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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen 
Nyvej 5 · 6320 Egernsund 

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57Tlf. 74 48 50 47

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 
Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

• El-installationer
• Reparationer
• Industriservice
• IHC/wireless
• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Tyverisikring
• Energirådgivning

Norman 
Rudbeck

Tlf. 40 82 49 39 info@krusaa-el.dk
www.krusaa-el.dk

enjoy resorts || marina fiskenæs
www.enjoy-resorts.dk - Tlf. 73 65 42 21

enjoy marina
fiskenæsR E S O R T S

Se mere på 
enjoy-resorts.dk/velvaere

Husk... 
vore velværeaftener

på Fiskenæs

Der er altiD en anleDning...

Smørrebrødsfestival
Fredag den 27. februar kl. 18.30
Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun kr. 148,-
Børn under 12 år kr.  75,-
AFHENTNINGSTILBUD:
Hver fredag: 5 stk uspeci� ceret smørrebrød kr. 110,-
Alle dage: Wienerschnitzel med tilbehør kr. 110,- 
Stor � ot stjerneskud kr.  70,-

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

HUSK AT

RESERVERE BORD

PAKKET MED

10 STK
PR. PAKKE

PAKKET MED

5 STK
PR. PAKKE

Heregårdskoteletter
200 g

pr stk

795

pr stk

395

Danske Svinekoteletter
100 g

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

GRÅSTEN
PADBORG

Valgfri* solbrille 
ved køb af 

briller

Optiker Møller · Slotsgade 4 · 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 25 16, graasten@profi loptik.dk
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Vores dumpeprocent i teori er 0%

Køhlers Køreskole
tlf. 21489496   ∙   www.koehlers.dk

MC- kørekort
på 14 undervisningsdage

kr. 7.500,-
MC- teori i Åbenrå.

MC kørsel starter i Kværs

Kørekort til bil kr. 7.000,-UDSALGET 
FORTSÆTTER

Thermo 
støvler
str. 21 - 40
Sort eller
Lilla

KR. 300,-

Varme støvler 
str. 36 - 42

NU KUN

KR. 399,-

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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Gudstjenester og Aktiviteter 

Torsdag den 19. kl. 19.00 .............................................Menighedsrådsmøde i Kværs

Søndag den 22. kl. 11.00 .............................................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 22. kl. 19.30 .............................................Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Du kan læse om kirken, sognet og aktiviteterne på vores hjemmeside eller Facebook

Øv, øv og atter øv

Jeg blev ringet op tidligt torsdag morgen, 
at stendiget ved kirkegården i Gråsten var 
ødelagt. ”Nogen” har åbenbart ikke kunnet 
få tiden til at gå, og kedsomhed koster! 
Jeg kan da blive så ærgerlig og rasende!
Vores personale gør sig faktisk umage 
med, at rammerne både PÅ kirkegårde-
ne men også UDEN om kirkegårdene er 
pæne og velholdte. Vi er selvforsikrende, 
det betyder, at vi nu skal fi nde næsten 

kr 50.000 i budgettet til at få repareret 
stendiget. 
Hvis de samme unge mennesker, der har 
ødelagt stendiget, skulle gå hen og kede 
sig igen, er de mere end velkomne til, 
at hjælpe med at få genopbygget diget. 
Træls, at folk ikke har lært, at have respekt 
for andre – ØV !

Helle Blindbæk, Formand

Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten. Åbningstider mandag - fredag kl. 10-14
Tlf. 2080 7170  -  Fax 7465 2866  -  kirkekontoret@besked.com

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker
Folkekirkens logo

Korset tager udgangspunkt i det histo-
riske Dagmarkors, her stiliseret til en 
form der kombinerer det maskuline og 
feminine. Cirkelformen er inspireret af 
døbefonten og henviser til den handling, 
som gør den enkelte til del af det kristne 
fællesskab.
KORSET er kristendommens centrale 
symbol. HJERTET skal pege hen på Guds 
kærlighed til mennesket og næstekærlig-
heden. KIRKEN er indsat som symbol på 
de konkrete og lokale kristne fællesska-

ber. DUEN skal pege hen på Helligånden 
og er kendt som et symbol på fred. 
ENGLEN er symbol på Guds ledsagere og 
budbringere. DAGMARKORSET er indsat 
som symbol på dåben og har en historisk 
dimension. ANKERET 
er symbol på håb. 
SKIBET er et symbol 
på den kristne kirke 
og menighed. FISKEN 
er det ældste kristne 
symbol for Jesus 
Kristus, Guds søn.

SOLCENTER - SuNdSNæS 4 - GRåSTEN åBENT ALLE dAGE KL. 07- 22

TiRSdAG - SøNdAG
TiRSdAG - fREdAG

Hærværk mod stendige
Af Søren Gülck

Stendiget som omkranser 
P-pladsen på Kirkegårdsvej 
ved Gråsten Kirkegård har 
i tidsrummet d. 11.-12. 

februar været udsat for et 
meningsløst hærværk. 

På en lang strækning på 
P-pladsen er sten i diget 
systematisk sparket og revet 
ned.

Hvis der er nogle der har 
set nogle begå hærværket, 
er man velkommen til 
at henvende sig enten 
Kirkegårdskontoret eller 
kontakte politiet. 

Stendiget på Kirkegårdsvej er blevet udsat for hærværk. Foto Søren Gülck 

Flaget på halv i Gråsten
Af Mogens P.C. Jacobsen

Gråsten viste mandag også 
sin deltagelse i drabet i 
weekenden på to uskyldige 
personer i København.
Det var en islamitisk 
fanatiker, som med sin ned-
skydning rettede et anslag 
på ytringsfriheden og retten 
til at forsamle sig.

Slotsbakkens Flaglaug 
havde sat Dannebrog 
på halv stang både 
på Slotsbakken og på 
Jernbanestationen i 
Gråsten.

Med flagning på halv 
stang af Dannebrog, 
den danske befolknings 

samlingsmærke, ønskede 
flaglauget at markere sin 
sorg over tabet af de dræbte 
og sårede i København, 
samt altid at være på vagt, 
når friheden til at tale 

tro og tænke> frit bliver 
knægtet.

Der blev også flaget på 
halv stang på Gråsten Slot, 
Gråsten Brandstation og 
Gråsten Rådhus. 

Flagene var på halv til ære for de to dræbte ved et terroranslag 
i København. Foto Mogens P.C. Jacobsen
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Tilbuddene gælder fra søndag d. 1. februar til og med lørdag d. 7. februar 2015

GRÅSTEN · PADBORG

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-18, søndag kl. 8-17

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8-19

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 17. februar til og med lørdag den 21. februar 2015 eller så længe lager haves. Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Coop grøntsager eller 
kartofl er
Dybfrost
2 poser kartofl er eller 1 pose grøntsager
400-800 g. Kg-pris maks. 25,00.
Frit valg 2 poser. 2 x 500 g.
Kg-pris 10,00

Pink Lady æbler
Udenlandske, kl. 1

Bakkedal

Oksecuvettesteg

Gyros woktern med grøntsagerer 
eller pasta bolognese
Frit valg

Kalvegrydesteg eller 
kalvespidsbryst
Uden ben

Edet toiletpapir eller køkkenrulle
Toiletpapir 6 rl. Køkkenrulle 4 stk
Frit valg

Hakket 
kyllingekød

Premium 
Roastbeef

Premium 
Ribeye bøf

Coop yoghurt

1-2 poser

10,-

2000 g

30,-

1 kg

35,-
Pr 1/2 kg

65,-

1 stk/200 g

45,-

1 liter

10,-

250 g

9,-

Pr 1/2 kg

30,-

500-570 g

35,-

Pr 1/2 kg

4495

556-571 g

12,-

2 poser

2 poser

1 poser

1 poser
Gælder KUN 

fredag

BEGRÆNSET PARTI

BEGRÆNSET PARTI



4

Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 

 Følg os på Facebook

Ansvarshavende 
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Tlf. 29 25 95 50

jc@graastenavis.dk

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Susana Calderón

graasten-avis@graphos.dk

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

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

Quorps Busser
tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.

Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg, 
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt 

tilbud på rejser, ud� ugter osv. 

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
mail@quorpsbusser.dk

70
10

57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos 
byens handlende.

Pernille fra Flügger Farver 
har mange jern i ilden 

Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

Det lå egentlig ikke 
i kortene, at Pernille 
Aaskov Nielsen skulle 
komme til at vejlede 
kunder i farvevalg, 
tapetmønstre og 
penseltyper.

Men da hendes svigerforæl-
dre gik på pension og der-
med overlod et malerfirma 
og sidenhen en farvehandel 
i armene på deres søn og 
svigerdatter, trådte hun til, 
og hun har ikke fortrudt 
det et sekund siden. 

I dag nyder Pernille 

Aaskov stadig sit virke som 
butikschef i Flügger Farver 
på Sundsnæs i Gråsten, og 
på trods af sin oprindelige 
uddannelse som folkesko-
lelærerinde langt fra maler-
verdenen har hun igennem 
årene tilegnet sig en stor 
viden om faget. 

Ambitioner er der nok af 
Pernille Aaskov Nielsen 
brænder i sandhed for det, 
hun laver, og at kunne ud-
vælge butikkens sortiment, 
sætte sit præg på forretnin-
gen og desuden vejlede, 
inspirere og indgå i dialog 

med kunder i butikken, 
synes hun, er spændende. 

Hun er en engageret kvin-
de, der både har været med-
lem af bestyrelsen i Gråsten 
Handelsstandsforening, i 
dag er medlem af besty-
relsen i Ulsnæs Centeret i 
Gråsten og netop har af-
sluttet en 2-årig uddannelse 
som indretningskonsulent. 

Den uddannelse vil give 
hende en ekstra dimension 
af jobbet i Flügger Farver, 
og det vil i fremtiden give 
hende muligheden for at 
kunne tilbyde kunderne en 
ekstra god service. 

Fritiden er værdifuld
Men jobbet som butikschef, 
engagementet som besty-
relsesmedlem og at skulle 
færdiggøre en uddannelse 
i fritiden kræver meget tid, 
og det har betydet, at der 
har været færre timer til 
Pernille Aaskov Nielsens 
mand Klaus og deres 2 
børn på 10 og 13 år. 

Derfor er fritiden vigtig, 
og når den ikke bruges på 
gymnastik i Rinkenæs, 
havearbejde, vedligehol-
delse af huset eller børnenes 
aktiviteter, tilbringes den 
gerne i familiens vadehavs-
hus i Bådsbøl Ballum på 
den sønderjyske vestkyst.

Dér finder hun sammen 
med sin familie roen, lyset 
og luften, og den gode 
plads tillader, at stress og 
jag for en stund kan lægges 
på hylden. 

At blive blæst godt 
igennem af vestenvinden 
giver Pernille Aaskov 
Nielsen ny energi, og hun 
får igen overskud til at 
sætte nye jern i ilden, pleje 
kunderne og holde styr på 
farvehandlens avancerede 
sortiment. 

Pernille Aaskov Nielsen 
brænder for det, hun laver 
som butikschef i Flügger 
Farver. 
 Foto Jimmy Christensen
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KØB STORT SPAR STORT

Æbler
Udenlandske kl. 1
2 kg 
Pr. kg 7,50

Æbler
Udenlandske kl. 1
2 kg 
Pr. kg 7,50

Æbler
Udenlandske kl. 1
2 kg 
Pr. kg 7,50

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 17. februar til og med fredag den 20. februar 2015 eller så længe lager haves. Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

Nakkekoteletter
16-18 styk
2000 gr.

Hakket 
Svinesmåkød
8-14 % fedt. 2500 gr.

Kyllingebryst
12-14 styk
2000 gr. Medister

2500 gr.

Kalkunschnitzler
12-14 styk. 1600 gr.

Flæsk i 
skiver
2000 gr.

Danske Ditta Kartofl er

Taff el 
Chips
200 gr.
kr. 16,95

Frokost servietter
i mange farver og mønstre
20 styk 33x33 cm. kr. 17,95

FAST LAV PRIS PÅ MÆLK 
First Price

Slagteren tilbyder

Grøntafdelingen tilbyder

Delikatessen tilbyder

TÀ 3 STYK

20.-

NOK TIL 2 PERSONER

45.-NOK TIL 2 PERSONER

45.-
PR. BAKKE

69.- 8995

TÁ 3 POSER

30.-
SPAR KR. 20,85

5 KG

13.-
SPAR KR. 4,95

TÀ 3 POSER

30.-
SPAR KR. 14,95

TÁ 2 FLASKER

30.-
DET ER UNDER 1/2 PRIS

TÀ 3 PAKKER

25.-
SPAR KR. 28,85

TÀ 2 BAKKER

60.-
SPAR KR. 19,85

Nygade 10-12, 6300 Gråsten · tlf. 74 65 10 19 – Slagter direkte tlf. 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE ÅBEN 8.00-20.00GRÅSTEN

Tete á 
tete

1 BAKKE

100.-
FRIT VALG

FROKOSTPLATTE TIL 2 PERSONER
BESTÅENDE AF
- Fiskefi let med remoulade og citron
- Roastbeef med ristet løg og citron
- Steg med rødkål og agurksalat
- Æg og rejer med kaviar og citron

Hakkebøf med kartoff elmos 
og bearnaisesauce

Karbonader med 
kartoff elmos og 
brun sauce

Familie Lasagne 
1000 gr.

Skjern Ost i Skiver
400 gr. 45+ mellemlagret
1 bakke kr. 39,95

Blomsterjord
20 ltr.
kr. 14,95

Substral 
Plantenæring
500 ml. 34,95FRISKE BLOMSTER

1 LTR.

550

1 LTR.

495

1 LTR.

495
STORKØB

Minimælk

LetmælkSkummet
mælk

Bestilling modtages på tlf. 74650875

Ditta
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NU I BORGEN

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen 
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende 
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan ind-
bringe. Lav provision ved udlejning.

10
04

12

Gråsten Garden sat på standby

Af Søren Gülck

Gråsten Garden er sat 
på standby.
Det besluttede medlem-
merne på den netop 
afholdte generalforsamling. 
Beslutningen betyder, at 
Gråsten Gardens fortsatte 

eksistens hænger i en meget 
tynd tråd.

Årsagen er, at det ikke er 
lykkedes at skaffe nye akti-
ve medlemmer trods en stor 
indsats fra bestyrelsens side. 
For tiden består Gråsten 
Garden blot af 10 aktive 
medlemmer, og det det 

er for lidt til at videreføre 
Garden i sin nuværende 
form. 

Dorthe Bøttger-Larsen 
peger på, at det er utroligt 

svært at få nye unge 
gardister til at bevare 
motivationen. Det skyldes 
ikke mindst, at de skal 
øve 1-2 år før de kan 
blive en fast del af garden. 
Tålmodigheden er lille, og 
tilbuddene er mange for de 
unge. 

Bestyrelsen understreger, 
at Gråsten Garden ikke 
er nedlagt, men sat på 
standby. Bestyrelsen vil i 
den kommende tid under-
søge mulighederne for at 
videreføre Garden i en eller 
anden model. 

De kunne være et sam-
arbejde med Sønderborg 
Garden, der har indvilget i 
at fortsætte undervisningen 
for de nuværende gardister.

Bestyrelsen er meget åbent 
over for nye idéer og input 
for at bevare tilknytningen 
til Gråsten.

Blandt mulighederne er, at 
Garden kommer til at bestå 
af seniorer. Det er nemlig 
ikke et krav, at Garden kun 
skal bestå af børn og unge. 

Gråsten Gardens venner
Gråsten Gardens Venner 
fortsætter deres aktiviteter 
og afholder som planlagt 
Sønderjyllands største lop-
pemarked i sensommeren.

”Det er imidlertid klart, 
at hvis Gråsten Garden 
bliver nedlagt, vil vore akti-
viteter også forsvinde”, siger 
Jørn Rørholm fra Gråsten 
Gardens Venner. 

Gråsten Garden er ved at 
være historie i Gråsten. 
 Arkivfoto Søren Gülckw

Finn Dreier, Vicky Mau, 
Dorthe Bøttger-Larsen og 
Heidi Andersen fortsætter i 
bestyrelsen. 
 Foto Jimmy Christensen

Foredrag
Gråsten Ældreklub får 
onsdag den 25. februar kl. 
14.45 i Ahlmannsparken 
besøg af Peter Hellesøe, 
Sydals.

Han fortæller og viser 
lysbilleder om den verdens-
berømte russiske forfatter 
Dostojevskijs sidste rejse. 

Uheld
To bilister stødte tirsdag 
i sidste uge sammen i 
krydset ved Brovej ind mod 
Ulsnæs-Centret i Gråsten. 
En bilist kom til skade. 

Tilmelding på telefon 2116 0683

Ud� ugt til Føhr

BovAvis

2. Påskedag mandag den 6. april
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor vi skal 

besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.
OPSAMLINGSSTEDER

Kirketorvet Sønderborg kl. 7.15, Nybøl Kirke 7.30, Broager Kirke 7.35, 
Egernsund Elektrikeren 7.40, Ahlmannsparken Gråsten kl. 7.45, Bageren Rinkenæs 7.50, 

P-Pladsen ved bankocenter i Kruså 8.05, Bov Kirke 8.15, OK-tanken 8.20
 Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi 

sejler ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den 
danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer vi en tur rundt 
i den charmerende by og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro, 

hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum - et helt nyt 
kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. Museet rummer stor kunst af kunstnere, 
der har levet og virket langs vestkysten mellem Holland i Syd og Bergen i nord - bl.a Emil Nolde, 

Edvard Munch, Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Max Bechmann og Max Liebermann.
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor vi ser den 

store Friserdom, der er den største kirke mellem Kongeåen og 
Ejderen. Vi ser også den vestlige side af øen og kører derefter tilbage 

til Wyk, hvor der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.
Hjemkomst ved 20-tiden.

Pris kr. 645,- , som inkl. bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.
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Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15

Det sker i Gråsten

torsDaG 19. februar kl 10-17.30 
får vi besøg af konsulenten fra farstrup 
i Gråsten. kig ind og få gode råd og 
vejledning. kig ind og få et godt tilbud.
Vi glæder os til at se dig...

Husets beDste 
siDDeplaDs... 
Vælg den helt rigtige stol der passer til dig 
og så endda til den helt rigtige pris!

Benyt lejligheden til at se et større udvalg af de kendte hvilestole, 
som vi tilpasser til dig, der skal bruge stolen. 
Stolene kan leveres med forskellige individuelle funktioner, 
der tilpasses dine behov. 
Du kan kombinere stel, farve og funktioner i din helt 
personlige hvilestol.
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GRÅSTEN
INDFLYTNINGSKLAR 
LEJLIGHED TIL LEJE

Ca 140 m2, 1. sal midt i Gråsten 
med ca. 15 m2 terrasse.

Leje kr. 5650,-

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986 

ELLER 7465 2451

NYE ALMENBOLIGER 
I BOVRUP

Der indbydes til møde om opførelse af 6 nye 
Almenboliger på Nørrekær i Bovrup.

Torsdag den 26. februar kl. 16.30
i Konfi rmandstuen, Varnæsvej 700, Varnæs

Boliggruppen

Udlejning af
720 Attraktive boliger

beliggende

Alnor, Avnbøl, Blans, Gråsten, 
Kværs, Nybøl, Rinkenæs, 
Ullerup, Vester Sottrup

Informationer kan � ndes på:
www.graasten-bolig.dk

Tlf. 74 65 30 10

LEJLIGHED 
I ALNOR

63 m2, med udsigt over fjorden, 
udlejes til enlig lejer.

Klar til udlejning.
Ingen husdyr

HENVENDELSE
TLF. 7465 0590

FOREDRAG MED HJERNEFORSKER

PETER LUND MADSEN
Onsdag den 18. marts kl. 19.00

i Ahlmannsparken i Gråsten
Peter Lund Madsen leverer et spændende 

foredrag om hjernen og omstillingsparatheden. 
Foredraget tager udgangspunkt i: 

- Hvorfor kan hjernen ikke lide forandringer? 

- Hvorfor er forandringer så altafgørende nødvendige?

- Hvad gør vi?

Gråsten Handelsstandsforening og LOF Syd

Køb billet kr. 150,-
hos Gråsten Boghandel, 

Matas, Profi l Optik, 
Rådhuskiosken eller 

Tinsoldaten

Butik bliver 
lejlighed
Af Søren Gülck

Butikslokalet på Borggade 
22 i Gråsten er under 
forvandling. Senest har 
Alsgades Køreskole haft 
teorilokale i bygningen, 
men da køreskolen flyttede 
til større lokaler i slotsbyen, 
har butiksarealet stået tomt.  

"Der er ingen, der har 
vist interesse for at leje 
lokalet, så vi har beslut-
tet at ombygge det til til 

ferielejlighed siger husejer 
Ingo Pennerup, som peger 
på, at der ikke er det store 
forretningsmæssige behov i 
den ende af slotsbyen. 

Håndværkere er gået i gang 
med at omdanne Borggade 
22 til ferielejlighed. 
 Foto Søren Gülck

Morten Latter fejrer 
25 års jubilæum
Af Søren Gülck

Restauratør Morten 
Latter, der er indehaver 
af Center Pub i Ulsnæs-
Centret, fejrede fredag 
25 års jubilæum.

Det hyggelige udskænk-
ningssted ligger mit i det 
travle butikscenter.

Morten Latter startede for 
25 år siden som discjockey 
på bodegaen, der dengang 
hed Magitte. Hver fredag 
og lørdag vendte han skiver 
og plader og nød at se folk 
danse og feste.

For 8 år siden blev 
Morten Latter forpagter og 
siden ejer af Magitte. Stedet 
skiftede navn til Center 
Pub, men konceptet er i 
store træk det samme. Dog 

er skiver og plader skiftet 
ud med levende musik, selv 
om pladsen kan være trang.

”Som kromand og 
værtshusejer går det op og 
ned. Både 2012 og 2013 
var nogle rædsomme år, 
hvor jeg brændte fingrene 
på nogle musikarrange-
menter. Men heldigvis er 

vi kommet godt på ud den 
anden side og ser igen lyst 
på fremtiden”, siger Morten 
Latter, som glæder sig over 
at mange kunder hygger sig 
på deres stamværtshus.

”Nedturen med fejlslagne 
musikarrangementer har 
gjort mig stærkere. Jeg tror 
stadig på, at det kan lade 
sige gøre med en stor kon-
cert i Gråsten. Min drøm er 
i forbindelse med Gråsten 
Ringridning at få et stort 
koncertnavn til Gråsten 
til en open airkoncert, der 
kan sætte slotsbyen på den 
musikalske verdenskort”, 
siger Morten Latter. 

Morten Latter har i 25 år 
været en del af værts-
husmiljøet i Gråsten.
 Foto Søren Gülck
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Onsdag den 25. marts kl. 19.00 
Gråsten Landbrugsskole

DAGSORDEN
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag (skal skriftlig meddeles

formanden 14 dage før generalforsamlingen) 
6. Valg til bestyrelsen og suppleant
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der

Foredrag ved
Peter Tanev
Kr. 50,- pr. medlem inkl. kaffe og kage 

Adgangskort til generalforsamling samt foredrag 
af Peter Tanev (kr. 50,- pr. medlem) kan købes 
i kiosken mod fremvisning af medlemskort i 
SuperBrugsens kiosk frem til den 20. marts

(Adgang til generalforsamlingen er gratis)

Gråsten

Indkaldelse til 

General
forsamling

SuperBrugsen Gråsten Tlf. 73 65 26 00

Sönnichsen
Ure & Smykker

Nygade 11  •  Gråsten  •  tlf. 61 38 86 34

Tilbuddet gælder til den 21. februar

Hurra! Vi fylder 1 år

KIG IND! 
Vi har altid kaffe på kanden 

til vores kunder

Det fejrer vi ved at give

20%
rabat på alt i butikken

Gælder dog ikke reparationer

RING 74 65 17 48

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

Få din Plæneklipper / Havetraktor 
efterset NU!
– Så er den klar til foråret

Vi henter og bringer uden 
beregning i februar og marts

Husk: Vi forhandler 

EN SKARPERE SAV! 
JONSERED CS 2152
Robust allroundsav med hurtig acceleration og aggressivt 
temperament til de krævende opgaver. Smal og  kompakt 
savkrop samt mange brugervenlige detaljer såsom let start, 
turboluftrensning og effektivt vibrationsdæmpningssystem. 
CS 2152 er en del af Ulticor®-serien, som er  specielt udviklet 
til professionelle brugere. Fås mod merpris med  håndtagsvarme. 
51,7 cc, 2,4 kW, 5 kg. 15" sværd. 
Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-   

www.jonsered.dk

Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-  

www.jonsered.dk

SPAR 500,-    

Priserne er incl. moms. 
Copyright © 2009 Jonsered. All rights reserved.

 maskiner
og  special benzin

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

DIT LOKALE SERVICEVÆRKSTED

De små i Kværs slog katten 
af tønden

Af Søren Gülck

Et hav af børn slog katten 
af tønden i Kværs.

Sædvanen tro var det 

Kværs Forsamlingshus, 
der var primus motor 
bag arrangementet, som 
startede i Kværs Kirke, hvor 
sognepræst Niels Refskou 
holdt gudstjeneste for en 
veloplagt skare af udklædte 
børn og deres forældre.

Efterfølgende var der tøn-
deslagning i Kværshallen, 
hvor de voksne nød en 
kop kaffe eller kakao og 
fastelavnsboiller. 

Der gik et sus gennem 
Kværshallen, da Malou slog 
et ægte vinderslag. 
 Foto Søren Gülck
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Brand i lejlighed i Gråsten
Af Søren Gülck

Gråsten Frivillige Brand-
værn måtte torsdag aften 

kl. 20.30 rykke ud til en 
brand i boligblokken Borg-
gården 9 i Gråsten. Det var 
en glemt gryde med mad på 

et komfur, som var skyld i 
branden.

Branden bredte sig hurtigt 
til en større del af huset, 

og opstod i køkkenet, hvor 
husets kvindelige beboer 
havde sat en gryde oven 
over komfuret og var faldet 
i søvn. 

Det var den 49-årige 
kvinde selv, som fik slået 
alarm, efter hun vågnede.

De frivillige brandmænd 
måtte bryde igennem 
taget, da ilden bredte sig til 
tagkonstruktionen.

Brandskaderne blev be-
grænset til selve lejligheden. 
Flere naboer i boligblokken 
blev genhuset, da deres 
lejligheder blev røgskadede.

Ingen personer kom til 
skade ved branden. 

En kvinde faldt i søvn under madlavning, og der udbrød brand i en lejlighed i boligblokken. Foto Søren Gülck

Besøg 
Syd- & Sønderjyllands 

nye DealSide

al-deal .dk

Tilmeld dig ved

Quorps’s Busser
Telefon 74 65 08 50

Kom og oplev

FLORIAN SILBEREISEN
Das Fest der Feste

Søndag den 1. marts kl. 18.00
i Flensborg

OPSAMLINGSSTEDER
Guderup  . . . . . . . . . . . . kl. 17 .30
Augustenborg . . . . . . . . kl. 17 .40
Kirketorv, Sønderborg . . kl. 17 .50
Nybbøl Brugs . . . . . . . . . kl. 18 .00
Broager Kirke  . . . . . . . . kl. 18 .10
Egernsund El . . . . . . . . . kl. 18 .15 
Ahlmannsparken . . . . . . kl. 18 .20
Rinkenæs Bager  . . . . . . kl. 18 .30
Sydbank Krusaa  . . . . . . kl. 18 .45

Kr. 695,-
som er incl. billet, 
sandwich og bus

ipnordic

ipnordic A/S   |   Eksportvej 2   |   DK-6330 Padborg   |   CVR.: 33577591

Tlf. 6960 8000   |   info@ipnordic.dk   |   www.ipnordic.dk

116224 Helside - fastnettelefoni.indd   1 11/07/14   10.22

Deltag i konkurrence og vind

GRATIS BILLETTER
til foredrag med
hjerneforskeren

PETER LUND MADSEN
Onsdag den 18. marts kl. 19.00

i Ahlmannsparken

Vi udlodder 20 billetter

Send besvarelse til
vind@ipnordic.dk

Hvor gammel er 
Peter Lund Madsen?

❑  44 år

❑  54 år

❑  64 år

Per Anders signerede bog

For et par uger siden udgav 
maleren Per Anders fra 
Alnor en meget læseværdig 
kunstbog. Lørdag formiddag 
signerede han sin nye bog hos 
Gråsten Boghandel. Her er 
det Mogens Kristensen, som 
køber et eksemplar. 
 Foto Jimmy Christensen

Aktivitetsplan
for Gråsten 2015

 18. marts Hjerneforskeren Peter Lund Madsen
  taler i Ahlmannsparken

 24. april Kvinden i Centrum

 9. maj Havens Dag

 30. maj Oldtimerløb

 4.-6. juni Grundlovsfest

 25. juni Sommerudsalg

 31. juli -1. august Torvedage

 26. september Havens Dag

 2.-3. oktober Løvfaldsfest

 31. oktober Halloween

 27. november Julemanden bliver vækket
  på Gråsten Slot

 1.- 23. december Jul i den gamle slotsby



11

Jacobsen Møbler Løgumklostervej 145 – 6200 Aabenraa – Tlf. 6915 6200 – www.jacobsenmobler.dk

Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Lørdag 10.00 - 16.00
Søndag 11.00 - 16.00

Velkommen til 3.300 m2 med 
møbler, senge, tæpper, lamper og 
alt i lækkert boligtilbehør.

Senge Weekend
Demo senge med store besparelser 

Spar 40-50% 
på 10 udvalgte senge fra 
Dunlopillo – Tempur – Carpe Diem 

Gælder kun fredag, lørdag og søndag

Pineapple

Andersen Furniture

Spisebord 95x220 cm.
Vejl. kr. 15.950,- Nu . kr. 9.995,-

SØREN LUND

Farstrup Comfort center
Velkommen til vores store 

afdeling med otium møbler

Dansk kvalitet igennem 
mere end 50 år. 

Se vores store udvalg

Model 329.   
Vejl.  kr. 36.820,-    

Specialpris kr. 24.998,-

Farstrup

Mogens Hansen

Stort udvalg af otiomstole
Ring efter stolebussen på 69156200
og spørg efter Bent.

÷25% på alle Mogens Hansen sofaer  
med Regina læder

PLAneT MoDuLSoFA

Nyhed hos Jacobsen Møbler. Kom ind og prøv den gode siddekomfort.

 SELECTION 310:
Funktionel og komfortabel elevationsseng i elegant møbelstof.Madras med kerne af 
18 cm Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner. 
Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex. 
Inkl. trådløs fjernbetjening + appstyring. Vælg mellem sort, sand eller grå. 
B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben og sidebøjler.

Kampagnepris

29.998,-
Før 45.994,-

Spar: 
15.996,-

Kampagnepris

22.998,-
Før 34.999,-

Spar: 
12.001,-

SELECTION 210
Eksklusiv continentalseng i elegant møbelstof. Madras med kerne af 18 cm 
Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner.
Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex. 
Vælg mellem sort, sand eller grå.
B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben.

NATURLIG SØVN
Få energi til et nyt år 
– udnyt Dunlopillo’s mærkevareudsalg!
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DunlopilloApp
Nu kan du betjene din elevations seng via din 
smartphone. Hent den nye DunlopilloApp.

 SELECTION 310:
Funktionel og komfortabel elevationsseng i elegant møbelstof.Madras med kerne af 
18 cm Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner. 
Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex. 
Inkl. trådløs fjernbetjening + appstyring. Vælg mellem sort, sand eller grå. 
B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben og sidebøjler.

Kampagnepris

29.998,-
Før 45.994,-

Spar: 
15.996,-

Kampagnepris

22.998,-
Før 34.999,-

Spar: 
12.001,-

SELECTION 210
Eksklusiv continentalseng i elegant møbelstof. Madras med kerne af 18 cm 
Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner.
Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex. 
Vælg mellem sort, sand eller grå.
B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben.

NATURLIG SØVN
Få energi til et nyt år 
– udnyt Dunlopillo’s mærkevareudsalg!
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DunlopilloApp
Nu kan du betjene din elevations seng via din 
smartphone. Hent den nye DunlopilloApp.

Fra den 23. februar til den 1. marts kan du spare 25% på TEMPUR® Experience kollektionen - vælg mellem modellerne Box, Continental 
og Adjustable. Skynd dig - tilbuddet gælder kun i 7 dage!

Elevationsseng  180 x 200 cm inkl. topmadrasser. 
Vælg mellem følelserne Original, Sensation eller 
Cloud. Vejl. pris 49.999,- SPAR 12.500,-

kR. 37.499,-

TEMPUR® Experience Adjustable

Priserne er ekskl. ben, gavl og puder.

Boksseng 180 x 200 cm inkl. topmadras. Vælg 
mellem følelserne Original, Sensation eller Cloud. 
Vejl. pris 29.999,- SPAR 7.500,-

kR. 22.499,-

TEMPUR® Experience Box

Priserne er ekskl. ben, gavl og puder.

Se mere på www.tempur.com

KUN 7 
DAGE!

Spar 25% på TEMPUR® Experience Collection

Jacobsen Møbler - Løgumklostervej 145 - 6200 Aabenraa - Tlf. 69 15 62 00 - Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30.  
Lørdag 10.00-16.00. Søndag 11.00-16.00 - www.jacobsenmobler.dk

Mød TEMPUR konsulent Lis Jacobsen 
fredag den 20. februar og få råd  
og vejledning om god nattesøvn!
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Fra den 23. februar til den 1. marts kan du spare 25% på TEMPUR® Experience kollektionen - vælg mellem modellerne Box, Continental 
og Adjustable. Skynd dig - tilbuddet gælder kun i 7 dage!

Elevationsseng  180 x 200 cm inkl. topmadrasser. 
Vælg mellem følelserne Original, Sensation eller 
Cloud. Vejl. pris 49.999,- SPAR 12.500,-

kR. 37.499,-

TEMPUR® Experience Adjustable

Priserne er ekskl. ben, gavl og puder.

Boksseng 180 x 200 cm inkl. topmadras. Vælg 
mellem følelserne Original, Sensation eller Cloud. 
Vejl. pris 29.999,- SPAR 7.500,-

kR. 22.499,-

TEMPUR® Experience Box

Priserne er ekskl. ben, gavl og puder.

Se mere på www.tempur.com

KUN 7 
DAGE!

Spar 25% på TEMPUR® Experience Collection

Jacobsen Møbler - Løgumklostervej 145 - 6200 Aabenraa - Tlf. 69 15 62 00 - Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30.  
Lørdag 10.00-16.00. Søndag 11.00-16.00 - www.jacobsenmobler.dk

Mød TEMPUR konsulent Lis Jacobsen 
fredag den 20. februar og få råd  
og vejledning om god nattesøvn!
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Fra den 23. februar til den 1. marts kan du spare 25% på TEMPUR® Experience kollektionen - vælg mellem modellerne Box, Continental 
og Adjustable. Skynd dig - tilbuddet gælder kun i 7 dage!

Elevationsseng  180 x 200 cm inkl. topmadrasser. 
Vælg mellem følelserne Original, Sensation eller 
Cloud. Vejl. pris 49.999,- SPAR 12.500,-

kR. 37.499,-

TEMPUR® Experience Adjustable

Priserne er ekskl. ben, gavl og puder.

Boksseng 180 x 200 cm inkl. topmadras. Vælg 
mellem følelserne Original, Sensation eller Cloud. 
Vejl. pris 29.999,- SPAR 7.500,-

kR. 22.499,-

TEMPUR® Experience Box

Priserne er ekskl. ben, gavl og puder.

Se mere på www.tempur.com

KUN 7 
DAGE!

Spar 25% på TEMPUR® Experience Collection

Jacobsen Møbler - Løgumklostervej 145 - 6200 Aabenraa - Tlf. 69 15 62 00 - Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-17.30.  
Lørdag 10.00-16.00. Søndag 11.00-16.00 - www.jacobsenmobler.dk

Mød TEMPUR konsulent Lis Jacobsen 
fredag den 20. februar og få råd  
og vejledning om god nattesøvn!
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SELECTION 310:
 SELECTION 310:
Funktionel og komfortabel elevationsseng i elegant møbelstof.Madras med kerne af 
18 cm Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner. 
Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex. 
Inkl. trådløs fjernbetjening + appstyring. Vælg mellem sort, sand eller grå. 
B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben og sidebøjler.

Kampagnepris

29.998,-
Før 45.994,-

Spar: 
15.996,-

Kampagnepris

22.998,-
Før 34.999,-

Spar: 
12.001,-

SELECTION 210
Eksklusiv continentalseng i elegant møbelstof. Madras med kerne af 18 cm 
Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner.
Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex. 
Vælg mellem sort, sand eller grå.
B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben.

NATURLIG SØVN
Få energi til et nyt år 
– udnyt Dunlopillo’s mærkevareudsalg!

Ti
lb

ud
de

ne
 e

r 
gæ

ld
en

de
 i 

ug
e 

7 
til

 9
 i 

20
15

DunlopilloApp
Nu kan du betjene din elevations seng via din 
smartphone. Hent den nye DunlopilloApp.

VeLkoMMen TiL JACobSen MøbLer

SELECTION DELUXE
Funktionel elevationsseng med Selection 
madras fremstillet af Dunlopillo’s naturlatex. 
Sengen har indbygget komfortlag og 
topmadras. Føres i 3 hårdheder med 7 
indbyggede komfortzoner. Inkl. trådløs 
fjernbetjening. Vælg mellem sort, sand eller 
grå. Ekskl. ben. 

Leveres i: 80x200 / 90x200 / 90x210 / 
160x200 / 180x200 / 180x210 cm.

BASIC+ 3D BOX
3D-tekstil. Den tofarvede topmadras på 8 cm. 
har også 3D-tekstil langs kanten for en øget 
komfortoplevelse. Føres i 3 hårdheder med 7 
indbyggede komfortzoner. Vælg mellem sort 
eller grå. Ekskl. ben. 

Leveres i: 80x200 / 90x200 / 90x210 / 
120x200 /140x200 / 160x200 / 
180x200 / 180x210 cm.

BASIC+ 3D 
BOXELEVATION
Luksuriøs elevationsseng med nakkeløft og to 
motorer. Madrassen med 7 komfortzoner føres 
i tre hårdheder. Boxmadras og topmadras 
er polstret med nyt slidstærkt og åndbart 
3D-tekstil. Inkl. trådløs fjernbetjening. Vælg 
mellem sort eller grå. Ekskl. ben. 

Leveres i: 80x200 / 90x200 / 90x210 / 
160x200 / 180x200 / 180x210 cm.

Se mere om tilbuddene på 
www.dunlopillo.dk

Få energi til et nyt år 
– udnyt Dunlopillo’s mærkevareudsalg!

Kampagnepris

27.998,-
Før: 41.996,-
180x200 cm

Spar: 
13.998,-

Kampagnepris

21.998,-
Før: 35.996,-
180x200 cm

Spar: 
13.998,-

Kampagnepris

16.998,-
Før: 25.997,-
180x200 cm

Spar: 
8.999,-
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NATURLIG SØVN

DunlopilloApp
Nu kan du betjene din elevations seng 
via din smartphone. Hent den nye 
Dunlopillo-App.

www.dunlopillo.dkwww.dunlopillo.dk

Spar:
16.990,-

Kampagnepris

180x200 cm inkl. ben 
og levering

24.998,-
Før: 41.996,-

Funktionel og komfortabel elevationsseng i elegant møbelstof. 
Madras med kerne af 18 cm Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 
3 fastheder alle med 7 komfortzoner. Inkl. Selection topmadras med 
kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex. Inkl. trådløs fjernbetjening + 
appstyring. Vælg mellem sort, sand eller grå.
B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben og sidebøjler.

2014 model

New Nordic FeeliNg
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NYE ÅBNINGSTIDER 
hos Tandlægerne i Harrislee

Tandlægerne
Karsten Voss & Jørgen Østerby

Vor der Koppe 1 • D-24955 Harrislee
Telefon 0049 461 78333 • Fax 0049 461 75764

www.tandlaegerneiharrislee.dk
Mail: voe@tandlaegerneiharrislee.dk

Danske tandlæger kun et lille smut 
syd for grænsen. Midt i Harrislee. 

Tæt på Fakta og Fleggaard 

PR. 1. MARTS
holder vi åbent fra

8-18
Mandag til torsdag

Fredag 8 – 14

Lyshjertet
Hypnose

Fobier
Traumer
Vægttab
Rygestop

Tidligere liv

Se mere på www.lyshjertet.dk

Kobberholmvej 9, Adsbøl 
6300 Gråsten

Telefon 27 28 32 20Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa
lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

Professionel 
fodpleje

Ring 20 16 33 77

20 ÅRS 
ERFARING

RENOVERING AF SALONEN FEJRES 
MED GODE TILBUD!

Shampoo og 
conditioner

kr 98,-

Lak
400 ml

kr 79,-

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

Salon Skrænten får vaskestol med massage
Af Susanne M. Damkjær

Indehaver af Salon 
Skrænten i Kruså, 
Mette Jørgensen, har 
renoveret hele salonen, 
så den nu fremstår i 
dejlige lyse farver.

Samtidig har hun investeret 
i en ny vaskestol med mas-
sage, så kunderne kan få 
massage, samtidig med at 
de sidder ved vasken.

”Der skal jo gerne ske no-
get nyt engang imellem, så 
vi har lagt nyt lysere gulv, 

fået nye lamper, malet og 
så har vi skiftet vaskestolen 
ud med en massagestol”, 
fortæller Mette Jørgensen, 
som i 14 år har ordnet hår 
i den lille hyggelige salon 
på Skrænten i Kruså, og 
hun har ikke fortrudt det et 
sekund.

”Jeg har jo hele familier, 
der kommer her, og som 
tiden går, og børnene bliver 
store, kommer de såmænd 
selv kørende en dag, og det 
er så hyggeligt”, siger Mette 
Jørgensen, mens hun er ved 
at tørre hår på en af sine 

kunder. Der er altid plads 
til en hyggesnak og en kop 
kaffe i Salon Skrænten, 
og kunderne er glade for 
Mette Jørgensen, der med 
sikker hånd fører saks og 
kam gennem håret. 

Tilfredse kunder
Karin Pedersen fra Frøslev 
har lige fået sit hår klippet 
og er godt tilfreds.

”Mette har altid tid, når 
man kommer, man skal 
ikke vente så længe, og det 
betyder jo meget, for man 
ville jo helst have klippet sit 

hår i går, når man ringer”, 
fortæller Karin Petersen.

Salon Skrænten har også 
fleksible åbningstider, der 
strækker sig fra kl. 8.30 om 
morgenen til kl. 20.00 om 
aftenen.

Mette Jørgensen har også 
et lille hjørne i salonen, 
hvor hun sælger tasker for 
Gelett Læder, og de flotte 
tasker er også med til at 
udsmykke salonen. 

Salon Skrænten er blevet 
moderniseret, og har fået 
massagestol. 
 Foto Susanne M. Damkjær
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Akupunktur & Velvære

Akupunktur & Velvære v/ Maibritt Berg Skovbjerg
Valdemarsgade 5, Padborg Telefon: 5132 9718
 Åben efter aftale

Akupunktur er for alle
Patienter i klinkken i alderen 

10 dage til 91 år

Dorn terapi
En blid og smertefri metode til at 

rette ryghvirvler og bækken op og 
genetablere balance i kroppen. 

Dette foregår altid under dynamisk 
bevægelse fra patientens side, 

således at processen bliver 
meget kontrolleret og rolig. 

Du vil hurtig mærke at du får det 
bedre, det løsner i læn, skulder og 
nakke, og giver selvtilliden et pust

Salg af

Lavylites
Homopatiske dråber, som 

effektivt går ind og reparerer 
ødelagte celler.

Dette produkt fra 
Østrig er netop nu 
på vej til Danmark

Kom forbi og hør 
om dråberne

Akupunktur
 kan afhjælpe muskelspændinger, 
hovedpine, migræne, tennisalbue, 

nakke- ryg problemer, eksem, 
ADHD, manglende selvværd, 

psykiske problemer osv.

Modefrisør Annette Johannsen
Sdr. Landevej 22
Kliplev
6200 Aabenraa

Tlf. 20 74 76 85

Salonen er åben efter aftale

Børnene gav tønden 
en på frakken
Af Niels Chr. Just

Der var latter, larm 
og glade dage, da 
Aktivitetsudvalget i 
Ulsnæs-Centret og 
Gråsten Handel lørdag 
sørgede for, at 80 
børn slog to tønder 
i stykker ved årets 
tøndeslagning.

Det var tørvejr men koldt, 
så der var mange kolde 
fingere, der med trækøller 
gjorde alt, hvad de kunne 
for at slå hårdt.

Rigtig mange, meget 
kreative og flotte udklæd-
ninger sørgede for den rette 
stemning.

Børnene blev opdelt i to 
grupper - fra 0-7 år og fra 
8-13 år.

Ingen kattedronning
Hos de 8-13 årige blev 
10-årige Eva Guldberg 
Hansen, Solbakken i 
Gråsten, Kattedronning. 
Lidt efter måtte resten 
af tønden overgive sig 
og det blev den 8-årige 
Olivia Hansen, Dyrkobbel 
i Gråsten, der blev 
Kattekonge. Den bedste 
udklædte af de større 
børn blev Julius Lund 
Rasmussen på 10 år fra 
Skanderborg.

Naturligt nok tog det 
noget længere tid hos de 
mindste børn. Der blev 
efter mange gode slag til-
budt, at man måtte slå det 
antal slag, som svarede til 
ens alder. Så blev der yder-
mere tilbudt devoksne, som 
var med de mindste at de 

ligeledes måtte slå et slag. 
Det hjalp, og da 6-årige 
Magor Csiszra slog sit 6. og 
sidste slag, blev hele tønden 
slået ned til stor jubel.

Dermed blev der ingen 
kattedronning hos de 
mindste, og det er første 
gang, at det er sket i den 
festlige tøndeslagnings 
historie i Gråsten.

Derfor var det 6-årige 
Magor Csiszra fra Kværs 
der blev kattekonge. 
Den bedste udklædte 
hos de mindste blev den 
kun 1½-årige Josefine 
Jochimsen, Trekanten i 
Gråsten.

De udklædte børn blev 
budt på fastelavnsboller, 
kakaomælk og slikposer. 

Børnene gav tønderne nogle velfortjente hug i Ulsnæs-Centret. Foto Jimmy Christensen
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Oplever du mistrivsel i parforholdet, 
hos dit barn eller i familien?

Så er der hjælp at få.

Hør nærmere på tlf. 2684 9957

Familievejledning
Coaching og Psykoterapi

Bente Lauritzen
Pædagog, coach og psykoterapeut

MPF (medlem af psykoterapeut foreningen)

Blansskov 15 6400 Sønderborg
rod-i-livet@hotmail.com

rod-i-livet.dk

GÅRDBUTIK: Gårdbækvej 10 · 6340 Kruså · Tlf. 2921 4801

HAVREGÅRD
STRUDSECREME

ved Lise Dreyer

GÅRDBUTIKKEN
ÅBEN FREDAG 14-18

KAN BESTILLES PÅ: www.strudsecreme-havregaard.dk

KOM OG PRØV!

HAVREGÅRD

Strudsecreme er også 
for mænd
Af Gunnar Hattesen

Det er tyndet ud i den 
danske strudsebestand, 
men hos Lise og Hans 
Dreyer i Kollund Bjerg 
opdrætter man stadig 
kæmpefuglen.

Ifølge Lise Dreyer kan man 
stort set alt på en struds 
bruges til noget fornuftigt. 
Kødet smager godt, fjerene 
er dekorative og selv fedtet 
er anvendeligt. Det kan 
nemlig bruges til at lave 
creme af.

Hos Lise og Hans Dreyer 
er produktion af hudpleje-
midler lavet af strudsefedt 
blevet en travl forretning.

"Den store efterspørgsel 
skyldes, at mange psoriasis-
patienter oplever, at creme 

og andre produkter baseret 
på strudsefedtet har en hel-
bredende effekt", forklarer 
Lise Dreyer.

Hit hos mændene
Den drøje creme er også et 
hit hos mændene.

"Den effektive creme 
er helt fantastisk til tør 
hud, så vi har fået mange 
mandlige kunder. Ikke 
mindst håndværkere kigger 
forbi", fortæller Lise Dreyer, 
som synes det er lidt sjovt 
at sælge til mænd. For man 
forbinder måske ikke lige3 
sådan noget creme med 
mænd, men det er ifølge 
Lise Dreyer særdeles godt, 
når man har udendørs 
arbejde eller for eksempel 
som murer har hænderne i 
vand. 

"Det er simpelthen, fordi 
det er sådan en fed creme", 
lyder det fra Lise Dreyer, 
som siger, at man skal tæn-
ke sig godt om, når man 
har med strudse at gøre.

"En struds kan sparke 
hårdt og brække benene på 
et menneske. Især strudse-
hannen kan være ret skrap, 
fortæller Lise Dreyer, som 
har tre strudse gående ved 
gården. 

En næsten to meter høj fugl 
er og bliver et imponerende 
væsen. 
 Foto Jimmy Christensen
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Fodpleje
KLINIK

ANNA-MONA
v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten

Træffes bedst mellem kl. 8-9

Tlf. 74 65 09 26
Udebehandling

foretages 

Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Vi udsteder
gavekort

Kurser
Tag vare på dig selv. – Om krop, 
sind og tanke.

Bevidste og ubevidste tanker. 
- Styrer tanken dit liv?

Mindfulness- kurser
Meditation – pranayana – kursus

En start til dig, der ønsker at lære 
dig selv bedre at kende gennem 
Chi Kung, meditation og pranayana.

Du lærer at stå fast ved dine 
overbevisninger i din hverdag, og hele 
dit liv. Lær meditationen at kende, en 
ny lære til at anskue dine opgaver her 
i livet. I den teoretiske undervisning, 
fås kendskab til den kinesiske anatomi 
(meridianbaner og energimedicin).

Foredrag 
De stressfaktorer kroppen 
udsættes for - og små lette tips 
hvad DU kan gøre for dig selv.

For større og mindre grupper efter ønske.

Eksempel:

Den du er. Kender du dig selv?
Kropsbevidsthed. Din velvære og dit 
selvværd - om træning og hvad der 
sker når vi træner og ikke træner

Ta med en uge til Grækenland 
Her får du lov til at ”være”. En uge 
der gør godt for krop og sjæl

Indhold: Pilates, mindfulness og 
meditation, gå-mindfulness og 
selvfølgelig den gode græske mad.

Der er afgang den 6. juni eller 5. september 
og en uge frem (afgang fra Jylland)

Fiskenæsvej 13 • 6300 Gråsten • Tlf. 7462 1474/3070 1474 • www.krophelsehelhed.dk
Iee Christiansen • mail: iee@krophelsehelhed.dk

krop helse helhed DU bestemmer selv 
hvordan du har det!
Worksshop i mindfulness 
for virksomheder/ledere

Med accept, respekt ærlighed 
og kærlighed hjælper du dig 
selv til at opfylde dine behov til 
at skabe et afbalanceret liv.

I et fyraftensmøde eller en lørdag, 
hvor det handler om overstående - at 
vælge det gode, positive liv med 
balance i de områder af livet der 
er vigtige for dig. Vi bruger emner 
som motion du har lyst til, tillægger 
denne form nogle gode ideer og 
større indsigt for dig , ligesom 
målsætning og endda gode madvaner 
og livskvalitet får betydning.

Humoren er med i mine kurser - du 
føler dig tilpas - lærer at kunne grine 
- grine af dig selv - og vende negativ 
energi til positiv energi i din hverdag. 
Slip kontrollen og lad dig begejstre!

Mail eller ring - og vi tilrettelægger 
workshoppen som du / I ønsker.

Din Hørespecialist tilbyder:
• gratis høreprøve
• 4 års garanti og service
• danske kvalitetshøreapparater
• grundig vejledning og god tid

til den enkelte bruger
• hjemmebesøg
• musik, industri- og jagt høreværn

Løgumkloster   •  70 11 10 70  •  Markedsgade 7  
Gråsten  • 70  11 10 70  •  Torvet 3 

Ring for en tid til en gratis 
høreprøve og lån 
kvalitetshøreapparater 
gratis med hjem i 30 dage.

Vibeke O. Aaskov 
Audiologiassistent 

Forny din livskvalitet
med et dansk 
kvalitetshøreapparat!

Forny din livskvalitet
med et dansk 
kvalitetshøreapparat!

www.dinhs.dk

v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08Fodpleje

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

Akupunktur
& Zoneterapi

Aníara v/ Henny Sterup · Bovvej 13, 1. tv · 6330 Padborg
Tlf. 74 67 05 53

Fremtidens hudpleje

Skønheds- og 
plejeprodukter

Zoneterapi

D-Tox

Afgiftning

Astrologi

Numerologi

Bevidstheds- 
ændring

Forhandler af 
Madame Chic og 
Zinzino Balance 

produkter

ÅBENT FRA KL. 10.30 – 14.00 ELLER EFTER AFTALE

Rykind ved loppemarked

Kræftens Bekæmpelses 
lokalkomite i Gråsten 
havde stor succes med sit 
første loppemarked søndag i 
Ahlmannsparken. Formand 
for lokalkomiteen, Helle 
Blindbæk, forventer, at man 
vil gentage arrangementet 
næste år.
Foto Jimmy Christensen

Drøm om at blive landmand
Det var den tidligere 
viceformand i Dansk 
Landbrug, Gert 
Karkov, Vojens, som 
forleden talte i Gråsten 
Ældreklub.

Gert Karkov fortalte om 
de epoker, der havde været 

vigtige i hans tilværelse. 
Han fik sit højeste ønske 
opfyldt, da han blev land-
mand. Lige fra han var 
barn viste han, at han skul-
le være landmand. Efter at 
han som ung mand købte 
en gård, fortalte han om 
den særlige fornemmelse, 

det havde været for ham at 
modtage et brev, hvorpå der 
stod gårdejer.

Gennem hans land-
mandsliv var der store ud-
fordringer. Han fortalte på 

en sjov og underholdende 
måde om det hele, og om 
hvordan han sammen 
med sin familie havde løst 
opgaverne. 
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt
  ........... kr vedlagt evt. i check

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
................................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen. 
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk eller 
afl everes i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

TILLYKKE

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 22. februar kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE 
Søndag den 22. februar kl. 19.30 ved Jan Unold 

BROAGER KIRKE
Søndag den 22. februar kl. 10.30 

ved Stefan Klit Søndergaard

FELSTED KIRKE
Søndag den 22. februar kl. 10.00 ved Oliver Karst

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 22. februar. Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE
Onsdag den 22. februar. Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KIRKE
Søndag den 22. februar Korskirken kl. 10.30 

ved sognepræst Marianne Østergård. 
Efterfølgende er der kirkekaffe.

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 22. februar kl. 10.00 Tysk gudstjeneste 

kl. 14.00 Dansk gudstjeneste 
ved Charlotte Rørdam Kristensen

NYBØL KIRKE
Søndag den 22. februar kl. 10.00 

ved Mai-Britt J. Knudsen. Fastelavnsgudstjeneste, 
børnegudstjeneste med tøndeslagning

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 22. februar kl. 10.30 

ved Vibeke Von Oldenburg

VARNÆS KIRKE 
Søndag den 22. februar kl. 10.00 ved Povl Callesen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 22. februar KL 10.00 ved Kingo

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 22. februar 16.00 Uhr 

Gottesdienst in Broacker

GUDSTJENESTER

Grevinde Danner
– en kvindeskæbne

Foredrag i kon� rmandstuen
Rinkenæs Korskirke

Onsdag den 25. februar kl. 19.30 
Annelise Arnstrup fortæller 

om en af historiens 
spændende kvindeskæbner. 

Alle er velkomne
Rinkenæs menighedsråd

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

General 
forsamling

i Det lille Teaterhus og Det lille Teater
Tirsdag den 10. marts Det lille Teaterhus kl. 19.30

og Det lille Teater ca. kl. 20.00
i Ladegårdskov.

Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag skal være styrelsen i hænde 

8 dage før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer senest 4 uger før.

Det lille Teaterhus
Tage Nielsen

Formand

Det lille Teater
Ole Gaul Nilum

Formand

KONCERT
Søndag den 22. februar kl. 15.00
Gråsten Skole, Degnevænget 2 - Multisalen

80 MUSIKERE SPILLER:
Andrew Lloyd Webber

- et symfonisk portræt.
(nogle af Lloyd Webbers populære melodier)

Orientalsk festmarch
(af Carl Nielsen, i anledning af hans 150 års fødselsdag)

Lincolnshire Posy
(4 satser af Percy Graingers værk)

King Cotton
(amerikansk march af John Philip Sousa)

…samt fl ere numre, som tilsammen udgør 
et alsidigt program på ca. ¾ time

Sønderjysk Concert Band med venner fra inden- og 
udenlandske orkestre (i alt 80 amatørmusikere på 

blæseinstrumenter og slagtøj), afslutter en øve-weekend 
med denne offentlige koncert, hvortil alle er velkomne.

Fri éntre

Årsmøde
Onsdag den 18. marts kl. 14.30, 

Ahlmannsparken
Vi beretter om året der gik, økonomien og fremtiden.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Kom og deltag i debatten og valg til 
bestyrelsen, husk medlemskortet.

Der er gratis kaffe og som afslutning serveres for 
kr. 50,- smørrebrød med en øl eller vand til.

TILMELDING SENEST DEN 11. MARTS
Til Ulla Gerber tlf. 74650120

Der udleveres bestilte og forudbetalte 
billetter til Varde Sommerspil.

Søndagscafé
Søndag den 1. marts kl. 12.00 – ca. 14.00

Den Gamle Kro, Slotsgade 6, Gråsten
Dagens middag med 1 øl, vand eller 1 glas vin

kr. 80,-
For 60+ der ønsker at hygge og spise sammen med andre.

TILMELDING SENEST DEN 26. FEBRUAR KL. 12
Til Ulla Gerber tlf. 74650120

Gråsten

Al opmærksomhed frabedes
på min fødselsdag
Med venlig hilsen
Minna Dinesen

Hjertelig tak
til familie, venner og bekendte for gaver 

og hilsener til min fødselsdag
Også en tak for fl agning

En tak til Holbøl Landbohjem for hyggelige timer og god mad
Venlig hilsen

Kaj Z. Christensen

Tusind tak
for opmærksomheden ved vores

Jernbryllup
Karin og Th omas Lydiksen

SJÆLDNE TRÆER 
OG BUSKE

Onsdag den 25. februar kl. 19.30
i Ahlmannsparken, Gråsten

Kom og hør et spændende og interessant foredrag 
med Anne Marie Lund Pedersen, som er gartner 

og planteskoleejer fra Lønbæk Planteskole.

Planteskolens fokus er primært produktion og salg af 
sjældne træer og buske.Sortimentet fornyes løbende 
ved samarbejde med plantesamlere i ind- og udland.

Anne Marie vil fortælle om sin passion for og 
erfaring med planter, der sjældent er i handelen. 
Hun medbringer de omtalte planter, som sælges 

bagefter (til meget favorable priser).

Har du specielle planteønsker, da gå ind 
på www.loenbaek.dk og bestil forud.

Gratis arrangement - alle er velkomne

Der er generalforsamling i pausen.

GRÅSTEN OG OMEGNS 
HAVEKREDS
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Weekendåbent 
efter aftale

Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl
Stenhugger Peter Ehlert
Møllevej 14, Holbøl • 6340 Kruså • tlf. 30 66 50 06
Besøg vores hjemmeside www.ehlert-stone.dkStenhuggeri

Gråsten 
Bedemandsforretning

Min sidste vilje - vi hjælper med at nedskrive dine ønsker, gratis

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Slotsgade 26 Gråsten  Ring 74 65 17 48

Alt i begravelsesbinderi
Gratis levering til omegnskirker

   www.als-begravelse.dk

Et smukt minde og et sidste farvel...

Vi er som veluddannede bedemænd først og fremmest dedikeret til 
at yde en høj grad af kvalitet og personlig vejledning i vores arbejde. 
Kombineret med vores værdier og etik er det din garanti for et smukt 
og værdigt minde.

Guderup
Bakken 23
Tlf. 7445 8011

Nordborg
Storegade 39
Tlf. 7445 1145

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

Gitte J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved 
Nantiane Matzen´s 

bisættelse
Tak for de mange fine blomster

På familiens vegne 
Karsten Matzen 

Anka

Hjertelig tak
for kærlig og venlig deltagelse ved min mand

Kaj Hansen
Skodsbøl, død og bisættelse.

Tak for alle besøg, blomster, buketter, tanker og trøstende ord.
En særlig tak til bedemand Steen Christensen.

Mary Hansen
og familie

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Kaj Peter Sørensen’s

bisættelse
En særlig tak til Hjemmeplejen Fjord

for kærlig pleje og omsorg
Tak til Maya Ravn for en fi n og positiv tale

John, Verner  og Helmut

Indbrud
Ved et indbrud i en villa på 
Gl. Færgevej i Alnor blev 
der stjålet en del smykker. 
Indbrudstyvene har gen-
nemrodet hele huset. 

60 til afstemningsfest i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Der blev lyttet interes-
seret, da forfatteren 
Linda Lassen fortalte 
om sin nyeste roman 
"Men sko må jeg ha'" 
ved afstemningsfesten 
på Den Gamle Kro.

Over for 60 tilhørere 
omtalte hun tiden efter 

nederlaget i 1864, hvor det 
i de første år var protestlin-
jen,  der dominerede.

Det var edsnægterne og 
dem der udvandrede for 
ikke at komme tre år i 
preussisk militærtjeneste. 
Senere, da en hel genera-
tion af unge dansksindede 
mænd manglede i landsde-
len, måtte man sadle om. I 
1888 blev det helt forbudt 
at tale dansk i skolen - også 
i frikvartererne.

"Men hvis børnene 
ikke fik lært dansk, ville 
danskheden dø ud. Noget 
måtte gøres, og blev 
gjort. Der blev opret-
tet Sprogforeningen, 
Skoleforeningen og 

Vælgerforeningen, hvis 
hovedopgave var at bevare 
det danske sprog og sikre 
indflydelse i den tyske rigs-
dag. Der blev indsamlet 
penge, så nordslesvigske 
børn kom på danske efter-
skoler nord for Kongeåen, 
og ved at unge sønderjyder 
kom på højskoler. Der 
blev udgivet danske 
læsebøger. Og der blev 
sendt vandrelærere rundt 
i Sønderjylland. En af 
dem var Henriette Gubi", 
nævnte Linda Lassen, som 
i efteråret udgav en roman, 
som omhandler den unge 
sønderjyde.

"I 1890 blev hun af H.P. 
Hanssen opfordret til at 

blive vandrelærer. Hun 
gik rundt mellem gårde 
og husmandshjem og un-
derviste børnene i dansk, 
danmarkshistorie, bibel-
historie og danske sange. 
Desuden vejledede hun 
forældrene, så de efter hen-
des afrejse kunne fortsætte 
undervisningen af deres 
børn på egen hånd", sagde 
Linda Lassen, som pegede 
på, at havde det ikke været 
for Henriette Gubi og 
mange andre almindelige 
mennesker som troede 
på genforeningen og tog 
det lange seje træk, havde 
Danmark i dag kun gået til 
Kongeåen. 

95-års dagen for afstemningen i 1920 blev festligholdt på Den Gamle Kro. Foto Søren Gülck  
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Gråsten Foto
Bryllup og portræt

fotografering 

tlf. 2323 7337

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Industrivej 15, 6310 Broager 
Mobil: 29 16 61 03

mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

GAS SERVICE – 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

TOTALENTREPRISER
Tilbygninger, ombygninger, arkitekt, 
ingeniør, tømrer, snedker, murer, 
El, VVS, maler...

TAGARBEJDE
Tegl, beton, eternit, stål, tagpap, 
efterisolering, veluxvinduer

VINDUER OG DØRE
Træ/alu, træ, alu, plast

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker
MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & bygningskon-

struktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

håndværk gennem 185 år WWW.KARLDPETERSEN.DK

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker

MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & 

bygningskonstruktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

DIT SERVICE. GRÅSTEN  28/08/13  10:19  Side 1

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.

Et godt sted at spare

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 
mv.

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf.   74 65 40 60
Bil.   51 26 65 99

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50
Mølmark 13 · 6310 Broager

www.ek-el.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

MURERFORRETNING A/S

Møl levej 6, Felsted - 6200 Aabenraa
TLF. 29 44 48 12 - lars@johanning.dk

CVR 35 83 28 23

Kirkegårdsvej 29 - 6300 Gråsten - Tlf.: 74 65 10 68 - www.gkv-auto.dk 

REPARATION OG SERVICE AF: 
 
 ALLE BILTYPER OG BILMODELLER. 
 ALLE TYPER AF TRAILERE. 
 ALLE TYPER AF HAVE- OG  
 PARKMASKINER. 

Avntoftvej 2 ∙ Kværs 6300 Gråsten ∙ www.atbs.dk

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre
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B r o a g e r

Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk
indkalder hermed til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 11. marts 2015 
kl. 19.30 på Rinkenæshus
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab 

forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag skal være formanden skriftligt 
i hænde senest 8 dage før mødet.

6. Valg af medlemmer og suppleanter 
til bestyrelsen. Efter tur afgår 
bestyrelsesmedlemmerne: Gunnar Jepsen 
og Peter Bo Christiansen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
Efter tur afgår Jørgen Andersen

8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Åbningstider
Mandag & tirsdag - Lukket
Onsdag - søndag - 12-17

Sct. Pauli 28 - 6310 Broager
Telefon 74 44 24 25
Mobil 40 79 16 47

jan@broagerantik.dk

Spritkørsel
En 29-årig mand fra 
Broager blev lørdag morgen 
stoppet af politiet, da han 
kom kørende i Sønderborg. 

Politiet mistænkte ham 
for at køre med alkohol i 
blodet. 

EGERNSUND
Kultur & Idrætsforening

HUSK!
Spilledag er

søndag
Spillested er 
Egernsund

Hallen

Egernsund lottoNYT NYT

Vi spiller lottospil
søndag den 22. februar kl. 19.00

i Egernsund Hallen

Når benene mangler
Af Gunnar Hattesen

Vi kan miste liv og 
lemmer, og vi kan miste 
venner og kærlighed.

47-årige René Nielsen gav 

torsdag aften over for 70 
mennesker i Broager-Salen 
opskriften på, hvordan vi 
kommer videre.

Han var kun 23 år, da 
han mistede begge ben ved 
en togulykke i Ringsted. 

Men ved stærk viljestyrke 
formåede han at vende 
ulykken til en styrke i sit 
liv.

Foredraget var arrangeret 
af Broager Kultur. 

Tilhørerne fik en stærk oplevelse, da de hørte René Nielsen fortælle om sin skæbne. 
 Foto Jimmy Christensen

Bestyrelse i 
arbejdstøjet
Bestyrelsen for Gråsten 
Handelsstandsforening har 
efter generalforsamlingen 
holdt konstituerende 
møde. Formand blev 
Gunnar Hattesen, mens 
Niels Christian Just blev 
ny næstformand. Kasserer 

blev atter Allan Gellert, 
mens Jette Pertou varetager 
hvervet som sekretær.
De øvrige bestyrelsesmed-
lemmer er Kim Vagner, 
Karina Hansen og Morten 
Latter. 

Udlejningsfirma 
ekspanderer fortsat
Af Søren Gülck

Sønderhus Ferieboliger 
har fået mere albuerum 
efter de ved årsskiftet 
flyttede fra Borggade 
4A til Borggade 8 i 
Gråsten.

Firmaet har ekspanderet 
pænt siden Jens Staadsen 

grundlagde det i 2002 i 
Alnor med blot nogle få 
ferieboliger til udlejning. 
Siden er firmaet vokset 
stærkt. Fra at være et enkel-
mandsfirma har firmaets i 
dag fire ansatte. Den senest 
ansatte er Bettina Corrin. 
Gennem de seneste 13 år er 
firmaet flyttet tre gange for 
at få mere plads.

”Udlejningen af feriebo-
liger er i stadig vækst, og 
her i 2015 har vi over 200 
sommerhuse, som vi udlejer 
i Syd- og Sønderjylland”, 
siger Jens Staadsen, som 
har en målsætning om at 
øge firmaets kapacitet af 
ferieboliger med 20 %.

”Dermed får vi endnu 
mere at byde på. Ikke kun 

i Gråsten området, men i 
hele Sønderjylland”, næv-
ner Jens Staadsen.

Store udsving
Udlejningsbranchen lider 
under store udsving.

”Den økonomiske krise 
og generelt dårligt vejr er 
vores største fjender. De 
seneste 2 år har imidlertid 
budt på fantastiske somre. 
Det har vi kunnet mærke 
på bundlinjen, siger Jens 
Staadsen. 

Sønderhus Ferieboliger er oppe på 4 ansatte. Det er Betina Corrin, Claudia Thomsen, Jens Staadsen og Tabea Petersen 
 Foto Søren Gülck
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Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 
på Degnegården i Broager

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere

2. Bestyrelsesberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag (Forslag skal skriftligt meddeles 
formanden 14 dage før generalforsamlingen)

5. Valg af medlemmer og suppleanter

6. Eventuelt

SuperBrugsen er efter generalforsamlingen 
vært ved et mindre traktement.

Broager

General
forsamling

Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort 
i SuperBrugsens kiosk frem til den 28. februar 2015

Broager Lokalbestyrelse

SYNNEJYSK HØRECENTER OG JØRN HJORTING
2. MARTS KL. 14.00 Mødelokalet Degnegården. Ragner Häbel fortæller lidt 
om Synnejysk Hørecenter, lidt om høretab, lidt om høreapparater og besvarer 
spørgsmål. Jørn og Erna Hjorting fortæller om deres oplevelser, om det offentlige 
tilbud kontra det private og går rundt og taler med medlemmerne. Synnejysk 
Hørecenter kommer ud i hjemmene og tager lydprøver. Tilbehør til høreapparater 
bestilles pr. telefon. Hør mere om disse fordele, den nyeste teknologi og oplev 
manden bag den kendte stemme fra radioen. Der serveres kaffe med 2/2 boller 
med pålæg, kransekage og frugt. Deltagerbetaling kr. 50,00 som betales ved 
indgangen. Tilmelding til Mona Rathje fra torsdag kl. 8.00 og senest den 27. 
februar. Ikke medlemmer er velkomne til en pris af kr. 60,- 

ÅRSMØDE
12. MARTS KL. 14.30 Mødelokalet Degnegården. Dagsorden jf. vedtægterne. 
Alle medlemmer har modtaget dagsordenen sammen med medlemskortet for 2015 
(Bladpakken i december). KUN FOR MEDLEMMER. Ønskes der kaffe og 2/2 
boller med pålæg og frugt til en pris af kr. 30,00, som betales ved indgangen, skal 
der ske tilmelding til Mona Rathje tlf. 7444 2346 fra torsdag kl. 8.00 og senest 
den 10. marts.

STØT VORE SPONSORER – De støtter os

www.synnejyskhc.dk
Tlf. 71 99 95 93
shc@bbsyd.dk

Næste annonce forventes uge 9 her i Gråsten Avis.

Vestindiske Øer
Menuen står på karbo-
nader, når Ældre Sagen i 
Broager inviterer til søn-
dagscafeen den 22. februar 
kl 12.00 på Degnegården 2 
Broager. 

Finn Wogensen fortæl-
ler om en tur til De 

Vestindiske Øer, der til-
hørte Danmark indtil 1917. 
Efter foredraget er der kaffe 
og dessert. Prisen er kr. 
90,00. Tilmelding til Mona 
Rathje tlf. 7444 2346 
senest den 17. februar. 

Fastelavnsfest i 
Egernsund kirke
Af Leif Møller Jensen

Der er tradition for tøn-
deslagning i Egernsund 
Kirke.

Søndag var der fastelavns-
gudstjeneste, og den var 
meget fornøjelig, hvor 
præsten med sit livsglade 

sind, formåede at tryl-
lebinde børnene og fik hele 
menigheden til at grine.

Børn og barnlige sjæle 
blev opfordret til at lave 
tegninger på papir i mange 
forskellige farver. Disse 
tegninger blev senere foldet 
til papirflyvere og afsendt 
mod alteret. Det var et 

festligt syn. Efter gudstje-
nesten slog børnene katten 
af tønden. Også præsten 
deltog i tøndeslagningen til 
stor fornøjelse for alle. Der 
var kaffe og fastelavnsboller 
til alle, og børnene fik en 
godtepose med hjem. 

Der var sjov og ballade ved fastelavnsfesten i Egernsund Kirke. Foto Leif Møller Jensen

Kørekort
En 43-årig mand fra 
Gråsten blev onsdag aften 
kl. 20.26 stoppet i en vare-
bil på Nejsvej i Broager

Det viste sig, at han 
ikke havde generhvervet 
sit kørekort, og politiet 
mistænkte ham desuden for 
spirituskørsel. 

Dødsfald
William Petersen, Broager, 
er død, 62 år. 

Dødsfald
Tove Vinther Kristensen, 
Herning, er død, 68 år. 
Hun var datter af den 
tidligere skoleinspektør på 
Broager Skole. 

Ride 
klub
Broagerlands Rideklub har 
siden 2010 reduceret klub-
bens elforbrug fra 40.000 
kWh til 16.500 kWh. Det 
svarer til 30 procent. Skiftet 
til LED-belysning er en 
vigtig del af løsningen. 

25 års jubilæum
Janne Doweszeit Petersen, 
Pileløkken 13, Broager, 
har torsdag den 19. 

februar været ansat 25 år 
ved Danfoss A/S. 

Nye kræfter i Skelde GF
Af Gunnar Hattesen

På generalforsamlingen i 
Skelde GF skete der nyvalg 
af Christian Hellesøe til 
bestyrelsen.

Han afløser Claus 
Clausen, som ikke ønskede 
genvalg.

Formanden Thomas 
Jacobsen aflagde en god 
og lang beretning, som 

bar præg af, at den aktive 
forening fejrede 70 års jubi-
læum i fjor. 

Den nye bestyrelse for Skelde GF har smøget ærmerne op til et nyt aktivt år. 
 Foto Jimmy Christensen
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Luksus håndmadder

pr. stk

1000

ENDAGSTILBUD

1/2
pris

MANDAG
FRISKHAKKET
Blandet Fars
5-12%

1 KG 40.00
TIRSDAG

Frugt 

10 stk. 18.00
ONSDAG

Schulstad
Schwarzbrot
1000 g 7.95

TORSDAG
Franskbrød
fra
bagerafdelingen

 12.00
FREDAG

Vej selv
slik

Pr. 100 g 8.95
LØRDAG

Morgenæg
10 stk.

14.95
SØNDAG

Wienerbrødsstang
fra
bagerafdelingen 20.00

Spar 
18,00

Under 
1/2 pris

KUN FREDAG FRA KL. 11
Kan forudbestilles på 73441516

Ferske 
Svinemørbrad
Min.
2 kg

Koteletter eller 
fadkoteletter

Skyr
Dit Valg

Cremefi ne
Flere varianter

Rosso 
Fuoco
eller 
Blanco

Den Grønne 
Slagter
Pålæg

Bakkedal

Groft Landbrød

Pistaciestang

COOP 
Yoghurt

4 stk

10000

Ca. 2,2 kg

10000

1 kg

2000

500
75 cl

3500 1000

250 g

900

1800

2500

1 kg

1000

Grå Peter Larsen
kaffe

Flydende 
Becel

COOP Grøntsager

5 x 400 g

10000

500 ml

1000

1000

Spar
91,25

Under 
½ pris

Under 
½ pris

Flere 
varianter

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med 
lørdag den 21. februar 2015. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Fersk
Kylling

1200 gr

2900

KUN SØNDAGB A G E R A F D E L I N G E N D E L I K A T E S S E N
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S u n d eve d

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

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

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

I/S Vester Sottrup Vandværk
afholder

Ordinær
generalforsamling
Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.30
på Forsamlingsgaarden Sundeved (krostuen)

med dagsorden ifølge vedtægterne.

Telefonisk tilmelding udbedes 
senest den 6. marts 2015 på tlf. 7442 1589.

Årsrapporten for 2014 kan inden generalforsamlingen 
ses på www.vestersottrup-vand.dk eller rekvireres 

hos vandværkets kasserer Mogens Knudsen, 
tlf. 7442 1589, aften tlf. 7442 1589.

Bestyrelsen

Messe i Nybøl
Af Gunnar Hattesen

Atter i år afholder Nybøl 
Idrætsforening en lokal 
messe på Nybøl Skole 
søndag d. 22. marts kl. 
10.00-15.00.

Interesserede som har lyst 
til at få en stand, har stadig 
mulighed for det.

"Vi vil gerne have hobby-
folk på banen og erhvervs-
drivende - gerne fra lokal-
området", siger formand for 
NIF, Ulla Brommann.

Man kan kon-
takte Ulla Brommann på 
74468020 for yderligere 
information. 

Danish Crown i Blans 
forlænger med Intego
Svineslagteriet i Blans 
indgik i 2011 som det 
første Danish Crown-
slagteri i Danmark 
en serviceaftale med 
danske Intego.

Aftalen betød, at ansvaret 
for det el-tekniske arbejde 

på slagteriet blev lagt ud 
til en underleverandør, og i 
dag har netop Blans været 
rollemodel for en lang 
række andre industrivirk-
somheder. Aftalen mellem 
Danish Crown i Blans og 
Intego forlænges nu på 
ubestemt tid. 

Som en del af aftalen 
skulle Intego levere 
mandskab til at dække 
vagtplanen i el-afdelingen, 
og Intego har konstant haft 
mellem 9 og 14 mand fast 
tilknyttet: 

- Målet med virksomheds-
overdragelsen var blandt 

andet en mere fleksibel 
drift inden for el-området, 
og det er lykkedes. 
Samarbejdet med Intego 
har udviklet sig meget 
tilfredsstillende, og vi har 
undervejs med succes im-
plementeret samme model 
på vores slagteri i Herning, 
forklarer Søren F. Eriksen, 
der er overordnet direktør 
for Teknik og Produktion i 
Danish Crown. 

Farvel til en lokal ildsjæl
Sottrup Kirke var 
torsdag fyldt med 
mennesker, som tog 
afsked med Johannes 
Johannsen, som efter 
en længere sygdoms-
periode tabte kampen 
mod kræften.

Johannes Johannsen var 
født og opvokset i Vester 
Sottrup, og boede her de 
sidste 34 år af sit liv sam-
men med sin kone og to 
børn.

Han var en af de 
bærende kræfter i lo-
kalsamfund, hvor han 

besad bestyrelsesposter i 
vandværket, brugsforenin-
gen, Forsamlingsgaarden 
Sundeved og Sottrup 
Frivillige Brandværn.

Han var engageret i 
det frivillige brandværn i 
næsten 40 år. Både som 
kaptajn, indsatsleder og 
medlem af beredskabskom-
missionen. Han var en stor 
forkæmper for de frivillige 
brandværn og tog mange 
kampe for at sikre denne 
stolte sønderjyske tradition.

Derfor blev Johannes 
Johannsen æret for sin 
indsats ved tilstedeværelsen 

af faner fra både Rinkenæs, 
Gråsten, Egernsund, 
Broager, Ullerup og Vester 
Sottrup frivillig brandværn. 
Derudover dannede om-
kring 50 brandfolk espalier 
og gjorde honnør, da kisten 
blev båret ud af kirken. 

Seniorfodbold 
i Sundeved
Af Gunnar Hattesen

Efter et par sæsoner uden 
seniorhold er det nu lykkes 
for Fodboldklubben BNS 
at genetablere et hold med 
ny træner.

"Indtil videre er 21 mand 
mødt op til træning. Så nu 
bliver det igen muligt at 

følge BNS seriehold spille 
på vores bane, fortæller 
klubbens formand Kenneth 
Steger-Sølund, som forven-
ter, at mange vil møde op 
for at heppe ved forårets 
hjemmekampe., hvor der 
vil være salg af drikke og 
pølser. 

De lokale brandværn stod 
fanevagt ved bisættelsen af 
Johannes Johannsen. 
 Foto Lene N. Jepsen

Fastelavnsfest i Sottrup
Af Gunnar Hattesen

En masse koncentre-
rede blikke og kreative 
udklædninger kom søn-
dag til at fylde Sottrup 
Menighedshus, da der var 
tøndeslagning.

Fra loftet hang der fa-
stelavnstønder, som børn 
i bestemte aldersgrupper 
kunne more sig med. 
Fastelavn bød på kreative 
kostumer i Vester Sottrup. 
 Foto Jimmy Christensen
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Hørt i byen
Den historiske palæ
ejendom ”Palæet” på 
Ahlefeldtvej 5 i Gråsten 
er sat til salg for 8,7 mio. 
kroner. Palæet er opført 
i 1817 og er på 633 m2. 
Ejen dommen fungerede 
i sin tid som Den Kon
gelige Livgardes residens, 
når Kong Frederik IX og 
Dronning Ingrid tilbrag
te de lyse sommermå
neder på Gråsten Slot. I 
dag fungerer den fredede 
ejendom som advokat
kontor for Kjems.

Gråsten Badmintonklub 
samlede forleden 130 
spillere fra 30 klubber 
over to dage til stævne i 
Ahlmannsparken. Det 
var 30 procent flere end 
året før.

Gæsterne får en ekstra 
oplevelse, når de lørdag 
eftermiddag den 21. 
februar vælger at besøge 
kunstudstillingen 
Face lift på Bane
Gården Kunst & 
Kultur i Aabenraa. De 
møder nemlig foruden 
koloristiske værker af 
Karen Willesen og Per 
Anders toprestauratør 
Anders Aagaard fra 
Mad klubben i Køben
havn. Anders Aagaard, 
der er søn af Per Anders, 
er født og opvokset 
i Gråsten. Han er 
grundlægger og ejer af 
Mad klubben koncernen 
med 450 medarbejdere.

Karsten Svendsen, 
Nybøl, Bageri ApS er 
har bestået svendeprøven 
for bagere 

Lørdag aften ved 
21tiden var en tabt sofa 
skyld i et trafikuheld 
på motorvejen mellem 
Kliplev og Sønderborg.

Skatteminister Benny 
Engelbrecht (S) med 
privat bopæl i Adsbøl, 
inviterede forleden 
via Facebook til 
fælles hundeluftetur i 
Nørreskoven på Nordals 
og dagen efter på 
Dybbøl Banke. 

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

 

Glaseret hamburgerryg, kyllingebryst med indisk karry og ananas,
pestoglaseret svinefilet, kalvefilet, mixed salat, pastasalat, gulerodssalat,
flødeporrekartofler med tomat. 2 slags dressing  ........................................................ kr.10950

Konfirmationsbuffet

Med forret eller
dessert
fra kr.  ........ 12950

Med forret og
dessert
fra kr.  ........ 14450

Fri lev. v. min. 12 pers.. Emb. returneres rengjort 
inden 5 dage eller lav en aftale om afhentning. Bin-
dende antal 7 dage før lev. Dep. for emb. kr. 350,00.

Buffet:

 Mandag den 18. maj - torsdag den 21. maj 2015
Efter opsamling kl. 8.00 i Ahlmannsparken i 

Gråsten kører vi med passende pauser til Nykøping, 
hvor vi forventer at være sidst på dagen. 

Tirsdag den 19. maj kører vi videre til Stockholm, hvor vi 
skal opleve nogle af Stockholms seværdigheder. Der vil også 
blive tid til at gå på egen hånd og måske spise lidt frokost.
Kl. 17.00 sejler vi med SiljaLine ud igennem Stockholm ś 

smukke skærgård med kurs mod Helsinki.

Silja Line’s færger er helt fantastiske. Der er mulighed for at 
nyde en lille ting på en af de mange små listige steder, shoppe 

i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.

Om aftenen er der arrangeret en overdådig buff et med øl, 
vin og vand  bagefter er der rig mulighed for at more sig.

Onsdag den 20. maj får vi skibets store morgenbord inden vi 
lægger til kaj i Helsinki  lige midt i byen. Her får vi en byrundtur, 
hvor vi skal se nogle af seværdighederne i Helsinki. Vi skal bl.a. se 
Sibelius Parken og Fjellkirken, som er smukt bygget ind i fj eldet.

Der bliver også lidt tid på egen hånd, eks. vis til et besøg i 
strøggaderne i Helsinki. Kl. 17,00 sejler vi mod Stockholm. 
Om aftenen er der igen kæmpebuff et ombord på Silja Line.

Torsdag den 21. maj skal vi nyde indsejlingen til Stockholm, en 
fl ere timer lang tur ind gennem skærgården, inden vi kl. 9.30 atter 

lægger til kaj i Stockholm og bussen kører mod Helsingborg og 
videre over Sjælland til vi er tilbage i Gråsten sidst på aftenen.

Prisen for turen er kr. 2995, pr. person i dobbeltværelse
– enkeltværelsestillæg kr. 300,

Tillæg for udvendig kahyt 300, kr. pr. person

Prisen inkluderer:
3 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på 

Silja Line’s færger (samme kahyt hver vej), 1 x middag, 
2 x buff et m/øl, vin og vand på Silja Line, egen bus 
under hele turen, alle udfl ugter, rejselederbistand

Tilmelding til telefon
2116 0683

BovAvis

Spændende sviptur til

Stockholm
og Helsinki

Kværs/Tørsbøl Ungdoms- 
og Idrætsforening

arrangerer

ÅBEN HAL
Fredag den 27. februar
fra kl. 17.00 til 21.00

Her vil samtlige udvalg, gymnastik, badminton, 
fodbold, håndbold, tennis, billard, være tilstede 

og udføre nogle småting. Herudover vil der 
være mulighed for at spille dart, bob, kortspil, 
ra� e, se motionscentret m.m.. Man kan også 
blot komme forbi og købe en kop ka� e eller 

købe lidt at spise samt få en hyggesnak.
Fra kl. 17.45 til 18.30 serveres middag til ca. kr. 25,-

Mød op til en hyggelig aften for hele familien.

Dette arrangement er for alle, 
både børn unge og gamle.

Kværs/Tørsbøl UIF

Vi afholder vores

FORÅRSFEST 2015
I AHLMANDSPARKEN

Lørdag den 7. marts kl. 12.30 - 18.00
Menuen til vor forårsfest er fastsat til
klar suppe med mel og kød boller 

oksekød  kartofl er  grøntsager sursød sauce m.v.
Dessert Citronfromage

Drikkevarer for egen regning
Kaff e med hjemmebagte småkager.

Musik til dans/underholdning ved Arne Smallbro
Deltagerpris Kr. 160,-

Tilmelding kan ske til bestyrelsen
Senest den 1. marts 2015

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi arrangerer en

TUR TIL ”ABENA”
Mandag den 2. marts

i Aabenraa
Afgang fra Ahlmannsparken kl. 13.00

Deltagerpris kr. 75,-

Tilmelding til bestyrelsen senest 20. februar

Vi afholder

MODESHOW
Mandag den 30. marts kl. 10.00

i Ahlmandsparken
Stig Madsen, Kolding, kommer og viser sin 

forårskollektion.

Vi indbyder

LOTTOSPIL
”GANG I ÆLDRE”

I AHLMANDSPARKEN
Tirsdag den 7. april kl. 10.00

i Ahlmannsparken

w

Jacob Holdt taler i Rinkenæs
Af Ulla Larsen

Jacob Holdt, der 
er kendt for sine 
”Amerikanske Billeder”, 
kommer til Rinkenæs 
torsdag den 12. marts 
med et foredrag, der 
hedder ”Om at sige ja 
og integrere os med de 
andre”.

Det er et underholdende 
og provokerende billedfore
drag om, hvordan vi inte
grerer os med dem, vi ikke 
bryder os om eller frygter.

Foredraget tager ud
gangspunkt i hans eget liv i 
årene efter at ”Amerikanske 
Billeder” blev en verdens
succes og Jacob Holdt 
forsøgte også at gøre det 
til en succes for dem, det 
handlede om, de udstødte, 
fattige og marginaliserede.

Foredraget smitter alle 
med sin positive og inklu
derende tænkning og giver 
tilhørerne nyt mod på livet. 
Ikke mindst ved at erkende, 
hvordan det er skaderne, 
som vi går igennem i livet, 
der får os til at lukke af 
overfor andre mennesker.

Foredraget er arrangeret 

i samarbejde med Alnor
Gråsten og Rinkenæs 
Aften skoler, Ordblinde
skolerne, Rinkenæs 
Borger og Familie forening, 
Rinkenæs Efter skole og 
Rinkenæs Menigheds råd 
og foregår på Rinkenæs 
Efterskole. 

Favoriserer 
Christiania
Rigtig mange steder i 
Danmark får familier den 
nedslående melding, at de 
ikke kan få et realkreditlån 
til at købe nyt hjem. Men 
det så Thorningregeringen 
stort på, da den forleden 
foreslog at give et 100 
procents statsgaranteret lån 
til Christiania, fordi landets 
realkreditinstitutioner ikke 
vil give fristaden de lån, 
som den ønsker at optage.

Det sagde folketingsmed
lem Ellen Trane Nørby (V) 
mandag aften på Gråsten 
Venstres generalforsamling 
på Den Gamle Kro.

”Regeringen udviser en 
nedladende holdning til 
alle de områder i udkants
danmark, hvor indbyggerne 
får samme melding fra real
kreditforeningerne”, sagde 
Ellen Trane Nørby. 
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 7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten   6300@estate.dk  

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg
Vivi Westergaard Bossen
Trainee

Nicole Møller
Ejendomsmægler, MDE

Kjeld Faaborg
Ejendomsmægler og Valuar, MDE

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 940

Kontant �25.000
Ejerudgift pr. md. 1.520
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.291/2.679

So�id �i��a i K��rs
�jendom �entralt beliggende i den hyggelige landsby �værs ikke langt til �råsten. Indeh�
�ntre med trappe til �. sal, stor stue, køkken med spiseplads, soveværelse med skabe.
�ummeligt bryggers med tilslutning til vaskemaskine og tørretumbler. Badeværelse med
bruseni�he og sauna. �destue med skydedør til terrassen samt hyggelig stue med
brændeovn.  �. sal� repos, � værelser, toilet med synlige bjælker. �il huset hører� �uret
garage. Hyggelig og ugenert have, pavillon, havedam, terrasse og drivhus. Brændeskur
samt isoleret udhus med pillefyr, værksted samt redskabsrum.

Bolig m2 196
Stue/vær 2/3 Opført 1907

Grund m2 847

�� �R�S

K��RS �UN��O��VEJ 6

A
B
C
D
E
F
G Sagsnr. 688

Kontant 1.1�5.000
Ejerudgift pr. md. 1.��1
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.286/4.305

�e�be�iggende par�e�hus i Gr�sten
�ejligt og moderniseret par�elhus, beliggende i roligt kvarter med et godt nabolag og nær
indkøbs�enter. �ælger har løbende renoveret huset med blandt andet nyt køkken ����,
flot parketgulv i stuen ���� og senest nye �ink�tagrender fra ����, huset fremstår derfor i
dag i god og indflytningsklar stand. �ra huset er der ligeså kort afstand til skole,
børnehave, fritidsaktiviteter samt naturskønne omgivelser ved vand og skov. Huset
indeholder bl.a. et dejligt køkken�alrum i lyse materialer med klinkegulv. Hyggelige stue
med brændeovn, vinduesparti samt udgang til terrassen.

Bolig m2 122
Stue/vær 1/3 Opført 1983

Grund m2 764

�� �R�S

GR�S�E� B��N�EN 4

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 872Kontant 1.��5.000
Ejerudgift pr. md. 1.��4
Udbetaling 70.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.202/5.056

�harmerende og indbydende �i��a
�å villavej ligger denne velholdte villasom fremstår som en lys og indbydende villa, mad
mange gode detajler. �illaen er beliggende i �ollund direkte ned til skov og med kig til
�lensborg �jord. I �ollund findes der skole og børnehave.

Bolig/kld. m2 107/64
Stue/vær 1/2 Opført 1953

Grund m2 1.062

KO����� S�OVB���EN 14

A
B
C
D
E
F
G Sagsnr. 913Kontant �25.000

Ejerudgift pr. md. 1.�25
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.292/2.682

�ar�e�hus p� stor grund i Krus�
�entralt beliggende i �ruså sælges dette par�elhus fra ���� med et grund areal på ����
kvm. Huset ligger tilbagetrukket fra villavejen og ligger derfor uforstyrret og roligt. Huset
ligger tilbagetrukket fra villavejen og ligger derfor uforstyrret og roligt. Huset er
beliggende med kort afstand til skole, børnehave og indkøbsmuligheder ved det nye
�ema ����.

Bolig m2 105
Stue/vær 1/2 Opført 1962

Grund m2 1.283

KR�S� ��OS�E������EN 29

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 941Kontant 885.000
Ejerudgift pr. md. 1.104
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.014/3.267

�e�ho�dt par�e�hus be�iggende �entra�t i K��rs
I �værs ligger dette pæne hus med stor dobbelt �arport. Huset er løbende blevet
vedligeholdt så det i dag fremstår i flot stand med et boligareal på ��� kvm. samt
rummelig udestue på �� kvm.

Bolig m2 138
Stue/vær Opført 1973

Grund m2 804

�� �R�S

K��RS ����E�O�� 14

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 638Kontant 1.�45.000
Ejerudgift pr. md. 1.4��
Udbetaling 70.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.057/4.936

�ed�agt �andbrug i naturs��nne omgi�e�ser med �a. � ha. jord
Her får du en dejlig landejendom med �,���� ha jord, direkte ved ejendommen.
�jendommen er beliggende �a. � km til �råsten, hvor der findes børnehave, skole,
fritidsaktiviteter, gode indkøbsmuligheder m.m.

Bolig m2 158
Stue/vær 2/4 Opført 1827

Grund m2 28.851

GR�S�E� �E�S�E�VEJ 32

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 963Kontant ��5.000
Ejerudgift pr. md. 1.080
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 1.815/1.476

�harmerende bo�ig ti� tota�reno�ering
�u sættes det �lille hus med blå vinduer� til salg. Huset har en �entral beliggenhed i
Broager tæt på gode indkøbsmuligheder, skole, børnehave og meget mere. Huset
fremstår i dag som et håndværkertilbud, da huset skal have en totalrenovering.

Bolig m2 118
Stue/vær 1/2 Opført 1900

Grund m2 273

BROAGER �S�E�G��E 4

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 818Kontant 845.000
Ejerudgift pr. md. 1.512
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.832/3.121

Moderniseret byhus i Broager
Indflytningsklart byhus i Broager, perfekt til den mindre familie eller som et solidt
begynderhus. Huset er over de seneste år blevet moderniseret med nyt tag, tagrender,
lofter i hele stueplan, køkken, fjernvarme installeret samt stor lækker træterrasse.

Bolig/kld. m2 72/45
Stue/vær 1/2 Opført 1956

Grund m2 948

BROAGER NEJSVEJ 4

A
B
C
D
E
F
G Sagsnr. 754Kontant 2.480.000

Ejerudgift pr. md. 2.8�4
Udbetaling 125.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 11.632/9.311

Bo med udsigt o�er mar�er i Broager
�elholdt og præsenstabel familievilla beliggende i udkanten i Broager og med skøn
udsigt til marker. Huset er løbende blevet renoveret og vedligeholdt, så det i dag fremstår
som en flot familievilla med rummelige værelser og et skønt køkken�alrum.

Bolig m2 222
Stue/vær 1/4 Opført 1996

Grund m2 1.583

���B��
��SKES

BROAGER S�� ��U�� 25

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 821Kontant 845.000
Ejerudgift pr. md. 1.004
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.832/3.121

Godt stort hus med mu�ighed for e�stra �ej�ighed���ini�
Her får du et hus med mange kvm. som giver dig mulighed for at skabe et godt hjem for
hele familien. �n stor familie villa med ��� kvm. bolig, og med mulighed for at opdele
ejendommen til � familiehus eller andet.

Bolig m2 264
Stue/vær 1/6 Opført 1972

Grund m2 996

��B�� ���S�EV�NGE� 9

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 814Kontant 1.2�5.000
Ejerudgift pr. md. 1.���
Udbetaling 65.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.837/4.754

�armonis� fami�ie�i��a i Egernsund
Her får du en hyggelig familievilla som er beliggende i et dejligt og børnevenligt kvarter.
�illaen er siden ���� blevet renoveret, hvorfor den i dag fremstår i god stand med en
harmonisk indretning, hvor alle kan trives i gode rammer.

Bolig m2 149
Stue/vær 1/4 Opført 1979

Grund m2 788

EGER�S��� �EG�����EN 4

A
B
C
D
E
F
G
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk
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BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A, 6330 Padborg

John tlf. 28 44 00 59 / Lene tlf. 40 58 61 11
www.kocks.dk

KONFIRMATION-BRYLLUP-FØDSELSDAG
Middagsåbnet fra 20 personer

Bu� et
Hver aften alle ugens dage
fra kl. 17.30 - 21.30

He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 - 0-461 71628

Lige ved
Zur Krone

Voksen

14,50€
Børn t.o.m 10 år

7,00 €

Heine og Bitten Askær flytter 
tilbage til Kollund

Af Gunnar Hattesen

Han er kendt af de fle-
ste i den lille koloni af 
danskere i Singapore, 
men i Sønderjylland er 
han stort set ukendt. 

Heine Askær Jensen har i 
18 år boet i Singapore, hvor 
han er adm. direktør for 
Jebsen & Jessen-gruppens 
aktiviteter i Sydøstasien.

Til efteråret rykker han 
teltpælene op for at vende 
hjem til Kollund, hvor 
han ejer et stort fritidshus 
på 600 kvadratmeter på 
Fjordvejen.

Inden flytningen skal 
villaen med en smuk udsigt 

ud over Flensborg Fjord 
udvides med 100 kvadrat-
meter, og håndværkere er 
netop begyndt på byggeriet.

Heine Askær har som 
erhvervsmand haft stor 
succes i Sydøstasien, og 
han blev for alvor kendt 
i lokalområdet, da han i 
2006 købte I.P. Nielsen 
Hjemmet, hvor Restaurant 
Bind i dag har domicil. 

Heine Askær har en stor 
kærlighed til hjemstav-
nen, og vender hjem til 
Sønderjylland til efteråret. 
 Foto Jimmy Christensen



BOV KIRKE
Søndag den 22. februar kl. 11.00 
ved Malene Højen Lundqvist

KOLLUND KIRKE
Søndag den 22. februar kl. 9.30 
ved Malene Højen Lundqvist

HOLBØL KIRKE
Søndag den 22. februar Familiegudstj. 
Fastelavn kl. 10.00 ved hanne Christensen

G U D S T J E N E S T E R

BOV OG HOLBØL

SOGNEBOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE
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Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15
www.rabol-jorgensen.dk

post@rabol-jorgensen.dk

Min sidste vilje - vi hjælper med at nedskrive dine ønsker, gratis

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
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Jernbanegade 18 · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs

6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 

Johannsen
Telefon 21 19 02 80

isj@bovavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50
jc@bovavis.dk

Mediekonsulent
Sanne M. Damkjær
Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk

Grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk 

Industrial Produktion
www.graphos.dk

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

Grafisk tilrettelæggelse 
Graphos Grafisk 

Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Conchi García

graasten-avis@graphos.dk

Reporter
Helle Gylling Jensen
Telefon 30 20 81 12

helle@bovavis.dk

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
Oplag: 19.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

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

BOV & HOLBØL SOGNE

 Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker

 Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke

WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træff es graver tillige 
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

Fastelavnsgudstjeneste 
Søndag den 22. februar
kl. 10.00 i Holbøl kirke

Der vil være tøndeslagning
og fastelavnsboller 

Kom gerne udklædt.

Fastelavnsgudstjeneste 
Søndag den 22. februar
kl. 11.00 i Bov kirke
Der vil være tøndeslagning
og fastelavnsboller 
Kom gerne udklædt.

Filmaften 
Onsdag den 25. februar

kl. 19.30 i kirkeladen i Bov 
Under fi lmen serveres chips og rødvin.

Ved henvendelse på kirkekontoret tlf:. 74670917
Eller 9029@sogn.dk kan man få oplyst fi lmens titel. 

Åben Præstegård 
Onsdag den 25. februar kl. 9.30

i Holbøl 
Vi har åbnet præstegården for hyggelig samvær. 

Studiekreds Hvad 
ville Martin Luther 

Torsdag den 26. februar 
kl. 19.30 i Kirkeladen 
kirkevej 1, Bov 
Hvad ville Martin Luther
Ved sognepræst Ulrich Terp.

Indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 8. marts kl. 9.30
i Bov kirke

Generalforsamling
Brugerrådet

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Mandag den 09.marts 2015 kl. 14:00
Dagsorden:

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg, på valg er:

Formand: Mogens Thrane
Sekretær: Giesela Paulsen

7. Valg af suppleanter, på valg er:
Bodil Clement
Heinz Paulsen

8. Valg af revisor, på valg er:
Birte Andersen
Viggo Hansen

9. Valg af revisor suppleant, på valg er:
Christian Petersen

10. Valg til Husrådet
11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formand Mogens Thrane, Østerskovvej 49, 
Kollund 6340 Kruså, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.                 

Efter generalforsamlingen er der et hyggeligt Bankospil

P. b. v
Formand

Mogens Thrane

Sammenstød
To biler stødte forleden 
frontalt sammen i Kiske-
lund. Det var en 20-årig 
fyr fra Aabenraa, som 
mistede herredømmet over 
sin bil og kørte frontalt 
ind i en modkørende bil 

med en 22-årig mand fra 
Sønderborg bag rattet.

De to unge fyre blev 
begge kørt til skadestuen 
på Aabenraa Sygehus, hvor 
den ene blev indlagt til 
observation. 

Stjålne plader
I alt seks nummerplader 
blev forleden afmonteret 
og stjålet fra personbiler i 
Kruså og Kollund.

De 4 sæt blev afmonteret 

af biler, der stod parkeret 
foran Grænsehallerne, 
mens to sæt blev taget fra 
biler, der holdt parkeret ved 
roklubben i Kollund. 
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ALC. Byggecentrum.aps  ∙  Sønderborgvej 2, 6340 Kruså  ∙  Mobil. tlf. +45 21276577  ∙  mail: alcbyg@hotmail.dk  ∙  www.alcbyg.dk

ÅBNINGSTIDER: HVERDAG FRA 14 TIL 17.30 · LØRDAG SØNDAG 10 TIL 14.30 

Unik
Havestuer

Alc Maler
Tlf. 24 83 47 90

Garderobeskabe Brændeovne

ALC BYG 

Texo Cykler
Lagersalg

SOMMERKLAR!!
Trænger dit stue, køkken, gang eller bad til 
at blive frisket på, er her et frisk tilbud...

Få malet væggene i et rum en 
gang. (max 30 m2) for kr. 3000,- 
inkl. maling og moms. 

Lofter males med for samlet kr. 4500,- alt inkl.

ALC. Byggecentrum
Kommer snart

NY Grill

Køkken

Pilleovne

Outline døre 
og vinduer

Topline 
expert

30 års 
garati

kr. 

3000,-
alt inkl.

Bestil tid i dag!

Vi har også 

MESSE 
TILBUD
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Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Tlf. 74 67 10 11

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

KIROPRAKTISK KLINIK

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

VED DU, at dine gamle ting kan 
hjælpe mennesker, der har det svært?
Varerne i vores butik bliver revet væk, 
så vi modtager gerne gode brugte varer 
som tøj, møbler, bøger, ting og sager. 
Hele dødsboer afhentes gratis. Ring for 
evt. afhentning. 

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 
1. lør i md. 10-14.

Find os på Okslundvej 3, 6330 Padborg.
Tlf. 3091 3028.

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. vedlagt evt. i check

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 eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 14.

TORSDAG Svinekam med rødkål

FREDAG Lasagne med blandet salat

MANDAG Medister med stuvet rødkål

TIRSDAG Hamburgerryg med fl ødekartofl er

ONSDAG Skinkeschnitzel med braskartofl er

TORSDAG Stroganoff med kartoffelmos

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE 8.00-19.00

  Se også vores lækre

Hjemmelavede
retter til

mikrobølgeovnen
1 stk 39,95
2 stk 70,00

MADPLAN
Lunt og lækkert

45,-

Hjertelig tak
for venlig opmærksomhed ved min fødselsdag

Venlig hilsen
Vera Th ielsen
Holbøl Mark

Inviterer til Legestue
Legestuen henvender sig til forældre på barsel og 

børn i alderen 0-18 mdr. som har lyst til at bruge en 
formiddag med sang, leg og hyggeligt samvær.

Alle forældre på barsel er velkomne, også selvom 
I ikke har børn i Børnehuset. Tag din mødregruppe 

under armen og kom ud og besøg os.

Se mere på www.bornehusetsoegaarden.dk

Første gang er mandag den 23. februar

Flot fremmøde til afstemningsfest

Af John Levin

Historisk Forening for Bov 
og Holbøl sogne kunne 
notere et flot fremmøde til 
afstemningsfesten, der blev 
afholdt i de historiske loka-
liteter på Frøslev Kro den 
10. februar til minde om 
95-års dagen for afstemnin-
gen i 1920.

Efter velkomst og en 
sang blev talerstolen 
overdraget til aftenens 
festtaler Hans Heinrich 
Hansen, Egernsund, som 
har sine rødder i det tyske 
mindretal og er præsident 
for Den Europæiske Union 
af Mindretal.

Han talte over temaet ”At 
være i mindretal”, og han 
gav en yderst interessant 
fremstilling af begrebet 
mindretal, ligesom han 
nævnte, at det forhold 
som findes ved Danmarks 
sydgrænse var og er noget 
helt unikt, når man ved, 
hvorledes forholdene er i 
utallige andre lande.

Efter kaffebordet var der 
mange spørgsmål fra de 
godt 50 fremmødte, som 
aftenens taler måtte udrede.

Aftenen sluttede med 
en sang og en tak til 
foredragsholderen og til de 
fremmødte. 

Der blev lyttet og spillet mange spørgsmål ved afstemningsfe-
sten på Frøslev Kro. Foto Jimmy Christensen



5

 Torvecentret Padborg
Tlf.: 74 67 28 27

www.bibbe.dk

på alle varer mærket med gul udsalgsskilt.
Rabatten fratrækkes ved kassen

3 VILDE DAGE
hvor vi giver

De nye spændende forårskollektioner er på vej...
Det kræver plads i butikken

Derfor afholder vi

EKSTRA
RABAT

SLUTUDSALG

50%
BEMÆRK

Tilbuddene gælder kun:
Torsdag den 19. februar kl. 9.30 -17.30
Fredag den 20. februar kl. 9.30 -17.30 
Sidste dag
Lørdag den 21. februar kl. 9.30 -13.00

Vestergade 3 · Frøslev · 6330 Padborg · Tlf. 7467 3204 · E-mail: info@froslev-kro.dk · www.froslev-kro.dk

 - Dampet kold laks på bund af salat pyntet med 
rejer og hummerdressing dertil fl utes.

 - Kalvesteg stegt som vildt m/bønner, hvide og brunede 
kartofl er, tyttebær, waldorfsalat og vildtsauce.

 - Dessert tallerken - bestående af hjemmelavet 
is, chokoladekage og frugt.

 - Spinat lakserulle med krydder oste creme på salat.
 - Oksefi let med ristede svampe, bønner 

i svøb, langtidsbagte tomater, rissoles 
kartofl er og bordelaise sauce.

 - Hjemmelavet vanilje is med 
chokoladestykker på syltede bær.

 - Fisk i sprød frakke med karry skum.
 - Oksemørbrad med sauterede peberfrugt, 

smørdampet springløg, gulerødder, rosmarin 
kartofl er og peber sauce.

 - Isbombe med sorbet.

Menuer
Den traditionelle 3 retters

Den nutidige 3 retters

Den luksuriøse 3 retters

kr. 129,-

kr. 259,-

kr. 299,-

KONFIRMATION - DIN FEST
HUSK Vi har stadig ledige pladser

 
 

 
 

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller www.kollundhus.dk

Kollundhus Dit forsamlingshus

afholder

Årsmøde
Onsdag den 11. marts i Grænsehallerne

Mødet begynder kl. 17.00
Gyldigt medlemsbevis skal forevises.

Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag, der ønskes behandlet, skal være 
formanden i hænde 14 dage før mødet.

Efter mødet vil der blive serveret 3 snitter 
pr. person + kaffe og kage.

Drikkevarer er for egen regning.

Pris kr. 50,- pr. person.

Derefter vil Carl Christiansen underholde med 
billeder og fortællinger fra Marsklandet.

Tilmelding fra den 23. februar kl. 12.00 til
Else Lund Jessen tlf. 7467 8837 / 4011 8837
eller Eva Schmidt tlf. 7467 2293 / 2857 4090

Else Lund Jessen
Formand

Bov Lokalafdeling

Fastelavsfest med masser af hygge
Af Gunnar Hattesen

Rema 1000 i Kruså 
var ikke langt fra 
bristepunktet, da 
der lørdag blev holdt 
fastelavnsfest.

Der var ninjaer, hekse, 
prinsesser i blåt, røvere og 
indianere.

Omkring 50 børn var 
mødt op, som i ro og mag 
gav de to fastelavnstønder 
et ordentligt smæk, afle-
verede brættet til næste 
person og gik bag i køen.

"Jeg er meget glad for den 
store opbakning, og jeg kan 
love, at vi vil gøre det til en 
tradition", siger købmand 
Kim Nicolajsen.

 Der var præmier til katte-
konger, kattedronninger og 
til de 2 bedste udklædte. 

Der var godt fyldt op med 
børn ved fastelavnsfesten i 
Rema 1000.
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Olieskift og bilvask til

fair price
Nu laver vi også 

dine dæk og 
bremser til 
FAIR PRICE

Kruså Servicecenter
Flensborgvej 4

Tlf. +45 74 67 03 78

Åbningstider
Man. - fre.
9.00 - 17.00

Lør.
9.00 - 14.00

Altid fair price!

Nu laver vi også
dine dæk og
bremser til
FAIR PRICE

Dæk
Bremser

Reparationer Ingen 
tidsbestilling

Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift med � lter

fra 200,-

Bilvask til fair price

fra 39,-

SJOV LØRDAG
I BOV SVØMMEHAL
LØRDAG DEN 21. FEBRUAR

For at gøre det rigtig 
hyggeligt slukker 
vi det store lys og 

tænder i stedet vores 
projektorer, der lyser 

ned i vandet. Diskotek 
Saxon spiller hele 

aftenen med lysshow 
og fuld knald på lyden.

disko plasko

FAMILIE DISKO

for børn under 9 år med forældre

FRA KL. 16.00-18.00

FOR ALLE OVER 9 ÅR

KL. 19.00-22.00

DER KAN KØBES 

PIZZA OG FRANSK 

HOT DOGS

VI GLÆDER OS
TIL AT SE DIGMED VENLIG HILSENPERSONALET

PRIS

KR. 30,-

LEJLIGHED I PADBORG
90 m2. Husleje 3000,- + forbrug

Depositum 3 mdr. husleje

Ledig til indfl ytning

TLF. 22737926

Padborg Genbrugsbutik 
til fordel for børnene 

Vi ses
Tværgade 1B

Åbningstider  Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
 samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Hærværk
En sten blev tirsdag aften 
kastet imod en rude i en 
villa på Hærvejen i Bov. 
Stenen ramte kun vindu-
eskarmen, men det skabte 
glassplinter. Stenen trængte 
imidlertid ikke igennem 
ruden. 

En epoke med 
Benzinvejen er slut
Af Gunnar Hattesen

I 1955 blev det nuvæ-
rende bybillede i Kruså 
skabt med dobbeltspor 
op til korsvejen.

Og Benzinvejen, der blev 
en parrallel vej med 5 tank-
stationer, så sin fødsel.

Det sidste tankanlæg 
på Benzinvejen lukkede 
torsdag.

Ifølge Lorens "Mobil" 
Nielsen har der været både 
op og nedture for Kruså 
som Grænsehandelsby.

"Da jeg kom til Kruså i 
1962 var der 11

tankstationer, som alle 
var bemandede. i dag er 
der på Flensborgvej kun 

F24 tilbage. Dengang var 
der ligeledes 2 bagere , en 
urmager, et mælkeudsalg, 
to hoteller, last- og per-
sonvogns værksteder., tre 
købmænd og en slagter på 
Flensborgvej, husker Lorens 
Nielsen, som indtil sidste år 
var indehaver af tre Uno X 
tankstationer.

"Det er gået med Kruså 
som med så mange andre 
steder, der er kommet auto-
matdrift og discount med 
meget lidt personale, næv-
ner Lorens Nielsen, som i 
samme åndedrag glæder 
sig over grænsehandelen 
og Flensborg, der trækker 
med lave priser og et godt 
kulturliv.

"Jeg mener ikke, vi skal 

være kede af det. Kruså er 
en del af  "Klondike ved 
grænsen", mener Lorens 
Nielsen, som peger på, at 
grænsebyen følger med 
samfundet, og de beslut-
ninger om afgifter, der 
tages både i København og 
Berlin.

"De rammer handelen 
i grænseområdet. Nogle 
gange positivt, nogle gange 
negativt. Men afskriv ikke 
Kruså og Padborg: Man 
ved aldrig, om der er nye 
guldårer, nye tanker og nye 
ideer, lyder det fra en opti-
mistisk Lorens Nielsen. 

Lorens Nielsen husker, da der var 11 tankstationer i Kruså. Foto Jimmy Christensen



MESSETILBUD

ÅBNINGSTIDER
MAN - FRE 9.30 - 17.30

LØRDAG 9.30 -12.30

Sisseck Boligudstyr ApS
 v/ Claus Sisseck

Nørregade 37-39 ∙ 6330 Padborg
Tlf. 74 67 19 54 ∙ Fax 74 67 52 06

STORT udvalg i
VOKSDUGE

FRA 50,-

TA’ MEDTILBUD
Disse 3 tilbud gælder ved bestilling på messen

Ved bestilling af

Gardiner

÷25%
på sylønnen

LUNA 
Solafskærmning

÷20%

Akustikgulve

÷10%

Synt. tæpper
240 x 330 cm

Normal pris
1495,-

NU 500,-

TA’ MEDTILBUD

BOLIG & LIVSTILSMESSEN
21. - 22. FEBRUAR I GRÆNSEHALLERNE, KRUSÅ

Kortene på 
bordet i Padborg
Padborg Skatklub har 
holdt klubaften, og det gav 
følgende resultater:

1. runde blev vundet af 
Jes P. Hansen, Gejlå, med 
1273 point, mens Svend 

Åge Thielsen, Holbøl, 
fulgte efter med 981 point. 
På 2. pladsen kom Jonni 
Johannsen, Kollund, med 
890 point og Aage Juhl, 

Padborg, tog 4. pladsen 
med 830 point.

2. runde blev vundet af 
Torben Jørgensen, Padborg, 
med 1110 point. På 2. 
pladsen kom Aage Juhl, 
Padborg, med 930 point, 
og derefter fulgte A.C. 
Petersen, Padborg, med 
907 point og Kaj Hansen, 
Kollund, med 897 point. 

Anton Kønig vil koncentrere sig om at være leder af 
Julemærkehjemmets genbrugsbutik i Padborg. 
 Foto Jimmy Christensen 

Pensionistforening 
uden formand
Af Gunnar Hattesen

Det lykkedes ikke for 
Pensionistforeningen 
ved Grænsen at 
finde en ny formand, 
da de forleden holdt 
generalforsamling.

Efter 8 år som formand 
ønskede 72-årige Anton 
Kønig nemlig at stoppe.

"Jeg har så mange andre 
ting, jeg også gerne vil 
bruge tid på", lyder det fra 
Anton Kønig, som også 
leder Julemærkehjemmets 
genbrugsbutik i Padborg.

Pensionistforeningen ved 
Grænsen vil i det kommen-
de år udelukkende koncen-
trere sig om de ugentlige 
bankospil. Foreningen har 
knap 500 medlemmer. 

Underskud
Gourmetrestauranten 
Fakkelgaarden A/S i 
Kollund kom i 2014 ud 
med et underskud på 2,2 
millioner kroner mod et 

underskud på 1,6 millioner 
kroner i 2013.

Fakkelgaarden har 40 
ansatte, og ejes af Fleggaard 
koncernen, der fik et over-
skud på 374 mio. kr. 

Toyota
Natten til fredag kørte en 
rød Toyota Aygo mistæn-
keligt rundt blandt andre 

parkerede biler ved hjem-
mesygeplejen i Bov.

Bilen var dog væk, da en 
patruljevogn fra Aabenraa 
Lokalpoliti ankom. 

Dobbeltspor
Inden for nogle år er der 
dobbeltspor hele vejen mel-
lem Padborg og Tinglev.

Dette længe ventede tiltag 
er placeret i kategorien 
over projekter, der kan 

gennemføres på kort eller 
mellemlang sigt og har 
dermed topprioritet i den 
dansk-tyske transport-
kommissions foreløbige 
rapport. 
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Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning

Murer
Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Tømrer
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Klaus Tranum 2047 5290
Dennis Lorenzen 2758 8750
Ejner Tranum 5050 8722

Mød os
på

Bolig &
Livstil

smesse
n 2015

Stand
nr. 86

HAL 3

www.LTnatur.dk

BOLIG & LIVSTILSMESSEN 21. - 22. FEBRUAR I GRÆNSEHALLERNE, KRUSÅ

Sidste dag i Fakta
Af Gunnar Hattesen

Selv om det egentligt var en 
trist dag holdt de ansatte i 
Fakta i Padborg humøret 
oppe hos hinanden og 

kunderne, da Fakta søndag 
havde sidste åbningsdag.

Blandt gabende tomme 
hylder og kølediske tog 
de imod de sidste kunder, 

der har måttet bøje sig for 
udviklingen.

De sidste dage var 
der 50% rabat på 
varehylderne. 

Fakta gav 50% rabat på alle varer for at få tømt hylderne og kølediskene. 
 Foto Jimmy Christensen
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Tlf. 40 82 49 39  ∙  krusaa-el@mail.dk  ∙  www.krusaa-el.dk

Bluetooth- og 
APP styret LED lyskilde. 
DIOLUX NORMA “BLU.1” 
7,0W 420Lm E27 
APP control.

Dæmp og on/off styring 
via APP til iPhone, 
iPad og iPod touch.

Kræver iOS 6,1 eller nyere.

Op til 7 lyskilder 
med maks. afstand 
på ca. 15 meter.

Dæmp lyset med
din iPhone

Se demonstration 

på messen

Mød os på messen i Kruså den 21. –22. februar 2015

Åbningstider: Man. - fre.: kl. 06.00 - 17.30. Lør./Søn.: kl. 06.00 - 15.00 — Nørregade 40 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 33 34 | Følg os på  | www.nielsensbageri.dk

Vi har som altid gode og lækre

Messetilbud
Så grib din nabo under armen

Vi ses…
Ps: Vi står på samme stand som vi plejer

21. - 22. FEBRUAR I GRÆNSEHALLERNE, KRUSÅ BOLIG & LIVSTILSMESSEN

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure

Landsdækkende bytteservice

MESSETILBUD
21. – 22. februar 2015

STAND

77
Frasorteret

÷50%
Smykker, ure og design

Mange gode tilbud 
på smykker og ure

KOM OG GØR ET KUP
Spar op til

50%

Udgåede modeller fra

÷50%
RINGE FRA KR. 75,-

Restmodeller fra  ÷50%

÷50%
på frasorteret

20% 
på alt øvrig 

Pandora

Tilbuddene gælder kun på messen



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

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv. 

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg

✔ Tyverialarmer

www.el-teknik.dk

Tværgade 2-4  6330 Padborg    Tlf. 74 67 18 88

DIT SERVICE. GRÅSTEN  28/08/13  10:19  Side 1

Lunddal

Din lokale håndværker BovAvis

Alt indenfor hårde hvidevArer 
Salg-Service-reparationer Såvel store som småt 

eli hjort-Pedersen Egelund 5, Kollund, 6340 Kruså
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

ALT I 

SERVICE/SALG

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Alt malerarbejde udføres

v/ malermester

Per Møller Ihle

Gejlåvej 12 ∙ 6340 Kruså
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

Gejlåvej 12 · 6340 Kruså
Tlf. +45 74670050 . Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk

● Private ● Erhverv
Et nyt og unikt port-, hegn- og låge-
koncept fra det tyske firma, Norport. 

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Ring og få et uforpligtende tilbud

Malermester

Monika Petersen
Malermester

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså
Tlf.: 28 18 80 77 
mpmaler6340@gmail.com

AUT. INSTALLATØR ELEKTRISKE ARTIKLER

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22

hhjensen-el@hhjensen-el.dk

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

Din lokale forhandler af søm og klammer 
Danmarks største udvalg af emballage-klammer og kartonlukkere

Semu Luftværktøj v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter 
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså 

Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

Tømrer-, Snedker-
og Glarmesterarbejde

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

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

Åbningstider: mandag-fredag kl. 10 - 18

Døgntelefon

Padborg Glarmesterforretning
Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk

info@goglas.dk

74 67 03 00 eller 27 25 03 00

Billedindram
ning

Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk

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

Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

En klassiker 
- to udtryk
P H  3 ½ - 2 ½ K O B B E R  B O R D

L i m i t e d  e d i t i o n

Den limiterede PH 3½-2½ Kobber Bord leveres med to overskærme, én i 
kobber og én i glas. På denne måde får du muligheden for at ændre udtrykket på 

din lampe alt efter humør. Bordlampen kan kun købes i perioden fra 
14. marts til 15. juni 2015
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Bovrup-Varnæs Husholdningsforening
afholder

HYGGEAFTEN
Onsdag den 25. februar kl. 18.30

på Varnæs Skole
Vi byder på en let buffetanretning.

Efter generalforsamlingen 
er der et mini lottospil.

Tilmelding til bestyrelsen 
inden den 22. februar

Bestyrelsen

55 børn slog til tønden i Kliplev
Af Søren Gülck

De mindste havde en 
smule besvær med 
at få hul på tønden, 
da der søndag var 
tøndeslagning i Kliplev 
Forsamlingsgård.

Børnene måtte ind i mel-
lem have hjælp af nogle 
voksne, før bunden og ind-
holdet af slik røg ud. Atter i 
år var de fleste børn festligt 
udklædte. Hos pigerne var 
der adskillige prinsesser og 
hos drengene var flere tapre 
krigere. 

Forældrene nød farvestrå-
lende optrin alt i mens de 
drak kaffe og spiste boller. 

Børnene gav tønderne bøl-
lebank i Kliplev. 
 Foto Søren Gülck  

Indbrud
Tyve har begået et ind-
brud i et sommerhus på 
Varnæsvej ved Varnæs. 
Gerningsmændene kom 
ind i sommerhuset ved at 
bryde et vindue op. 

Mobiltelefon
En 19-årig fyr fra 
Sønderborg blev forleden 
sigtet for tyveri af en 

iPhone5 fra et omklæd-
ningsrum i Felstedhallen. 

Nygifte
Asta Grybauskaité og 
Jens Østergaard, Appel, 
Hasselkær 15A, Felsted, 
blev lørdag viet i Sct. 
Nicolai Kirke i Aabenraa. 

Nedbrydning og Entreprenør

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Tlf. 7468 8628
Mobil 6092 5500

Alt i nedbrydning
www.genbrugstoemmerhandel.dk

Gråstenvej 38 • Felsted
Tlf.: 7468 6066
www.felsted-radio.dk

Moselundens Krolfklub
afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Torsdag den 12. marts kl. 19.30
på Dams Gård

Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag til bestyrelsen senest 8 dage før

Bestyrelsen

Din lokale Grill ved Brita Schmidt 
Sønderborgvej 8a 6340 Kruså

Vi ses i ved Shell

Alt inden for Grillmenuer
Burgere
Kylling
Pølser

Bestil din mad på

74671910ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 10.00 TIL 21

Prøv vore
orginale 

Græske Gyros 
retter

afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

tirsdag den 10. marts kl. 19.00
i Tennislokalet, Felsted Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne

Felsted Idrætsforening
-en forening i bevægelse

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon 0461  24520
Holm 9 · 24937 Flensburg

Telefon 0461  27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon 0461  78918

www.essen-in-�ensburg.de / .dk

GRIECHISCHE TAVERNA

Tankstation lukker i Kruså

Tankstationen 1 2 3 er 
lukket i Kruså. Den 
ubemandede automattank 
drejede nøglen rundt torsdag.

 Foto Jimmy Christensen
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Dilettantforeningen Humørbomben præsenterer 

Et svips med et knips 
Er det muligt at have en ukendt bror, når ens 

mor kan føre bevis for, at hun aldrig har født ham? 

GENERALPRØVE 

Fredag d. 13. Marts kl. 19.30

Entré kr. 75,- inkl. boller med pålæg

tilmelding til Laila Nielsen på tlf. 30 38 37 85

PREMIERE
Lørdag d. 14. Marts kl. 18.30

Entré kr. 175,- med lækker buffét

tilmelding til Pia Wolff på tlf. 27 82 04 29

 Dørene åbnes for andet publikum kl. 19.45 og stykket opføres kl. 20.00
 Entré kr. 75,- og billetter købes i døren

 Efter forestillingen er der musik, dans og gode tilbud i baren.
 Der serveres natmad.

 Sidste frist for tilmelding er 5. marts

 Indgang betales i døren, men tilmelding er nødvendig, 
 medmindre man kun vil se forestillingen
 
 HUSK det er ikke muligt at betale med Dankort

Vi ses til et par festlige aftener med lattergaranti!

Dødsfald
Henry Hansen, Varnæs, er 
død, 74 år. 

Dødfald
Cathrine Marie Johannsen, 
Kliplev, er død, 97 år. 

Dødsfald
Christine Marie Møller, 
Bovrup, er død, 92 år.
Hun var født i Varnæs og 
var den ældste af en søsken-
deflok på tre døtre. Allerede 
som 14-årig kom hun ud 
at tjene og hun var en kort 
periode i huset hos en læge 
i Gråsten.

Senere blev hun servitrice 
på Bovrup Gæstgivergård 
og på Varnæsvig Kro. 
Det var her hun mødte 
sin kommende mand, 
bagermester Frederik Jens 
Møller, og de blev gift i 
1944.

Sammen forpagtede 
de et bageri i Skovby på 
Als, og for hende var de 
år nogle af de bedste i 
hendes liv. Herefter overtog 
de forpagtningen af et 
bageri i Gråsten og siden 

drev de i 32 år et bageri i 
Sønderborg.

Medens de havde deres 
bagerforretning begyndte 
Christine Møller som 
rengøringsassistent hos Jysk 
Rengøring og fik senere 
ansvaret for rengøringen på 
Sønderborg Sygehus.

I hjemmet opvoksede fire 
sønner. Efter at de lukkede 
butikken i Sønderborg 
flyttede de til Bovrup, og i 
1992 døde hendes mand.

Hun valgte at flytte til 
Varnæs, og i 2002 døde de-
res ældste søn, Kjeld Aage 
Møller, kun 56 år gammel. 
De sidste af hendes leveår 
tilbragte hun i en beskyttet 
bolig i Bovrup. 

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

KLIPLEV SOGNS 
VOKSENUNDERVISNING

Generalforsamling
Onsdag den 11. marts kl. 19.00

i Kliplev hallen
Dagsordning ifølge vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde senest
en uge før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
formand Helle Ehm

Kværsvej 7, Lundtoft
6200 Aabenrå
Tlf. 74674712

2us@pc.dk

*

BYT TIL NYT 
 KAMPAGNE!

Er dit udstyr helt up-to date?

Kig ind i butikken og få råd og vejledning!
-og et godt tilbud til når du skal i skoven!

Er dit udstyr helt up-to date?

Kig ind i butikken og få råd og vejledning!
-og et godt tilbud til når du skal i skoven!

HUSQVARNA 450e
Stærk allroundsav til dig, der sætter pris på  
professionel kvalitet. X-TORQ®-motoren  
giver mindre brændstofforbrug og lavere  
emissionsniveau.

3.750,-*
Kampagnepris  
(Vejl . pris inkl. moms 4.995,-)

*BYT TIL NYT- 
 KAMPAGNE!

FÅ 1.245 KR. FOR DIN GAMLE 
MOTORSAV, VED KØB AF EN 

HUSQVARNA 450e!

HUSQVARNA 560 XP®

Professionel motorsav med banebrydende konstruktion til effektivt  
og behageligt arbejde. AutoTune™ sikrer optimal motorgang  
under alle forhold.

7.295,-
Vejl . pris inkl. moms


