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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

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Vi gentager succesen

BOMULDSGARN
FRA MAY FLOWER

50 g i � ere farvevariationer

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

Kun pr. nøgle 10,-

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

Smørrebrødsfestival
Fredag den 18. marts kl. 18.30
Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 158,-
Børn under 12 år  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ½ pris
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

RESERVERE BORD

GRÅSTEN
PADBORG

ET 
SUPER 
GODT 

TILBUD

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00 
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36 
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

SLAGTEREN 
TILBYDER

Ta’ 1 kg kun

30,-

TILBUD GÆLDER
TORSDAG + FREDAG + LØRDAG
Friskhakket svinekød 8-12%

GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten
Tlf. 74654422 · E-mail: 4890@bogpost.dk

SLUTSPURT
BOGUDSALG

1 STK.

kr. 25,- 
5 STK.

kr. 100,- 

RESTAURANT FISKENÆS
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten  mail: os@privat.dk

Husk bordestilling nødvendigt 73654228 eller 40421816

ONSDAG DEN 2. MARTS:
Glaseret skinke med � ødekarto� er og salat

ONSDAG DEN 16. MARTS:
Karbonader med stuvet ærter og gulerødder sam karto� er

ONSDAG DEN 23. MARTS:
Kong Fiddes livret

ONSDAG DEN 30. MARTS:
Steget og paneret � æsk med 
karto� er, persillesovs og surt

Spis
hvad du kan

kr. 89,-

Comfort 

600,-

Comfort 

700,-
Rolling soft 

900,-

Smarte forårssko fra GABOR

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

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

Fra 1. marts ændrer vi åbningstider i 
SuperBrugsen Gråsten:

Vi har fra denne dato åbent alle ugens dage
fra kl. 7.00-20.00

Lagkagehuset har åbent mandag-fredag kl. 7.00-19.00
og lørdag-søndag kl. 7.00-18.30

P A D B O R GG R Å S T E N

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

FRIT VALG
FRIT VALG

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

Lurpak smør eller smørbar
250 g

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

Peter Larsen 
kaffe
400 g, grå

Pr pose kun

22.,-

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

Pr stk

10.,-

Tingleff bønnekaffe
500 g, vælg mellem
Santos eller
Java blanding

200 gr kun

30.,-

Pr pose

35.,-

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

TELEFON 7467 3334

Brød bagt med svedjemel fra Lolland 
Oldtidsrugbrød og Landbrød 

Cherrytomater
På stilk, 500 g, kl. 1

Pr bakke

1295

Pr stk

695

GÆLDER HELE UGEN
FRUGT/GRØNT TILBYDER

Iceberg salat
Spanien, kl. 1

Bogø chokolade
Lilla æske

I BUTIKKEN FRA ONSDAG DEN 2. MARTSNYHED 
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 1. marts til og med lørdag den 5. marts 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

SPAR 30,95

SPAR 12,00

KOM OG SMAG, 
FREDAG FRA 

KL. 12.00-18.00"

DELIKATESSEN TILBYDER
Røget sardel eller leverpølse
fra Als

DELIKATESSEN TILBYDER
Ægge/reje salat eller 
frokostsalat

DELIKATESSEN TILBYDER
4 stk. smørrebrød +
2 x ½ Franskbrød med ost

SLAGTEREN TILBYDER
Hjemmelavede
10 stk. Wienerpølser eller
8 stk. Frankfurter

SLAGTEREN TILBYDER
Fersk Oksemørbrad

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr 100 g kun

995

Tilbud gælder 
hele ugen

Kun

60,-

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr 100 g

995

Pr pakke

45.,-

Kronelys
30 stk., ren stearin,
brændetid ca. 8 timer

Jairo, Veneto, Italien
75 cl., vælg mellem rød, hvid 
eller rosé, frit valg 

Sprinklervæske
-21 grader,
3 liter/pose

Pr pakke kun

35,-

Fredags
tilbud

Pr ½ kg

99,-

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr stk

1295

3 stk

10,-

Søndags 
tilbud 

Maks 9 liter pr kunde

X-tra mælk
Let, mini, eller 
skummetmælk

Pr flæske

39.,-
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Kirkekontoret
Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 
Fax 7465 2866
Mandag - fredag kl. 10-14 
kirkekontoret@besked.com

Sognepræst 
Jan Unold
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
Træffes bedst kl. 11-12.
ju@km.dk

Sognepræst
Niels Refskou
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 2165 0120
Træffes ikke mandag
nkr@km.dk

Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten
Tlf. 2032 1789
hnl@km.dk

Graver i Kværs
Tlf. 2369 6242
graveren@mail.dk

Graver i Adsbøl
Leo Sørensen
Tlf. 2127 9378
adsboelkirke@live.dk

Menighedsrådsformænd:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf: 7465 4040
hebl@privat.dk

Kværs
Anna Friedrichsen
Avntoftvej 9, Kværs, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 9135 annajuhl@privat.dk

Kirkebil
Ønsker du at komme til 
gudstjeneste, men ikke har 
transportmulighed, så ring efter 
kirkebilen. Der skal ringes lørdag 
inden kl. 18.00, for at deltage i en 
søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon: 7010 7800

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten, Adsbøl og Kværs i forening.
Du fi nder den på denne
plads og i dette format
i avisen ca. en gang om 
måneden. De øvrige uger 
udgives den i mindre format, 
tilpasset mængden af nyheder.

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

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 ..........................  Læsegruppe - opstart

Søndag den 6. marts kl. 9.30    ........................  Gudstjeneste Kværs Kirke

Søndag den 6. marts kl. 11.00  ........................  Gudstjeneste Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 ..........................  Filmaften – Gråsten Præstegårs

Søndag den 13. marts kl. 09.30    ....................  Gudstjeneste Adsbøl Kirke

Søndag den 13. marts kl. 11.00    ....................  Gudstjeneste Gråsten Slotskirke

Torsdag den 17. marts kl. 19.00 .......................  Menighedsrådsmøde i Kværs

Søndag den 20. marts kl. 14.00    ....................  Afskedsgudstjeneste Gråsten Slotskirke

Skærtorsdag den 24. marts kl. 19.30  ..............  Gudstjeneste i Kværs kirke

Langfredag den 25. marts kl. 9.30 ...................  Gudstjeneste i Adsbøl

Langfredag den 25. marts kl. 19.30 .................  Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Lørdag den 26. marts kl. 16.00 ........................  Koncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 27. marts kl. 9.30 .........................  Gudstjeneste i Adsbøl og Kværs

Påskesøndag den 27. marts kl. 11.00    ...........  Gudstjeneste Gråsten Slotskirke

2. påskedag den mandag den 27. marts kl. 11.00  Gudstjeneste Gråsten Slotskirke

Onsdag den 30. marts kl. 19.00  ......................  Menighedsrådsmøde Gråsten

Torsdag den 31. marts kl. 18.30 .......................  Fællesspisning i Kværs

NAVNESTOF februar 2016

DÅB 

Gråsten

Emil Bak Jeppesen ........................ 7. februar 2016
Marie Bjerregård Davidsen ............ 7. februar 2016

Adsbøl og Kværs

Ingen

VIELSER 

Gråsten

Anita & Rasmus Nyby Bruntse .... 27. februar 2016
Velsignelse) 

Adsbøl og Kværs

Ingen

DØDE

Gråsten

Mary Lauritzen Rasmussen ..........  31. januar 2016 
Han Hansen Kaad ......................... 8. februar 2016

Adsbøl

Elly Kristine Jacobsen ................... 1. februar 2016

Kværs

Gertrud Schmidt .......................... 14. februar 2016

HUSK: Alle menighedsrådsmøder 
er offentlige.

Du må gerne ‘være med på en 
lytter’ og stille spørgsmål til de 
behandlede emner sidst i mødet.

Gråsten Slotskirke

Påskelørdag den 26. marts
kl. 16.00

Vokalensemblet Musica Ficta
Direktion Bo Holten

Tenenebrae Responsorier til Langfredag
og udvalgte motetter af Carlo Gesualdo
(1566-1613) 

Fri entré

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

Vi har mange spændende 
bogforslag, så vi glæder os til at 
komme i gang!
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Kirkekontoret
Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 
Fax 7465 2866
Mandag - fredag kl. 10-14 
kirkekontoret@besked.com

Sognepræst 
Jan Unold
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
Træffes bedst kl. 11-12.
ju@km.dk

Sognepræst
Niels Refskou
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 2165 0120
Træffes ikke mandag
nkr@km.dk

Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten
Tlf. 2032 1789
hnl@km.dk

Graver i Kværs
Tlf. 2369 6242
graveren@mail.dk

Graver i Adsbøl
Leo Sørensen
Tlf. 2127 9378
adsboelkirke@live.dk

Menighedsrådsformænd:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf: 7465 4040
hebl@privat.dk

Kværs
Anna Friedrichsen
Avntoftvej 9, Kværs, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 9135 annajuhl@privat.dk

Kirkebil
Ønsker du at komme til 
gudstjeneste, men ikke har 
transportmulighed, så ring efter 
kirkebilen. Der skal ringes lørdag 
inden kl. 18.00, for at deltage i en 
søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon: 7010 7800

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten, Adsbøl og Kværs i forening.
Du fi nder den på denne
plads og i dette format
i avisen ca. en gang om 
måneden. De øvrige uger 
udgives den i mindre format, 
tilpasset mængden af nyheder.

Yderligere information: 

graastenadsboelkirker.dk

Bogudgivelse

Den 29. februar udkom bogen 
”Når livet går i sort”.
Bogen er tænkt som en 
følgesvend i sørgeåret. Den 
består af 52 tekster og billeder; 
én tekst til hver uge i et 
sørgeår.
Forfattere er bla. Præster, 
litterater og billedkunstnere.
Bogen er redigeret af 
Sognepræsterne Sophie 
Nordentoft og Lone Vesterdal.
Bogen kan købes gennem 
Gråsten Boghandel.
Menighedsrådet har et ønske 
om, at vore sognepræster 
anvender bogen aktivt i 
samtalerne med den/de efterladte.

Sognepræsten rejser og hvad så?

I øjeblikket arbejder Menighedsrådene i 
Gråsten-Adsbøl- Kværs pastorat intenst på, 
at nå til enighed om, hvilken ”type” præst 
man gerne vil have efter Jan Unold. Vi er 
meget enige og har haft nogle udbytterige 
aftner, hvor sognenes værdier er drøftet 
indgående!
Vi forventer, at den nye sognepræst starter 
medio juni.
I den mellemliggende periode dækker 

sognepræst Niels Refskou og provstiets 
øvrige sognepræster alle gudstjenester og 
andre kirkelige handlinger.
Har man spørgsmål til vakanceperioden fra 
1 april til 1 juli, er man velkommen til at rette 
henvendelse til Kirkekontoret eller formand 
Helle Blindbæk.
Vi orienterer løbende her på kirkesiden om 
nyheder, ændringer og andre praktiske ting i 
forbindelse med præsteskiftet. 

Påskens hvem-hvad-hvor?

Påsken som højtid

Påsken er i sin oprindelse den jødiske 
fest pesach (forbigang), hvor jøderne 
fejrer deres udfrielse af Egypten. For 
den kristne er det imidlertid årets største 
højtid, hvor Jesu opstandelse fejres.

Forløbet 
Palmesøndag: Jesus rider på et æsel 
ind i Jerusalem og modtages som en 
konge med viftende palmeblade deraf 
navnet på dagen, hvor han også salves 
af kvinden fra Betania.
Skærtorsdag: Jesus vasker disciplenes 
fødder og spiser det jødiske påskemåltid 
med dem, indtil han ved det sidste 
bæger bryder af og i stedet indstifter 
den kristne nadver. Bagefter går han ud 

i Getsemane Have og beder inderligt 
om at måtte slippe for det, der venter. 
Men i nattens mulm og mørke tages 
han alligevel til fange af de romerske 
soldater. Det er ved denne lejlighed, 
at Peter tre gange benægter at være 
sammen med Jesus.
Langfredag: Pontius Pilatus dømmer 
sammen med folkemængden Jesus 
til døden. Jesus tornekrones, piskes 
og bærer sit tunge kors af Via 
Dolorosa smertens vej op til Golgata 
(hovedskalsbjerget), hvor han korsfæstes 
- og ni timer senere udånder efter at 
have råbt: ”Min Gud, min Gud hvorfor 
har du forladt mig?” 
Påskedag: Kvinderne går efter sabbaten 
ud til graven. Men stenen er væk, og en 
engel sidder på den plads, hvor Jesus lå. 

Englen fortæller, at Jesus er genopstået 
og er gået forud til byen Galilæa, 
hvor han vil mødes med disciplene. 
Kvinderne bliver bange, og disciplene 
tror ikke på dem, da de fortæller det. 
Påskemysteriet er en realitet. Og det 
bliver ikke mindre af, at disciplene 
senere møder den genopstandne Jesus 
på den måde, som englen sagde det.

Hvornår
Påskedag falder altid på første 
søndag efter første fuldmåne efter 
forårsjævndøgn. Det vil sige, at 
påskedag kan variere fra den 22. 
marts til den 25. april. Fastelavn, St. 
Bededag, Kristi Himmelfart og Pinsen 
retter sig ind efter påsken og falder 
derfor også forskelligt fra år til år.

Afskedsgudstjeneste 
og kaffe for sognebørn

Palmesøndag prædiker 
sognepræst Jan Unold for sidste 
gang i Gråsten Slotskirke.

I pastoratet takke vi af med Jan 
Unold ved en fællesgudstjeneste 
i Slotskirken kl. 14.00.

Efter gudstjenesten inviteres 
kirkegængerne på kaffe i 
Ahlmannsparken. Bodil Jørgensen � k en Bodil for hendes 

hovedrolle i � lmen og Erik Clausen � k en 
Gabriel for � lmen.

Første aften i � lmkredsen!

Tirsdag den 8 marts kl. 19.00

viser vi Erik Clausens fi lm: Mennesker bliver 
spist

Hukommelsen svigter

Herluf (Erik Clausen) er en pligtopfyldende 
mand, far og mekaniker, der i mange år har 
været ganske lykkeligt gift med Ingelise 
(Bodil Jørgensen). Deres ægteskab er blevet 
lidt for meget rutine, og på det seneste 
har Ingelise sågar indledt en affære med 
en kollega. Ingelise er i fuld gang med 
at arrangere deres datter, Gittes (Lærke 
Winther), tredje bryllup, men det kunne 
Herluf nu godt undvære, for det er ham og 
Ingelise, der må punge ud.
En dag melder Herluf en bil klar på 
værkstedet, uden at bremserne virker, og da 
den kort efter kører galt, sender Mester (Leif 
Sylvester) ham hjem på ’en tænker’. Herluf 
bliver chokeret. Han er begyndt at glemme 

ting. Og en dag kommer han ikke hjem, som 
han plejer. Ingelise og hele familien opdager, 
hvor meget de savner ham – og tager deres 
liv og relationer op til revision.



6

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

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

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

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

DØDSBO/FLYTTEBO KØBES
Total rydning. Figure, Teak, palisandermøbler, enkle ting.

Ring til JP lopper 61 35 94 53

Gråsten Plejecenter tager 
touchskærm i brug

Af Søren Gülck

En specialudviklet 
kæmpeskærm giver 
nye muligheder for spil 
og socialt samvær på 
Gråsten Plejecenter.

Beboerne sidder koncen-
trerede og slår med hver 
sin fluesmækker på en stor 
skærm. På skærmen flyver 
fluer rundt, og sådan nogler 
bæster skal have et ordent-
ligt smæk.

Bagefter er det mus, de 
skal fange. Men det er 
svært, for straks man rører 
musene, smutter de over 
i en af de andre cirkler, 
der bevæger sig rundt på 
skærmen.

”Den store skærm er et 
fantastisk redskab til at 
træne kroppens og hjernens 
funktioner. Brugerne 
motiveres i højere grad 
til at træne, motionere og 
blive aktiveret, hvis det sker 
gennem frivillig deltagelse i 

spil eller en social aktivitet, 
som de finder sjove”, lyder 
det fra centerleder Bente 
Kaehne, som opfordrer 
beboere, brugere af akti-
vitetscentre, pårørende og 
frivillige til at bruge den. 

Skærmen har kostet 
82.000 kr., og er også rigtig 
god, når der skal synges 
fællessang, da teksten kom-
mer op i stor størrelse og 
med musik til. 

Blandt bidragsyderne er 
Lions Broager-Gråsten, 

Mads Clausens Fond, 
Danfoss, Linak, 
Avnbøl Tømrer- og 
Snedkerforretning, Kim 
Hansen, HCL Gulvservice, 
R. Petersen VVS, elektriker 
Jens Thomsen, Quorps 
Busser, Vennekredsen 
ved Gråsten Plejecenter 
og Broagerlands Maler & 
Multiservice. 

Fakta
90 tommer stor interak-
tiv skærm er blevet opsat 
på Gråsten Plejecenter. 
Skærmen er robust 
og kan berøres med 
hånden eller måske en 
fluesmækker eller pensel. 
Den styrker motorik og 
socialt samvær og vækker 
minder.

Christian Loff indvier den 
nye kæmpeskærm. På 
skærmen flyver fluer rundt, 
og sådan nogle bæster skal 
have et ordentligt smæk.
 Foto Søren Gülck   

Slagsmål
Under en fest på Gråsten 
Landbrugsskole torsdag nat 
kom det kl. 01.46 til slags-
mål mellem tre af skolens 
elever, som alle er 18 år, og 
en jævnaldrende tidligere 
elev, som de overfaldt.

Den unge mand mødte 
op til festen, hvor han blev 
overdænget med slag og 
spark. Alle tre overfalds-
mænd blev anholdt og 
sigtet for vold. 
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Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GråstenÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag ..........9.30 - 17.30
Fredag ........................... 9.30 - 18.00
Lørdag ........................... 9.00 - 16.00
Søndag ........................ 10.00 - 15.00

ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag .........9.30-17.30
Fredag ........................9.30-18.00
Lørdag ........................9.00-13.00

ALLE HABITTER OG JAKKER

÷20%
GÆLDER RESTEN AF UGEN

GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER

Største udvalg • Bedste tilbud

U
ge

 9

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.

Serveringsforslag

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

• Alm.
• Kartoffel
• Hvidløg
• Chili
• Æble/tranebær

1 stk.

89,-

Landkylling
Fersk, normalpris 
1 stk. 109,95 kr.

Spar
20,95 kr.

Lamme-
spegepølser
Normalpris 64,95 kr. pr. stk. 
Flere varianter 2 stk.

100,-

Bag selv
Leverpostej
Frossen. Normalpris 
1 stk 19,95

Se
rve

rin
gsf

or
sla

g

2 stk.

35,00

G.F. Uge 9.indd   1 26-02-2016   09:25:04

Benny på visit på Bryggen

Af Søren Gülck

Mens bølgerne gik 
højt på Christiansborg, 
befandt tidligere 
skatteminister Benny 
Engelbrecht (S) sig i 
mere rolige farvande i 
Gråsten.

Beboerne på Bryggen havde 
inviteret ham til at fortælle 

lidt om livet som politikker 
på Christiansborg på godt 
og ondt. 

Benny Engelbrecht 
fortalte, at han er født 
på Amager i 1970 og er 
ærke københavner, men 
nyder og elsker livet i det 
sønderjyske.

”Som politikker bliver 
man naturligvis et kendt 
ansigt, hvilket både 

har fordele og ulemper. 
Tidligere kunne jeg bevæge 
mig rundt i København 
rimelig anonymt. Den tid 
er forbi. Folk snakker og 
fniser og skal have taget sel-
fies. Det kan godt blive lidt 
træt i længden. Det sker 
ikke i Sønderjylland. Her 
kan man færdes frit, og få 
en snak, hvis det byder sig. 
Så i Sønderjylland er jeg fri 
på en anden måde”, fortalte 
Benny Engelbrecht, som 
også berørte den hårdere 
tone blandt politikerne.

”Det er ikke altid sjovt at 
være den, der er i skudlinje. 
Selv om det kan være hårdt 
og kritikken kan være 
ubarmhjertigt, er det en del 
af det politiske spil”, sagde 
Benny Engelbrecht. 

Folketingsmedlem Benny 
Engelbrecht (S) fortalte om 
livet på Christiansborg.
 Foto Søren Gülck 
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SPAR 66% 
OP TIL

Tampa hjørnesofa
Hjørnesofa med chaiselong og open end, monteret 
med lysegråt stof i dessin Quatro. Vendbare ryg- 
og sædehynder med koldskumsindlæg. 
Runde metalben. L314 x D210 cm, 
ekskl. nakkepølle. Normalpris 10.350,- 
Nakkepølle B61 cm. Pris 499,-

VELKOMMEN TIL

 2 stk. Siena lænestole

 NU 5.999,-
  SPAR 5.999,- 
Siena lænestol 
Monteret med sort læder i dessin Soleda. Space sokkel i krom. Pris 5.999, 
Sætpris 2 stk. lænestole. Normalpris 11.998,- Fodskammel. Pris 1.499,-

Ta’ 2 betal for 1 50%
SPAR

Med de mange kombinationsmuligheder i det 
populære Mistral byggesystem er det kun fantasien, 
der sætter grænser.

-25%GØR ET 

KUP

MISTRAL
 KUN 2.999,-
 FAST LAVPRIS 

Retro sofa 3 pers. 

 KUN 1.999,-
 FAST LAVPRIS 

Retro lænestol 

 KUN 999,-
 FAST LAVPRIS 

Retro fodskammel 

NORDISK 
K O M F O R T

by Møblér

Chicago sofa
3+2 pers.

 NU 14.999,-
 SPAR 10.999,-  

Chicago sofa 
Monteret med sort læder i dessin Soleda. Kan leveres i flere 
farver og dessiner. Armbarker i ubehandlet egetræ. 
3 pers. sofa L214 cm. Pris 13.999,- 2 pers. sofa L158 cm. Pris 11.999,- 
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 25.998,-

42%
SPAR

30%
SPAR

Retro stue 
Monteret med stof i dessin Fiesta mix. 
Koldskum i sæde. Sorte ben. 
Kan leveres i flere stoffarver og med lyse træben.
3 pers. sofa L182 cm. Fodskammel L56 x B46 x H37 cm.

HOT RETRO  
MED KANT TIL
HURRA-PRISER

VÆR MED I  
MØBLÉRS STORE  
FØDSELSDAGS 
KONKURRENCE

FØDSELSDAG  
MED GAVEREGN 

Grå/Hvid Grå/Sort Grå/Aqua

66%
SPAR

Twoface sengelinned
Enkelt og lækkert design 
med piping kant. 
100% bomuldssatin. 
Her vist i Grå/Rosa.
Str. 140 x 200 cm. 
Normalpris 599,-

Twoface sengelinned 

 NU 199,-
 SPAR 400,- 

Tampa hjørnesofa
ekskl. nakkepølle

 NU 6.999,-
 SPAR 3.351,- 

32%
SPAR

HURRA 
FØDSELSDAG 

DET SKAL FEJRES 
MED MØBLÉR

Chicago lænestol 
Monteret med sort semianilinlæder. 
Sokkel i ubehandlet eg. Gasreguleret vippefunktion 
samt højde/vippe regulérbar nakkestøtte. 
Medium str. Pris 10.528,- Fodskammel. Pris 2.333,-
Sætpris lænestol + fodskammel. Normalpris 12.861,-

Chicago lænestol
+ fodskammel

 NU 8.999,-
   SPAR 3.862,-  

DANSK
PRODUCERET
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Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

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

DF boxelevation 
180 x 200 cm

 NU 18.697,- 
  SPAR 18.697,-  

✄

GAVEREGN 
VIND PRÆMIER FOR MERE END 

100.000,-

ÅBENT HUS LØRDAG OG SØNDAG

Siena lænestol 
Monteret med sort læder i dessin Soleda. Space sokkel i krom. Pris 5.999, 
Sætpris 2 stk. lænestole. Normalpris 11.998,- Fodskammel. Pris 1.499,-

Chicago sofa 
Monteret med sort læder i dessin Soleda. Kan leveres i flere 
farver og dessiner. Armbarker i ubehandlet egetræ. 
3 pers. sofa L214 cm. Pris 13.999,- 2 pers. sofa L158 cm. Pris 11.999,- 
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 25.998,-

 NU 8.999,-

Ta’ 2 betal for 1 50%
SPAR

Soulmate DF boxelevation 
Slideback funktion. Dobbeltfjedret 5-zonet 
pocketfjedre, polstret med slidstærkt møbelstof. 
Fås i medium eller fast hårdhed. LINAK el-bet-
jent elevationsbund med trådløs fjernbetjening. 
Trenset topmadras.  
2 LED natlys er indbygget under sengen, og 
aktiveres fra fjernbetjeningen. 
90 x 200 cm, ekskl. ben og gavl. Pris 18.697,-
Sætpris 2 stk. 90 x 200 cm. Normalpris 37.394,-
Sengegavl med syninger. B180 x H120 x D12 cm. 
Pris 2.999,-Inkl. trådløs 

fjernbejening

 Inkl. trenset 
topmadras 

LED lys

Soulmate EF boxmadras 
Enkeltfjedret med 5-zonet 
pocketfjedre. 40 cm høj box 
betrukket med eksklusivt 
møbelstof. Fås i medium eller
fast hårdhed.Topmadras med 
60 mm latex eller celsius indlæg. 
Vaskbart betræk v/60 gr. 
90 x 200 cm, ekskl. ben. 8.199,- 
Sætpris 2 stk. 90 x 200 cm. 
Normalpris 16.398,-

60 mm latex 
eller celsius Vaskbart 

betræk57%
SPAR

 Inkl. trenset 
topmadras 

Soulmate continental full cover 
5-zonet pocket fjedre polstret med cooltex i 
øverste del og pocket fjedre i underkernen. 
Fås i medium eller fast hårdhed. 
Trenset topmadras med en sommerside med 
bomuld og en vinterside med uld. 
180 x 200/210 cm, ekskl. ben og gavl. 
Normalpris 23.099,-

Continental full cover 
180 x 200/210 cm 

 NU 9.999,-
 SPAR 13.100,- FÅS KUN HOS 

MØBLÉRDANSK
PRODUCERET

56%
SPAR

EF boxmadras 
180 x 200 cm

 NU 6.999,-
  SPAR 9.399,- 

❏ Ja tak. Jeg vil gerne modtage email med tilbud og nyheder fra møblér.

Navn:

Adresse: 

Post nr:                                                            Tlf:

By:                                 

EmaiI:

❏ ❏ ❏10 STK. 12 STK. 16 STK. PRÆMIE
Ballonen 
her tælles 
ikke med

FØDSELSDAG MED GAVEREGN 

Hvor mange præmieballoner er der i fødselsdagsavisen?

Aflever konkurrencesedlen i din møblér butik inden 31. marts, 
så er du med i møblérs gaveregn om alle de flotte præmier til en samlet 
værdi på mere end 100.000,- i vejl. priser. Vi trækker lod blandt alle 
rigtige besvarelser. Vinderen får direkte besked.

Det er super let at være med. Tæl præmieballonerne i fødselsdagsavisen som du har fået i din postkasse
eller se den på hebru.dk. Sæt X på konkurrencesedlen herunder. Husk at skrive navn, adresse, tlf. og email. 
Aflever konkurrencesedlen i din møblér butik og vær med i lodtrækningen om alle de
lækre præmier. Vinderne får direkte besked. Du kan også besøge din møblér butik og hente en konkurrenceseddel.

Deltag i møblérs store fødselsdagsfest og vind lækre præmier
FØDSELSDAG MED GAVEREGN 

KOM OG MØD
KONSULENTEN 

LARS HANSEN FRA 
SOULMATE

LØRDAG FRA 10-14 
I GRÅSTEN 
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Gør som
Ole og Solveig

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

ANNONCE

Godt, vi fi k gjort noget ved 
det med en høretest

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 får mulighed for at prøve ap-
paraterne hjemme, før du be-
slutter dig

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

Gråsten
Bomhusvej 1  
88 77 80 17

høretesten i klinikken viste ganske rigtigt, at 
han havde nedsat hørelse.

Det var vigtigt for Ole, at hørecenteret lå 
tæt på, hvor de bor. Ole ville gerne prøve et 
par forskellige høreapparater, før han 
besluttede sig. Derefter var Ole ikke i tvivl 
om, hvilke apparater, der var de rigtige for 
ham. 

”Det handler om livskvalitet, og den er 
blevet endnu bedre. Efter at jeg har fået 
mine høreapparater, kan vi rigtig nyde livet 
sammen igen. Det en kæmpe lettelse at 
høre godt igen, og det gælder for os begge”, 
siger Ole.

Sammen gjorde vi noget ved det
Før Ole fi k sine høreapparater, skulle Solveig 
tale meget højt, for at han kunne høre 
hende. Og hun syntes, at Ole skruede for 
højt op for radioen og � ernsynet. Solveig 

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 Ole Bjørn Hansen, 
men det var én helt konkret oplevelse, der 
fi k Ole til at booke tid til en høretest.

”Jeg havde længe haft på fornemmelsen, at 
min hørelse ikke var, hvad den havde været, 
og min kone, Solveig, havde fl ere gange 
sagt, at jeg skulle få testet hørelsen. Men 
jeg mente ikke,  det var nødvendigt at få 
det undersøgt. Det var først, da Solveig og 
jeg var til et foredrag om Storm P, at jeg 
indså, at nu skulle der gøres noget ved mit 
høretab”.

Efter foredraget tog Ole hjem, søgte på 
nettet og fandt AudioNovas nærmeste 
hørecenter og bestilte tid til en høretest. Og 

var også blevet Oles forlængede ører, når de 
var sammen med fl ere mennesker på én 
gang. Det betød, at Solveig heller ikke 
kunne følge med i samtalerne, og så fi k 
ingen af dem noget ud af det. ”Så jeg blev 
meget lettet og glad, da Ole havde bestilt 
en tid hos AudioNova”, fortæller Solveig. 

Solveig tog med til hørecenteret, da Ole 
skulle have lavet testen, og har været med 
næsten hver gang. Det var de enige om, 
for hans hørelse præger i høj grad parrets 
hverdag. Solveig er glad for at have været 
med helt fra start, og hun synes, det har 
været en positiv oplevelse, at hun også  
har fået svar på sine spørgsmål undervejs 
i forløbet.

Ole tilføjer: ”Nu kan jeg høre alting igen, 
og Solveig og jeg kan fortsætte vores 
mange aktiviteter sammen med andre 
mennesker. Det er livskvalitet”.

Høretestdag 
10. marts
Få testet din hørelse gratis.
Bestil tid nu.

15 års fødselsdag i fin form
Af Søren Gülck

Gråsten Fitness fejrer 
15 års jubilæum, og det 
fejres med en reception 
fredag den 11. marts kl. 
14-17. 

”I de 15 år Gråsten Fitness 
har eksisteret, har vi oplevet 

en opbakning fra stort set 
alle aldersgrupper”, fortæl-
ler Annette Klemmensen – 
hestepigen som i 2001 stak 
en ny kurs ud i sit liv.

Hun ville ride med på 
fitnessbølgen, og beslut-
tede sig for at åbne sit eget 
motionscenter på Sunds næs 

i Gråsten og gøre det til sin 
levevej.

I forholdsvis beskedne 
lokaler høstede hun hurtig 
succes, og valgte i 2003 
sammen med sin mand, 
Lars, at bygge et moderne 
motionscenter på Bom-
husvej 15 i Gråsten.

”Det var en stor satsning, 

vi gjorde, men vi var begge 
overbeviste om, at koncep-
tet ville holde”, erindrer 
Annette Klemmensen, som 
glæder sig over, at mange 
af motionisterne har været 
trofaste kunder gennem alle 
årene. Og hun kan fortsat 
glæde sig over, at motions-
centret oplever fremgang.

Prominent gæst
Blandt fitnesscentrets 
mest prominente gæster er 
Hans Kongelige Højhed, 
Prinsgemalen.

”Prins Henrik falder 
godt ind i den daglige 
rytme, når han besøger os 
under sommeropholdet på 
Gråsten Slot. Vi mærker 
tydeligt, han føler sig godt 

tilpas”, fortæller Annette 
Klemmensen.

Gråsten Fitness råder over 
otte specialafdelinger med 
en bred vifte af tilbud lige 
fra cross dance, aerobic og 
bodybike til de morgen-
friske. Alle afdelinger har 
tilknyttet instruktører. 

Mange har fået en flad mave i Gråsten Fitness, som Annette Klemmensen i 15 år har stået i spidsen for. Foto Søren Gülck
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

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

SPAR 1000,-

SPAR 600,-

SPAR 20,-

SPAR 1500,-SPAR 450,-

RIGTIG GOD VARMEPUMPE, TIL 
EN MEGET GOD DEMOPRIS

TIL DIG DER HAR BRUG FOR 
LIDT STØRRE VARMEEFFEKT

SUPER KAMIN TIL DIG, SOM HAR 

BRUG FOR EXTRA VARME. 
VARMER OP TIL 4650 WATT

KAMINEN ER TERMOSTYRET, SÅ 
DEN KAN TÆNDE OG SLUKKE AF 
SIG SELV. KAN DESUDEN TIMES    

DEMOPRIS

3899,-
DEMOPRIS

1499,-
DEMOPRIS

2499,-

DEMOPRIS

6499,-

295,-
Tilbudende gælder kun fredag 4. marts

Fredag den 4. marts
fra kl. 13 - 17

STOR DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN 

Gælder kun lagervarer. Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer 
samt o� entlige indgreb. Alle priser er afhentningspriser inkl. 25% moms 

VARMEPUMPE
S 3331
Vejl. pris kr. 4499,-
• Klimaanlægget der holder indeklimaet 
behageligt hele året, både sommer og 
vinter.
• Tag den gratis varme fra ude luften, og 
spar mange penge på varmeregningen.
• Let installation, og meget let at betjene 
via den medfølgende fjernbetjening
• Behageligt indeklima hele året, kan varme,
køle, affugte og rense luften med 3M filter.
• Opvarmer rum op til 60 m2

• Energiklasse A / A+
• Bygget til det nordiske
marked – frostsikret 
• Med frostvagt 8 graders sommer-
husfunktion, samt mulighed for GSM styring.
• Varmeeffekt: 4,2 kW 
• Køleeffekt: 4,0 kW
• Energiforbrug opvarmning: 0,89 kW
• Energiforbrug køling: 0,96 kW
• Affugtningskapacitet /døgn: 26 ltr.

OVNE
SRE 3531 TC
Vejl. pris kr. 1949,-
• Laser Kamin med et 
avanceret elektronisk 
forbrændingssystem, for en 
helt ren forbrænding, og 
optimal udnyttelse af brændstoffet. • Hurtig behagelig varme, lige der hvor du har 
brug for det. Meget let at flytte rund med, vejer kun 8 kg. • Termostat styring, du 
sætter bare en ønskede temperatur, og Laser Kaminen holder så denne 
temperatur. • Timer funktion, sæt f.eks. Laser Kaminen til at der skal være 20 
grader når du kommer hjem. Den kan selv beregne hvornår den skal tænde, for at 
have den ønskede temperatur til det ønskede tidspunkt.
• Meget høj sikkerhed – væltesikring og overophedningssikring samt børne lås.
• Varmekapacitet: 1,08 – 3,1 kW • Opvarmer rum fra: 20 til 50 m2

• Brændstofforbrug ltr./time: min. 0,11 – max. 0,32 • Tankindhold liter: 5,0

OVNE SRE 9046 C
Vejl. pris kr. 3999,-
• Har stor tank kapacitet på 9 ltr. • Hurtig behagelig varme, lige der hvor du har 
brug for det. Har indbygget ventilator, så varmen hurtigt spredes jævnt i hele 
rummet. • Meget let at flytte rund med, vejer kun 13,5 kg. • Væltesikring, 
overophedningssikring og børnesikring.
• Varmekapacitet: 1,28 – 4,65 kW • Opvarmer rum: fra 30 til 90 m2

• Brændstofforbrug ltr./time: min. 0,13 – max. 0,48

VARMEPUMPE
S 3637
Vejl. pris kr. 7499,-
• Topmodellen fra Zibro med den
nyeste 3D Inverter teknologi. Inverter 
kompressoren med den højeste 
virkningsgrad = SCOP. 4,00 - Det vil
sige 1 kW strøm giver 4 kW varme.
Målt efter danske vinter forhold. 
• Varmepumpen tager energien
ud af den blå luft. 
• Billig miljørigtig opvarmning,
formindsker CO2 udledningen.
• Behageligt indeklima hele året, kan
varme, køle, affugte og rense luften
med 3M filter. Alt dette styres meget let med 
fjernbetjeningen.
• Energiklasse: Varme A+ / Køl A++ 
• Opvarmning op til 90 m2

• Meget lavt lydniveau fra 23-42 db(A)
• Bygget til det nordiske marked
salt bestandig – frostsikret 
• Med frostvagt 8 graders sommerhusfunktion,
samt mulighed for GSM styring.
• Varmeeffekt: 6,68 kW • Køleeffekt: 6,39 kW
• Energiforbrug opvarmning: 0,92 kW
• Energiforbrug køling: 1,52 kW
• Affugtningskapacitet /døgn: 31 ltr.

Mød konsulenten Jan Larsen fra fi rmaet TMQ som 
forhandler    og    Varmepumper

EXTRA 
PETROLIUM
20 ltr
Vejl. pris kr. 319,-
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Bovrup Storegade 20, Bovrup
6200 Aabenraa

Telefon 7468 0109

Mandag - Fredag kl. 7.00-19.00 - Lørdag - Søndag kl. 7.00-16.00

 
 

200 g

Maks 3 pr. kunde

 

Både alm. eller 
light. 1 liter

 

500 g

 

500 g

Har du brug for at fa dine indkøb leveret lige til køkkenbordet?

RING OG HØR NÆRMERE

Normineret som 
årets håndværker
Af Gunnar Hattesen

Allan Venderby fra 
Adsbøl er normineret 
til Årets Håndværker 
i kategorien "Årets 
Specialist 2016".

Han er derfor inviteret 
til gallamiddag den 6. 

april i Cirkusbygningen i 
København

Allan Venderby startede 
for snart to år siden som 
selvstændig elektriker og 
alarmmontør med virksom-
heden Veromontage, som er 
et firma med speciale i ty-
verisikring og overvågning.

Personalet er ham selv 

og så klarer kæresten al 
papirarbejdet.

Siden er det gået godt for 
den slidsomme iværksætter.

Allan Venderby har 
nemlig succes med at få 
sat elektronik ind i private 
hjem, så de er mindre udsat 
for indbrud. 

Allan Venderby har succes med at installeret tyverisikring. Foto Søren Gülck

KØR-SELV-LÆSERREJSER MED 

Husk rejsekode: 
GRAASTENBOVAVIS

Åbent hverdage kl. 8-17

Bestil nu på www.happydays.nu 

eller ring 70 20 34 48

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. 
Børnerabat ved 2 voksne. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Teknisk arrangør: 

BovAvis

Alsaceidyl ved vinruten
6 dage på 3-stjernet hotel i Klingenthal, Frankrig

Hotel des Vosges HHH

Hotellet er bygget i ægte Alsace-stil med blomster på facaden 
og ligger i den lille by Klingenthal lige ved den kendte og klas-
siske vinrute gennem Alsace. Hotellets beliggenhed er perfekt 
for udflugter langs vinruten, hvor I finder de mest maleriske små 
landsbyer med bindingsværkshuse og brostensbelagte gader 
omgivet af vinmarker, så langt øjet rækker, og med bjergkæden 
Vogeserne som grøn baggrundskulisse. Her har I mulighed for 
at smage på de verdensberømte vine ved vinbøndernes små 
vinudsalg – og hotellet har et samarbejde med en vinproducent 
i Bernardswiller, hvor I har mulighed for gratis vinsmagning. I 
kan også tage på udflugt til vinrutens hovedby Colmar (54 km) 
og gå på opdagelse i det idylliske kvarter ’Petite Venise’.

Ankomst: Søndage i perioden 6.3.-20.11.2016.

Pris pr. person i dobbeltværelse

•	 5	overnatninger
•	 5	x	morgenbuffet
•	 5	x	3-retters	middag	eller	 
	 barbequebuffet
•	 1	x	vinsmagning
•	 1	x	entre	til	destilleriet			
	 inkl.	likør-/brændevins-
	 smagning

2.449,-
	Pris	uden	rejsekode	2.749,-

3 overnatninger 
1.649,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

3 dage på 4-stjernet hotel i Tyskland

BEST	WESTERN	PREMIER	Alsterkrug	Hotel	HHHH

Hamburg har det hele – de nordtyske byers hyggelige atmosfære, 
international karakter med shoppingmuligheder og alternative 
miljøer, der med tiden bliver mainstream samt de klassisk tyske 
kulturoplevelser, der i kombination med den korte afstand fra den 
danske grænse har gjort byen til en velbesøgt feriedestination. 

Hamburg på første klasse

Ankomst 
Valgfri i perioderne 18.-30.3., 12.-28.5., 
1.7.-29.8., 30.9.-8.10. og 16.-26.12. 
samt fredage og lørdage i perioderne 
4.-12.3., 1.4.-25.6. og 2.9.-10.12.2016.

Pris pr. person i dobbeltværelse

•	 2	overnatninger
•	 2	x	morgenbuffet
•	 3-dages	transportpas	
•	 Fri	Wi-Fi
•	 Turistskat

1.199,-
	Pris	uden	rejsekode	1.349,-

3 overnatninger
1.599,-

0,-

God børneraba
t

Born   kr. i

4 dage på 4-stjernet hotel i Nordtyskland

Ringhotel	Gutshof	Sparow	HHHH

Den gamle herregård, der ligger i den lille landsby Sparow midt-
vejs mellem Schwerin og Neubrandenburg, er i dag indrettet til at 
modtage sine gæster med luksusfaciliteter som swimmingpool, 
wellness og et hav af aktivitetstilbud på programmet. Men folk 
kommer også til hotellet for at opleve den romantiske stemning.

Landidyl i Mecklenburg

Ankomst
Valgfri frem til 28.4. og i perioden 
1.10.-20.12. samt søndag til tirsdag 
i perioden 1.5.-28.9.2016.

Pris pr. person i dobbeltværelse

•	 3	overnatninger
•	 3	x	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag
•	 1	velkomstdrink

1.449,-
	Pris	uden	rejsekode	1.599,-

Pristillæg	1.5.-30.9.:	200,-

Ringhotel	Gutshof	Sparow

G
od børnerabatBorn   kr. 

i 4 overnatninger inkl. 2 x 3-retters middag fra 1.849,-

Som læser af Graasten/bov Avis får du disse særlige læsertilbud.
Oplys rejsekoden GRAASTENBOVAVIS ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.
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Gråsten Fitne
ss

GRÅSTEN FITNESS
hos Annette Klemmensen

For 15 år siden satte jeg for første gang mine ben i et 
motionscenter, som den gang hed Center Motion. 

Efter ca. 2 år besluttede jeg at bygge nyt motionscenter 
på Bomhusvej Gråsten. 

Som jeg nu har drevet som privat ejet 
center i rigtig mange år. 

Jeg er både stolt og glad for den store opbakning, 
jeg har fået igennem årene, af alle jer trofaste kunder.

Gråsten Fitness

I anledning af mit 15 års jubilæum holder jeg reception
for alle der har lyst til at fejre dagen med mig.

fredag den 11. marts fra kl. 14.00-17.00

Hilsen
Annette Klemmensen

Start dit tapetprojekt 
i din lokale Flügger farver Køb min. 3 ruller  

tapet og få et tapetsæt  
og 3 l. 290 Tapetklæber 
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Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

455252

6300 Gråsten

Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

Frivillige var i 
gang med saksen 
Af Søren Gülck

29 frivillige brugte 
søndag formiddag på 
at beskære 300 Gråsten 
æbletræer på Æble stien ved 
Tummelsbjerg.

Det skete under kyndig 
vejledning af Henrik 
Petersen fra Hestehavegård 
Frugtplantage.

De første år har været 
hårde for flere af æbletræ-
erne. Råvildt har sat sine 
spor på træerne, fordi de 
har spist af og fejet deres 
gevir på træerne. Enkelte 

af træerne er gået ud, men 
de fleste træer har klaret sig 
godt.

”Træerne skal løbende 
beskæres. Det er en over-
kommelig opgave de 
første år, men på sigt er det 
nødvendigt, at frivillige vil 
give en hånd med”, siger 
Kaj Nielsen fra Gråsten 
Æblefestival.

Efter beskæringen blev 
deltagerne budt på burgere 
og æblemost, der var spon-
soreret af Kulturlandsby 
6300, Gråsten Æblefestival 
og Perronen. 

Frivillige var søndag formiddag i gang med at beskære 300 
gråsten æbletræer. Foto Søren Gülck

U9 holdturnering 
i Sønderjylland
Efter mange års ophold, er 
det denne vinter lykkedes 
at mønstre fire hold til den 
Sønderjysk holdturnering 
for de yngste årgange.

I lørdags var de så 
samlet for sidste gang i 
Sundevedhallen, hvor 
der blev kæmpet bravt og 
efterfølgende hygget med 
badminton lege på tværs af 
klubberne. Der blev afslut-
tet med medaljer og kage.

Der var deltagere fra bad-
mintonklubberne i Gråsten, 
Dybbøl, Blans-Sundeved 
og Bov.

Gråsten spillere til 
Landsmesterskaber
Som vindere af den sønder-
jyske holdturnering i bad-
minton for U11D for sæson 
2015-2016, kvalificerede 5 
glade U11 drenge sig lørdag 
til Landmesterskaberne for 
hold.

LM afholdes i Grindsted 
den 9. og 10. April.

"Spillerne har udviklet sig 
rigtig meget i denne sæson 
og de har derfor valgt at 
stille op i U11C-rækken til 
mesterskaberne", fortæl-
ler den meget tilfredse 
holdleder og træner Carsten 
Clausen Kock. 

Fra venstre Jakob Hoffmann Pedersen, Martin Christensen, 
Magnus Jessen, Mads Salomonsen og Mathias Lassen.
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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

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

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

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

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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

10
04

12

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16
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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 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.

Lørdag den 12. marts kl. 13.00-14.30 vil 
Sønderborg Garden være at � nde i Borgen,

hvor man kan pr øve et instrument.

HUSK

”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 � 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.

Pris 150 kr.
Billetter kan købes i
Gråsten Boghandel, 

Sönnichsen Ure og Smykker 
og Matas i Gråsten

Iværksætter aften i  
Gråsten gamle rådhus, Torvet 8

torsdag den 10. marts kl. 19.00

En inspirerende aften for DIG... 
...der vil starte egen virksomhed (selvstændig)
...der har en forretningsidé, du vil videre med
...der har en produktidé (opfinderen)
...der ønsker at overtage ”mesters” virksomhed 

Program for aftenen
• Velkomst

• Fra idé til Gazelle virksomhed – Thorben Jensen, Ipnordic a/s

• Fangstgaranti, Iværksætteri i turist branchen – Gorm Dalgaard, fangstgaranti.com

• Praktiske erfaringer med start VVS virksomhed – Henry Bjerg, Henry Bjerg A/S

• LAG, en mulighed for økonomisk støtte – Karsten Gram, kgram-consult

• Sønderborg Iværksætter Service – Michael Hamann, SIS

• Networking

Tilmelding senest 8. marts 2016 på mail: sis@sonderborg.dk 

Stopper bag disken i 
Rådhuskiosken 
Af Søren Gülck

Den 48-årige indehaver 
af Rådhuskiosken, 
Michael Schlüter, har 
torsdag den den 31. 
marts sin sidste dag 
bag disken efter 1½ år 
som kioskindehaver.

”Det har været svær beslut-
ning, jeg har taget, men det 
er heldigvis sket på en posi-
tiv baggrund. Jeg har fået et 
nyt job, der virkelig passer 
både med mine teoretiske 
og praktiske kvalifikationer, 
og det kunne jeg ikke sige 
nej til.

Jeg glæder mig til mine 

nye udfordringer, og håber 
naturligvis på, at en anden 
vil overtage kiosken”, siger 
Michael Schlüter.

Flere har allerede vist 
interesse for kiosken, så 
Michael Schlüter håber, 
at der er en ny indehaver 
på plads i løbet af nogle 
uger. 

Michael Schlüter har fået nyt job, og leder efter en ny indehaver af Rådhuskiosken.
 Foto Søren Gülck
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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 6. marts kl. 11.00 ved Niels Refskou

ADSBØL KIRKE
Søndag den 6. marts

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 11.00

ved Maya Ravn. E� erfølgende kirkeka� e i sakristiet.

KVÆRS KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 9.30

ved Niels Refskou

NYBØL KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 10.30

ved Marie Hammer

RINKENÆS KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 10.30

ved Marianne Østergård

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 9.00

ved Marianne Østergård Petersen

ULLERUP KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
06.03.2016, kein Gottesdienst

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

Hjertelig tillykke
med fødselsdagen.
Vi håber venner
og bekendte vil

kommer forbi og
ønske til lykke.

Hilsen familien.

FØRSTE VERDENSKRIG 1914-2014
VED FORFATTER HENRIK JENSEN

TIRSDAG den 8. marts kl. 19 – éntre 125 kr. inkl. kaffe
MULTISALEN på Plejecenter Dalsmark i Rinkenæs

Første verdenskrig blev et brud i den europæiske mentalitet. 
Selv om det nu er over 100 år siden Første verdenskrig 

brød ud, befi nder vi os mentalt set stadig i kølvandet på den 
Europæiske katastrofe med de 2 verdenskrige 1914-45.

Forestillingen om, at katastrofen kommer igen, 
præger vores samfund og selvforståelse dybt, selvom 

vores velstand er større end nogensinde. Hvorfor? 
Første verdenskrig åbnede for en sand Pandoras æske af 

ulykker. Kom og hør Henrik Jensen fortælle om det.

Tilmeldelse skal ske SENEST dagen før foredraget på 
post@aftenskolerne.com eller på tlf. 74651187.

Foredraget er arrangeret i fællesskab af:
Alnor-Gråsten Aftenskole, Ordblindeskolerne, Rinkenæs Aftenskole, 
Rinkenæs Borger- og Familieforening og Rinkenæs Menighedsråd.

FOREDRAG

Hej Nele
Vi ønsker dig hjertelig tillykke 

med din 10 års fødselsdag 
den 2. marts 2016

Stort knus og kram
fra Bedstefar og Bedste

At overleve depression
Foredrag med Henning Jensen
mandag den 8. marts kl. 19.00

i Felsted forsamlingslokaler 
Vi kender Henning Jensen, som skuespiller fra serier 
som Krøniken, Rejseholdet og Langt fra Las Vegas, 

men bag skuespillerlivet har han, siden han var 
helt ung, kæmpet med svær depression – et forløb, 

han nu fortæller åbenhjertigt om i foredrag.
Vi er derfor glade for at kunne meddele, at Henning 
Jensen gæster Felsted forsamlingslokaler, Østergade 

7, tirsdag den 8. marts kl. 19 for at fortælle sin 
historie. Foredraget er arrangeret af Felsted 

Kirke, og Henning Jensen vil hér fortælle om sine 
personlige oplevelser med depression og give et 
bud på, hvordan man kan overkomme lidelsen, 
og hvordan man lever livet med et splittet sind.

Bemærk: Arrangementet 
er � yttet til Felsted 
forsamlingslokaler, 

Østergade 7. Det a� oldes 
ikke i Damms Gård.

Entré kr. 50,-

Indbydelsen til din opslagstavle. 
Fra din lokale partiforening:

Socialdemokraterne Broager, Gråsten, Sundeved.

Alle medlemmer indbydes hermed til:
DEN ORDINÆRE ÅRLIGE ORGANISATORISKE

GENERALFORSAMLING,
der fi nder sted den 7. marts 2016 i Adsbøl klubhus,

Kobberholm 15, Adsbøl, 6300 Gråsten.

Vi starter kl. 16.30 med at debattere og arbejde med 
Socialdemokratiets kommende nye principprogram

Herefter spiser vi kl. 18.00 – Menuen er stegt 
fl æsk, Prisen er 50 kr. Hvis du spiser med.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00

Kom og vær med!

Af hensyn til bestilling af maden:

Er tilmelding nødvendig til 
undertegnede inden den 3. marts

Har du fået indbydelsen pr. mail kan du blot 
besvare mailen du har fået og tilmelde dig 

spisningen, spiser du ikke med - kommer du 
bare og behøver ikke at tilmelde dig.

Betaling modtages kontant og 
via MobilePay 27 90 61 21 på dagen

Gråsten Karateklub

Gråsten Karate Klub
optager nye medlemmer

Mandag den 7. marts i Ahlmannsparken

VOKSENHOLDET
Træningstider for begyndere

Mandag, onsdag og fredag kl. 18.00-19.00

Voksenholdet er for dem, der er fra 10 år og op.

Tjek vores hjemmeside for at se 
træningstider, hold og billeder.

www.graastenkarateklub.dk

Marts 
måned er 
GRATIS
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Gråsten 
Bedemandsforretning

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

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

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

Tusind tak for
den overvældende deltagelse og opmærksomhed ved

Myrna Rose Rosenbergs Christensen’s
bisættelse.

På familiens vegne
Anker Henrik Mads og Trine

Vor elskede far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar

Svend Nissen
* 15. august 1931    † 26. februar 2016

er stille sovet ind

På familiens vegne

Susanne, Yvonne og Torkild

Bisættelsen finder sted fra Gråsten Kapel
fredag den 4. marts kl. 13.00

Dødsfald
Sophie Thomsen, Gråsten, 
er død, 94 år. 

Læserbrev

Gråsten mangler 
parkeringspladser
I onsdags var jeg til rund-
visning i de gamle Sydbank 
lokaler og Det gamle 
Rådhus, og jeg var dybt 
imponeret over, hvordan 
ipnordic har skabt over 100 
arbejdspladser på så kort 
en tid. Godt nok købte de 
det gamle rådhus billigt, 
men med den renovering, 

de har fortaget for at bringe 
rådhuset tilbage ,som det 
var oprindelig, har de ofret 
mange penge.

Og som arbejdsgiver har 
de det koncept at spørge 
de nye medarbejdere, hvad 
de kan gøre for dem. Det 
tiltaler mig, at en af de 
nye medarbejdere var en 

kvinde, der har været i en 
bank i 40 år.

Ledelsen siger, hun er en 
af de bedste medarbejdere, 
man har. Også det at ma-
den er gratis er et stort plus 
for firmaet, da medarbej-
derne kan få sulten stillet.

Med så mange ansatte, 
kan det være et problem 

med parkeringspladser især 
til sommer.

Derfor foreslår jeg, at man 
laver parkeringspladser på 
grunden, hvor det gamle 
retsbygning har ligget. Så 
undgår man parkerings-
bøder. Måske skulle man 
overveje at lave fri parke-
ring i Gråsten.

Per Thorsted Jensen
Gråsten

Læserbrev

Nej til skattesænkning 
Der er så mange må-
skeer og så stor usikkerhed 
om,hvad de økonomiske 
vilkår for kommunerne 
er på længere sigt. Skal vi 
være populistiske eller sikre 
Sønderborg Kommunes 
drift i fremtiden.

At sænke skatten som 
Venstre vil, giver ikke 
mening,  ud over at det 
passer i deres  optik og 
tankegang:"Det har vi sagt 
hele tiden".

Jeg indrømmer gerne, 
at der lige her og nu er en 
god buffer i kassebehold-
ningen. Men i stedet for 

på nuværende tidspunkt 
at sænke skatten og måske 
ikke få lov at hæve den 
igen, hvis vi får brug for 
det, så kunne alternativet jo 
være et andet.

Enhver anden virksomhed 
vil i gode tider konsolidere 
sig og afdrage ekstraordi-
nært på gældsposten.

Sønderborg Kommune 
har en gæld på omkring 
1.200 mio. Godt nok lige 
for tiden til en fornuftig 

rente. Den er dog variabel 
og kan derfor blive en 
voldsom belastning for det 
kommunale husholdnings-
regnskab, hvis renten stiger.

Hvert år bruges 97 mio. 
af driftsbudgettet til renter 
og afdrag.

Nedbring gælden ekstra-
ordinært med 100 mio om 
året, så længe der er mulig-
hed for dette og der frigives 
8 mio. hvert  år til andre 
formål. Vi kunne jo sænke 

skatten med 0,1 % hver 
gang gælden ekstraordinært 
afdrages med 100 mio.

Om 12 år kan Sønderborg 
kommune være gældfri og 
renter og afdrag belaster 
ikke driften. Det giver 
frihed og råderum. 

Erik Lorenzen
Illervej 21, Broager
Byrådsmedlem for 
Fælleslisten

Dødsfald
Ruth Thulstrup, Dalsmark 
Plejecenter, Rinkenæs, er 
død, 79 år. 

Dødsfald
Lydia Jensen, Rinkenæs, er 
død, 89 år. 

Oldemor til 20 oldebørn
Af Søren Gülck

Ingeborg Weidmann, 
Gråsten Plejecenter, 
kan tirsdag den 1. 
marts fejre 90 års 
fødselsdag.

Hun er oldemor til ikke 
færre end 20 oldebørn. 
Oprindeligt stammer hun 
fra Sønderborg, men efter 
giftemålet flyttede hun til 
Broager, hvor hendes mand 
arbejdede på teglværket.

Ingeborg var hjem-
megående husmor, men 
supplerede økonomien med 
forskellige småjobs.

I det gæstfrie hjem 
voksede tre piger op, Inge, 
Kirsten og Bodil, der så 

ofte som muligt besøger 
hende på plejecenteret.

Fysisk er Ingeborg 
Weidmann noget han-
dicappet, og måtte i 
2011 flytte på Gråsten 

Plejecenter. Til gengæld 
er hun skarp i hovedet, og 
læser dagligt sin avis for at 
følge med præcist som hun 
har gjort det i mange år.

Humøret og livsglæden 

har Ingeborg Weidmann 
bibeholdt, og hun elsker 
med et glimt i øjet at 
komme med små sjove 
bemærkninger og kom-
mentarer til næsten alt. 

Ingeborg Weidmann var 
tidligere en væsentlig del af 
Cathrinesminde Teglværk, 
og hun har været med i 
hele opbygningsfasen af 
museet, hvor hun siden blev 
rundviser.

På lørdag fejrer hun 
fødselsdagen på Kværs Kro, 
hvor 40 medlemmer af 
familien samles til fest og 
hygge. 

Ingeborg Weidmann var 
med i opbygningen 
af Cathrinesminde 
Teglværksmuseum.

 Foto Søren Gülck
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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

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

Introduktions tilbud!

SPAR 7.000,-

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Eddy Merckx Mourenx 69
med komplet Ultegra gruppe.

Før 26.999,-
NU KUN 19.999,-

Eddy Merckx San Remo 76
med komplet ultegra gruppe.

Før 26.999,-
NU KUN 19,999,-

SPAR 7.000,-

SPAR 7.000,-

Eddy Merckx Mourenx 69
med komplet 105 gruppe.

Før 25.999,-
NU KUN 18.999,-

Borgerforeningen sagde 
mojn til Viggo Andersen
Af Flemming Nielsen

Der blev taget afsked 
med et mangeårigt 
medlem af Egernsund 
Borgerforenings besty-
relse, Viggo Andersen, 
ved generalforsam-
lingen på Den gamle 
Skole.

Hans post blev overtaget 
af Poul Brock Larsen. 

Kassereren, Ib Funder-
Nielsen, var også på valg, 
og han blev genvalgt.

Bestyrelsen fik to nye sup-
pleanter, Daniel Stougaard 
og Niels Mortensen.

Egernsund Borgerforening 
har de senere år haft succes 
med at invitere byens bor-
gere til at være med til at 
holde byen ren. I fjor deltog 
40-45 borgere, og det tal 
satser man på at overgå 17. 

april, når dette års "rensel-
sesproces" finder sted.

Det skal ikke være 
økonomien, der forhin-
drer folk i at melde sig i 
Egernsund Borgerforening. 
Kontingentet er - også i 
det kommende år - 50 kr., 
og ca. en tredjedel af de 
omkring 600 husstande i 
Egernsund og Rendbjerg er 
medlemmer. 

Gratis røgalarmer
Af Gunnar Hattesen

Ældre Sagen i Broager 
udleverer onsdag den 
9. marts kl. 10.00-11.45 
gratis røgalarmer i 
Broager Plejecenter.

"Vi har fået 15.000 kr. 
fra Trygfonden til køb af 
225 røgalarmer, som vi 
udleverer til vore medlem-
mer. Hvis medlemmer 
af Ældre Sagen i Gråsten 
og Sønderborg-Sundeved 

møder opskal de blot vise 
deres medlemskort", fortæl-
ler næstformand i Ældre 
Sagen i Broager Frede 
Weber Andresen. 

En ildsjæl til sognecafé

Af Ingeborg Pedersen

SOS-Børnebyerne var 
temaet ved et ar-
rangement i Broager 
Sognecafé.

Tidligere lærer ved Broager 

Skole, Astrid Jensen, for-
talte ved hjælp af billeder 
på en medrivende måde om 
SOS-Børnebyernes betyd-
ning for de mange udsatte 
børn i verden.

Astrid Jensen er selv 
fadder til et barn, hun 

gør rigtig meget frivilligt 
arbejde for at oplyse om 
børnebyerne, samle penge 
ind til nogle af de mange 
børn i verden, der ikke har 
de samme gode opvækst-
muligheder som de fleste 
børn i Danmark har. En 
indsamling blandt de frem-
mødte gav godt 1.000 kr. 

Asta Jensen fik i pausen en 
kop kaffe med tilhørerne.

 Foto Ingeborg Pedersen

Broager Sparekasse 
tjente 9,5 mio. kroner
Af Gunnar Hattesen

Broager Sparekasse 
kom ud af regnskabs-
året 2015 med et 
overskud på 9,5 millio-
ner kroner før skat.

Det lokale pengeinstitut 
bød velkommen til 1.200 
nye kunder.

Broager Sparekasse kan 
også glæde sig over, at 

Finanstilsynet heller ikke 
i 2015 fandt grund til 
yderligere nedskrivninger 
i forhold til hvad spare-
kassen selv har foretaget 
ved gennemgangen af 
sparekassens samlede øko-
nomi. I alt er der foretaget 
nedskrivninger på 11,7 
mio. kr. hvorimod det året 
forinden lå på 9,9 mio. kr. 
Det er primært landbruget, 
der udgør den største 

nedskrivning. Desuden 
har sparekassen valgt at 
nedskrive for 900.000 kr. 
på sine ejendomme.

Sparekassen har en stig-
ning i gebyrindtægterne 
og på investeringsområdet 
samt flere privatkunder.

"Broager Sparekasse er 
og bliver en stabil og sund 
forretning", siger direktør 
Lars Christensen. 

Direktør Lars Christensen. Arkivfoto
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Kun

12000

KUN FREDAG
Menu-to-go

MENU TIL 2 PERSONER

VELSKÅRET OG VELSKÆNKET

Fersk okse-
mørbrad
Uden bimørbrad

Kg-pris 198,00  

Kvalitetskød fra SB Slagteren fortjener det bedste selskab. Find den perfekte
vin til spotpris på vores vinfestival i denne uge – se side 4-9

FASTPRIS SPAR 51,80

SPAR 24,95 PR KG

SPAR 280,70

SPAR OP TIL 15,95

FLERE VARIANTER

NYHED

Coop Kødboller eller 
Kød og melboller

Skagen horn eller 
kærnemælkshorn

Rugwraps

Gammeldaws 
oksesteg
Pr ½ kg

800/1000 gr

2000

2500

6 stk

2500

2995

Hel Hamburgerryg
3,0-3,5 kg

Klovborg
Skæreost 
mellemlagret

Karoline tomat 
eller karrysuppe

Lurpak smør 
eller smørbar

Rynkeby juice

Carlsberg
Tuborg

Hardy's 
Crest
6 fl 

Coca-Cola

Tingleff guld kaffe

Kun

15000

Min 714 gr

4500
1000 ml

2000

250 gr

1000

Pr liter

800

3x500 gr

8995

19900

Hørup kartoffel 
spegepølse

Pr stk

5500

150 cl

1000
+ embl.

30 stk

9995
+ embl.

Broager

B A G E R A F D E L I N G E N D E L I K A T E S S E N

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med 
lørdag den 5. marts 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Broager Lokalbestyrelse

RØGALARM GRATIS for Ældresagens medlemmer.
Udleveres efter ”Først Til Mølle” princippet.

9. marts fra kl. 10.00 – så langt beholdningen rækker – dog senest til kl. 1145.
UDLEVERING SKER fra mødelokalet Broager Plejecenter, Møllegade 18, 
hvorfra der er indgang til lokalet.
KRITERIER FOR TILDELING: Skal være medlem af Ældresagen. Ikke 
medlemmer af Broager lokalafdeling SKAL vise medlemskort for 2016. Der 
udleveres max. 1 alarm pr. husstand.
RØGALARMEN leveres med 9 v standard batteri. Der udleveres også 1 stk. 
Duracell batteri med lang levetid – et batteri specielt til røgalarmer.
TYPE: Elworks, som i 2015 er kåret til testvinder i magasinet Tænk.
SAMARBEJDSPARTNER: Bygma Gråsten, som har gjort det muligt inden for 
bevillingsrammen at levere 225 røgalarmer og 225 specialbatterier til røgalarmer. 
Tak for et godt tilbud!
TAK TIL GRÅSTEN AVIS for omtalen andet sted her i avisen.
SPONSOR: TRYGFONDEN.

STØT VORE SPONSORER – De støtter os

Næste annonce forventes uge 11 her i Gråsten avis.

EGERNSUND 
VANDVÆRK A.M.B.A.

afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00
i Klublokalet på DGS 

(Den Gl. Skole) Egernsund

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år 
forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag:

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Bestyrelsen

Sogneeftermiddag
Torsdag den 10. marts

kl. 14 - 16
i præstegården

Tove & Flemming fortæller 
om deres tur til Tanzania hvor 
de deltog i projekter sammen 
med African Inland Church

Tilmelding til Maya: 24 65 60 24
Sv. Aage: 23 98 96 36

Dødsfald
Bruno Nicolaisen, 
Egernsund, er død, 73 år. 

Planlægger udstilling med 
kendt Egernsund-maler
Af Flemming Nielsen

Egernsund Borgerforening 
har planer om at lave 
en udstilling med 
værker af den afdøde 

Egernsund-kunstner, Peter 
Nicolaisen. Det blev oplyst 
på foreningens general-
forsamling på Den gamle 
Skole.

Peter Nicolaisen var 
født i Ballum og havde 
bopæl flere steder i lands-
delen, bl.a. i en såkaldt 

fribolig på Schackenborg 
i Møgeltønder fra 1932 til 
1940 og senere i Rinkenæs. 
I 1941 slog han og familien 
sig ned i Egernsund, hvor 
han døde i 1989, 95 år 
gammel.

Den populære kunstner 
var akademiuddannet og 

havde en usædvanlig stor 
produktion, så Egernsund 
Borgerforening får næppe 
svært ved at låne sig frem 
til værker, der er egnede til 
udstilling. Rigtig mange 
hjem på egnen kan glæde 
sig over at have et eller 
flere Nicolaisen-malerier på 
væggene. Der arbejdes på, 
at udstillingen kan åbnes i 
pinsen i år - og gerne i Den 
gamle Skole i Egernsund.

Nicolaisen-udstillingen 
planlægges i samarbejde 
med Peter Nicolaisens søn, 
Erik Nicolaisen. Han er 
også kunstner og har sagt 
ja til at udstille egne værker 
samtidig med, at faderens 
kunst bliver tilgængelig for 
offentligheden. 

Dødsfald
Christian Frederik 
Knudsen, Broager, er død, 
81 år. 

Inger Prüsse takker af
Af Gunnar Hattesen

Efter i 24 år at have været 
med i spidsen i Røde Kors 
Broager takkede formanden 
Inger Prüsse af på forenin-
gens generalforsamling.

Hun var i 1992 med til 

at stifte Dansk Røde Kors-
afdelingen i Broager. Tre år 
senere åbnede Røde Kors 
butikken på Storegade, og 
sidste år fik Inger Prüsse 
Dronningens Æresmedalje 
for indsatsen.

Knud Hviid blev valgt 

som ny formand. Elin 
Lunding blev ny næst-
formand. I bestyrelsen 
sidder derudover kas-
sereren Gunnar Andsager, 
sekretær Birte Refsgaard, 
Else Schmidt, og Anne 
Margrethe Jensen.

Røde Kors genbrugsbu-
tikken kom ud af 2015 
med et overskud på 51.000 
kroner. 

Røde Kors i Broager valgte ny formand på generalforsamlingen. Foto Tove Hansen

Livet er livet 
værd

Af Ingeborg Pedersen

54 mennesker havde 
fundet vejen til Broager 
Sognegård, hvor Marianne 
Frank Larsen, sognepræst 
ved Vor Frue Kirke i 
Aarhus, holdt foredrag om 
"Livet er livet værd".

Det blev en meget sensitiv 

og bevægende genfortælling 
samt tolkning af den norske 
forfatter Per Pettersons bog 
”Jeg nægter.

Det er en bog om børn, 
der bliver svigtet, modgang 
i livet og ikke mindst 
venskaber, varme mellem 
mennesker, der gør, at til-
værelsen bliver til at bære. 

Bogaftenen satte mange tanker i gang hos tilhørerne.
 Foto Ingeborg Pedersen
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Gråsten
Nederbyvej, Rinkenæs

Enestående udsigtsgrund
Har du gået og drømt om at bo et 
sted, hvor ud sig ten er for tryl len de, 
men hvor drøm met er brast, fordi 
huset på din drøm me be lig gen hed, 
ikke lige var dig, så har du her chan-

cen. Her har du nem lig byg ge grun den, 
højt lig gen de med den fl ot te ste pa-
nora maud sig ten til mar ker ne og ikke 
mindst ud sig ten til Flens borg Fjord. 

 1306 3000 3500 400 1300
 f i j l L

 
 

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

850.000
1.220

 
4.823/3.712

Udbetaling 45.000

HELÅRSGRUND

NYHED

Sag: 703-00885 Tlf: 74441698

Egernsund
Teglparken 

God 1 1/2 plan villa i Teglparken
VILLA

Pæn og vel holdt 1 1/2 plan rød stensvil la 
fra 1979 med god in dret ning. Vil la en er 
tæt pla ce ret på skøn natur med skov og 
vand lige i nær he den, og vel be lig gen de i 
det bør ne ven li ge kvar ter Tegl par ken.

 141 384 1979 5 2
 K f d n C

 Energi
F

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

845.000
1.543

 
4.234/3.379

Udbetaling 45.000

Sag: 703-00825 Tlf: 74441698

NYHED

VILLA
 156 940 2007 5 1
 K f d n C

 Energi
C

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

1.895.000
2.084

 
9.403/7.505

Udbetaling 95.000

Sønderborg
Påkjær, Nybøl Sag: 703-00623 Tlf: 74441698

NY PRIS

Sønderborg
Amtsvejen, Nybøl

Familievilla med masser af plads
VILLA

Her har vi en super fl ot og ve lind ret tet fa-
mi lie vil la med vand s ku ret fa ca de og rødt 
teg l tag. Vil laen er be lig gen de på 3097 
m2 stor grund, der giver plads til fl ere 
ter ras ser og stor græs plæ ne.  

 288 3097 1850 8 2
 K f d n C

 Energi
E

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

1.995.000
2.077

 
9.895/7.898

Udbetaling 100.000

Sag: 703-00763 Tlf: 74441698

 78 932 1973 4 1
 K f d n C

 
 

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

995.000
1.817

 
5.349/4.186

Udbetaling 50.000

FRITIDSBOLIG

Egernsund
Teglbakken, Rendbjerg

NY PRIS

Sag: 703-4195 Tlf: 74441698

 68 874 1994 4 1
 K f d n C

 
 

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

1.495.000
2.174

 
7.971/6.238

Udbetaling 75.000

FRITIDSBOLIG

Broager
Damløkke

NY PRIS

Sag: 703-00006 Tlf: 74441698

Gråsten
Trekanten  139 1001 1950 5 3

 K f d n C
 Energi
D

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

Sundeved 
Husholdningsforening 

afholder

MODESHOW
Mandag den 4. april 2016 kl. 18.00 på 
Forsamlingsgården Sundeved (salen)

Vi starter med en let anretning.

Kl. 19.00 viser Senior shoppen deres super - kollektion.
Se evt. brochure: www.seniorshoppen.dk

Der vil blive mulighed for at handle efterfølgende.

Pris pr. person 100 kr. 

Tilmelding senest den 23. marts 2016 til Jytte
tlf. 7446 7678 - 3035 7967 - jytteboysen@hotmail.com

Vel mødt!
Bestyrelsen

�

Koncert i
Dybbøl kirke

Lørdag 5. marts kl. 16.00
Kormusik af Carl Nielsen og nutidige salmer

Dybbøl kirkekor, Slotskoret Gråsten,
Broager Egns kor

Dirigent: Frank Laue
Klaver: Rut Elena Boyschau

Solist: Bettina Hellemann Munch
Gratis adgang

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

I samarbejde med Biblioteket og Sottrup Kirke

POWERPOINTFOREDRAG MED

PETER MADSEN
Onsdag den 16. marts kl. 19.30

på Forsamlingsgården Sundeved

Peter Madsen er tegner, forfatter og 
fi lminstruktør på bl. ”Valhalla”

Foredraget tager udgangspunkt i 
”Menneskesønnen”, bl.a i processen med at 
oversætte Biblens tekst til tegneseriesprog

Entre: kr. 100,- inkl. kaffe
Ungdomspris: kr. 50,-

Billetter kan købes på Biblioteket,
på www.sonderborgbilletten.dk, eller ved indgangen.

Dødsfald
Jørgen Christensen, 
Stenderup, er død, 77 år. 

Fra Bismarck til Sarajevo
Af Folker Svane 

Lokalhistorisk Forening 

for Sundeved holder til den 
årlige generalforsamling 
mandag den 7. marts 2016, 

klokken 19.00 i forenings-
huset på Bakkensbro Skole 
i Ullerup.

Bestyrelsen foreslår at 
ændre valgperioden for 
bestyrelsesmedlemmer fra 
at være 3 år til fremover at 
være 2 år.

Efter generalforsamlingen 
vil der være foredrag af 
Arne Jessen fra Nybøl 
og Jens Ove Hansen fra 
Nordborg.

Arne Jessens foredrag 
hedder ”Fra Bismarck til 
Sarajevo” og Jens Ove 
Hansen fortsætter med 
emnet ”Første Verdenskrig i 
familiens fodspor”.

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

Kampvalg i Forsamlingsgården
Af Gunnar Hattesen

Fremmødet var stort, 
da Forsamlingsgården 
Sundeved holdt 
generalforsamling.

De 58 fremmødte medlem-
mer måtte stemme til både 

bestyrelsen og suppleant 
posten. 

Der var genvalg til 
bestyrelsesmedlemmerne 
Gudmund Thomsen, V. 
Sottrup, Tina Nielsen, 
Sottrup Skov, Inge 
Johansen, V. Sottrup, og 
Palle Andersen, V. Sottrup.

Nyvalgt blev Kaj 
Simonsen., V. Sottrup.

Som suppleanter blev 
valgt Jens Christensen, 
Ø. Sottrup, og Mogens 
Dinsen, V. Sottrup.

Bestyrelsen konstitutierer 
sig på et bestyrelsemøde 
mandag den 7. marts, 
hvor der skal vælges en 

ny formand, da Arne 
Mandrup har ønsket at 
trække sig fra bestyrelsen.

Ann Grandt, der er kon-
stitueret formand, oplyser, 
at der meldte sig 9 frivillige, 
som ønskede at være med 
i samarbejdet omkring 
Forsamlingsgården. 

Ny assurandør ved 
ETU Forsikring A/S
Uwe Agerley er ansat 
som assurandør ved 
ETU Forsikring A/S i 
Rødekro.

Uwe Agerley, som er 
bosiddende på Sundeved, 
er uddannet eksamineret 
assurandør og har en 
solid erfaring fra 25 år i 
forsikringsbranchen. 

 Uwe Agerley

Nyt tegltag 
i Ullerup
Ullerup Kirke får grønt lys 
fra Haderslev Stift til at kir-
ken kan få nyt tegltag uden 
at nye teglsten skal lægges 
med understrygning. Det 
skriver JydskeVestkysten.

Menighedsrådet har fået 
bevilget 2,4 mio. kroner fra 
Sønderborg Provsti.

Arbejdet vil gå i løbet i 
løbet af foråret, og vil vare 
5 måneder at få lagt på, og 
imens vil hele kirken være 
overdækket. 
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Hørt i byen
Det var en stolt og lyk-
kelig køkkenchef på 
Kong Hans i Køben-
havn, Mark Lundgaard, 
der er opvokset i Egern-
sund, som genvandt en 
prestigefyldt Michelin 
stjerne til den berømte 
restaurant.

Der kom en ny kvinde i 
bestyrelsen, da Fjordeg-
nens Walkie Klub Kvik 
havde generalforsamling. 
Den nye kasserer er Ulla 
Olesen, som afløser Finn 
Petersen. 
Klubben har nedsat et 
aktivitetsudvalg, som 
består af Kurt Christen-
sen, Karin Schmidt og 
Elin Jefsen. 

På generalforsamlingen 
i Det Lille Teater blev 
Bent Skibsted, Gråsten, 
og Dorthe Uth Broder-
sen, Rødekro, nyvalgt til 
bestyrelsen. 
Ny suppleant blev Else-
beth Skousbøl. 
Vagn H. Kristensen, 
Nybøl, og Pia Nielsen, 
Rødekro, trådte ud af 
bestyrelsen, mens Merete 
Fog Jensen, Gråsten, 
fratrådte som suppleant. 

Der er solgt godt 500 
billetter til koncerten 11. 
marts i Kværshallen. 

En 34-årig mand fra 
Egernsund er blevet 
sigtet for indbrud i tre 
arbejdscontainere, hvor 
der blev stjålet 76.000 
kr. og en større mængde 
værktøj. 
Indbruddet skete i ar-
bejdscontainerne på 
Skolevej i Vester Sot-
trup, hvor han skar hul i 
containerne.

En mandlig bilist miste-
de herredømmet over sin 
bil og kørte lørdag mid-
dag ind i en lygtepøl i 
Blans. Lygtepælen måtte 
efterfølgende tilses af en 
elektriker.

Den sønderjyske forfat-
ter Brian Ørnbøl, der 
er opvokset i Broager, 
udgiver 10. marts bogen 
”Mekano Max”. 

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

”Lad os sammen se på, 
hvordan du får mest muligt ud af 
dine investeringer.”

Jette Duus 
Privatrådgiver

”
Følger dine 
investeringer med?
Verden ændrer sig konstant. Det gælder også de 
fi nansielle markeder. Hvad der var en god investe-
ring for blot et år siden, er måske ikke længere den 
bedste investering i dag – eller i fremtiden.
 
Det er derfor vigtigt, at du løbende forholder dig til, 
hvad ændringerne betyder for dig – og om der er 
behov for en justering af dine investeringer.

Lad os aftale et møde, så vi sammen kan afdække 
din investeringsprofi l over en kop kaffe.
 

Sønderborg Afdeling
Perlegade 24-26, Sønderborg
Telefon 45 12 52 00

Sponseret af

(Kværs)

KL. 20.00
PÅ SLAGET 12

DOBBELT KONCERT
I KVÆRS HALLEN

Fredag den 11. marts 2016

KL. 22.00
STIG OG VENNERNE

KVÆRSHALLEN
Avntoftvej 8, Kværs, 6300 GRÅSTEN - Dørene åbnes kl. 19.00

Det er en stående koncert, dog mulighed for kørestole/stol

BILLETTER: eller Hans Lenger Tlf. 29 91 23 67

KOMMENDE 
BUSTURE

QUORP’S BUSSER
Rejsegarantifonden nr. 2465

Tlf. 74 65 08 50

Polen Poznan fra den 19.-24. juni 2016

Bornholm fra den 26. juni til den 1. juli 2016

Dresden og Prag fra den 6.-9. juli 2016

Harzen fra den 17.-21. august 2016

Zillertal, Østrig fra den 14.-22. september 2016

Program udleveres ved tilmelding.

LÆSERBREV

Kundevenlig by
I et læserbrev i Gråsten Avis 
den 23. februar 2015 ud-
trykker Gunder P. Jensen 
stor utilfredshed med han-
delsstanden i Gråsten.

Gunder Jensen finder 
ikke byen er kundevenlig, 
bybilledet præges af gamle 
nedslidte gamle forretnin-
ger og discountbutikker. 
I alle byer findes der ud-
skiftninger af forretninger. 
Sådan er det også i Gråsten 
og her kommer der så nye 
driftige og engagerede 

forretningsfolk til med nye 
spændende ideer.

Gråsten er kendt for 
sine gode butikker med et 
stort og varieret sortiment. 
Derfor har de handlende 
også et stort opland. Det ry 
skal vi værne om, og det bi-
drager det lokale erhvervsliv 
i høj grad til.

Jens Peter Thomsen
Byrådsmedlem (V)
Stjerneparken 39
6300 Gråsten
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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. 1105Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.577
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.506/2.787

Charmerende villa ved Trappen i Gråsten
Indeholder bla.: Stueetage: Soveværelse, køkken med spisekammer, stue med adgang til
hyggelig udestue. Lys kælder med god loftshøjde: Stort værksted. Badeværelse. 3
værelser. Tilhørende: Trapperum. Garage. Forhave. Hyggelig terrasse.

Bolig/kld. m2 98/84
Stue/vær 1/1 Opført 1954

Grund m2 638

ÅBENT 
HUS

ÅBENT HUS: LØRDAG D. 5.3. KL. 10.00-15.00

TRAPPEN BOMHUSVEJ 26

A
B
C
D
E
F
G Sagsnr. 1180Kontant 340.000

Mdl. boligydelse 5.927

Fritliggende andelsbolig med dejlig gårdhave
Hyggelig fritliggende andelsbolig  beliggende i veldreven andelsboligforening. Fra boligen
har du gå afstand til bl.a. gode indkøbsmuligheder i Ulsnæscentret, bus og
togforbindelser samt naturskønne områder. Dejlig gårdhave samt carport.

Bolig m2 95
Stue/vær 1/2 Opført 2005

Grund m2 5.000

NYHED

GRÅSTEN GÅRDHAVEN 7

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1183Kontant 975.000
Ejerudgift pr. md. 2.226
Udbetaling 50.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.881/3.883

Højtbeliggende villa med udsigt til Flensborg Fjord
På stor grund i stille villakvarter, ligger denne villa med udsigt til Rinkenæs Kirke og
Flensborg Fjord. Ejendommen er placeret på en skråning, der bevirker at underetagen er
på terrænniveau, hvilket giver et godt lysinfald og direkte udgang til haven.

Bolig/kld. m2219/137
Stue/vær 2/5 Opført 1972

Grund m2 1.367

NYHED

RINKENÆS LYSHØJ 6

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 959Kontant 495.000
Ejerudgift pr. md. 1.624
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.519/2.002

Charmerende stråtækt ejendom med udsigt over åbne marker
Historisk villa fra 1600 tallet, der modsat jævnaldrende bygninger har en god loftshøjde.
Ejendommen er beliggende for foden af en skrænt. Fra toppen er der her udsigt til
Flensborg Fjord. Kort afstand til Sønderborg, Flensborg, Aabenraa.

Bolig m2 133
Stue/vær 1/4 Opført 1600

Grund m2 963

NYHED

RINKENÆS NEDERBYVEJ 88

A
B
C
D
E
F
G
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BRILLELEJE

  99,-
Lej f.eks. 3 par briller

pr. måned
Alle briller i butikken er med i lejeordningen.

Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md.
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

KONTAKTLINSER

79,-
Pr. måned inkl.
- Gratis kontrol
- Gratis prøvetid
- Gratis udmåling

Jernbanegade 38 Sønderborg  
Tlf. 74 43 00 10

www.fahrendorff.dk

FAHRENDORFF
OPTIK

Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

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

Kruså-Messen havde mere 
end 16.000 besøgende gæster
Af Ditte Vennits Nielsen

Bolig- og Livstils-
messen i Grænse-
hallerne i Kruså blev 
en kæmpe succes med 
16.061 besøgende 
gæster.

Om lørdagen var der 
godt 6.000 gæster, mens 
søndagen var virkelig godt 
besøgt. Grænsehallerne 

danner de perfekte rammer 
med de 3 separate haller og 
cafeteriet i midten, og såvel 
udstillere som besøgende 
var yderst tilfredse. 

Nielsens Bageri havde en 
masse lækkerier med på 
messen, og folk flokkedes 
omkring standen for at få 
lidt med hjem til kaffen.

Mette Nielsen var rigtig 
glad for at deltage.

”Det giver bedre 

mulighed for at møde kun-
derne i øjenhøjde og få en 
god snak med dem, og det 
forventer de af en messe”, 
siger Mette Nielsen, mens 
hun med et stort smittende 
smil ekspederer en kunde. 

Bitten Haase fra Jan 
Jensen Guld-Sølv-Ure 
deltog med en stand fyldt 
med smykker, ure og nips 
til rigtig gode priser, og der 

blev solgt godt af de flotte 
ting fra Georg Jensen.

”Det er altid hyggeligt at 
stå på messen, for vi får en 
masse dejlig snak med kun-
derne”, siger Bitten Haase, 
som har butikker i både 
i Padborg og i Aabenraa, 
og der er nok at lave begge 
steder. 

Gæsterne kiggede forbi Nielsens Bageri, hvor de fik uddelt smagsprøver. Foto Ditte Vennits Nielsen 

Bitten Haase fra Jan Jensen Guld-Sølv-Ure, der har butikker i både Aabenraa og Padborg. Foto Ditte Vennits Nielsen 



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

Borgerlig begravelse - andre religioner

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
Lørdag den 5. marts kl. 10.00
Lørdagsdåb ved Anette Jensen
Søndag den 6. marts kl. 11.00
ved Anette Jensen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 9.30
ved Anette Jensen

HOLBØL KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 10.00
ved Hanne Christensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 11.00
ved Oliver Karst. Familiegudstjeneste.
Kirkekaffe

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 6. marts kl. 14.00
ved Povl Callesen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 6. marts 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 
Onsdag den 9. marts kl 19.30 på Holbøl Landbohjem

Foredrag med formand for det etiske råd Jacob 
Birkler ” Beretning fra arbejdet i det etiske råd”

Filmaften 
Onsdag den 10. marts kl 19.30 i Kirkeladen

6 Dages-kor
Fredag den 11. marts kl 19.30 – 21.00 i Kirkeladen 

Koncert 
Søndag den 13. marts kl. 19.30 i Bov Kirke 

Koncert med Gabriel Koeppen trio. 

Foredrag 
Tirsdag den 15. marts kl 19.00

i Multihallen på Lyreskovskolen 
Foredrag med Christian Bitz

”Uperfekt”
Billetter kan købes på 

Kirkekontoret, Bov Bibliotek, 
eller Aktivitetshuset Padborg 

Billetpris kr. 100,-

Hjertelig tak
til alle, der tænkte på os ved
Helene Rasmussens

bisættelse
En særlig tak til bedemand Jens Th omsen for hans store hjælp og 
til præst Maja Ravn for trøstende ord og en dejlig tale i kirken.

Vi vil også gerne sige en stor tak til pigerne på Dalsmark Plejehjem, 
som passede godt på vores mor gennem årene.

På familiens vegne
Solvej, Helge, Kaj og Linda

HUSK!
Brugerrådet

Generalforsamling

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

 Onsdag den 09. marts 2016 kl. 13:30

Stegt flæsk og 
lasagne i Kollundhus
Af Gunnar Hattesen

Søndag aften mødte 
50 mennesker op i 
Kollundhus til den 
sidste borgerspisning i 
denne sæson.

Menuen stod på stegt flæsk 
med masser af persillesovs 
eller man kunne vælge at 
spise lasagne.

Efter spisningen var der 
fortælling om gamle dage 

i Kollund, som blev leveret 
af Jes Lorenzen og Anker 
Brandenhoff, der begge er 
vokset op fra barnsben i 
Kollund. 

Luftbøsser
Tilhørerne morede sig 
kosteligt, da de hørte om, 
hvordan livet havde været 
i byen for mere end 60 år 
siden, altså fra den tid, hvor 
det første asfalt blev lagt og 
hvor Fjordvejen endnu var 

et ukendt begreb, men hvor 
knægtene kunne skyde 
med luftbøsser uden der 
var nogen, der tog notits af 
det. Altså lige bortset fra 
skolelæreren, hvis søn var 
blevet ramt ved et mindre 
uheld, men det skete ved 
kontant afregning og så var 
den potte ude. 

Formanden for 
Kollundhus, Frederik 
Johannsen, opfordrede bag-
efter folk der kan fortælle 

noget om de gode gamle 
dage i Kollund til at melde 
sig til at fortælle om deres 
minder, når borgerspis-
ningen genoptages til 
efteråret. 

Årsmøde med fest
Ældre Sagen i Bov holder 
årsmøde med fest onsdag 
den 9. marts kl. 17.00 i 
Grænsehallerne i Kruså.

Efter årsmødet går 

medlemmerne over til 
festmiddag og Canzone 
underholder med sang og 
musik. 

Penge seddel
Ved et indbrud i en villa 
på Stokkebrovej i Kruså 
blev der stjålet en ghanesisk 
pengeseddel på 1.000 Cedi, 
som svarer til 1710 danske 
kroner. 
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ÅBENT ALLE DAGE KL. 7 – 21

Købmand
Kim
Nicolajsen

BKI 
Kaffe
400 g

20,-
50,00 pr. kg

15,-
30,00 pr. kg

Ved køb af 
mere end

6 stk. pr. kunde 
pr. dag

er prisen
34,95 pr. stk.

Ved køb af
mere end

6 stk. pr. kunde 
pr. dag

er prisen
19,95 pr. stk.

Ved køb af 
mere end
20 stk. pr. 

kunde pr. dag 
er prisen

2,00 pr. stk.

Ved køb af 
mere end

6 stk. pr. kunde 
pr. dag

er prisen
25,95 pr. stk.

Smagfuld

Dansk hakket 
oksekød 8-12%

Lurpak
Smør eller smørbar
250 g

Frugtmarked
Kl. 1. udenlandske
Æbler, pærer, 
appelsiner eller kiwi
Frit valg

8,-
32,00 pr. kg

1,-
20,00 pr. kg

MEGET MERE FØDSELSDAG!

Tilbud gælder til og med lørdag den 5. marts

Harkærvej 3 • Kruså

Valdemarshus

Sangaften
Frøslev Mandskor underholder 

Brugerrådet
Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarsgade 11 Padborg

Klaver—Marius Nærgaard Korleder Froya Gildberg 

En hyggelig aften med sang musik og…

Foredrag å synnejysk
ved tidl. journalist Flemming Nielsen   

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19:00 

Der serveres osteanretning
kaffe / the og kage

Pris pr. person kr. 75,00

Vin – øl – vand kan købes

Tilmelding - Karin - tlf. 73 76 84 67

Indbydelse til

Offentligt debatmøde
med fhv. udenrigsminister 

Per Stig Møller
Danmark i fremtidens Europa

arrangeret af LOF Kolding-Vejen

og Europabevægelsen, Region Syd og Sønderjylland

Fredag, den 4. marts 2016 
kl. 16.30 til 18.00
på Rødding Centret

Søndergyden 15, 6630 Rødding

Nyvalg i Holbøl
På generalforsamlingen i 
Holbøl Landbohjem blev 
Preben Jensen nyvalgt til 
bestyrelsen i stedet for 
Henry Johannsen, som 
efter 30 år i bestyrelsen 
ikke ønskede genvalg.

Genvalgt blev Anja Hou. 
Som suppleant til bestyrel-
sen blev Norman Rudbeck 
genvalgt.

Henny Jørgensen blev 
genvalgt som revisor og 
Thorkil Hannsen blev 

genvalgt som revisor 
suppleant. 

Genvalg
Ved generalforsamlingen i 
Pensionistforeningen ved 
Grænsen blev formanden 
John Toldsted, kasserer 
Irmi Deckmann og besty-
relsesmedlem Gerda Gosch 
genvalgt. 

Ny uddeler får ros af kunderne
Af Gunnar Hattesen

Den nye uddeler i 
LokalBrugsen i Holbøl, 
Heino Pedersen, får 
ros af kunderne. Han 
har nu flyttet rundt på 
varesortimentet for at 
gøre butikken mere 
overskuelig.

Han er faldet godt til i dag-
ligvarebutikken og flytter 
til sommer med sin kone og 
6-årige datter til Holbøl.

Når man handler i butik-
ken, møder man altid 
Heino Pedersen og hans 
ansatte med et smil og der 
bliver gjort meget for, at 
folk skal føle sig godt tilpas 
i butikken.

Den nye uddeler fylder 40 

år mandag den 7. marts, og 
det markerer butikken med 
at tilbyde kunderne gratis 
morgenkaffe fra kl. 7.30.

Heino Pedersen er oprin-
deligt fra Hillerød, men 
efter en uddannelse som 
salgsassistent i Blistrup 
Brugs i Nord sjælland, 
kom han i 2001 til Super-
Brugsen i Løgum kloster, 
hvor han blev leder af 
Frugt- og Grønt afdelingen. 
Fem år senere blev han 
souschef i Brugsen i 
Kliplev, og ved årsskiftet 
blev han så uddeler i 
Holbøl.

"Jeg er faldet godt til 
i Holbøl, og jeg tror, at 
LokalBrugsen har en lys 

fremtid, hvis lokalbefolk-
ningen bakker op", siger 
Heino Pedersen. 

Uddeler Heino Pedersen 
fylder 40 år Arkivfoto
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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.

Alle stel til én pris, vælg frit mellem Ray-Ban, 
Gucci, Prada, Berlin, Eyewear m.m.
* tyndere, lettere, farveskiftende eller tonede brilleglas
** kan ikke kombineres med andre tilbud

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

Hørecenter: -1894629

www.opt ik -ha l lmann.dk

OUTLET
KAMPAGNE

Briller med enkeltstyrke* 
1 par kr. 1.500,-**   2 par kr. 2.500,-**

Briller med flerstyrke* 
1 par kr. 3.000,-**   2 par kr. 4.500,-**
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Briller med flerstyrke* 
1 par kr. 3.000,-**   2 par kr. 4.500,-**

OUTLET KAMPAGNE

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

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

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

KRUSÅ HUSMODERFORENING
inviterer sine medlemmer til at besøge det nyrenoverede

Mediehus
Skibbroen 4, Aabenraa

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 18.00
I Mediehuset vil vi få en rundvisning og orientering om de mange 

forskellige grene af Syddanske Medier.
Aftenen afsluttes med kaffe.

Pris: Kr. 30,-
Tilmelding til Agathe Andersen på tlf. 7467 3672/mobil 2146 2299

fra torsdag den 3. marts 2016 kl. 12.00 til senest den 7. marts 2016.
Samkørsel fra Grænsehallerne kl. 17.30.
På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

Henry Johannsen 
takkede af efter 30 år
Af Gunnar Hattesen

Der lød klapsalver 
og stor anerkendelse 
fra forsamlingen, da 
formand for Holbøl 
Landbohjem, Henry 
Johannsen, Øster Gejl, 
vemodigt takkede af 
efter 30 år i bestyrel-
sen og deraf 25 år som 
formand.

Næstformanden Mathias 
Rudbeck pegede i sin tak-
ketale på, at de to havde 
siddet i bestyrelsen gennem 
alle årene.

"Vi har haft et godt 
samarbejde. Tak for mange 
gode år. Vi har haft mange 

gode timer sammen. Der 
er aldrig sket så meget, 
som i den tid. som du har 
været formand", lød det 
anerkendende fra Mathias 
Rudbeck, som tidligere 
bestred posten som forsam-
lingshusets kasserer.

Peter Hell roste også 
Henry Johannsen for 
økonomisk ansvarlighed 
gennem årene.

"I en tid hvor mange 
forsamlingshuse kører med 
underskud, præsenterer 
bestyrelsen for Holbøl 
Landbohjem et pænt over-
skud", sagde Peter Hell.

Årets overskud blev på 
97.000 kroner. 

Henry Johannsen blev takket 
fra mange sider blandt andet 
Peter Hell. 
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Holbøl kirke

Søndag den 6. marts kl. 10.00
ved Hanne Christensen
Midfaste

Søndag den 13. marts kl. 10.00
ved Hanne Christensen
Mariæ bebudelsesdag

Søndag den 20. marts kl. 10.00
ved Hanne Christensen
Palmesøndag

Skærtorsdag den 24. marts.
Gudstjeneste i Kollund kirke kl. 19.30
ved Anette Jensen

Langfredag den 25. marts
Gudstjeneste i Bov kirke kl. 15.00
ved Kevin Asmussen

Påskedag den 27. marts kl. 10.00 ved 
Hanne Christensen. Efter gudstjenesten 
er der kaff e og påskeæg i våbenhuset.

2. påskedag den 28. marts kl. 10.00
ved Hanne Christensen. 
Påskefamiliegudstjeneste med 
efterfølgende påskeæggejagt.

1. søndag efter påske den 3. april
kl. 19.30 ved Hanne Christensen

2. søndag efter påske den 10. april
kl. 10.00 ved Hanne Christensen 

3. søndag efter påske den 17. april
kl. 10.00 ved Hanne Christensen
Konfi rmation

Bededag den 22. april.
Gudstjeneste i Bov kirke kl. 11.00
ved Anette Jensen

4. søndag efter påske den 24. april
kl. 11.00 ved Anette Jensen

5. søndag efter påske den 1. maj
kl. 10.00 ved Hanne Christensen

Søndag den 5. maj. Gudstjeneste i
Kollund kirke kl. 9.30 ved Kevin Asmussen
Kristi himmelfartsdag

6. søndag efter påske den 8. maj kl. 10.00
ved Hanne Christensen

Pinsedag den 15. maj kl. 10.00 
ved Hanne Christensen

2. pinsedag den 16. maj kl. 13.00.
Fælles gudstjeneste med Bov sogn og den 
tyske menighed ved Friluftsscenen i Padborg.

Trinitatis søndag den 22. maj kl. 19.00
ved Hanne Christensen. Koncert med 
Sønderjysk Pigekors Spire- og Juniorkor

Åben præstegård
Vi åbner dørene til præstegårdens 
stuer fredag den 8. april kl. 9.30-
11.30, hvor der som sædvanlig vil 
være kaff e på kanden, friskbagte 

rundstykker og hyggeligt samvær.
Denne dag får vi besøg af 

demensven-instruktør Birgit 
Holm Rygaard fra Sønderhav.

En demensven-instruktør 
er en ambassadør for 

Alzheimerforeningen, der arbejder 
for at udbrede kendskabet til 

demens og til demensvennerne, 
der hjælper mennesker med 

demens i deres hverdag.

Tomme kirker?
”Tomme kirkebænke”. ”Messefald”. 
”Gammel og støvet”.
Det er blot nogle af de overskrifter, 
der i medierne sættes på 
Folkekirken – også selvom de 
gang på gang bliver modbevist.
Sådan ser det bestemt heller ikke 
ud i Holbøl sogn. Vi har talt op, 
lagt sammen og divideret og er 
kommet frem til at der det seneste år 
i gennemsnit har været lige omkring 
50 deltagere ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger i vores kirke.
Derudover kommer rundvisninger, 

skolebesøg, minikonfi rmander, 
konfi rmander, kor, foredrag, Åben 
Salmebog og folk, der blot lægger 
vejen forbi en helt almindelig 
hverdag. Her er gudstjenester, 
foredrag og koncerter af høj kvalitet 
– og her er rum for at komme, når 
livet bobler over af glæde eller sorg.
Nu kan man selvfølgelig ikke 
måle succes i kvantitet, for man 
kan sagtens have et arrangement, 
hvor 100 mennesker sidder og 
keder sig og drømmer sig andre 
steder hen, ligesom man også 
kan have en gudstjeneste, der 
betød alverden for de 4, der 
kom i kirke lige den søndag.

Men jeg tror faktisk, kirken 
spiller en vigtig rolle i vores lille 
landsbysamfund og i de enkeltes 
liv. Der er opbakning til de 
forskellige arrangementer, kirken 
tænkes med som en vigtig del af 
landsbyen, og folk vælger at bruge 
timer af deres dyrebare fritid 
på igen og igen at blive mindet 
om den fantastiske fortælling, 
man bliver en del af i kirken.
Så når medierne taler om tomme 
kirker, kan det i hvert fald ikke 
være vores kirke, de har i tankerne.

Kirkelig vejviser
Sognepræst Hanne Christensen,

tlf. 7460 8187 / 2623 9609. Fridag Mandag.
Graver Marianna Bressen, tlf. 28930730
Menighedsrådsformand Per Møller Ihle,

tlf. 74608661 / 40508661
Kirkeværge Anne-Grethe Mogensen, 

tlf. 74608494 / 23867465
Kirken er åben på hverdage i dagtimerne.

Se også kirkens hjemmeside 
www.holbolkirke.dk

Beretninger fra arbejdet 
i Det Etiske Råd

Foredrag med afgående formand for Det Etiske Råd, Jacob Birkler
Onsdag den 9. marts kl. 19.30 på Holbøl Landbohjem 

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. Foredraget fokuserer på de mange udfordringer der opstår når vi 
lægger livet og døden i menneskets hænder? Aktuelle etiske spørgsmål 
inddrages fra arbejdet i Det Etiske Råd med særlig fokus på de mange 

etiske dilemmaer der opstår ved livets begyndelse og afslutning.
Gratis entre – dog koster kaff e og kage kr. 35,-

Forår på 
kirkegården

Selvom det stadig er koldt, pibler små grønne 
spirer op af jorden i denne tid, og foråret 
er på vej – også på kirkegården. Graverne 
fj erner snart granpynten fra gravstederne 
og om alt går vel begynder de at plante 
forårsblomster i uge 11, så kirkegården 

kan stå fi nt forårspyntet til påske.

Der skal i år plantes 1590 stedmoderplanter, 
så det er et fantastisk syn, når alle 

blomsterne bliver leveret.

Påske for børn
2. påskedag, den 28. marts, er 
der påskefamiliegudstjeneste 

i kirken kl. 10.00.
Kom og deltag 

i indtoget i 
Jerusalem, få vasket 
fødderne og oplev 

den fantastiske 
påskemoargen.

Efter gudstjenesten 
er der påskeæggejagt 

i mindelunden 
ved kirkegården.

Åben salmebog
Torsdag den17. marts

og tirsdag den 29. april kl. 9.30
er der igen Åben Salmebog 

i Holbøl Kirke.
Fællessang, kaff e og hyggeligt 
samvær ved organist
Hanne Hokkerup og sognepræst
Hanne Christensen.
Kom og syng din 
yndlingssalme, lær 
en ny og få en god 
historie med
på vejen.

Kirke-natur-vandring
Naturskolen i Kelstrupskov og

Holbøl Kirke inviterer
mandag den 9. maj kl. 14.00

områdets ældre samt plejehjemmene til 
en kirke-natur-vandring. Vi vil skulle 
ud at se lidt på naturen, høre et par 

historier fra skoven, holde en lille andagt, 
og ellers bare nyde forårsskoven.

Tanken er, at der vil være en lille gåtur 

for dem, der kan gå eller blive skubbet 
i deres kørestole. Andre kan vente i 

huset ved naturskolen, hvor vi også alle 
mødes efter gåturen til kaff e og kage. 

I huset vil der også være natur at se på, 
røre ved, lugte til i form af bøgegrene, 
mos, blomster, udstoppede dyr mm.

Arrangementet er gratis.

Koncert med Sønderjysk Pigekor
Søndag den 22. maj kl. 19.00 gæster Sønderjysk Pigekors Spire- og Juniorkor Holbøl Kirke.

Korene er under ledelse af Mette Rasmussen og Susanne L. Heigold. Gratis entre.

Gudstjenester 
i Holbøl kirke
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Hørt ved Lyren
Kirsten Krohn Nor-
mann, Padborg, er blevet 
ny formand i Lands-
foreningen for Autisme 
Kreds Sønderjylland.

Matas får et nyt lavpris-
koncept og varerne hed-
der "Altid", for de er altid 
billige.

Frisør Tina Pankuweit, 
der har været ansat i 8 
år hos Salon Søs, fylder 
mandag den 7. marts 40 
år. Hun bor i Tarp syd 
for Flensborg.

Der er godt gang i bil-
letsalget til Bentes Shops 
kundeaften tirsdag d. 8. 
marts, hvor konsulenten 
fra Merrytime kommer.

En personbil på Øster-
gade i Padborg blev 
forleden udsat for tyveri, 
da tyve knuste en rude i 
bilen. Fra bilen blev der 
stjålet en håndtaske og 
en mobiltelefon.

Jonas Johannsen, Skifter 
Lastbil A/S, Padborg, har 
bestået svendeprøve som 
lastvognsmekaniker fra 
Syddansk Erhvervsskole. 

Socialpædagog ved spe-
cialpædagogkorpset Jytte 
Lund Thusing, Oksevej 
28, Padborg, har 1. 
marts 25. års jubilæum.

Tyve brød forleden ind 
i en bil, der stod parke-
ret på Kobbermøllevej 
i Kruså. Tyvene knuste 
først en siderude, hvoref-
ter de stjal en taske, som 
indeholdt blandt andet 
pas, sygesikringsbevis og 
betalingskort.

Polia Saeed, Kollund, 
og Jette Andresen, Kol-
lund, er blevet færdige 
som social- og sund-
hedsassistenter, og er 
klar til at træde ind i 
hjemmeplejen. 

JUBILÆUM
 1966

-2016

Herluf Jørgensen A/S
Aut. el-installationsfirma
Frøslevvej 81 C, Frøslev
DK-6330 Padborg

Telefon
E-mail:

74 67 10 78
jan@hjas.dk

Rødder i det gamle håndværk
Firmaet så for første gang dagens lys 15. marts 1966, hvor Herluf og Trinke Jørgensen startede firmaet op. I hele 25 år, indtil 1991, drev de firmaet ud 
fra værdier om kvalitet, grundighed og høj service, hvor Jan Christensen var blevet uddannet el-installatør og vendte tilbage til firmaet. I den forbindelse 
blev det lavet om til et aktieselskab og fik navnet Herluf Jørgensen A/S. I 2002 valgte Herluf og Trinke Jørgensen at gå på pension. Efterfølgende tog Jan 
Christensen og Ejnar Gram over på den tekniske del samt Aase Christensen i det administrative. Den dag i dag har det gamle og velrenommerede firma 
forstået at følge med udviklingen i elbranchen og lever i bedste velgående, hvor de gode, gamle værdier stadig er i fokus.

Herluf Jørgensen A/S fejrer

50 års firmajubilæum
samt
25 års jubilæum for el-installatør Jan Christensen

I den anledning vil vi gerne invitere forretningsforbindelser, 
kunder, samarbejdspartnere og venner af huset til

R ECEPTION
Tirsdag den 15. marts 2016 fra kl. 13.00-17.30
Multisalen ved Grænsehallerne, Harkærvej 13, 6340 Kruså

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske til Aase Christensen på tlf. 26 12 14 01
eller på mail til Aase@hjas.dk senest den 8. marts 2016

Virksomhedsbesøg
TV Syd A/S Media Park 1, 6000 Kolding

Tirsdag den 12. april kl. 18.30
Efter præsentationen af TV Syd ser vi aftenens udsendelse, hvor 

der serveres kaffe og kage. Vi slutter med rundvisning i huset, hvor 
vi bl.a. skal se studiet, redigeringslokaler samt nyhedsredaktion.

Buskørsel og entre inkl. kaffe og kage kr. 225,-
Afgang fra Grænsehallerne kl. 17.15 og fra 

SuperBrugsen, Padborg kl. 17.25.

Turen gennemføres ved minimum 30 personer – Max 50 personer.

Tilmelding: Rita Clausen, tlf. 2944 4916 fra torsdag 
den 3. marts kl. 13.00 til tirsdag den 8. marts.

Se også www.aeldresagen.dk/bov

Bov Lokalafdeling

Æ Syngbal
på Frøslev Kro

GENERALPRØVE
Fredag den 4. marts kl. 19.30. Entré kr. 70,-

FESTAFTEN
Lørdag den 5. marts kl. 18.30. Entré kr. 75,-

PENSIONISTDAG
Søndag den 6. marts kl. 13.30. Entré kr. 80,-

PROGRAM alle dage: Frøslev Mandskor synger
Dilettant lokale aktører opfører farcen

”Under sydens palmer”
Fredag - efter program serveres 3 teatersnitter

for kr. 55,- underholdning ved bugtaleren 
Anton og gamle Thomsen

Lørdag - indledes med lækker græsk buffet for kr. 110,-
efter program god musik ved juke-boks

Søndag - entre inklusive kaffebord
Tilmelding til spisning fredag og lørdag nødvendig til 

Frøslev Kro tlf. 7467 3204 eller mail info@froslev-kro.dk
senest fredag den 4. marts kl. 14
Arrangør: Frøslev Sangforening

VEJBÆKHUS
HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk
Vejbækvej 18, 6330 Padborg

Telf.: 2041 2009

En god 
skataften
Padborg Skatklub har holdt 
klubaften.

1. runde
Nr 1 A. C. Petersen, 
Padborg, 1212 point

Nr 2 Robert Everhan, 
Padborg, 911 point

Nr 3 Svend Åge Jessen. 
Aabenraa, 858 point

2. runde
Nr 1 Åge Juhl, Padborg, 
1100 point

Nr 2 Robert Everhan, 
Padborg, 1065 point

Nr 3 Hans Bonde. Bov, 
1023 point. 

Fremgang hos Kruså 
Husmoderforening
Af Ditte Vennits Nielsen

Kruså 
Husmoderforening 
oplever øget interesse 
for deres arbejde.

På den årlige generalfor-
samling i Grænsehallen 
var multisalen fyldt godt 
op med 65 fremmødte 
medlemmer.

Formanden Giesela 
Paulsen oplyste, at forenin-
gen har haft en fremgang 
på 15 nye medlemmer, 
og foreningen har nu 
189 medlemmer samt 3 
æresmedlemmer.

Bestyrelsen forblev 
uændret med Giesela 
Paulsen som formand, Tove 
Madsen som næstformand, 
Rita Clausen som kasserer 

og Agathe Andersen som 
sekretær. De øvrige besty-
relsesmedlemmer er Birthe 
Mathiesen, Aase Hansen 
og Ella Jacobsen.

Kis Jørgensen, Ingelise 
Nielsen og Dita Levisen 
fik alle en buket blomster 
overrakt, da de havde 10 års 
jubilæum som tillidsfolk i 
husmoderforeningen. 

Bov IF Tennis på jagt 
efter nye medlemmer
Af Gunnar Hattesen

Der skete et enkelt 
nyvalg, da Bov IF 
Tennisafdeling holdt 
generalforsamling i 
klubhuset på Tværgade 
i Padborg.

Nyvalgt blev Bent Nielsen, 
som afløser Tommy 
Stuivenberg, som ikke 
ønskede genvalg.

Der var genvalg til 
Carl Petersen, Heidi 
Petersen, Birte Moshage 
og Ingrid Rasmussen. 
Bestyrelsen konstituerer 
sig på det førstkommende 
bestyrelsesmøde. 

Som suppleanter 

genvalgtes Lily Kjer 
og Egon Petersen. Der 
var ligeledes genvalg til 
Kirsten Hansen som 
revisorsuppleant.

90 medlemmer
Medlemstallet landede på 
90, heraf 28 børn/unge 
og 40 i gruppen 60+. 
Formanden Carl Petersen 
glædede sig over, at det var 
en lille fremgang i forhold 
til 2014.

”Klubben har rammerne, 
pladsen og faciliteterne til 
flere, så der ligger fortsat en 
stor udfordring i at skaffe 
nye medlemmer”, sagde 
Carl Petersen.

Der var mødt 22 personer 

og det var formand Carl 
Petersen godt tilfreds 
med. Normalt er man 
i Bov IF desværre ikke 
forvænt med voldsom stor 
medlemstilslutning til 
generalforsamlingerne.

Tennis er god motion 
for hele familien og det 
har også ført til et nyt 
samarbejde med Dansk 
Tennis Forbund og DGI 
Tennis, som sammen med 
foreningerne over de næste 
3 år vil forsøge at vende den 
negative udvikling, der har 
været i mange sportsgrene, 
herunder tennissporten, 
så man igen kan få vækst i 
medlemstallet. 
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�
Onsdag den 30. marts kl. 19.30-21.30

i SuperBrugsen Padborg
Dagsorden

a. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
b. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
c. Godkendelse af årsregnskab
d. Forslag fra bestyrelsen.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
g. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen får 
vi besøg af Klaus og Karin og 

deres musikquiz Tip et Hit.
SuperBrugsen er vært ved 
sandwich, kaffe og kage.

Vi glæder os til en hyggelig 
aften i godt selskab

PADBORG
& omegns Brugsforening

Generalforsamling

Kun for medlemmer af Padborg og Omegns Brugsforening.
Billetter kan hentes i kasse 1 i Kliplev og Padborg, Depositum kr. 20,- pr stk.

Gratis bustransport fra Kliplev

Str. 34 - 54 

Str. 34 - 54 

Torvegade 16 ∙ 6330 Padborg ∙ Tlf. 5114 1858 ∙ www.bentes-shop.dk ∙ 

Fordi kvinder 
ikke er ens

Er du mellem

157 - 165 cm 166-174 cm 175-183 cm høj?

Business Line 
Blazer

kr. 999,-

De originale Jeans 
Blå og sort jeans

kr. 699,-

ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag 10-17.30, Lørdag 9.30-12.30

Tre benlængder 
Den originale jeans med 
øget bevægelsesfrihed. 

Høj i livet der giver � adere mave. 
Blød og lækker bomuld med stretch 

for øget komfort og velvære. 
Prøv dem een gang, og få 
altid den samme størrelse. 

Tre kropshøjder 
Er du ked af altid at 
skulle korte ærmerne 
eller kjolen op? 
Eller har du svært ved 
at få dem lange nok? 
Se også nederdel 
og bukser 
i samme kvalitet 
3 års kvalitets 
og model 
kvalitetesgaranti 
100% krølfri og 
maskinvaskbar.

VIND
Ved køb af et stk. 

Merrytime, deltager du i 
konkurrencen om at vinde 
et par Merrytime Jeans.

Værdi kr. 699,-

HUSK KUNDEAFTEN
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00

hvor repræsentant fra Merrytime viser 
kollektionen frem. Billetpris kr. 70,-

Borgmester fortalte om 
kommunens visioner
Af Ditte Vennits Nielsen

Bolig- og Livstilsmessen 

bød på et nyt tiltag. Det 
var borgmester Thomas 
Andresen (V), som holdt 

en tale om kommunens 
muligheder og visioner, og 

de opstillede stole var alle 
optagede. 

Mange hørte borgmester Thomas Andresen (V) fortælle om kommunens muligheder. Foto Dieter Skovbo

Stabilt år på Holbøl 
Landbohjem 
Af Gunnar Hattesen

Året 2015 var det mest ro-
lige i Henry Johannsen tid 
som formand for Holbøl 
Landbohjem. 

Det fastslog han i sin 
beretning overfor de 23 
medlemmer, som deltog i 
generalforsamlingen.

"Der er hverken sket 
investeringer eller 

ombygninger", nævnte 
Henry Johannsen, som i 
25 år har stået i spidsen 
for et velkonsolideret 
forsamlingshus.

"Landbohjemmet skal 
forblive et forsamlingshus", 
lød fremtidsønsket fra 
Henry Johannsen.

Holbøl Landbohjem har 
en egenkapital på knap 1,1 
million kroner. 

Sædvanen tro blev serveret suppe under generalforsamlingen.
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ÅBNINGSTIDER
Man- fredag ........kl. 8.30 - 17.30
Lørdag .................kl. 8.00 - 12.00

Jernbanegade 18 · 6330 Padborg Tlf. 74 67 23 28

Den hyggelige kro tæt ved grænsen
Vestergade 3  •  6330 Padborg

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

H.H.Jensen aut. El-installatør

Søger ny medarbejder!
Vil du være vores nye kollega? 

Vi har brug for dig snarest muligt
–men vi venter gerne på den rette.

Ring og få en snak med John 
på tlf. 40 17 30 79

Torvegade 25 • 6330 Padborg

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

RÆKKEHUS I BOV UDLEJES
Rækkehus på 79 m² med lille have udlejes.

Velegnet til enlig pensionist.

Mdr.leje kr. 3850,- + forbrug

HENVENDELSE TIL
BJARNE KRAG TLF 60 22 67 94

OPERETTEN

En nat i Venedig
Tirsdag den 15. marts

i Vejle Musikteater 
AFGANG

16.30 Kirketorvet, Sønderborg 
16.45 Nybøl Kirke
16.50 Broager Kirke
16.55 Elektrikeren, Egernsund
17.00 Ahlmannsparken, Gråsten
17.10 Bageren, Rinkenæs
17.20 Kruså Bankocenter
17.25 Bov Kirke
17.30 OK-tanken ved
 Omfartsvejen i Padborg

Landesbühne Sachsen besøger for første gang Danmark og tager os med Hertug Urbino, 
Caramello og Annina til karneval i Johann Strausś  festlige operette ”En nat i Venedig”.

Handlingen i denne operette kredser om hertug Urbino, en notorisk skørtejæger, 
samt hans barber Caramello, som bistår ham i alle hans amourøse anliggender. 

Men kvinderne – herunder Caramellos brud Annina – ligger heller ikke på den lade 
side. De forfølger deres egne interesser. Og hvor det i Flagermusen er champagnen, 
der får skylden for al forvirringen, er det i Venedig karnevallet, der står for skud: 

”Alle er maskeret, alle er maskeret, hvor fornøjelse, skønhed og lyst regerer!” 

 Pris 495 kr. som dækker billet, bus, sandwich og øl eller vand.
Beløbet bedes indbetalt på 5953 0008032299

Tilmelding på tlf. 2116 0683

35 hørte om hudpleje
Af Ditte Vennits Nielsen

Kosmetolog Vivian Hede 
i Kollund havde en meget 
succesrig aften med et fore-
drag af den utrolig sympa-
tiske og veltalende Anette 
Kristine Poulsen, som 

er kendt fra Gó morgen 
Danmark, hvor hun råd-
giver om hudpleje. Anette 
Kristine Poulsen er skøn-
hedsredaktør på Børsen og 
har skrevet flere bøger. 

For første gang nogen-
sinde var det lykkedes at få 
Anette Kristine Poulsen til 
Sønderjylland med sit fore-
drag "No Bullshit Beauty", 
så det var en stolt Vivian 

Hede, der kunne byde 45 
damer velkomne.

Allerede inden foredraget 
måtte Vivian Hede flytte 
arrangementet til et større 
lokale, da de planlagte 35 
billetter blev revet væk.

De fremmødte sad trylle-
bundne på Privathospitalet 
i Kollund, hvor Vivian 
Hede hører hjemme med 
sin klinik og lyttede til 

Anette Kristine Poulsens 
gode råd om A-vitamin, der 
er utrolig vigtig for huden, 
hudplejepyramiden og 
motion.

Der var mulighed for at få 
lavet en ultralydsscanning 
af huden, og udover en 
dejlig oplevelse fik gæsterne 
en lækker pose med pro-
dukter fra Beauté Pacifique 
med hjem. 

Skønhedsredaktør Anette Kristine Poulsen (tv.) fik en god snak med Vivian Hede om hudpleje. Foto Ditte Vennits Nielsen

Lyreskovstien er nået 
flere skridt videre 
Af Ditte Vennits Nielsen

De tre ildsjæle og frivillige 
bag idéen om Lyreskovstien 
Ninna Schrum, Monika 
Jensen og Mona Laumark 
er utrolig glade for al den 

opbakning og tilkendegi-
velser om støtte, de indtil 
videre har fået.

Etableringen af Lyreskov-
stien er kommet rigtigt 
langt, og landzonetilladel-
sen er i hus.

Piet Hein familien har gi-
vet grønt lys til at anvende 
navnet ”Lyren”, da de synes 
projektet er positivt og 
sundt.

Aabenraa Kommune har 
været i gang med at rydde 
op i skoven, og der er etab-
leret en ekstra sti, så der er 
en trafiksikker forbindelse 
igennem skoven. Der er 
ligeledes sat rutestolper op. 
Inden for den nærmeste 
fremtid bliver der leveret 
logo- og pileskilte.

Det der nu mangler er 
først og fremmest nogle 
sponsorer til indkøb af 
borde, bænkesæt og redska-
ber på ruten, så de 3 piger 
håber meget på velvilje 
blandt lokale. Og interes-
serede kan henvende sig til 
dem eller Bov Lokalråd/
Kulturafdelingen. 
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Gol� anevej 3 - 6360 Tinglev
Telefon 6165 7896 - bendiks1979@gmail.com

F O R R E T T E R
Tarteletter med høns i asparges

eller
Dampet laks med rejer og ”sauce verte”

eller
Skinke og melon med små salater og croutoner

H O V E D R E T
Helstegt benskinke med sprød sværd, 

2 slags salat, fl ødekartofl er og brun sovs
eller

Rosa stegt kalveculotte med 2 slags salat, 
små bagte kartofl er med rosmarin og rødvins sauce

eller
Langtidsbraiseret kalvetykkam med 2 slags salat, 

små ristede kartofl er og timian sauce

D E S S E R T
Islagkage med sorbet og vaniljeis samt frisk frugt og bær

eller
Chokoladekage med chokolademousse og vanilje is

eller
Jordbær trifl i med makroner og vanlije creme

3 retter kr.   1 7 5 ,- pr pers

Se også fl ere muligheder på vores hjemmeside www.bendiks-catering.dk

K O N F I R M A T I O N S M E N U  2 0 1 6

Torvegade 11 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 13 43

ÅBNINGSTIDER: Man- fredag: kl. 10 - 17.30 / Lørdag: kl.9.30 - 12.30

FORÅRSNYHEDER
Cardigan
kr. 109900

Buks
kr. 99900

Holbøl
Kelstrupgårdvej 1, 6340 Kruså

Tilbud mandag den 7. marts
Kaffehusets 
special
400 gr.
Tag 2 poser

Friskbagt 
wienerbrøds 
kringle

Hakket 
svinekød
8-12%.
1000 gr.
Tag 2 pakker

Vi kører gratis varetur hver torsdag.
Ring senest tirsdag for at bestille varer på

Tlf. 7460 8182

HUSK! 
du kan tanke OK 
benzin i Holbøl

spar 32,50 spar 79,90

Velkommen til Heino
og tillykke med de 40 år

Vi fejrer ham hele dagen

Kom ind og se butikken 
efter vi har fl yttet rundt

Tilbud gælder mandag den 7. marts
med forbehold for trykfejl, udsolgte varer

Gratis kaffe og morgenbrød fra kl. 7.30
Gratis kaffe og kage fra kl. 14.00

4000
20004000

Genvalg i vennekreds
Af Ditte Vennits Nielsen

Ikke færre end 
35 medlemmer af 
Rønshaves Venner 
mødte op til den årlige 
generalforsamling.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev formanden Lis 

Andreasen og sekretæren 
Kirsten Vinther. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
er næstformanden Jonna 
Skau, Jonna Andresen 
og  Birgit Petersen. Det 
var regnskabsfører Steen 
Hansen, som fremlagde det 
reviderede regnskab.

Foreningen har mere end 

200 medlemmer. Der er 
godt gang i planlægnin-
gen for den kommende 
sæson, som starter med 
en gudstjeneste for både 
Rønshave og Birkelunds 
beboere og en forårsfest 
samt modeopvisning. 

35 medlemmer af Rønshaves Vennekreds deltog i generalforsamlingen på Rønshave 
Plejecenter. Foto Ditte Vennits Nielsen
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Tømrer-, Snedker-
og Glarmesterarbejde

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

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

• El-installationer
• Reparationer
• Industriservice
• IHC/wireless
• Tyverisikring

Norman Rudbeck

• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Energirådgivning

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

Din lokale håndværker BovAvis

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

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

ALT I 

SERVICE/SALG

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

Des ign:  C la ra  Von Zweigbergk

CIRQUE 
Des ign:  Poul  Henningsen

PH 3½-2½ 
BORD 

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså

Aut. el-installatør
Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

Des ign:  Poul  Henningsen

PH 3½-2½ 
BORD 

Specialskole 
flytter til Kruså
Et flertal i Aabenraa 
byråd har besluttet, at 
kommunens specialskole, 
Fjordskolen, skal flyttes fra 
tre matrikler i Aabenraa til 
den tomme Kruså Skole.
Skolen har 239 elever 
med forskellige handicap, 
og i Kruså vil der være 

mulighed for at samle sko-
len et sted. 

Venstre, Dansk 
Folkeparti, Slesvigsk Parti 
og Konservative stemte 
for flytningen til Kruså, 
mens Socialdemokraterne, 
SF og Enhedslisten stemte 
imod. 

Sang og musik på Valdemarshus
Af Ditte Vennits Nielsen

60 glade mennesker havde 
en skøn sangeftermid-
dag, hvor husorkestret 

fra Valdemarshus ak-
kompagnerede til sangene 
fra ”De Grå Synger” og 
Valdemarshus Sangbogen.

Det var godt, der var en 

pause, hvor der blev serve-
ret kaffe og æblekage, for 
ellers havde de fremmødte 
slet ingen stemme til sidst, 

sådan blev der sunget af 
fuld hals. 

Sangglæden var stor, da der var sangeftermiddag på Valdemarshus. Foto Mogens Thrane

1010



Altid fair price!

Ingen tidsbestilling

Olieskift med filter

4-cylinder 4-cylinder
  benzinmotor dieselmotor

 15w-40 Kr.  200,- Kr.  225,- 
10w-40 Kr.  329,- Kr.  354,- 
5w-40 Kr.  399,- Kr.  424,-

Alle priser er inkl. max 4 liter olie. 

Bilvask til fair price

Vi har også LongLife olie til din bil

39,- Børstevask og tørring.

55,-  Børstevask, tørring, spuling af undervogn.

69,-  Børstevask, spuling af undervogn, skum forvask,
varm voks, ekstra grundig vask og tørring.

99,-  Børstevask, spuling af undervogn, skum  forvask,
varm voks, ekstra grundig vask, tørring og 
 lakforsegling.

Priser fra:

Olieskift med filter

4-cylinder 4-cylinder
  benzinmotor dieselmotor

 15w-40 Kr.  200,- Kr.  225,- 
10w-40 Kr.  329,- Kr.  354,- 
5w-40 Kr.  399,- Kr.  424,-

Alle priser er inkl. max 4 liter olie. 

Bilvask til fair price

Vi har også LongLife olie til din bil

39,- Børstevask og tørring.

55,-  Børstevask, tørring, spuling af undervogn.

69,-  Børstevask, spuling af undervogn, skum forvask,
varm voks, ekstra grundig vask og tørring.

99,-  Børstevask, spuling af undervogn, skum  forvask,
varm voks, ekstra grundig vask, tørring og 
 lakforsegling.

Priser fra:

Kruså Servicecenter
Flensborgvej 4

Tlf. +45 74 67 03 78

Åbningstider
Man. - fre.
9.00 - 17.00

Lør.
9.00 - 14.00

Olieskift og bilvask til

fair price
Nu laver vi også 

dine dæk og 
bremser til 
FAIR PRICE

Eli’s Hvidevarer vil være bedst 
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

På 29. år driver Eli 
Hjort-Pedersen forret-
ningen Eli’s Hvidevarer 
fra sit udgangspunkt i 
Kollund, hvor forretnin-
gens lager og værksted 
har hjemme.

Som selvstændig i en en-
keltmandsvirksomhed, har 
hverdagen for Eli Hjort-
Pedersen i mange år været 
travl, og arbejde har i vir-
keligheden ikke kun været 
arbejde men også fritid, og 
dermed har det ofte optaget 
både aftener, weekender og 
sommetider også ferier. 

Med tiden har det derfor 
været tiltrængt for familien 
at få lidt afstand til virk-
somheden, og selvom Eli 
Hjort-Pedersen stadig nyder 
sit job og hver dag glæder 
sig til at komme på arbejde, 
så var det for både ham og 
hans hustru Gurli den helt 
rigtige beslutning at forlade 
hjemmet i Kollund for i 
stedet at flytte til Alnor i 

forbindelse med, at Gurli 
gik på efterløn.

Nu arbejder han nemlig 
mindre, og afstanden til 
firmaet er god for både 
ham selv og familien. 

Bedst i stedet for billigst 
Eli Hjort-Pedersen har altid 
befundet sig i den samme 

branche, som han nu driver 
firma i, og efter at være 
udlært som elektriker i 
1969 fik han job som hvi-
devareinstallatør for bolig-
foreningen i Sønderborg.

Siden kom til et 
firma i Haderslev, hvor 
han beskæftigede sig med 
garanti og service, og senest 

arbejdede han for et firma 
i Padborg før han i 1987 
kastede sig ud i tilværelsen 
som selvstændig med virk-
somheden ‘Eli’s Hvidevarer’ 
i Kollund. 

Dén livsstil nyder han til 
fulde, og selvom hverdagen 
er travl og arbejdet hårdt, 
så er det dejligt at kunne 

bestemme selv, tage egne 
beslutninger og gøre tin-
gene, som man nu engang 
vil gøre dem.

I 29 år har Eli Hjort-
Pedersen ydet salg og 
service af hvidevarer i hele 
området, og hans kunder er 
særligt dem, som foretræk-
ker kvalitet og god service.

Hos Eli ’s Hvidevarer får 
man nemlig hele pakken - 
alt fra rådgivning, til salg 
fra eget lager over installa-
tion, service og afhentning 
af gamle hvidevarer. 

Dermed slår han på 
den gode service, og som 
han selv siger, så vil Eli’s 
Hvidevarer være bedst og 
ikke nødvendigvis billigst, 
som mange af de store 
elektronik- og hvidevarefor-
retninger ellers sælger sig 
selv på. 

Løve, campist og kortspiller 
Når den travle hvidevare-
installatør holder fri, er det 
sjældent, at han ‘bare slap-
per af derhjemme.

Han er nemlig mange-
årigt aktiv medlem i Lions, 
hvor han er med i udvalg, 

løser opgaver og hjælper til 
forskellige arrangementer.

Skat spiller han også, og 
i Gråsten Skatklub mødes 
han hver anden uge med 60 
spillere i Alhmannsparken. 
Dertil kommer, at han i 
weekenderne sammen med 
Gurli passer hus og have, 
og når lejligheden er pas-
sende, og hvis vejret tillader 
det, så går tuen til familiens 
sommerhus i Blåvand gerne 
i selskab med parrets to 
voksne børn og deres 3 
børnebørn. 

År temperaturen stiger og 
vejret bliver bedre drager 
han og Gurli til sydlige 
himmelstrøg, og i tre uger 
afholder parret campingfe-
rie i det sydeuropæiske.

Deres egen campingvogn 
har efterhånden stået i det 
meste af Europa, og det 
er en tradition, som Elie 
Hjort-Pedersen vil holde 
i hævd. Ferien i et andet 
land er nemlig spændende, 
og så fungerer den som et 
kærkomment pusterum for 
en ellers travl selvstændig. 

Eli Hjort-Pedersen har siden 1987 drevet Eli’s Hvidevarer i Kollund. Foto Søren Gülck
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Charlotte Priess
Telefon +49 461 940 28 700
Find mig på 1. sal i Citti Park

Langberger Weg 4 
24941 Flensburg

www.kosmetik-cittipark.de

NYE ÅBNINGSTIDER FRA TIRSDAG DEN 1. MARTS
Mandag, onsdag kl. 8.30-20.00
Tirsdag, torsdag, fredag  kl. 8.30-18.00

Fodpleje

kr. 210,-
Betaling med

kort ikke 
muligt

Lægeeksamineret 
fodplejer med
over 20 års erfaring

Din danske fodplejer 
til tyske priser

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197

Græske specialiteter
Også mad ud af huset

ÅBNINGSTIDER:
Tirs- søndag ......................Kl. 17.30 - 24.00
Søn- & helligdage også .....kl. 12.00 - 14.30
Mandag: ............................Lukket

www.taverna-olympia-fl ensburg.de

Tavlerne ved mindesten 
blev genetableret
Af Frederik Johannsen

Et par frivillige fra 
Historisk Forening for 
Bov og Holbøl Sogne fik 
forleden genetableret 
tavlerne ved mindeste-
nen for de Canadiske 
flyvere på Kollundbjerg. 

Stenen der blev sat for 
en del år siden, og tav-
lerne fortæller historien 

på dansk, engelsk og tysk 
om besætningen og deres 
Halifax flyvemaskine, der 
var med på et bombetogt 
over Flensborg , men uhel-
digvis blev ramt af skud 
fra jorden og havarerede på 
Kollundbjerg, hvor hele be-
sætningen omkom, og den 
dag i dag ligger begravet på 
Aabenraa Kirkegaard. 

Tavlerne havde været 
udsat for hærværk eller 

påkørsel og trængte derfor 
alvorligt til reparation, hvil-
ket Asger Moos og Torben 
Ølholm havde påtaget sig.

Nu mangler der blot, at 
indskriften på stenen bliver 
malet op, og det arbejde 
har malermester Per Ihle i 
Holbøl lovet, han nok skal 
sørge for, således at hele 
mindesmærket kan stå klar 
til jubilæet og at turistsæ-
sonen begynder omkring 
påske 2016. 

Torben Ølholm og Asger Moos fik genetableret tavlerne ved mindestenen på Kollundbjerg.
 Foto Frederik Johannsen

Babysvømning i 
opvarmet bassin
Af Ditte Vennits Nielsen

Det er vældig populært 
at deltage i babysvøm-
ning i Bov Svømmehal. 
Faktisk er det så 
populært, at der nu er 2 
hold om torsdagen.

Vandet er ca. 35 grader 
varmt. Instruktørerne Lone 

og Tina må nøjes med duk-
ker, mens de øvrige har de-
res glade babyer i armene, 
der klukler af begejstring 
over forældrenes sang og leg 
med dem i vandet.

De små numser med 
badebukser bleerne vugger 
op og ned i vandkanten, 
og kinderne er blevet godt 
røde. Der er helt sikkert 

nogen, der får sig en god 
lang lur bagefter.

Halinspektør Knud-Gert 
Diedrichsen kigger ind i 
svømmehallen og fortæller, 
at babysvømningen er en 
enorm succes, og derfor 
kunne han rigtigt godt 
tænke sig, at svømmehallen 
blev udbygget med et høj-
bassin, så instruktørerne og 
forældrene ikke skal ligge 
på knæ i det varme bassin. 
Dette kunne komme man-
ge andre til gode også. 

Ny kasserer i Bov IF petanque
Af Herbert Johansen

Bov IF Petanque 
har holdt det årlige 
aktivitetsmøde.

Formanden, Stig Urwald, 
bad indledningsvis om, 
at forsamlingen med et 

minuts stilhed mindedes 
Ejnar Fabrisius, der forle-
den afgik ved døden. 

Herefter bød han officielt 
velkommen til aktivitets-
mødet, og glædede sig over 
det store fremmøde, hvor-
efter han aflagde beretning 

om, hvad der var sket i 
løbet af året. 

Ingelise Jessen fore-
lagde regnskabet. Hun 
kunne berette om et 
tilfredsstillende regnskab. 
Kassebeholdningen var lidt 
mindre end sidste år, men 
grunden hertil var særdeles 
synlig. Der var sammen 
med tennisafdelingen 
investeret i en hjertestarter, 
hvilket mange rigtig glæ-
dede sig over, der var købt 
nye bænke og ny beplant-
ning, så det smukke anlæg 
kommer til sin ret. 

Der blev fremlagt en 
aktivitetsplan for 2016 til 
forsamlingens tilfredshed. 

Der blev bedt om hjælpere 
til salg af OK benzin kort 
ved SuperBrugsen, hvor 
tilskuddet herfra går til den 
samlede Bov IF kasse. Det 
kom hurtigt på plads, ligeså 
med hjælpere til rengøring 
af klubhuset. 

Der var genvalg til 
formanden Stig Urwald 
samt Vera Fabiansson, Jytte 
Matthisen og Gundhild 
Rohmann, Kassereren 
Ingelise Jessen ønskede ikke 
genvalg og i stedet genind-
trådte den ”gamle” kasserer, 
Flemming Kragelund, igen 
i bestyrelsen og overtog 
kassererjobbet. 

I omklædningsrummet har 
de investeret i nogle såkaldte 
tummy tub baljer, hvor 
babyerne kan sidde fint og 
vente, mens mor eller far 
bruser sig.

 Foto Ditte Vennits Nielsen

Babysvømning er blevet en succes i Bov Svømmehal. Foto Ditte Vennits Nielsen
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Priserne er i DKK / Alle møbler er på lager!

SPAR OP TIL

70%
PÅ MØBLER

 KAMPAGNE

-70%

 KAMPAGNE

-42%

 KAMPAGNE

-53%

 KAMPAGNE

-50%

 KAMPAGNE

-65%

FIGS skammel i hvid og 
sort fi berglas normal 499,-

PLUM sidebord i sort med glasplade. 
Normal 575,-

SAFI sofabord i fyrretræ 148 x 79 x 40 cm 
normal 2.499,-

STONE barstol i gul, sort, grå 
eller hvid normal 349,-

TAKE AWAY sidebord i sort, Ø 45 x H 50 cm. 
Normal 499,-

SAFI barstol i fyrretræ normal 1.299,- NU 625,-
Spisebord 90 x 170 normal 2.895,- NU 1.439,-

STONE taburet i sort eller grå. 
Normal 249,-

NU 149,-

NU 199,-

NU 249,-

NU 142,-

NU 1.162,-

FRA 625,-

NU 199,-

SINNERUP FLENSBURG · FLENSBURG GALERIE · HOLM 57-61 · MAN-LØR 9.30-20
MØBELHUSET I HARRISLEE · GEWERBEHOF 7-9 · TORS-FRE 10-19 · LØR 10-17

MØBEL*KAMPAGNE
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L u n d t o f t

Moselundens Krolfklub
afholder

Ordinær 
generalforsamling

Onsdag den 16. marts kl. 19.00
på Dams Gård

Dagsorden ifølge vedtægter
Forslag til bestyrelsen senest 8 dage før

Bestyrelsen

FELSTED KIRKE

Sæsonarbejder 
på kirkegård

Felsted kirkegård søger en sæsonarbejder, 
til kirkegården, med tiltrædelse

Tirsdag den 12. april
Vi forventer følgende:

Gerne erfaring fra kirkegård
Pli i forhold til at arbejde på en kirkegård

Arbejde selvstændigt, og i team
Løn e� er overenskomst.
Ansøgningen stiles til:

Felsted kirke
Kirkevej 15

6200 Aabenraa
Yderligere information 

kan fås ved henvendelse 
til graver Torben Jessen 

på tlf: 74 68 50 78
Ansøgningsfrist 

fredag den 11. marts

TUMBØL OG OMEGNS
RINGRIDERFORENING

afholder 

Generalforsamling
Mandag den 14. marts 2016 kl. 19.30

på Hellinghøjvej 5, Tumbøl
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

V B I F

Varnæs-Bovrup Idrætsforening

afholder sin

ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 17. marts kl. 19.30
på Sundeved Efterskole

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsorden skal være skriftlige og være 
formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Velkommen til en forhåbentlig velbesøgt generalforsamling.
Der vil efterfølgende være et lille traktement 

for hele generalforsamlingen.

Varnæs-Bovrup Idrætsforening
Formand Henriette Ebbesen
Bovrup Storegade 5, Bovrup

6200 Aabenraa - tlf. 2115 0081

Felsted-piger spiller i orkester

Af Johanne Rønn Olesen

Hvad enten de mar-
cherer i gaderne, eller 
hygger sig i pauserne, 
så er fællesskabet og 
glæden for musikken 
altid at få øje på i Den 
Sønderjyske Garde.

De tre piger fra Felsted 
Centralskole, Alison 
Langhede Johannsen, 
Laura Hansen og Maria 
Rieder, fik for længe siden 
øjnene op for glæden ved 
at spille i et orkester, da de 
startede i grundskolen hos 
Den Sønderjyske Garde. 

Nu er grundskolen blevet 
skiftet ud med den store 
garde, da de i efteråret sid-
ste år rykkede op. 

”Det er blevet sjovere nu, 
hvor vi spiller lidt mere 
seriøst”, siger Maria Rieder, 
som spiller cornet i orke-
steret, og Alison Langhede 
Johannsen tilføjer, at man 
også kommer bedre med i 
sammenholdet.

Rig på oplevelser Garden 
består af 35 medlemmer, 
og der opstår venskaber på 
tværs af aldersgrupperne, 
når garden samles hver tirs-
dag fra hele Sønderjylland 
for at spille sammen.

Orkesteret har før holdt til 
i Gråsten, men flyttede for 
mange år siden op på Høje 
Kolstrup Skole i Aabenraa.

Hvert år turnerer garden 
rundt på folkeskoler i det 
sønderjyske, og det var 
efter en koncert på Felsted 
Centralskole, at de tre piger 
fik øjnene op for det velspil-
lende orkester. 

Det har givet en 
masse gode oplevelser med 
i bagagen, bl.a. rejser til 
Amsterdam og København, 
og i år håber garden at 
kunne realisere en rejse til 
Paris. 

Fællesskabet er drivkraften
Alison, Laura og Maria har 
indtil videre ikke gjort sig 
tanker omkring fremtiden, 
men nyder de timer, som 
de tilbringer i selskab med 
deres venner og musikken.

”Det er meget hyggeligt 
og for sjov”, siger Laura 
Hansen, og de andre giver 
hende ret. For dem handler 
det nemlig først og frem-
mest om at være en del af 
det gode fællesskab.

Garden kan bl.a. opleves 
på Kliple’ Mærken til 
sommer. 

Maria Rieder, Laura Hansen og Alison Langhede Johannsen Foto Jonna Rønn Olesen

400 medlemmer i 
Lokalhistorisk Forening
Af Gunnar Hattesen

På generalforsamlin-
gen i Lokalhistorisk 
Forening i Kliplev Sogn 
var der genvalg til be-
styrelsesmedlemmerne 
Karin Hansen, Tove 
Jensen, Birte Møller og 
Merete Jensen.

Formanden Kaj Lassen 
redegjorde for det forløbne 
år, hvor foreningens ture 
til Tønder og Moesgaard 

Museum i Aarhus var 
velbesøgte, medens del-
tagerantallet til forenings 
foredrag godt kunne have 
tålt et større deltagerantal. 
Han anbefalede også 
medlemmerne at melde 
sig til de kommende 
ture, guidet byvandring 
i Christiansfeldt i maj og 
heldagsturen til Lüneburger 
Heide i august.

Mange turister kører forbi 
Kliplev uden at vide, at 
der findes et spændende 

museum. Derfor har for-
eningen bedt kommunen 
opstille henvisningsskilte til 
museet, så folk kan finde 
det.

Efter generalforsamlin-
gen fortalte Godthardt 
Saugstrup, Kliplev, om sin 
deltagelse i 70 års minde-
højtideligheden i koncen-
trationdlejren Neungamme, 
et spændende foredrag, 
hvor tilhørerne også hørte 
om karantænestationerne i 
Padborg og Kruså samt en 

bådfart med udlægning af 
roser og kranse i farvandet 
ved Neustadtbugten 
i Østersøen, hvor ski-
bene med især fanger fra 
Neungammelejren, Cap 
Arcona og Thielbeck, ved 
en fejl blev bombet af 
engelske flyvere og sank 
med ca. 7000 døde som 
konsekvens.

Foreningen har et svagt 
vigende medlemstal på 400 
medlemmer. 
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Nedbrydning og Entreprenør

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Tlf. 7468 8628
Mobil 6092 5500

Alt i nedbrydning
www.genbrugstoemmerhandel.dk

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

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET DIN 

MEDICIN I SUPER SPAR FELSTED

12-PAK

MÅNEDENS SUPER TILBUD GÆLDER 
FRA DEN 1. MARTS TIL DEN 31. MARTS

10.-

10.-

10.-

4.-

40.-

GESTUS TOPPINGS
Flere varianter
125-150 g
Max. kg pris v/1 stk. 80,00

DANISH PRIME
FÆRDIGRETTER
Boller i karry, Frikadeller 
med rødkål eller Brændende 
kærlighed.
300 g
Kg pris v/1 pakke 33,33

FROST

TOMS BARS
Yankie Lakrids, Yankie Orange, 
Holly eller Yankie Original.
40 g
Kg pris v/1 pakke 100,00

COCA COLA ELLER 
COCA COLA ZERO
3,96 liter. Literpris v/1 pakke 10,10
+ pant
Afhentningspris

ZENDIUM ELLER 
REXONA DEO
Flere varianter
50-150 ml
1 stk
Max. literpris v/1 stk. 200,00 
Stk. pris v/1 stk. 10,00Dødsfald

Aage Johannsen, Varnæs, er 
død, 83 år. 

Koks og kæberaslere i kolonihaven
På Kliplev Forsamlingsgaard holder vi 

GENERALPRØVE 

Fredag d. 18. Marts kl. 19.30
Entré kr. 75,- inkl. kaffe og boller m pålæg  Tilmelding til Pia Wolff på tlf. 27 82 04 29

PREMIERE
Lørdag d. 19. Marts kl. 18.30

Entré kr. 175,- med lækker buffét

 Tilmelding til Pia Wolff på tlf. 27 82 04 29
 Dørene åbnes for andet publikum kl. 19.45 og stykket opføres kl. 20.00  Entré kr. 75,- og billetter købes i døren

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

 Sidste frist for tilmelding er 8. marts
 

Søren Ryge taler i 
Kliplev 
Af Karin J. Hansen

Foredragsrækken i 
Kliplev er kommet 
godt fra start med 150 
besøgende til de første 
møder.

Tirsdag den 1. marts 
kl. 19.30 kommer den 
folkekære tv-vært og 
haveelsker Søren Ryge og 
holder foredrag i Kliplev 
Forsamlingsgård.

”Det handler om men-
nesker”, hedder foredraget, 
som Søren Ryge vil holde.

Det første foredrag var 
med organist Mogens 
Damm, Hader slev, som 
holdt en musikaften på søn-
derjysk. Han fortalte om 
sangene og deres forfattere, 
han sang på sønderjysk og 
havde både gang i klaver, 
guitar og harmonika. Det 
var en super god aften med 
højt humør, hvor publikum 
også sang med.

Det andet foredrag var 
med lærer Torben Brix 
Nielsen fra Frederiks havn, 
som levende fortalte om 
”Mit Italien”. Han har 

boet og besøgt landet 
rigtigt mange gange. 
Han kom ind på Roms 
seværdigheder.

Det tredje foredrag var 
med produktionschef 
Sharif Popal, Vester 
Sottrup, der stammer fra 
Afghanistan. Han var ma-
jor i en kampvognsenhed 
i den afghanske hær og 
fortalte om 5 års fængsel og 
en flugt på 700 km til fods 
før han kom til Pakistan. 

 Arkivfoto
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Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1174Kontant 1.195.000
Ejerudgift pr. md. 1.402
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.976/4.754

Gennemrenoveret ejendom i børnevenligt kvarter
Hyggelig ejendom, beliggende på lukket villavej i Rinkenæs. Hele ejendommen er blevet
gennemrenoveret i 2014 og fremstår idag moderne og rummeligt, dog uden at fjerne den
oprindelige charme.

Bolig/kld. m2 135/62
Stue/vær 1/4 Opført 1952

Grund m2 1.010

NYHED

RINKENÆS BAKKEGÅRDEN 11

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1155Kontant 1.695.000
Ejerudgift pr. md. 2.370
Udbetaling 85.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.452/6.730

Stor villa med skøn beliggenhed!
Stor og rummelig villa, beliggende for enden af en lukket vej, med udsigt til åbne marker
og skov. Her er bla. 5 værelser og 3 badeværelser. Fra ejendommen er der gåaftstand til
Padborg Centrum, med diverse dagligvarebutikker mm.

Bolig m2 208
Stue/vær 3/5 Opført 1973

Grund m2 1.550

NYHED

PADBORG VOLMERSVEJ 8A
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Sagsnr. 1129Kontant 550.000
Ejerudgift pr. md. 1.641
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.775/2.206

Ældre ejendom med skøn udsigt!
Ældre ejendom sælges i Egernsund, med en helt unik udsigt over Nybøl nor. Fra
Egernsund er der kort afstand til Gråsten, hvor der er mange indkøbsmuligheder.
Et hus med stort potentiale!

Bolig m2 77
Stue/vær 1/4 Opført 1791

Grund m2 900

EGERNSUND BJERGET 5

Sagsnr. 1109Kontant 595.000
Ejerudgift pr. md. 1.238
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.013/2.394

83 m2 velindrettet ejendom centralt i Gråsten
Indretning: Værelse med indbygget skabe. Badeværelse med bruser. Stue med
vinduespartier mod terrasse. Soveværelse med indbyggede skabe og direkte adgang til
husets badeværelse. Køkken med god bordplads og udgang til lys udestue.

Bolig m2 83
Stue/vær 1/2 Opført 1986

Grund m2 374

GRÅSTEN STENGERODDEVEJ 9D
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Sagsnr. 1047Kontant 2.495.000
Ejerudgift pr. md. 2.406
Udbetaling 125.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 12.400/9.869

Gennemført ejendom med skøn beliggenhed
Indeholder bla.: Stort alrum i åben forbindelse med både køkken og stue, samt udgang
til træterrasse. Funktionelt køkken med viktualierum. Soveværelse med udgang til
flisebelagt terrasse.

Bolig m2 198
Stue/vær 1/4 Opført 2008

Grund m2 932

GRÅSTEN DYRHØJ 17
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Sagsnr. 1034Kontant 310.421
Mdl. boligydelse 4.690

Andelsbolig i skønne omgivelser
Velbeliggende andelsbolig i havnebyen Egernsund. Indretning: Entré.
Badeværelset. Soveværelse og værelse med indbygget skab. Bryggers med nyt gasfyr.
Stor stue. Køkken med udsigt til vand, og en terrasse med plads til havemøbler.

Bolig m2 95
Stue/vær 1/3 Opført 1996

EGERNSUND SUNDET 3
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Sagsnr. 1152Kontant 650.000
Ejerudgift pr. md. 1.042
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.268/2.600

Moderniseret 60'er villa på stille vej
Bryggers. Køkken med plads til spisebord. Stor lys stue. 2 værelser og et soveværelse.
Badeværelse med bruseniche. Carport med tilhørende skur. Garage med elport samt stort
værksted med varme og klinkegulv. Stor arkitekttegnet have, med diverse bede og træer.

Bolig m2 99
Stue/vær 1/3 Opført 1969

Grund m2 924

HOLBØL GL TOFT 7
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Sagsnr. 1166Kontant 1.195.000
Ejerudgift pr. md. 1.450
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.976/4.754

Smuk ældre bygning nær Gråsten Havn
Indeholder bla.: Stueetage: Charmerende køkken. Spisestue med fransk dobbeltdør til
opholdsstue. 1 sal: Soveværelse samt 2 værelser alle med udsigt til vand.
Kælder: Vaskerum, spisekammer, værksted. Tilhørende: Muret garage. Privat p-plads.

Bolig/kld. m2 165/80
Stue/vær 3/3 Opført 1930

Grund m2 522

GRÅSTEN TOLDBODGADE 1
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