Læs ugens avis på
www.graastenavis.dk

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund

Uge 47

23. november 2022

15. årgang   Løssalg: 5 kr.

GRÅSTEN
Dagens middag hver mandag og fredag

Pr. ps. kun

17

95

Peter Larsen
Kaffe
400 g
Grå

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

Kl. 12.00-13.00 og kl. 17.30-19.00
Torsdag
den 24. november
*
Kylling i karry med ris og råkost . . . . . . . . . . . .

75,-

Fredag den 25. november
Flæskesteg med kartofler, sovs og rødkål . . . . .

75,-

Mandag den 28. november
Bøf med bløde løg, kartofler, sovs og ærter . . .

70,-

* Torsdag den 1. december Paneret

Kyllingeoverlår med kartofler, sovs og grønsager

75,-

Fredag den 2. december
Mørbradgryde med kartoffelmos og salat . . . . .

75,-

Mandag den 5. december
Hvidkålsbudding med kartofler, sovs og salat . .

70,-

* Torsdag den 8. december

KUN
AG
FRED V.
25. NO
ÅBNINGSTIDER

Telefon 73 65 26 00

3 tarteletter med høns i asparges og salat. . . . .

65,-

Fredag den 9. december
Krebinetter med ærter, gulerødder og kartofler.

70,-

Mandag den 12. december
Gullash med kartoffelmos og salat . . . . . . . . . .

75,-

* Kun i Ahlmannsparkens cafeteria
Bestilles gerne dagen før – også som takeaway

Alle dage kl. 7.00 - 20.00

Nygade 13 - 6300 Gråsten | Tlf. 7465 3365

HOS OS FINDER DU
Foder og artikler til dine dyr

Alt overtøj

÷30%

VELUDFØRT TØMRER- &
SNEDKERARBEJDE

Avntoftvej 2, Kværs ∙ 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk ∙ Tlf. 73709192

Få forsikring
for alle pengene
… og overskuddet tilbage!

Agrosam ApS • Sejrsvej 108, Rinkenæs • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 3222 • www.agrosam.dk
Åbningstider mandag til fredag 10.00 til 17.30

Hvornår har du sidst
forkælet dig selv?

KOM TIL
BRUNCH &
WELLNESS
PRIS FOR BRUNCH &
WELLNESS PR. PERS.

299 kr.

Den 11/12 & 18/12

Hos GF Grænsen får du overskudsdeling på
alle dine forsikringer – jo færre skader,
jo større overskud.
Kom forbi eller ring 74 67 86 54,
og få et uforpligtende tilbud.

GF Grænsen

Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ www.gfgrænsen.dk

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

VI SÆTTER EN ÆRE I AT GIVE DIG
DEN BEDSTE RÅDGIVNING

SØNDAGE FRA KL. 9.00

Start dagen med brunch i
Anker’s Restaurant fra
kl. 9-11. Derefter er der fri
entré til Wellness hele dagen.
Prisen er inklusiv entré til
Wellness, lækker brunch,
udlån af badekåbe

Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Tilmelding
og tidsbestilling
nødvendig på
tlf. nr. 7365 0033

Aut. Loewe forhandler

Leif

ÅBNINGSTIDER:
Man- fredag 13.30 - 17.30
Lørdag 9.30 - 12.00
Henning

BROAGER & GRÅSTEN RADIO
Skolegade 2 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 24 26
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Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl
Gudstjenester og aktiviteter

Uddeling af julehjælp

Onsdag den 23. november kl. 18.00
Menighedsrådsmøde

Gråsten-Adsbøl Menighedsråd uddeler hvert år julehjælp, til de familier, der har brug for en
håndsrækning op mod jul.

Torsdag den 24. november kl. 19.30
Julekoncert med Birthe Kjær

Vi samler målrettet midler ind hen over hele året, bla. i kirkebøsserne, Nørklernes arbejde, ved
koncerter osv. udelukkende til dette formål.

Torsdag den 1. december kl. 20.00
Julekoncert med Søs Fenger
Gudstjenestetider finder du her
i GråstenAvis under rubrikken
”Gudstjenester”

Det er vigtigt for os, at tilgodese børnene. Derfor består julehjælpen af en kasse julemad, saft og
sodavand, samt gavekort til børnene.
Julehjælpen er ikke KUN for børnefamilier, alle kan søge!
Vi har, igen i år, et samarbejde med KGGO om indsamlingen til julehjælpen – ved fælles hjælp,
kan vi nemlig hjælpe flere.
Har du og din familie brug for julehjælp i år, da send en email: 9019fortrolig@sogn.dk eller
aflever en ansøgning mrk. “julehjælp” til Kirkekontoret i Gråsten senest den 18. december.
Alle ansøgninger behandles fortroligt.
Skriv, det du synes er relevant at fortælle om din situation samt alder på børn.

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

Julemanden var overvældet i Gråsten
Der mødte så mange
mennesker op på
Torvet i Gråsten for
at møde julemanden,
at han blev helt
overvældet.
Den populære julemand
mistede næsten mælet,
da han så, hvor mange
mennesker, der tog imod
ham, da han steg ud af
en gammel brandbil.
“Vi uddelte 460 godteposer i den kolde,
bitre vind”, fortæller
Jonna Seemann, der er
næstformand i Gråsten
Handel. ■

Julemanden tog
Gråsten med storm, da
han ankom i brandbil.
Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen
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GRÅSTEN
Änglamark mælk
vælg mellem let, mini eller skummet.
1 liter

SLAGTERENS
Friskhakket oksekød
8-12% fedt

LG
FRIT VA

2 kg kun

125,-

KUN
TORS
DAG

Kartofler

Pr. stk. kun

1 pose med 4 kg

6

95

Gælder fra
torsdag 24. til
og med lørdag
JACO
FRI LAN D
26.BSEN
november

*Maks. 6 liter pr. kunde pr. dag

Coop Æbleskiver

Pau l Eri k og Christian Jacobsen producere lokale æg med fokus på bæredyg htig hed, dy revelfærd og at
levere et produ kt af høj kval itet.

1 pose med 20 stk.

”Vores høns lever i mobi le hønsehuse, i mi ndre flokke, med natu rl ig adgang ti l et stort græsareal.
De mobi le hønsehuse flyttes løbende så hønsene altid har adgang ti l frisk græs.. At hønsene går på
Pr.
græs og skraber i jorden, betyder at æggene får en flot solgu l blomme.
.” bk.

Jacobsen Frilandsæg

Æg1frabakke
Jacobsenmed
Fri land 10
kan købes
stk.her i buti kken.

Pr. ps. kun

15,-

25,-

D
NYHE
Pr. ps. kun

Lokale varer
SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

Telefon 73 65 26 00

10,Gælder torsdag den 24. november til lørdag den
26. november 2022 eller så længe lager haves.
Der tages forbehold for trykfejl.
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Første biogas fra Kværs
Af Gunnar Hattesen

Den første grønne
biogas fra anlægget i
Kværs er netop sendt på
gasnettet. Anlægget kan
årligt producere over
20 millioner kubikmeter
biogas og fortrænger
en tilsvarende mængde
naturgas fra det danske
energisystem.
Dermed har Nature
Energy sat sit anlæg nummer 13 i Danmark i drift.
“Det er en milepæl for
os, men først og fremmest

er det et vigtigt skridt for
den grønne omstilling, at
vi får fortrængt de fossile
energikilder og erstattet
dem med grøn, danskproduceret biogas”, fastslår
driftsleder på anlægget i
Kværs, Gudmund Vejbæk
Jepsen.
De kommende måneder
fyldes alle tankene med
organisk affald og anlægget forventes at levere fuld
produktion i slutningen af
januar.

Det grønne gasnet
Biogas laves blandt andet
af gylle, dybstrøelse, madaffald fra de grønne poser
under vasken og andre organiske affaldsprodukter.
“Et biogasanlæg er simpelt sagt en meget stor
kompostbunke, som vi
har kapslet inde i en tank
uden ilt, så vi får en sump
og så har vi har sat en emhætte hen over og suger
det metan og andre gasser,
der naturligt afdampes,
når affaldet rådner”, for-

Den allerførste gas er så uren, at den ikke kan renses, men må brændes af i en midlertidig
fakkel, men allerede nu kvaliteten af biogassen så høj, at den kan pumpes ind i gasnettet
klarer Gudmund Jepsen
Vejbæk

Når affaldet har afgivet
metanen, køres det tilbage

til landbruget, hvor det
bruges som gødning. ■

Jul i Legoland

Black Friday

510,pr. voksen

180,Udvalgte styles

150,-

uanset førpris

Skindtasker
spar op til

Oplev den magiske jul for hele familien i Legoland.

Alt

Mærk julestemningen i parken som er pyntet
op med fortryllende julelys, et 10 meter højt
Lego Duplo juletræ, 400 smukke juletræer, masser
af hyggelige juleboder og et snedrys Lego julemagi.
Prøv den nyanlagte skøjtebane eller de
mange julebeklædte forlystelser.

10%

Mød Lego julemanden. Måske
har han en gave med?

50%

Der er også stativer med
andre gode tilbud
GI V ET GAVE KO RT
Kø b et gav eko rt på Bla ck Fri day
på min .
300 ,- så læg ger vi 100 ,- ove n i bel
øbe t

Åbningstider

*Gavekortet kan ikke indløses på Black Friday

Oplag: 13.430 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Fotograf
Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

Journalist
Lise Kristensen
Telefon 20 75 79 12
lik@graastenavis.dk

Q

Hvorfor bruge deres fusser, når de kan køre med Quorp’s Busser

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799
Artikelmateriale sendes til
redaktion@graastenavis.dk
Annoncemateriale sendes til
annonce@graastenavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen
Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Telefon 36 95 99 36
graasten-avis@graphos.dk
Bogholder
Ann Christensen
Telefon 31 17 05 27
bogholder@graastenavis.dk
Træffes tirsdag til torsdag fra kl. 11-15

7.00
7.10
7.25
7.40
7.45
8.00
8.20
8.40
9.00

uorp’s Busser ApS

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

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

Guderup Aktivitetscenter
Augustenborg Netto
Sønderborg, Marie Kirken
Nybøl, Dagli’Brugsen
Broager Kirke
Gråsten Ahlmannsparken
Bov Kirke
Rødekro, Circle K
Hammelev, OK tanken

Tilmelding på tlf.: 74 65 08 50 - mail@quorpsbusser.dk - www.quorpsbusser.dk
Husk at oplyse opsamlingsted

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

Opsamling

Prisen inkluderer BUS OG ENTRÉ
Ankomst Legoland
ca. 10.00
Tilkøb af buffet inkl. softice og
Afgang fra Legoland
17.00
softdrinks bestilles ved tilmelding
På udturen serveres en kop kaffe
Børn 3-12 år
99,eller en sodavand i bussen
Voksne 13 år + 199,Alle kørende aktiviteter er gratis – dog med undtagelse af Renault Trafikskole

Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30 • Lørdag kl. 9.30 - 13.00

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
redaktion@graastenavis.dk

Børn til og
med 2 år

Lørdag den 17. december 2022

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

Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00.
Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send en
mail til kvalitet@fk.dk, ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000
mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-15:30.

Avisen er i din postkasse onsdag/torsdag og kan læses
online mandag aften på hjemmesiden graastenavis.dk

Deadlines
Deadline for annoncer til udarbejdelse er torsdag
kl. 12.00 ugen inden indrykning.
Deadline for reproklare-annoncer, reserveres inden
fredag kl. 12.00 ugen inden indrykning, og afleveres
senest mandag kl. 12.00
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GÆ L D E R F R A F R E D A G D E N 19/11 T.O. M L Ø R D A G D E N 27/11

TILBUDET GÆLDER TIL OG MED SØNDAG 27. NOVEMBER

ÅBNINGSTIDER
UGE 47

SLOTSGADE 7
6300 GRÅSTEN

Mandag-torsdag ..... 9.30 .... - 17.30
Black Friday ............. 9.00 ... - 19.00
Lørdag ..............................9.00 ... - 15.00
Søndag .................. 10.00 .. - 15.00

Tonni

ÅBENT
ALLE SØNDAGE
OP TIL JUL
10.00-15.00

Lars

TLF.: 74 65 30 31
WWW.TOEJEKSPERTEN.DK

GRÅSTEN
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Konfirmander fik gode ideer til alt fra kjoler til frisure
Af Gunnar Hattesen

En flot frisure til festkjolen er stadig højt på
unge pigers ønske til
konfirmationsdag.

På konfirmandmessen
hilste de kommende
konfirmander og deres
forældre på udstillere.


Foto Søren Gülck

Det viste en konfirmandmesse, som Husets Frisør
havde arrangeret på
Benniksgaard Hotel.
Alt er muligt for at gøre
konfirmationsdagen til
den enestående festdag,
som den jo er.
På messen hilste de kommende konfirmander og
deres forældre på en stribe
udstillere. ■

Nytårsmenu
2022
på og fra Anker’s Restaurant

4 retters luksusmenu med
bobler og kransekage
Nytårsmenu
ud af huset

SUPPE
Klar tomatessens m/hummer ravioli &
ﬂåede cherrytomater m/basilikum

Afhentes mellem
kl. 12 - 14 på dagen

FORRET
Tatar af rød tunﬁsk m/wakame salat,
ﬁnthakket rødløg & creme fraiche

Nytårsmenuen
kræver minimal
tilberedning hjemme
Bestilling senest
Onsdag den
28. december

HOVEDRET
Okse grenadin m/bacon bønner, jordskokker,
kartoffelfondant samt portvinsauce
DESSERT
Blødende chokoladekage m/blommekompot
& syrlig appelsinis

Restauranten
nytårsaften
Kl. 18 åbner vi
Kl. 22 siger vi
tak for i aften og
ønsker godt nytår.
Gæsterne får
1 ﬂaske bobler
200 ml og
hjemmelavet
kransekage
med hjem.

TIL KL.24
1 ﬂaske bobler 200 ml
og hjemmelavet kransekage

pr. person

Marinerede sild med karrysalat. Dampet kold laks
med cocktaildressing. Tarteletter med høns i asparges.
Leverpostej med champignon og bacon.
Frikadeller med rødkål.
Sønderjysk grønlangkål med
Pr. kuvert
hamburgerryg og kålpølse.
Risalamande med kirsebærsauce

Julebuffet

Som ovenstående med brød og smør

Pr. kuvert

Buffeten kan suppleres med...

kun

449,-

Julebuffet

Til børn/unge
er
der mulighed
for
at vælge fra ko
rtet
på aftenen

Sådan får du ﬁngrene i Gråstens lækreste nytårsmenu:

RING 30 34 00 00
for nytårsmenu ud af huset eller bordbestilling

Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 30340000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

Surrib
Hvidkål
Æbleflæsk
Frugtsalat
Fiskefi let med
remou lade og citron
Andesteg

12,10,15,15,15,26,-

Røget laks med
flødepeberrod
Mørbradbøf
Ost – 3 slags
Flutes til buffet
Brød og smør
Brune kartofler

Grønlangkålmenu
Sønderjysk grønlangkål med brune
kartofler, hamburgerryg, kålpølse,
rødbeder og sennep

Pr. kuvert

ud af
huset

169,179,-

39,22,28,3,10,10,-

129,-

Mindste antal er nu 10 kuverter
Leveringspriser inklusive afhentning:
Aabenraa & Sønderborg kommune: 300,Returnerer I selv den tomme
emballage, får I 200,-i rabat

Bestil nu på 7465 9206

Kværsgade 9-11, 6300 Gråsten • Mail: info@kvaers-kro.dk • www.kvaers-kro.dk

En hyggelig aften med Jesper Vollmer

7
Af Gunnar Hattesen

TV-kokken Jesper
Vollmer var i mange år
kok for Kongehuset.
Over for 40 tilhørere på
Gråsten Landbrugsskole
fortalte han om årene i
Kongehuset, hvor han lavede mad til Dronningen
og Prins Henrik.
“Prins Henrik har inspireret mig virkelig meget,
når det handler om at
undgå madspil, og i dag

Prins Henrik inspirerede
TV-kokken Jesper Vollmer
til at undgå madspil.


Foto Ingrid Johannsen

bruger jeg masser af de
eksempler på at undgå
madspil, som jeg lærte i
mine 10 år i Kongehuset.
Mange tænker nok, at
regentparret bare pegede
på al den luksus, de gerne
ville have, og så fik de
det. Men de var enormt
bevidste om, at alting blev
brugt, og selv om de nok
kunne få, hvad de pegede
på, så havde de meget stor
fokus på, at alting skulle
bruges, og at det, der ikke
blev brugt, blev gemt og
brugt til et nyt måltid senere”, fortalte en veloplagt
Jesper Vollmer, som inden
han kom til Kongehuset
havde en fortid som souschef på Søllerød Kro. ■

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER
Alt i træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Risikofældning
• Flishugning og
rodfræsning

Bomhusvej 17, 6300 Gråsten · vaerksted@biler4alle.dk
Tlf. Brian 60 16 35 78 · Tlf. Claus 51 23 44 88

Hvis din bil
kunne vælge

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

Aut. Installatør

R.Pedersen VVS

ApS

Kosmoshus Træfældning

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

– Kort fortalt, vi fælder alt –
Ring eller skriv og få et godt tilbud
30 26 35 57 / kosmoshus@gmail.com

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

Bred VVS ApS / Gråsten VVS
Ahlmannsvej 12 b · 6300 Gråsten
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler

Gisselmann

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

Borggade 3, 6300 Gråsten
Telefon 7465 1031 · FriBikeShop.dk

bil
e
y
n
n
i
d
v
ø
r
p
g
eo
s
,
m
o
K
Altid over 300 pæne biler på lager til nettopriser
Bilvurdering – Køb / salg
– Finansiering – Leasing
– Forsikring – Køreklar

Tag på udflugt
med Gråsten
Rejser
Ring til
2616 0683

Hans
Henrik
Fischer

Heidi
Waldemar
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

Nicole
Schünemann
-Føh

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Retssagsbehandling

Hovednr. tlf. 7060 2033 · Ellegårdvej 34, Sønderborg · Egelund 11, Kollund

www.thomsens-auto.dk

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

Tillykke

Første torsdag i hver måned

Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,-

Gråsten Bibliotek kl. 17.00 – 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.30 – 17.00

Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,Udover 25 ord, 1,- pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
eller
356495
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Advokaterne i Gråsten og Padborg

JULEKONCERT
I RINKENÆS KIRKE

Sønderjysk Pigekor synger julen ind i Korskirken

Søndag den 4. december
kl. 19:00

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

Der er gratis adgang

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

Vel mødt til smuk julesang

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk,
postafdelingen i SuperBrugsen i Gråsten.

Inviterer til

Julefællessang

Rinkenæs menighedsråd

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00

www.rinkenæskirke.dk og

Rinkenæs Sogn

og gode fortællinger

Det’ sørme, det’ sandt, december!
Med komponisten Bodil Heister
Kendt fra bl.a. julekalenderen “Jul på Slottet”

Kære Pia & Tobias

Hjertelig tillykke

Gråsten

med sølvbrylluppet
den 29. november

Pris 140,- inkl. kaffe og kage

SØNDAGSCAFE

Kærlig hilsen
T.M.I.N.F.M.T.L.S.K.K.M.T.F.N.A.

Søndag den 4. december kl. 12.00 – 14.00
på Restaurant ANKER’S,
www.hebru.dk
Fiskenæs,
Gråsten
Åbent: Mandag - Marina
fredag kl. 10 -17.30
· Lørdag kl. 10 -14 · Første
søndag i måneden kl. 11-15

JULEHJÆLP
RINKENÆS SOGN

Hvis man bor i Rinkenæs Sogn og har svært
ved at få julen til at hænge sammen økonomisk,
kan man søge julehjælp fra kirken.
Sidste frist for ansøgning er

Mandag den 12. december 2022
Ring eller skriv til
Kordegn Susanne Elefsen
Tlf: 20 80 71 70 • Mail: sel@km.dk
Ønsker man at støtte
menighedsplejen i
Rinkenæs Sogn, kan
man sende et bidrag
på mobilpay 549782.
www.rinkenæskirke.dk og

Torsdag den 1. december kl. 19:00
i BHJ-salen, Ahlmannsparken, Gråsten

Rinkenæs Sogn

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

DØRENE ÅBNES KL. 11.30
Dagens middag:
Grønlangkål med hamborgryg, kålpølser og tilbehør
Inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller vand
kaffe og småkage
Pris 110,- for medlemmer
130,- for ikke-medlemmer
Vi har harmonikamusik, fællessang og god stemning
Gangbesværede kan bede om
afhentning med minibus
Tilmelding er allerede muligt nu på vores
hjemmeside www.aeldresagen.dk/gråsten
eller til Anne Køcks, tlf. 23 34 09 05
gerne via sms senest torsdag den 1. december.

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Norgesvej 24

Telefon

Mail

6100 Haderslev
7460 8351
mobler@hebru.dk
Det
lille Teater,
Gråsten
1972-2022 50 år med teater

Gråsten
Familiejuleforestilling

“Skovens dyr hjælper
Julemanden”
En forestilling for børn og barnlige sjæle

Fredag den 9. december kl. 18.30
Lørdag den 10. december kl. 14.00 og 16.00
Søndag den 11. december kl. 14.00 og 16.00
Pris voksne og børn 40,Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 27. november kl. 11.00
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE

Søndag den 27. november kl. 9.30
ved Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE

Søndag den 27. november
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE

NYBØL KIRKE

Søndag den 27. november kl. 14.00
ved Stefan Klit Søndergaard
med markering af Haderslev Stifts 100 års jubilæum

Søndag den 27. november kl. 15.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 27. november kl. 11.00
ved Karen Møldrup Rasmussen

RINKENÆS KORSKIRKE

Søndag den 27. november kl. 11.00
ved Lis-Ann Rotem

Søndag den 27. november kl. 11.00
ved Kirsten Schmidt
Søndag den 27. november kl. 11.00
ved Elli Krog Foldager

SOTTRUP KIRKE

ULLERUP KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 27.11., 16 Uhr
Gottesdienst in Ekensund
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Forbrugeraften blev bragende succes

Af Gunnar Hattesen

Uddeler Jesper Thomsen
kunne torsdag aften
byde velkommen
til forbrugeraften i
SuperBrugsen i Gråsten.
Aftenen var et tilløbsstykke, og kunderne blev
da også budt på alt, hvad
hjertet kunne begære af
fødevarer og vin, så ingen
gik hverken sultne eller
tørstige hjem.
Det er hvert år
SuperBrugsens dygtige
personales fortjeneste, at
denne aften er en succes
og de sætter alle sejl til, så
forbrugerne får en god og
hyggelig aften. ■

Kunderne blev budt på masser af smagsprøver, der blev præsenteret flot og
indbydende.
Foto Ingrid Johansen

Sundsnæs 17A - 6300 Gråsten - Tlf. 7465 0303
Mandag-Fredag 9.00-17.00 - Lørdag 9.00-13.00 - samt døgnåbent

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Vi holder
traditionen i tro

Bedemand med hjertet

Vi er en seriøs og ærlig begravelsesforretning, som har mange års
erfaring og solid uddannelse.
Vores fokus og interesse er, at
det samlede forløb og enhver
detalje i det aftalte bliver overholdt
og gennemført til fuld tilfredshed.
For os handler det meget om at
skabe tryghed, overblik og gennemskuelighed i hele forløbet.
Guderup
Broager

Bakken 23 · Tlf. 74 45 80 11
Kirkegade 2 · Tlf. 74 44 95 29

Husk vi holder lukket om søndagen.
www.als-begravelse.dk

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa
& Kruså/Padborg

DØGNSERVICE:
29 29 86 68

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Lige så smukt og individuelt, som livet leves
- Lige så personlig kan afskeden være

Tak fordi du handler lokalt

En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Gråsten
Bedemandsforretning
• Erfaren hjælp
til det praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære

Vores kister er danskproduceret
med fokus på bæredygtighed.

•

ISO9001-certificeret

eksam. bedemænd

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend Hedegaard
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning Gråsten&Omegns
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
70og
12smuk
20 12afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
•

Hos Gråsten og Omegns begravelsesforretning
har vi gennem tre generationer bistået ved
planlægningen af det sidste farvel. Kontakt os
for en uforpligtende personlig samtale eller find
’Min sidste vilje’ på www.helmichbegravelse.dk

Martin Good

- Steffen Jensens eftf.

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Felstedvej 34
Gråsten
Tlf: 74 65 94 33

Thomas Helmich

Bent Petersen

Vivi Clemmensen
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Lanternefest

Julen nærmer sig med raske skridt
Hyggeligt lanterneoptog i
Broager.

125,Friskslagtet gås .............. pr. kg 155,Moskusand el. landand ..pr. kg 99,Friskslagtet moskusand .pr. kg 125,Gås ................................pr. kg

85,Friskslagtet kalkun........ pr. kg 110,Suppehøne....................... pr. kg 44,-

Lokalhistorisk Forening
for Broagerland

Kalkun .............................pr. kg

Kindergarten Broacker
holdt den traditionelle
lanternefest med
fælles spisning og optog
gennem byen og det lokale plejehjemmet med
omkring 110 mennesker.

inviterer til:

Præsentation af bogen

Broagerland XXII

Friskslagtet skal bestilles og afhentes 22. - 23. december

Børnenes havde selv
lavet lanterne og der blev
sunget både gamle og nye
lanterne sange suppleret
af to guitarer fra Volkmar
Koch og Peter Petersen.
Optoget blev afsluttet
med en tur rund om andedammen og pavillonen
i Broager Park med en
sidste Lanterne sang. ■

Fredag den 25. november kl. 15:00
på Broagerhus, lokale 204
Program:

ÅBNINGSTIDER

1.
2.
3.
4.
5.

Hverdage: kl. 16-18
Lørdag-søndag: kl. 10-16

Velkomst ved formanden Hans Valdemar Moldt
Præsentation af bogen ved redaktør Christian Kronika
Overrækkelse af bogen til forfatterne
Foreningen er vært ved en forfriskning
Musikledsagelse ved Trio 1 2 3
Alle er velkomne
Med venlig hilsen

Skodsbølvej 71, Skodsbøl, 6310 Broager
Tlf.: 22 90 29 18 ‧ www.finnh.dk

Carstens Maskinværksted

Hans Valdemar Moldt
Formand

Christian Kronika
Redaktør

v/ Carsten Hansen

MS 261 C-M motorsav
50,2 cm3 4,1 HK • 37 cm sværd
Normalpris 6.990,-

Motormix
5 liter

NU

175,NU

5.900,inkl. moms

NU

135,MS 170
30,1 cm 1,6 HK • 4,1 kg
Normalpris 1.790,3

*Tilbuddene gælder så længe lager haves og vi tager forbehold for pris og trykfejl

NU

1.595,inkl. moms

Kædeolie
5 liter
Normalpris 175,-

Nejsvej 18, 6310 Broager | Tlf.: 74 44 94 94 Mobil: 24 23 86 24 | mail@carstensmaskinvaerksted.dk | www.carstensmaskinvaerksted.dk
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Gode julepriser

Fra SuperBrugsen Broager, der gælder torsdag den 24. og fredag den 25. november
Tingleff
kaffe

Hørup kartoffelspegepølse
500 g. Max. 6 stk.
pr. kunde pr. dag.

Pose med
500 g. Max.
9 poser pr.
kunde pr. dag.

Pr. stk.

Grimbergen
Flere varianter.
75 cl. Frit valg.
Max. 12 flasker
pr. kunde pr. dag
Begrænset parti!

65,- 100,-100,6 flasker

3x500 g

+pant

Slagterens
hjemmelavede

Kålpølser
Pr. ramme

35,+pant

Coca Cola sodavand
18x25 cl. Frit valg.

Ta’ 10 stk.

55,- 50,Kæmpe pose

Mou kød- og melboller
Pose med 1600 g.

Coca Cola lastbilen
holder ved SuperBrugsen
Broager fredag den
25. november fra kl. 15-19

SUPERBRUGSEN BROAGER
Storegade 10, 6310 Broager
Tlf. 7344 1500
Åbent alle dage kl. 8.00-19.00

Der tages forbehold for
udsolgte varer og trykfejl.
Bageren åbner
hver dag kl. 7.00.

© 2022 The Coca-Cola Company. All rights reserved. COCA-COLA and COCA-COLA ZERO are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

MØD OS PÅ
FACEBOOK
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Opmagasinering, urinaler og motionscenter i Broager
Paul Knudsen og makkeren
Hans Tjørnelund har med stor
succes etableret Flytteboxen,
der udlejer opmagasineringsbokse i divergerende
størrelse og har stor efterspørgsel på 450 af slagsen
placeret forskellige steder i
Sønderjylland.

Af Lise Kristensen

Broager
Ringriderforening
afholder

Ordinær
generalforsamling
Mandag den 5. december 2022
kl. 19.00 på Broagerhus
1.
2.
3.
4.
5.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabet fremlægges
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Martin Varming
Rasmus S. Jepsen
Jens Nielsen
Jesper Schlaikjer (ønsker ikke genvalg)
Heidi H. Petersen (afgår uden for tur)

Ritmester: Hans Nicolaisen
Suppleant: Jesper Mouritsen
Revisor: Herman Møller
Forrider: Mathias K. Hansen og Paul Jørgensen
6. Evt.
Alle er hjertelig velkommen
Formanden

Det tidligere Hemogram i
Møllegade i Broager har
udviklet sig til lidt af en
blandet landhandel.
De to indehavere Paul
Knudsen og Hans
Tjørnelund har med succes etableret Flytteboxen
gennem den sidste halve
snes år. 450 bokse udlejes
til private og firmaer med
behov for opmagasinering. Den store bygning
i Broager er ideel til
formålet.
“Vi har udlejet alle
450 bokse i Broager,
Bolderslev, Sønderborg
og Vamdrup. Der er fuld
belagt på alle hylder,”
fortæller Paul Knudsen,
der år tilbage drev Kær
Teltudlejning.
Bag dørene i den tidligere Broager Erhvervspark
befinder sig også urinaler
af mærket Waterless, der
fungerer uden vand.
Den tidligere erhverv-

spark på 7000 overdækkede kvadratmeter på en
21.000 kvadratmeter stor
grund huser som det tredje ben Motionsklubben
Broager.
Her kan motionister i
alle aldre træne fitness,
vægte, gymnastik og
motion for ikke at tale om
balanceholdet for ældre
motionister.
Der er top faciliteter og
fri adgang til lokaliteterne klokken 6-22. Et års

medlemskab koster 1900
kroner med rabat for unge
og ældre. For eksempel
kan en pensionist få et
årsmedlemsskab for 1100
kroner.
“Coronaen ramte os selvfølgelig, men vi er i dag
170 medlemmer. Folk kan
komme og gå og træne

som de vil i grupper og
enkeltvis,” fortæller Paul
Knudsen, der udtænkte et
alsidigt erhvervskoncept,
da han stoppede med at
være festarrangør. ■

67-årige Peer Monger træner
flittigt i Motionsklubben
Broager, som har optimale
rammer i Møllegade.

25 års jubilæum
Det vil glæde mig at se kunder,
forretningsforbindelser, familie
og venner af huset til

Reception
Torsdag den 1. december
fra kl. 13.00
hvor jeg serverer
lidt godt til ganen
Med venlig hilsen
Jørgen Horne

Adventskoncert
BROAGER EGNSKOR/
ALSSUNDORKESTRET

Dirigenter: Niels Christian Mathiasen/
Bettina Hellemann Munch

BROAGER KIRKE

TIRSDAG DEN 6.DECEMBER KL. 19.30
Der spilles skønne julemelodier , J.S Bach,
Händel med både kor og orkester

Gratis entre

Ramsherred 3, 6310 Broager
Telefon 74 44 12 86 · www.hornesauto.dk

Ballebros ny havnebygning åbner til foråret
Efter års indsats for at
få en havnebygning ved
vandet i Ballebro, krones
initiativtagernes indsats
nu med åbningen af den
nyopførte bygning til
foråret.

Ballebros ny havnebygning
indvies til foråret med kiosk,
omklædningsrum, bad,
toilet og opholdsrum efter
tre år uden is og sodavand
og badefaciliteter på det
eftertragtede strandstrøg.

Forpagteren skriver
under i denne uge.
Havnebygningen har omklædningsrum, bad, toilet,
opholdsrum for sejlere og
andet godtfolk og sidst,
og ikke mindst, en kiosk,
hvor der kan købes is, hotdogs, pølsemix, pommes
frites og sodavand.
“Det har været et langt
større arbejde at få opført
en havnebygning end
forudset. Den samlede
pris bliver 3,5 millioner
kroner. Vi har fået penge
af kommunen og af fonde,
og vi er ikke mindst
stolte af, Blans Bådeklub
og vort eget Blans
Landsbylaug har bidraget
med hver 75.000 kroner,
foruden Avnbøl Ullerup
Landsbylaug har valgt at



donere 50.000 kroner til
formålet. Det siger lidt
om den lokale opbakning.
Vi har også fået penge
fra borgerinitiativpuljen.
Der er søgt rigtig mange
fonde. Ud over velvillige
donorer har vi også fået
mange afslag. Det har
krævet en stor indsats,”
fortæller formanden for
Blans Landsbylaug Eva
Sinbjerg Hinrichsen, der
glæder sig til at lægge sid-

ste hånd på værket og se
det færdige resultat i løbet
af nogle få måneder.
Vinterbadere
Havnebygningen er
100 kvadratmeter i gule
Cembrit planker med
sort tag a la Ballebro
Færgekro, som ligger lige
ved siden af. Man kan
melde sig som bruger og
logge ind på faciliteterne i
havnebygningen. Der skal

Julekoncert
i Gråsten
Søndag den 27. november 2022 kl. 14.00
i BHJ-salen i i Ahlmannsparken
Skyd julen i gang med skønne toner af klassisk
musik. Oplev et brus af repetoire bestående af
kendte arier fra opera og operettens verden samt
fortolkning af klaverstykker opført af

sopran
Bettina Hellemann Munch
og

pianist
Michi Komoto

199,-

Tilmelding: LOF Syd tlf. 2573 4210
eller på deres hjemmeside www.lof-syd.dk

betales vand og varme i
bygningen, som også skal
holdes ren og føres et vist
tilsyn med. Bådeklubben
står for at indkræve betaling og koordinerer det
driftsmæssige.
“Vinterbaderne tripper
for at komme i gang. Vi
ser alle frem til at indvi
havnebygningen til foråret. Det var en rigtig god
ide at betale for byggerådgivning, ligesom Höflich

Foto Ingrid Johannsen

har været behjælpelig
med valg af materialer og
udformning af bygningen.
En byggerådgiver er en
hjælp til at stille kritiske
spørgsmål og måske
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Af Lise Kristensen

sige nej til ikke optimale
løsninger, som ikke byggesagkyndige har svært ved
at gennemskue. I forvejen
blev havnebygningen
dobbelt så dyr som først
budgetteret,” fortæller Eva
Sindbjerg Hinrichsen.
Hun har sammen med
projektgruppen brugt
mange timer på at sikre
Ballebro kiosk og badefaciliteter efter tre år uden
is, sodavand, toilet og ly
til de mange badende, der
på varme sommerdage
samler sig på den eftertragtede strand. Den er et
sandt fluepapir, når solen
skinner, og bølgerne slår
smulte slag i kysten. ■

Besøg genbrugsbutikken i

VESTER SOTTRUP

MØBLER – TING – TØJ

og gør et godt køb
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
Tlf. 40 76 22 36 i åbningstiden
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

14

Hørt i byen
Natten til fredag standsede politiet en 20 årig
lokal mand, som kørte
bil på Kløvervej i Alnor.
Han blev testet med
et alkoholmeter, som
han blæste op over det
tilladte. Bilisten blev
sigtet og anholdt.
Det kraftige blæsevejr
fik Strandparkens
Badebroforening i
Alnor til at flytte badebroen op på græsset.
Historikeren Carsten
Porskrog Rasmussen
er i fuld gang med
at skrive en jubilæumsbog for Gråsten
Landbrugsskole, der
fylder 100 år 1. november 2024.

Gråsten Venstre,
Broagerlands Venstre
og Sundeved Venstre
var talstærkt repræsenteret på Venstres
Landsmøde i Herning.
Blandt andre deltog
Ingrid Johannsen,
Peter Brodersen, Bente
Kragh, Hans Valdemar
Moldt, Erik Krogh,
Lene Jørgensen, Lisa
Jonasson og Carsten
Andersen. ■

Der var stort rykind
af gæster på Gråsten
Landbrugsskole, som
ville gratulere forstander
Bjarne Ebbesen med sin
60-års fødselsdag.
Talere på stribe hyldede
Bjarne Ebbesen for at være
en kompetent og dygtig
landbrugsskoleforstander.
Skolen har for tiden
230 elever, og det er det
højeste antal på landets
landbrugsskoler. ■

Boliger
LEJLIGHED
UDLEJES
Centralt beliggende i Gråsten,
50 m2, udlejes til rolig lejer.
uden husdyr og børn.

13-årige Sebastian
Blindbæk fra
Rinkenæs hører til
blandt landsdelens
dygtigste fodboldspillere. Han er spiller på
det ubesejrede U-13
hold i SønderjyskE
Fodbold, som kan gå
på juleferie med en
god fornemmelse.
Efterårssæsonens sidste
kamp endte med en
storsejr på 5-0 over
Kolding IF.

Husleje 4.000 kr inkl. forbrug.

HENVENDELSE
TLF. 2045 0124
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v/ Ilse Blom
Felstedvej 21
6300 Gr sten

Mobil: 20 57 48 08

Foto Ingrid Johannsen

DU MÅ IT’ KØF HASH —
MEN DU MÅ GERN’ KØF
Æ RUMMELPOT

E-mail: blomszone@bbsyd.dk
www.blomszone.dk

Kultur på Damms Gård præsenterer
i samarbejde med Kulturelt Samråd,
Aabenraa og Statens Kunstråd

BRIAN
MCNEILL
Glade børn
leger
bedst...
med
ENJOY FAMILY TIME

Kr. 119,95

Skuespiller Lars
Thiesgaard gæster torsdag den 24. november
Ahlmannsparken, hvor
han vil fortælle om sine
ungdomsår på Det lille
Teater.

Forstander blev hyldet

9 788797 237823

DRONES AND BELLOWS
Se mere og book ophold på
www.enjoyresorts.dk
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RØMØ

ENJOY RESORTS
RØMØ
Vestergade 31, Havneby
DK-6792 Rømø
Tlf. 6913 7903

GRÅSTEN

På ENJOY RESORTS er der noget at komme efter for alle. Bare en enkelt dag, et par dage eller en uge
væk fra hverdagen, men alligevel ikke langt væk. Og hvorfor egentlig vente på ferierne og højtiderne?
Der er jo altid en anledning til at tage afsted og nyde livet. Her finder du forkælelse til både krop og
sjæl med mange aktiviteter, som badeland, wellness, spa, bowling, aktivtetsrum for børnene, fitness,
restaurant, golf og marina. Begge resorts ligger midt i naturen, tæt på vandet og med højt til himlen.
Så der er god plads til masser af samvær med dine nærmeste. Der er altid en anledning...

ENJOY RESORTS
MARINA FISKENÆS
Fiskenæsvej 2
DK-6300 Gråsten
Tlf. 6913 7910

RUMMELPOT 1

DIN LEVERANDØR AF SØNDERJYSK HUMOR

2022

26-10-2020 18:50:20

Fredag den 25. november kl. 19.30
på Damms Gård, Felsted

Billetter og mad bestilles hos
Hans Jørgen på 60924669 eller på
vores hjemmeside KultDG.dk.
Billetter kan desuden
købes ved indgangen.

æ Rummelpot 2022 kan købes i alle boghandler og i de allerfleste
kiosker, varehuse og supermarkeder i hele Sønderjylland til kun

BILLETPRIS
200,MENU
70,-

Leverandør af sønderjysk humør siden 1946

11995

Tak fordi du handler lokalt
Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl

Kæmpe interesse for fjernvarme
i Holbøl, Hokkerup og Hønsnap

Uge 47

23. november 2022

15. årgang

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 23. Medister med stuvede bønner
TORSDAG den 24.
FREDAG

Stegt paneret flæsk med persillesovs

den 25. Ribbenssteg med rødkål

LØRDAG den 26. Dansk bøf med rødbeder
SØNDAG den 27. Burger med pommes frites

75,-

MANDAG den 28. Stegt fisk med aspargessovs og grøntsager
TIRSDAG den 29. Boller i karry med ris og Wook Tai

Burger, kyllingburger,
ﬂæskestegsburger

fra

50,-

Alt frisklavet
til dig
DØGNÅBEN

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203

• Køkkener
• Vinduer & døre
• Energirenoveringer

Alt indenfor

Tømrer-/SnedkerMurer-/FliseBelægningsSmedeBlikkenslager arbejde udføres
Telefon 74 67 14 93 • info@byggemester.dk
Industrivej 16 • 6330 Padborg
Se mere på www.byggemester.dk

Der er kæmpe interesse for fælles varme-løsning i Holbøl, Hokkerup og Hønsnap.
v/ malermester
Af Gunnar Hattesen

Fjernvarme-mødet på
Holbøl Landbohjem
samlede 150 interesserede borgere.
Selv om gasprisen er faldet de seneste uger, har
det ikke mindsket lysten
hos borgerne i Holbøl,
Hokkerup og Hønsnap til
at finde en anden form for
boligopvarmning.
Oplægsholdere fra
Aabenraa Fjernvarme,
Kommunens varmeplanlæggere, Sydbank og
Nybolig gjorde tilhørerne
klogere på muligheden.
Fjernvarme-mødet
var indkaldt af en initiativgruppe, som består

af Christian Duus fra
Grænseegnens Friskole,
Jens Wistoft og H.P. Alnor
fra Holbøl Landbohjem
og Henrik Hansen
fra Havremarkens
Andelsboligforening.
Borgerne vil i løbet
af december modtage
information om kommunens strategi for varme i
området.
“Initiativgruppen vil
arbejde hurtigt videre, så
der kan komme varme på
i løbet af en kort årrække”,
fortæller Christian Duus.
Store aftagere som
Holbøl Landbohjem,
Boligsyd, Havremarkens
Andelsboligforening og
Grænseegnens Friskole er

interesserede i fjernvarme,
så initiativgruppen har
masse at arbejde videre
med.
Grønne i Holbøl
“Varme forventes at blive
produceret med strøm fra
vindmøller, som fjernvarmeselskabet vil opsætte,
så vi er helt klar til at blive
meget grønne i Holbøl”,
siger Christian Duus.
Direktør Tommy
Palmholt fra Aabenraa
Fjernvarme lovede udrulning i Holbøl hurtigt. Blot
skulle man finde ud af,
hvor stor tilslutning, der
vil være.
Patrick Jørgensen fra
Sydbank orienterede om

bankens muligheder for
at finansiere energiforbedrende tiltag, så alle
kan være med og Lena
Schmüser fra Nybolig
løftede sløret for, at området fortsat er stedet, hvor
hushandlen overhovedet
ikke er gået i stå.
“Samtidig vil en varmetilslutning til fjernvarme
kun være endnu et plus”,
sagde Lena Schmüser.
Peder Damgaard fra
Boligsyd sørgede for, at
tilhørerne kom rigtigt
godt igennem aftenen ved
at styre slagets gang. ■

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

Trekanten 16 A
6300 Gråsten
ihle@post.tdcadsl.dk

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed
ALT I MURERARBEJDE
•
•
•
•

Småreparationer
Om- og tilbygning
Nybyggeri
Hoverentreprenør

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

Dødsfald

Rønshaves Venner
arrangerer sædvanen
tro julestue lørdag den
26. november mellem
kl. 13 og 16.

Vores elskede mor
svigermor, farmor, mormor og oldemor

Lis Vera Valborg Fabiansson

Der vil være gode juleting
at købe i forskellige boder,
tombola med fine gevinster og salg af kaffe, glögg
og æbleskiver.
Overskuddet går til
beboerne på Rønshave
Plejecenter. ■

* 30. december 1934 † 15. november 2022
er pludselig taget fra os
På familiens vegne
Jimmi, Bente og Tommy
Begravelsen finder sted fra Bov Kirke
lørdag den 26. november kl. 11.30
Højtideligheden slutter ved graven

Jul i Holbøl Kirke
1 SØNDAG I ADVENT
HØJMESSE KL. 10.00
Sct. Georgs gildet kommer og bringer fredslyset til Holbøl.
Efter gudstjenesten bæres lyset videre til Hökeren, hvor
juletræet tændes og der serveres kaffe og æbleskiver.

Bov og
Kollund
kirker

2 SØNDAG I ADVENT
GUDSTJENESTE KL. 19.00
Vi får besøg af Padborg sangkor som synger under gudstjenesten.
Efterfølgende tager vi på landbohjemmet hvor vi får æbleskiver
og gløgg. Gormsen og Thomas Dohn vil underholde.

Familie- og Julehjælpen i Bov Sogn
Velkommen til årets

JULEBASAR

3 SØNDAG I ADVENT
GUDSTJENESTE KL. 10.00
Denne dag går skolens børn luciaoptog i
forbindelse med gudstjenesten.

Weekenden 3. + 4. december kl. 10.00 – 14.00
Kirkeladen i Bov

4 SØNDAG I ADVENT
HØJMESSE KL. 10.00

Julegudstjenester i Holbøl Kirke
Den 24. december GUDSTJENESTE kl. 14.30 og kl. 16.00
Den 25. december HØJMESSE kl. 10.00
Den 26. december SANGGUDSTJENESTE kl. 16.00
Kom til en hyggelig gudstjeneste hvor vi samles om
at synge julens salmer og sange sammen.

Der sælges hjemmelavede
julesmåkager, klejner og goderåd, handsker, huer,
sokker, klude, lys, juledekorationer, Unika porcelæn,
æblegele, ribsgele, julepynt og træer

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
www.holbolkirke.dk
En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum
Bov-Padborg
Begravelsesforretning
• Erfaren hjælp til det
praktiske
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
• Respektfuld hjælp til det svære
•

Bov & Kollund kirker
Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg

• Erfaren hjælp til det praktiske
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12
Rie Rabøl Jørgensen
Martin Good
Svend Hedegaard
• Respektfuld
hjælp til-det
svære
www.rabol-jorgensen.dk
mail:
post@rabol-jorgensen.dk
• Økonomisk vejledning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
BOV
- en del af Rabøl
Jørgensens Begravelsesforretninger
• Gratis juridisk rådgivning
(advokat)

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
Gunnar Petersen

Rie Rabøl Jørgensen

En Tlf.:
værdig
74og
67smuk
35 15afsked
– Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
• Afdødes ønsker· imail:
centrum
• Erfaren hjælp til det praktiske
fordi du• handler
lokalt
Respektfuld
hjælp til det svære

Martin Good

•

Tak

KOLLUND
KIRKE

KIRKE

Søndag den 27. november kl. 11.00
ved Lars Meilandt Hansen
Frøslev mandskor medvirker
ved gudstjenesten

Rie Rabøl Jørgensen

Varnæs

Kontor: Nygade 8 · 6300 Gråsten
Martin Good

Tlf. 7467 0917

|

Svend Hedegaard

Søndag den 27. november kl. 9.30
ved Lars Meilandt Hansen
Frøslev mandskor medvirker
ved gudstjenesten

www.bovsogn.dk

HOLBØL
KIRKE
Søndag den 27. november kl. 10.00
ved Joan Arnbjarnardóttir
med altergang

Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15, torsdag kl. 13-15 eller efter aftale

Bovrup
Felsted

Vester Sottrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 13.430

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Ragebøl

Gråsten
Egernsund

LEVERING:

FK Distribution
TRYK:

OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Holbøl
Fårhus
Frøslev

Bov

Kruså

Rinkenæs

Dybbøl

Broager

Kollund

Padborg

Avisen er i din postkasse
onsdag/torsdag

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

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

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

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

Grafisk tilrettelæggelse
Marta Serrano Sánchez
bovavis@graphos.dk

Udebliver ugeavisen efter torsdag kl. 21:00. Kontakt da FK Distribution på www.fk.dk/reklamation, eller send en mail til kvalitetvest@fk.dk,
ellers ring til FK Distribution på tlf.: 7010 4000 mandag til torsdag fra kl. 8:30-16:00 og fredag 8:30-14:30.

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet
i Kollund er nemlig et andet end det plejer, så derfor skal
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Se flere boliger på Nybolig.dk
NY PRIS

Kollund - Midtkobbel 35

183 m2

1/4

1

1.385 m2

C

Villa, 1 fam.

2000/05

Kontantpris:
2.595.000
Ejerudgift pr. md:
2.414
Udbetaling:
130.000
Brt/nt excl. ejerudg: 14.888/11.753
Sag:
19222

Tinglev - Hovedgaden 75B

255 m2

3/5

2

990 m2

F

Villa, 2 fam.

1911/08

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

995.000
2.612
50.000
5.762/4.549
12422

NY PRIS

Padborg - Hedebyvej 10

133 m2

2/2

1

792 m2

D

Villa, 1 fam.

1964/78

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

755.000
1.464
40.000
4.366/3.446
23922

Padborg - Fornbyvej 19

176 m2

2/4

1

909 m2

C

Villa, 1 fam.

1969/79

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

1.395.000
1.741
70.000
8.072/6.372
23022

NY PRIS

NYHED

Holbøl - Vandværksvej 13

168 m2

1/4

1

1.150 m2

E

Villa, 1 fam.

1962

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

745.000
1.507
40.000
4.316/3.407
24522

NY PRIS

Modelfoto

Sønderhav - Sønderhavvej 38

162 m2

2/4

2

810 m2

E

1972

Villa, 1 fam.

Kontantpris:
4.495.000
Ejerudgift pr. md:
2.568
Udbetaling:
225.000
Brt/nt excl. ejerudg: 27.906/21.709
Sag:
16922

Nybolig Padborg
Lena Schmüser & Andreas Thomsen Nøhr
Torvegade 1 · 6330 Padborg
6330@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 74671902

Holbøl - Præstevænget 7

114/24 m2 1/3

3

673 m2

D

Villa, 1 fam.

1955

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

845.000
1.105
45.000
5.284/4.111
24622

VI FEJRER
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æk !
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*Kupon kan indløses indtil den 20.11.2022. Gælder ved køb af Meisterglas® brilleglas og solbrilleglas. Du får 1 glas af mærket Meisterglas®
gratis ved køb af et sæt glas. Du sparer altså 50% på leverandørens
anbefalede pris. Kun på nye ordrer. Kan ikke kombineres med andre
tilbud, kompletbrilletilbud og kuponer. Optik Hallmann Danmark ApS,
Perlegade 63, 6400 Sønderborg
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1 GLAS
GRATIS*

Aabenraa, Søndergade 6,

74 62 34 70

Sønderborg, Perlegade 63,

74 42 23 00

Padborg, Torvegade 4,

74 67 30 70

optik-hallmann.com

Lyreskovskolen får initiativpris

Tillykke

Af Ditte Vennits Nielsen

Tillykke uden foto max. 25 ord ...............................125 ,Tillykke med foto max. 25 ord ................................150 ,-

Lyreskovskolen får
initiativpris på 25.000
kroner.

Udover 25 ord, 1,- pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 7931 kontonr. 1195949
eller
356495

Det var formand for BHJFonden, Peder Damgaard,
Kollund, som overrakte
prisen.
Prisen får skolen, fordi
de gør en særlig indsats
for at bygge bro mellem
Padborg Transportcenter
og skolens elever i 8.
klasse som kan komme i
praktik der.
Den normale 1 uges
praktik er udvidet til at
vare i 7 uger med 1 dags
praktik hver uge. Det har

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk,
sendes som e-mail på: annonce@bovavis.dk.
Den kan også afleveres i postkassen på: Bovvej 45 i Padborg.

givet fordele for både eleverne og virksomhederne,
der har haft 14 elever i det
særlige forløb. Interessen

for transportsektoren er
i den forbindelse blevet
styrket. ■

Skoleleder Michael Sørensen
Petersen, klasselærer Jørgen
Thomsen og formand for BHJFonden, Peder Damgaard.

Mindeord

Lis Vera Valborg Fabiansson

Bov

Ældre Sagen Bov
og Bov Sogn

Norgesvej 24
Mail
pe petanque spillere, der
Det gjorde
migTelefon
virkelig
6100 Haderslev
7460
8351
mobler@hebru.dk
ondt, da jeg blev ringet
fik lyst til at opleve spillet
op af Veras svigersøn
uden for ”andedammen”.
Poul onsdag morgen,
Vi begyndte at rejse ud
hvor han meddelte,
sammen. Vi oplevede
at Vera var sovet ind
Bornholm, Frankrig,
tirsdag aften kl. 23.
Spanien sammen. Den

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

SYNGER JULEN IND

www.hebru.dk

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

Torsdag den 15. december 2022
kl. 14:00- 16:00 i Kirkeladen, Kirkevej, Bov
Vi samles til en hyggelig eftermiddag med sang.
Sognepræst Marna L.V. Engholm vil holde et smukt indlæg.
Christian Cosmus & Thomas Dohn vil glæde
os med deres musikalske indlæg.
Entre inkl. kaffe/ te & kage 50,der indbetales ved tilmelding.

Gråsten

Mit særlige forhold til
Vera førte tilbage til nullerne, hvor vi var en grup-

første rigtige udenlandsrejse var med DGI til den
franske by Chateauroux.

Antal deltagere er begrænset til 50 personer.

Jeg er sikker på, vi der er
tilbage mindes oplevelsen,
hvor Vera blev glemt på
en perron i lufthavnen
i Paris, men selvfølgelig
klarede Vera også den situation. Senere fulgte flere
rejser og jeg skal hilse og
sige, at her havde vi rigtig
mange gode oplevelser at
huske tilbage på.
Til det sidste kastede

Vera kuglerne og kunne
på en god dag slå alle i
klubben, her var en høj
alder ingen hindring
Vi vil savne Veras rappe
bemærkninger og gode
humør, nu da hun ikke er
på banerne mere.
Et langt men særdeles
aktivt liv er slut.
Ære være Veras minde.
Herbert Johansen, Padborg
Formand for Bov IF Petanque

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside:
Ældresagen.dk/bov fra den 23. november - 7. december.
v/ Kirsten Pedersen Madsen

Hvis selvbetjening på nettet ikke er muligt, kan du i
samme tidsrum ringe til Benta Tønder på tlf. 2546 1838
Det er bedre at more sig ude end at mure sig inde

Bedemand med hjertet
Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24,
6100 Haderslev

Tag på udflugt med
Gråsten Rejser

Telefon
7460 8351

Du kan ringe alle
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22
post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Mail
mobler@hebru.dk

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa
& Kruså/Padborg

DØGNSERVICE:
29 29 86 68

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

Bagermester er død, 84 år
Fhv. bagermester
Carl Andreas Nielsen,
Padborg, er død, 84 år.
Han var ud af en kendt

bagerfamilie fra Fårhus,
som blev grundlagt af
hans bedstefar.
Carls far, Hans Nielsen,

byggede senere det kendte
bageri på Nørregade 40 i
Padborg.
Carl blev udlært bager
og var ansat på bagerier
i Aabenraa, Kolding og
Nykøbing Falster før han
i 1974 overtog sin fars
bagerforretning, som han
drev sammen med sin
kone Kirsten frem til 1999,
hvor Carls søn, Henrik, og
svigerdatter, Mette, overtog familiefirmaet.

Carl Nielsen drev i 25 år
bagerforretning i Padborg.
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Carl var en dygtig
bager og havde en god
kundekreds.
Han involverede sig ikke
i offentlige hverv, men
koncentrerede sig om sin
forretning og familielivet.
Efter pensioneringen
byggede han sammen
med sin hustru et drømmehus på Oldemorstoft,
hvor han mandag morgen
sov stille ind efter længere
tids sygdom.
Carl Andreas Nielsen
efterlader sig sin hustru
Kirsten og parret to sønner Henrik og Søren og
en bror i Padborg og en
søster i Kollund. ■

Skatkort på bordet
Padborg Skatklub har holdt klubaften med 18
skatspillere.

1. runde
Nr. 1

Jes Peter Hansen

1.105 point

Nr. 2

Konrad Hesse

1.089 point

Nr. 3

Torben Jørgensen

1.076 point

Nr. 4

Torben Ries

1.021 point

Nr. 5

Åge Juhl

865 point

2. runde
Nr. 1

Morten Wollsen

1.011 point

Nr. 2

Kris Nissen

960 point

Nr. 3

Orla Moshage

894 point

Nr. 4

A.C. Petersen

858 point

Nr. 5

Carl Erik Petz

857 point

Butikkerne er åbne fra 10 - 20
med masser af gode tilbud

Flot festfyrværkeri

Juledekorationer
på Valdemarshus
Af Ditte Vennits Nielsen

Valdemarshus i Padborg
danner lørdag den 26.
november kl. 10 til 14
rammen om et åbent hus
med salg af juledekorationer og hjemmelavede
juleting og småkager.
“Der vil være lidt mund-

godt og julemusik. Der
vil være lejlighed til at
sidde og hygge sig og få
en snak. Der er også mulighed for at se huset, og
høre om, hvad vi laver”,
fortæller formanden for
Valdemarshus, Carlo
Jensen. ■

kl. 18.30

PA D BO RG S HO PPI NG
Fredag den 25. november

Massage & Kropsterapi

balance i krop & sind

LIONS
Julegaven,
der kan mærkes
Glæd en du holder af med et flot
indpakket GAVEKORT til en
massage eller anden behandling.
PRISER FRA KR. 300,Bestil gavekort her:
Mobil 2252 0067 eller
info@klinik-loenne.dk
www.klinik-loenne.dk

Grænsehallerne
Kruså / Multihuset

RAB registreret hos

sælger
grill- og
wienerpølser
fra 17 - 20

LIVE -MUSIK
Torben Rogat
fra
kl. 18.30 - 20

BAZAR
og salg af
pasta m. kødsovs
v. Lyreskovskolens
9. klasse
fra 17 - 20

TOLDBODEN
udeservering af øl,
vand, gløg og varm cacao
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Handlende håber på
lokal opbakning

Af Ditte Vennits Nielsen

p å al t i
b u t i k ke n

i out le t t en

Butikkerne i Padborg Torvecenter vil bugne af gode tilbud.Arkivfoto

Black Friday - fredag den
25. november - er dagen, Gellett har skruet prisen
hvor man kan gøre en
helt i bund på udvalgte
god handel.
lædervarer. Både Bentes

Tilbuddene gælder ikke: C-ro bukser, Nattøj, Decoy, Pilgrim og gavekort.
Torvegade 9-11
6330 Padborg
tlf. 5352 1858 ∙
www.bentesshop.dk
ÅBNINGSTIDER: MANDAG- FREDAG 10-17.30, LØRDAG 10-12.30

BLACK
S
Y
A
D
I
R
F

Padborg Shopping er naturligvis med på bølgen,
og denne fredag holder
butikkerne åbent til
kl. 20.00
Butikkerne har fundet
nogle tilbud frem.

Shop, Palle, Garant og
Jensen Ure-Guld-Sølv giver gode rabatter, så der er
rig mulighed for at spare
penge og købe julegaver.
Julelysene tændes
kl. 15.00 og kl. 17 kan

man få stillet både sulten
og tørsten i forskellige
boder.
Kl. 18,15 kan man opleve
et flot festfyrværkeri, og
mellem kl. 18.30 og 20.00
vil Torben Rogat sørge for
hyggelig stemning med
god livemusik. ■

FREDAG DEN 25. NOVEMB
ER
KL. 10 - 20 OG
LØRDAG DEN 26. NOVEMB
ER
KL. 9.30 - 12.30
VI GIVER

÷20%
PÅ ALT I BUTIKKEN
Undtagen er i forvejen nedsatte
varer

TO R V EG A D E 15 -19

6 3 3 0 PA D B O R G

T E L E FO N 74 67 3 2 3 2
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Black days

BLACK FRIDAY
Fredag den 25. november fra kl. 9.30 - 16.00

Torsdag, fredag og lørdag

Afpassede
tæpper

Fredag åbent til 20.00

Tilbud hele dagen

Alle lagervarer

÷25%

SPAR

15-20%

Lammeskind fra

299,-

på
ALLE VARER
I BUTIKKEN

÷25%

på alle voksduge
ÅBNINGSTIDER: Alle hverdage til 16.00 og torsdag til 17.30

Jensen

Nørregade 37-39 • 6330 Padborg
Tlf. 74 67 19 54 • www.garant.nu

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Gardiner

Sisseck boligudstyr ApS

URE - GULD - SØLV
Landsdækkende bytteservice

Tæpper Trægulve

Fliser

BLACK FRIDAY køtilbud
Black friday
pris

349,-

NU KUN

Dametaske fra
Nordic Blue
Flere farver
Normalpris 999,-

Black friday

349,-

Black friday
pris

399,-

25%

TORVEGADE 21, 6330 PADBORG

349,-

349,-

Napoli Rygsæk Italiensk skind
Flere farver
Normalpris 1199,-

Rejsetasker i kalveskind
Flere farver og modeller
Før op til 2400,-

ris
Black friday p
pris
NU

½

Napoli Dametaske Italiensk skind
Flere farver
Normalpris 899,-

På alle andre varer der
ikke er nedsat giver vi

pris
ris
Black friday p

Dametaske Italiensk kalveskind
Navy
Normalpris 899,-

pris

Black friday

Dametaske lækkert
blødt kalveskind
Flere farver
Normalpris 899,-

i hele
butikken
ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag 10.00-17.30 - Lørdag 9.30-12.30
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Hørt ved Lyren
Grænsehallerne inviterer interesserede til
at opleve Danmarks
kampe på storskærm i
forbindelse med VM i
fodbold.
Frivillige sætter lørdag
juletræ op ved Kors
vejen i Kruså. Det sker
mellem kl. 11-13, hvor
der bliver mulighed for
at købe grillpølser og
æbleskiver. Juletræsbe
lysningen er en solcelle
lyskæde for at spare på
energien.
Lokalforeningen i Kol
lund, Sønderhav og
Rønshoved har været
behjælpelige med at
nedtage valgplakater i
deres område.
Bentes Shop har holdt
hyggelig kundeaften,
hvor der var udsolgt.
Guldsmed Rie Meyer
har lukket for bestillinger til julen for at kunne nå at lave allerede
bestilte opgaver.

Monsterbil kom til Circle K
Mens solen titterede
frem, kunne kunderne
fredag hos Circle K
i Padborg opleve en
Monster Truck.
Butikschef Gitte Storgaard
Jensen glædede sig over,
at mange kunder mødte
op for at modtage gratis
energidrik. ■

Handicapforeningen LAH Bov
afholder

Juleaften

Lørdag den 24. december kl. 17.00-22.00
i Kollund Forsamlingshus
Der serveres en dejlig julemiddag bestående af:
- Ande- og ﬂæskesteg med tilbehør
- Risalamande
- Kaﬀe med juleknas
Der er julegaver til alle.
Kørsel ved Kims Taxa - kontakt forud
Svend Villadsen på tlf. 40818959

150,-

Billetprisen er kr.
Billetter købes ved: Kontoret i
Kruså, Lone Bakowsky i Torvecenteret
og Toldboden, Padborg
eller på mobilepay 50481181.
Ved tilmelding af børn oplyses køn/alder af
hensyn til julegaver og godteposer.
Tilmelding senest
mandag den 19. december

Frivillige har sat et kønt
juletræ op i Gendarm
haven i Padborg.
Børnehavebørn pynter
juletræet.
Betty Dideriksen har
sørget for jule og nissehygge på Hjertestien i
Kollund Naturunivers.
Butikken ved OK
Plus i Padborg lukker.
Sidste åbningsdag er på
fredag.

Ved spørgsmål kontakt Svend Villadsen
på 40 81 89 59
Donationer til juleaften modtages med kyshånd

Julestue
Lørdag den 26. november kl. 13 - 16
på Rønshave Plejecenter
Salg af juledekorationer m.m.
Stor tombola med mange fine gevinster.
Forskellige boder.
Der sælges kaffe, glögg
og æbleskiver
Venlig hilsen
Vennekredsen

Inviterer til

Julebanko
Onsdag den 30. november kl. 19.00
på Bov Kro. Dørene åbnes kl. 17.30.
Der spilles duppespil, 1, 2 og 3 rækker.
I alt 54 spil med mange flotte præmier.
1 sæt koster 130,-. Tilkøb pausebanko og puljespil.
Husk medlemskort. Gæstekort kan købes á·10,-

Æ Ringriens Venner
afholder Amerikansk lotteri.

Kom til nogen hyggelige timer og tag gerne
manden, konen, naboen eller vennerne med.
Der må IKKE medbringes egen forplejning.
De glædeligste julehilsner
Bov Sogs Ringriderforening
og Æ Ringriens Venner

Boliger

Ældre Sagen i Bov samlede fuldt hus i Græn
sehallernes Multisal til
frivilligfest. .
En 17-årig dreng, der
natten til onsdag stak
af fra Stevnsfortet, fik
ikke lang tid på fri fod.
Han flygtede fra den
sikrede døgninstitution
klokken 01.47, og onsdag eftermiddag blev
han igen anholdt i et
tog i Padborg omkring
klokken 15.30 ■

Få en gratis salgsvurdering.
Måske er vi billigere
end du tror.
Estate Kjeld Faaborg

7465 0933

E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

6300@estate.dk www.estate.dk

Juletræer og grønt
JULETRÆER OG
PYNTEGRØNT
DIREKTE FRA
SKOVGÅRDEN

Mulighed for “FÆLD SELV”
Åben mandag - fredag 15-17
weekend 10-17
Bjarne Tange · SAVVÆRKSVEJ 4
6340 Kruså · mobil: 20 22 06 32
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LOKALT BILSYN I SØNDERBORG OG PADBORG

Byens
Billigste
Bilsyn

Frøslevlejren døjer med stigende udgifter til opvarmning af barakkerne.Arkivfoto

Frøslevlejren får
stigende energiudgifter
Af Ditte Vennits Nielsen

Frøslevlejren døjer med
stigende energiudgifter.
Det rammer de forskellige foreninger, som har til
huse i Frøslevlejren.
“Foreningerne er udfordrede på grund af de
store prisstigninger. I
barakkerne er der el-varme. Gennem de sidste
10 år har man vidst, at der
skulle energioptimeres.
Aabenraa Kommune har
sovet i timen og har ikke
prioriteret de nødvendige
forbedringer. Nu står vi
så i den situation, at der
kan komme lukninger

på tale”, fortæller Lasse
Ovesen, der er forstander
på Frøslev Efterskole.
På efterskolen er
el-udgifterne steget
fra ca. 400.000 til over
1.mill. kroner.
“Efterskolen er ikke truet
på eksistensen. Vi har 96
elever og det går faktisk
rigtigt godt. Men det er
sure penge at skulle af
med”, siger Lasse Ovesen.
De små foreninger, der
har lejet sig ind i barakker,
har måttet slukke for varmen og har lukket ned for
besøgene tidligere end de
plejer at gøre.
De slidte barakker bliver

Indblik i Padborg
Transportcenter
Sagsbehandlere fra
Jobcentret i Aabenraa
har været på besøg hos
Padborg Transportcenter
for at få et fysisk
kendskab til forskellige
virksomheder.

40 medarbejdere fik et
større indblik på lager- og
logistikbranchen, idet
de besøgte Ohl Logistik,
DTK samt Blue Water i
Padborg ■

Bilsyn
kun 4 0 0
,Bo

endnu mere udsatte for
skimmel, og det kan ende
med, at de rådner væk.
Flere folketingsmedlemmer er blevet inddraget
og ønskescenariet er, at
Frøslevlejren kommer på
finansloven. ■

ok tid på b
ilsyn.dk
eller ring 7
0 13 12 12
Prisen gælder periodesyn af person-/varebil under 1.500 kg.

Applus Bilsyn
Agtoftsvej 1C
6400 Sønderborg

Applus Bilsyn
Thorsvej 9
6330 Padborg

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

50
års
erfaring
Vi kan hjælpe dig med alt inden for laminat-,
vinyl- og trægulve, gulvafslibning, klinker,
tæpper og gardiner. …og vi kommer
gerne ud og måler op og monterer!
Kom ind og hør, hvordan vi kan
hjælpe lige netop dig!

Hugo Sisseck Boligudstyr

Nørregade 39 • 6330 Padborg · Tlf. 74 67 19 54· padborg@garant.nu

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Tilgængelig fra 1. okt. til 31. dec. 2022
PH 3/3 Pendel Messing Opalglas
PH 3/2 Bord Messing Opalglas
Design af Poul Henningsen

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

Handel i dag giver
service i morgen

Se elis.dk for aktuelle tilbud

Alt i servicesalg •

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