille billeder og
glaskunst i Pilegalleriet på
Vestergade i Broager.
De lokale hobbykunstnere har skabt en perlerække

De tre hobbykunstnere Inge Lock, Henriette
Myhlendorf og Tove
Hansen fra Broager er gået

Julekoncert
I BROAGER KIRKE

med Broager Kirkekor
SØNDAG DEN 18. DECEMBER
KL. 15.00

af seværdig kunst i stærke
farver, der appellerer til et
bredt publikum.
- Flere af billederne er
så fantasifulde, at de kan
bruges som inspirationskilde til fantasifulde historier, hvor kun fantasien
sætter grænser, fortæller
Inge Lock og Henriette
Myhlendorf.
Det er første gang
kunstnerne udstiller, så
de er spændte på, hvordan gæsterne modtager
deres kunst. Udstillingen
er åbent lørdag den 17.
december og søndag den
18. december fra kl. 13.00
– 17.00. 

Drikkevand igen i
Gammelgab og Dynt
Af Søren Gülck
Beboerne i Gammelgab og
Dynt har siden november
skullet koge deres drikkevand. Nu kan de imidlertid ånde lettet op og igen
tappe ledningsvand fra
vandhanen.
Der har været forbud

mod at drikke vandet på
grund af et for højt kimtal,
der kan give maveproblemer. Nye prøver viser,
at kimtallet er faldet så
meget, at det ligger under
grænseværdierne, så vandet
igen kan drikkes.
Hos Gammelgab
Vandværk vil man dog

Nye åbningstider
presser familie

Dødsfald
Anton Chr. K. Nielsen,
Højmarken 19, Broager, er
død, 75 år. 

Gratis adgang

Bedemand & Stenhugger Lars Jensen
Din tryghed i en svær tid

Tlf. 74 47 07 00 hele døgnet
Bisættelse 10.000,- kr. inkl. moms.
Prisen inkluderer:
Bedemands honorar.
Enkel hvid kiste.
Miljø urne.
Kisteilægning på hospital.
Kørsel til kapel. (0-8 km.)
Kørsel til krematoriet. (0-30 km.)
Transport af urne til kirkegård.
Kommunal begravelseshjælp fra
0 - 9.650,- kr. alt efter formueforhold.
Se vores hjemmeside for mere information

www.bedemandlarsjensen.dk

Her kan du også læse om vores Begravelseskasse:
79 kr. pr. måned. Fuld dækning efter 1 år
Ligesom du kan se ca. 500 prismærkede mindesten.
Bestil evt. et uforpligtende tilbud, samt
billedmanipulation via internettet. Det betaler sig.

Trænger du til en snak om livet, døden og alt det
midt imellem?
Så besøg vores kaffeklub hver onsdag
fra kl. 14 - 17
I Alsgade 33 6400 Sønderborg.
Ring evt. til Minna for mere info:
Tlf. 28288472

Charlotte Nielsen med sin 5-årige datter Frida, som hun
nu skal nå at hente kl. 16.30. Foto Jimmy Christensen

BADEBRO

fortsat tage løbende prøver
og holde tæt kontakt til
Sønderborg Kommune,
da kriterierne for rent
drikkevand endnu ikke er
helt opfyldt. Derudover
arbejder man fortsat på
at nedbringe kimtallet
yderligere. 

Af Gunnar Hattesen
Ægteparret Charlotte
Nielsen, der arbejder i
Sydbank i Aabenraa, og
Rasmus Banke, der driver selvstændigt firma
i Nordborg, har fået et
pasningsproblem efter
at Broager Børnehave vil
reducere åbningstiden
med et kvarter, så børnene
skal være hentet senest kl.
16.30.
- Jeg får først fri kl. 16 i
Aabenraa, så jeg får svært
ved at få det til at hænge
sammen, siger en frustreret
Charlotte Nielsen, som undrer sig over, at ikke blot
en af de fire børnehaver i
Broager kunne holde lidt
længere åbent. 

Der ligger et brofag på 2-3 meter i Egernsund

Uden
Skelde
Frivillige
Brandværn
Skelde
Frivillige
Brandværn
kørekort

HENVENDELSE TLF. 3012 8210

Afholder
Kommer Søndag
den 5. april 2009 rundt
i Skelde
En 18-årig
mand fra
JULETRÆSFEST
brandkreds for at sælge passive medlemskort.
Broager blev torsdag morFor børn på Skelde Brandstation
gen kl. 6.41 stoppet i sin
Lørdag den 17. december kl. 14.00
bil på Vestergade i Broager.
Bestyrelsen
Julegodteposekort bestilles senest
Det bliver en bekostelig
onsdag den 14. december hos:
affære for manden. Han
Michael Petersen tlf.: 7444 0676
er nemlig blevet frakendt
eller tlf.: 2251 7485
kørekortet i tre år. 
Skelde Frivillige Brandværn

Stjernejul i slotsbyen Gråsten
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Hyggelig juletræsfest
i Egernsund

Haglbyge af P-bøder
Af Gunnar Hattesen

Julemanden var den
centrale person ved juletræsfesten i Egernsund.
 Foto Leif Møller Jensen

Af Leif Møller Jensen
Egernsund Børneunivers
dannede lørdag rammen
om den traditionsrige
juletræsfest.
Her var masser af julehygge med sang, musik
og underholdning. Der

var sodavand, gløgg og
æbleskiver og der var luciaoptog med børn fra
Børneuniverset.
Så kom julemanden endelig, og der blev sunget og
danset om juletræet, og der
blev uddelt godteposer til
børnene.

Broager

BILSYN I
BROAGER
Bestil tid på telefon

v/ Helge Jørgensen

Tlf. 20 83 63 10
Døgnvagt

Både børn, forældre og
bedsteforældre havde en
dejlig eftermiddag.
Det var 21. år i træk at
Borgerforeningen, HK71,
Handel og Håndværk,
Tennisklubben, Pensionist
foreningen og Frem arrangerede juletræsfesten,
og igen var det frivillige,
der hjalp til med alt det
praktiske. 

4 + 6 pers. vogne

Bilisterne i Broager blev
fredag morgen taget på
sengen, da der blev uddelt parkeringsbøder i
stor stil på Torvet foran
SuperBrugsen. En af dem,
der fik en uventet pbøde på 510 kr. var Hilda

Andresen, Vemmingbund,
som var på indkøb.
Dagen i forvejen havde
kommunen uden varsel
indført to-timers parkering
i Broager.
Borgmester Aase

Nyegaard beklager, at
P-forbundet ikke er blevet
varslet i god tid.
- Jeg har derfor bedt om,
at samtlige P-bøder bliver
annuleret, siger borgmester
Aase Nyegaard. 

Bilister på Torvet i Broager
fik sig en slem overraskelse,
da der hang P-bøder i
ruden.
 Foto Jimmy Christensen

ÅBNINGSTIDER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

61 60 08 08
BROAGER BILSYN

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

      
    
   




V/ Christian Jørgensen
Ramsherred 3, 6310 Broager
www.bbsyn.dk

CJ@broagerbilsyn.dk

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

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

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

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

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

Stor juleåbning på søndag

17

Åben alle dage indtil jul
Hørup
Kartoffelpølse

Sønderjydsk hvidkål
eller grønkål

Schulstad
Solsikkebrød
950 gr.

Chokpris

Spar
15.50

500 gr.

4995

2 stk.

95
9

Max 4 stk.
pr kunde

Hjemmelavet
Kålpølser

Broager

2500

Max 4 pk.
pr kunde

Kalender tilbud
TIRSDAG DEN 13. DECEMBER

Luxury
papir

Royal Greenland
Fiskefileter

Slagterens egen
opskrift

Pose a
300 gr.

Under
½ pris

ONSDAG DEN 14. DECEMBER
Navill klementiner

10.00

pr. bk.
15 stk.

1 pose

95
59

900

Tørsleff
vanilliesukker

10.00

TORSDAG DEN 15. DECEMBER

Begrænset parti

Coop bacon
i skiver

FREDAG DEN 16. DECEMBER
BKI kaffe

Spar
149.95

5.00

140 gr.

Dansk
landand

Krinner
juletræsfod

Under
½ pris

400 gr
4 stk.

Spar
60.00

Spar
49.85

Spar
49.85

89.95

LØRDAG DEN 17. DECEMBER
2 poser

00
15

Under
½ pris

00
150

95
89

D

E

L

I

K

A

Hjemmelavet
Frikadeller

KØB JULEMANDSPOSER

Pris 10.00
SuperBrugsen Broager

T

E

S

S

Under
½ pris

45.00

75 cl.

SØNDAG DEN 18. DECEMBER
E

N

Ny røget
hamburgerryg

17.95

Pr. ½ kg.

MANDAG DEN 19. DECEMBER
Slagterens hjemmelavet
Medister

til søndag den 18. december
SENEST
FREDAG DEN
16. DECEMBER

Canaja
Rødvin

3000 gr.

2 kg.
3 stk.

1800

50.00

TIRSDAG DEN 20. DECEMBER
Kutter rejer
170/350 gr.

Tilbudene gælder til og med lørdag den 17. december 2011. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

½ pris

19.95

tlf. 73441500

Stjernejul i slotsbyen Gråsten
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Fem skarpe til
Helle Nielsen

BROAGER AUTOVÆRKSTED
REPARATION AF ALLE BILMÆRKER
Service – bremser – syn m.m.
Var der fejl på synsrapporten - lad os gi’ et tilbud
Reparation og kvalitetsvarer til de rigtige priser
og tilbud som holder. Mulighed for lånebil

Af Gunnar Hattesen

VÆRKSTEDET HOLDER JULELUKKET
FRA DEN 24.12.2011 – 1.1.2012

Vi ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår
Se mere på vores hjemmeside www.broager-auto.dk
Industrivej 1 · 6310 Broager· Tlf. 74 44 27 97
broagerauto@tdcadsl.dk

SKELDE
GYMNASTIKFORENING
afholder følgende arrangementer
hos Frk. Jensen
ÅRETS LOTTOSPIL

HUSK

Onsdag den 28. december 2011 KL. 19.00
Præmier: alt godt til nytårsbordet

Fodbold 2. Juledag

KONGEAFTEN

Husk at tilmelde dig til
2. juledagstævne i Egernsund. Der er
også en række, der passe til dig.

Torsdag den 5. januar 2012 Kl. 22.00
Mødes de udklædte hvor maskerne falder
Entre for publikum 25,00 kr.

Sidste tilmelding
Torsdag den 14. december kl. 20 til
Asmus Carstens tlf 7444 2225 eller 21491288

Vi beder folk i Skelde og omegn tænde lys over døren
SKELDE GYMNASTIKFORENING ønsker alle en
Glædelig jul samt et godt nytår.

Navn: Hele Nielsen
Alder: 50 år
Erhverv: Halbestyrer
Bopæl: Broager
Hvad ville du gøre om,
hvis du fik chancen?
- Jeg fortryder intet. Jeg
har haft et fantastisk godt
liv. Jeg har selvfølgelig lavet
fejl, men det har jeg lært af.
Nævn en person, der har
ændret dit liv
- Det har min mand,
Aksel, som jeg har været
lykkelig gift med i 25 år.
Han er der altid for mig,
bakker mig altid op.
Hvad har været din bedste
ferie?
- Der har faktisk været
mange gode ferier. I 2006
var vi med vore to børn på
ferie på Jamaica. Det er et
meget fattigt land, men
det var lærerigt at se, hvor
hårdt andre mennesker

lever deres liv. Det åbnede
mine øjne for, hvor godt
jeg har det. I 2009 var vi
på ferie i Canada, hvor vi
besøgte min mands farbror,
der havde boet derovre i 50
år. Endelig var vi sidste år
en tur til Thailand, som var
ren afslapning.
Hvilken kendt person ville
du helst spise en god middag sammen med?
- Det skulle være sangeren
Rasmus Seebach. Han er
helt unik. De to cd’er med
hans sange og tekster viser,
at han har noget på hjerte.
Nogle af hans sange og
tekster berører mig dybt.
Jeg skal høre ham 10. marts
i Sønderborg. Vi ville have
vildt meget at snakke om.
Hvad laver du om 10 år?
- Jeg håber, jeg stadig laver
noget, jeg er glad for. Jeg
kan helt klart se mig selv
i Broager Hallen, hvis de
stadig kan bruge mig. 

*Fysiurgisk Sportsmassage *Sportsakupunktur *Sportsernæringskonsultation
(læge- og Fysioterapeuteksamineret)

Din Sundhedspartner Jane Gottlieb

Fortjener din nærmeste velvære?
MASSAGE-GAVEKORT er sagen
til ALLE på juledagen

Massage

Massage

45 min

30 min

kr.

200,-

kr.

300,-

Vi har vinterdæk
til netop din bil
– Også til den rigtige pris

Massage
60 min

kr.

375,-

Helkrops
massage
90 min

kr.
Skeldevej 17, 6310 Broager (kør ad Mølmark 1,5 km udenfor Broager)

550,-

Tlf.: 22 94 94 09

Vi udfører
uden for
å
s
g
o
r
e
n
io
t
autorepara iperioden
garant

RING OG FÅ EN PRIS TIL NETOP DIN BIL

Ring og bestil tid!

Ramsherred 3,
Broager
Service Partner

OG DÆKSERVICE

Tlf. 7444 1286

Stor juleåbning på søndag

Lundtoft

Olieboring er startet
ved Bovrup

Spar – der hvor du kan
Ovnklar svinekam

En 52 meter høj borerig er
placeret på Mogens Dalls
mark ved Kiding. Foreløbig
er man kommet 400 meter
ned i undergrunden.

Foto Søren Gülck

m/svær u/ben

PR. HALVE KILO

14

95

MAX 3 STK PR.
KUNDE PR. DAG

Hvidtøl fra Fuglsang

Coronet æbleskiver

6 STK

11

95

Af Gunnar Hattesen

20 STK

6

+ PANT

Mjelsmark grønkål
eller hvidkål

Appelsiner fra
Grækenland

Frit valg

95

29

95

NET MED 2 KILO

Tuborg pilsner

Vi modtager bestilling af bårebuketter
med gratis levering til omegnens kirker
Fra

17
GÆLDER RESTEN
AF ÅRET

90,-

Tuborg
pilsner

+ PANT. GÆLDER
RESTEN AF ÅRET

95

00

Bårebuketter
HUSK

+ PANT.
GÆLDER RESTEN AF ÅRET ELLER
SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Mejlsmark
skrabeæg
Str. Medium

EN KASSE

15 STK

19

95

89

75

Tilbuddene er gældende til og med lørdag den 17. december

Vi ønsker alle vores kunder
en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Bovrup
Bovrup Købmandsgård ApS
Bovrup Storegade 20, Bovrup

6200 Aabenraa
Telefon 7468 0109

BYGGEMATERIALER
Vi har et parti varer fra
nedlagt tømmerhandel

MAX 3 NET PR.
KUNDE PR. DAG

10

Olietårnet er sat i undergrunden på en mark

i Kiding syd for Bovrup,
og den næste halvanden
måned skal oliefolkene
ned i 3.000 meters dybde.

– TIL FASTE LAVE PRISER

1 KILO

6 STK

19

Åbningstider i julen
23. december 7.00-19.00
24. december 7.00-12.00
25. december lukket
26. december 7.00-12.00
31. december 7.00-12.00
01. januar lukket

Asketræ i tårn tørret 2 m3 (leveret ved 3 stk ) . . . . kr stk 1599,Vådmørtel 25 kg 10 ps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr ialt 250,16x27 mm lister 100 mtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr
100,Indv. døre Dannebrog hvid modul 80x210 cm
m. hvidmalet karm 2 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr ialt 1200,Dørplader kr stk 75,Massiv dørplade, 50 mm, 84,5x211 cm, 1 stk . . . kr
200,Skyggetov natur 50 mtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr ialt 250,Skyggetov grå 55 mtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr ialt 250,12 mm hvidmalet loftplader, 60x120 cm
m. not og fjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr pr. m2 69,Betontagsten grå 100 m2 incl. 12 mtr rygning
og 30 stk db-vinget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr ialt 4999,Pvc trapetzplader rest 20 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . kr ialt 200,Tapetrester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr rl
15,Vinduesplader laminat længde 410 cm
bredde 25 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr stk 125,bredde 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr stk 135,bredde 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr stk 145,Terrassedør, gråmalet, 10 felter 92x230 cm
uden karm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr stk 600,Terrassedør, gråmalet, 8 felter 103x205 cm
uden karm, 2 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr stk 600,Fast karm, hvidmalet, 58,8x144,8 cm, 1 stk . . . . kr stk 500,Fast karm, hvidmalet, 93,3x144,8 cm, 2 stk . . . . kr stk 700,Dannebrogsvindue, gråmalet, 2 fags
95x119 cm, 1 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr stk 1500,Dannebrogsvindue, gråmalet, 2 fags
95x138 cm (prøvemodel), 1 stk . . . . . . . . . . . . . . kr stk 500,Topstyret vindue, hvidmalet, m. råglas
120x78 cm, 1 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr stk 800,Topstyret vindue, gråmalet, 90x100 cm, 1 stk . . . kr stk 800,pvc drejekip vindue rød 95x120 cm, 1 stk . . . . . . kr stk 700,Åbningstider
Mandag – fredag kl. 8.00 - 17.00
Lørdag
kl. 9.00 - 12.00

Priser er inklusiv moms.
Kontant betaling.
Levering efter aftale.

Alm. åbningetider

Hverdage 7.00-19.00
Lørdag og søndag 7.00-16.00

Kliplev Søndergade 10, Kliplev ∙ 6200 Aabenraa ∙ Tlf. 7468 1300
www-kliplev-lavpris.dk ∙ mail@kliplev-lavpris.dk

Beboerne må derfor indstille sig på et lyshav i vintermørket fra en mark, der
ellers bliver drevet landbrugsmæssigs af Mogens
Dall, der er formand for
Landbo Syd.
Det er ret dyrt at bore
efter olie. Prisen er 1,5
millioner kroner i døgnet
at holde det store maskineri i gang. Boret skal ned
i 3.000 meters dybde for
at nå frem til de lag, hvor
seismiske målinger har
indikeret, at der kan være
olie.
Boret skulle faktisk have
været placeret midt i en
idyllisk sø, som den jagtglade Mogens Dall sætter
stor pris på.
Nu borer folkene bag
undersøgelsen i stedet ned
et stykke derfra, hvorefter
de drejer boret i næsten
vandret stilling over mod
det interessante område.
Alene den manøvre koster
én million kroner.
Boreriggen er 52 meter
høj og af den gamle manuelt betjente slags. Det
bliver nok sidste gang,
den kommer i arbejde.
De nye tårne kan betjenes af en mand bag en
computerskærm.

Fem milliarder
kroner
Samlet er udgiften for undersøgelserne omkring 100
millioner kroner for det
polske selskab, PGNiG,
men målet er også i bedste
fald at finde 30 millioner tønder olie og et par
milliarder kubikmeter
gas til en værdi af 5 milliarder kroner. Det danske statslige olieselskab,
Nordsøenheden, har en
andel på 20 procent. 
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Debut for kirkekor

Nyt pizzaria
Ooaghlani åbnet "V-B
Pizzaria" på Varnæsvigvej
2 i Varnæs.
Han har 16 års erfaring
med at lave italienske pizzaer, og har i de seneste 4
år drevet Stella Pizzaria i
Gråsten. 

Af Gunnar Hattesen

Efter en gennemgribende renovering er der åbnet et nyt
pizzaria i Varnæs.
Foto Jimmy Christensen

Det har været svært at
være pizza-sulten i Varnæs
gennem længere tid.
Men nu får byen en ny
pizza-restaurant.
Efter en gennemgribende restaurering har Aen

FELSTED MENIGHEDSRÅD

Bil i grøften
Selv om det er tøvejr om
dagen, bliver vejbanerne
glatte og usikre om natten i denne tid. Det snød
en bilist onsdag aften,
som måtte i grøften på
Sønderborgvej i nærheden
af Bovrup.
Bilisten rullede flere gange rundt med bilen, inden

Syng nu i kirken

Schulstad det
gode rugbrød

Tilmelding senest den 27. december 2011

Husk Generalforsamling
Tirsdag den 24. januar 2012 kl. 14.00
Dagsorden ifølge lovene
Med efterfølgende pakkelotto (værdi 20 kr)

00
Fuglsang
julehvidtøl

10

00

BAGEREN ÅBNER
Lørdag kl. 7.00 | Søndag kl. 7.00

JULESOKKER
Kan afhentes
fra 22. december
fra kl. 15.00

Søndagstilbud
14.00 - 16.00

ALT JULEPYNT

÷75%

gælder ikke julepynt
ved blomster

Gerne forudbestilling
Direkte nummer
blomster

29 21 22 62

6 stk

10

mellem 14.00 og 16.00
kom og hils på dem

Flotte julebuketter

Spar
25,75

00

Bestyrelsen serverer
juleglögg og Karen Volf
æbleskiver
Søndag 18. december

Spar
10,25

Spar
9,95

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

Mad fra Hans Jørgen Leonhard. Harlekin fra
Vojens spiller tilmelding nødvendig på 7468 5644

Bestyrelsen

950 gr.
pr. stk.

30

Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 12.00

Vel mødt
til salmesangsaften
i Felsted Kirke

600-900 gr.

00

I Felsted forsamlingslokaler

Projektet ledes af kirkesanger Thorbjørn Larsen
og sognepræst Oliver Karst, der hver gang vil
præsentere nogle af de mest populære salmer, som
vi også vil synge, og efter aftenens strabadser vil
man blive budt på en kop kaﬀe i sognehuset.

Kartofler

pr. ½ kilo

Nytårsfrokost

Onsdag den 14. december
kl. 19.30-21.00

Karsten Iwersen
Søgårdvej 15, Kliplev
6200 Aabenraa
Telefon 7468 8324
Mobil 2140 8332

Hamburgerryg

Felsted - Bovrup - Varnæs

Inspireret af dette, da netop sangen
er så vigtig i kirken, vil Felsted Kirke
gerne indbyde til salmesangsaften

KLIPLEV AUTO& TRAKTORSERVICE

10

Det nydannede kirkekor
havde søndag aften debut
ved en julegudstjeneste
i konfirmandstuen ved
Kliplev Kirke.
Det trange rum var fyldt
til bristepunktet, men
trods de trængte forhold,
evnede sognepræst Eva
Wiwe Løbner at skabe

en god og stemningsfuld
gudstjeneste. Det nydannede kirkekor gjorde også
sit hertil. Koret er dannet
af Ensted og Kliplev kirkesogne, og det var første
gang de sang i Kliplev. Det
er et stort aktiv for de to
sogne, hvis koret fortsætter. Der blev sluttet af med
kaffe og kløben. 

Pensionistforeningen

Sådan kunne man forkorte Biskop Niels Henrik
Arendts budskab til de danske kirkegængere
i et interview i Kristeligt Dagblad tidligere på
året, hvor han også påpegede vigtigheden af,
at skolerne stadig får børnene til at synge.

køretøjet landede på taget.
Bilisten blødte fra tommelfingeren og havde ondt i
nakken efter uheldet.
Politiet tog en blodprøve,
da bilisten var under mistanke for at have drukket
for meget, inden han satte
sig bag rattet. 

Af Jens Jaenicke

max 5 x 6 stk pr. kunde + pant

Tilbudene gælder fra onsdag den 14. december
til lørdag den 17. december

Hverdage
9.00 - 12.00
Der tages forbehold
mod trykfejl og udsolgte varer.

Kliplev

Stor juleåbning på søndag

Sundeved

Ullerup får ny butik

Piger får nye dragter
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Helle og Henrik Ohlsen har renoveret Qvik to Go butikken i Ullerup.
Af Søren Gülck
Efter en større ombygning
fremtræder butikken på
Q8 tanken i Ullerup med
et mere strømlinjet design
under navnet Qvik to Go.
Ombygningen har stået
på i nogle uger og torsdag
kunne Helle og Henrik
Ohlsen slå dørene op til
deres nye butik.

Mange kunder og forretningsforbindelser lagde
vejen forbi for både at ønske tillykke og se de muligheder, kunderne fremover
får med den nye lokale
nærbutik.
Noget vi glæder os meget
til at præsentere er, at vi
fra tidlig morgen har frisk
brød på hylderne. Vi bager
selv løbende hele dagen.

Så kunderne vil opleve, at
brødet er lunt. Naturligvis
er det en stor satsning,
men vi vil overleve i branchen og fortsat have både
butik og kiosk. Derfor må
vi levere det, kunderne
forventer af en moderne
tankstation, siger Helle og
Henrik Ohlsen. 

Kom ind og oplev vores
nye Qvik to go butik
Vi bager selv og har frisk brød
på hylderne hele dagen
Varme
rundstykker
alle hverdage
fra kl. 06.00
Prøv en af
vore mange
hurtige Qvik to
go menuer

Frisk franskbrød og rugbrød
i flere varianter

Sundeved Håndboldklubs U 14 piger har fået nye dragter, som er sponsoreret af Bredena
Systemudvikling i Sønderborg og Revisions- og Regnskabskontoret i Sønderborg.
Læserbrev

Politikere lytter
ikke til os
Igennem fremtidens
skole er der kommet
mange gode forslag til
at hæve kvaliteten bl.a.
øget timetal, fokus på
læsning, regning, IT og
sprogundervisning.
Vi oplever, at debatten
har flyttet fokus fra kvalitet til økonomi. Derfor
spørger vi, hvad er det
skolelukninger kan bidrage
med i forhold til kvalitet?’
Er det bedre læringsmiljø,
hvor eleverne kun har 1,5
m2 plads pr. elev?
Får vores børn bedre

undervisning med op til
28 elever pr klasse?
Når den sociale udvikling
bremses som den vil gøre,
når børnene får op til 12
kilometer til deres klassekammerater, vil det også
påvirke læringen negativt.
Kan vi byde vores børn
dette?
Har I som politikere
egentlig lyttet til os - vurderet vores forslag – eller
var beslutningen truffet på
forhånd?
Hvorfor lukke
Bakkensbro skole, som er
så velfungerende. Lad os

Dødsfald
Stort udvalg i kager

Husk vi altid det du står og mangler
ÅBNINGSTIDER
Hverdage: 06:00 - 20:00 · Lørdag og søndag: 07:00 - 20:00
Servicestation · Avnbølvej 2 · 6400 Sønderborg · www.Q8.dk

Fhv. slotsbetjent Erik
Christensen, Kalvetoft 37,
Ullerup, er død, 85 år.
Erik Christensen stammede fra Vendsyssel. Han
kom til Sønderjylland som
18-årig, hvor han aftjente
sin værnepligt på Tønder
Kaserne. Efter soldatertiden blev han portør på
Tønder Sygehus.
Det var her, han mødte
sin kommende hustru,
Helene Christiansen.
Sammen fik de tre børn,

men parret valgte på et
tidspunkt at gå hver til sit.
Senere blev Erik
Christensen gift med
Gudrun, som havde fire
børn fra et tidligere ægteskab. Både Helene og
Gudrun døde for seks år
siden.
Erik Christensen arbejdede som arbejdsmand
flere steder gennem sit liv.
Han havde blandt andet
job på Holdbi Savværk og
Gråsten Teglværk.
I 20 år var han

vise jer, at vi også er en
del af en storkommune og
gerne vi give vores børn
kvalitet i folkeskolen.
Kære politikere: Tænk jer
godt om, når I skal tage
beslutningen. Er skolerne
først lukket, er skaden
sket!
Og hvordan vil det være
for jer, at skulle se jer selv i
spejlet bagefter, når I løber
fra valgløfterne om ikke at
lukke skoler.
Og kære socialdemokrater: Kæmp lige som os, red
hvad reddes kan og vær
med til at gøre en forskel,
som I kan være stolte af.
Bevar Bakkensbro. Et
godt sted at være. Et godt
sted at lære.
Maibritt Neumann
og Jette Schøne
slotsbetjent på Gråsten
Slot. Han var glad for jobbet, hvor han gik vagter
året rundt og hjalp til med
forefaldende arbejde på
slottet.
Hans store hobby var havearbejde, og han elskede
at gå i haven. Han holdt
også meget af familielivet
og at have gæster.
Han efterlader sig tre
børn. John Christensen
bor i Varnæs, Else
Nielsen i Bogense og Lars
Christensen i Sønderborg.
Derudover efterlader han
sig seks børnebørn og fire
oldebørn. 
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250 til fantastisk 100-års jubilæumsfest
250 mennesker mødte op til
en hyggelig eftermiddag for
at fejre 100-års jubilæet.
 Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen
Der er kørt mange hestevogne og biler til
Forsamlingsgaarden
Sundeved i Vester Sottrup

siden det blev stiftet i
1911. Søndag eftermiddag
blev Forsamlingsgaarden
Sundeveds 100 års jubilæum fejret med manér.
- Vi er glade for at

kunne byde velkommen
til dette stolte hus, sagde
formanden Eluf Nielsen
og erindrede om, at det
allerførste forsamlingshus i

Vester Sottrup blev opført
allerede i 1899.
- I 1907 fik Stenderup
Frimenighed en ny præst,
Jørgen Eriksen, som året
efter stiftede Sundeved
Ungdomsforening. Han
fik samlet så mange penge
sammen, at det blev muligt at bygge på grunden
her, fortalte Eluf Nielsen
om Forsamlingsgaardens

tilblivelse. Huset blev indviet 11. december 1911, og
indvielsestalen blev holdt
af Rigsdagsmand H.P.
Hanssen, Nørremølle.
Huset hr i 100 år været

samlingspunkt for de
mange foreninger i sognet,
og det har været brugt
til diletantforestillinger,
familiefester, koncerter,
foredrag, gymnastikopvisninger og juletræsfester. 

Formanden Eluf Nielsen på
talerstolen fra 1916.
 Foto Jimmy Christensen

Forsamlingsgaarden
holder liv i Sundeved
Af Gunnar Hattesen
Dannebrog vajede i vinden,
den røde løber var foldet
ud og den store sal var fyldt
med 250 festglade mennesker, da Forsamlings
gaarden Sundeved fejrede
100-års jubilæum.
Et af jubilæumsfestens

højdepunkter var, da
formand for Aktivitets
udvalget, Arne Mandrup,
tog de 250 gæster med på
en kavalkade gennem 100
år.
Arne Mandrup mindede
om, at 1. Verdenskrig kostede 48 faldne i Sottrup
Sogn. Ved afstemningen

i 1920 havde 795 stemt
dansk ud af 898 mulige.
I 1928 var der landsstævne på Dybbøl Banke,
og det vakte morskab i forsamlingen, da en flok ældre
gymnaster under ledelse
af Margrethe Wind gik på
scenen og lavede gymnastik
anno 1928. 

En flok veltrænede gymnaster lavede gymnastik anno 1928.
Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER
– TING – TØJ
og gør et godt køb

Revy som i gamle dage

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13

Af Gunnar Hattesen

VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Den stod på rødvin og
sandwich, kaffe og kage
og god underholdning, da

Det flotte jubilæum blev
fejret med en række glansnumre. Her er det Peter
Brodersen, som trykker den
af på scenen.
 Foto Jimmy Christensen
Mobility
scooter

El-cykler

fra

7.999,-

Ritter Trim
v/ Ove Ritter

fra

8.999,-

Lundsgårdsvej 18, Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 46 86 25 · Mobil 40 21 86 24
www.rittertrim.dk

Foto Jimmy Christensen

den store sal var trukket
i fødselsdagstøjet for at
fejre Forsamlingsgaarden
Sundeveds 100-års
jubilæum.
På scenen var der revy
som i gamle dage. Maren
og Jensigne optrådte med
nogle glansnumre, og
stemningen var helt i top,
da Peter Brodersen med
god støtte af Kor 92 sang
gamle evergreens såsom
"Du gamle måne" og "Gå
med i lunden". 

Sundeved Revy
På loftet på
Forsamlingsgaarden
Sundeved havde Røde
Kors dækket op til kaffebord, som i 1911. I

datastuen kunne man se
hele Sundeved Revyen fra
1992 som film. Og i drejeværkstedet var der livlig
aktivitet. 

Stor juleåbning på søndag
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Hørt i byen Stegt flæsk med persillesovs
I forbindelse med kredsmøderne i slageteriet
Danish Crown er Hans
Jørgen Alnor, Tråsbøl, og
Hans Andresen, Perbøl,
blevet nyvalgt til repræsentantskabet. Ud trådte
Hans Wildenschild,
Rinkenæs.

Borgmester Aase
Nyegaard skal være med
til at fejre Dronning
Margrethe, når hun holder fest i anledning af sit
40-års den 14. januar.
Borgmesteren er inviteret,
da Gråsten Slot ligger i
kommunen.
Dilettanterne i Kværs er
gået i gang med at indøve
replikkerne til stykket
Tante Jutta fra Kalkutta.

eller pandestegte rødspættefileter

Juleafslutning
Gråsten Idræts- og Gymna
stikforening holder onsdag
den 14. december kl. 18.30
til 21.00 deres traditionelle
juleafslutning for medlemmer og deres familie.
Arrangementet foregår på
Gråsten Landbrugsskole.
I år er der atter stor tilmelding til dene hyggelige

aften. Hele 332 har meldt
deres ankomst.
Aftenens program består
af luciaoptog, en kort forevisning af, hvad holdene er
i gang med, sang og dans
om juletræet, besøg af
julemanden, som deler godteposer ud til børnene og
måske laver et par spring på

Johanne og Kaj Hansen
i Nybøl har igen i år
nydt at optræde som
julemand og julenisse i
Ulsnæs-Centret.
Det blev årets fest i
Synnejysk Ambassade
i København, da de
forleden fik overrakt
Æres Rummelpotten.
Foreningen består af gode
sønderjyder, som er udvandret til København.
Ambassaderådet består
af blandt andre skuespilleren Asger Reher, der
stammer fra Gråsten.
Anette Fogt har lukket
sin frisørsalon i Kværs.
Gråsten Fjerkræ kommer
ud af 2011 med et rekord
overskud på over 1 million kroner. 

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

78,-

teamtracken, kaffebord for
de voksne og redskabsbaner
i hallen til børnene, hvor de
kan få brændt dagens sidste
energi af.
- Det plejer at være en
rigtig hyggelig aften, siger
Dorthe L. D. Kristensen,
som glæder sig til det store
fremmøde. 

Alle ønsker sig
et portræt
til jul …

Historisk Forening for
Graasten By og Egn er nu
oppe på 465 medlemmer.
I løbet af 2012 vil drikkevandsboringerne i
Kværs blive lukket. Ud
af vandhanerne hos de
240 husstande vil i stedet
flyde vand fra Stubbæk.
Derfor skal der i det nye
år trækkes en 10 km lang
vandledning fra Stubbæk
til Kværs.

kr.

VI FOTOGRAFERER
OGSÅ TIL
JULEKORT

Tinsoldaten
Øl- og Vinstue
Ny åbningstider
Mandag 19. december ...................... kl. 11 - 22
Tirsdag 20. december ...................... kl. 11 - 22
Onsdag 21. december ...................... kl. 11 – 22
Torsdag 22. december ..................... kl. 11 – 23
Fredag 23. december ....................... kl. 11 – 02
Juleaftensdag 24. december ..................Lukket
Søndag 25. december ...................... kl. 11 – 02
Mandag 26. december .................... kl. 11 – 22
Tirsdag 27. december ...................... kl. 11 – 22
Onsdag 28december ....................... kl. 11 – 22
Torsdag 29. december ..................... kl. 11 – 23
Fredag 30. december ....................... kl. 11 – 02
Lørdag 31. december ....................... kl. 11 – 15

www.1747.dk

HVER ONSDAG HELE DAGEN

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

Sæt julegaven
i glas og ramme
Vi indrammer og
laminerer fotos mv.
Helt frem til jul
Padborg
Glarmesterforretning
Oksevej 4 • 6330 Padborg
goglas.dk • info@goglas.dk
74 67 03 00 eller 27 25 03 00

Åbningstider: mandag-fredag 9-18 - lørdag-søndag lukket

Julebuffet
ud af huset

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:
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

Pr. kuvert kr.

10350

MIN. 12
PERSONER

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

Glædelig jul samt et godt nytår til
alle vore kunder
Ønskes af Gitte, Klaus, Steen, Lærke,
Charlotte og Kim

Gråsten Avis udkommer ikke mellem jul og nytår.
Årets sidste udgave kommer på gaden
den tirsdag den 20. december.
Vi vender tilbage i det nye år tirsdag den 3. januar.

Tinsoldaten

Redaktionen på Gråsten Avis ønsker alle
sine annoncører og læsere en rigtig glædelig jul

Øl- og vinstue

Nygade 8A, Gråsten

Telefon 7465 2448

Stjernejul i slotsbyen Gråsten
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Lad os opfylde dine boligdrømme......
Ejerlejlighed i Gråsten

Gråsten
A D Jørgensensgade 1, 1. th
Sagsnr. 240 Her er muligheden
for, at få en ejerlejlighed beliggende i centrum af Gråsten by. Du har
gåafstand til indkøb, læge,
tog/busstation og en flot natur
mm. Lejligheden fremstår pæn og
velindrettet.

Ejerlejlighed

Pris:
Udb.:

540.000 Brt.:
30.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.821/2.857

84/13

1/1

th/3

Stort familiehus

Rinkenæs
Vårhøj 20
Sagsnr. 29-3 Villaen der er opført
i gulesten og med eternittag. Her
er plads til, at den store familie kan
trives i gode rammer. Villaen har
fået opført 1.sal i 1978, hvorfra kan
man nyde udsigten til Flensborg
Fjord.

4.454
4.156

1.150.000 Brt.:
60.000 Nt.:

803

2/4

Indflytningsklart hus

2

1- familieshus

Pris:
Udb.:

7.137
6.426

1966

1- familieshus

1.490.000 Brt.:
75.000 Nt.:

863

1/4

Indflytningsklart parcelhus

Kværs
Nørretoft 19
Sagsnr. 330 Huset fremstår velindrettet og indflytningsklart. Et billigt hus, perfekt til førstegangs køber eller hvis huset er blevet for
stort. Huset er beliggende i Kværs,
hvor der findes gode sportsfaciliteter.

8.765
7.573

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.080/3.870

140/34

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.521/3.569

204

Gråsten
Stjernevej 21
Sagsnr. 143 Huset er beliggende
ved Gråsten skov og dog med kort
afstand til indkøb og gode fritidsaktiviteter. Huset fremstår
pænt og velholdt med bland andet
nye vinduer fra 2002.

1925

1- familieshus

Pris:
Udb.:

Parcelhus ved skoven

1

1961

1- familieshus

Pris:
Udb.:

745.000 Brt.:
40.000 Nt.:

4.596
4.000

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.344/2.208

121

871

1/3

Velindrettet parcelhus

1

1971

1- familieshus

Meget velholdt villa

Gråsten
Nalmadebro 34
Sagsnr. 363 Charmerende villa
som fremstår flot renoveret med
vandskuret facade, termovinduer
fra 2002/2006 og tag fra 1999. Til
husets boligareal kommer en
yderst anvendelig kælder på 69
kvm.

1- familieshus

Pris:
Udb.:

1.490.000 Brt.:
75.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 4.206/3.846

119/69

1.063

1/3

Vedligeholdt hus

Adsbøl
Smedebakken 4
Sagsnr. 275-4 Huset er beliggende i et roligt kvarter i Adsbøl med
gåafstand til Nybøl Nor, hvor der
også findes en god badestrand. Til
huset hører pæn have med mange
hygge-hjørner. Et pænt hus med
gode kvaliteter.

8.711
7.430

2

1949

1- familieshus

Pris:
Udb.:

995.000 Brt.:
50.000 Nt.:

6.015
5.163

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.879/2.686

119

680

1/2

1

Andelsbolig med billig husleje

1964

Andelsbolig

NYHED

Adsbøl
Sønderborg Landevej 95
Sagsnr. 210 Super flot og indflytningsklart hus med en god boligindretning. Huset er siden 2005 blevet flot renoveret med bl.a. 2 badeværelser, køkken, tag, gasfyr
m.m. Fra balkonen på husets bagside er der en god udsigt til marker.

Pris:
Udb.:

1.190.000 Brt.:
60.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.439/3.119

174

432

2/3

Ejendom perfekt til hestehold

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 fremtræder
pænt og delvist renoveret.

7.027
5.973

Pris:
Udb.:

2

1900

Nedl. landb.

2.490.000 Brt.:
125.000 Nt.:

15.045
11.991

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 7.197/5.800

142

59.783

1/4

2

1909

Egernsund
Æblehaven 7
Sagsnr. 404 Huset er beliggende
på lukket vænge i Egernsund, med
gåafstand til vandet. Huset som er
opført med betontagsten, har et
pænt og velindrettet boligareal. Til
huset hører carport og flisebelagt
indkørsel.

Pris:
Udb.:

1.095.000 Brt.:
55.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 2.842/2.826

127

720

1/3

1

Sommerhus i attraktivt kvarter

Egernsund
Teglbakken 22
Sagsnr. 314 Ønsker du et feriested der er dit eget, så kunne dette
sommerhus være det helt rigtige
valg. Sommerhuset fremstår traditionelt og er beliggende yderst attraktivt sommerhusområde.

6.315
5.564

Pris:
Udb.:

1983

Fritidshus

720.000 Brt.:
40.000 Nt.:

4.724
4.130

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 3.092/2.831

51

803

1/2

1

Ullerup
Trekanten 40
Sagsnr. 414 Boligen ligger selvstændigt med egen have og carport. Til boligarealet kommer en
udestue på 14 kvm. En pæn andelsbolig med en lav månedlig ydelse,
som gør den ekstra attraktiv.

1977

Andelsbevis:
Mdl. boligafgift:
Mdl. forbrugsafg. a/c:

84

1/2

1

Godt solidt hus

Blans
Bækgade 4
Sagsnr. 389 Solidt rødstenshus i
roligt kvarter i Blans. Huset er beliggende på en stor hjørnegrund
med velholdt have. Fra huset er der
ikke langt til friskole, købmand
samt Ballebro hvor der findes god
badestrand.

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

395.000
2.507
647

1989

1- familieshus

Pris:
Udb.:

490.000 Brt.:
25.000 Nt.:

3.159
2.893

Alternativ finansiering:
Pauselån® F1
Brt./net: 1.615/1.673

98

1.057

1/3

2

1961
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Nr. 12 / 1. årgang
13. december til 20. december 2011

Danmarks flotteste julebelysning

Marie og Jes Petersen har den kønneste julebelysning i Danmark.
Foto Fuzzy Mikmak
Af Gunnar Hattesen
- Det koster 5.000 kroner ekstra
Lyskæder i hvidt, gult og blåt. En på elregningen i december,
blinkende julemand med kane og fortæller ægteparret Marie og Jes
rendsdyr.
Petersen, som hver dag glæder
hundredvis af forbikørende med
Hos Marie og Jes Petersen på deres flotte julebelysning.
Fjordvejen 99 A i Rønshoved har
de haft travlt med at pynte huset Det tager en uges tid at hænge de
og haven op til jul. Julesceneriet mange kæder op og få det hele
vækker så megen opmærk- stillet an.
somhed, at forbikørende på
Fjordvejen mange gange stopper - Vi har opsat 15.000 lysende
op for at kigge på. Når huset er pærer, og vi har vel investeret
oplyst, lyser det hele nabolaget omkring 50.000 kroner i juleop.
belysningen, fortæller Marie og

til
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r
ra
i 2 ne
01
1!

Kruså Rengøringsservice
Ren effektivitet

•
•
•
•

Vinduespolering
ALLE former for rengøring
Ferieafløsning
Medlem af hjemmeserviceordningen

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

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

Hallo - se her
Vi har udvidet vores “Græske buffetdag” ... nu også

mandag og tirsdag

Marie og Jes Petersen har pyntet deres hus i Rønshoved med flot julebelysning.
Foto Fuzzy Mikmak
Jes Petersen, som også kommer i
godt humør af de mange lys. Det
er 7. år i træk, ægteparret har
opsat julebelysning på huset i
Rønshoved.

Sidste år modtog ægteparret en
check på 5.000 kroner fra et
landsdækkende firma, som kårede
dem til at have Danmarks flotteste julebelysning.

Vognmand

Mathias Jessen A/S
• Slamsugning
• Kloakservice

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

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

murerarbejde

reparationer
flisearbejde
om- og tilbygninger

til særpris

f10,–
Alte Zollstraße 44
24955 Harrislee
Tlf. 0049 (0)461 - 75185
www.essen-in-flensburg.de & dk

Tlf. 74 67 44 07

lbar
industrivhaejr. ens GrilPadborg
altid stort udvalg
,
Ring hvis du ej vil vente
.
nte
he
men selv det

Pølsemix  35 kr.
Big burger 35 kr.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

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

Tlf:: 74673338
www.grillbaren.dk

Åbningstider i julen:
9.00 - 20.00
LUKKET
LUKKET
LUKKET
9.00 - 22.00

28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.

9.00 - 22.00
9.00 - 22.00
9.00 - 22.00
10.00 - 15.00
13.00 - 19.00

Sindbad Market
Tyrkiske Arabiske og Kosovo
specialiteter

Adnam Sharbatsy

Mange
billige
tilbud

Bil-tlf. 22 25 84 07

Hans emil nissen
Hærvejen 40 - Bov - 6330 Padborg

Apenrader Str. 75 · 24939 Flensburg

Tlf. 0049 461 589 70 121

Åbningstider: Man-lør fra kl. 8.30 - 20.00 / søndag lukket

BovAvis
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Juleaften i Padborg

Gudstjenester
Bov Kirke

d. 18. december kl. 10.00 

Daugaard

Kollund

d. 18. december kl. 19.30 

Daugaard

Holbøl Kirke

d. 18. december kl. 10.00 

Christensen

Holbøl sogne
sogne
Bov & Holbøl

Søndag d. 18. december, 4. søndag i advent
sker der noget særligt:

Bliv klogere på biblen:
Fortællegudstjeneste i Holbøl kirke
kl. 10.00 v/ Hanne Christensen

Profeti og opfyldelse - Forudsigelse af Messias /
frelseren, Jesu fødsel.

Kom i julestemning:
Musikgudstjeneste med læsninger
Kollund kirke kl. 19.30
v/Majbrit Daugaard
Eller en helt almindelig:
Højmesse i Bov kirke kl. 10.00
v/Majbrit Daugaard

Der tilbydes fortsat kirkebil:
Kollund kirke tlf. 74678807,
Bov kirke tlf. 74673559
Holbøl kirke tlf. Tlf. 7033 8338
Bestilles dagen før: Bov og Kollund inden kl. 10.30,
Holbøl mellem kl. 8-9.
Det fælles kirkekontor har åbent mellem jul
og nytår på hverdage kl. 10-12.

Fælles omstilling. & hjemmeside

Tlf .74670917 www.bovsogn.dk

BovAvis

Lorens Nielsen tilbyder igen at holde juleaften på Lyren.

Hjertelig tak

for opmærksomheden ved min fødselsdag.
Med venlig hilsen
Kathrine Hohlmann

JULETRÆR OG
PYNTEGRØNT
direkte fra
Skovgården

Mulighed for “fæld selv”
Åben: Man. - fred. 14-17
weekend 10-17
Bjarne Tange · Savværksvej 4,
6340 Kruså · Tlf.: 74 67 06 61

Din lokale avis

Buketter, dekorationer, bårebuketter, kranse,
kistedekorationer.

Juleafslutning

onsdag den 14. dec. kl. 13.30 til 16.30
på Valdemarshus Sundheds- og
Aktivitetscenter i Padborg
Mød op til en hyggelig eftermiddag og syng med på
de kendte julesalmer

Af Gunnar Hattesen

Fængslet

Husk vi bringer gratis ud til kirkerne i Bov,
Holbøl og Kollund
Flensborgvej 18
6340 Kruså
74 67 33 33

Åbningstider:
Mandag lukket
Tirs. til fre. kl.
10.00 – 17.30
Lør. og søn. kl.
10.00 – 13.00

Sangkoret præsenterer deres program af dejlige
julesange.

Fotografering

Husorkesteret underholder med julemusik

til hverdag og fest,
vores priser er bedst.

Vi får besøg af Luciabørnene fra ”Stjernen”
og julemanden har poser med til børnene
Paul Møller - tidligere sognepræst underholder.

Alle former for fest fotografering.

Der serveres kaffe og hjemmebag.

Hjemmeside www.fm-foto.dk

Alle er velkommen

Ring og hør nærmere.
Tlf. 60 80 31 63

Bussen kører
Brugerrådet og Pensionistforeningen

Lorens Nielsen indbyder igen
i år til juleaften på Lyren i
Padborg til dem, for hvem
kredsen omkring juletræet er
blevet for lille.
Selve arrangementet starter
klokken 15, hvor deltagerne
hjælpes med at pynte op og
lave mad.
Doris Pørksen Schmidt fra
Den Gamle Kro i Gråsten har
meldt sig som madmor, og
hun vil hjælpe med at lave

Arkivfoto
maden, som bliver god gammeldags sønderjysk julemand.
Der vil naturligvis også være
ris’amande med mandelgave.
Der skal selvfølgelig danses
om juletræet og synges, rafles
om små pakker og hygges til
omkring klokken 23.
Der er mulig for indkvartering. Alt er gratis, og alle hjælper det, de kan. Også med
oprydning og rengøring af
værelse.
Tilmelding til Lorens Nielsen
tlf. 4037 0378.

Den tidligere skoleleder af
Grænseegnens Friskole i Holbøl har fået forlænet sin
varetægtsfængsling med fire
uger.
Den 52-årige mand er sigtet
for at være i besiddelse af

BovAvis
Søren Gülck
23 23 73 37

sg@bovavis.dk

Kaj Iversen

børneporno og for at have taget billeder og optaget video af
sin afklædte steddatter på 11
år. Han er desuden sigtet for
at have befølt hende på
brysterne.
Manden blev første gang
varetægtsfængslet 11. november. Han accepterede forlængelsen af fængslingen, så det
blev klaret uden et møde i
retten.

51 51 94 13

ki@bovavis.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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åbningssalg
Vi giver på alle
varer

÷20%
i hele december

Jakkesæt
Skjorter

2 stk.

g39,-

V-hals/cardigan
g49,-

Jeans

Normal pris g95,Nu g45,-

Tee

Alle farver g20,-

99,g50,g60,g80,g34,-

g

Gabba
Jeans
i hele dec.

÷25%

2 stk.

2 par

id.Jeans Tee - Sweat

2 stk.

i hele dec.

÷25%

Vi serverer kaffe - the - vin i hele december måned

Kom og gør en god handel

DEHN´S

Vi taler dansk
Angelburger Straße 24 · 24937 Flensburg
Tlf. 0049 176 30 535 140 · Fax 0049 461 904 920 68

BovAvis
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300 hilste på julemanden i Kollund

Af Gunnar Hattesen
Julemanden var det store
trækplaster, da der lørdag eftermiddag var julesammenkomst hos Bindzus Elservice i
Kollund.

Det var en fin julestemning
blandt de henved 300 børn og
voksne.

Blandt de mange børn var det
naturligvis julemanden som
påkaldte sig mest opmærk-

somhed. Der blev sunget julesange og danset om juletræet
og alle fik en julepose.

Børnene på Julemærkehjemmet deltog også.
De voksne blev trakteret med

gløg og æbelskiver og ringridderpølser.

Julemanden var det store trækplaster i Kollund.

Foto Fuzzy Mikmak

BovAvis

Der blev danset rundt om juletræet.

Foto Fuzzy Mikmak

Kaj Iversen - tlf.: 51 51 94 13 - ki@bovavis.dk

Lukket
den 23. og
24. dec.

Køb og salg af
paller - gitterboxe og træbriketter
Oliver Steinhard

Am Oxer 43 · Harrislee
Tlf. 0049 461 770 32 97 · Fax 0049 461 770 25 05
bsg-gmbh@versanet.de · www.nord-palette.de

Bestil venligst
bord.
Vi har også a la karte
Skal de holde fest,
ring og hør.

Vores
buffet
Lad dig fortrylle af synet fra vores dejlige buffet, og vælg dine favoritter
efter din smag.

• gratis lånebil
• lakering og istandsættelse
•	Reparations lakering
• Hente og afleverings service
• Miljøvenlig vandlakering
•	Autoskader og Trafikskader
•	Karosseri reparationer

Forretter
Små stegte delikatesser, forskellige supper, Sushi
Hovedretter
And, hønsekød, kalkun, oksekød, svinekød og mange andre lækkerier, tilberedt som pande-, ovn- eller friturestegt.
Hertil et stort udvalg af friske grøntsager og forskellige svampe.

Desserter

Is, forskellige cremedesserter, honningbagt banan, frugtsalat.

14,50

Pris pr. person f

7,00

Børn under 10 år f

China-Restaurant He-Ly

Ochsenweg 85 · 24955 Harrislee
Tlf. 0049 461 716 28 · Fax 0049 461 150 84 97
Åbningstider: Alle dage fra kl. 17.30 til kl. 21.30
Am Oxer 43 · Harrislee · Tlf. +49 461 900 18 91

Du finder os lige syd for grænseovergangen Padborg
i samme bygning som “Zur Krone”.

BovAvis
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Hvad ønsker du dig i julegaver?

Alf Schultz, Padborg
- Jeg ønsker mig udelukkende et
godt helbred. Og måske et par
nye sko. Jeg skal fejre juleaften
hos min ekskone i Tinglev. Vi er
sammen hvert år. Det går faktisk meget bedre mellem os efter
vi blev skilt. Juleaften skal vi
spise kalkun.

Katrine Nederby, Bov
- Jeg ønsker mig parfume og tøj
og to søde børn. Det er de også.
Børnene er henholdsvis 13 og
16 år. De har en stor ønskeseddel, og jeg satser på at opfylde
deres ønsker. Juleaftenen fejrer
vi hjemme. Vi bliver os tre, og
vi skal have kalkun.

Skarpe priser!

Lizi Behn, Padborg
- Jeg ønsker at jeg må vedblive
med at have et godt helbred.
Juleaften fejrer vi hos min datter og børnebørn på Falster, og
vi kører selv derover. Det gør vi
hvert år. Vi skal spise gås og ris’
a la’ mande og ellers bare hygge
os.

Therese Solhøj Dahle, Padborg
- Jeg ønsker mig nogle smykker,
og så ellers nogle søde børn. Den
ene er 3 år, mens den anden
kun er 20 måneder. Vi fejrer jul
for første gang hjemme. Tidligere har vi fejret jul sammen
med mine svigerforældre. Vi
skal spise kalkun og flæskesteg.
Jeg er fra Norge, og elsker dansk
jul.

Lone Petersen, Padborg
- Jeg ønsker mig smykker og en
elpisker. Jeg skal fejre jul hos
min søster i Padborg. Vi bliver
7-8 stykker, som skal spise and
og citronfromage. Jeg regner
med at købe gaver for 2.000
kroner.

Restaurant

e
Schwyzer Stub

med div. fiskearter

Berner Schweinsschnitzel
stor frisk
Middagsbuffet g 7,90 Med
salatbar til
Aftenbuffet
g 11,00 begge buffeter
... naturligvis også à lá Carte!
lokale
Vi har extra ryge

Holm 9 · D 23937 Flensburg · 0049 (0) 461 27840
I hjertet af Flensborg - ved siden af Karstadt · www.essen-in-flensburg.dk - og .de

Allan Noyé, Bov
- Jeg ønsker mig en stor lottogevinst og et godt helbred. Jeg
skal fejre jul med familien i
Bov. Vi bliver 8-10 stykker. Vi
skal spise kalkun og ribbensteg.
Traditionen tro skal vi selvfølgelig også synge julesange og danse
rundt om juletræet.

Flammkuchen
Der heisse Däne

Hjertelig velkommen til

Græske Specialiteter

Af Gunnar Hattesen, Foto Anni Mikmak

Berner Svineschnitzel - paneret
med grøntsager
og pommes frites

b10.90

Restaurant Schwyzer Stube
Große Straße 77a, i Neptunhof am Nordermarkt
24937 Flensborg · Tlf. 0049 461 8072 4433
Åbningstider: Tirsdag til søndag fra kl. 10.30 til 22.00 · Mandag lukket

f8,50

Happs Bier und Weinstube
v/Katharina Jannsen-Ihle
Nordermarkt 6 · 24937 Flensburg
Tlf. 0049 152 292 31 579

Åbningstider:
man-søn fra
12.00-23.30

Lokale traditionelle retter

Restaurant på første sal og Bistro i stueplan.Tilbud fra den 29. november til den 31. december

Hold din ,
os
fest hos rs.
pe
Op til 60 ør
Ring og h .
is
efter pr

Grillplatte
Sat
13,30 e
Fiskeplatte
Sat
13,30 e
Grønlangkål

Med kålpølse, hamburgerryg, flæsk
og 1 jubilæums snaps
Sat

11,50 e

Frokost menu
i december fra kl. 12.00 til 14.30

Kruså

1) Kødboller i pikant kaperssauce,
kartofler og
rødbeder.

•Fleggaard

5,00 e

Wassersleben
•Fleggaard
•

Ring venligst for bordbestilling
Wassersleben 10 · 24955 Harrislee
Gode parkerings muligheder
Tlf. 0049 461 318 22 39
www.panorama-wassersleben.de

2) Kalkungryde med frugter
og risrand med
karryfløde.

5,50 e

3) Laksefilet i dildsauce,
blandet salat og
kartoffelmos.

6,20 e

4) Paprikagulasch
med pasta.



5,90 e

BovAvis
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Vellykket julekoncert

Uwe Christiansen sammen med sin kone Marianne og deres to børn Magnus og Mathilde.

Foto Fuzzy Mikmak

Nye
lokaler

Bov Kirke dannede forleden en
smuk ramme om en vellykket
julekoncert. Blandt de medvirk-

Af Gunnar Hattesen

ende var Padborg Sangkor,
Jernbaneorkestret og Bov Kirks
kor, som på en fin måde fik
tilhørerne i en god julestemning.
Foto Fuzzy Mikmak

Fysioterapeut Uwe Christiansen flyttede i weekenden ind i
nogle totalrenoverede lokaler
for fysioterapi, akupunktur og
træning på Trækobbel 3 i Padborg.
Han har i 15 år været praktiserende fysioterapeut i Padborg.

Niels har et godt tilbud til dig...
sKat tef r a d r ag

kr. 5.000.-

ris
KampasgogNmeonptering
inkl. mom

kr. 9.999.-

Haderslev · Vojens
Rødekro
Padborg
Vejen
Kolding
Rødovre
Lysbjergvej 6, Hammelev Østergade 72 Industrivej 7 Jættehøj 4 Koldingvej 49 Nyholms Allé 39

Tlf. 70 22 61 60 · vvs@soeberg.dk · www.soeberg.dk

WaviN vaNDvarMEr

5 gODE gruNDE
1. Miljørigtig komfort, intet vandspild og minimalt varmetab

• Ny Wavin vandvarmer placeres hvor eks. anlæg var monteret
• Tilpasning af eksisterende vand- og varmeinstallationer

2. Designet til at virke ved et lavt differenstryk
3. Stilrent design

• Opstart og indregulering
• Pris inkl. moms kr. 12.999.-

4. Høj kapacitet
5. Energibesparende

Årets julegave ide

Gør det selv pakke til stærkt nedsat julepris,
Tilbud gælder til 23.dec.2011.
Kan anvendes på eksisterende porte.
Gratis konsulent besøg
Landsdækkende service
Bredde op til 6000 mm
Højde op til 3400 mm

Port automatik til stort set
alle typer porte:
Dreje-, skyde-, industri- og
garageporte.
* Stort tilbehørs program
* Få tilbud på montage
* Ring for mere information

De tre skoler i Bov-området, Kruså Skole, Bov Skole og
Frøslev-Padborg Skole skal hedde enten Lyreskovskolen,
Lyreskolen, Tunneldalskolen eller Hærvejsskolen.
Det er de nuværende skolebestyrelser, som indstiller navnene
til byrådets udvalg for skole og dagtilbud.
Navnet Lyreskovskolen eller Lyreskolen har sammenhæng
med den nyplantede skov, Lyreskoven i Bov, og er valgt i
forventning om, at den ny, fælles skole som er vedtaget af
Aabenraa Byråd, skal ligge i Bov.

Indbrud
Ved et indbrud i en villa på Kristiansmindevej i Padborg
blev der stjålet en Addidas sportstaske, en 40 tommers fladskærm, et digitalt kamera og en MacBook Pro til en samlet
værdi af 24.000 kroner.

Jaguar
En 66-årig tysker fik totalskadet sin Jaguar ved et uheld på
den sønderjyske motorvej ved Kruså lørdag morgen. Tyskeren trak ud for at overhale en anden bil, men overhalingsbanen var glat, så den tyske bil kom i slinger. Tyskeren
ramte den danske bil og fortsatte videre over i autoværnet,
inden han endte i grøften.

Smugler
En tysk politipatrulje fortsatte ind over den danske grænse i
Frøslev i forsøget på at fange en khatsmugler. Manden valgte til sidst at smide den hollandsk indregistrerede bil på en
rasteplads og stikke af.
I vognen var der 287 kilo af de euforiserende khatblade.
Den tyske patrulje fik øje den bilen på motorvejen mellem
Tarp og Flensborg. Bilen var på vej mod den danske grænse,
men da det tyske politi forsøgte at få bilen til at stoppe,
satte føreren i stedet farten op.

• Bortskaffelse af eksisterende anlæg

Scan Agentur i julehumør

Skolenavne

Jagthytte
Ved et indbrud i en jagthytte i Frøslev blev der stjålet køkkengrej og værktøj.

pris eks.

40
Rarapgied
vippeport
til ga
X
Max. B 2750
2.480,2200 mm
H

Driftsikker tysk kvalitet
med patenteret super lydløs
tandstangs-teknik.
Soft start og stop, samt integreret 3 min. belysning

fra

incl. moms

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
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Ih hvor er det nemt
med portautomatik
Rudolf

BovAvis

Nyt tag på kirkeladen
Af Gunnar Hattesen
Bov Menighedsråd har holdt
øje med tagrygningen på

Kirkeladen i Bov. Årsagen var,
at der for nogle år siden opstod
en “bule”.

Menighedsrådet
besluttede
derfor tidligere på året, at der
skulle et nyt stråtag på bygnin-

gen, og det er håndværkerne
netop blevet færdige med at
lave.
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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

Dansk - Handyman
pejsebrænde

Priser fra
1.099/2 rm

ASK, BIRK, BØG, EG

Brændeværdi: Ca. 4.500 Kj/kg.
Længde: Ca. 25 cm
Tørt eller frisk træ,
Tårn med ca. 2 rummeter

energikoks

Dagspris

25 kg. sække
Brændværdi: Ca. 8.000 KCAL/kg.
Aske: Ca. 0,5%
Størrelse 30/90 mm
Gule eller hvide sække

Alle nævnte priser er inkl. tysk moms, ab lager Flensborg og gældende sålænge lager haves.
Der tages forbehold for udsolgte varer, trykfejl samt prisændringer.

Vi glæder os til at se dig hos os!
Åbningstider: Mandag-fredag fra kl. 09.00-17.00, Lørdag fra kl. 10.00-12.00
www.absolut-traepiller.dk

- 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

Tlf.:
0049 152
3678 1886

Naturpleje

Mobil: 22 48 05 18

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

ApS

Steens

Kruså Rengøring Center

blik & rør

Håndværkere har lagt nyt stråtag på Kirkeladen i Bov.
Foto Fuzzy Mikmak

Salg af professionelle rengøringsmidler og rekvisitter

Tilbyder malerarbejde, tømrer, gulv, have,
snerydning, små el-opgaver m.m.
Fast super billige priser gives

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

Portautomatik

Tilbud
og overslag
gives uden
forbindende

Malermester

Kiel Kristensens Eftf.

v/Boy Jacobsen - Skolevej 31 - Kollund

Tlf. 74 67 86 06

• 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

Tlf.: 29 49 00 34

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

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

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

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

DØGN VAGT
Tlf. 40 82 49 39

Malerarbejde og engrossalg

Norman
Rudbeck

www.krusaa-el.dk • info@krusaa-el.dk

René Pedersen · Kiskelundmarkvej 2a · 6340 Kruså

Afd. i Gråsten - Sønderborg - Kliplev - Tinglev

Tlf. +45 21 26 74 85
Fax +45 74 67 58 07
www.penselengros.dk
Åbningstider: Kun efter aftale

Ny størrelse:
PH 2/1 Bord

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

ALC Tømrer og
snedkerforretning ApS
Alt i tømrer og snedkerarbejde

Nyhed!

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

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

Tøndervej 23, Kruså • Tlf. 21 27 65 77 / 74 67 89 17
Mail: alc.jbc@mail.tele.dk • www.alc-toemrer.dk

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

Tapet & Væv · Spartling · Alt maling ude & inde · Bolig Udlejning

BovAvis
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Ny tvangsauktion
på Krusågård

døren. Jeg har set alle hans
film, blandt andet JFK og
Danser med Ulve.
Hvad laver du om 10 år?
- Jeg står stadig her i butikken.
Hvis genbrug ikke længere er
in om 10 år, så sælger jeg noget
andet.

Overskud

Af Gunnar Hattesen
Højeste bud på Krusågård var
på 20.000 kroner, da det fallerede grænsehotel forleden var
på tvangsauktion i Retten i
Sønderborg.
Det var Kredirforeningen
BRF, som begærede en ny
tvangsauktion, som afvikles
den 16. januar kl.10.00. Ved

den nye tvangsauktion starter
buddet ved 20.000 kroner, og
uanset om der kommer højere
bud eller ej, vil det gamle
hotel blive solgt.
Krusågård er en gammel herregård. Engang var det et flot
hotel med 50 dobbeltværelser,
som har stået tom og været
uopvarmet og uden strøm
siden 2010.

Christian Johannsen

Isenkram · Glas · Porcelæn
Flensborgvej 5 · 6340 Kruså

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

Ditte Nielsen

Foto Fuzzy Mikmak

Fem skarpe til Ditte Vennits Nielsen
Af Gunnar Hattesen
Navn: Ditte Vennits Nielsen
Alder: 51 år
Erhverv: Butiksindehaver af
Fru Sauterne i Kruså
Bopæl: Padborg
Hvad ville du gøre om, hvis
du fik chancen?
- Så havde jeg startet butikken
allerede for et år siden. Det er
dejligt at kunne glæde folk med
at købe flot tøj eller afhjælpe
dem med deres pæne tøj.


















Nævn en person, der har
ændret dit liv
- Det har min mand Thomas.
Vi har været gift i 13 år. Han
giver mig utrolig meget selvtillid, kærlighed og gør mig varm.
Han har fået mig ind i motorverdenen. Vi har fået mange
nye venner på Padborg Park.
Hvad har været din bedste
ferie?
- Jeg har haft mange gode ferier. Jeg elsker at tage på skiferie.
Det er en aktiv måde at holde
ferie på. Vi har været i Østrig,
Norge og Sverige. Jeg er ret

begejstret for Norge. Vi lejer
vores egen hytte, hvor vi slapper af, hygger os med en flaske
god rødvin og står på ski.
Hvilken kendt person ville
du helst spise en god middag
sammen med?
- Jeg er ret god til at lave mad.
Min mand tog 25 kg på efter
at have lært mig at kende i tre
måneder. Hvis jeg selv skulle
invitere en kendt person på
middag, skulle det være skuespilleren Kevin Kostner. Han
er ret sej. Jeg tror, jeg ville besvime, hvis han kom ind ad

Transportfirmaet
H.P.
Therkelsen i Padborg har
netop offentliggjort regskabet, som viser et overskud
på 2,2 millioner kroner før
skat. Reultatet er godt en
halv million kroner under
resultatet fra sidste år.
Firmaet beskæftiget 116
ansatte.

Diesel
En lastbilchauffør kørte fra
Statoil i Padborg uden at
betale for den diesel, han
netop havde tanket. Der er
tale om i alt 334 liter diesel.

Indbrud
Ved et indbrud i en villa på
Pluskærvej i Frøslev blev
der stjålet 50 flasker med
hovedsageligt alkohol og et
ukendt pengebeløb.

