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TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS
Tømrer · Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Vi udfører også malerarbejde

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

HDTV-box Parabol

Standard installation Ingen kortafgift

Tv-abonnement til 4 rum HDTV-kanaler i alle tv-pakker

I alle Canal Digital’s tv-pakker får du:

* Forudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakke fra Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-box samt parabol uden beregning,abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* ,

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

Standard installation ortafgiftIngen k

v-abonnement til 4 rumT erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

88 kanaler

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

28 kanaler

299,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

abol uden beregningx samt para Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-boe frorudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakkF* 

72 kanaler

399,,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

HDTV-box
medfølger!

BUM!

SKOLEGADE 2 6300 GRÅSTEN&BROAGER GRASTEN RADIO
SØNDERBORG BILLED
& LYD SERVICE APS

Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 5791 · email: tvservice@mail.tele.dkTLF.: 74 65 24 26  MOBIL: 40 27 26 39

Vi sætter en ære i at 
være bedst til at rådgive 

dig i køb indenfor 
Teknologi branchen.

Få et uforbindende tilbud 
når det gælder TV - Radio 

- Antenne - Parabol

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

AFHENTNINGSTILBUD
Schnitzel Wiener Art med tilbehør kr. 130,-
Stort � ot stjerneskud  kr. 85,-
HVER FREDAG:
5 stk smørrebrød kr. 125,-

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

HUSK at købe billet til Sønderjysk Kaffebord kr. 125,- 
søndag den 13. marts

DELIKATESSEN TILBYDER
2 x 3 stk. Højtbelagte snitter 
+ 1/1 fl . Rød- eller hvidvin

GRÅSTEN
PADBORG

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00 
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7-20, Lørdag-søndag kl. 7-18

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36 
Åbningstider: Alle dage 7-19

FREDAGS TILBUD

Kun

100,-
Bestil gerne forud, så har vi klar til afhentning når du kommer

 21/2 Oksespidsbryst med
peberrodssovs og kartofl er

 28/2 Oksesteg med brunsovs,
kartoffelmos og grønt

  6/3 Stegt rødspætte med persillesovs og kartofl er

 13/3 Beuf stroganoff med kartoffelmos

 20/3 Dansk bøf med bløde løg,
brun sovs og kartofl er

 27/3 Indbagt svinemørbrad med
pommes rissoles, grønt og svampesauce

Sejrsvej 101, Rinkenæs · 6300 Gråsten · www.benniksgaardhotel.dk 
info@benniksgaardhotel.dk · Telefon 74 65 09 49

MENU
kr. 119,-

pr. person

husk at 
bestille bord

SØNDAGSMENU

Center Pub Ulsnæscentret tlf. 74 65  33 65

KOMMENDE BEGIVENHEDER PÅ

Lørdag den 20. februar
Kl. 19.00 Krobal 

Kl. 21.00 Musik med Greystone
Tilmelding til spisning senest den 17. februar

Lørdag den 5. marts
Kl. 23.00 Men In Black

Torsdag den 24. marts
Kl. 12.00 Påskefrokost

Kl. 14.00 Musik med Mette & Gitte
Kl. 23.00 Musik med Morten & Jarlen

Toldbodgade 10, 
Gråsten
Telefon 7344 1000

HUSK BORDBESTILLING

Italienske 
specialiteter 

der overrasker

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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GRÅSTEN · PADBORG

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN Løs vægt slik

Coop Pålæg
Flere varianter,
bordpak, frit valg

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7-20, Lørdag-søndag kl. 7-18

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 7-19

SPAR OP TIL  10,90

FREDAGSEKSTRA

UNDER ½ PRIS

FRIT VALG

Pr 100 g

695

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

Karolines suppe
Karry eller tomat,
frit valg

Krydderboller
12 stk. pr. pose eller 
Morgenstykker, 10 stk. 
pr. pose
Frit valg

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

FAST
lavpris

SUPER
billigt

Kakaomælk, skummet
1 liter

Pr stk kun

495

TORSDAG, FREDAG 

OG LØRDAG I 
GRÅSTEN

FREDAG OG 

LØRDAG I PADBORG

BEMÆRK NYT 

UDVALG AF SALATER

Lækker menu til 2 
personer bestående af:

2 Lækre bøffer,
vælg mellem fl ere varianter

Salat til 2 personer,
vælg mellem fl ere varianter

Kartofl er til 2 personer
fl ere varianter

Diverse tilbehør efter frit valg
Brød

1/1 fl aske vin

Kun kr. 225,-

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO

Tá 2 poser kun

15.,-

Kagemarked fra Karen Volf
vælg mellem mange varianter, bl.a.
Klassiske småkager, franske vafl er med 
forskellig smag, Choko mazarin 8 stk., 
Brownies 8 stk., Vanilla Shells 120 g, osv. 

Pr pakke kun

10.,-

Pr pakke kun

10.,-

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00

TELEFON 7467 3334

Pr liter kun

1495

MØD OS PÅ MESSEN I GRÆNSEHALLERNE
27. -28. FEBRUAR 

Fribilletter i butikken så længe lager haves

P A D B O R G
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3 stk

10,-

Søndags 
tilbud 

Maks 9 liter pr kunde

X-tra mælk
Let, mini, eller 
skummetmælk

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 16. februar til og med lørdag den 20. februar 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

PRIS IKKE

MEDLEMMER 19,95

FRIT VALG

FRIT VALG

DELIKATESSEN TILBYDER
Afskåret pålæg
mange varianter

DELIKATESSEN TILBYDER
½ Kartoffelspegepølse +
½ Sardel + ½ Kødpølse,
fra Als

10 stk. Skrabeæg
Str. M/L

SLAGTEREN TILBYDER
Ovnklar svinekam 

SLAGTEREN TILBYDER
Kalveculotte

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr lag

10,-

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr bakke kun

1295

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr ½ kg

1995

Tilbud gælder 
hele ugen

Kun

6995
Pr flaske kun

25.,-

Sunrise vin
75 cl., Chile,
fl ere varianter

Spangsberg fl ødeboller
fl ere varianter,
150 g

Pringles chips
Flere varianter,
160-165 g

Tilbud gælder 
torsdag, fredag

og lørdag

Pr ½ kg

4995

Medlemspris 
kun

10.,-

Frit valg 

28.,-
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Gudstjenester og andre aktiviteter

Søndag den 21. februar ... kl. 09.30  . . .Gudstjeneste Kværs Kirke
Søndag den 21. februar ... kl. 11.00  . . .Gudstjeneste Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 23. februar .... kl. 19.30  . . .Generalforsamling Dansk-Tysk Forening
Onsdag den 24. februar ... kl. 19.00  . . .Menighedsrådsmøde Gråsten
Torsdag den 25. februar ... kl. 19.00  . . .Menighedsrådsmøde i Kværs

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

Filmkreds
Vi genopliver fi lmaftnerne 
i Præstegården.
Første fi lmaften er
tirsdag den 8 marts kl 19.00.
Mere på kirkesiden i uge 9

Nyt Nyt Nyt
Vi starter en 
læsegruppe op i 
præstegården!
Første gang er tirsdag 
den 1. marts og 
herefter mødes vi den 
første tirsdag i hver 
måned kl. 19.00. 
Inden sommerferien 
læses:
Kathrine Marie 
Guldager: Ulven
Ida Jessen: Børnene
Keld Conradsen 
Stemte’s er

Dansk-Tysk Forening for 
Kirkeligt Samarbejde

har tirsdag den 23. februar
kl. 19.30 på Förde Schule,
Alnor, inviteret Silke og Vagn til en 
lystig og hyggelig viseaften med 
både danske og tyske sange, fra 
slagere til salmer.

I løbet af aftenen afholdes 
generalforsamling i foreningen 
og ikke mindst: der serveres 
traditionen tro et fantastisk og 
velsmagende kagebord.

Alle er velkomne
Koncert med
Peter Viskinde

Lørdag den 27. februar 2016 
kl. 16.00 giver Peter Viskinde 
koncert i Gråsten Slotskirke.

Billetter kan købes 
på kirkekontoret på 
hverdage mellem 
kl. 10.00 og kl. 14.00.

Billetterne koster 
kr. 125,- pr. stk.

Overskuddet går
ubeskåret til
SOS Børnebyerne

�

Gråsten æbletræer 
skal beskæres

Søndag den 28. februar kl. 10.00
Mødested: Æblestien på Dyrhøj ved Tummelsbjerg

Vi har brug for nogle frivillige, som vil være 
med til at beskære 300 gråsten æbletræer.

Henrik Petersen fra Hestehavegård indleder med 
at fortælle, hvordan man beskærer et æbletræ.

Tilmelding til Kaj Nielsen
tlf. 20165073

Møllehave på visit i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Præsten og forfatteren 
Johannes Møllehave sprud-
lede med anekdoter ved af-
stemningsfesten i Gråsten, 
da han veloplagt over for 
100 mennesker på Den 
Gamle Kro fortalte om de 
venner, der inspirerede ham 
gennem et langt liv.

De begejstrede tilhørere 
hørte om venskaber som en 
lykke og gave og en utrolig 
kilde til energi og livsmod.

Johannes Møllehave cau-
serede over, hvorfor det er 
muligt i et godt venskab at 
føle som om man ikke har 
set hinanden siden i går, 
når der er gået måneder, 
måske år.

”Halfdan Rasmussen var 
altid morsom at være sam-
men med, og han kunne 
gøre en tur i Irma sjov”, 
sagde Johannes Møllehave, 
som ellers troede var 
umuligt.

Men det skete en dag 
en dag, hvor Johannes 
Møllehave besøgte sin ven, 
og de så forårsruller og 

Halfdan Rasmussen sagde: 
”Det ender med, at de også 
har tilbud på dødehavsrul-
ler”, fortalte Johannes 
Møllehave, som har skrevet 
et utal af revyer, viser, 
bidrag til radio og tv-serier, 
filosofiske bøger, bibelske 
gendigtninger, erindringer, 
romaner og børnebøger. 

Johannes Møllehave havde et helt arsenal af sproglige finurligheder med i bagagen, da han talte ved afstemningsfesten på Den 
Gamle Kro. Foto Søren Gülck

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16



5

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20GRÅSTEN

SPAR GRÅSTEN
LUKKER

med udgangen af denne her uge.
Der holdes ophørsudsalg 

med store rabatter.
 og opslag ved butikken.

Gråsten Fjerkræ

U
ge

 7

Gråsten Fjerkræ Gårdbutik • Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten
Åbent:  Tirs. - Fre.  kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13     •     Tlf. 74 65 90 71

Find os på facebook 

- og se nyheder, 

samt tilbud
Der tages forbehold for trykfejl 
og udsolgte varer.

500 g.

49,95

Serveringsforslag

Cuvette
Normalpris 500g.  59,95 kr.

Meget

smagfuld

Vi sælger kun kød fra dyr opdrættet med mere dyrevelfærd, 
- og det kan smages!

Mere dyrevelfærd er bl.a.: • Mere plads • God varieret foder uden GMO • Mindre flokke • Dagslys
• Ca. 8 timers hvile • Rodemateriale •  Bademulighed • Kort eller ingen transport til slagteri

Kuvertlår
Normalpris 4 stk. 59,95 kr.

Serveringsforslag

4 stk.

49,95Spar 10 kr.

-10%

Serveringsforslag

Lam fra Vadehavet
Ferske og frosne udskæringer

G.F. Uge 7.indd   1 12-02-2016   08:08:26

Spar-købmand lukker 
i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Mange gråstenere må 
finde en anden daglig-
varebutik for at handle 
ind til aftensmaden.

Senest på fredag lukker 
Spar i Nygade. Der er al-
lerede ved at være tomt på 
enkelte hylder i butikken.

”Mine medarbejdere har 
gjort en fantastisk indsats, 
men vi har været klemt af 
discountkæderne”, siger 
købmand Jan Andersen, 
der har været involveret i 
dagligvarebutikken siden 
1989.

”Det er naturligvis 
vemodigt at lukke butik-
ken, men det er i dag 

svært at drive en mindre, 
lokal købmandsbutik, 
når folk helst vil handle i 

discountbutikkerne”, siger 
Jan Andersen, som er på 
udkig efter et nyt job. 

Købmand Jan Andersen 
drejer nøglen rundt på Spar-
butikken i Gråsten.

 Arkivfoto
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Frydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg
Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

Fårhus Forsamlingshus

Oplag: 15.886 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 

 Følg os på Facebook

Fotograf
Tove Hansen

Mobil 
40 63 36 24

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

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

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

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

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

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. 
medarbejder
Bettina A.Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Tlf. 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

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

DØDSBO/FLYTTEBO KØBES
Total rydning

Ring til JP lopper  61 35 94 53

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

Quorps Busser
Tilbyder kørsel med busser fra 19 til 51 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.

Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg. 
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: +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk
mail@quorpsbusser.dk

Ældre får hjælp til selvhjælp
Af Jytte Lorenzen

Det skal være let at 
komme i kontakt med 
sine forældre, børn 
eller børnebørn, og 
mange 60+ personer 
får derfor foræret PC, 
tablet og mobiltelefoner 
af familien, hvis de ikke 
allerede har det.

IT gruppen under Ældre 
Sagen Gråsten møder ofte 
disse heldige personer; men 
når familiens ferie er forbi 
og hverdagen begynder, 
er det svært altid at huske, 
hvordan det hele virkede.

IT gruppen er en gruppe 
af frivillige med interesse 
for IT, der gerne vil hjælpe 
andre i gang med brugen 
af PC, tablet, mobiltelefon 

eller være sparringspartner, 
når man ”kører fast”.

Man kan møde os i 
Ahlmannsparken og 
forårets program omfat-
ter: ’IT-café hver mandag 
mellem kl. 11-15’, ’Lær at 
bruge din PC’, ’Vil iPad ’en 
ikke samarbejde?’, ’Tablet, 
styresystem Android’, ’Vil 
din iPhone ikke samar-
bejde?’ og ’Smartphone, 

styresystem Android’ 
samt ’Få styr på posten 
(e-Boks)’, ’Tekstbehandling 
med Word’, ’Foto- og 
billedbehandling’ og 
’Grundlæggende beregnin-
ger i Excel regneark’.

Har du lyst til at høre 
mere, kan du kontakt 
Jytte Lorenzen telefon 
61 63 33 63. 

Pensionistforening 
har 469 medlemmer

Af Gunnar Hattesen

Aktivitetsniveauet 
er højt i Gråsten 
og Omegns 
Pensionistforening.

På foreningens gene-
ralforsamling fredag 
aften i Ahlmannsparken 

kunne formanden Aase 
Christensen berette om et 
travlt år med fester, udflug-
ter. lottospil og foredrag. 
Der er gang i de ældre.

Efter 22 år som forenin-
gens dygtige kasserer øn-
skede Annemi Christesen 
at blive aflastet, men hun 
fortsætter i bestyrelsen.

Ny kasserer blev Kirsten 
Juhl Jensen, Alnor, der 
fra sin tid på arbejdsmar-
kedet har kendskab til 
regnskabsføring.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev formanden Aase 
Christensen og Lis 
Ehmsen.

Jette Christensen blev 
valgt som ny suppleant i 
stedet for Claus Mortensen, 
der ikke ønskede genvalg. 

Formand for Gråsten og 
Omegns Pensionistforening, 
Aase Christensen, fortalte om 
de mange aktiviteter.

 Foto Tove Hansen

90 medlemmer deltog i generalforsamlingen i Ahlmannsparken. Foto Tove Hansen
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    DANSK DESIGN                                                         I TOPKLASSE

 
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

HUSK DET ER OS DER LEVERER GRATIS

KOM OG MØD
KONSULENTEN 

CARSTEN FRIIS FRA SKALMA

LØRDAG FRA 
KL. 10-14 
I GRÅSTEN 

20%
SPAR

PÅ SOFAER FRA SKALMA TORSDAG, FREDAG
OG LØRDAG

DANSK
PRODUCERET
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Indsamling af 
emballeret og 
ikke-emballeret 
organisk affald
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Planetvej 1-3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 21 20 · Fax 74 65 25 98
E-mail: knud.erik@heissel.dk ★ www.heissel.dk  

NYT!!!
Brug for støtt e, hjælp og pleje ti l 
at få din hverdag ti l at fungere?

Vi kan mere end Du tror
Pleje og omsorg, personligt nærvær og 

høj faglighed er vores hjertesag.
Vi kommer gerne ud og fortæller om 

jeres og dine muligheder!

Vi er der for Din skyld 

DANSKE DIAKONHJEM HJEMMEPLEJE
-en holdning ti l omsorg

Frit valg – Personlig pleje og prakti sk hjælp
Tlf. 73 65 42 77 · dalsmark@diakon.dk 

www.dalsmark.dk · facebook: Danske Diakonhjem hjemmepleje

Betjening og 
serveringsmedarbejder.

Vi søger til den kommende forårs og 
sommersæson betjeningspersonale til 
vores restaurant på havnen i Gråsten.

Du skal være smilende og 
udadvendt og klar til at give vores 

restaurantgæster en god oplevelse.
Du skal også kunne lide at have 

travlt, have overblik og kunne holde 
hovedet koldt i travle perioder

Ansættelsen er på timebasis og vil 
fortrinsvis ligge i aften og i weekenderne.

Et du over 18 og under 85 år 
med lyst til at blive en del af en 

succes og et holdteam, så kontakt 
os på telefon. 7344 1000

Toldbodgade 10, Gråsten ∙ Telefon 7344 1000

LEJLIGHED RINKENÆS
Lys og moderne 2-værelses lejlighed i Rinkenæs 

på ca. 62 m2 udlejes pr 01.03.16.
Moderne køkken-alrum med stue/spisestue.

Skylights og store vinduer, som giver meget lys.
Have på ca 400 m2. Tæt ved bus og bager.

Smuk udsigt over Flensborg fjord.

Kr 3.800,- pr måned plus forbrug.

MOBIL TLF: +45-30 63 80 57 
E-MAIL: ASTRAUME@AOL.COM

Tøjkup i Tøjeksperten
Af Gunnar Hattesen

Indbrudstyve stjal tøj 
for over 100.000 kroner 
natten til mandag i 
Tøjeksperten i Gråsten.

Kl. 2.15 forsøgte tyvene 
først at bryde butiksdøren 
op med et koben, men 
opgav. I stedet smadrede de 
en rude i butikken, og selv 
om det fik tyverialarmen 

til at bimle, havde de is 
nok i maven til at kravle 
ind og forsyne sig med 
mærkevarer.

"Tyvene er blandt andet 
gået målrettet efter Bjørn 

Borg varer", fortæller inde-
haver Jan Hansen.

Det er formentligt en 
tyveri-bande, som har været 
på spil. 

Tøjeksperten var natten til mandag udsat for et indbrud. Foto Søren Gülck 
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Gælder ikke nye varer, Ilse Jacobsen
all-weather-coats og Ilse Jacobsen gummistøvler

K VA L I T E T  B E TA L E R  S I G

Å BN I N GS T I D ER

M A N  –  TO RS  10.0 0  –  17.3 0

FREDAG  10.0 0  –  17.3 0

L Ø R DAG  10.0 0  –  13.0 0

Personlig vejledning og service

GØR ET KUP, TRE DELE kr. 500,-
UANSET FØRPRIS

70%
KOM  I N D  O G 

SE  FO R ÅRS 
NYH ED ERN E

FØRPRISER
OP TIL

KR. 1500,-

PÅ FODTØJ
OP
TIL 70%

SPAR MINDST

30%

FØLG DE HVIDE 
MÆRKER PÅ TØJET

1/1 TIMES BEHANDLING
Normalpris kr. 550

intropris kr. 450,- 

HUSET’S FRISØR
v. Karina Hansen ∙ Tlf. 64 68 24 74 ∙ Jernbanegade 7 ∙ 6300 Gråsten

1/2 TIMES BEHANDLING
Normalpris kr. 375,-

intropris kr. 275,- 

Test af huden samt en luksus 
ansigtsbehandling i en og samme behandling.

ÅBNINGSTIDER
Mandag, tirsdag, torsdag

kl. 9.00-17.30
Onsdag kl. 9.00-20.00
Fredag kl. 9.00-18.00

Hver lørdag kl. 8.00-12.00 

Forkæl dig selv eller en du holder af

Der kan kun bookes telefonisk til hudpleje aftaler Hudpleje og Makeup artist

Vi bruger udelukkende 
miljøvenlige 

produkter fra 

Vi har nu udvidet vores salon

MED NY HUDPLEJEKLINIK
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Gør som
Torben og Pia

Ring til AudioNova
i dag og bestil tid til
en gratis høretest.

Gråsten 
Bomhusvej 1 
88 77 80 17 

ANNONCE

Jeg fi k klarhed om min hørelse 
på under en halv time

Ved du, at du kan vælge et 
privat hørecenter, hvor:
•  du springer de o� entlige

ventelister over

•  du får personlig behandling,
og der er god tid til dig

•  du prøver høreapparaterne
hjemme, før du beslutter dig

...  og hvor du stadig kan få nye
høreapparater fra kr. 0,-     
(efter o� . tilskud)

Pia og døtrene opfordrede ham til at gøre 
noget ved høreproblemet. ”Mange aftener 
kunne vi næsten ikke se  � ernsyn sammen, 
fordi Torben skruede så højt op. Han havde 
også svært ved at høre, hvad der blev sagt, 
når vi var ude til selskaber,” fortæller Pia.

Så Torben bestilte tid til en høretest hos 
AudioNova. ”Jeg syntes jo ikke selv, at jeg 
havde et problem, men det fi k jeg hurtigt 
vished om, da jeg fi k resultatet af min hø-
retest. Og da jeg så fi k et par nye små hø-
reapparater med hjem på prøve, kunne jeg 
straks mærke forskellen. Pludselig kunne 

Et høretab kommer ofte snigende, og man 
mærker ikke altid selv, at man hører mindre 
og mindre. Det er tit ens nærmeste, der først 
lægger mærke til høretabet. Det var også 
tilfældet for Torben Pers fra Vejle, da han – 
takket være sin familie – endelig fi k klarhed 
om sin hørelse.

”Jeg har nok længe haft problemer med hørel-
sen. Det var især, når jeg så TV sammen med 
min kone Pia og vores tre døtre, at det blev 
tydeligt, at jeg havde svært ved at høre. Vi 
kæmpede om � ernbetjeningen, for de syntes, 
at jeg skruede alt for højt op,” fortæller Torben. 

jeg høre lyde, som jeg ikke har hørt længe, 
f.eks. fuglefl øjt og lyden af computerens 
tastatur. Jeg havde helt glemt de lyde.”

Til glæde for hele familien.
”Det er en fornøjelse at kunne høre ordent-
ligt igen. Det er vigtigt for mig, både privat 
og når jeg på arbejdet har møde med med-
arbejdere og kunder. Jeg er positivt overra-
sket over, hvor nemt det var. Det har faktisk 
ikke været svært for mig at vænne mig til 
høreapparaterne. Jeg mærker slet ikke, at 
jeg har dem på.” 

Pia tilføjer: ”Nu er det bare dejligt, at han 
kan høre igen. Det giver bedre livskvalitet 
for os begge to, og jeg er mindst lige så glad 
for Torbens høreapparater, som han selv er. 
Jeg kan kun anbefale, at man får tjekket 
hørelsen, så snart problemerne begynder at 
dukke op.  Jo før, jo bedre, så der kan blive 
gjort noget ved det. Så gør man sig selv og 
sin familie en stor tjeneste.”

Høretestdag 
25. februar
Få testet din hørelse gratis.
Bestil tid nu.

Stort loppemarked i Gråsten
Af Helle Blindbæk

På søndag den 21. februar 
kan man som afslutning 
på vinterferien komme 

til stort loppemarked i 
Ahlmannsparken i Gråsten.

Her kan man gøre en god 
handel og støtte et godt 
formå.

Her vil der være alt at 

finde: tøj, smukke hånd-
arbejder, kongelige porce-
lænsfigurer, smykker, nips, 
LP, bøger og hvad hjertet 
ellers kan begære.

Der er åbent fra kl 

10.00-15.00 og der er gratis 
adgang.

Der vil være mulighed for 
at købe drikkevarer, kaffe.

Stand
Hvis man ønsker at deltage 
med en stand kan man leje 
et bord for kr. 100.

Tilmelding og betaling 
sker til Rådhuskiosken, 
Gråsten.

Det er Lokaludvalget for 

Kræftens Bekæmpelse, 
som arrangerer loppemar-
kedet og overskuddet går 
ubeskåret til Kræftens 
Bekæmpelse. 

Stor donation fra Røde Kors i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Røde Kors, Gråsten do-
nerede i alt 426.909 kr. 
til humanitært arbejde i 
2015. Heraf de 132.523 
kr til humanitært 
arbejde i foreningens 
lokalområde i Gråsten. 

Det oplyste forman-
den Thomas Brink 
Thomsen på foreningens 
generalforsamling.

25.000 kr blev doneret til 
Røde Kors sundhedscentre-
ne i Aarhus og København 

og 140.000 kr til hjælpear-
bejdet i Nepal, Myanmar 
og Cambodja. 129.386 kr. 
blev overført til landsorga-
nisationen til brug for Røde 
Kors generelle humanitære 
aktiviteter i Danmark og 
internationalt. 

”Alt sammen kun muligt 
takket være afdelingens 

mange frivillige og samar-
bejdspartnere samt donatio-
ner af tøj, møbler og mange 
andre ting fra mennesker 
i Gråsten og omegn som 
gennem deres donationer 
ønsker at støtte Røde Kors 
humanitære arbejde”, sagde 
Thomas Brink Thomsen.

Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede 
sig efter generalforsamlin-
gen med Thomas Brink 
Thomsen som formand, 
Kaj Nygaard som kas-
serer, Grethe Bangsgaard 
som sekretær samt med 
Bente Schmidt, Marie 
Edemann og Lissy 

Andersen som menige 
bestyrelsesmedlemmer.

Anne-Mette Rathsach, 
ønskede ikke genvalg, idet 
hun senere på året flytter 

til Sjælland. Bestyrelsen 
vil på et senere tidspunkt 
konstituere sig med en ny 
næstformand. 

Røde Kors i Gråsten er i god 
gænge, og der var 
en god stemning på 
generalforsamlingen.

 Foto Tove Hansen
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Tilbudende gælder til og med lørdag den 20. februar
Nogle produkter for� ndes kun i begrænset mængde 

Ikke alle farver og str. for� ndes på lager 
Tilbudene gælder kun lagervarer. Med forbehold for udsolgte 

varer , manglende leveringer, fejl, prisændringer samt o� entlige 
indgreb. Alle priser er afhentningspriser inkl. 25% moms

SPAR OP TIL 463,-

SPAR OP TIL 379,95 SPAR OP TIL 299,-

SPAR OP TIL 431,25 SPAR OP TIL 126,25 SPAR OP TIL 395,- SPAR OP TIL 799,-

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

RESTSALG I BYGMA GRÅSTEN 
Kom ind og gør en god handel af arbejdbeklædning
Vi har fundet en masse rester frem derfor sælger vi dem til uhørte lave priser 

100,-

100,- 100,-

FRIT VALG

400,-
100,-

200,- 200,-

FRA

100,-
SPAR OP TIL 599,-

ARBEJDS SHORTS ALM. ELLER THERMO 
KEDELDRAGTER
LR 1033
LR 5038

ARBEJDS KNICKERS

SWEAT JAKKE VEST

PILOTJAKKER

JAKKERVESTE
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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 hulmurs- 
isolering 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

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

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

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

V/Allan Johannsen
Vinduer · Døre · Køkkenmontering · Om- og tilbygning

Tlf. 51 96 51 69
Egevej 5, Adsbøl · 6300 Gråsten · CVR 35747788

Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

Tørsbøl Byg
ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993

- Murermester
- Maler
- Fliselægger
Aktuelle vinterpriser

20% rabat
ved ordrer over kr. 50.000,-

Kontakt os på tlf. 21 42 15 08
mail: bauen.mit.thiel@gmail.com
Se hvad vi laver på www.bauen-mit-thiel.blogspot.de

CVR 34 22 35 72

Gråsten VVS / Bred VVS ApS
Ahlmannsvej 12 D · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS
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Tilbuddene gælder hele februar og kan afhentes efter ønske dog senest den 1. maj 2016

GR
ÅS

TE
N

Kom ind i Superbrugsen Gråsten inden den 1. marts og køb et 

DEAL BEVIS og hent dealen når du har brug for den (senest 1. maj 2016)

Deal
Gråsten

DEAL BEVIS

DealGråsten

DealGråsten

10 stk. 
højtbelagte smørrebrød  
Uspecificeret 

Spar 44 %

KUN

160,-

Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten ·  Tlf. 73 65 26 00 
Delitatessen · Tlf. 73 65 26 09

Bolleplade til 12-15 pers.  
 

Kødpakke fra slagteren 
Ca. 1000 g.  Koteletter
Ca. 1000 g.  Nakkefilet
2 stk.  Svinemørbrad
Ca. 1000 g.  Gullasch
Ca. 1000 g. Hakket oksekød 8-12
Ca. 1000 g. Hjemmelavet medister
4-5 stk.  Engelsk bøf af tyksteg
 

Bolleplade til 12-15 pers.  

Spar 47 %

KUN

225,-

Bolleplade til 12-15 pers.  

DealGråsten

Spar 53 %

KUN

450,-

Kødpakke fra slagteren 

DealGråsten
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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 indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

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

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 21. februar kl. 11.00 ved Niels Refskou

ADSBØL KIRKE
Søndag den 21. februar 

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 10.30

ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 11.00 ved Maya Ravn.

Højmesse

KVÆRS KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 9.30

ved Niels Refskou

NYBØL KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 10.30 
ved Marie Hammer. Kirkeka� e 

RINKENÆS KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 9.00

ved Marie Hammer

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 9.00

ved Lis-Ann Rotem

ULLERUP KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
21.02.2016, 14.00 Uhr, Gottesdienst in Holebüll

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13

Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

Det lille Teater, Gråsten
1972-2016 44 år med teater

10 års 
Jubilæumsrevy

Instruktør: Anne Marie Brodersen
Kapelmester: Bjarne Tønnies

Fredag den 4. marts kl. 18.30 (få billetter)
Søndag den 6. marts kl. 15.00
Søndag den 6. marts kl. 18.30

Tirsdag den 8. marts kl. 18.30 (udsolgt)
Torsdag den 10. marts kl. 18.30 (udsolgt)
Fredag den 11. marts kl.18.30 (udsolgt)

Søndag den 13. marts kl. 18.30
Mandag den 14. marts kl. 18.30 (få billetter)
Tirsdag den 15. marts kl. 18.30 (få billetter)

Torsdag den 17. marts kl. 18.30 (udsolgt)
Fredag den 18. marts kl. 19.00 (udsolgt)

Der oprettes ventelister til alle dage
Pris søndag eftermiddag kr. 140,00 

inkl. kaffe og kage

Pris om aftenen kr. 200,00
inkl. 3 stk. revysnitter og kaffe

Billetbestilling på tlf. 7465 3767
eller www.lilleteater.dk

Kværs forsamlingshus
Lokale aktører opfører 

PARASITTERNE
Parasitterne er en historie om en millionøse, 
som vender hjem og tager ophold i familiære 

omgivelser hos familien Gruesen.
Gruesen er mægler og ligesom andre, 

lever han af at snyde andre. Oline, 
hans kone siger ofte ”Gruesen, du 

er den dejligste mand i verden”

Men er han nu også det?? 

Pris kr. 85,-

Generalprøve søndag den 21. februar
kl. 14.00

Opførsel tirsdag den 23. februar
kl. 19.00

Opførsel fredag den 26. februar
kl. 19.00 

Inkl. kaffe, småkager og boller

Dilletant

Hip hip hurra
tillykke med de 70 år Bedstefar.

Tusind tak for en super fest.

Knus fam.
Dahl Hansen

Hej i to
Stort tillykke med

kobberbrylluppet den 16. februar
Håber i har haft en dejlig dag

Hilsen Mor og Far

Kære Gerda
Et stort tillykke med
din 70 års fødselsdag

den 17. februar.
Hilsen Jacob

Hjertelig tak
for den store opmærksomhed på min fødselsdag.

En kærlig hilsen til alle fra
Katrine Lassen

Bryggen 13 st mf, Gråsten

Fødselsdag
I anledning af min 75 års fødselsdag.

Vil det glæde mig at se venner, bekendte og familie.
Lørdag den 20. februar 2016 fra kl. 10.00 - 13.00

På Havnevej 90.
Med venlig hilsen.

Aage H Duus

Søndagscafè
Søndag den 6. marts kl. 12.00 – ca. 14.00

i Ahlmannsparken Gråsten
Dagens middag: Gule ærter med � æsk.

1 glas vin, øl eller vand og kaffe.

Pris kr. 80,-

For 60 + der ønsker at hygge sig og spise sammen med andre

TILMELDING SENEST DEN 29. FEBRUAR
Til Anne Køcks tlf . 2334 0905

Gråsten

Konstitution
Bestyrelsen for Gråsten 
Handelsstandsforening 
har konstitueret sig med 
Gunnar Hattesen som 

formand, Kim Vagner som 
næstformand, Allan Gellert 
som sekretær og Jette 
Pertou som sekretær. 
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Gråsten 
Bedemandsforretning

Dødsfald i udlandet - dødsfald på andet sygehus - hvad så?

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

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

”At opfylde ønskerne for de nærmeste 
er vores vigtigste opgave”.

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Vor kære Henning

Henning Bergholt
er uventet taget fra os

Egernsund, den 13. februar 2016

I kærlig erindring

Karin
Anette og Stig, Trine og Palle, 
Klaus og Susanne, Per og Anne

børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Egernsund Kirke
lørdag den 20. februar kl. 11.00

Højtideligheden slutter ved kirken

Dødsfald
Maria Dalgas, Rinkenæs, 
er død, 90 år. 

Dødsfald
Fhv. dyrlæge Hans Hansen 
Kaad, Gråsten, er død, 89 
år.

Han var født og op-
vokset i Guderup på Als. 
Han fulgte i faderens 
fodspor, og blev ud-
dannet dyrlæge fra Den 

Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole.

Efter færdige embeds-
eksamen i 1957 fik han 
ansættelse i faderens dyrlæ-
gepraksis, som han overtog 
to år senere.

I 1971 grundlagde han 
sammen med sin ven, 
Lorenz Rasmussen, Det 
Alsiske Dyrehospital.

Som 59-årig afhændede 
han sin praksis, og virkede 
derefter i 10 år som vete-
rinær dyrlæge på Danish 
Crown slagteriet i Blans.

Sammen med sin hustru, 
Lisa, flyttede han i 1999 til 
Gråsten. 

Han var lidt af en bogorm 
og læste mange krimier, 
han var en god fortæller 
og han nød at diskutere 
den politiske situation med 
gode venner.

I ægteskabet voksede to 
børn op, Hans Jørn bor i 
Randers, og Ulla i Slagelse.

Udover sin kone og to 
børn efterlader han sig fem 
børnebørn. 

Vilde med dilettant i Kværs
Af Søren Gülck

Kværs-dilettanterne er 
klar til premieren tirs-
dag den 23. februar i 
Kværs Forsamlingshus.

Årets dilettantstykke hed-
der ”Parasitterne”, og in-
struktør er Anette Thaysen. 
Hovedrollen spilles af Hans 
Jørgen Albrechtsen, og 9 
aktører er på scenen i denne 
klassiker af forfatteren 
Soyas. Parasitterne er hans 
mest berømte skuespil. 

Dilettantstykket er en 
både barsk, men også mor-
som historie om mennesker, 

der lever af at snyde andre, 
mens de på overfladen 
giver udtryk af at være helt 
almindelige. 
Parasitterne er en skræm-
mende karikatur af 
småborgerlighed, misun-
delse og gemenhed, som 
er personificeret i mægler 
Gruesen og hans forsagte 
kone Oline.

Gruesen er en skruppelløs 
bedrager, en menneskelig 
parasit, som snylter på 
enhver, der er mindre snu 
og mindre moralsk.

Det får en amerikansk 
millionøse at føle, da hun 
lejer et værelse i »familiære 

omgivelser« hos Gruesen 
i deres rotteplagede Villa 
Vennely, hvor den hjemlige 
uhygge hersker. Her bygges 
der op til en forfærdelig 
historie, der ender ganske 
anderledes, end Gruesen 
havde tænkt sig.

Stykket varer to 
timer. På rollelisten 
er Dagny Thomsen, 
Jørgen Brodersen, Jesper 
Albrechtsen, Hans 
Jørgen Albrechtsen, 
Merissa Hansen, Bente 
Freelund, Dorthe Poulsen, 
Bjarne Poulsen og Jens 
Christensen og i kulissen 

sidder Hanne Slothuus som 
sufflør.

Dilettantforestillingen er 
tidligere opført i samarbej-
de med KTUIF, men i år er 
det Kværs Forsamlingshus, 
som står som arrangør.

Der er generalprøve 
søndag den 21. februar kl. 
14.00, præmiere den 23. 
februar kl. 19.00 og stykket 
opføres igen fredag den 26. 
februar kl. 19.00.

Billetprisen er 85 kr, inkl. 
Kaffe, småkager og boller i 
pausen. 

Kværs-dilettanterne er klar til at opføre Soyas berømte skuespil ”Parasitterne”. Foto Søren Gülck 
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Aktivitetscenteret på
Gråsten Plejecenter 
afholder følgende arrangementer, hvor alle borgere 

fra Sønderborg kommune er velkommen.
Der er mulighed for at købe ka� e, 

the og kage til pris 25.00 kr.
Til enkelte ture eller arrangementer er der betaling for 
deltagelse, - prisen vil fremgå ud for arrangementet.

Foredrag om inkontinens:
Er emnet stadig tabu?
Hvad er inkontinens? 
Hvad kan jeg selv gøre?
Hvor kan jeg få hjælp?

Arrangementet er gratis – tilmelding 
nødvendig senest den 17. februar 2016 
til Lena Steenholdt på tlf. 27 90 03 02 
eller pr mail lstl@sonderborg.dk

Foredrag ved Annette Elisabeth Carstensen, 
inkontinenssygeplejerske, 
Sønderborg kommune

Mødested: Gråsten Plejecenter, 
i fællesrummet

Onsdag den 24. februar kl. 14.00-16.00

Mulighed for køb af kaff e og kage

Foredrag om at bo på 
Gråsten Plejecenter:
Hvordan kommer jeg i betragtning 
til en plejehjemsbolig?
Der vil være en rundvisning 
på plejecenteret.

Arrangementet er gratis – tilmelding 
nødvendig senest den 7. marts 2016
til Lena Steenholdt på tlf. 27 90 03 02 
eller pr mail lstl@sonderborg.dk

Aktivitetsmedarbejder Lena Steenholdt 
og Lone Iversen fortæller om 
dagligdagen på Gråsten Plejecenter 

Mødested: Gråsten Plejecenter,
i fællesrummet

Onsdag den 9.marts kl. 14.00-16.00

Mulighed for køb af kaff e og kage

Foredrag om det tidligere 
Gråsten fortalt i billeder:

Arrangementet er gratis – tilmelding 
nødvendig senest den 9. marts 2016
til Lena Steenholdt på tlf. 27 90 03 02 
eller pr mail lstl@sonderborg.dk

Foredragsholder Else Egholm, Gråsten.

Mødested: Gråsten Plejecenter,
i fællesrummet 

Onsdag den 16. marts kl. 14.00-16.00

Mulighed for køb af kaff e og kage

Mandag den 21. marts tur i egen 
bil, evt. mulighed for samkørsel til
Sort sol i Tønder
Pris: 75 kr. incl.1 sandwich, 1 øl eller 
vand og kaff e, som betales ved tilmelding.

Tilmelding nødvendig senest 
den 14. marts 2016
til Lena Steenholdt på tlf. 27 90 03 02 
eller pr mail lstl@sonderborg.dk

Der gøres opmærksom på, at der 
ikke er mulighed for toiletbesøg, 
da vi er ude i naturen.

Vadehavet og Sort Sol 

Mødested: Gråsten Plejecenter, Husk pas

Afgang kl. 15.30

Sort sol er et naturfænomen, der kan opleves 
forår og efterår, når stærene samles i store 
fl okke for overnatning, f.eks. i Tøndermarsken. 
Lige før stærene slår sig ned i tagrørene for 
natten, danner de store fl okke af fugle mønstre 
på himlen, der næsten formørker solen, heraf 
navnet Sort Sol. Skulle vi være heldige, at der 
kommer en rovfugl forbi, kan vi måske opleve 
”stæreballet” J 
Turleder: Naturvejleder Bo Tonnesen

FELSTED KIRKE

HUN GIK NEDENOM 
OG HJEM

Foredrag arr. af Felsted kirke
Tirsdag den 23. februar i Damms Gård kl. 19.00 

Da Lone Vesterdal netop havde født sit � erde barn, 
opdagede hun og ægtemanden Jens, at han var alvorligt 

syg med en hjernesvulst, som var ondartet. Ca. et 
år e� er dør Jens, og det klassiske teodice-spørgsmål 

meldte sig for Lone, som mange mennesker har grublet 
over gennem tiden: Hvordan kan Gud tillade ondskab 

og lidelse i verden, når Han er god, kærlig og almægtig?
På den ene side skulle Lone, som præst, 

forholde sig til en god og helbredende Gud, 
som udlægges i kirken, og på den anden side 

var uretfærdigheden en alvorlig faktor i hendes 
liv med en syg mand og � re mindre børn.
Da Lones mand var død, begyndte hun at 

tænke over den lidelse og det tab, hun havde 
været igennem, og som er så godt beskrevet i 

kristendommen. Det var hér Lone Vesterdal fandt 
trøst, for selvom hendes liv var endt et andet sted, 
end hun havde regnet med, var det ikke en � asko 

- gennem � askoen strålede opstandelsens lys.
Lone Vesterdal kom igennem sit livs sværeste 

tid og fandt lykken igen, takket være de 
ressourcer, hun havde at trække på som præst, 

men ikke mindst som kristent menneske.
Kom og hør det gribende foredrag, ”Nedenom og 
hjem – perspektiver på tab og tro”, tirsdag den 23. 

februar kl. 19.00 i Damms Gård, Gråstenvej 12,
som er en gribende 

fortælling om at � nde 
mod midt i en ekstremt 

svær tid med sorg og tab.

Entre 50 kr.

Skatspil
Det blev Jens-Fredi 
Schultz, der løb med sejren, 
da Gråsten Skatklub holdt 

klubaften. Nr. 2 blev Sven 
Eirdorf, Gråsten, og deref-
ter fulgte John D. Hansen, 
Alnor.

I alt 56 spillere deltog. 

Næste klubaften er onsdag 
den 24. februar kl. 18.30 i 
Ahlmannsparken. 

Alf vælter 
kegler
Af Ib Buchbjerg

Kegleklubben Alf i Gråsten 
har fire hold, som er 
tilmeldt turnering i Dansk 
Kegle Union. 

Holdene har nu afsluttet 
2. runde af de 6 runder i 
sæsonen. De tilmeldte hold 
består af 4-mands hold.

3. division afgiver 80 kast, 
serie 1. og 3. afgiver 60 kast 
og serie 4. afgiver 40 kast 
per runde.

I serie 1 opnåede Alf 3 
1582 kegler og har nu i alt 
6369 væltede kegler sva-
rende til en 6. plads.

I serie 3 opnåede Erlings 
piger 1572 kegler, i alt 6176 
kegler, svarende til en 5. 
plads. 

I serie 4 opnåede3 GFB 
112 1041 kegler, i alt 4000 
kegler svarende til en 5. 
plads.

3. division Alf 1 spiller 
først den 20. februar. 

Stamper
På A.D. Jørgensens Vej i 
Gråsten blev der stjålet en 
stamper og andre ting fra 
en varebil 

Motorcykel efterladt
Af Gunnar Hattesen

På hjørnet af Bækbjergvej i 
Rinkenæs har der siden 19. 

december stået en gammel 
motorcykel.

Beboerne har kontaktet 
politiet, men motorcyklen 

er ikke meldt stjålet. Nu vil 
de gerne, om ejermanden 
fjerner den. 

Borgerne på Bækbjerg vil gerne have fjernet en motorcykel, som i to måneder har skæmmet 
deres udsigt. Foto Tove Hansen



17

General 
forsamling

i Det lille Teaterhus og Det lille Teater
Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30 og kl. 20.15
i Det lille Teater, Ladegårdskov 14, 6300 Gråsten.

Dagsorden ifølge lovene.

Det lille Teaterhus
Tage Nielsen

Formand

Det lille Teater
Ole Gaul Nilum

Formand

ADSBØL 
BORGER 

FORENING
Indkalder til

GENERALFORSAMLING 
Fredag den 11. marts kl. 18.30

i klubhuset
Dagsorden jf. vedtægterne kan 

ses på www.adsboel.net

Efter den ordinære generalforsamling 
afholder vi ølsmagning. Deltagelse 

i ølsmagning koster 150 kr.

Tilmelding og betaling til Pia Feldstedt 
senest den 26. februar.

Vel mødt
Bestyrelsen

Se mere på www.sønderborggarden.dk

ÅBENT HUS
Er du glad for musik og har du lyst til

at spille musik – så se her!

Sønderborg Garden holder
Åbent hus 

Onsdag den 24. februar
– onsdag den 2. marts

Tirsdag den 8. marts og
onsdag den 16. marts

kl. 19-21

Sted: Humlehøj skolen, Stråbjergvej 3,
6400 Sønderborg

Indgang modsat ende som svømmehallen.

 Du kan starte som elev, når du er fyldt 8 år.

Mandag den 21. marts kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

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 vært med kaffe og kage
Efter generalforsamling foredrag ved Søren Rye

Gråsten

General
forsamling

Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort 
i SuperBrugsens kiosk frem til den 16. marts 2016

Gæst i år 

Søren Rye

Billetter 
afhentes 
i kasse 1

Gråstens U-12 drenge i jysk 
Champions league
Af Mogens Hansen

Gennem hele vinteren 
har Gråsten Boldklubs 
U–12 drenge deltaget 
i en jysk udgave af 
Champions League, 
hvor kun 36 hold fra 
hele Jylland er inviteret.

Inden årsskiftet mødte de 
Lyseng iF, Aarhus, Kolding 
og Vadum medens de i det 
nye år har været i gruppe-
spil med Varde og Lyseng. .

Når alle hold har mødt 
hinanden 2 gange slut-
ter det hele med et stort 
finalestævne i Esbjerg den 
9. april.

Klubben, spillerne og 
træneren er selvfølgelig lidt 
stolte over, at drengene blev 
inviteret med i dette for-
nemme selskab, og selv om 
det er klubber med mange 
flere spillere og hold i denne 
årgang, Gråsten møder, har 

spillerne gjort det godt og 
lært rigtig meget.

Alle omkring holdet 
glæder sig til finalestævnet i 
Esbjerg, ligesom de glæder 
sig til den ordinære turne-
ring starter senere i april, 
for da skal de jo vise, hvad 

de har lært ved at møde 
nogle rigtig gode modstan-
dere hen over vinteren. 

De dygtige U-12 drenge samt deres trænere Sabu Petersen og Bo Hagge i deres nye spilletrøjer.

Butikstyve
En kvik borger i Gråsten 
henvendte sig onsdag kl. 
15.45 til en forbi kørende 
politipatrulje og fortalte, at 
han netop havde overværet 
et butikstyveri i Netto.

Tyvene var kørt i retning 
mod Kruså. Politibilen 
kørte i samme retning og 
fik på Sønderborgvej kort 
før Kruså stoppet en bil 
med fire polske statsborgere 
i alderen 18-34 år. 

I bilen havde de en ind-
købsvogn fyldt med daglig-
varer. Fyrene blev anholdt 
og taget med på stationen i 
Sønderborg. 
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www.broagerkirke.dk

TEMADAGE I BROAGER SOGNEGÅRD

“Livet er livet værd”
Torsdag den 25. februar kl. 19.00

”Jeg nægter” ved Sognepræst i Vor Frue Kirke, 
Aarhus - Marianne Frank Larsen

Marianne Frank Larsen genfortæller romanen 
”Himmerige og Helvede” af den islandske forfatter 

Jon Kalman Stefansson. Den er en medrivende 
og dybt bevægende historie om at miste de 

mennesker, man ikke kan undvære. Om ordenes 
magt til at redde det tabte fra glemslen og om den 
uventede ømhed mellem mennesker, der gør, at 

livet alligevel bliver værd at leve. Himmerige og 
helvede er en opbyggelig bog om død, sorg og tab.

Onsdag den 2. marts kl. 19.00
”Livet er livet værd, så sjusk ikke med det, brug det”

ved Højskoleforstander Jørgen Carlsen,
Testrup Højskole

Jørgen Carlsen havde oprindeligt en meget akademisk 
tilgang til livet og måtte fi nde sine rødder, inden 
han kunne blive højskoleforstander med noget at 
sige til mennesker: “Jeg taler op til eleverne og 

forsøger at knytte det, jeg taler om, sammen med 
noget, de også har interesse i eller kærlighed til. 
Under det hele ligger overbevisningen, at livet er 

livet værd, så sjusk ikke med det, brug det.”

Mandag den 7. marts kl. 19.00
Med livet og døden i hænderne ved Jacob Birkler 

Lektor, ph.d. Formand for Det Etiske Råd
Bioteknologi sætter os i stand til at skabe, fastholde 

og afslutte liv på en lang række nye måder. Men 
det, vi ‘kan’ gøre, hænger ikke altid sammen med 
det, vi ‘bør’ gøre. Hvilke udfordringer opstår, når 
vi lægger livet og døden i menneskets hænder? 

Aktuelle etiske spørgsmål fra arbejdet i Det 
Etiske Råd med særlig fokus på dilemmaer i 

forbindelse med livets begyndelse og afslutning.

Søndag den 13. marts kl. 14.00
Livskvalitet – Og hvad det så er… ved Lone Hertz 

For Lone Hertz skifter begrebet livskvalitet betydning 
hos de forskellige kulturer, religioner, nationer, 
mennesker, aldre, ja, sommetider fra dag til dag, 

nemlig når skæbnen griber ind i vores liv – og hvad 
følger så deraf? Selv søger Lone Hertz livskvalitet 

og forandringen til det gode, at gro som menneske, at 
kunne skabe lys og glæde i sig selv – og især hos vore 

børn. Vi må give børnene en åndelig substral, så de 
kan blive “grønne” mennesker og ikke mindst præget 

af den kristne etik. Vi voksne kan lappe på os selv, 
men det er vores børn og unge, som grundlæggende 

kan – og må – forandre verden til det bedre.

 Entré og kaffe 25 kr. Alle er velkomne

Dødsfald
Walther Christian Hansen, 
Egernsund, er død, 77 år. 

Bryllup
Marie Louise Hansen og 
Brian Hermansen bliver 
gift lørdag den 20. februar 

2016 kl 14.30 i Broager 
Kirke.

Festen holdes på Bovrup 
Gæstgivergård i Bovrup. 

Ulovlig kniv
En 34-årig mand blev 
forleden taget med fire 
gram hash og en ulovlig 

kniv på sig ved Skippergade 
i Egernsund.

Manden blev sigtet for 
begge forhold. 

Ældre slog til tønden Af Søren Gülck

På Broager Plejecenter 
(Vesterdalen) slog byens 
yngste og ældste i skøn for-
ening  katten af tønden.

Det var festligt udklædte 
børn fra den private børne-
have i Broager, som hjalp 
til med at få slået hul på 
tønden til stor glæde og 
morskab for plejecentrets 
beboere.

Efter tøndeslagningen 
var der søde sager og hjem-
mefyldte fastelavnsboller til 
alle. 

De ældre på Broager 
Plejecenter morede sig over 
at slå katten af tønden.
 Foto Søren Gülck

Slagsmål
To midaldrende mænd på 
54 år og 53 år røg torsdag 
eftermiddag i totterne på 
hinanden i Egernsund.

Skænderiet endte med, 
at den 54-årige gav den 
53-årige to knytnæveslag i 
ansigtet.

Det gav rifter og blød-
ninger, og den 53-årige 
klagede efterfølgende over 
ømme fortænder.

Den 54-årige mand blev 
sigtet for vold og kan nu 
gå og vente på, at episoden 
skal afgøres i retten. 

Service skal 
medbringes
Af Frede Weber Andresen

De personer som har 
tilmeldt sig Ældre Sagen 
Broagers søndagscafe den 
21. februar skal huske at 
medbringe tallerken, bestik, 

glas og kop, som man skal 
bruge ved arrangementet. 
Søndagscafeen finder sted 
i Kernehuset, Broager 
Plejercenter, Møllegade 18, 
Broager. 

Hærværk
Der blev forleden begået 
hærværk mod en bil, der 
holdt parkeret på Havnevej 
i Egernsund.

Ukendte gerningsmænd 
knuste med en ukendt 

genstand bagruden på en 
Seat Cordoba. 

Ingen var inde i bilen, så 
politiet betegner det som 
hærværk. 

Vandt 
lærlinge-DM
Det blev automatikmekani-
ker Emil Stenkjær Hansen, 
Broager, som efter tre dages 
hårdt arbejde gik af med 
sejren, da der forleden var 
DM i Skills i Fredericia.

Hen ved 60.000 tilskuere 
mødte op for at se, mærke 

og smage på håndværker-
uddannelserne. 
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Kødpakke
1 kg Koteletter
1 kg Medister
8 stk Benløse fugle
1 kg Hakket oksekød
1/1 Bayonneskinke
1 kg Ribbensteg
8 stk Gordon bleu

Ved køb af kødpakken 
Få et tilgodebevis på 8 stk 
ringridderpølser som
kan afhentes efter den 2. maj

Bestil nu og afhent senest
den 1. april

39500
Kan bestilles på tlf. 73441517

UNDER 
½ PRIS

FLERE VARIANTER

FLERE VARIANTER

Gulerods
brød

Nøddekrans

Matilde Kakaomælk
3x1 ltr

1500

4 stk

2500

2000

Skinke Schnitzler 
eller Skinke i tern

Vaffel is

Carte Dor is

Kærgården

Pringles

Pepsi
Kondi 
Nikoline

1 kg

4000

2x6 stk

2500
2500

200 gr

900

SLAGTER DEAL

1000

150 cl

1000
+ embl

LAV SELVPIZZA
Pizza dej
Coop revet ost
Pizza sauce
Skinke strimler
Coktail pølser
Peperoni

Frit valg

1000

Broager

B A G E R A F D E L I N G E N

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med 
lørdag den 20. februar 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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ÅBNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Se mere på vores 
webshop

10% RABAT
PÅ ALLE ELCYKLER

I BUTIKKEN

*Der tages forbehold 
for evt. lakskader

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice 

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice 
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 - din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Principia Vola
med 7 gear.
før kr. 5499,-

nu kr. 3849,-

F. EKS DISSE

Nishiki Pro Air
med 18 gear og 

skivebremse
før kr. 6599,-

nu kr. 5499,-

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Spar op til 30%
på udvalgte modeller

BROAGER BILSYN
v/ Christian Jørgensen

Smedevej 8, 6310 Broager ∙ Telefon 61 60 08 08
www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk 

Din lokale synshal og motorkontor

Kongevej 86, Gråsten
NYE ÅBNINGSTIDER

Tirsdag
08:00 - 17:00 

Onsdag
08:00 - 17:00 

Torsdag
08:00 - 17:00

Smedevej 8, Broager 
NYE ÅBNINGSTIDER

Mandag
08:00 - 16:30 

Tirsdag
08:00 - 16:30 

Onsdag
08:00 - 16:30 

Torsdag
08:00 - 16:30 

Fredag
08:00 - 15:30

NYT

FOR 
PERIODISK 

SYN

350,-

Book nu på www.broagerbilsyn.dk

Skoleelever spillede vinterferie ind med skak
Af Gunnar Hattesen

Der blev spillet skak til 
Skolernes Skakdag på 
Broager Skole. 

Hele 120 elever fra 5., 7. 
og 8. klasse gav sig fredag i 
kast med skak, og der blev 
spillet fire runder. 

Der var en hyggelig 

stemning med småsnak i 
lokalet, hvor ca. 120 elever 
fra 5. - 7. - 8. klasser på 
Broager Skole.

Der var holddyst klasse 
mod klasse.

Eleverne hyggede sig 
med det, og turneringen 

blev ledet af Per Hugener-
Ohlsen og Jarik Peazynski.

Når der blev sagt “action” 
rejste alle eleverne sig, og 
rykkede til næste skakbræt, 

hvor de så lynhurtigt skulle 
sætte sig ind i, hvorledes 
brikkerne stod, for så at 
spille videre med nye opstil-
linger og ny makker.

Hele turneringen varede 
et par timer, hvorefter der 
var medaljeoverrækkelse 
til vinderne, og diplom til 
alle klasser. Herefter kunne 
eleverne gå på en velfortjent 
vinterferie. 

Skoleelever på Broager Skole 
gav sig fredag i kast med 
skak.

 Foto Tove hansen
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VILLA
 113 640 1943 4 3
 K f d n C

 Energi
D

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

845.000
1.553

 
4.125/3.340

Udbetaling 45.000

Gråsten
Kirkegårdsvej Sag: 703-00872 Tlf: 74441698

NY PRIS

VILLA
 165 498 1930 6 2
 K f d n C

 Energi
C

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

1.995.000
1.572

 
9.895/7.898

Udbetaling 100.000

Gråsten
Skovvej Sag: 703-00544 Tlf: 74441698

 1996 95 1 4 1
 d K C n F

 Energi
D

Købspris
Boligydelse pr. md.

 

245.000
4.690

 
 

 

ANDELSBOLIG

Egernsund
Sundet 

VIRKELIG GOD                            
PLANLØSNING 

Sag: 703-00874 Tlf: 74441698

 133 833 1966 5 1
 K f d n C

 Energi
E

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

995.000
1.123

 
4.972/3.966

Udbetaling 50.000

VILLA

Gråsten
Nørretoft, Kværs

LIGE TIL AT                                      
FLYTTE IND I

Sag: 703-00781 Tlf: 74441698

SUPER                               
FAMILIEVILLA 

VILLA
 154 842 1974 5 1
 K f d n C

 Energi
D

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

1.195.000
1.865

 
5.957/4.753

Udbetaling 60.000

Gråsten
Stjerneparken Sag: 703-00870 Tlf: 74441698

 141 384 1979 5 2
 K f d n C

 
 

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

845.000
1.687

 
4.216/3.364

Udbetaling 45.000

VILLA

Egernsund
Teglparken Sag: 703-00825 Tlf: 74441698

Gråsten
Bækbjerg, Rinkenæs  125 836 1978 4 1

 K f d n C
 Energi
G

SOLGT

home Broager præsenterer... home.dk

BROAGER
v/ Merete Lund Brock & Henning Brock
Ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74441698
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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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

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved

GENERAL
FORSAMLING

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30
Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens årsberetning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Indkommende forslag.
7. Valg ifølge vedtægterne.

På valg er:  Arne Mandrup
  Gudmund Thomsen
  Inge Staugaard
  Tina Nielsen
  Palle Andersen

8. Valg af Suppleant.
9. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen sendes til 
fungerende formanden Ann Grant

Højlund 19. Vester Sottrup senest den 16. februar
Foreningen er vært ved et mindre traketement.

Venlig hilsen bestyrelsen

LOKALHISTORISK FORENING 
FOR SUNDEVED

afholder

GENERALFORSAMLING
mandag den 7. marts 2016 kl. 19

i foreningshuset på Bakkensbro Skole, Bakkensbro 6,
Ullerup, 6400 Sønderborg

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen foreslår at ændre valgperioden for besty-
relsesmedlemmer fra at være 3 år til fremover at
være 2 år.

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag af
Jens Ove Hansen, Nordborg, og Arne Jessen, Nybøl.
Arne Jessen vil indlede med emnet ”Fra Bismarck til
Sarajevo”, og Jens Ove Hansen fortsætter med
emnet ”Første Verdenskrig i familiens fodspor”.

Foreningen er vært ved kaffen. Af hensyn til trakte-
mentet bedes tilmelding til generalforsamlingen ske
senest torsdag den 3. marts til John Solkær på tele-
fon 21 21 55 52 eller johnsolkaer@gmail.com - eller
til Folker Svane på telefon 74 46 17 40 eller 
mail@folkersvane.dk

Bestyrelsen
www.sundevedarkiv.dk 

Dødsfald
Kjeld Plovsgaard Callesen, 
Vester Sottrup, er død, 71 
år. 

Formand 
takker af
Af Gunnar Hattesen

Forsamlingsgården 
Sundeved indkalder sine 
hen ved 300 medlemmer til 
generalforsamling onsdag 
den 24. februar kl. 19.30.

Formanden Arne 
Mandrup har på forhånd 
meddelt, at han ikke ønsker 
genvalg til bestyrelsen. 
Han har siden 2012 været 
i spidsen for sognets sam-
lingssted, som i den periode 
har kørt godt med en masse 
arrangementer.

På valg er også Gudmund 
Thomsen, Tina Nielsen, 
Inge Staugård og Palle 
Andersen, som alle er klar 
til genvalg. 

130 til koncert 
i V. Sottrup
Af Gunnar Hattesen

I rækken af kendte 
kunstnere som gennem 
årene har givet koncert 
i Forsamlingsgården 
Sundeved, var det 
onsdag aften kommet 
til Ann-Mette Elten.

Hun er ikke mindst kendt 
fra det populære band "På 

Slaget 12" og dets mange 
hits.

Men hun har også gen-
nem årene slået sit navn 
fast som en fin fortolker af 
kendte danske sange.

Ann-Mette Elten havde 
godt fat i de 130 beta-
lende tilhørere, som sang 
med på sangene og var 
begejstrerede. 

Ann-Mette Elten havde godt fat i publikum, som sang med på de kendte sange. Foto Tove Hansen

Ponyer og 
heste mødes
Sundeved Rideklub ar-
rangerer i weekenden 
19.-21. februar et stævne for 
ponyryttere.

Ugen efter, fra den 26.-28. 
februar er det hestene tur.

Klubben har gennem de 
senere år manifesteret sig 
som en særdeles kompetent 
landsstævnearrangør. Det 
har resulteret i, at man de 
foregående år har fået posi-
tiv feedback fra både Dansk 
Ride forbund, ryttere og 
gæster.

Topryttere fra hele landet 
vil komme til stævnerne i 
Vester Sottrup, men der vil 
også være lokale ryttere til 
stede.

Faciliteterne i Sundeved 
Ride klub er meget 
publikum venlige, da de 
to store ridehaller ligger 
i åben forbindelse med 
hinanden, så tilskuerne kan 
følge med i, hvad der sker 
på både opvarmnings- og 
konkurrencebanen. 

Indbrud
Tyve forsøgte forleden at 
begå et indbrud i en villa på 
Påkjær i Nybøl.

Tyvene anvendte et koben 
til indbruddet, men det 
lykkedes dem ikke at bryde 
ind. 

Tre er på valg
Der er tre bestyrelses-
medlemmer på valg, når 
Avnbøl-Ullerup Vandværk 
mandag den 29. februar 
kl. 19.30 holder generalfor-
samling på BAKC, tidligere 
Bakkensbro Skole.

Det er Fritz Friedrichsen, 

Hans Callesen og Hans 
Daabeck, som alle er 
klar til en periode mere i 
bestyrelsen.

Derimod er vandværkets 
revisor, Martin Simonsen, 
ikke villig til genvalg. 

Årsmøde i BNS
Fodboldklubben BNS har 
indkaldt til ordinær gene-
ralforsamling mandag den 
29. februar i foreningens 
klubhus i Vester Sottrup.

På valg er formanden 
Kenneth Steger-Sølund og 
bestyrelsesmedlemmerne 
Peter Jørgensen, Jan Larsen 

og Peter Larsson, som alle 
er villige til genvalg.

BNS har omkring 220 
medlemmer. 90 af dem er 
voksne, som er tilknyttet 
senior- og dameafdelingen, 
som har fået ny træner, 
nemlig Karsten Krabbe. 
Resten er børne- og 
ungdomsspillere. 
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Hørt i byen
Politiet i Aabenraa stop-
pede forleden en 18-årig 
mand fra Gråsten, som 
kørte uden kørekort. 
Han er nu sigtet for at 
køre uden kørekort. 

Bente Carstensen, Grå-
sten, er blevet uddannet 
ny sosu-assistent fra So-
cial- og Sundhedsskolen 
i Aabenraa.

Der er nu fire beboere på 
Broager Plejecenter, som 
er over 100 år.

Gavekortene i Gråsten 
Handelsstandsforening 
er fortsat yderst popu-
lære. De handlende 
melder om et godt salg i 
2015. Årsagen er, at det 
er så bredt, at alle kan 
bruge det.

Bestyrelsen for Forenin-
gen for Kørestolsbru-
gere og Gangbesværede 
i Gråsten og Omegn 
har efter generalforsam-
lingen konstitueret sig 
med Svend Schütt som 
formand og Thomas Lo-
rensen som kasserer. De 
øvrige bestyrelsesmed-
lemmer er Ragnhild Nis-
sen, Christian Mathiesen 
og Margrethe Friis. 
Foreningen planlægger 
en tur til Bakken og til 
Danfoss Universe.

Politiet fik ikke det store 
med hjem, men kunne 
dog skrive en sigtelse 
efter en ransagning forle-
den en lejlighed på Borg-
gade i Gråsten. Politiet 
bankede på hos en 29-
årig mand kl. 16.30 med 
en ransagningskendelse 
i hånden. I mandens lej-
lighed fandt politiet 0,5 
gram amfetamin. 
Den 29-årige mand blev 
sigtet for overtrædelse 
af lov om euforiserende 
stoffer.

Danfoss vil inden længe 
indføre skruerobotter i 
sin produktion på fabrik-
ken i Gråsten. 
Nogle medarbejdere bru-
ger i øjeblikket op til 40 
procent af deres tid på at 
skrue skruer i. 

Pris 150 kr.
Billetter kan købes i
Gråsten Boghandel
og Matas i Gråsten

”Det skal være sjovt at blive gammel i Danmark” ved

Lotte Heise
Tirsdag den 8. marts
kl. 19.00
i Ahlmannsparken
i Gråsten
– Hvorfor mener man at ældre 

ingen smagsløg har?

– Hvorfor taler mange i der arbejder 
med ældre, ”babysprog”, eller endnu 
værre taler ned til de ældre borgere?

– Hvor er logikken når den ene hånd overhovedet ikke ved hvad den anden gør i 
vores kommuner, som altid fattes penge, men har ufattelig mange ansatte?

– Hospitalerne glemmer det ene og det andet, men de ældre har svært 
ved at råbe op og brokke sig – det er jo ikke alle der har en datter der 
hedder Lotte Heise der kæfter op – når tingene ikke er i orden.

– Hvorfor er livskvalitet et ord der reelt er forbeholdt 
mennesker under 75 år eller helt raske?

– I Danmark  mangler vi respekt for folk der er ”gamle” 
eller som ikke er helt super hurtige.

– Vi mangler empati og det er sørgeligt i et samfund som 
vores, hvor de fl este trods alt har rigeligt.

Dette og meget mere, samt et par personlige historier 
om at følge sin handicappede mor, gennem tykt og tyndt, 
underholder Lotte Heise med i 75 minutter.

Undervisning i 
IT foråret 2016

Ældre Sagen tilbyder følgende kurser og workshop 
i Ahlmannsparken, Gråsten, alle kan deltage.

KURSER:
Grundlæggende beregninger i Exel regneark,

start torsdag den 25. februar kl. 13.30-15.30, 2 torsdage
Pris kr. 80,-

Tekstbehandling med Word,
start onsdag den 9. marts kl. 10.00-12.00, 2 onsdage

Pris kr. 80,-

Vil IPad’en ikke samarbejde?,
start onsdag den 9. marts kl. 13.30-15.30, 2 onsdage

Pris kr. 80,-

Få styr på den digitale post,
start torsdag den 10. marts kl. 13.30-15.30, 1 torsdag

Pris kr. 40,-

Lær at bruge din PC’er,
start onsdag den 6. april kl. 10.00-12.00, 5 onsdage

Pris kr. 200,-

Foto- og billedbehandling,
start onsdag den 6. april kl. 13.30-15.30, 3 onsdage

Pris kr. 120,-

Vil din IPhone ikke samarbejde?,
start torsdag den 7. april kl. 13.30-15.30, 2 torsdage

Pris kr. 80,-

WORKSHOP:
Tablets, Android/Appel styresystemer,

start den 24. februar kl. 10.00-12.00, 1 onsdag
Gratis

Smartphone/iPhone, Android/Appel styresystemer,
start onsdag den 2. marts kl. 10-12, 1 onsdag

Gratis

IT-café hver mandag kl. 11 - 15, periode 11. januar - 09. maj,
i klublokalet i Ahlmannsparken

Gratis

Problemer med din PC, virus, sikkerhed, 
Skype, indstilling af f.eks. mus, lys i skærmen, 

bogstavsstørrelse mm. dette henvises til IT-cafeen.

Velmødt, vi glæder os til at se jer.

Gråsten

Tilmelding og spørgsmål kan rettes til:
Jytte Lorenzen 6133 5663 hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00

Tak fordi du handler lokalt 

Tøndeslagning i Adsbøl
Af Britta Kubiak

Adsbøl Borgerforening hav-
de god tilslutning til den 

traditionsrige fastelavnsfest 
i klubhuset.

Der deltog 17 voksne 
og 22 børn i løjerne, og 

de fik en hyggelig stund 
sammen. 

Børnene var festligt udklædte til fastelavnsfesten. Foto Britta Kubiak
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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

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1176Kontant 1.195.000
Ejerudgift pr. md. 2.094
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.709/4.617

Charmerende ejendom med skøn udsigt over marker
Charmerende nedlagt landbrug, beliggende tæt på Gråsten. Ejendommen er opdelt i
bolig og erhvervsdel, og har blandt andet en stor 1 sal med mange
gode anvendelsesmuligheder.

Bolig m2 170
Stue/vær 3/6 Opført 1930

Grund m2 6.254

NYHED

GRÅSTEN FELSTEDVEJ 19

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 780

Kontant 995.000
Ejerudgift pr. md. 1.520
Udbetaling 50.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.768/3.855

Moderniseret parcelhus i Nybøl
For enden af rolig villavej i Nybøl, sælges dette vandskurede parcelhus, der over de
seneste 3 år løbende er blevet moderniseret, så huset i dag fremstår som et moderne og
velindrettet hjem. Nybøl er en aktiv by med gode indkøbsmuligheder, bager og
velfungerende skole samt børnehave. Derudover ligger byen centralt i forhold til den nye
motorvej, som giver kort afstand til blandt andet Sønderborg og Aabenraa. Huset
indeholder bl.a. en dejlig stor vinkelstue med udgang til terrssen samt lækkert
badeværelse fra 2011.

Bolig m2 143
Stue/vær 1/4 Opført 1969

Grund m2 971

NY 
PRIS

NYBØL PÅHØJ 3

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1164Kontant 495.000
Ejerudgift pr. md. 1.610
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.662/2.074

Hyggeligt sommerhus nær Vemmingbund Strand
Sommerhus med mulighed for tilkøb af grund for kr. 425.000 eller ny lejekontrakt på 30
år! Indeholder: Lys stue med brændeovn. 2 værelser. Badeværelse. Køkken. Integreret
garage. skur samt disponiebelt rum.

Bolig m2 49
Stue/vær 1/1 Opført 1962

Grund m2 373

NYHED

VEMMINGBUND KASTANIEVEJ 8

Sagsnr. 1141

Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.359
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.360/2.715

Pæn vedligeholdt villa med moderne træk
Hyggelig villa centralt beliggende i Gråsten. Huset har et moderne "touch" idet
ejendommen er vandskuret og malet i lyse farver. Fra Gråsten er der kort afstand til de
større handelsbyer Aabenraa, Sønderborg og Flensborg, samt kort afstand til motorvej.
Indretning: Entré til fordelingsgang. Badeværelse med gulvvarme. Hyggeligt køkken.
Soveværelse med indbyggede skabe. Vinkelstue med plads til både sofa- og
spisebordsmøblement. Kælderetage med 4 disponieble rum samt et stort vaskerum og
udgang til haven. Tilhørende: Nyere rummeligt skur i hvidmalet træ. Sydvendt terrasse
med tilhørende skur.

Bolig/kld. m2 76/76
Stue/vær 1/1 Opført 1950

Grund m2 1.000

GRÅSTEN TREKANTEN 7

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1153

Kontant 2.495.000
Ejerudgift pr. md. 3.347
Udbetaling 125.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 12.112/9.653

Udsigtsvilla direkte ved Flensborg fjord
Her får du en unik udsigtsvilla, som er beliggende på en stor grund direkte til Flensborg
fjord. Der er gode udvidelsesmuligheder af boligen på grunden idet kun ca. halvdelen af
grunden er omfattet af strandbeskyttelseslinien. Indeholder bla.: Stort køkken/alrum fra
2008, med skøn udsigt til vandet og god spiseplads. Udestue, ligeledes med den skønne
udsigt til Flensborg Fjord. 2 badeværelser med gulvvarme, det ene med spabad.
Hjemmebar med god skabsplads. Soveværelse med loft til kip, og udsyn til fjorden. 2 fine
værelser med hyggelig hems.

Bolig/kld. m2 91/47
Stue/vær 1/3 Opført 1958

Grund m2 2.657

ALNOR GL FÆRGEVEJ 78

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1065

Kontant 600.000
Ejerudgift pr. md. 1.452
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.981/2.372

Stor villa med mange muligheder
Villa placeret centralt i Nybøl, der er en aktiv by med gode indkøbsmuligheder, bager og
velfungerende skole samt børnehave. Indretning: Stort bryggers. Soveværelse med
skabsvæg og adgang til husets badeværelse, samt et børneværelse. Værelset har
indbyggede skabe. Gæstetoilet. Køkken. Værelse med indbyggede skabe. Lys stue, med
terrassedør mod haven. Tilhørende: Stor forhave med diverse bede. Overdækket skur til
opbevaring. Køkkenhave. Garage. Redskabsrum. Ekstra redskabsrum. En billig villa til
"gør-det-selv manden", idet boligen trænger til en kærlig hånd

Bolig/kld. m2 152/5
Stue/vær 1/4 Opført 1969

Grund m2 789

TILBUD
ØNSKES

NYBØL LÆRKEVEJ 20

A
B
C
D
E
F
G
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Jernbanegade 38 - 6400 Sønderborg

UDSALG
35% rabat

 

FAHRENDORFF
OPTIK

Jernbanegade 38 – 6400 Sønderborg

Så handler du lokalt...

PÅ HELE BRILLEN
+

1 SÆT SOLGLAS GRATIS
Tilbudet gælder alle 

glas og stel i butikken, 
nogle stel er endda 
med 100% rabat
Rabat på stel gælder 
kun ved køb af glas

Op til 

100%
på brillestel

GRATIS SYNSPRØVE

74 43 00 10

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

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

BovAvisBovAvis

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.

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

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.

BovAvis

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Hønsekødretter

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter
Rathausstraße 6  D 24937 Flensburg 
Tlf: + 49 461 79776232/mobil: +49 176 32327283

7. €
Mandag fredag

Mellem ZOB 
og gågaden

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

ÅBENT HVER DAG: 11.30  14.30 & 17.00  22.00

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

UD AF HUSET
Kig forbi eller ring og bestil vore lækre 
kinesiske retter og til afhentning

Bu� et
Hver aften alle ugens dage
fra kl. 17.00 - 21.30

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

Lige ved
Zur Krone

Voksen
14,90 €

Børn t.o.m 10 år
7,00 €

Åbningstider: kl. 17.00 - 22.30 alle ugens dage

Bov Kro fejrede 
450 års jubilæum
Af Gunnar Hattesen

Bov Kro kunne fredag 
fejre 450 års jubilæum, 
og over 100 men
nesker viste interesse 
for at fejre det flotte 
jubilæum.

Kroen blev Kongelig 
Privilegeret kro i 1566, og 
er Danmarks 3. ældste kro.

Det var et stolt værtspar. 

Ragga Jonsdottier og 
Bjartur Peturson, som 

tog imod de over 100 
gratulanter.

Det islandske par har ser-
veret mad på kroen i godt 6 
år, og både kro og værtspar 
er i fin form med masser 
af selskaber og spisende 
gæster. 

Værtsparret Ragga Jonsdottier og Bjartur Peturson strålede af glæde, da de kunne fejre kroens 450 års jubilæum. Ægteparret 
har serveret mad på kroen siden siden 2009. Foto Tove Hansen

Mange kiggede forbi for at 
fejre Bov Kros jubilæum.
 Foto Tove Hansen



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

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

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

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

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

 
 

 
 

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

BOV KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 11.00
ved Kevin Asmussen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 19.30
ved Kevin Asmussen

HOLBØL KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 10.00
ved Hanne Christensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 9.00
ved Povl Callesen

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 9.00
ved Frederik Birkler

VARNÆS KIRKE
Søndag den 21. februar kl. 10.00
ved Povl Callesen

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 

Johannsen
Telefon 21 19 02 80

isj@bovavis.dk

Mediekonsulent
Sanne M. 
Damkjær

Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 

Conchi García
 

bovavis@graphos.dk

Reporter
Ditte Vennits 

Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 15.886
LEVERING: 

Post Danmark
TRYK: 

OTM Avistryk A/S

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Reporter
Johanne Rønn 

Olesen
Telefon 28 74 92 13

jro@bovavis.dk

Reporter
Pernille Kjeldtoft 

Hansen
Telefon 61 44 23 80

ph@bovavis.dk

BOV & HOLBØL SOGNE

Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træffes graver tillige 

på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

   Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker

 Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke

www.bovsogn.dk & www.holboelsogn.dk

Sogneaften ”Sangstafet”
Tirsdag den 23. februar kl 19.30 Rønshoved Højskole 

Litteraturkreds Jón Kalman Stefánsson
”Himmerige og Helved”

Onsdag den 24. februar kl 19.30 i kirkeladen

Åben salmebog 
Fredag den 26. februar kl 9.30 i Holbøl Kirke

6 Dages-kor
Fredag den 26. februar kl 19.30 – 21.00 i Kirkeladen

Fin afstemningsfest i Frøslev
Af John Levin

Traditionen tro minde-
des Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne 
afstemningen den 
10. februar 1920 med 
afstemningsfest på 
Frøslev Kro.

Afstemningstalen blev 

holdt af chefredaktør 
Jørgen Møllekær, Flensborg 
Avis, som mindede forsam-
lingen om, at 10. februar 
ikke var afstemningsdag 
i Sydslesvig, Zone 2, men 
derimod 14. marts.

Jørgen Møllekær gav 
en meget interessant 
beskrivelse af tiden om-
kring 1920, og han tog 

udgangspunkt i sin egen 
slægtshistorie de sidste 
4-5 generationer. Slægten 
stammede fra Königsberg 
i det gamle Østpreussen. 
Han berettede om slægtens 
op- og nedture afhængig 
af den politiske situation, 
han berørte de skiftende 
redaktører på Flensborg 
Avis og han fortalte om sit 

eget virke på begge sider af 
grænsen, som sluttede med 
hans egen ”hjemkomst” til 
fjordbyen som chefredaktør 
på Flensborg Avis.

Efter kaffepausen var der 
mange interessante spørgs-
mål til chefredaktøren og 
tilsvarende gode svar. 

Afstemningsfesten på Frøslev Kro blev en god og interessant aften. Foto Ditte Vennits Nielsen

Videre i 
talent-show
13-årige Sofie Amalie 
Moshage fra Padborg og 
13-årige Malika Nielsen 
fra Tilst ved Aarhus op-
træder lørdag aften i TV2-
årogrammet "Danmark har 
talent", fordi de forleden 
dansede sig videre.

De har de seneste uger 
danset vildt hårdt for at 
være klar til live-showet, og 
pigerne håber, mange vil 
sende en sms for at bakke 
dem op. 

2



27.016,51

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/sport
Med et OK Benzinkort kan du også støtte din lokale sportsklub til bedre 
træningsforhold. Hver gang du tanker en liter benzin eller diesel, giver 
OK 6 øre til din klub – uden at det koster dig en krone ekstra. Det er 
penge lige i klubkassen til nyt udstyr, turneringer og vedligeholdelse.

27.016 gange tak 
fordi du tankede penge til Bov IF

Til

Kroner inkl. moms

Den hyggelige kro tæt ved grænsen
Vestergade 3  •  6330 Padborg

Tlf. 7467 3204  •  www.froslev-kro.dk  •  info@froslev-kro.dk

Generalforsamling
Brugerrådet

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Onsdag den 09. marts 2016 kl. 13.30 
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:

Næstformand: Carlo Jensen, modtager genvalg
Kasserer: Karin Andersen, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Ernst Benkjer,
modtager genvalg.

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

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

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

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 brugerrådet 
vært ved et hyggeligt Bankospil

P. b. v
Formand

Mogens Thrane

Verdens næst længste knus
Af Gunnar Hattesen

Ægteparret Heidi 
Laumann og Thomassen 
fra Pad borg var meget tæt 
på at sætte verdensrekord 
i verdens længste knus, da 
parret deltog i en valentins-
event i Brede bro, som var 
arrangeret af Radio Globus.

Den tidligere verdensre-
kord lød på 26 timer, 26 
minutter og 26 sekunder.

Ni par deltog i eventen, 
hvor man skulle kramme 
hinanden stående med 5 
minutters pause hver anden 
time.

Det par, der krammede 
hinanden længst, ville 

vinde eventen og præmien 
på 10.000 kroner.

Da uret rundede den nu 
tidligere verdensrekord, 
var der tre deltagende par 
tilbage i konkurrencen.

Efter 40 timer, 43 minut-
ter og 42 sekunder måtte 
Heidi Laumann og Jesper 

Thomassen imidlertid 
smide håndklædet i ringen.

"Jeg kom simpelthen til 
at give slip på min mand. 
Jeg var bare så træt", lyder 
det fra Heidi Laumann, 
som måtte se sig slået af 
et par fra Øster Gasse ved 
Skærbæk, som klarede 5 
sekunder mere. 

Heidi Laumann og Jesper Thomassen gav hinanden knus i 40 timer, 43 minutter og 42 sekunder.
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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. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

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. 10.

www.opt ik -ha l lmann.dk
Flensborg 
+49-461-17617 

Sønder Løgum 
+49-4663-189990 

Aabenraa
74623470

Esbjerg 
75171742

Fredericia 
75925950

Haderslev 
74536068

Horsens 
75611600

Risskov/Veri Center 
86784337

Ikast 
97154515 

Kolding
75531053 

Odense 
63123230 

Padborg 
74673070

Ribe/Høm 
75441544

Sønderborg 
74422300 

Vejle 
75720512

Vojens 
Tlf. 74541550

N Y T Å R S G AV E

www.opt ik-hal lmann.dk

kr. 1000,–

N Y T Å R S G AV E

kr. 1.000,-*
Enkeltstyrke

kr. 1.500,-*
Flerstyrke

*Alle stel op til kr. 1.000,- Tilbuddet gælder frem til 29.02.2016

Beløbet bliver ikke udbetalt. Gælder ved et køb på minimum kr. 1.900,- 
Denne kupon kan ikke kombineres med andre kuponer. Kun 1 kupon pr. kunde.

Kuponen gælder frem til 29.02.2016 - Klip den ud og tag den med i butikken.

Hørecenter: -1894629

Vi ønsker alle et godt og festligt nytår, 
med et dejligt nytårstilbud!  
Alle stel i butikken med letvægtsglas  
inkl. super antirefleks og hærdning

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

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk

Følg os på Facebook under www.facebook.com/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

FAMILIFESTER
kan afholdes i vores bowlingcenter eller multisal

Fra 10 til 120 personer

Ring og hør nærmere

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,-

Padborg Skatklub
Der har været klubaften i 
Padborg Skatklub.

1. runde
Nr 1 Hans Emil Nissen, 
Bov, 1365 point
Nr 2 John Nielsen, Kruså, 
1012 point
Nr 3 Hans Jepsen, Bov, 
968 point

2. runde
Nr 1 Benny Stensdal, 
Padborg, 1144 point
Nr. 2 Åge Juhl, Padborg, 
1189 point
Nr 3 Hans Emil Nissen, 
Bov, 1028 point. 

Generalforsamling
i æ Ringriderforenings Venner

Tirsdag den 8. marts kl. 20.00 på Bov Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet skal være 
formanden i hænde senest 8 dage inden 

generalforsamlingen.

Bestyrelsen

æ Ringriderforenings Venner

afholder

Stort forårslottospil
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00
på Bov Kro
Mange fi ne gevinster – 54 spil 

Lottospillet afholdes som 
duppe spil på engangsplader 

Spilleplader sælges i sæt à kr. 130,-

18 Spilleplader med hver 6 kort spilles – 1 række 2 
rækker og 3 rækker – pulje spil og pause banko – 

mange fi ne gevinster & pengespil.

Husk medlemskort – gæstekort kan købes 
Dørene åbnes kl. 17.30 

Bestyrelsen

JORD 
MODTAGES
Overskudsjord, affaldsjord mv. 

modtages uden beregning.

HENVENDELSE: 
PREBEN 4016 7155

Pung
Tyve brød forleden ind 
i en personbil, der holdt 
parkeret på Ryttergabsvej 
i Fårhus. Fra bilen blev 
der stjålet en pung, der 
blandt andet indeholdt 
hævekort, sygesikringskort 
og kontanter. 
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Mød os på messen i Grænsehallerne den 27. - 28. februar 2016
Fribilletter i butikken så længe lager haves

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

Åbningstider: Man. - fre.: kl. 06.00 - 17.30. Lør./Søn.: kl. 06.00 - 16.00 — Bovvej 9 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 33 34 | Følg os på  

BOLIG & LIVSTILSMESSEN
27. - 28. FEBRUAR I GRÆNSEHALLERNE, KRUSÅ

Unge skal passe på 
deres hørelse
Af Gunnar Hattesen

Ægteparret Jytte og 
Tage Juhl i Bov er i fuld 
sving med at stable 
en stor høredag på 
benene. Den foregår 
lørdag den 20. februar 
kl. 10-16 på Folkehjem i 
Aabenraa.

"Vi håber meget, unge 
mennesker vil deltage. 
Mange lytter alt for meget 
til MP3. De spiller for 
højt, og det går ud over 
hørelsen", forklarer Tage 
Juhl, der er formand 
for Høreforeningen i 
Aabenraa-Haderslev-

Tønder, som har 150 
medlemmer.

"Typisk blev man tidligere 
hørehandicappet, når man 
var over 60 år. I dag oplever 
vi, at yngre mennesker på 

30-35 år er hørehandicap-
pede, fordi de har spillet for 
højt musik", lyder advarslen 
fra Tage Juhl. 

Jytte og Tage Juhl slår på en 
stor høredag et slag for, at 
man skal passe på sin hørelse.

 Foto Tove Hansen

LT-Natur kan lidt af hvert
Af Ditte Vennits Nielsen

Dennis Lorenzen og 
Klaus Tranum startede 
LT-Natur i 2010.

Det er et firma, som laver 
alt inden for murer- og 
tømrearbejde samt 
anlægsgartneri.

I starten var de kun to 
mand ansat, men i dag har 
de 10 ansatte.

De har travlt, men for 
dem er det vigtigt, at de 
ikke bliver større end de 
kan bevare jordforbindelsen 
i ordets rette betydning.

For deres force ligger helt 
klart i haven. De udfører 

også mindre ting såsom 
beskæringer og fælder træer, 
skærer op og fliser grenene. 

Messen i Grænsehallen 
ligger for LT-Natur på det 
helt rigtige tidspunkt, da 
havesæsonen står for døren, 
og det giver dem efterføl-
gende rigtigt meget arbejde 
at se frem til. 

Havesæsonen står for døren for LT-Natur, som deltager i Messen i Grænsehallerne.
 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Aut. Isolatør og ISO Paint Tagmaler

Kristian Bentzen - Skærbæk 29 46 25 64
www.dansktagisolering.dk

MØD OS PÅ STAND NR. 117

MØD OS PÅ STAND NR. 117
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ÅLING / TILBUD - GRATIS

PROFESSIONEL

ISOLERING
Isolér miljørigtigt og spar på energien...
VARME • KULDE • LYD • BRAND • TERMOGRAFERING

PROFESSIONEL

ISOLERING

TAGMALING

HAR DU TÆNKT TANKEN?
EN GOD ISOLERING

ER EN GOD INVESTERING!
BEDRE END PENGE I BANKEN

FÅ TILSKUD!
Vi garanterer vores kunder 
områdets største tilskud 

via Energistyrelsen

Afrensning og maling af
• ETERNITPLADER
• SKIFFER • TAGSTEN     

BE
TRYGGENDE

Ring og få et godt tilbud!
PRISGARANTI

Optimer din bolig 

med efterisolering, 

loftsisolering, hulmurs-

isolering eller isolering 

af etageadskillelsen.

Få et bedre indeklima,

dæmp støjgener og vigtigst 

også sparer du penge.

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

Varmepumper

A++

FLAGSHIP - HE9PKE
En topmodel fra 
Panasonic 

Varmepumpen er én af markedets 
mest økonomiske og har en 
SCOP-værdi på 4,90. 

Et godt valg til din helårsbolig eller 
sommerhus på op til 150 kvm, som 
bruger dyr elvarme. Varmepumpen 
har 8/10 graders grundvarmefunktion.

Varmepumpen kan naturligvis også 
køle, og på en varm sommerdag får 
du dermed mulighed for at holde din 
bolig i en behagelig temperatur.  

Fjern-
betjening 
medfølger

VI SES PÅ MESSEN I GRÆNSEHALLERNE

Få en tryg og varm hverdag

Skift fyr nu!

Effektivt gasfyr med et lavt strømforbrug 

Med Vaillants ecoTEC pro gasfyr med 4 års garanti, 
opnår du den bedste komfort og økonomi. Gasfyret er 
nemt at betjene, og du får det komplet monteret med 
aftræk og styring fra:

Pris på standardinstallation kr.      25.000,-
Håndværkerfradrag kr.         4.000,-
Tilskud fra Energi Midt kr.         4.000,-

Samlet installationspris kr. 17.000,-

Ring og få et godt og uforpligtende tilbud!

Mulighed for tilkøb af 

varmtvandsbeholder

VI SES PÅ MESSEN

I GRÆNSEHALLERNE

BOLIG & LIVSTILSMESSEN 27. - 28. februar i Grænsehallerne, Kruså

Flot karneval i Frøslev
Af Ditte Vennits Nielsen

Frøslev Kro inviterer 
hvert år børn fra 
Skov brynet og Sønder
mose Børne have til en 
festdag.

I år havde institutionerne 
valgt, at det skulle være 
karneval og ikke fastelavn. 
Forskellen er, at der ingen 
tøndeslagning var, men 
derimod sange, lege og 

konkurrencer samtidig med 
fantasifulde udklædninger.

Frøslev kro var vært ved 
boller og saftevand og bør-
nene nød sammenkomsten 
og sang og hoppede til den 
helt store guldmedalje. 

Børnene sang og hoppede til den helt store guldmedalje. Foto Ditte Vennits Nielsen 
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Des ign:  Poul  Henningsen

PH 3½-2½ 
BORD 
Design:  Poul  Henningsen

PH 3½-2½ 
BORD 

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså

Telefon 74 67 80 67

Nørregårdsvej 7 ∙ 2610 
Rødovre

Aut. el-installatør
Fjordvejen 12, Kollund
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Mød mig på 

Stand 32

Smykker lavet på eget værksted
 

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Find mig også på Facebook

Grænsehallerne, Kruså - 27.02. - 28.02.16

Vi ses!

SUVO
SUND VOGN

RUSTBESKYTTELSE
Din sikkerhed mod rust i bilen

SUVO er sund fornuft!
Hos Sønderjysk Undervognscenter sikrer 
vi din bil et langt liv uden rust. Jo tidligere 
du starter din  undervognsbehandling, jo 
længere holder din bil.

Hvis du starter behandlingen i tide så 
garanterer Suvo for at din bil holder.

ANTI-RUST

Egevej 24 - 6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24
www.biludenrust.dk

Vi ses på messen i 
Grænsehallerne 
den 27.- 28. februar

Sexoverfald på ung kvinde på 
Rønshoved Højskole
Af Steen Ole Hedelund Jørgensen

En 26-årig mand fra 
udlandet er blevet 
varetægtsfængslet til 
24. februar efter et 
påstået sexoverfald på 
Røns hoved Høj skole 
natten mellem fredag 
og lørdag.

En yngre kvinde også fra 
udlandet anmeldte sex-
overfaldet til politiet tidligt 
lørdag morgen. Politiet 
anholdte manden lørdag. 
Han blev fremstillet i 
grundlovsforhør og fængslet 
søndag.

Ved grundlovsforhøret 
krævede senioranklager 
i Syd- og Sønder jyllands 
Politi, Lars Viereck, man-
den varetægtsfængslet i fire 
uger. Dommeren valgte 

kun at fængsle den unge 
mand i 10 dage, fordi der 
kun blev fremlagt meget 
sparsomme og foreløbige 
oplysninger i retten. 

Sexoverfald efter 
fest på højskolen
Politiet vil ikke give detal-
jerede oplysninger om den 
formodede overfaldsmand 
og kvinden, der anmeldte et 
påstået seksuelt overgreb.

Efter avisens oplysninger 
er de to udlændinge i 
øjeblikket begge elever 
på Røns hoved Høj skole. 
De deltog i en elevfest på 
højskolen fredag aften, kom 
i snak og gik ind på et væ-
relse. Her forgreb den unge 
mand sig efter kvindens 
anmeldelse og de foreløbige 
afhøringer sig seksuelt mod 
hende.

Politiet har sigtet den 
udenlandske mand for med 
tvang at have tvunget sig til 
anden kønslig omgang end 
samleje.

Politiets undersøgelser vil 
afgøre, om sigtelsen skal ud-
vides til fuldbyrdet samleje.

Tilbud om krisehjælp
Rønshoved Højskole har 
tilbudt alle elever psykolo-
gisk krisehjælp. Det oplyser 
højskolens bestyrelsesfor-
mand, pastor emeritus Erik 
Jakob Petersen fra Gelsted 
på Vestfyn.

”Det er med stor be-
kymring og rystelse, at vi 
har erfaret, at politiet har 
indledt en efterforskning i 
en sag om seksuel krænkelse 
foregået på vores højskole”, 
lyder det fra formanden. 

Han tilføjer:

”Vores fokus og tanker 
er lige nu rettet mod den 
krænkede, vores elever og 
medarbejdere. Vi tilbyder 
i øjeblikket de elever, der 
ønsker det, psykologhjælp. 

Manglende opsyn
Flere elever har tidligere og 
også nu efter det påståede 
sexovergreb kontaktet avi-
sen og kritiseret, at opsynet 
på Røns hoved Høj skole er 
mangelfuldt bl.a. i den del 
af højskolen, hvor sexover-
faldet efter det oplyste skete. 

Kritikken går ud på, at 
elever, der har værelser 
uden for hovedbygningen, 
ofte føler sig chikaneret af 
andre elever, fordi skolens 
opsyn ved fester efter ele-
vernes oplysninger til avisen 
ikke er tilstrækkeligt og 
betryggende.

Avisen har forelagt kritik-
ken for forstanderparret 
Nina og Thue Kjærhus og 
bestyrelsesformand Erik 
Jakob Petersen, men ingen 
har svaret på avisens spørgs-
mål om opsynet. 

Dødsfald
Gyde Rudbeck Meyer, 
Padborg, er død, 86 år. 

25 års jubilæum
Specielpædagog ved spe-
cialpædagogkorpset, Jytte 
Lund Thusing, Oksevej 28, 

Padborg, har tirsdag den 1. 
marts 25 års jubilæum. 
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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
Diverse Tømrerarbejde

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

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

Mød os
på

Bolig &
Livstilsm

essen 20
16

Stand nr
. 87 HAL

3

www.LTnatur.dk

Nye låger
– monteret på 1 dag

Skift kun låger, skuffer, evt. 
bordplade og... dit køkken 
bliver som nyt med låger  
efter mål!

HEINRICH 
STEINBECH

T: 2941 1470KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

MØD OS TIL KRUSÅ-MESSEN D. 27. OG 28. FEBRUAR

SE MERE PÅ WWW.OKKR.DK

Ring og aftal tid  
til et gratis  
hjemmebesøg!

Kom og  
hør nærmere  
 og se vores  
store udvalg!

BOLIG & LIVSTILSMESSEN 27. - 28. februar i Grænsehallerne, Kruså

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

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

AUT. INSTALLATØR ELEKTRISKE ARTIKLER

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22

hhjensen-el@hhjensen-el.dk

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg Ring og få et uforpligtende tilbud

Malermester

Monika Petersen
Malermester

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

Din Kloakmester
Nyt - Renovering - stort eller småt
Ring til Kim

Entreprenørservice

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

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,  Tæ pper,  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

Din lokale håndværker BovAvis
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27. - 28. februar i Grænsehallerne, Kruså BOLIG & LIVSTILSMESSEN

Hørt ved Lyren
Finn Jørgensen, Holbøl 
Landbohjem, er blevet 
opereret for brok, og må 
ikke løfte tunge ting de 
næste to måneder.

Byrådsmedlem Lars Kri-
stensen fejrer sølvbryllup 
med sin kone Vibeke. 
Parret har inviteret ven-
ner og familie til fest på 
Padborg Brandstationen.

Mette Steen Andersen, 
tidligere elitesvømmer 
i Bov IF, fylder 25 år 
mens hun er på skiferie 
med sin kæreste og svi-
gerfamilie i Østrig.

Lars "má pak" Matzen 
fra Fårhus har udvidet 
sin vognpark med en 
pladstrækker

Naturmælk har udvidet 
deres sortiment i Super 
Brugsen Padborg, og 
deres produkter er også 
kommet til salg i Lokal-
Brugsen i Holbøl

Dorit Hyla, tidligere 
lærer, fejrede sin 70 års 
fødselsdag med en fin 
fest på Frøslev Kro.

Henning Hansen har 
overtaget posten som 
driftsleder på Padborg 
Vandværk efter Svend 
"Vand" Nielsen er gået 
på pension.

Både i Padborg, Holbøl 
og Gråsten er der rift 
om fhv. overlærer Bangs 
velskrevne bog om gårde 
og begivenheder i Bov 
og Holbøl Sogne 

Nu flages der atter med 
de nordiske flag ved 
grænseovergangen i Frø-
slev. Flagene har mang-
let i meget lang tid, 
fordi den ene flagstang 
har været knækket, og 
derfor har der ingen flag 
været. Det er alle flag 
eller ingen. 

Padborg Genbrugsbutik 
til fordel for børnene

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer.

Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

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

Årets hus i Bov
og Holbøl Sogne

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne 
ønsker at præmiere ”Årets Hus”.

Dette kan være renoverede bygninger i 
gammel stil samt nyopførte bygninger, der 

er tilpasset det eksisterende miljø.

Forslag med begrundelse skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 4. marts 

og skal sendes skriftligt til John Levin 
Stagehøjvej 22 A, Bov, 6330 Padborg.

Yderligere oplysninger kan ligeledes fås 
hos formanden på telf. 2367 6947

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne

Valdemarshus
Udfl ugt til København den

16. og 17. juni

Tag med på en to dages tur, vi skal 
se Cirkusrevyen og Korsbæk på 

Dyrehavsbakken.

Overnatning på Comfort Hotel i København.
Program for turen udleveres ved tilmelding.

Pris pr. person kr. 1.899,- Tillæg for enkeltværelse kr. 425,-

Depositum på kr. 800,- betales ved tilmelding.

Tilmelding senest den 24. februar til Karin 73768467

Brugerrådet
Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarsgade 11 Padborg

Generalforsamling
hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 på Bov Kro
Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 

formanden, Mads B. Larsen, i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

KRUSÅ HUSMODERFORENING

Generalforsamlingen
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00

i Grænsehallernes Multisal
På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

HUSK

inviterer til foredrag

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00
på Holbøl Landbohjem

Overinspektør og leder af Frøslevlejrens Museum

Dr. Phil Henrik Kristensen
fortæller om

De Hvide Busser
− set i et sønderjysk perspektiv

Foredrag og kaffe kr. 50,-

Alle er velkommen

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne

ÅBNINGSTIDER
Man- fredag ........kl. 8.30 - 17.30
Lørdag .................kl. 8.00 - 12.00

Jernbanegade 18 · 6330 Padborg Tlf. 74 67 23 28

Valdemarshus arrangerer 
tur til København
Af Mogens Thrane

Brugerrådet på 
Valdemarshus arrange
rer torsdag den 16. juni 
og fredag den 17. juni 
en todages bustur til 
København.

Efter opsamling kl. 9:00 
ved Valdemarshus kører vi 
op gennem Sønderjylland, 
over Fyn til København. 
Efter indkvartering på 
Comfort Hotel tæt på ho-
vedbanegården er der mu-
lighed for en en spadseretur 
på Vesterbrogade, tid til 
afslapning og omklædning 
inden bussen sidst på efter-
middagen kører til Bakken.

Vi skal opleve 
Cirkusrevyen fra teltets 
bedste pladser. Før revyen 
er der middag på Bakkens 
Perle, hvor der er reserveret 
bord til buffet. Og efter 
revyen er der tid til at se 
”Korsbæk på Bakken”, der 
åbnede i 2015. 

Byrundtur
På 2. dagen er det muligt at 
deltage i en kort byrundtur 
med bussen, som bl.a. kører 
forbi nogle af hovedstadens 
attraktioner - Amalienborg, 
Christiansborg, 
Marmorkirken, Børsen 
og Nyhavn. Bussen sætter 

deltagerne af ved Nyhavn, 
og herefter er der tid på 
egen hånd i København.

Der bliver tid til at spise 
frokost inden bussen midt 
på eftermiddagen forlader 
hovedstaden igen. Vi er 
tilbage i Padborg først på 
aftenen. 

Pris pr. person i dobbelt 
værelse er 1.899 kr. Tillæg 
for enkelt værelse er 425 kr. 

Depositum 800 kr. som 
betales ved tilmelding. 

Restbeløbet skal betales 6 
uger før afrejsen. 

Tilmelding senest 
24. februar 2016 til 
Valdemarshus, Karin 
Andersen tlf. 73768467

Yderligere information 
kan fås hos Mogens Thrane 
tlf. 2226 2034 Mail: 
mogens.thrane@gmail.com. 

Deltagerne skal på rundtur i København.

9



L u n d t o f t

Nedbrydning og Entreprenør

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Tlf. 7468 8628
Mobil 6092 5500

Alt i nedbrydning
www.genbrugstoemmerhandel.dk

FELSTED VANDVÆRK A.M.B.A.
afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30

i Felsted Forsamlingslokaler

Dagsorden ifølge vedtægterne.

www.Felsted-vandværk.dk

Vel Mødt !
Bestyrelsen

Andelsselskabet Kliplev Forsamlingsgaard
afholder

Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 10. marts kl. 19.30
på Kliplev Forsamlingsgaard
Dagsorden ifølge vedtægter. 
Mød op og giv din mening 
til kende. Og husk ingen 
kommer i bestyrelsen imod 
sin vilje eller ønske
Vel mødt
Bestyrelsen

126 spillede 
skat i Felsted
Af Gunnar Hattesen

Felsted Forsamlings
lokaler lagde søndag 
lokaler til en stor 
skatturnering med 126 
deltagere.

Dagens bedste spiller blev 
93-årige Hans Chr. Dall, 
Bovrup, som opnåede 
en suveræn 1. plads med 
3.243 point På 2. pladsen 
kom Kenneth Williams, 
Guderup, med 2.933 point 
efterfulgt af Sven Eierdorf, 
Gråsten, med 2.899 point. 
Turneringen startede kl. 10, 
og i middagspausen blev 
der serveret aspargessuppe.
Den store jubilæums-
turnering var arrangeret 
af Gråsten Skat klub for 
at markere klubbens 5 

års jubilæum. Klub bens 
formand, Ejner Marquart, 
er stolt over, at skatklubben 
i løbet af blot 5 år er blevet 
en af Danmarks største.
”Vi forsøger at bevare det 
gamle spil, og hvert år i 
januar-februar starter vi 
med at oplære nye medlem-
mer og opfriske kundska-
berne hos dem, der ikke har 
spillet i nogle år”, forklarer 
Ejner Marquart.
Klubben har klubaften 
onsdag i lige uger kl. 
18.30 i Ahl manns parken i 
Gråsten med start klokken 
18.30. 

Den 93-årige Hans Chr. Dall vandt suverænt skatturnerin-
gen i Felsted. Her får han overrakt vinderpræmien af Ejner 
Marquart. Forrest ses Werner Clausen. Foto Tove Hansen 

Medborgerhuset
Damms Gård

indkalder til

Generalforsamling
Mandag den 14. marts 2016

kl. 18.30
Dagsorden i� g. vedtægterne.

Arrangementet starter med fællesspisning.
Læs mere på www.dammsgård.dk

Bestyrelsen

Ægtepar blev Årets Felstedborger
Af Gunnar Hattesen

Årets Felstedborger 
blev Elise og Thor bjørn 
Larsen, som modtog 
prisen på generalfor
samlingen i Felsted
egnens Borgerforening.

Ægteparret arrangerer den 
første tirsdag formiddag i 
hver måned morgensang 
i Rejse stalden i Damms 
Gård.

Her samler de mere end 
50 personer, som glæder sig 
over at synge sammen.

Elise og Thor bjørn sør-
ger for at booke lokalet, 
de laver aftale med en 
pianist, som sammen 

med Thor bjørn på violin 
akkompagnerer.

Thorbjørn Larsen fortæller 
om de enkelte sange, mens 
Elise Larsen sørger for en 
lille blomst på klaveret.

Sammen har de fundet et 
skønsomt udvalg af sange 
fra Højskolesangbogen, der 
passer til årstiden. Hver 
gang lærer publikum nye 
sange.

Man synger en halv time, 
derefter er der kaffepause 
med medbragt kaffe eller 
lign., og så synger man igen 

i en halv time. Det er gratis 
at deltage. Der er ingen 
tilmelding. Man kommer 
bare med sin kaffe og sætter 
sig på en ledig stol og syn-
ger af hjertens lyst sammen 
med alle de andre.

Elise og Thorbjørns glæde 
og engagement smitter, så 
der kommer flere og flere 

til arrangementerne. Når 
klokken er 11 de tilstede-
værende glade og opløftede 
derfra, nynner måske på 
den sidste sang.

I begrundelsen lød det 
endvidere, at Elise og 
Thorbjørn Larsen skaber 
glæde hos mange med dette 
gode initiativ. 

Elise og Thorbjørn Larsen fik 
overrakt prisen som Årets 
Felstedborger.

afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

torsdag den 3. marts kl. 19.00
i tennislokalet, Felsted Hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne

Felsted Idrætsforening
-en forening i bevægelse

Dødsfald
Ester Helene Laasholdt, 
Felsted, er død, 80 år. 

Tøndeslagning 
i Tumbøl
Af Gunnar Hattesen

Festligt så det ud, da den 
kommunale dagpleje, 
Felsted-gruppen, holdt 
tøndeslagning i Tumbøl.

I Spejderhytten var der en 
dejlig pludren af de 22 børn 
og 6 dagplejemødre, som 

både havde arrangeret ud-
klædnings dag for børnene 
og tøndeslagning. Tønden 
indeholdt naturligvis sund 
slik til alle fordelt i små 
poser med navn på, så 
ingen blev glemt. Derefter 
var der fastelavnsboller og 
saft. 

80 mennesker hørte jazz på Damms Gård. Foto Tove Hansen

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

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 16. februar til og med

fredag den 19. februar 2016.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

MAX 1000 GR
PR KUNDE

695
PR 100 GR

18.-
PR PAKKE

BLAND 
SELV SLIK
Kg pris 69,50

LOTUS PAPIR
8 ruller toiletpapir eller
4 køkkenruller.
660-800 g/ 4-8 stk
Max kg pris v/1 stk 27,27

inviterer til

Årsmøde
Tirsdag den 8. marts kl. 18.00

på Kliplev Forsamlingsgård, Kliplev
Vi starter med spisning kl. 18.00 
og årsmødet begynder kl. 19.00 
– Underholdning ved ”Ganzone”

Medlemspris Kr. 75,-
Tilmelding til Karen Buchhave på telefon 74 68 01 70 

eller mail karenbukhave@hotmail.com
eller Heinrich Petersen på telefon 74 68 73 29

eller mail heinrich.petersen@mail.tele.dk
senest den 1. marts 2016

Lundtoft Lokalafdeling

Lundtoft Venstre klar til et aktivt år

Af Johanne Rønn Olesen

Mange ting blev diskute-
ret, da Lundtoft Venstre 

holdt generalforsamling 
på Damms Gård, hvor 
både borgmester Thomas 
Andresen, og den ny 

udvalgte folketingskandidat 
Mogens Dall, deltog. 

Ud af vælgerforeningens 
88 medlemmer deltog 

omkring 20 i generalfor-
samlingen, hvor Karsten 
Riis Schmidt blev genvalgt 
som formand med klapsal-
ver fra hele forsamlingen.

Bestyrelsen består der-
udover af Birgit Møller 
som næstformand, Anders 
Jessen som kasserer, Kirsten 
Billund som sekretær, samt 
Brian Marcussen og Hans 
Peter Knutz.

Året 2016 var dermed 
skudt i gang for Lundtoft, 
Venstre, hvor folketings-
kandidaten Mogens Dall 
har sin hjemmebane.

Visioner for fremtiden
Efter generalforsamlingen 
præsenterede Mogens Dall 
planerne for sin kommende 
valgkampagne, og han 
lagde ikke skjul på, at han 
glædede sig til at trække i 
arbejdstøjet og indfri væl-
gernes forventninger.

Aktuelle oplæg
Aftenen bød også på oplæg 
fra regionsrådsmedlem 
Hans Philip Tjetje, som be-
rettede om det politiske ar-
bejde i Region Syddanmark 
og byrådsmedlem Karina 
Rogat fortalte om arbejdet i 
byrådet. 

Forsamlingen diskuterede 
livligt den aktu-
elle politiske situation.
 Foto Johanne Rønn Olesen 

S i Lundtoft støtter Lüth
Af Gunnar Hattesen

Socialdemokraterne 
i Aabenraakredsen 
skal have ny 
folketings kandidat.

28-årige Anne Sina med-
delte i efteråret, at hun 
ikke ønskede at genopstille. 
Hun har været folketings-
kandidat ved de to seneste 
valg og sad i Folke tinget fra 
1. januar 2014 til 18. juni 
sidste år. 

På generalforsamlingen i 
Social demo kratiets Parti-
forening i Lund toft på 
Damms Gård i Felsted 

anbefalede forsamlingen 
den 54-årige advokat 
Henrik Lüth fra Aabenraa 
som Aabenraa kredsens nye 
folketingskandidat.

Henrik Lüth er født i 
Tønder, opvokset i Løgum-
kloster og har i 10 år boet i 
Aabenraa. Han er gift med 

Dorthe, som er pædagog og 
parret har to børn.

Ifølge formand for Lund-
toft socialdemokratiske 
partiforening, Poul Erik 
Lauridsen, sker opstillingen 
af Aabenraa kredsen nye 
folketingskandidat på en 
generalforsamling den 7. 
marts.

Henrik Lüth nævnte på 
mødet i Felsted, at han vil 
arbejde for at få løst de søn-
derjyske problemer, så som 
dobbeltspor ved Ting lev 
og de skattemæssige pro-
blemerne med pendlerne i 

de sønderjyske kommuner. 
Henrik Lüth lovede at blive 
boede i Aabenraa, hvis han 
bliver valgt til Folketinget.

Der var på mødet en livlig 
debat, hvor byrådsmedlem 
Kim Brandt gav en briefing 
om, hvad der sker i byrådet 
i Aabenraa. Partiets borg-
mesterkandidat Karsten 
Meyer Olesen kom med en 
strategi for det kommende 
kommunevalg i 2017. 

Henrik Lüth

Felsted får en 
ansigtsløftning
Et større anlægsarbejde 
går nu i gang i Felsted.
Torvet, haven syd for 
Damms Gård og den 
tomme grund på Grå sten vej 
36 bliver renoveret og for-
skønnet. Arbejdet forventes 
at vare ca. 10 uger.

Sidste led i områdefornyel-
sen i Felsted er startet, hvor 
anlægsarbejdet på torvet og 
haven syd for Damms Gård 
er gået i gang. Pro jek tets 
entreprenør har allerede 
plantet træer på de private 
grunde langs Grå sten vej, 
sådan som ejerne har øn-
sket det i forbindelse med 
områdefornyelsen.

Torvet får et grønt præg 
med mulighed for både op-
hold og parkering. I haven 

ved Damms Gård opstilles 
mindestenen, der tidligere 
har stået på torvet, og Fel-
steds borgere får mulighed 
for at plante stauder i haven. 
På Gråsten vej ved Damms 
Gård bliver der lagt et 
”bånd” af brosten for at 
sænke bilisternes hastighed, 
og i uge 14 begynder udvi-
delsen af parkeringspladsen 
ved Gråsten vej 36, der også 
får et grønt præg.

Borgernes egne ønsker
Planerne for denne sidste 
del af områdefornyelsen er 
udarbejdet med udgangs-
punkt i de ønsker, der er 
kommet fra Fel steds borgere 
under de åbne borgermøder, 
som blev afholdt i 2015.

”Jeg glæder mig til snart at 
kunne se det endelige resul-
tat af Fel sted bor gernes store 
engagement i deres by. Med 
renoveringen af torvet og 
hovedgaden i Fel sted får vi 
skabt en rigtig god synergi 
med Damms Gård som 
byens naturlige samlings-
sted”, siger Philip Tietje 
(V), formand for Vækst- og 
Udviklings udvalget.

Område fornyelsen har 
desuden omfattet opkøb 
og renovering af Damms 
Gård, opsætning af byporte 
og afholdelse af en temadag 
med fokus på energirenove-
ring af huse.

Områdefornyelsen er støt-
tet af midler fra LAG, A.P. 
Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal, Ud-
lændinge-, Integrations- og 
Bolig ministeriet samt 
Aabenraa Kommune. 
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Sagsnr. 1171Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.223
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.439/2.739

Ejendom med stort potentiale
I hyggeligt villakvarter i Felsted, på stille villavej, ligger denne lille hyggelige villa. I
Felsted findes der både indkøbsmuligheder, børnehave, skole, fritidsaktiviteter,
børnetøjsbutik, skohandler m.m..

Bolig m2 102
Stue/vær 1/2 Opført 1974

Grund m2 770

NYHED

FELSTED BØGEVANG 5
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Sagsnr. 1029

Kontant 195.000
Ejerudgift pr. md. 488
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 1.065/821

Helårsgrund uden byggepligt
Helårsgrund beliggende i attraktiv landsby med hidtidig befolkningstilvækst.
Byggegrunden er placeret midt i et villakvarter, ud mod grønt område, med mulighed for
bebyggelse et sted, hvor der allerede er liv og naboer. Vejen Vårhøj, er lavet med flere
vejindsnævringer, der sikrer at farten fra biler er i en lav og beboelsesvenlig fart. På
grunden er der ingen bopælspligt til den ejendom der kan blive etableret på grunden.
Derfor kan grunden også anvendes som ferieboligbyggeri. Ved placering af 1,5 plans hus
bagerst på grunden, kan der blive udsigt til Flensborg fjord.

Grund m2 931

O p f ø r  d i n / j e r e s
d r ø m m e b o l i g !

RINKENÆS VÅRHØJ 29

Sagsnr. 1139

Kontant 595.000
Ejerudgift pr. md. 1.552
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.889/2.335

Villa i børnevenligt kvarter
Klassisk 70'er parcelhus. Ejendommen er beliggende i Padborg, hvor vi finder
indkøbsmuligheder, tog- og busforbindelser, børnehave mm.. Fra byen er der ikke langt til
den helt nye Lyreskovskole i Bov. Indretning: Entré til fordelingsgang med indbyggede
skabe. Værelse. Køkken i lyst inventar. Bryggers med faste skabe. Stor vinkelstue med
store vinduer mod haven. Badeværelse. 2 værelser med indbyggede skabe. Soveværelse
med skabsvæg. Badeværelse med kar, bruseniche, toilet samt bidet. Til huset hører:
Flisebelagt terrasse. Garage. Flere skurer.

Bolig m2 148
Stue/vær 1/4 Opført 1970

Grund m2 791

PADBORG HEDEBYVEJ 20
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Sagsnr. 1121

Kontant 725.000
Ejerudgift pr. md. 1.244
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.477/2.813

Renoveret villa grænsende op til åbne marker
Hyggelig villa i Bovrup. Beliggende i den lille landsby bovrup på sydsiden af Aabenraa
Fjord. Indretning: Pæn indgangsparti med entré. Stor stue. Værelse. Funktionelt køkken.
Bryggers med plads til vaskefaciliteter. Fyrrum. Viktualierum. Stort værksted. Badeværelse.
1 sal: Repos. Badeværelse. Værelse med indbyggede skabe. Soveværelse med dør direkte
til et stort børneværelse. Tilhørende: Stort skur med plads til haveredskaber samt
værksted. Flisebelagt terrasse, der følger huset rundt, fra hovedindgangen til baghaven,
separat terrasse med læhegn, samt fritliggende udestue.

Bolig m2 151
Stue/vær 3/3 Opført 1936

Grund m2 784

BOVRUP BOVRUP STOREGADE 13
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Sagsnr. 1133

Kontant 2.895.000
Ejerudgift pr. md. 3.995
Udbetaling 145.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 14.038/11.189

Unik beliggenhed med Slotssøen og Gråsten Slot som nabo
Ejerlejlighed under opførelse med en unik beliggenhed centralt i Gråsten og med direkte
udsigt til Gråsten Slotssø og Gråsten Slot og med fælles grønt område. Lejligheden er på
ca. 170 kvm med tilhørende altan samt carport med redskabsrum. I trappeopgangen
bliver der udover trappe også etableret elevator. Opvarmning er fjernvarme med
gulvvarme i alle rum. Skabe m.m. er fra Sønderborg Køkken. For nærmere oplysning mht.
indretning samt medfølgende inventar m.m. henvises til  materialebeskrivelse som
udleveres ved henvendelse til mægler.

Bolig m2 170
Stue/vær 1/3 Opført 2015

Etage 2 tv

GRÅSTEN SLOTSGADE 21 1 TV

Sagsnr. 1140

Kontant 1.695.000
Ejerudgift pr. md. 1.944
Udbetaling 85.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.067/6.526

Skøn villa centralt i Gråsten
Flot vedligeholdt villa centralt placeret i Gråsten. I Gråsten er der tog/busstation, gode
indkøbsmuligheder, gode institutioner og fritidsaktiviteter. Indretning: Stort bryggers med
gulvvarme. Gæstetoilet. Stort køkkenalrum med god skabsplads. Spisestue med plads til
større spisebordsmøblement. Stue med brændeovn samt udgang til overdækket terrasse.
Kontor. Soveværelse med skabsvæg. Badeværelse med gulvvarme. 2 børneværelser.
Disponiebelt rum. Tilhørende: Stor carport og garage. Redskabsskur. Stort brændeskur.
Stor overdækket terrasse med plads til havemøblement.

Bolig m2 147
Stue/vær 2/3 Opført 1973

Grund m2 1.059

GRÅSTEN MÅGEVEJ 7
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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

Sagsnr. 1154

Kontant 1.200.000
Ejerudgift pr. md. 1.368
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.737/4.640

Ældre nedlagt landbrug, med ca. 5 ha. jord, med stisystem til statstsko-
ven med prinsesse søerne.
Ældre nedlagt landbrug, med ca. 5 ha. jord. Det er beliggenheden der sælger
ejendommen her, hvor du enten ved renovering eller nybyggeri, kan få dit hobbylandbrug i
naturskønne omgivelser. Ejendommen sælges ved tilbudgivning: Købstilbud skal være
skriftlige, angive et fast beløb og fremsendes i lukket kuvert senest d 01. marts 2016 kl.
12.00, hos Estate Gråsten, Sundsnæs 19, 6300 Gråsten. Kontakt Estate Gråsten for
nærmere vejledning. Den anførte pris i salgsprospektet  er kun vejledende.

Bolig m2 131
Stue/vær 3/4 Opført 1900

Grund m2 49.611

GRÅSTEN EGEDAM 4
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