
hurtigt - kompetent - høfligt
Vi løser dine tekniske problemer

hos dig eller på værksted

Tlf. 25 46 00 55
Butik og værksted er åbent

efter aftale i Padborg Torvecenter

IT salg, service og support
til virksomheder og private

Køb din nye
PC hos os
Vi flytter
dine data

Garant Sisseck boligudstyr ApSGarant Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 

Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16Mandag - tirsdag - onsdag 9.30 - 16
torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30torsdag 9.30 - 17.30 og lørdag 9.30 - 12.30

GULV- & GARDINBUSSENGULV- & GARDINBUSSEN

BOOK EN TID
for personlig 

rådgivning i butikken 
eller hjemme hos dig.
TLF. 74 67 19 54

Sundsnæs 2 · Gråsten · kjems.dk
Telefon 7465 1140

Retssager

Voldgiftssager

Syn og skøn

Vores åbningstider
Mandag - fredag 9:00 - 15:00 eller efter aftale

Vagttelefon
Døgnbemandet for akutte henvendelser

Bestil tid på 
61 51 78 20

Hele familiens dyrlæge
v/ Lars Kjær og Katrine Kierulff 
Kongevej 26 , 6300 Gråsten
Tlf. 61 51 78 20 · www.HFD.dk

Gråsten - Broager - Ragebøl - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund Uge 48 30. november 2022 15. årgang  Løssalg: 5 kr. 

Sct. Pauli 28, 6310 Broager • Mobil 4079 1647

Vi køber

GULD – SØLV GULD – SØLV 
PLETSØLVPLETSØLV

Skiftende åbningstider.
Ring gerne for en aftale 
på 4079 1647

Kom forbi butikken 
og få et godt tilbud

ÅBNINGSTIDER Telefon 73 65 26 00
Alle dage kl. 7.00 - 20.00

GRÅSTEN

6 fl. kun

299,-

Corte Ibla, Sicilia
En meget interessant 
vin fra Syditalien til en 
overkommelig pris.

Vinen er mørk og 
rubinfarvet  og med 
antydninger af peber, 
brombær, kirsebær, 
vanilje. Den er medium 
fyldig, og dejlig krydret 
og med afdæmpet syre, 
samt ret bløde tanniner.

Faktisk en meget flot 
vin, der passer godt til 
italienske kalvekødsretter.

Meget vin til pengene.

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

✔ Gennemgang af regnskaber og 
balancer i forbindelse med moms-
indberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skatte-
pligtig indkomst samt indberetning 
af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenetog korrespondance med skattevæsenet

Både for virksomheder og private

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp ∙ Sønderborg ∙ Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 7465 0949 • www.benniksgaardhotel.dk

NYHED
-hver torsdag

Benniksgaard

Simregryde
149,- 

pr. person

DIN LEVERANDØR AF SØNDERJYSK HUMOR 2022

9 7 8 8 7 9 7 2 3 7 8 2 3
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 11
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95ENJOY FAMILY TIME

Glade børn leger bedst...

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...

2.600 m2

på Rømø

WELLNESS

1.900 m2

i Gråsten

FRI

ADGANG 

til pool/badeland, 

fitness og wellness

hvor børn har adgang 

ifølge med voksne i 

udvalgte perioder

Se mere og book ophold på 
www.enjoyresorts.dk

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

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

GRÅSTEN

RØMØ

RUMMELPOT   1 26-10-2020   18:50:20

Mere kongerøgelse

end nogensinde

Kan købes i alle boghandler og i de allerfl este kiosker, 
varehuse og supermarkeder i hele Sønderjylland til kun 11995

BovAvis
Læs ugens avis på

www.graastenavis.dk



Kirkesiden for
Gråsten og Adsbøl

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

Konstituering
Menighedsrådet har konstitueret sig for det kommende år:

Formand Helle Blindbæk

Næstformand Claus Levinsen

Kasserer Jens Peter Thomsen

Kontaktperson Mogens Hansen

Øvrige funktioner og udvalg kan du finde på vores hjemmeside.

Aktiviteter 
Torsdag den 1. december kl. 20.00 Julekoncert med Søs Fenger

Onsdag den 7. december kl. 14.30 Sangeftermiddag i Præstegården

Gudstjenestetider finder du her i GråstenAvis under rubrikken “Gudstjenester”

Sangeftermiddage
Vi har sangeftermiddag en gang om måneden, her synger vi fra 
Den Dansk Salmebog og Højskolesangbogen, hører gode historier, 
får en god snak over kaffen og ikke mindst; hyggeligt samvær et 
par timer.

Onsdag den 7. december kommer sognepræst 
Hanne Beierholm Christensen og læser en historie.

Kirsten Theilgård er at finde bag klaveret til eftermiddagens sang.

Børnegudstjeneste
i Slotskirken 
Søndag den 4. 
december kl. 11.00

”Vi glæder os i denne 
tid” og derfor har vi 
Børnegudstjeneste og 
hvem ved måske kommer 
selveste julemanden forbi 
til gudstjenesten.

Julen nærmer sig med raske skridt

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

ÅBNINGSTIDER
Hverdage: kl. 16-18

Lørdag-søndag: kl. 10-16

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

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

Friskslagtet skal bestilles og afhentes 22. - 23. december

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

Borggade 4, Gråsten  •  Tlf. 5151 3678

Vi modtager mobilepay og kontanter

ÅbningstiderÅbningstider

Slå terninger og få to ens 
ved køb over 300,- og vælg frit 
en gave fra vores julekalender

JulekonkurrenceJulekonkurrence
Konkurrencen gælder  i hele december måned

2



Frankes julemedister
1000 gram

Frankes 
originale kålpølser
6 stk.

Gælder torsdag den 1. december til lørdag den 
3. december 2022 eller så længe lager haves. 

Der tages forbehold for trykfejl.

FRIT VALG

FRIT VALG

6 SKARPE
FRA DIN LOKALE 

SUPERBRUGS

DECEMBER

TORSDAG

OG
FREDAG

TORSDAG

OG
FREDAG

TORSDAG

OG
FREDAG

TORSDAG

OG
LØRDAG

Special juleøl
mange varianter

÷20%
Pr. stk. kun

10,-

Pr. stk. 

39,-
6 stk. 

55,-

Julehvidtøl 
fra Fuglsang

Pr. stk. 

6995

6 stk.

1995
+pant

Solsikkerugbrød
i skiver
fra Schulstad

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Vi har åbent alle dage kl. 7.00 - 20.00

GRÅSTEN

1/1 Kartoffelspegepølse 
+ 1/1 kogt sardel 
fra Als Pølser
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Avisen er i din postkasse onsdag/torsdag og kan læses 
online mandag aften på hjemmesiden graastenavis.dk

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

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

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

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

Fotograf
Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50

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

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

 Følg os på Facebook

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

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

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.

Grafisk tilrettelæggelse 

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

Bogholder
Ann Christensen
Telefon 31 17 05 27
bogholder@graastenavis.dk
Træffes tirsdag til torsdag fra kl. 11-15

Stenvej 15 Rinkenæs, 6300 Gråsten · CVR. NR. DK 37827681 · Rejsegarantifonden nr. 2799

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

Lørdag den 17. december 2022

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

Jul i LegolandJul i Legoland

Opsamling
Guderup Aktivitetscenter 7.00
Augustenborg Netto 7.10
Sønderborg, Marie Kirken 7.25
Nybøl, Dagli’Brugsen 7.40
Broager Kirke 7.45
Gråsten Ahlmannsparken 8.00
Bov Kirke 8.20
Rødekro, Circle K 8.40
Hammelev, OK tanken 9.00
Ankomst Legoland ca. 10.00
Afgang fra Legoland 17.00
På udturen serveres en kop ka� e 
eller en sodavand i bussen 

510,-510,-
pr. voksen 

180,- 180,- 
Børn til og 
med 2 år

Oplev den magiske jul for hele familien i Legoland.

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.

Mød Lego julemanden. Måske 
har han en gave med?

Prisen inkluderer BUS OG ENTRÉ 
Tilkøb af bu� et inkl. softice og 
softdrinks bestilles ved tilmelding
Børn 3-12 år 99,-
Voksne 13 år + 199,-
Alle kørende aktiviteter er gratis – dog med undtagelse af Renault Trafikskole

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

HEINRICH  
T: 2941 1470

MORTEN  
T: 2683 6790KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Se hvor vi udstiller på facebook  
eller på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et gratis hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde – din garanti for tryghed og kvalitet

Nye låger
– monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til 
DANSK-producerede låger, skuffer,  
bordplader med videre... 
Alt efter mål – passer til ALLE køkkener!

Lars Thiesgaard øste ud af sine barndomserindringer
Af Hanne Næsborg-Andersen

Skuespiller Lars 
Thiesgaard, som er ind-
født gråstener, fortalte 
levende for en fuld sal 
i Ahlmannsparken om 
Det lille Teater i Gråsten 
og den betydning, det 
havde haft for hans liv.
Helt fra skolen var han 
interesseret i teater, og 
heldigvis havde han gode 
lærere, der brugte drama 
i undervisningen, bl.a. 
Else Nielsen og Anna 
Aabenhus. 

Da Det lille Teater 
startede for 50 år siden, 
var det i ydmyge lokaler 
på Elleygade, og Lars 
Thiesgaard var med fra 

starten sammen med flere 
kammerater. 

De spillede på livet løs, 
og han havde fra starten 
lavet scrapbog, så han 
kunne vise billeder og 

anmeldelser fra forestil-
lingerne. Senere blev der 
oprettet en “unge gruppe”, 
hvor han fortsatte og 
udviklede en kærlighed 
til teatret, der aldrig siden 
forlod ham. 

Den selvstændighed 
og udvikling, der skete i 
gruppen, var afgørende 
for Lars Thiesgaard. Han 
fortalte både rørende, 
inspirerende og morsomt 
om sin vej til skuespil-
lerfaget, og om, hvordan 
han var startet på en ud-
dannelse til sprogofficer i 

København, men fandt ud 
af, at det var skuespiller, 
han ville være, og kom til 
at læse med Olaf Ussing, 
som udtalte, at “han havde 
talent”. 

Vælge sin vej
Han sluttede sin historie 
med optagelsen på tea-
terskolen, men fortalte 

også lidt om sit virke som 
skuespiller.

Den lokale vinkel på 
historien om at vælge sin 
vej i livet gjorde, at salen 
sad tryllebundet. 

Her har lokalhistorien 
en stor værdi frem for 
den almene historie, den 
rører og bevæger folk på 
en helt anden måde. Vi 
kan være stolte af vores 
amatørteater. 

En virkelig god aften 
med mange positive kom-
mentarer fra publikum. ■

Det var en fyldt sal, som 
lyttede til erindringer fra 
skuespiller Lars Thiesgaard.
 Foto Knud Jensen

Skuespiller Lars Thiesgaard 
var med fra starten 
på Det Lille Teater.
 Foto Hanne Næsborg-Andersen
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Sort Trend læder. Stel i krom eller sort.
Samlet normalpris 16.998,- 

Richmond 2770 lænestol 
og fodskammel

9.999,-
    SPAR 6.999    

Spar
41%

Norgesvej 24
6100 Haderslev
Sundsnæs 4
6300 Gråsten

GRATIS LEVERING - PERSONLIG BETJENING AF FAGPERSONALE

Telefon: 7460 8351 · Mail: mobler@hebru.dk · www.hebru.dk

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 10-17.30 · LØRDAG 10-14 · 1. SØNDAG I MDR. 11-15

Altid pla�  
t�  gæ� er 

Fantasy læder. 
Skal i sortbejdset eg. 
Sokkel i sortlakeret aluminium. 
Samlet normalpris 20.145,- 

ZensiZone boxelevation
180 x 200 cm

22.998,-
    SPAR 22.998      

Spar
35%

Spar
26%

Stressless Wing lænestol og 
fodskammel med Signature stel

15.999,-
    SPAR 5.691    

inden jul!inden jul! inden jul!

inden jul!inden jul!

Dobbeltfjedret med vendbar 7-zonet 
high pocketfjedre og trådløs fjernbetjening. 
Topmadras med 50 eller 65 mm indlæg. 
Ekskl. ben og gavl. Normalpris 45.996,-

Sort Paloma læder. 
Signature stel. Str. M.

Samlet normalpris 21.690,-

Posefjedre.
Inkl. magasin.
Sovemål 150 x 200 cm.

Med nozagfjedre. 
Inkl. magasin.
Sovemål  L195 x B140 cm. 

Med posefjedre og magasin til opbevaring. 
Fås i fl ere farver. Sovemål 140 x 200 cm. 

6.499,-
Vores

stærk pris

SLY
SOVESOFA

Sovemål  L195 x B140 cm. 

6.999,-
Vores

stærk pris

VALI
SOVESOFA

3.999,-
Vores

stærk pris

NADIA
SOVESOFA

inden jul! inden jul! inden jul!

ZensiZone elevation
180 x 200/210 cm

16.999,-
    SPAR 16.997         

Trådløs fjernbetjening. 
Vendbar 7-zonet high pocketfjedre og skum. 

Vælg mellem 50 mm eller 65 mm topmadras. 
Ekskl. ben og gavl. Samlet normalpris 33.996,-

inden jul!

Spar
50%

Dobbeltfjedret med 5-zonet 
pocketfjedre og bonellfjedre. 

Topmadras med 40 mm purskum. Ekskl. ben.

Prismatch
Gratis levering
Gratis montering af 
næsten alle møbler
Gratis bortskaffelse 
af emballage
Altid 2 montører med 
ved levering / montering

Time Out lænestol
og fodskammel

12.999,-
    SPAR 7.146    

Spar
50%3.998,-

Vores
stærk pris

RESTZONE BASIC
BOXMADRAS
140 X 200 CM

  LEVERING INDEN JUL - GÆLDER HELE SIDEN!  

DRØMMEGAVER
GAVEIDEER TIL DIG OG DEM DU HAR KÆR 

Julen 
2022

ÅBENT 
SØNDAG
11-15
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 30340000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

mulighed mulighed 
for en for en 

svingom svingom 
sidst på sidst på 
aftenenaftenen

Lørdag den 3. decemberLørdag den 3. december
fra kl. 17.30fra kl. 17.30

Live musik 
under maden 

af fantastiske 
bendt aaen

Menu
Forret

Hvide & røde sild med 
hjemmelavet 

karrysalat æg og rejer • 
Varmrøget laks fra egen 

rygeovn m/citronpeber og 
rogndressing • Fiskefi leter med 

hjemmelavet remoulade og citron 
• Brød, kiks, smør og fedt

Hovedretter
Julemedister med julehvidkål • 

Hamburgerryg med grønlangkål 
og brunede kartofl er • Sprødstegt 
fl æskesteg med appelsinsalat og 
rødkål • Brød, kiks, smør og fedt

Dessert
Hjemmelavet risalamande 

med lun kirsebærsauce

kunkun

299299,,--

Snyd ikke dig selv for 
denne oplevelse

Bordbestilling på
3034 0000 eller 2670 9890

95 år og stadig frisk Af Gunnar Hat tesen

Christa Ryborg, Gråsten, 
fylder lørdag den    er 
95 år.
Hun kom til verden i 
Skodsbøl, men som 4-årig 
flyttede hun til Broager. 
Efter skoletiden kom hun 
ud at tjene.

“Jeg ville gerne have 
fortsat i skolen, men det 
turde jeg ikke spørge mine 
forældre om”, husker 
Christa Ryborg, som i 
1947 i Broager Kirke blev 
gift med Peter Ryborg, der 
i mange år arbejdede på 
teglværket.

Parret boede i mange år 

i Smøl. Manden døde i 
1985 og hun flyttede året 
efter til Gråsten, hvor hun 
hurtigt faldt godt til.

For 12 år siden samlede 
hun underskrifter mod at 
Gråsten Turistkontor og 
DSB blev nedlagt. Hun 
har altid malet og været 
aktiv i Kunstpunkt.

Christa Ryborg er stadig 

frisk og sørger for at få sig 
rørt hver dag.

Hun er aktiv i Ældre 
Sagen, Lokalhistorisk 
Arkiv og er en flittig 
kirkegænger.

Hun har fire børn. Jes 
Peter, Sven-Erik, Karl 
Kristian og Birgitte. ■

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

Bu� eten kan suppleres med...

Surrib 12,-
Hvidkål 10,-
Æblefl æsk 15,-
Frugtsalat 15,-
Fiskefi let med 
remoulade og citron 15,-
Andesteg 26,-

Røget laks med 
fl ødepeberrod 39,-
Mørbradbøf 22,-
Ost – 3 slags 28,-
Flutes til buff et 3,-
Brød og smør 10,-
Brune kartofl er 10,-

GrønlangkålmenuGrønlangkålmenu
Sønderjysk grønlangkål med brune 
kartofl er, hamburgerryg, kålpølse, 
rødbeder og sennep

169,-Pr. kuvert

Leveringspriser inklusive afh entning: Leveringspriser inklusive afh entning: 
Aabenraa & Sønderborg kommune: 300,-Aabenraa & Sønderborg kommune: 300,-

Returnerer I selv den tomme 
emballage, får I 200,- i rabat

Mindste antal er nu 10 kuverterMindste antal er nu 10 kuverter

Bestil nu på 7465 9206Bestil nu på 7465 9206

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

JulebuffetJulebuffet
Som ovenstående med brød og smør 179,-Pr. kuvert

129,-Pr. kuvert

Glad for at ringriderfest 
blev gennemført
Af Gunnar Hat tesen

Formand for Gråsten 
Ringridning, Andreas 
Thomsen Nøhr, glædede 
sig på foreningens 
generalforsamling 
over, at der atter var 
ringriderfest efter to års 
corona-nedlukning.
“Det er vigtigt for rin-
gridersporten og byen at 
traditionen blev gennem-
ført, så vi forhåbentligt 
har denne tradition i 

mange år fremover”, sagde 
Andreas Thomsen Nøhr 
over for de 30 fremmødte 
medlemmer.

Han var godt tilfreds 
med , at der deltog 200 
mennesker i ringriderbal-
let fredag aften. ■

Formand for Gråsten 
Ringriderforening, Andreas 
Thomsen Nøhr, aflagde 
beretning.  
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DER JULES I GRÅSTEN
Julelysene er tændt i Gråsten og børnehavebørnene 

pynter byens træer i løbet af december
Gråstenmærkerne uddeles frem til den 22. december

Hovedgevinsterne er:  - Ét gavekort på kr. 10.000,-
- Ét weekendophold for 2 personer
- Ét gavekort på kr 2.500,-

Gavekortene kan bruges i de deltagende butikker

Selve udtrækningen fi nder sted den
23. december kl. 14 på Torvet

Vi sørger for den gode stemning

Den 23. december 
kan der købes 
julegløgg og 

æbleskiver mellem 
kl. 13.00 og 15.00

Kunder i Gråsten får gaver
Flere og flere kunder 
afleverer hæfter fyldt 
med Gråsten-mærker. 
Kunderne deltager så i 
lodtrækning om fine ge-
vinster, som er sponsore-
ret af slotsbyens butikker

Asta Sølnes, Gråsten, 
valgte gave fra 
Tøjeksperten.

Mona Hansen, Broager, 
ønskede gavekort til Alminds 
fodpleje og wellness.

Andrea Petersen, 
Gråsten, modtog 
jordbærbolcher 
og gavekort fra 
Blomstertorvet. 

Christa Latter, 
Kværs valgte brødri-
ster fra Tinsoldaten

Inger Andersen, Gråsten, 
valgte lækre produkter fra 
Salon Seemann.

Vivian Milton Houlberg, 
Gråsten, fik keramik fra 
Lajla Hartig

Steen Damkjær, Gråsten 
valgte gavekort fra 
SuperBrugsen

Desuden var der gave til 
Lis Bredahl, Gråsten, som 
ønskede gave fra Imerco. ■

Jørn Dyrt, Rinkenæs 
valgte gavepose fra 
Tøjeksperten 
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Fiskenæsvej 2 - 6300 Gråsten - Tlf. +45 3034 0000 - info@ankers.restaurant - www.ankers.restaurant

kæmpe juleFrokostJazz
Søndag den 11. december kl. 12.00

Dørene åbnes kl. 11.00

kun

249,-

Byens hyggeligste spisested

Tjørnelunds JazzBand
Medrivende, swingende og energisk jazz.

Snyd ikke dig selv for denne oplevelse

Program:

STOR LUKSUS
juleSMØRREBRØDS BUFFET
3 slags sild: en hvid, en krydret og Ankers 

hjemmelavet æblesild samt hjemmelavet tilbehør

Tjørnelunds Jazzband spiller
Byg-selv smørrebrød med min. 10 slags lækkert 

pålæg, samt alt det klassiske tilbehør

Tjørnelunds Jazzband spiller
Ankers lune retter

Tjørnelunds Jazzband spiller

BILLET OG RESERVATION:
Tlf.: 30 34 00 00
Tlf.: 26 70 98 90

Julen sig nærmer

Olde’s Massage
Sundgade 61 · 6320 Egernsund

Tlf. 2296 6476

Ulsnæs Centret · Sundsnæs 17D · tlf. 5179 2343

Sundgade 61, Egernsund · tlf. 7444 2343

Mangler du en julegave, adventsgave, eller 
blot en tid til selvforkælelse eller et gavekort, 

så kig forbi 
Teddy’s Saloner og Olde’s Massage 
så fi nder vi gaven der passer til de fl este, så fi nder vi gaven der passer til de fl este, 

eller til personen der har alt.eller til personen der har alt.

Informationstavle om relief

Endelig er det lykkedes 
at få en fin informations-
tavle sat op ved relieffet 
af Frede Bonefeld i 
krydset Ahlefeldvej/
Sildekulevej
Det er Sønderborg 
Komune som har stået for 
opsætningen

På tavlen oplyses om 
relieffets placering på den 
i 2015 nedrevne Gråsten 
Rets- og Politi bygning,

om bidragyderne til 
opsætningen samt om 
relieffets symbolik. ■  Foto Mogens P. C . Jacobsen
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DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

Ringgade 3, 6300 Gråsten | Telefon 7463 0800 | www.fi scher-advokatfi rma.com

Hans 
Henrik 
Fischer

Nicole 
Schünemann

-Føh

Heidi 
Waldemar 
Østergaard

- Erhvervsret
- Erstatningsret
- Testamenter
- Skilsmisseret

- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling 
- Retssagsbehandling

Stenvej 15, Rinkenæs, 6300 Gråsten • Telefon +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk • mail@quorpsbusser.dk • Rejsegarantifonden nr. 2799

“Hvorfor bruge Deres 
fusser når De kan køre 

med Quorps Busser”

• Vi tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland.

• De mindre busser har lift
• Vor 29 personers bus er ideel til et mindre antal personer

Kontakt os for at få et godt tilbud på din næste kørsel

Turist-fest-� rma-skole og koncertkørsel

Alt i anlæg & vedligehold

Hækklipning Belægning

Vedligehold Beplantning

Beskæring

Græsplæner

Haveservice TræfældningBeskæring

Belægninger StøttemureGræsplæner

planter@havekompagniet.dk · TLF. 74 61 35 06

ANL ÆGSGARTNE R

HUSK du kan få 
FRADRAG  for 
havearbejde

Tag på udflugt 
med Gråsten 

Rejser

Ring til 
2616 0683 

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler

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

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

R.Pedersen VVS A
p

S

Aut. Installatør

Kom, se og prøv din nye bil

Bilvurdering – Køb / salg 
– Finansiering – Leasing 
– Forsikring – Køreklar

www.thomsens-auto.dk
Hovednr. tlf. 7060 2033 · Ellegårdvej 34, Sønderborg · Egelund 11, Kollund

Altid over 300 pæne biler på lager til nettopriser 

Rytteroptoget gennem Gråsten droppes lørdag
Af Gunnar Hat tesen

Næsten år sker der en 
større ændring ved 
Gråsten Ringridning.
“Vi har nedgang i rytter-
antal og det er der sikkert 
mange årsager til, men 
ikke desto mindre har 
rytterkomiteen kigget ind 
i, hvordan vi kan gøre det 
endnu mere attraktivt 
at deltage som rytter”, 
sagde formanden Andreas 
Thomsen Nøhr ved gene-
ralforsamlingen i Gråsten 
Ringriderforening, som 
blev holdt på Anker’s 
Restaurant.

Formanden bebudede, at 

man sløjfer optoget gen-
nem byen om lørdagen.

“Det betyder en væ-
sentligt forkortet dag for 
rytterne. dermed håber 
vi, at endnu flere vil tage 
turen til Gråsten”, sagde 
Andreas Thomsen Nøhr.■

Fra sommer 2023 er der kun 
optoget gennem Gråstens 
gader om søndagen. Arkiv foto
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GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 4. december kl. 11.00

Børnegudstjeneste
ved Hanne Beierholm Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 4. december

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Søndag den 4. december kl. 19.00

De 7 læsninger ved Merete Lei.
Koncert ved Kværs Familiekor

BROAGER KIRKE
Søndag den 4. december kl. 10.30

ved Malene Freksen med dåb

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 4. december kl. 11.00 

ved Kirsten Schmidt

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 4. december kl. 14.00

med præsteindsættelse

NYBØL KIRKE
Søndag den 4. december kl. 9.30

ved Lis-Ann Rotem

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 4. december 

Ingen gudstjeneste

ULLERUP KIRKE
Søndag den 4. december kl. 11.00

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonnabend, 3.12., 10 Uhr

Taufgottesdienst
in der Schlosskirche

Sonntag, 4.12.
kein Gottesdienst

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

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

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

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

Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18.00

TillykkeTillykke

Tag på udflugt med Gråsten Rejser og Gråsten Avis. 
Se mere på 

www.graastenavis.dk/rejser-og-udflugter 

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,- 

Det lille Teater, Gråsten 1972-2022 50 år med teater

Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67 eller www.lilleteater.dk

GUDSTJENESTE MED 
PRÆSTEINDSÆTTELSE

Søndag den 4. december kl. 14.00 
vil Mette Carlsen blive indsat som præst 

for Rinkenæs Sogn.

E� er indsættelsen indbydes der til 
ka� ebord i golfrestauranten 

på Benniksgaard Hotel.

Alle er velkomne.

Rinkenæs Menighedsråd

www.rinkenæskirke.dk og  Rinkenæs Sogn

Juleunderholdning 
med julesange, julehygge 

og syng sammen
Onsdag den 14. december 

kl. 14.30 til ca. 16.30
i BHJ-salen Ahlmannsparken, Gråsten

Vi vil gerne slutte året med julehygge og sange. 
Der serveres gløgg og æbleskiver. 

Få sangstemmerne genopfrisket til julen. Entertainer 
Tim Hansen og Bente Nissen underholder 
med julesange og vi kan synge sammen.

Pris 70,-  for medlemmer
 90,- for ikke medlemmer
Priserne er inkl. gløgg, æbleskiver, kaffe og julekager

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 mandag den 12. december kl. 18.00

Gråsten

Julehjælp
Mange familier er i år økonomisk presset ud 
i en helt ekstraordinær situation som følge 
af krigen i Ukraine, de højere energipriser 

og den markant højere infl ation.
Lions Club Broager-Gråsten har derfor 

besluttet i år at yde julehjælp til økonomisk 
trængte børnefamilier og enlige i 

postnumrene 6300-6310-6320. 
En bevilget hjælp består af et 
gavekort til Coop butikkerne

I skal sende ansøgning om julehjælp og 
oplyse om jeres økonomiske situation 
senest den 11. december pr. mail til 

jul2022.lions6300@gmail.com
I ansøgningen skal følgende fremgå: 

Navn, bopælsadresse og telefonnummer.
Gavekort til Coop butikker udleveres 

den 14. december., og udlevering aftales 
med den enkelte ansøger pr. telefon.

Alle ansøgninger behandles fortroligt. 

Venlig hilsen
Lions Club Broager-Gråsten

Onsdag den 7. december kl. 18.30
på Damms Gård, Felsted 

Billetter bestilles hos 
Hans Jørgen på 6092 4669 eller på 

vores hjemmeside KultDG.dk. 
Julejazz præsenteres i samarbejde 
med Kulturelt Samråd, Aabenraa.

BILLETPRIS
270,- 

inkl. mad og 
lille ølsmagning

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

DEN LILLE 
JULEFROKOST 

MED “Æ JAZZKNEJTE” 
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Mindeord

Det er en god ide at få udfyldt og taget stilling til  
”Min sidste Vilje” og tilmeldt dig ”Elysium Begravelses-
opsparing”. Har du brug for hjælp til dette, hjælper  
vi dig gerne. Vi har mange års erfaring og kan hjælpe  

og rådgive dig professionelt. 

Vi er der for at hjælpe...

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

Husk vi holder lukket om søndagen. 

www.als-begravelse.dk

Poul Erik Kjærgaard
Eksam. bedemand

Steen Kristensen
Eksam. bedemand

Gitte J.J. Kristensen
Eksam. bedemand

Vores kister er danskproduceret  
med fokus på bæredygtighed.

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning

ISO9001-certificeret

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

eksam. bedemænd

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

Vi træffes hele døgnet på 74 65 94 33

Gråsten&Omegns

- Steffen Jensens eftf.

Felstedvej 34
Gråsten

Tlf: 74 65 94 33
Thomas Helmich Bent Petersen Vivi Clemmensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12

www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

 

• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
• Økonomisk vejledning
• Gratis juridisk rådgivning (advokat)

Tlf.: 70 12 20 12 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

Gråsten Bedemandsforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

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

www.lindegaardensbedemand.dk
Sønderborg, Gråsten, Aabenraa

& Kruså/Padborg
DØGNSERVICE:

29 29 86 68

Bedemand med hjertet

Dødsfald

Vores kære mor
svigermor, Bedste, farmor, mormor og oldemor

Grethe Christiansen
født Lorenzen

* 4. december 1931 i Ballebro
†  24. november 2022 i Gråsten 

er stille sovet ind  

Tak for alt

Johan, Jens, Gerda og familie

Bisættelsen finder sted mandag den 5. december
kl. 10.00 fra Ullerup Kirke

Efterfølgende er der mindesammenkomst

Min elskede Birgit 
Vor kære mor, mormor og oldemor

Birgit Feldstedt
er uventet  taget fra os

* 1. marts 1949

Sønderborg, den 24. november 2022

Du vil blive savnet og ikke blive glemt,
men for evigt i vores hjerter gemt

Bjarne, Joan, Steffan og Stephanie, Kaspar og Pernille
Elias, Gitte og Lene, Trine og Danny, Heidi og Linda

Højtideligheden har fundet sted

Tage Nielsen, Gråsten, er død, 85 år. ■

En af sønderjysk amatørteaters fremmeste
En af Sønderjysk 
Amatørteaters frem-
meste forkæmper 
og organisator, Tage 
Nielsen, er død, tirsdag 
den 22. november. Han 
blev 85 år.
Tage har i en menneske-
alder været organisator 
og initiativtager til mange 
amatørteaterforeninger. 

I en lang årrække fra 
1980 til 2000 var han for-
mand for Det lille Teater i 
Gråsten, hvor han var med 
til at få teateret etableret 
sikkert i Ladegaardskov 
gamle Skole efter at det i 
en periode havde været 
hjemløs, da Teaterskolen i 
Gråsten lukkede.

Tage var samtidig 
formand for DATS 
Sønderjyske kreds, hvor 
der gennem årene blev 
afholdt mange store tea-
terkurser på Rønshoved 
Højskole.

Senere blev han for-
mand for Catrinesminde 
Teglværks Venner, 
hvor der blev opført 
mange flotte egnsspil 
med baggrund i livet som 
teglværksarbejder. 

Han havde ud over 
virket i Sønderjylland 

også kræfter til at sidde 
i hovedbestyrelsen for 
Dansk Amatørteater 
Samvirke, Tage sluttede 
sit virke inden for teatret, 
som formand for Det lille 

Teaterhus, som er en støt-
teforening for Det lille 
Teater.

Alle der har mødt og ar-
bejdet sammen med Tage, 
har oplevet ham som en 

varm forkæmper for at 
udbrede og oplyse om 
glæden ved teaterarbejdet.

Det lille Teater havde den 
glæde at udnævne Tage 
Nielsen til æresmedlem af 
teatret i 2008.

I dag går alle vores 
tanker til Else og hendes 
familie, som igennem alle 
årene har været en uvur-
derlig støtte for Tage.

Æret være Tages s̀ 
minde

Det lille Teater, Gråsten 

Ole Gaul Nilum, Formand 

Smedebakken, Adsbøl

Tage Nielsen var i 20 år 
formand for Det Lille Teater. 
Han blev i 2008 æresmedlem 
i Det lille Teater. Arkiv foto

Vor kære mor, svigermor, farmor og oldemor

Dagmar Møller Larsen
* 17. juni 1926    †  23. november 2022

er stille sovet ind efter et godt og langt liv

På familiens vegne

Tage og Birgitte
Palle og Inge

Bisættelsen finder sted i Rinkenæs Korskirke
lørdag den 3. december kl. 11.00

Højtideligheden slutter ved kirken

Nyvalg
På generalforsamlingen i 
Gråsten Ringriderforening 
blev Jesper Schlaikær, 
Kasper Bang Mouritsen 
og Claus Preuss nyvalgt til 
bestyrelsen. ■

Pony
ryttere
På generalforsam-
lingen i Gråsten 
Ringriderforening glæ-
dede formanden Andreas 
Nøhr Thomsen sig det fine 
antal ponyryttere. 

I alt red 21 ponyryttere 
med i årets ringridning. ■
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Ramsherred 3, 6310 Broager
Telefon 74 44 12 86 · www.hornesauto.dk 

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

SKELDE GYMNASTIKFORENING

Vi mødes ved klubhuset i Skelde, 
hvor vi skal ud at finde julemanden. 
Arrangementet foregår udendørs, 

derfor er det vigtigt med tøj 
tilpasset vejrforholdene.

På Frk. Jensen i Skelde

Mange fine præmier og en hovedgevinst 
på kr. 1000,-

Døren åbnes kl. 17.30.
Godteposer koster kr. 25,- og bestilles 

senest d. 14. december. Der skal betales 
og bestilles på MobilePay 1204GB skriv 

navn og antal i kommentarfeltet. Kontakt 
evt. Dina ved spørgsmål på tlf. nr. 28921880.

Søndag d. 18. december 2022 
kl. 10.00

Onsdag d. 28. december 2022 
kl. 19.00

Torsdag d. 5. januar 2023 kl. 22.00 
(hvor maskerne falder)

DILETTANT FORESTILLINGKONGEAFTEN/HELLIGTREKONGER

JULELOTTOJULETRÆSFEST

På Frk. Jensen i Skelde.

Alle udklædte går rundt i byen fra dør til dør. 
Tænd endelig lyset ved døren, hvis i ønsker besøg.

Gratis entré

På Frk. Jensen i Skelde.

Fredag d. 27. januar 2023 kl. 18.30 
Stegt flæsk med persillesovs inkl. dilettant kr. 150,-

Tilmelding skal ske til Jens Christian på tlf. 22 15 06 62 
senest 24. januar.

Forestillingen starter kl. 20.00. Entré kr. 40,-

Lørdag d. 4. februar 2023 kl. 14.00 
Kaffe inkl. dilettant kr. 100,-

Tilmelding skal ske til Jytte på tlf. 21 65 34 70 
senest 31. januar.

Forestillingen starter kl. 15.00. Entré kr. 40,-

”GREVINDEN GÅR IGEN - IGENGREVINDEN GÅR IGEN - IGEN”

Alle er velkommen - se mere på www.skelde.dk

Jørgen Horne har haft 
eget autoværksted i 25 år
Af Gunnar Hat tesen

Torsdag 1. december fra 
kl. 13.00 fejrer 47-årige 
Jørgen Horne i Broager 
25-års jubilæum, hvor folk 
fra nær og fjern kan kigge 
forbi på autoværkstedet.

Jørgen Horne åbnede 
i 1997 autoværksted på 
Nejsvej. Forinden var han 
blevet udlært automeka-
niker hos Bent Lassen i 
Egernsund.

I 1999 fik han mulighed 
for at købe Ramsherred 3 i 
Broager. Her har han haft 
autoværksted lige siden.

“Det var svært i begyn-
delsen, men jeg fik gang i 
værkstedet ved at reparere 

biler og lave rustarbejde”, 
erindrer Jørgen Horne, 
der hurtigt fik en trofast 
kundekreds.

Siden er han blevet kendt 
som storleverandør af 

dæk og blev i 2010 Hella 
Service Automester.

Hornes Auto kan lave 
service og reparationer på 
alle bilmærker, og en stor 
del af kunderne kommer 
fra Broagerland.

Foruden ejeren Jørgen 
Horne er der to autome-
kanikere, to lærling og en 
kontoransat på Hornes 
Auto.

Jørgen Horne er omdrej-
ningspunktet i meget af 
det, som sker i Broager, 
og han er formand for 
Broager Erhverv.

Han er samboende med 
Dorthe, og sammen har 
de to drenge, Sebastian på 
15 år og Kasper på 11 år. ■

Jørgen Horne fejrer 25-års 
jubilæum. Biler skal engang 
imellem til et kærligt 
eftersyn.

Ny flot årbog bringer nyt 
om Broagerlands historie
Af Gunnar Hat tesen Den 22. udgave af årbogen 

om Broagerland blev præ-
senteret ved en sammen-
komst på Broagerhus.

Formand for 
Lokalhistorisk Forening 
for Broagerland, Hans 
Valdemar Moldt, bød 
ved bogudgivelsen 
velkommen til godt 70 
mennesker.

Bogens redaktør, 
Christian Kronika, gen-
nemgik bogens indhold.

Den har blandt andet ar-
tikler om Broager Banen, 
som eksisterede fra 1910 
til 1932. Her fortæller Kaj 
Østergaard om de forskel-
lige stationer på stræk-
ningen fra Vester Sottrup, 
Nybøl, Skodsbøl, Broager, 
Dynt og Skelde.

Erling Nissen, Gråsten, 
skriver om sin tip, 
tip, oldefar, Christian 
Christensen Matzen i Iller, 
som mod betaling fik en 
anden til at gå i militærtje-
neste for ham i 1800-tallet.

Johnny Semak om-
taler Cathrine og Chr. 
Brodersen i Egernsund, 
som virkede i handelslivet.

Kirsten Juhler fortæl-
ler om Mølmark, mens 
Gunnar Solvang skriver 
om maleren Otto Bache 
og kampen ved Egernsund 
i 1864.

Bogen er trykt i 425 ek-
semplarer og kan købes i 
SuperBrugsen i Broager og 
Teddy's Salon i Egernsund 
og Gråsten. ■

Formand for Lokalhistorisk 
Forening for Broagerland, 
Hans Valdemar Moldt.

Redaktør af årbogen om 
Broagerland, Christian 
Kronika. 
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S U N D E V E D

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

Sønderborg Køkkenet • Ellegårdvej 23B, Sønderborg • 74 42 92 20 
Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 16.00, Fredag kl. 8.00 - 14.30

.

Det er altid noget helt særligt, når familie og andre 
kære for første gang betragter et hjem pyntet op 
til jul. Man mærker straks de tanker og den kær-
lighed, der er lagt i ethvert hjørne og der går ikke 
lang tid, før julestemningen spreder sig.

Dit hjem er centrum for tryghed og velvære og vi 
hjælper dig med at opfylde dine indretningsønsker, 
uanset om det er et smukt køkken, et lækkert bad,
et praktisk bryggers eller en rummelig garderobe.

Du er altid velkommen.

Glædelig jul og godt nytår..

inspiration
Bolig

      ·  

SØ
N

D
ER

BORG  ·   DESIGN
CENTER

O D E N
S

E

OPFYLD DINE DRØMME

D E S I G N  O G 
H Å N D VÆ R K
hos køkkeneksperten på Ellegårdvej

Ny varmeplan udlægger Sundeved til grøn fjernvarme
Af Gunnar Hat tesen

Sønderborg Kommune 
har revideret 
Varmeplanen i samar-
bejde med fjernvarme-
selskaberne. Det betyder, 
at blandt andre Vester 
Sottrup, Avnbøl, Ullerup 
og Nybøl er blevet ud-
peget som potentielle 
fjernvarmeområder.

Varmeselskaberne udar-
bejder projektforslag for 
områderne, som derefter 
behandles af Byrådet i 
løbet af 2023.

Hvis det godkendes, ven-
tes fjernvarmen at kunne 
etableres i 2023-2025 i 
Vester Sottrup og Nybøl 
under Sønderborg Varme, 
Skodsbøl under Broager 
Fjernvarme, Avnbøl og 

Ullerup under Avnbøl 
Ullerup Varme a.m.b.a., 
Østerbakken i Adsbøl 
samt dele af Planetvej i 
Gråsten. Derudover er 
Felstedvej i Gråsten under 
Sønderborg Varme netop 
godkendt og realiseres i 
2023.

“Vi sender nu et brev ud 
til alle husstande med gas 
i Sønderborg Kommune, 

hvor vi fortæller dem, 
om de kan forvente af få 
fjernvarme, og hvornår de 
kan forvente det. Samtidig 
er det vigtigt for mig at 
sige, at vi efterfølgende 
også skal hjælpe med 
at finde løsninger til de 
husstande med gas, som 
ikke kan forvente at 
blive tilkoblet fjernvarme 
i den nærmeste fremtid”, 

udtaler Daniel Staugaard 
(V), der er næstformand 

i Natur-, Klima- og 
Miljøudvalget. ■

Julen blev tændt i Vester Sottrup
Af Gunnar Hat tesen

Omkring 300 børn og 
voksne mødte fredag 
op foran Dagli' Brugsen 
for at byde julemanden 
velkommen til Vester 
Sottrup.
Inden i butikken sponso-
rerede Sottrup Byforum 
gratis godteposer og man-
ge af børnene medbragte 
julesokker, som blev 
hængt op i butikken. ■ Julemanden medbragte godter og julestemning, da han 

ankom til Vester Sottrup.  
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Tak fordi du 
handler lokalt

Hørt i byen
Der har været indbrud 
i en bolig på Kværsgade 
i Kværs. Indbrudstyven 
brækkede et vindue op 
og rodede hele huset 
igennem. Når der er 
tale om indbrud i privat 
hjem, oplyser politiet 
ikke, hvad der eventuelt 
er stjålet.

Gråsten Frivillige 
Brand værn ryk-
kede forleden ud til en 
skorstensbrand.

Ansatte i Gråsten 
Fysio terapi var i Skan-
sen for at se håndbold-
herrerne fra Sønder-
jyskE slå Skjern 28-26. 

Ellen Rotman og Jan 
Fjordbæk fra Agrosam 
i Rinkenæs har været 
på messe i Malmø. 

Gråsten Spejderne 
holdt forleden julelotto.

Glæden var stor på 
Rin kenæs Skole, da 
elever og lærere kunne 
gennemføre den tradi-
tionsrige skolefest efter 
to års corona-pause.

Gråsten Pensionist-
forening samlede 70 
medlemmer til hyggelig 
julefest på Den Gamle 
Kro.

Gråsten Ringrider-
forening har 142 
betalende medlemmer. 
På foreningens general-
forsamling blev Lone 
Jørgensen og Ditte Kjær 
nyvalgt som revisorer. 
Ud trådte Preben 
Kleis og Arne Jensen 
efter mange års trofast 
indsats.

Torben Nielsen blev på 
generalforsamlingen 
i Gråsten Ringrider-
forening takket for 
mange års indsats i 
restaurationskomi-
teen og adskillige år i 
bestyrelsen. ■

Mange udenlandske kunder 
søger efter ejerbolig.
Ring og få en gratis 

salgsvurdering.

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

Estate Kjeld Faaborg  7465 0933
E J EN D O MSM ÆG L ER & VA LUA R M D E

Boliger
LEJLIGHED 
UDLEJES

Centralt beliggende i Gråsten, 
50 m2, udlejes til rolig lejer. 

uden husdyr og børn.

Husleje 4.000 kr inkl. forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 2045 0124

Deadlines omkring jul & nytår
Kære annoncør, i forbindelse med jul og 

nytår udkommer aviserne ret så forskelligt 
fra normalen pga. helligdagene

UGE 1 – 2023
Bemærk! UDSALGSSTART I GRÅSTEN

Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 28. december kl. 12.00

Trykklare annoncer:

Tonsdag den 29. december kl. 12.00

UGE 51 - UGE 52
Avisen udkommer ikke

Tag familien med til en dejlig oplevelse i den 
smukke plantage, med masser af hygge og 
julestemning.
Fæld selv eller lad os gøre det... 

IllerStrandvej 10
6310 Broager

Åbningstider:
Weekender 1000-1600

Fra den 19.12-23.12 : 1000-1400

Lisbeth Hans Jørgen

Fæld selv eller lad os gøre det... 
Det bliver Pakket og klar     i alle størrelser

Tag familien med til en dejlig oplevelse i den smukke
plantage, med masser af hygge og julestemning. 

Find dit smukke juletræ
I Iller ved Broager

Træet kan blive spidset og nettet. 
Vi har træer i 
alle størrelser. 

Tove, Robert og familie er klar på pladsen, og 
byder på hjælp og lidt til ganen.

Find dit smukke juletræ
i Iller ved Broager

Åbningstider er lørdage og søndage i uge 48, 49 og 50:
den 3. og 4. , 10. og 11. samt 17. og 18. kl. 10:00 - 16:00

Illerstrandvej, 6310 Broager • Tlf.: 21 27 14 27

Juletræer og grønt

Gevinster til handlende
Hver uge udtrækker 
Gråsten Handel gevinster 
til kunder, som handler 
lokalt. ■

Klaus Morgenstern, 
Rinkenæs, valgte lækre 
produkter fra Matas.

Niels Dall og frue, Sønderborg, valgte gavepose fra Netto.

Randi Christensen, Gråsten, 
ønskede sig gavekort fra 
Super Brugsen i Gråsten.

Klaus Richard, Gråsten, 
valgte gavepose fra 
Tøjeksperten

Kæthe Holm, Gråsten, fik 
skønne produkter fra Salon 
Sanne. 

Louise Beierholm, Gråsten, 
valgte gavekort til Teddy’s 
Salon 

Linda Provstgaard, Blans 
valgte gavekort fra Den 
Gamle Skomager 

Desuden var der gaver 
til: Malene Kolmos, 
Gråsten, som valgte gave-
kort til Gråsten Blomster

Simone Aagaard, Egernsund 
fik et gavekort fra 
Gisselmann, Shell
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Tømrer-/Snedker-
Murer-/Flise-
Belægnings-
Smede-
Blikkenslager arbejde udføres

Telefon 74 67 14 93  •  info@byggemester.dk
Industrivej 16  •  6330 Padborg

Se mere på www.byggemester.dk

• Køkkener

• Vinduer & døre

• Energi-
renoveringer

Alt indenfor

DIN PARTNER I AUTO-
& LASTBILBRANCHEN

Industrivej 1, 6330 Padborg
Tlf. 73 70 25 75 kjautoparts@kj-autoparts.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag kl. 8-16.30

Fredag kl. 8-15.30 • Lørdag kl. 9-12

NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 7467 1203DØGNÅBEN

Alt frisklavet Alt frisklavet 
til digtil dig

Dagens ret kl. 11.00-20.00
ONSDAG den 30. Skipperlabsskovs med rødbeder 

TORSDAG den  1. Stegt paneret fl æsk med persillesovs

FREDAG den  2. Karbonade med stuvede ærter og gulerødder

LØRDAG den  3. Dansk bøf med rødbeder

SØNDAG den  4. Burger med pommes frites

MANDAG den  5. Kyllingbryst med paprikasovs og salat

TIRSDAG den  6. Svensk pølseret med rødbeder

Burger, kyllingburger, Burger, kyllingburger, 
fl æskestegsburger fl æskestegsburger 

75,-
fra 53,-

Black Friday gav trængsel i 
Padborgs butikker

Af Dit te Vennits Nielsen

Det blev ikke uventet 
en travl fredag i de 
lokale butikker i Padborg 
Torvecenter.
Black Fridays solide til-
bud skabte mange steder 
kø-tilstande.

Der blev pakket mange 
julegaver ind, og folk 
hyggede sig ved de mange 
boder.

Højdepunktet var var 
festfyrværkeriet. I butik-
kerne var der stor tilfreds 
med, at kunderne bakkede 
op om Black Friday. ■

Black Friday var en stor dag 
for butikkerne i 
Padborg Torvecenter.
 Foto: Mikkel Vennits Nielsen

Tak fordi du handler lokalt

Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund – Gråsten - Broager - Sundeved - Ragebøl Uge 48 30. november 2022 15. årgang



KOLLUND KOLLUND 
KIRKEKIRKE

BOV BOV 
KIRKEKIRKE

HOLBØL HOLBØL 
KIRKEKIRKE

Søndag den 4. december kl. 11.00
ved Marna Leila Vandsdal Egholm
Padborg Brass deltager 
i gudstjenesten

Søndag den 4. december kl. 9.30
ved Marna Leila Vandsdal Egholm
Padborg Brass deltager 
i gudstjenesten

Søndag den 4. december kl. 19.00
ved Joan Arnbjarnardóttir
Padborg sangkor deltager 
i gudstjenesten

Er det muligt at tidspunkterne står med fed skrift? Klokkeslættet 
i Kollund er nemlig et andet end det plejer, så derfor skal 
det gerne være tydeligt at det er kl. 14.00.

Hærvejen 9, Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Ragebøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende redaktør
Gunnar Hattesen

Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

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

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 13.430

LEVERING:

FK Distribution

TRYK:

OTM Avistryk A/S

 Følg os på Facebook
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.
Avisen er i din postkasse 

onsdag/torsdag

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

Taksigelser

Dødsfald

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good
Tlf.: 74 62 20 12 - Døgnvagt 70 12 20 12

www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning
H. G. Jørgensens Begravelsesforretning - Rødekro Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen Martin Good

• En værdig og smuk afsked
• Afdødes ønsker i centrum 
• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære

 

• Erfaren hjælp til det praktiske
• Respektfuld hjælp til det svære
• Økonomisk vejledning
• Gratis juridisk rådgivning (advokat)

Bov-Padborg Begravelsesforretning
– en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Rie Rabøl Jørgensen Martin GoodGunnar Petersen

Tlf.: 74 67 35 15 – Døgnvagt
www.rabol-jorgensen.dk · mail: post@rabol-jorgensen.dk

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 1.490,-

500,– kr.

TIL DIG

RABAT *  
Fra et minimumskøb 

på 3.990,-

1.000,– kr.

 Aabenraa, Søndergade 6,  74 62 34 70      Sønderborg, Perlegade 63,  74 42 23 00       Padborg, Torvegade 4,  74 67 30 70 optik-hallmann.com
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Vores gave 

til dig !

Min gode mand
vores dejlige far, svigerfar og farfar

Kenn Frederik Meng Nielsen
* 19. august 1956

er stille sovet ind efter længere tids svær sygdom

† 23. november 2022, Blans

Tak for det du gav os

Tove
René & Charlotte, Arne & Sasja

børnebørn

Begravelsen finder sted ved Broager Kirke
torsdag den 1. december kl. 13.00

TUSIND TAKTUSIND TAK
for opmærksomheden ved for opmærksomheden ved 

CarlsCarls
død og bisættelse.død og bisættelse.

En stor tak til Aabenraa hjemmepleje og sygeplejerskerEn stor tak til Aabenraa hjemmepleje og sygeplejersker
for den bedste pleje og omsorg i hele forløbet. for den bedste pleje og omsorg i hele forløbet. 

På familiens vegnePå familiens vegne
Kirsten NielsenKirsten Nielsen

Agnethe Marie Teglborg, Padborg, er død, 85 år. ■

Fredslyset kom til Padborg
Fredslyset fra Betlehem 
blev forleden bragt til 
spejderhytten i Padborg 
Skov. Det var Sankt 
Georgs Gilderne, som 
sørgede for, at fredslyset 
blev videregivet.
Fredslyset er hentet i 
Fødselsgrotten i Betlehem 
ved den flamme, der 
brænder altid. Tanken er, 
at denne flamme bliver til 
et hav af lys, der spredes 
over hele kloden og med 
budskabet om fred på 
jorden.

Fredslys traditionen 
opstod i Østrig i 1986. 

Hvert år får den østrigske 
radio fløjet et Fredslys fra 
Fødselsgrotten i Betlehem 
til Wien. Herfra tager 
spejdere og gildemed-
lemmer årets Fredslys 
med hjem for at sende det 
rundt i deres eget land. 
Til stafetten i Europa 
bruges både tognettet og 
privatbiler.

Siden 1996 er det lykke-
des at få Fredslyset bragt 
ud i Danmark og videre 
til Sverige, Norge og 
Finland.  ■

Modtagerne af Fredslyset var Inger Pfingsten, Flensborg 
Gildet, Hans Henrik Galle Bov Gildet, Per Kongebro, 
Sønderborg Gildet , Jette Thessen Nordborg Gildet og Irene 
Lorenzen fra Broager Spejderne.
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Bov og
Kollund
kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg
Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Bov & Kollund kirker

Taizé-andagt
Onsdag den 7. december kl. 19.30 i Bov Kirke

ved sognepræst Lars M. Hansen

En gudstjeneste båret af lys, smukke og meditative 
salmer, stilhed, ro og tid til fordybelse.

Der er planlagt Taizè-andagter på kommende datoer:
4. januar, 8. februar og 1. marts 2023

Bov og
Kollund
kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg
Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Bov & Kollund kirker

JULEPROGRAM
Julebazar 

3. - 4. december kl. 10:00-14:00 i Kirkeladen

Gudstjenester 
(Padborg Brass medvirker) 
4. december kl. 9:30 og 11:00 

Julekoncert ved Padborg sangkor 
6. december kl. 19:30 i Bov kirke 

Taizé-andagt 
7. december kl. 19:30 i Bov kirke

Musikgudstjeneste 
11. december kl. 16:00 i Bov kirke

Fredslyset bæres ind. 

Gudstjenester med Luciaoptog
18. december kl. 9:30 & 11:00 

Juleafslutning 
for Lyreskov og Kollund skoler 

21. december

Julegudstjenester  
24. december 

kl. 12:45, 14:00, 15:15, 16:30 i Bov Kirke 
kl. 14:30 og 16:00 i Kollund. 

Gudstjenester
25. december kl. 9:30 og 11:00 

Gudstjeneste 
26. december kl. 9:30 i Kollund Kirke

Nytårsgudstjeneste 
31. december kl. 15:00 i Bov kirke

Gudstjeneste 
1. januar kl. 16:00 i Bov kirke

En god sag at gå eller løbe for.
Tag familie, venner og kolleger med.

Tilmeld jer på 
www.julemaerkemarchen.dkGiver børn en ny start

Formentlig en af Danmarks smukkeste ruter 
langs med Flensborg, Gendarmstien. En kulinarisk 

vandretur, hvor lokale producenter vil være 
tilstede og uddele gratis smagsprøver.

Julemærkehjemmet Fjordmark
Fjordvejen 20, 6430 Kruså

Fællesstart kl. 09:00
Det er muligt at gå mellem kl. 09:00 og 11:00

Julemærkemarchen
Søndag den 4. december

Støt de danske julemærkehjem - Her bliver børn - børn igen!

JULEKONCERT
Padborg Sangkor afholder julekoncert

Tirsdag den 6. december 2022 
kl. 19.30 i Bov Kirke

yderligere medvirker 
Tinglev Brandværns Orkester 

og sognepræsten.

Padborg Sangkor
Medlem af Danske Folkekor

Diamantbryllup:

Det handler om at give 
plads til hinanden

Af Dit te Vennits Nielsen

Ulla og Werner Schmidt 
fra Padborg kan den 
1. december fejre 
diamantbryllup.
De mødte hinanden til 
et julebal 2. juledag i 
Flensborg.

Ulla stammer oprin-
deligt fra Meme i Øst-
preussen og flygtede som 
lille pige sammen med 
sine 3 søskende og deres 
mor til Niebøl. Faderen 
var soldat i krigen, og den 
lille familie havde blot det 
med, de kunne bære. 

"Det var en hård tid, og 
der blev ikke kigget pænt 
på flygtninge", husker 
Ulla Schmidt, som blev 
uddannet kontorassistent 
og arbejdede i en VVS 
engroshandel.

Werner er sydslesviger 
og opvokset i Flensborg. 
Han fik en kontoruddan-
nelse inden for im- og 
eksport og arbejdede på 
en stor virksomhed, der 
handlede med dansk kød. 

På grund af arbejde 
flyttede parret til Pad borg, 
hvor Werner skiftede til 
speditionsbranchen, hvor 
han var ansat indtil han 
gik på pension.

Lærte dansk
Da Ulla og Werner flyt-
tede til Danmark, kunne 
Ulla ikke spor dansk, men 
da deres to børn kom til 
verden, gik det stærkt med 
at lære sproget. Hun blev 

en af de første kommunale 
dagplejemødre, som hun 
virkede som, indtil helbre-
det sagde stop.

Parret er meget aktive 
og udadvendte. De synger 
begge i kor og er med i 
Nørkle klubben. Ulla er 
desuden svømmer og dyr-
ker yoga. 

Werner har altid taget 
del i foreningslivet. Han 
var aktiv i fagforenin-
gen, sad i bestyrelsen for 
Pad borg Boligforening 
igennem 28 år og næst-
formand i Padborg 
Vandværk og Padborg 
Fjernvarme. Han er 
stadig meget aktiv i 
Frøslev Sang forening og 
Pensionist foreningen. 
Formands poster er aldrig 
kommet på tale, da arbej-
det som speditør gjorde 
det umuligt, men opfor-
dringer har der været nok 
af.

Roser hver uge
Diamantbrylluppet bliver 
fejret med parrets søn, der 
er overlæge i Aarhus og 
deres datter, der er syge-

plejerske også i Aarhus og 
deres to livsledsagere.

Festen holder de 
på Hvidbjerg Strand 
Camping, hvor deres søn 
har arrangeret overnat-
ning i luksushytter og 
festmiddag i restauranten.

I foråret inviterer de fa-
milie og venner på fest. 

Parret nyder i hverdagen 
livet så godt de kan. Ulla 
elsker blomster, som hus 
og have bærer præg af. 

Hver uge får hun en bu-
ket roser af Werner med 
ordene: "Vil du gifte dig 
med mig". ■

Ulla og Werner Schmidt er 
partnere for livet, og 
har været gift i 60 år.
 Foto Dit te Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Kristian Ditlev Jensen, 
der tidligere var sogne-
præst i Holbøl, har nu 
også forladt sit embede 
på Anholt. Forinden 
var han præst i Skagen.

Lørdag dannede multi-
salen i Grænsehallerne 
rammen for et arrange-
ment, hvor Danmarks 
VM-fodboldkamp mod 
Frankrig blev vist på 
storskærm. Der var 
omkring 50 voksne og 
børn, og de sørgede for 
god omsætning i baren.

Frivillige har flere 
steder sat fine juletræer 
op, som er pyntet af 
børn med hjemmelavet 
julepynt. Ved Kors vejen 
i Kruså kom juleman-
den endda forbi, da 
børnehavebørn man-
dag pyntede juletræet.

Børnene fra Jule-
mærke hjemmet 
Fjord mark i Kol lund 
var i weekenden med 
til at tænde det store 
juletræ i Lego land. Det 
markerede samtidigt 
et samarbejde mellem 
Jule mærke fonden og 
Legoland.

Rasmus Vestergard 
Johansen, der er 
barnebarn af Herbert 
og Bibbe Johansen fra 
Pad borg, opnåede en 
flot 5. plads i en afde-
ling af InterContinental 
Cup i Bob & Skeloton.

Hanne Møller Nielsen 
har fejret 25-års jubi-
læum ved Rønshave 
Plejecenter.

Nielsens Bageri har 
fjernet gebyret på 2 
kroner, når man købte 
brød og kager, som blev 
indført i begyndelsen af 
oktober grundet vold-
somme energipriser. 
El priserne er nu tilbage 
i et mere spiseligt leje, 
så gebyret er droppet. ■ Kloakrotten.net

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

Juletræer og grønt

Deadlines omkring jul & nytår
Kære annoncør, i forbindelse med jul og 

nytår udkommer aviserne ret så forskelligt 
fra normalen pga. helligdagene

UGE 1 - 2023
Annoncer der skal udarbejdes:

Torsdag den 28. december kl. 12.00

Trykklare annoncer:

Torsdag den 29. december kl. 12.00

UGE 51 og 52
Avisen udkommer ikke

25 ÅRS JUBILÆUM HOS 25 ÅRS JUBILÆUM HOS 
NAGEL DANMARK A/SNAGEL DANMARK A/S

Den 1. december 2022 kan 

Carsten Olesen 
fejre 25-års jubilæum 

hos Nagel Danmark A/S i Padborg.

Carsten har i sin tid i virksomheden arbejdet 
med logistik såvel som disponering, og i de 
seneste mange år har han været en del af 
det faste disponeringsteam i virksomheden. 

Han har med årene oparbejdet en stor 
viden inden for import og eksport til det 

skandinaviske marked og har derigennem 
også en indgående viden til kunder, 
gods og til virksomheden generelt.

Carsten har altid været en vellidt og engageret 
kollega. Han er en ivrig jæger og er med 

i bestyrelsen i Frøslev Jagtforening.

Thorsvej 19, 6330 Padborg  •  Tlf. 74 30 74 30

LAH gør klar til 
juleaften for 
enlige
Af Dit te Vennits Nielsen

Handicapforeningen LAH 
Bov arrangerer atter 
juleaften for alle, der har 
lyst til at deltage.
"Vi er glade for at kunne 
afholde juleaften, og vi har 
lavet aftale med Kollund 
Forsamlingshus", fortæller 
formanden for LAH Svend 
Villadsen.

Aabenraa Kommune har 
i år droppet deres tilskud 
til sammenkomsten, så 
derfor efterlyser Svend 
Villadsen donationer.

"For at vi kan gøre afte-

nen så fin som mulig, har 
vi brug for donationer. 
"Kontoret" i Kruså har 
holdt bingo, hvor der 
kom et pænt beløb ind. 
Desuden sælger de jule-
sokker til fordel for vores 
juleaften. Vi er meget 
taknemmelige. Men det er 
desværre ikke helt nok", 
siger Svend Villadsen, 
som kan kontaktes på 
tlf. 40818959 omkring 
donation.

Juleaften for enlige har 
gennem en årrække været 
vældig populært. ■

Svend Villadsen gør klar til 
jul for enlige i Kollund 
Forsamlingshus. Arkiv foto

Bov og
Kollund
kirker

Kirkekontoret, Padborgvej 40a, 6330 Padborg  Tlf. 7467 0917   www.bovsogn.dk

Bov & Kollund kirker

Julehjælpen 2022 i Bov Sogn
Kære virksomheder,

Hjælp os med at hjælpe økonomisk ramte familier i Bov Sogn. 

Alle bør have mulighed for at holde jul, men et stigende 
antal har ikke råd til at finansiere den dyre højtid. 

Menighedsplejen uddeler julehjælp til økonomisk trængte 
familier, som er bosiddende i Bov Sogn. Hjælpen består af 

dansk julemad samt gaver til børn under 16 år i husstanden. 

Med en kontant donation fra din virksomhed, 
hjælpes familier i sognet til at holde jul. 
Bedes indbetalt på Bov Sogns Julehjælpskonto 

7910 – 0001846826 eller mobilepay (82049) 

Menighedsrådet og SuperBrugsen i Padborg 
samarbejder også om Julehjælpen: 

Køb varer som hører sig 
julen til eller opfyld et barns 

Julegaveønske fra Julehjertetræet 
i brugsens legetøjsafdeling. 

Bov Sogns Menighedsråd
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Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: uwe@rbv-� .de • www.rbv-� .de

Personlig service
– Vi matcher altid priser fra nettet
Gina og Uwe taler dansk

Hvad du � nder på nettet,
får du også ved os!

HUSK!

Dansk 
service 

med tyske 
priser

Dit uafhængige rejsebureau

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

CVR 34 22 35 72

Nørrevej 45c · Kollund · 6340 Kruså
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApSLT Natur & 
Ejendomsservice ApS 
Bakkegårdsvej 39 
6340 Kruså 
www.ltnatur.dk

Kontakt os på: 
Dennis Lorenzen

27 58 87 50 • Dennis@ltnatur.dk 

Klaus Tranum
20 47 52 90 • Klaus@ltnatur.dk

Vi er 
specialister 
i haver:
• Nyanlæg og design
• Vedligeholdelse
• Beskæring
• Træfældning
• Stubbefræsning
• Topkapning
• Snerydning og saltning

LT NATUR &
EJENDOMSSERVICE APS

Murer- samt tømrerafdeling: kontakt os for mere info

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf. +45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Tilgængelig fra 1. okt. til 31. dec. 2022

PH 3/3 Pendel Messing Opalglas
PH 3/2 Bord Messing Opalglas
Design af Poul Henningsen

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

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

Tag på udflugt med Gråsten Rejser

DIN LOKALE HÅNDVÆRKER

Vi taler dansk
Åbent: Tirs- Søndag kl.17.00 - 23.00
 & Søndage kl.12.00 - 14.30

Travestr. 2 • 24943 Flensburg • Tlf. +49 461 315 4141
www.restaurant-cevapcici.de

Cevapcici
Restaurant

HVER ONSDAG

SPARERIBS
Spis alt du kan
Bestil gerne i forvejen

16 €

Padborg Skatklub
Klubaften i skatklub
Padborg Skatklub samlede 21 spillere til klubaften.
1. runde
Nr. 1 Hans Emil Nissen 1.411 point
Nr. 2 Carl Erik Petz 1.266 point
Nr. 3 Morten Wollsen 1.244 point
Nr. 4 Hans Bonde 1.090 point
Nr. 5 Torben Ries 913 point
Nr. 6 Orla Moshage 805 point

2. runde
Nr. 1 Konrad Hesse 1.576 point
Nr. 2 Torben Ries 1.172 point
Nr. 3 Åge Juhl 1.086 point
Nr. 4 Jan Petersen 965 point
Nr. 5 Anders Fogh 930 point
Nr. 6 Christian Skovsen 929 point

Julehygge på Valdemarshus
Valdemarshus i Padborg 
emmede af julehygge, da 
der var åbent hus med 
salg af juleting, godter 
og lækre retter. 
Der var godt gang i hand-
len, og der blev næsten 
udsolgt af de mange flotte 
ting. ■

Foto Ditte Vennits Nielsen
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