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Hvor skal du fejre juleaften?

Carl Skau, Padborg
- Vi fejrer julen hos vores
søn i Vojens. Vi bliver 10
personer, og vi skal spise
kalkun. Vi har også en søn
i Børkop, og vi skifter mellem de to. Vores datter har
et hotel på Kreta, som vi
besøger to gange om året.

Rikke Skellgaard-Nielsen,
Bov
- Vi fejrer julen hjemme i
Bov, hvor vi bliver seks personer. Det er min mand og
jeg, vore to børn og mine
forældre. Vi skal have kalkun. Sædvanen tro plejer vi
at synge et par julesalmer.

Alt udsolgt til
juleafslutning
Af Mogens Thrane

På grund af overvældende
stor tilslutning for juleafslutningen torsdag den 18.
december på Valdemarshus

i Padborg kan vi allerede nu melde alt udsolgt.
Pensionistforeningen ved
Grænsen og Brugerrådet
for Valdemarshus er fælles
om julearrangementet.

Nora Larsen, Hokkerup
- Vi fejrer juleaften
hos min mands datter,
Susanne, i Hokkerup. Vi
bliver fem personer. Jeg
plejer at ordne maden, og vi
skal have and. Vi skal danse
om juletræet, og plejer også
at lege pakkeleg.

Hos de to arrangører er
man utrolig glade for, at
så mange bakker op om
julearrangementet, som
byder på en underholdende
eftermiddag i hyggelige
omgivelser.
Eneste mulighed for at
deltage er, hvis der kommer
et afbud. 

Vibeke Heinecke, Padborg
- Det ved jeg simpelthen
ikke. Sidste år holdt vi
juleaften hjemme, og vi
var tre personer, som spiste
kalkun. Jeg er færdig med
at købe julegaver, og nu får
vi se, hvor de skal pakkes
op.

Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Anni Fischer, Padborg
- Jeg skal holde jul sammen med min mor og far
og min bror, min mand og
vore børn. Vi bliver ni personer, og vi plejer at spise
and og flæskesteg.

Louise Lorenzen, Padborg
- Juleaften skal jeg være
hos min mor i Kliplev,
mens jeg 1. juledag skal
være hos min far i Padborg.
Vi plejer at få and. Jeg har
købt 15 gaver, og har vel
nok brugt omkring 3.000
kr. på julegaverne.

Operasanger sang
julen ind

LÆDERVARER
Mellem

før kr. 899,00
nu kr.

Stor

450,-

før kr. 1599,00
nu kr.

Alle fremstillet
i kalveskind i
framragende kvalitet

Lille taske
før kr. 799,00
nu kr.

450,-

Pung
før kr. 399,00
nu kr.

Stor
før kr. 1499,00
nu kr.

800,-

750,-

200,Priser
før op til kr. 699,00
nu fra kr.

300,-

Vi nsker vore kunder og samarbejdspartnere en

Lille
før kr. 1299,00
nu kr.

450,Alle i 1. klasses kalveskind

Fremstillet i lækkert blødt kalveskind

Gellett

Der var stor interesse for julekoncerten på Fakkelgaarden med operasanger Bettina
Hellemann Munch og den japanske pianist Michi Komoto, som fik publikum i dejligt
julehumør.
Foto Jimmy Christensen

Sidste chance
for at købe disse varer til
HALV PRIS
inden jul og nytår

Gellett er i Torvecenteret
i december

Vi ses Torvegade 16, Padborg (overfor Bibbe)

Glædelig jul
og
Godt nytår

Norman
Rudbeck

Vi har lukket fra den 20. december
til og med den 4. januar
Vi ses i det nye år
og er klar igen fra den 5. januar
Tlf. 40 82 49 39
krusaa-el@mail.dk
www.krusaa-el.dk

