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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

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

Alle dage kl. 7.00-20.00
SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Alle dage kl. 7.00-19.00

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

DELIKATESSEN TILBYDER
Stor hjemmelavet pizza
Flere varianter

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Ta’ 2 stk

100,-
Ta’ 1 stk. kr. 5995

The Gun Room A/S · Omfartsvejen 5, 6330 Padborg ·  Telefon: 28 85 19 82

Salg af våben, patroner, eksklusivt 
jagtbeklædning og meget mere…

www.thegunroom.dk

 The Gun Room A/S

Vi har åbent mandag, onsdag, fredag fra kl. 13.00 – 17.30

Fine guns, clothes & accessories

Altid personlig service i butikken

TIL FORNUFTIGE 
PRISER

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 48 50 47

Egernsund og Kværs
El-service

22 67 48 75
et@arkitekttychsen.dk

TILSTANDSRAPPORTER

ENERGIMÆRKER

EL-RAPPORTER

20 40 75 80
ees@egernsund-el.dk

K O L L U N D  N E G L E

B E R R I N  L O R E N Z E N

Ø S T E R S K O V V E J  3 5 ,  6 3 4 0  K R U S Å

ÅBNINGSTIDER:  MAN-FRE KL.  09 .00-17.30

TLF. 26 13 72 42      /KOLLUNDNEGLE

GELENEGLE & SHELLAK

VOKSBEHANDLINGER

MANICURE
FARVNING AF VIPPER OG BRYN

KUNSTIGE VIPPER

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten
kjems.dk · Telefon 7465 1140

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arvesager

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 give dig
den bedste rådgivning

De tyske kanaler på antenne 
lukker den 29. marts

—Kontakt os
for rådgivning

Tidligere modeller

nedsat med

50%
GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 44 22
E-mail: 4890@bogpost.dk

Så er der kommet 
nye modeller i 

JEVA skoletasker

Mandag: Biksemad med tilbehør,
samt én øl, vand eller et glas vin . . . . . . . . . . . . . kr. 99,-
Onsdag: Stegt � æsk eller
pandestegte rødspætte� leter med persillesauce kr. 85,-
AFHENTNINGSTILBUD:
Schnitzel Wiener art med tilbehør . . . . . . . . . . kr. 130,-
Stort � ot stjerneskud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 85,- 

Madpakke med 6x½ stk rugbrød,
franskbrød med ost, kage og frugt . . . . . . . . . . . kr. 55,-
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

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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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

Løs vægt 
slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

GÆLDER FREDAG

+ LØRDAG

Pr. 100 g

7 95

Hjemmelavede 
påskeæg
med ægte belgisk chokolade 
og marcipan

GRÅSTEN · PADBORG

UNDER ½ PRIS

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

FRA ONSDAG

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

Pr. buket

20,-
Bakke med 8 stk.

1695
Pose med 7 stk.

795
Ta’ 2 stk.

25,-

Pink Lady æbler 
i bakke

Juniorbananer
Columbia
kl. 1

Buket marked
vælg bl.a. mellem Roser, 
Tulipaner, Gerbera, 
Chrysanthemum m.m.

Tete a tete
10 cm.
potte

Coop isbombe eller
Coop surprise islagkage
540-1000 ml.

Guld danbo
45+ mellemlagret
2,0-2,2 kg.

Dan Cake skærekager
Vælg mellem fuldmåne kakao
eller hindbærroulade

STRØMPEMARKED
Nylon
Vælg mellem
knæstrømper,
strømpebukser,
selvsiddende
strømper m.m.

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO
Lækker

menu to go
Lækre bøffer,

vælg mellem fl ere varianter
Lækre salater

vælg mellem fl ere varianter
Lækre kartofl er
fl ere varianter

Diverse tilbehør efter frit valg
Brød

Vin

Kun kr.   100,-Pr person

TILBUD GÆLDER 

TORSDAG, FREDAG 
OG LØRDAG 

FRIT VALG

FRIT VALG

FRIT VALG

SPAR

35%
Pr. stk.

5995
Pr. stk.

2995
Ta’ 2 stk.

15,-

Spar op til kr. 15,-

GÆLDER HELE UGEN
FRUGT/GRØNT TILBYDER

GÆLDER HELE UGEN
BLOMSTERAFD. TILBYDER

P A D B O R G
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P A D B O R G

FRIT VALG

HJEMMELAVET
Pr. stk. 

50,-
Pr. stk. 

1995

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 28. marts til og med lørdag den 1. april 2017 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Ta" 2 poser

25,-

Pr. pk.

12,-

Kun

100,-
Kun

100,-

3 stk.

10,-

Pr. 100 g

995

Pr. pakke

8,-

Pr. lag

10,-

SLAGTEREN TILBYDER
2,5 kg. skinkeschnitzler

TORSDAGSTILBUD

SLAGTEREN TILBYDER
10 stk. benløse fugle
ca. 1 kg.

FREDAGSTILBUD

SLAGTEREN TILBYDER
Guldsardel

Coop pålæg
Flere varianter
80-120 g

ID Fyrfadslys
30 stk.
6 timer

Hatting Naturligvis 
morgenbrød
Flere varianter
Dybfrost

Bakkedal
Smør eller 
smørbar
200-250 g

DELIKATESSEN TILBYDER
Bolleplade
Nok til 2-3 personer

DELIKATESSEN TILBYDER
Røget sardel eller 
leverpølse fra Als

DELIKATESSEN TILBYDER
Friskafskåret pålæg
Mange varianter
Frit valg

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

SØNDAGSTILBUD 

Maks 9 liter pr. kunde

X-tra mælk
Let, mini eller
skummet

Pr. pose

9,-

Maks. 5 pk. pr. kunde pr. dag

Ta’ 6 flasker

199,-

Fuoco vin
Vælg mellem
Rosso, Bianco 
eller Rosato
Italien, 75 cl.

HVER DAG ER EN
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Kom forbi til en uforpligtende snak om din 
hørelse. Tag gerne din nærmeste eller en ven 

med – vi byder på en forfriskning. 
Medbring annoncen og få en goodiebag med 

en værdicheck med hjem.

Bomhusvej 1
6300 Gråsten
88 77 80 17
www.audionova.dk

Kom til 
åbent hus
Mandag 3. april
kl. 9-15

VÆRDICHECK

Butiksstempel

Værdichecken kan anvendes i ovenstående AudioNova Hørecenter inden 1. 

juni 2017, og kan kun bruges ved køb af høreapparater. Værdichecken kan ikke 

kombineres med andre rabatter eller med fl ere værdichecks. Værdichecken 

er ikke personlig.

Denne værdicheck kan anvendes i:

Kl
ip

 u
d 

og
 ta

g 
m

ed

INVITATION

Bestil gerne tid, hvis du ønsker at få en 
gratis høretest på dagen. Du kan naturligvis 
også bestille tid til høretest en anden dag.

Se i øvrigt www.graastenadsboelkirker.dk

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

Årets gang på kirkegården i Kværs
Foråret er over os og det betyder at der igen 
skal til at ske noget på kirkegården.
Personalet på kirkegården i Kværs har fået 
fjernet grandækningen på de grave som passes 
af kirken.
I år har det været forholdsvis nemt at fjerne, 
da grandækningen var sat på net. Det betyder 
at man kan tage en hel måtte af gran og der 
er næsten ingen løse grangrene tilbage. For 
personalet betyder det, både ved lægningen og 
når det skal fjernes igen, at de ikke skal ned og 
kravle på jorden.
Nu er der plantet stedmoderblomster og 

hornvioler på gravstederne og kirkegården 
begynder at se forårsagtigt ud igen.

Hans Jørgen Bollmann
Kirkeværge

Gudstjenester og andre aktiviteter

Tirsdag den 28. marts kl. 9.30 .....Nørkleklub i Adsbøl
Onsdag den 29. marts kl. 19.00 ..Menighedsrådsmøde Gråsten Præstegård
Søndag den  2. april kl. 9.30 .......Gudstjeneste i Kværs Kirke
Søndag den  2. april kl. 11.00......Gudstjeneste i Slotskirken med kirkekaffe

Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Advokaterne i Gråsten og Padborg

ADVOKATVAGTEN Elev får stjålet 
computer
En elev på Gråsten Skole 
har fået stjålet sin grå Apple 
Mac Book Pro, der koster 
19.000 kroner.

Den stod i klasseværelset 
på skolen.

Tyveriet skete indenfor et 
meget kort tidsrum. 

LandboSyd
LandboSyd flytter til nye, 
større og mere synlige 
lokaler ved motorvejen ved 
Rødekro.
Det slog formanden 

Mogens Dall fast, da land-
boforeningen holdt gene-
ralforsamling på Gråsten 
Landbrugsskole med 200 
deltagere. 
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GR
ÅS

TE
N

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

Tilbudene gælder frem til 30. april og skal afhentes senest den 1. juli 2017

Deal
Gråsten

DealGråsten

DealGråsten

DealGråsten

KUN 

100,-

6 stk 
højtbelagte 
smørrebrød

4 stk 
landgangsbrød

KUN 

100,-

Husk skal bestilles min. 48 timer før, se mere på dit deal bevis

DealGråsten

DealGråsten
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Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

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

Telefon 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial 
Produktion 
www.graphos.dk

Susana Calderón

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

Mediekonsulent
Claus Frederiksen

Telefon 23 23 73 37

clf@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Telefon 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

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

 Følg os på Facebook

www.graastenavis.dk ∙ redaktion@graastenavis.dk ∙ annonce@graastenavis.dk

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

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

Sønderhus Ferieboliger . Borggade 8.st.tv., 6300 Gråsten
Tlf. 7465 3446 . ferie@soenderhus.dk . www.soenderhus.dk

Sønderhus 
Ferieboliger

• Lokale
• Professionelle
• Lav provision: 24-32%
• 50% rabat til nye 

udlejere de første 
12 måneder

soenderhus.dk
nordhaus.dk

Søger sommerhuse 
til udlejning

QUORP’S BUSSER
Tilbyder kørsel med busser fra 19 til 55 personer 
i både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.

Vi har busser både med køkken, toilet, klimaanlæg. 
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’S BUSSER ApS
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk
mail@quorpsbusser.dk

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.

De kan indløses hos 
byens handlende.

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

Fårhus Forsamlingshus

LEJLIGHED I GRÅSTEN
Lejlighed på Torvet, 50 m2.

Husleje 3.400 kr. Varme 300 kr. og vand 300 kr.
3 måneders depositum. Ingen husdyr.

HENVENDELSE TLF. 2944 2039

ANDELSBOLIG TIL SALG
Dyrkobbelgård Allé 21. 110 kvm.

Yderligere info og aftale vedr. besigtigelse kan fås på

TLF. 5040 4721 ELLER 2811 7939

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

250 børn så Danmarks mest 
moderne vandværk

Af Gunnar Hattesen

Gråsten har fået Danmarks 
mest moderne vandværk.

250 børnehavebørn og 
skolebørn gik en fin rund-
visning i det nye vandværk 
på Kirkegårdsvej i Gråsten.

Børnene kiggede på de 
to store drikkevandstanke, 
som hver rummer 600.000 
liter vand. 

Børnene måtte iføre sig 
plastikbetræk på grund af 
hygiene.

 Fotos Jimmy Christensen
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Rest- 
parti

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

BILV FORÅRSKLAR I BYGMA GRÅSTEN

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

PERLEKALK GRANULERET  
• Opløseligt og højeffektivt naturprodukt 
• Genopretter naturens balance • Have- og 
græsplæne kalken har en opløselighed på over 80%

SPAR
80,-

FØR PR. STK. 5995

15 KG - V/3 PS.

9995
 

PLANTESÆK 40 L
• Velafbalanceret blanding af naturlig 
sphagnum, plantegødning og sporestoffer

40 liter

1495

SPAR
3,-

FØR 1795

 
DÆKBARK 0-4 MM
• Beskytter jorden mod udtørring, stærk 
opblødning og undertrykker ukrudt

50 liter - v/5 ps.

18995

SPAR
60,-

FØR PR. STK. 4995

 
PINJEBARK 15-25 MM
• Jorden holdes jævnt fugtig, og planterne 
skal vandes mindre hyppigt

60 liter - v/3 ps.

18995

SPAR
95,-

FØR PR. STK. 9495

SPHAGNUM  
• 300 L • Velegnet til jordforbedring 

Fin 0-7 mm - PH-værdi: 3,0-3,8  10995

Grov 0-40 mm - PH-værdi: 3,5-4,5  11995

Gødet 0-20 mm - PH-værdi: 5,5-6,0  12995 

Priser fra

10995

SPAR
50,-

FØR OP TIL 17995

Tilbudende gælder til og med fredag den 7. april

DRIVHUS VENUS 5000
• 5,0 m2 • 1,97 x 1,93 x 2,57 m • Leveres med anodiserede profiler 
• Kraftige tagafstivere sikrer mod sne og blæst • 3 mm drivhusglas 
• Ventilationsvindue og letløbende skydedør • Leveres ekskl. sokkel

SPAR

1800,-
FØR 4095,-

2295,-
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Tirsdag den 4. april kl. 8.00
på Dyrhøj 27

Ny salon åbner 

Rabat 20%
på din første klipning

Indløses inden den 1. maj 2017

Undtaget er årskort

Åbningstider
Torsdag Kl. 08.00 - 20.00
Fredag Kl. 08.00 - 16.00
Lørdag i lige uger kl. 08.00 - 16.00

 

Garagen Dyrhøj 27, 6300 Gråsten

Book online : www.garagen-graasten.dk  

Ulla: 4110 8210 og Dan: 6018 0616

Mandag Lukket
Tirsdag Kl. 08.00 - 16.00
Onsdag Kl. 10.00 - 20.00
Pensionistrabat: onsdag og torsdag kl. 10.00 - 13.00

Reception
Fredag den 7. april fra kl.15.00

Vi byder på lidt godt til ganen og lidt til halsen

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

BOGSIGNERING
Anne-Mette 
Hancock
signerer hendes nye krimi 
”Ligblomsten”.

Lørdag 8. april
kl. 11.00 – 12.00

´

Specialpris til 
signeringen

9995

Linda Lassen 
signerede bøger

Forfatteren Linda Lassen 
(th) er aktuel med sin nyeste 
krimi "Det forsvundne spæd-
barn", som hun lørdag sig-
nerede i Gråsten Boghandel. 
Her er hun sammen med 
boghandler Gurli Nielsen.

Tyske tv-kanaler lukker ned
Af Ditte Vennits Nielsen

Fra på onsdag er det ikke 
længere muligt for at se 
tyske tv-kanaler, hvis man 
ikke har et nyere UHD tv.

Hos Broager & Graasten 

Radio kan man dog hente 
hjælp med en parabol-
løsning, hvor der blot er én 
fjernbetjening.

Det er selvfølgelig også 
muligt at købe et nyt 
tv, hvor alle kanalerne 

er indbyggede, og de to 
indehavere, Leif Hansen 
og Henning Christensen, 
står klar til at hjælpe med at 
finde den rigtige løsning for 
kunderne. 
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TILBUD
Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

÷20%
på alle habitter og jakker

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86

KIG IND OG GØR 
EN GOD HANDELFratrækkes 

ved kassen

÷20%
på bukser, skjorter, vindjakker,

strik, t-shirts og sweatshirts
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Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
Forår 2017  -  Fodbold for alle

Årgang Trænere Telefon Tidspunkt Start
U7 drenge
årg. 2010/11

Christoffer Mortensen
Christian Petersen 26784600 Onsdag

17.00 – 17.45
Onsdag
19. april

U7 – U9 piger 
årgang 2008/10

Michael Lentfer Jensen
Claus K. Hansen

40883618
23261986

Onsdag
16.30 – 17.30

Onsdag
19. april

U 8 – drenge Christian Teichert
Kenneth Hansen 60472737 Mandag og onsdag

17.30 – 18.30
Onsdag
19. april

U9 - drenge
årgang 2008 Andreas Thomsen Nør 25310046 Mandag og onsdag

17.30 – 18.30
Onsdag
19.april

U10 - drenge
årgang 2007

HC Sahl
Martin Blindbæk
Rasmus Nissen

23677045
51241464
22232910

Tirsdag og torsdag
17.30 – 18.30

Tirsdag
4. april

U10, piger
årgang 2007 Martin Tambor 51513789 Mandag og onsdag

17.00 – 18.30
Onsdag
19. april

U11, drenge
årgang 2006

Michael Jessen
Kim Møller
Torben Petersen

22524610
29927651
40197114

Mandag og onsdag
17.00 – 18.15

Mandag
3. april

U11, piger
årgang 2006 Martin Tambor 51513789 Mandag og onsdag

17.00 – 18.30
Onsdag
19. april

U12, drenge
årgang 2005

Keno Lange
Anders Petersen
Rasmus Quorp

53219700
22801581
28254327

Tirsdag og torsdag
16.30 - 18.00

Tirsdag
4. april

U12, piger
årgang 2005 Thomas T. Jørgensen 22398897 Mandag og onsdag

17.00 – 18.30
Mandag
3. april

U13, drenge
årgang 2004

Bo Hagge
Jonas Deutschbein
Jeppe Lemvig
Ole Sørensen

22922897
71726014
29104710
29929994

Mandag og onsdag 
17.00 – 19.00

Mandag.
3. april

U13, piger
årgang 2004

Carsten Nielsen
Thomas Christensen

40870681
51271050

Mandag og onsdag
18.00 – 19.30

Onsdag
5. april

U14, drenge
årgang 2003
i samarb. med BUI

Bo Mortensen
Rune Christiansen (BUI)
Anders Mortensen

28779806
25632500
30864685

Torsdag i Gråsten
tirsdag i Broager

17.30 – 19.00
Tirsdag
4. april

U14, piger
årgang 2003

Bo Franson
Henrik Kolmos

24816339
25889265

Tirsdag og torsdag 
17.00 – 18.30

Tirsdag
4. april

U15, piger
årgang 2002

Bo Franson
Henrik Kolmos

24816339
25889265

Tirsdag og torsdag
17.00 – 18.30

Tirsdag d. 4. 
april

U15 / U 16 drenge 
årg. 2002 og 2001

Allan Sørensen
Finn Skov Hansen

20670555
51283115

Mandag og onsdag
18.00 - 19.30

Mandag.
3. april

U 17 og U19 og
Seniorherrer
Født efter
1.jan. 2000

Michael Jessen
Mogens Hansen

Søren Lyager

22524610
61316142/
74652503
21178321

Tirsdag og torsdag
19.00- 20.45 Er i gang

Seniorkvinder og 
fodbold� tness
Født efter
1. jan. 2001

Anders Petersen 22801581 Mandag
19.15 – 20.30

Mandag
3. april

Old boys +35 år
Superveteraner
 + 43 år

HC Sahl
Michael Schlüter
John W. Petersen

23677045
60225859
60673877

Søndag 
10.00 – 11.15

Kamp torsdag eller onsdag
Træner
hele året

Al træning foregår på Årsbjerg, Buskmosevej 2 , Gråsten 
Til evt. nye medlemmer.
Det er uden forpligtigelse at træne med i 14 dage for at se, om klubben/ 
holdet er noget for dig. 
På klubbens vegne. 
Mogens Hansen – formand 61316142 eller 74652503

STEN-OG RAVSLIBNING OG SØLVARBEJDE
ved Finn Hasselbom, Løgstør

At kunne slibe sten og rav er en spændende hobby.
Oplev glæden, når almindelige, kedelige sten får liv og 
forvandles til f.eks. � otte smykker. Der undervises i 

slibning på maskine (du sidder ved din egen maskine), 
udsavning og polering. Desuden undervises i sølvarbejde, 

opmåling, lodning og polering. Benyt tiden inden 
kursusstart til at samle mindre sten og rav fra stranden.

Kurset er for begyndere og meget let øvede.
Materialer kan købes hos underviseren.

Der betales fællesudgifter kr. 125,- (materialer) 
og yderlig kr. 50,- for opstarts materiale, de beløb 

afregnes med underviseren. Max. 8 deltagere.

Fredag den 7. april kl. 18-21.20
samt lørdag og søndag kl. 9-16 på Gråsten skole

Kursuspris kr. 880,-

Tilmeldelse på post@aftenskolerne.com eller 74 65 11 87

Ny dametøjsbutik i 
Gråsten
Gitte N. Bruhn åbner til 
august tøjforretningen 
“Bruhns" i Ulsnæs-Centret.

Håndværkerne er i fuld 
sving med at indrette bu-
tikken, og Gitte Bruhn har 

travlt med indkøb af tøj til 
kvinder i alle aldre. 

Stort skib ligger til kaj
Af Søren Gülck

Set i lokalt målestoksfor-
hold er det et af de største 

skibe, der mandag lagde til 
kaj i Gråsten.
Skibet med navnet 
Poul Løwenørn ejes af 

søfartsstyrelsen, der i disse 
dage er ved at skifte og 
renovere bøjer i Flensborg 
Fjord. 

Skibet stikker tre meter i dybden, så for at komme til kaj og få ny proviant og reservedele 
ombord blev der hvirvlet godt og grundig op i bunden på havnen. Foto Søren Gülck

Et 
dukkehjem
Torsdag aften havde Det 
lille Teater i Gråsten 
generalprøve på ”Et 
Dukkehjem”, som er en 
fantastisk forestilling med 
et forrygende samspil af 
Nora og Torvald Helmer.
”Forestillingen er en af de 
største oplevelser, som tea-
tret har givet sit publikum 
nogensinde”, siger Ole Gaul 
Nilum .

Der var totalt udsolgt til 
premieren, der er udsolgt 
til forestillingerne 25.-28. 
marts, men der er enkelte 
billetter til 31. marts kl. 
19.30

www.lilleteater.dk
Det lille Teater 2017. 
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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

ALT OVERTØJ

÷20%
GÆLDER RESTEN AF UGEN

GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER
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Se mere på www.fribikeshop.dk og følg os  Fri BikeShop Gråsten
ved Torben Nielsen

Borggade 3 · 6300 Gråsten  •  telefon 7465 1031
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s.ÅBENT HUS
Kom og prøv
de mange 
modeller

Fredag den 31 marts kl.10.00 - 17.00
og lørdag den 1.april kl.10.00 - 13.00

Vi er værter med lidt 
godt til ganen

Gavekort
Ved køb af el-cykel

til åbent hus
fås et gavekort a’ kr. 500,-til brug i butikken i Gråsten



Din lokale håndværker12 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

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

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

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

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

OLE HOLM KONTOR- OG BUTIKSTILBEHØR
Kongevej 26, Gråsten · Tlf. 21 49 42 60

SALG AF
RESTLAGER

OP TIL

50% RABATKIG IND!

post@oholm.dk · Åbent fredag fra 15-18www.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

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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.

Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

- Murermester
- Maler
- Fliselægger
I samarbejde med
- Tømrer
- VVS-service
- Elektriker

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

Tørsbøl Byg
ved Dieter Lukas Thiel — i byggebranchen siden 1993

Tlf. 7447 4262 - Sjællandsgade 16 - 6400 SØNDERBORG

BENT
CHRISTENSEN
• Tlf. 29 16 61 03
• bent@bcts.dk • www.bcts.dk

• Ombygning • Renovering • Totalenterprise

Tlf. 7447 4262
akseltang@mail.dk

Både kort-og langtidudlejning
Kirkegårdsvej 29, 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 10 68 · www.grmu.dk ·   

!\(')) Gråsten . . �b �) Maskinudle1n1ng Gråsten Maskinudlejning

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

Bomhusvej 13 · 6300 Gråsten
Mobil: 28 12 49 19
www.peterveng.dk

Godt håndværk 
der er omfattet af

Tømrer 
Gården
v/ Peter Veng

Tømrer Gården
v/ Peter Veng

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

Service og reparation 
af alle bilmærker

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

Gratis lånebil

 ∙ Rustarbejde
 ∙ Dækskifte
 ∙ Skift af ruder

- 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 
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Hør mere hos din Loewe forhandler:

Loewe bild 3 er et lækkert high-tech TV med sjæl og 
ekstraordinære materialekombinationer og detaljer: Den 
stofbetrukne højttaler har perfekte akustiske egenskaber, 
og giver tv´et et smukt og æstetisk udtryk. Den helt nye 
brugerflade er enkel og intuitiv, og har alle de vigtigste 
funktioner og alt indhold nemt tilgængeligt.  Billedkvaliteten 
i Ultra High Definition (UHD) sikrer knivskarpe billeder og 
strålende farver. Og 80 watts kraftig lyd giver en perfekt 
lydgengivelse. Loewe bild 3 fås i farverne Graphite Grey 
eller Light Grey i størrelserne 40“, 48“ og 55“, og leveres 
som standard på en elegant bordstand. Gulvstand eller  
vægbeslag kan tilkøbes. Energikl. B.

Pris fra kr. 14.999,- inkl. ekstern harddisk 

 Loewe bild 3. 

Skræddersyet TV inkl. ekstern harddisk.

* Den smarte eksterne Loewe harddisk, til bl.a. optagelse 
og arkivering af programmer, har en værdi af kr. 2.499,-  
men fås netop nu uden beregning ved køb af et Loewe 
bild 3. Harddisken kan fastgøres diskret bag på TV´et. 

KAMPAGNE:

Loewe bild 3
m/ekstern harddisk* fra

kr. 14.999,-

BROAGER OG GRÅSTEN RADIO-TV

Skolegade 2, 6300 Gråsten

tlf. 74 65 24 26 . butik@bgradio.dk

64 spillede skat
Gråsten Skatklub havde rekord fremmøde til 
klubaften i Ahlmannsparken. Her mødte 64 
kortspillere op til en hyggelig aften.

1. runde
1. Carl Kristiansen, Padborg 1640
2. Udo Heinz, Flensborg 1627
3. Kjeld Petersen, Gråsten 1350
4. Jonni Johannsen, Kollund 1284
5. Verner Hansen, Broager 1261
6. Herbert Jürgensen, Broager 1161

2. runde
1. Dieter Klein, Kliplev 1378
2. Kjeld Petersen, Gråsten 1350
3. Jens Lorenzen, Broager 1289
4. Poul Henning Als, Felsted 1248
5. Udo Heinz, Flensborg 1120
6. Hans Peter Steffensen, Gråsten 1115

Nye spillere 
1. Runde
1. Mogens Kirkeby, Egernsund 858
2. Børge Hansen, Gråsten 797
3. John Beck Christensen, Gråsten 789
4. Preben Matthiesen, Ullerup 757

2.Runde
1. Gitte Nielsen, Felsted 964
2. John Beck Christensen, Gråsten 816
3. Lise Lauritzen, Åbenrå 792
4.Preben Matthiesen, Ullerup 743

Sønderjysk identitet

Det var en veloplagt Jørn 
Buch, som i 
Ahlmannsparken meget 
levende fortalte om sønder-
jysk identitet. Mødet var 
arrangeret af Ældre Sagen i 
Gråsten.
 Foto Jimmy Christensen



Torsdag den 30. marts kl. 19.00-22.00 
Ahlmannsparken

Ahlefeldvej 4, 6300  Gråsten

KVINDEMESSE 2017
Padborg
Shopping
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Torsdag den 30. marts kl. 19.00-22.00 
Ahlmannsparken

Ahlefeldvej 4, 6300  Gråsten
Billetter a kr. 150,- kan købes hos Bageriet Kock, Gråsten; Gråsten Boghandel; Matas i Gråsten; 

Møblér med Hebru, Gråsten; Jan Jensen Guld Sølv Ure, Padborg

KVINDEMESSE 2017

Konferencier:  Annette Heick

Padborg
Shopping

PROGRAM
• Teendance fra GiG giver danseopvisning
• Christine Johanning Schmidt 
• Modeshow med lokale butikker
• Jakob Larsen 
• Udlodning af sponsorgaver 

Mød vores udstillere: Butik M, Rasmussen Sko, Brudekjoler Laila Helt, Salon M, 
Gråsten Apotek, Lajla Hartig Keramik, Benniksgaard Hotel & Butik, Fri Bike Shop, 

Den Gamle Kro / Rådhuskiosken, Garn & Tøj, Gråsten Blomster, Din Hørespecialist, 
Hertug Blomster, Husets Frisør, Salon Sanne, Enjoy Resorts Marina Fiskenæs, 

Imerco i Gråsten, Bageriet Kock, Møblér med Hebru, Matas i Gråsten, Profi l Optik by Synsam, 
Gråsten Ringriderforening, Pink Cup - Støt Brysterne, LJ Massage, Det Gamle Apotek, 

Historisk forening for Gråsten og Omegn og Galleri Kragh.
Jan Jensen Guld Sølv Ure, Fru Sauterne, Nyform, Rie Meyer, Lilly Jo, Akupunktur og velvære. 

Dørene åbnes 
kl.19.00

  Følg os på Facebook

VI SES MED 
BÅDE GARN 
OG TØJ PÅ 

KVINDEMESSEN

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

Garn og tøjbutikken med det store udvalg

nos encontramos con dos hilados 
y ropa de mujer hermosa

Stor kvindemesse med nye 
trends og lethed 
Af Ditte Vennits Nielsen

Annette Heick gæster 
torsdag den 30. marts 
Kvindemesse 2017 
i Ahlmannsparken i 
Gråsten.

For 5. år i træk inviterer 
Gråsten Handelsstands
forening til kvindemesse, 
og den populære messe kan 
igen i år melde udsolgt af 
stande, hvor der deltager 33 
udstillere.

På kvindemessen er 
der masser af inspiration 
inden for mode, sko, bolig, 
smykker, briller, makeup, 
wellness, livsstil, sundhed 
og kost.

Catwalk
På catwalken vil der være 
modeshow, hvor forårs
moden med nye trends og 
farver bliver præsenteret, 
og der er mulighed for at 
møde en række interessante 
kunstnere.

Udover at deltagerne på 
messen kan hygge sig med 
veninderne og hente ny 
inspiration, så kan besø
gende høre om nogle af 

tilværelsens alvorlige emner. 
Det er Pink Cup  støt 
brysterne, som sætter fokus 
på brystkræft.

Multikunstneren, tvvært, 
sangerinde, danser, forfat
ter og journalist Annette 
Heick er aftenens konferen
cier. Med baggrund i egne 

erfaringer fortæller hun en 
livsbekræftende historie om 
humoren og latteren som 
de vigtigste ingredienser til 
at klare livets rutsjetur. På 
kvindemessen giver hun 
sit bud på "Et godt grin 
er guld værd", og måske 
synger hun en sang. 

De fire tovholdere er Gitte 
Bruhn, Lene Kock, Ingrid 
Skovbo Johannsen, Katrina 
Lentfer Kristensen og har 
pakket 400 goodiebags til 
gæsterne på kvindemessen.
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KIG IND
PÅ VORES STAND,

OG SE DE
NYE TENDENSER

I TØJ
OG FODTØJ

Vi glæder os også til at
møde dig på kvindemessen

Butik M’s piger på catwalk

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

Å BN I N GS T I D ER

M A N  –  TO RS  10.0 0  –  17.3 0

FREDAG  10.0 0  –  17.3 0

L Ø R DAG  10.0 0  –  13.0 0

Personlig vejledning og service

Ulsnæscentret Gråsten
Tlf. 74 65 21 11

Ulsnæscentret Gråsten  ·  Tlf. 74 65 21 11  ·  

Kig forbi 
standen med 
gode tilbud 

og inspiration

GULDSMED
Rie Meyer

Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk 

Smykker lavet på eget værksted Find mig også på Facebook

Vi ses
KVINDEMESSE 2017

Ahlmannsparken, Gråsten d. 30. marts

Messe

Butik M viser smart 
tøj på kvindemessen
Af Ditte Vennits Nielsen

Butik M i Gråsten råder 
over et bredt sortiment, 
så der er noget for 
enhver smag.

"Det er anden gang, jeg 
er med på kvindemessen", 
fortæller butiksejer Susanne 

Lundgaard Nielsen, som 
ser frem til kvindemessen, 
fordi folk er så positive og 
glade.

"Gæsterne i kvindemessen 
hygger sig, og jeg kommer 
hjem med en masse god 
energi", siger Susanne 
Lundgaard Nielsen, som 
peger på, at der er en 

stolthed i Gråsten over, 
at det kan lade sig gøre at 
stable et så stort arrange
ment på benene.

"Folk kan lide, der bliver 
kræset om dem.Trenden er, 
at folk vil have oplevelser, 
og det får de bestemt 
den aften", siger Susanne 
Lundgaard Nielsen. 

Butiksejer Susanne Lundgaard Nielsen glæder sig til at vise sin forårskollektion på kvindemes-
sen. Foto Ditte Vennits Nielsen
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ÅBNINGSTIDER: 

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-17.30

Onsdag kl.9.00-20.00 og fredag kl. 9.00 - 18.00

Lørdag lukket – eller efter aftale

Mød os på
kvindemessen
Vi viser de nye 
trends i makeup til 
forår og sommer

Bliv inspiret få en 
masse tips og tricks

Husets Frisør
Hudpleje og Makeup artist

Kom forbi 
standen og få 

en lækker
gave

Jernbanegade 7, Gråsten · Tlf.  74 65 11 10 · Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

HERTUG BLOMSTER Nygade 1, 6300 Gråsten · Tlf.: 41 10 10 85 · Email: 4655@interfl ora.dk

Carstensen te
2 pakker

kr. 69,-
Normalpris kr. 40,- pr pakke

HERTUG BLOMSTER

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Byd foråret velkommen

Mød os på dette års Kvindemesse,
hvor Rikke og Kirsten frister med

TRE GODE TILBUD
Roser eller tulipaner

1 bundt kr. 50,-
2 bundter kr. 80,-

Summerbird
3 pakker

kr. 125,-
Normalpris kr. 50,- pr. pakke

Kom og se vores
forårsnyheder

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN

KIG FORBI OG SE ALLE VORES MESSETILBUD

 

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

BESØG OG PÅ KVINDEMESSEN

nyform, Kruså
Flensbrogvej 16
6340, Kruså

Åbningstider
Mandag - Fredag 
10.00 - 17.30

Lørdag - Søndag
10,00 - 18.00

nyform, Kruså
Flensborgvej 16
6340, Kruså

Mød os på

KVINDEMESSEN
torsdag 30. marts

kl. 19:00

Bolig på 
messe
På kvindemessen er der tips 
til boligindretning og der 
gives gode idéer til hus og 
have med krukker, puder, 
møbler og andre lækre ting.

Det vil være muligt at få 
en snak med en massør, 
akupunktør eller anden 
alternativ behandler, hvis 
man har nogle problemer 
eller skavanker, som man 
gerne vil have løst op for. 

Tak fordi 
du handler 

lokalt

33 stande på kvindemesse
Blandt de nye stande på 
kvindemessen er Historisk 
Forening for Graasten 
By og Egn, som gerne 
vil have flere kvindelige 
medlemmer.

Det er formanden Bodil 
Gregersen, som har taget 
initiativ til at foreningen er 
repræsenteret.

Gråsten Ringrider
forening har også meldt sin 

ankomst, og det er for at 
gøre en indsats for at sælge 
billetter til dameaftenen i 
teltet.

Godt 300 kvinder har 
købt billet til messen. 
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KOM OG 
MØD OS
på standen og se og
smag vore lækkerier

KOM OG 
MØD OS

Amtsvejen 13
Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Sejrsvej 60
Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 70

FÅ 75% I RABAT PÅ ALLE 
DE BRILLER DU ØNSKER DIG 

MED ET ABONNEMENT

NYHED 
LIFESTYLE ABONNEMENT*

*Der er en bindingsperiode på 6 mdr. og flere briller kan tilkøbes hen ad vejen 
– abonnementsprisen pr. måned forbliver uændret.

Det er på hele brillen og der er frit valg blandt 
alle stel og glas, også solbriller og sportsbriller med styrke. 

Abonnementet koster 199 kr. for enkeltstyrke og 299 kr. 
for flerstyrke pr. måned, uanset antallet af briller du vælger.

Abonnementet indeholder desuden unikke 
services og garantier.

Profil Optik Gråsten · Slotsgade 4 · 6300 Gråsten  ·  Tlf. 7465 2516
 www.profiloptik.dk

KOM OG BESØG VOR STAND PÅ KVINDEMESSEN

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, Gråsten, tlf. 7465 1054

Profil Optik i Gråsten er 
igen med på kvindemessen

Af Ditte Vennits Nielsen

Butikschef i Profil 
Optik i Gråsten, 
Elsebeth Christmas 
Møller er atter med på 
kvindemessen.

"Jeg synes, det er ekstremt 
vigtigt, at der bliver bakket 
op om de ting, der sker i 
Gråsten, og som samler 
lokalbefolkningen", siger 
Elsebeth Christmas Møller, 
som ser frem til at møde 
kvinderne i øjenhøjde.

"Vi får en god snak med 
både lokale, men også 
kvinder fra omegnen. Og 
det er altid berigende", siger 
Elsebeth Chrstmas Møller, 
som har været butikschef i 
22 år. 

Butikschef Elsebeth 
Christmas Møller glæder 
sig til at møde gæsterne på 
kvindemessen.

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag–fredag kl. 7.30-19.30 / Lørdag–søndag kl. 8-17 Følg os på 

Gavekurve, souvenirs, vin,
specialøl, chokolade, marmelade m.m.
Gråsten kaffe og te, lykønskningskort, Mutmut, Hjemhavn

0 

Torvet 9 · Gråsten · Tlf. 61 60 74 00

VIN · CHOKOLADE · GAVER · IS · SOUVENIRS

Mød os på Kvindemessen

Fabel te
poser

Ryesminde
most

3 l. Bag in box

1 for kr. 50,-

2 for kr. 90,-

Willow
Tree

÷10%

÷25%

Kids by Friis ÷10%

KOM TIL
KVINDEMESSE

Gråsten Apotek har fokus på overgangsalder og hud-
pleje. Besøg vores stand, og få gode råd og vejledning 
af vores kompetente fagpersonale. Vi ses

Overgangsalder

Hudpleje Kom og
prøv Apotekets
lækre hudpleje

produkter

Vi har 
produkter som 
afhjælper gener 

og ubehag

455252

Flügger fejrer Kvindemessen
PERNILLE
farvehandler 
og indretnings 
konsulent KANY

Maler 
uddannet 
farvehandler

Tilsammen har vi

37 års erfaring hos

Flügger i Gråsten

÷30%
på 5 l.

Flutex 5 & 10

Hent  et gratis 
farvemagasin

5 l. Flutex 5
før 609,-   nu kr. 426,-

5 l. Flutex 10
før 759,-

nu kr. 531,-

Gælder uge 13

455252

Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

6300 Gråsten

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

455252

Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

6300 Gråsten

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

Godt team i Flügger Gråsten
Af Signe Svane Kryger

Hvis man mangler 
vejledning til det maler-
tekniske i hjemmet eller 
søger efter idéer til ind-
retningen, kan Flügger 
løse problemerne.

Indretningskonsulent 
Pernille Aaskov Nielsen og 
maler Kany Petersen har 
henholdsvis 10 og 27 års 
erfaring med i bagagen.

Pernille Aaskov har 
erfaring inden for indret
nings og salgsdelen, mens 
Kany Petersen har styr på 
håndværket. 

Tilsammen er de et 
glimrende team og har 
ekspertise i lidt af hvert 
inden for indretnings og 
malerverden.

”Vi oplever, at det ofte 
er kvinderne, der er be
slutningstagere i forhold 
til indretning og farver i 

hjemmet. De kommer ind 
i forretningen med idéer og 
billeder, hvilket vi sætter 
stor pris på, da det gør det 
nemmere at hjælpe kvin
derne, da vi har noget kon
kret at gå ud fra”, fortæller 
Pernille Aaskov Nielsen.

Kvinden i centrum
For tiden kører butikken et 
specielt fokus på kvinderne, 
som de kan hjælpe med alt 
fra maling og tapeter til 

farvevalg og indretning. 
Flügger har over 3000 
forskellige tapeter, og de 
kører en masse gode tilbud 
i denne og næste uge. 

Kany Petersen og Pernille 
Aaskov Nielsen er et stærkt 
team i Flugger farver.

 Foto Jimmy Christensen 
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Se mere på www.fribikeshop.dk  •  ved Torben Nielsen  •  Borggade 3 · 6300 Gråsten  •  telefon 7465 1031

TORINO E-GO
EN SMUK

EL- CITYBIKE, DER FÅR DIG FREM 
I VERDEN MED LETHED
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14999,-
Brunch & 

wellness hver 
søndag

Enjoy Resorts Marina Fiskenæs
Tlf. +45 7365 0033    info-mf@enjoyresorts.dk

Læs mere på enjoyresorts.dk

40 
forskellige 
wellness 

behandlinger

info@benniksgaardbutik.dk  ·  Sejrsvej 101, Rinkenæs · 6300 Gråsten  ·  info@benniksgaardhotel.dk

VI SES PÅ

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.00

Kom og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde til jeres næste fest, jubilæum, 
fødselsdag, bryllup mm.

KVINDEMESSE 2017

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Byd foråret velkommen

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Byd foråret velkommen

B L O M S T E R      C H O K O L A D E      V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S      G A V E R

Bestil fra vores butik, interflora.dk  
eller via mobilen. Vi sender over hele landet

Byd foråret velkommen
Gråsten blomster

Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03 

Violinisten Christine Johanning Schmidt 
fra Danmark har Talent optræder
Af Ditte Vennits Nielsen

Den blot 16-årige 
talentfulde violinist 
Christine Johanning 
Schmidt fra Kollund 
deltog i Danmark har 
Talent.

Interessen for hendes spil
lefærdigheder har bredt sig 
efter tvudsendelsen. 

”Jeg kom desværre ikke 
med til liveudsendelserne, 
men jeg er blevet mere 
kendt og optræder ved 
forskellige lejligheder 
såsom konfirmationer, 
bryllupper, fødselsdage 
og giver koncerter i bl.a. 
kirker og andre steder. Jeg 
har spillet i Sønderjyllands 
Amatør Symfoniorkester 
og er nu kommet med i 

Corkesteret i Aabenraa 
Strygerensemble”, fortæl
ler Christine Johanning 
Schmidt.

Christine har netop været 
til optagelsesprøve på MGK 
– musisk grundkursus, som 
er et forstadie til musik
konservatoriet.  Hun fik et 
flot 10tal og venter nu på 
svar, om hun er kommet 
igennem nåleøjet. 

Christine Johanning 
Schmidt har spillet violin 
siden hun var blot 8 år 
gammel og interessen for 
musik har hun haft fra helt 
lille. 

Som 4årig fik hun sit 
første keyboard og musik er 
hele hendes liv.  

I øjeblikket spiller 
Christine på en lånt violin, 
da hendes egen havde en 

konstruktionsfejl. Hun er 
ved at søge en masse fonde 
om penge til en ny violin, 
der koster ca. 50.000 kr. 

Christine Johanning 
Schmidt har haft interesse 
for musik siden hun var helt 
lille.

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Bloms Zoneterapi v/Ilse Blom (RAB)
Felstedvej 21, 6300 Gråsten · Tlf. : 74652808 eller 20574808

Er du én ud af de 700.000 danskere som har ondt i led, ryg og muskler?
Forringes din livskvalitet og giver det dig sygedage?

Bliver du begrænset i dine sportsaktiviteter?
Gør som fl ere andre danskere - gå til en zoneterapeut

44% af klienterne hos en zoneterapeut har
problemer med bevægeapparatet

Kilde: Zoneterapeuters Klienter, FDZ, 2006

ZONETERAPI KAN HJÆLPE DIG

www.lillyjo.dk Følg mig på 

Hypnoterapi   TFT   Samtaleterapi
Lever du harmonisk og glædesfyldt?
Eller er du frustreret, modløs,
stresset, deprimeret, utilfreds?

Lilly Jo Christensen, reg. psykoterapeut
Praktiserende siden 2013

Hærvejen 37, Bov · 6330 Padborg
Telefon 20 81 45 80

Har du problemer med dit hår eller hovedbund
eller blot lyst til at have et � ot og skinnende 
hår så kig hen på vores stand, hvor vi 
står klar til at råde og vejlede dig

MESSETILBUD

÷20%
på alle produkter fra Care

Gælder kun denne aften

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670
www.salon-sanne.dk

Hår · Mode · Hudpleje

Det spiller for Jakob
Af Signe Svane Kryger

Til daglig går Jakob i 
2.G, arbejder i Bygma 
og spiller fodbold ved 
siden af, men inden i 
ham gemmer der sig en 
sangfugl.

Det var en spontan idé, da 
Jakob Larsen fra Gråsten 
meldte sig selv og kæresten 
Vibe Thyra til XFactor.

Som barn så Jakob Larsen 
meget op til sine fætre, 
der havde interesser inden 
for musikken. Det ledte 
til, at han for ni år siden 
begyndte at spille guitar.

Kærlighed inden 
for musikken
Jakob Larsen spil
lede førhen på Sønderborg 
Musikskole, hvor han også 
mødte sin kæreste, som 
han stadig spiller musik 
sammen med i dag. Med 
tiden voksede interessen for 
musikken, og i år deltog de 
i XFactor.

”Vi havde i en periode 

snakket om, at det kunne 
være fedt at deltage i 
XFactor, men vi fik ikke 
meldt os til. En dag ser jeg 
så, at det er sidste udkald 
for at tilmelde sig, så jeg 
greb chancen og meldte os 
til”, fortæller Jakob.

Underholdningsfaktor
For at deltage i XFactor 
skal man først til en preca
sting, hvor man bliver be
dømt på, om man kan un
derholde, og om man kan 
synge. Hvis man går videre, 
bliver man herefter sendt til 
audition, hvor man møder 
dommerne. Jakob Larsen 
og hans kæreste kom helt 
til 5 Chair Challenge, hvor 
de desværre røg ud.

”Jeg elsker at stå på en 
scene og spille og synge 
foran mange mennesker. Så 
jeg glæder mig til at synge 
og spille til kvindemessen,”, 
siger Jakob glad.

Selvom glæden og interes
sen for musikken er der, er 
det ikke noget, som han 
skal leve af. 

Fysisk arbejde tiltrækker
”Musik er noget, jeg 
virkelig brænder for, men i 
fremtiden kunne jeg godt 
tænke mig at lave noget 
helt andet. Jeg overvejer 
militæret eller politiet”, 
smiler han. 

Jakob Larsen synger og spiller 
på kvindemessen. 

 Foto Signe Svane Kryger
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Second hand de luxe - Kommisionssalg af tøj, sko, accessories

Bovvej 45, 6330 Padborg - Tlf. 27 64 26 82 - www.frusauterne.dk

Åben onsdag kl. 10-17, og efter aftale

Mød mig på Kvindemessen 

d. 30 marts i Ahlmannsparken

Akupunktur og velvære
Akupunktur
Nada
Magnetsmykker

Maibritt Berg Skovbjerg
Valdemarsgade 5
6330 Padborg

Tlf.: 5132 9718
RAB- godkendt akupunktør

maibritt.b.skovbjerg@gmail.com
CVR/SE-nummer 33735650

• Angst – depression
• Migræne – hovedpine
• Ryg – lænde
 – nakke smerter
• Menstruations
 problemer  og smerter
• Mave - tarmlidelser
• Søvn problemer
• Lymfe drainage
• Fertilitet
• Allergi
• Rygestop
• Eksamens skræk

ADRESSE  NR

POSTNR BYNAVN

WWW.WEBS ITE .DK   +45  000  0000

KVARTS IDE  131x180  -  SARAH KENDALL

FORHANDLER

LOGO

THE  SAVANNAH
COLLEC T ION

PRICES  FROM DKK 1 .950

THE  DEW DROP 
COLLEC T ION

PRICES  FROM DKK 3 .500

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure

Landsdækkende bytteservice
Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Gråsten Slot får ansigtsløft

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

 

Forny din livskvalitet med et 
dansk kvalitetshøreapparat!

Mød os på 
Kvindemessen og få 

en gratis høre-screening.
Vi sætter en stor ære i at 

hjælpe - og følger dig 
hele vejen.

KONKURRENCE: 
Deltag også i vores 
konkurrence om et 
gavekort til Gråsten Handel.

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

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

Den kongelige veranda på Gråsten Slot bliver for tiden renoveret. Fotos Jimmy Christensen
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Sæt kryds

 Tillykke uden foto max. 25 ord   75 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 i BLOKBOGSTAVER på nedenstående 
linier:
..........................................................................................
..........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Vigtigt: Skal udfyldes, men 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@graastenavis.dk eller lægges i vores postkasse 
i Ulsnæs Centret. Postkassen tømmes hver torsdag kl. 18

TILLYKKE

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 2. april kl. 11.00
ved Hanne Christensen

ADSBØL KIRKE
Søndag den 2. april

Henvisning til Gråsten

KVÆRS KIRKE
Søndag den 2.april kl. 9.30

ved Hanne Christensen

BROAGER KIRKE
Søndag den 2. april kl. 10.30

ved Tina Iversen

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 2. april kl. 11.00

ved Frederik Birkler

RINKENÆS KORSKIRKEN
Søndag den 2. april kl. 10.30

ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Søndag den 2. april kl. 9.00

ved Mette Carlsen

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 2. april kl. 10.30 ved Mette Carlsen.

Gudstjeneste med guldkon� rmation

ULLERUP KIRKE
Søndag den 2. april kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 2. April
Kein Gottesdienst

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

Kære Mor
Hjertelig tillykke med dit 25 års jubilæum

som Gråstens ”Heidi Post”
Lørdag den 1. april 2017.
Knus fra Wenche & Miriam

LØB OG MOTION
starter

NY SÆSON
TIRSDAG DEN 4. APRIL KL. 17

VED AHLMANNSPARKEN
Har du aldrig løbet før eller er det mange år siden, 

så er vores begynderhold noget for dig.

Vi følger et program 0-5 km på 12 uger.

Ellers løber vi fra 5 til 10 km hver tirsdag og torsdag 
og mulighed for en længere tur om søndagen.

Vi tilbyder bl.a. intervaltræning, fællesskab 
og et rigtig godt kammeratskab.

Alle kan være med, vi glæder os til at se dig.

Om torsdagen tilbydes udfordringer for rigtige mænd og 
quinder, ca. 1 time med mix af løb og styrketræning i skoven, 

Kontingent 01.04.2017-31.03.2018 – 250,00 kr

For mere information kontakt Mette Jochimsen – 28901279

afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00

Gråsten Skole, Degnevænget 2, Gråsten
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Næsborg Andersen (modtager genvalg)

Mogens P.C. Jacobsen (modtager genvalg)
Rita Nielsen (modtager genvalg)

Anne Marie Brodersen (modtager genvalg)

Inden generalforsamlingen vil vi høre om skolen og 
dens historie ved Mogens Hansen og se billeder af 
skolen ved Mogens P. C. Jacobsen og Else Egholm

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Historisk Forening for
Graasten By og Egn

Kære MOR
Vi ønsker dig
stort tillykke

med fødselsdag på torsdag,
vi glæder os til

fejre dagen med dig.
KH

Finn, Susanne og Lissi
med familie

Vor hjerteligste tak
for al opmærksomhed og besøg vi med stor 

glæde modtog til vort diamantbryllup.
Tak til naboer og familien for den fl otte dørranke

Venlige hilsener
Helga og Frede Simonsen

Broager

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

FILM OM LUTHER
i Rinkenæs Korskirke
Vil du have et indtryk af Martin 

Luthers dramatiske historie, så kom 
og se Eric Tills � lm "Luther".

Sognepræst Marianne Østergaard giver 
en kort introduktion til � lmen.

Tirsdag den 4. april kl. 19.00 
i Kon� rmandstuen

Der er gratis adgang

Venlig hilsen
Rinkenæs Menighedsråd

Ny frisørsalon i Gråsten

Garagen er navnet på en ny 
salon, som slår dørene op 
tirsdag den 4. april kl. 8.00 
på Dyrhøj 27 i Gråsten. 
De to frisører i salonen er 
Dan Sparvath Jørgensen og 
Ulla Petersen
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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

Det kan være svært at tænke på døden 
- men dine kære har brug for, at du sætter ord på dine tanker ...

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 
Helmich&Søn 

Når døden rammer, står de efterladte ofte tilbage med 
mange ubesvarede spørgsmål: Hvilke tanker gjorde 
den afdøde sig om, hvor bisættelsen skulle finde 
sted? Og hvilke sange skulle synges? 
Med "Min sidste vilje" kan du i god tid tilkendegive 
dine tanker om din afsked med livet - og hjælpe dine 
kære med at sige kærligt farvel. Hos Helmich & Søn 
står vi altid til rådighed for en uforpligtende personlig 
samtale, og du er velkommen til at kontakte os. 
Læs mere om "Min sidste vilje" og opsparingsord
ningen "Elysium" på www.helmichbegravelse.dk 

Vi træffes hele døgnet 
Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

Thomas Helmich Sønderborg Begravelsesforretning 
Arnkilgade 15, Sønderborg 74 42 36 81 

Torben Buhrkall

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

Lukket søndag

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved min kære mand og vor kære far

Svend Eskildsens
død og bisættelse.

Tak for så mange smukke blomster.
Tak til hjemmeplejen for god støtte.

Tak for alt.
Kærlig hilsen

Inger Eskildsen og familie

Mit kære plejebarn igennem 18 år
Sabine Christiansen

er pludselig og uventet sovet ind.

Du vil blive savnet af os alle.

Mine tanker går til din familie,
som altid var der for dig.

Else Sørensen
og familie

Mindeord over Helga Markussen
Helga Markussen 
blev født på en land-
ejendom i Smedskær 
ved Barrit i 1928. Hun 
var et venligt, flittigt, 
videbegærligt og aktivt 
menneske med sine 
egne meninger, og da 
hun var født, som den 
ældste af to piger, var 
det naturligt, at hun 
skulle overtage gården 
derhjemme efter sine 
forældre.
Men Helga takkede nej. 
Hun ville studere og tog 
studentereksamen. Rejste 
derefter til England for at 
passe hus og børn for en 
professorfamilie, og bagef
ter på Fröbelseminariet i 
København. 

I den fröbelske pædago
gik er anskuelse og aktiv 
handlen udgangspunkt for 
refleksion, og legen central 
i læreprocessen. Helga tog 
dette alvorligt. Efter endt 
uddannelse fik hun arbejde 
i en børnehave i Aabenraa, 
hvor hun bl.a. brugte 
sin fritid i roklubben. I 
roklubbens regi mødte 
hun “Markus”  Ingvert 
Markussen, og i 1953 blev 
de gift. Markus var udlært 
hos købmand Neithardt 
i Nygade i Gråsten, 
og sammen overtog 
Helga og Markus i 1957 
“Legetøjshuset” i Slotsgade. 

I mange år drev de 
forretningen på skift, 
suppleret med arbejde 
udenfor butikken. I en lang 

periode var Helga leder af 
den nu nedlagte børnehave 
i Ringgade, og hele sit liv 
havde børnene en stor plads 
i hendes hjerte. Undervejs 
fik Helga og Markus selv 
tre børn  Bente, Povl og 
Henrik, som alle voksede 
op i barndomshjemmet 
midt i naturen på Fiskenæs. 

Allerede i 1980 havde 
Helga den store sorg at 
miste sin mand, og forret
ningen blev afhændet.

Frem til pensionsalderen 
fortsatte hun sit arbejde 
indenfor børne og in
stitutionsverdenen; men 
som pensionist videreførte 
hun sit yderst aktive liv. 
I 25 år var hun fast 
tilknyttet Folkekirkens 
Nødhjælps genbrugsbutik, 
passede billetsalget på 
Cathrinesminde, var aktiv 
i læseklub, på Det lille 
Teater, i sejlklub og roklub, 
var besøgsven og gik til 

engelsk og gymnastik, 
samtidig med at hun ofte 
passede og tog på tur ud i 
landet med sine børnebørn.

Det lokale havde hendes 
fulde opbakning, og altid 
var hun åben for at give 
en hjælpende hånd, altid 
tænkte hun på andres ve og 
vel. Ved personlige mær
kedage bad hun ofte om at 
penge til gaver og blomster, 
i stedet blev doneret til 
velgørende formål med 
forbindelse til børn.  Lige 
til det sidste blev avisen og 
bøgerne studeret. Kultur 
og historie lå hende meget 
på sinde. Det sønderjyske 
fandt vejen til Helgas 
hjerte, og selvom hun var 
født på Horsensegnen, så 
var det i det sønderjyske 
sprog og den sønderjyske 
sjæl, hun følte sig tilpas og 
hjemme. 

Som blomsten i en have
du stråled´ smukt i flor
i glæden fandt du livet
betrådte denne jord.

Nu hviler du hinsides
hvor liv er kraft og kerne
dit lys vibrerer ned til os
vi vinker til en stjerne.

Til minde om min mor 
med de kærligste hilsener 

fra Bente Løwe Christiansen

Præsteindsættelse i Gråsten Slotskirke
Af Gunnar Hattesen

Søndag formiddag blev 
Signe Toft fra Odense 
indsat som præstevikar 
for Gråsten-Adsbøl og 
Kværs pastorater.

Stolerækkerne var godt 

fyldte ved præsteindsæt
telsen, som var en højtidelig 
kirkelig handling, der 
skete i forbindelse med 
gudstjenesten.

Formålet var at præ
sentere den nye præst for 
menigheden. 

Formand for Kværs Menighedsråd, Lillian Jensen, formand, for Gråsten-Adsbøl Menighedsråd, Helle Blindbæk, sognepræst 
Hanne Christensen, den nye vikar Signe Toft og pastor Niels Refskou. Foto Søren Gülck
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Indvielse af 
Broagerhus

”Broagerlands nye medborgerhus”

Fredag den 7. april kl. 15.30-17.30
det gamle rådhus!

Allégade 4 i Broager
Offi ciel indvielse ved borgmester

Erik Lauritzen – den røde snor klippes
Kl. 15.30

Der serveres grillpølser, øl og vand.
Musikalsk underholdning.

Alle er velkommen til at se 
vores nye medborgerhus!

Vi glæder os til at byde velkommen

Bestyrelsen

Home i Broager 
efterlyser huse til salg

Af Ditte Vennits Nielsen

Ejendomsmægler 
Henning Brock fra 
Home i Broager har haft 
en særdeles god start 
på 2017, og hussalget 
er gået opad. 

”Der er optimisme at se hos 
vores kunder. Folk tror igen 
på deres økonomi, renten i 
bankerne er lav, huspriserne 
er stadig overkommelige, 
man har sparet op, og så 
har folk fundet ud af, at 

det er bedre er eje end at 
leje. Disse faktorer gør, at 
hussalget er steget markant, 
og derfor mangler vi fak
tisk huse”, siger Henning 
Brock.

Det er for tiden huse fra 
1960’erne og 1970’erne, 
der er i høj kurs, da prisen 
på disse huse er favorabel 
og beliggenheden oftest 
er god tæt på skoler og 
indkøbsmuligheder. 

I Broager er der stadig et 
godt handelsliv, naturen er 
tæt på, og der er få km til 
vandet. 

”I Home har vi et godt 
lokalkendskab, og er den 
eneste lokale ejendoms
mægler”, fortæller Henning 
Brock. Salget ligger om
kring Broagerland, Gråsten 
og Kollund, og da Henning 
Brocks kone Merete 
Lund Brock har Home i 
Sønderborg, får man som 
kunde en god synergi, da 
de to forretninger arbejder 
sammen. 

Henning Brock kan i år fejre 
20 års jubilæum, og ser lyst 
og optimistisk på fremtiden. 

 Foto Ditte Vennits Nielsen

Broager Brandværn 
modtager gave
Beboerforeningen Drosselvænget nr 2-28

er blevet nedlagt pr 1-3-2017

I den forbindelse er der et mindre beløb tilovers.
Det beløb er sponsoreret til Broager Frivillige Brandværn.

Broager Frivillige Brandværn takker 
mange gange for de sponsorerede 
midler, som vil blive brugt til 
hjælp til indkøb af nye sikkerheds 
hjelmlygter til alle brandfolk i 
Broager Frivillige Brandværn.

På Brandværnets vegne
Ole Nielsen

Brandkaptajn

Kandidat fra 
Ældre Sagen
Af Finn Wogensen

Ulla I. Hoeck fra Broager 
stiller op til Ældrerådet.

Hun er udpeget af Ældre 
Sagen i Broager, som 
forleden havde inviteret til 
søndagscafe om Ældre rådet 
og demens.

72 medlemmer mødte op 
for at høre Jytte Boysen, 
som er medlem af Ældre
rådet, fortælle om rådets 
arbejde i Sønderborg 

Kommune, hvor der er valg 
til efteråret.

Efter Jytte Boysens indlæg 
fortalte demenskonsulent 
Betine Schmidt Jørgensen 
fra Guderup Pleje center om 
demens. Hun er demensko
ordinator. Demens er 
stort område, men Bettina 
Schmidt Jørgensen har stor 
indsigt, og gjorde det rigtig 
godt med meget interessant 
foredrag. 

MAJKÆR, BROAGER
93 m2 privat andelslejlighed sælges.

HENVENDELSE TLF. 4045 8865

SuperBrugsen får 
pænt overskud
Af Gunnar Hattesen

Økonomisk var 2016 et 
godt år for Broager og 
Omegns Brugsforening.

En aktiv indsats i 2016 gør, 
at SuperBrugsen i Broager 
kom ud med et overskud på 
322.000 kroner.

Det oplyst uddeler Bent 

Moldt på brugsforeningens 
generalforsamling, som 
blev holdt i sparekassens 
lokaler.

Det krævede dog en 

indsats at få så fint et 
resultat. og formanden 
Kim Pedersen nævnte i sin 
beretning, at man har satset 
på delikatessen, og den er 
blevet flot.

Kim Pedersen omtalte, at 
dagligvarebutikken i 2017 
vil udskifte køletingene, så 
man bliver CO2 neutral.

"Vi producerer overskuds
varme, og det overskud 
vil vi gerne af med", sagde 
Kim Pedersen. 

Godt 60 mennesker deltog i 
SuperBrugsens generalfor-
samling. 
Foto Jimmy Christensen
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HUSK
Menu TO GO

KUN FREDAG

SPAR 4995

UNDER ½ PRIS

UNDER ½ PRIS

UNDER ½ PRIS

+ EMBL.+ EMBL.

Coop Pommes frites
Flere varianter
600-900 gr.

Heinz 
ketchup

Hel nakkefi let

Benløsefugle
7-10 stk.

Pågen giffl ar

Faxe kondi, 
Nikoline 
eller Pepsi

Kims chips 
eller snacks
Frit valg

Frilandsæg
6 stk.

Yoggi 
yoghurt

Blomkål

Spidskål

Vildmose 
kartofl er

Carlsberg eller Tuborg

Sunrise
Chile
Frit valg

Kanelstang

Trekornsbrød

Burger platte Smørrebrød usp.

Afskåret pålæg Kærgården

Ca. 1000 gr.

10000

2000

2000

Til 2 personer

4500
6 stk.

10000

Pr. lag

1000
200 gr

795

1000 gr.

2000

Pr. ½ kg.

1500

Kan forudbestilles tlf. 7344 1516

280 gr.

1000

150 cl.

1000 1000

1000

1 kg.

1000

1200

1000

900 gr.

1295

30 stk.

9995

75 cl.

3000

3 poser

2000

Max 6 fl . pr. kundeMax 2 ks. pr. kunde

Max 3 ps. pr. kunde

Fødselsdagsfest Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 1. april 2017. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

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

Dødsfald
Dorthe Nymark, Nybøl, er 
død, 65 år. 

Garage brændte i Avnbøl
Politi og Brand og Redning 
måtte torsdag aften ved 
19.30 tiden rykke ud til en 
brand på Avnbøløstenvej 
ved Avnbøl, hvor der var 

ild i en garage tæt på en 
ejendom. Garagen brændte 
ned.

Brandårsagen var en 
varmeovn, der blev tændt 

kort tid før, ilden brød ud. 
Heldigvis kom der ingen til 
skade. 

Tilmelding på telefon 2116 0683

Ud� ugt til Føhr

BovAvis

Torsdag den 11. maj
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor vi skal 

besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.
OPSAMLINGSSTEDER

Kirketorvet Sønderborg kl. 7.15, Nybøl Kirke 7.30, Broager Kirke 7.35, Egernsund Elektrikeren 
7.40, Ahlmannsparken Gråsten kl. 7.45, Bageren Rinkenæs 7.50, Annies Kiosk, Sønderhav 7.55, 

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

sejler ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den 
danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene 184247. I Wyk vandrer vi en tur rundt 
i den charmerende by og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro, 

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

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

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

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

Pris kr. 650,- , som inkl. bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

Ny formand i Vester Sottrup
Af Gunnar Hattesen

Forsamlingsgården 
Sundeved i Vester Sottrup 
har fået ny formand.

Det blev Jens Christian 

Christensen, som blev ny
valgt til bestyrelsen forleden 
på generalforsamlingen.

Han afløser Meta 
Sørensen, som efter et år 

på posten ikke ønskede 
genvalg.

Næstformand blev Ann 
Grandt. Nyvalgt til besty
relsen blev desuden Mogens 
Dinesen.

Ud trådte Jane Feldstedt, 
som ikke ønskede 
genvalg. 

Hyndeboks
Fra en villahave på 
Gartnervænget i Broager 

er der blevet stjålet en 
hyndeboks. 

Læseheste løs i Nybøl

Eleverne på Nybøl Skole 
tyggede sig forleden igennem 
tusindvis af sider, da de læste 
non-stop i 24 timer.
 Foto Jimmy Christensen

Iværksættere fra Broager har 
succes med FlytteBoxen
Af Ditte Vennits Nielsen

Hans Tjørnelund og 
Paul Knudsen star-
tede i 2015 firmaet 
FlytteBoxen.

De to havde en meget stor 
hal, som de ikke vidste, 
hvad de skulle bruge til, 
og det barslede idéen med 
FlytteBoxen.

I hallen er der plads til 
350 bokse. Helt ned fra 
ganske små til enormt store. 
Stort set alt kan opbevares 
i boksene, men de absolut 
fleste rummer folks indbo.

Udvidelse
Der er meget stor 

efterspørgsel på boxene, og 
belægningen er hele tiden 
omkring 95%. Det er bag
grunden for, at de udvider 
med 50 boxe inden for kort 
tid.

Boxene lejes for minimum 
3 måneder af gangen, 
og der er en naturlig 
udskiftning, men også læn
gevarende lejemål for både 
private og virksomheder. 

Der er god plads ved 

hallen og derfor meget 
fremkommeligt, og det er 
muligt at leje en nøglebrik, 
så man kan komme ind i 
hallen 24/7.

Ligeledes er det mulighed 
for at bestille en trailer 
med en mindre box, som 
eksempelvis kan rumme 

havemøblerne. De bliver 
læsset, opbevaret og 
afleveret igen. Det sidste 
nye er, at man kan leje en 
container, der bliver fragtet 
til hjemadressen, så opbeva
ringen er tæt på hjemmet, 
og den kan blive stående, så 
længe det er nødvendigt. 

Hans Tjørnelund og Paul 
Knudsen har succes med 
deres opbevaring af boxe i 
Broager.

Årsmøde
Ældre Sagen i Broager 
oplever stor interesse for 
årsmøde tirsdag kl. 14.oo i 
Broagerhus.

Der er tilmeldt 95 

medlemmer, og det 
bliver det første møde i 
Broagerhus, der først bliver 
officielt indviet den 7. 
april. 

HUSK
De gamles jul

afholder

Lottospil
Søndag den 2. april kl. 14.00

i Broager Hallen
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Hørt i byen
Kyllingevognen, der 
holder én gang ugentligt 
i Ulsnæs, har fået en sur 
smiley på grund af dårlig 
rengøring af vognen. 

24 mennesker deltog 
i arbejdsweekend for 
Forsamlingsgården 
Sundeved, hvor der blev 
malet, pudset vinduer 
og ryddet op.

Adsbøl holder Ren By 
søndag den 2 april.

Charlotte Riis En
gelbrecht er ved en 
urafstemningen i Social
demokratiet valgt som 
nr. 3 på partiets liste til 
kommunalvalget 21. 
november.

Det gamle Apotek 
gør klar til sæsonåb
ning –der spartles og 
males udvendigt mod 
Slotsbakken.

Foredraget med Hella 
Joof er en sællert. Fore
løbig er der solgt 680 
billetter til foredraget 
tirsdag den 25. april.

Der blev stjålet en del 
smykker fra et natbord 
og en kommode, da der 
blev begået et indbrud 
i en villa på Kongevej i 
Gråsten. Tyven er kom
met ind ad en ulåst dør.

Et telegram fra Hendes 
Majestæt Dronning 
Margrethe II vidner 
om, at 60 års ægteskab 
er noget ganske særligt. 
Det var Helga og Frede 
Simonsen i Broager, 
som forleden modtog 
telegrammet ved deres 
diamantbryllup.

Politiet leder efter en 
traktor og en pallegaf
fel, som er blevet stjålet 
fra Buskmosevej ved 
Rinkenæs. 

Featuring  
Benjamin Koppel

Forsalg: www.ticketmaster.dk | Tlf. 7015 6565

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Slotsbakken, 6300 Gråsten

Søndag, den 30. april 2017 kl. 16.00

Marie
Carmen
Koppel

NKMusic præsenterer

Forårskoncert

SKOLELEDER SØGER LEJEBOLIG
Første maj starter jeg som leder af Æblegård Friskole

i Adsbøl og derfor søger min mand og jeg bolig i Gråsten-området.
Vi søger et roligt beliggende hus, gerne på landet,
med plads til værksted, oplagring og køkkenhave.

Vi har én kat.

Else Mølgaard 4294 0074 – em@curator.dk

afholder

Generalforsamling
Lørdag den 22. april kl. 10.00

i klublokalet, Ahlmannsparken
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

GRÅSTEN
BILLARD CLUB

Nyvalg i Gråsten Boldklub
Af Gunnar Hattesen

På en velbesøgt gene-
ralforsamling i Gråsten 
Boldklub blev Mette 
Blindbæk og Pia Hagge 
nyvalgt til bestyrelsen. 
Ny suppleant blev 
Torben Petersen.

Genvalgt blev Mogens 
Hansen, Bo Mortensen og 
Torben Groening. De øvri
ge bestyrelsesmedlemmer er 

Daniel Stokbæk, Michael 
Jessen og Jimmy Thomsen.

Formanden Mogens 
Hansen omtalte årets 

aktiviteter og kassereren 
Jimmy Thomsen gennem
gik det fine.

Efter generalforsamlingen 

blev der serveret suppe og 
så gik den årlige rafletur
nering i gang. Vinder blev 
Jens Madsen. 

Ledelsen i Gråsten Boldklub 
rummer masser af energi og 
optimisme.

 Foto Jimmy Christensen

Dartudstyr 
blev stjålet
Foreningen Kørestols
brugere og Gangbesværede 
i Gråsten og Omegn har 
mistet alt det grej, som 
medlemmerne bruger, 
når de spiller dart i 
Ahlmannsparken.
Det oplyser formanden 
Svend Schütt. ”Vi kom
mer for at træne tirsdag 

eftermiddag og så kan vi 
ikke finde vores dartskive, 
det nyindkøbte LEDlys og 
vores 11 sæt pile”, fortæller 
Svend Schütt.

Han ringede til halinspek
tøren, som mandag morgen 
havde bemærket et åbent 
vindue i lokalet ved siden 
af. 
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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. 1340Kontant 1.850.000
Ejerudgift pr. md. 1.221
Udbetaling 95.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.366/6.946

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed!
Idyllisk beliggende med den skønneste udsigt over åbne marker til Flensborg Fjord. 
I ejendommen er der gulvvarme i hele stueetagen, bort set fra viktualierummet. 
Til ejendommen hører stor carport bygning, med værksted og 1 sal.

Bolig m2 162
Stue/vær 1/3 Opført 1850

Grund m2 1.540

MØLMARK MØLMARK 20

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1386Kontant 995.000
Ejerudgift pr. md. 1.721
Udbetaling 50.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.560/3.784

Spændende villa tæt ved skov og Slotssø
Rødstensvilla med en charmerende beliggenhed.  Herfra er der få meter til Gråsten skov
der er udpeget til national seværdighed. Herudover er der gåafstand til Gråsten Skole,
samt kort afstand til centrum med indkøbsmuligheder, tog- og busstation m.m.

Bolig/kld. m2 142/60
Stue/vær 2/2 Opført 1930

Grund m2 547

GRÅSTEN SKOVVEJ 15

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1302Kontant 1.295.000
Ejerudgift pr. md. 2.773
Udbetaling 65.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.916/4.910

Ejerlejlighed med unik beliggenhed
Skøn ejerlejlighed, med panoramaudsigt over Flensborg Fjord. Ejendommen er
moderne indrettet, som bla. ses med loft til kip, samt det store vinduesparti mod
fjorden. Ejendom har en unik stemning, som skal opleves.

Bolig m2 90
Stue/vær 1/3 Opført 1992

Etage 1

EGERNSUND MØLLEGÅRDEN 22
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Sagsnr. 1325Kontant 1.095.000
Ejerudgift pr. md. 1.375
Udbetaling 55.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.609/4.434

Moderniseret sommerhus med udsigt til "Vemmingbund"
Charmerende sommerhus beliggende få meter fra Vemmingbund stand, cafeteria og
minigolf. Sommerhuset ligger på en dejlig ugeneret grund, med en let passelig have og
flere terrasser.Vemmingbund ligger i et naturskønt område, med strand, vand og skov.

Bolig m2 61
Stue/vær 1/2 Opført 1964

Grund m2 577

VEMMINGBUND BÆKVEJ 4

Sagsnr. 1321Kontant 1.145.000
Ejerudgift pr. md. 1.485
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.222/4.336

Udsigts-rækkehus med gårdhave
Attraktivt beliggende enderækkehus tæt ved natur og det historiske skanseområde.
Fra husets stue og terrasse er der en storslået udsigt over tagene til byen og Flensborg
Fjord. Boligen ligger i den velfungerende ejerforening ”Ejerforeningen Dybbølparken”

Bolig m2 90
Stue/vær 1/3 Opført 1975

Grund m2 15.033

SØNDERBORG DYBBØLPARKEN 5A
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Sagsnr. 1306Kontant 975.000
Ejerudgift pr. md. 1.523
Udbetaling 50.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.443/3.687

Charmerende villa med god beliggenhed
Rødstensvilla centralt beliggende i Gråsten. Herfra er der få meter til vuggestue og
børnehave, samt kort afstand til skov, Gråsten centrum, Gråsten Slot og Slotshaven.
Ligeledes kort afstand til de større handelsbyer Sønderborg, Aabenraa og Flensborg.

Bolig/kld. m2 107/8
Stue/vær 1/4 Opført 1961

Grund m2 786

GRÅSTEN STJERNEVEJ 53
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Sagsnr. 1391

Kontant 575.000
Ejerudgift pr. md. 1.722
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.655/2.202

Villa i børnevenligt kvarter
Klassisk 70'er villa beliggende i
børnevenligt kvarter, der med
indsnævringer flere steder på vejen, sikre
en langsomt kørende trafik. Indeholder
bla.: Bryggers med mulighed for tilslutning
af vaskefaciliteter. Køkken med god
skabsplads. Badeværelse med gulvvarme,
bruseniche og toilet. Soveværelse og 2
børneværelser. Vinkelstue med udgang til
stor udestue. En ejendom med mange
muligheder.

Bolig m2 140
Stue/vær 1/3 Opført 1976

Grund m2 828

NYHED

RINKENÆS VÅRHØJ 27
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Sagsnr. 1266Kontant 895.000
Ejerudgift pr. md. 1.426
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.110/3.410

Rødstensvilla centralt i Rinkenæs
På en stille sidevej i Rinkenæs ligger denne villa fra 1980. Herfra er der gåafstand til
Rinkenæs skole og børnehave, samt til Benniksgaard Golfbane, samt kort afstand til
Gråsten som bla. byder på indkøb af daglig- og detailvarer, og tog- og busstation.

Bolig m2 133
Stue/vær 1/3 Opført 1980

Grund m2 726

RINKENÆS STENVEJ 21B
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FÅ EN VURDERING AF DIN BOLIG
OG VIND KLASSISK MØBELDESIGN
Når du i perioden den 13. marts – 12. april 2017 får foretaget 
en gratis salgsvurdering af din bolig hos Estate, deltager 
du automatisk i lodtrækningen om en ArneJacobsen stol, 
model Svanen, vejl. udsalgspris 23.734,-*

*Stolen er betrukket med stof (Tonus), 
og præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

SIDSTE 
FRIST FOR 

DELTAGELSE:

12. APRIL 2017

Vinderen får direkte 
besked i uge 17

Sagsnr. 1324Kontant 1.995.000
Ejerudgift pr. md. 1.672
Udbetaling 100.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 9.789/7.918

Idyllisk sommerhus på en naturskøn grund
Dejligt sommerhus, som er centralt beliggende på toppen af en skråning midt i Kollund.
Fra huset og den store naturgrund er der udsigt over Flensborg Fjord. Sommerhuset
fremstår velholdt med bla. badeværelse fra 2016, samt et nyere "HTH" køkken fra 2014.

Bolig m2 61
Stue/vær 1/2 Opført 1958

Grund m2 4.978

KOLLUND KUMMELEFORT 4B

Sagsnr. 1200Kontant 810.000
Ejerudgift pr. md. 1.379
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.680/3.054

Flot vedligeholdt og moderniseret ejerlejlighed
I hjertet af Gråsten, på en lukket og fredelig vej, ligger denne ejerlejlighed med stor
overdækket altan på 15 kvm. Fra lejligheden er der udsigt over nabolaget samt
gåafstand til diverse indkøbsmuligheder, bus- og togstation, samt naturskønne områder.

Bolig m2 96
Stue/vær 1/2 Opført 1978

Etage 1
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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

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

Alt i murerarbejde
Småreparationer ● Om- og tilbygning

Nybyggeri ● Hovedentrepriser

Industrivej 7  I  6330 Padborg  I  Tlf.: 74 67 04 56

Alt i murerarbejde
Småreparationer ● Om- og tilbygning

Nybyggeri ● Hovedentrepriser

Industrivej 7  I  6330 Padborg  I  Tlf.: 74 67 04 56

Industrivej 7  I  6330 Padborg  I  Tlf.: 74 67 04 56
www.rudebeck-byg.dk I  mail: info@rudebeck-byg.dk

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 28. Kalkunbryst med fl ødekartofl er og salat

ONSDAG den 29. Biksemad med Bearnaise og spejlæg

TORSDAG den 30. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 31. Ribbensteg med rødkål

LØRDAG den  1. Dansk bøf med bløde løg surt

SØNDAG den  2. Skinke med fl ødekartofl er og salat

MANDAG den  3. Svensk pølseret

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

Burger
fra

kr. 39,-

Frisk salatbar

Kan spises med det samme eller tages med

Stor
kr. 59,-

Lille
kr. 29,-

Kun 65,-

DØGNÅBEN

SuperBrugsen i Padborg 
får millionoverskud
Af Gunnar Hattesen

Det er et supergodt 
resultat, som uddeler 
Peter D. Madsen tors-
dag aften kan præsen-
tere på generalforsam-
lingen i Padborg og 
Omegns Brugsforening.

"Overskuddet bliver på den 
gode side af én million kro-
ner", fortæller en stolt Peter 
D. Madsen, som er glad for, 
at en benhård indsats giver 
sorte tal på bundlinjen.

For ham handler det om 
service, kvalitet og engage-
ment over for kunderne.

"Dagligvarebutikken 
kører godt. Butikken er 

i fremgang og den store 
ombygning for et par år 
siden bærer nu frugt i form 
af kundernes tilfredshed og 
fortsatte handel i butikken. 
Vi har nogle dygtige og 
engagerede medarbejdere", 

nævner Peter D. Madsen, 
som i 2016 koncentrerede 
sig om at drive butik uden 
at man skulle bygge om i 
butikken.

Butikken er fortsat i 
vækst i 2017, ikke mindst 

takket være en dygtig ud-
deler og nogle engagerede 
medarbejdere.

"Vi fortsætter med at 
klare os godt i 2017, og lig-
ger foran budgettet", siger 
Peter D. Madsen. 

Uddeler Peter D. Madsen 
har trimmet omkostningerne, 
så SuperBrugsen i Padborg 
klarer sig godt.

 Arkivfoto 



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

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

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

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

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

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

Reporter
Iben Gad

ig@bovavis.dk

Reporter
Kira Bonde
Andersen

Telefon 30 53 06 36

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

FELSTED KIRKE
Søndag den 2. april kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 2. april kl. 10.30
ved Michael Ravnholt West

VARNÆS KIRKE
Søndag den 2. april kl. 10.00
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

BOV KIRKE
Søndag den 2. april kl. 19.30
ved Malene Højen Lundqvist

KOLLUND KIRKE
Søndag den 2. april kl. 11.00
ved Kevin Ocksen Asmussen

HOLBØL KIRKE
Søndag den 2. april kl. 10.00
ved Marlys A. Uhrenholt

Dødsfald
Anine Marie Christensen, 
Kruså, er død, 88 år. 

Dødsfald
Ewald Findahl Lorenzen, 
Hokkerup, er død, 87 år. 

Dødsfald
Svend Aage Kromann, 
Kruså, er efter længere tids 
sygdom død, 72 år.

Han var uddannet ma-
skinmester og arbejdede i 
mange år på spritbådene 

i Flensborg Fjord, og de 
sidste år af sit arbejdsliv var 
han ansat på Gigthospitalet 
i Gråsten.  

Han efterlader sin hustru 
Janne, og børnene Lars og 
Lene og tre børnebørn. 

Gourmet Festival i Padborg
Af Ditte Vennits Nielsen

Padborg Shopping 
holder Gourmet Festival 
på lørdag. Butikkerne 
i Padborg Torvecenter 
har åbent frem til kl. 
15.00.

Midt i centret bliver der sat 
et stort telt op, hvor det vil 
bugne med masser af lækre 
smagsprøver fra blandt 
andre Fakkelgaarden og 
Lindegaarden. Butikkerne 
i Torvecentret vil også 
være repræsenteret med 
Prima Delikatessen og 
Klokkeblomsten. Og 
SuperBrugsen vil sælge 
pølser og popcorn.

Elever fra Frøslevlejrens 
Efterskole står for under-
holdningen, og de dygtige 
dansere skal nok få gang i 

publikum med deres flotte 
show.

Kage konkurrence
Som noget nyt holdes der 
en kage konkurrence, hvor 

skarpe dommere fra lokale 
butikker står for bedøm-
melsen. Efterfølgende kan 
man købe kagerne, og hele 
overskuddet går til "Et 
hjerte for alle". 

Bestyrelsen i Padborg 
Shopping glæder sig meget 
til at se rigtig mange folk 
i Torvecentret, og de er 
specielt glade for, at den nye 
butik Prima Delikatessen 
deltager med et udvalg af 
deres specialiteter. 

Der bliver disket op med 
delikatesser på Gourmet 
Festivalen.
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F E S T I V A L

PROGRAM

ARRANGEMENT HELE DAGEN

• Fakkelgaarden laver lækre gourmet smagsprøver

• Lindegaarden tilbyder specialiter

• Prima Delikatessen byder på smagsprøver

• Naturmælk smag på lækre oste

• Klokkeblomst chokolade fra Summerbird

• Honning, Carl Jørgensen, smagsprøver

• Super Brugsen sælger pølser, sodavand og popcorn

Vi glæder os til at byde
dig velkommen!

LØRDAG DEN 1. APRIL KL.10 - 15

Kl. 10.00 Det store telt åbner

 Hoppeborgen åbner

 Butikkerne åbner med masser af gode tilbud

Kl. 11.00 Kagerne til kagekonkurrencen stilles
 frem til teltet, kom og stem på din favorit

 SuperBrugsen griller pølser

Kl. 11.30 Danse opvisning
 fra Frøslev lejrens efterskole

Kl. 12.30 Danse opvisning fra Frøslevlejrens efterskole
Kl. 13.30 Kåring af Kagekonkurrencens vinder, ved
 Dommer Henrik Nielsen, Nielsens Bageri
 og Peter Madsen, SuperBrugsen

Kl. 13.45 Kom og køb de lækre kager fra kagekonkurrencen.
 Hele beløbet doneres til Et hjerte for Alle

Gourmet

Padborg Shopping

LINDEGAARDEN
Kollund

Danseshow
fra Frøslev lejrens 

efterskole

Hoppeborg
prøv den gratis

Summerbird
chokolade

Esben Krogh, 
chefkok
Fakkelgaarden

Deltag i kagekonkurrence
Gratis tilmelding hos
Jan Jensen, ure guld sølv
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Weekendåbent 
efter aftale

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

Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 75 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 torsdag kl. 18

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

Tilbuddet gælder frem til 31.03.2017

www.opt ik -ha l lmann.dk

Fra kr. 1.500,-

Briller + solbriller 
inkl. glas og stel 

enkeltstyrkeglas 
er kvalitets-letvægtsglas inkl. 

super antirefleks og med  
hærdning. Prisen er inkl.  

2 års brilleforsikring og synstest

Fra kr. 3.900,-

Briller + solbriller 
inkl. glas og stel  

flerstyrkeglas
er kvalitets-letvægtsglas inkl. 

super antirefleks med hærdning  
og bredt læsefelt. Prisen er inkl.  
2 års brilleforsikring og synstest +

Book din synstest på 
www.optik-hallmann.dk

2 FOR 1 

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

Permanent . . . .kr. 500,-
Klip inkl. vask  . .kr. 170,-
Klip  . . . . . . . . . .kr. 160,-
Vipper farves  . .kr. 80,-
Bryn farves  . . . .kr. 70,-

FRISØR

Jernbanegade 40 · Padborg

+45 2169 8884

Birte Bladt

Salonen er lukket mandag og lørdag

REN BY
I FÅRHUS OG OMEGN

Lørdag den 1. april kl. 10.00-13.00
ved Fårhus Forsamlingshus

Mød blot op ved Forsamlingshuset, med praktisk 
fodtøj og varmt tøj, efter en kort breefi ng, sendes 

alle ud på gader, veje og pladser for at gøre 
forårsrent i grøfter og vejsider, på sports- og 

parkeringspladsen omkring Fårhus Forsamlingshus.

Der udleveres sække og handsker.

12.00 sluttes af med
gratis grillpølser, vand og
øl ved Forsamlingshuset

Vi opfordrer alle til at møde op, jo � ere der 
er med jo sjovere og lettere går det og det er 

en god lejlighed til at få lidt frisk luft.

Efter vi har fået gjort byen ren, er der planlagt en 
del aktivitet om klargøring af vort nye Madpakkehus 

og Multibanen, så vi håber på stort fremmøde.

Fårhus Borger & ungdomsforening
Fårhus Forsamlingshus i/s

www.Faarhus.com

Kære mor/
mormor/farmor
Vi ønsker dig hjertelig tillykke

med din 80 års fødselsdag.
Vi håber du får rigtig dejlig dag.

Vi glæder os til at skåle 
med dig på lørdag.

Fra dine børn/svigerbørn 
og børnebørn

Tusind tak
til alle, der har tænkt på os i forbindelse med vores guldbryllup.

Tak til børnene for den fl otte ranke i Grænsehallen.
Tak til naboerne for fakler derhjemme.

Tak til naboerne for den fi ne ranke.
Tak til Conni for dejlig mad og til Flemming for god musik.

Gerda og Reinhard Gosch, Fårhus 

Vandret i bjergene 
med Hansi Hinterseer

Af Ditte Vennits Nielsen

Marianne Hansen, Bov, 
fylder fredag den 31. 
marts 80 år.

Marianne Hansen flyt-
tede som blot 15-årig til 
Sjælland, hvor hun kom 
i huset for at tjene som 
ung pige. Hun er født i 
Flensborg i en søskendeflok 
på 9 og gik i dansk skole. 
Hver sommer blev hun 
sendt til Danmark på ferie.

På Sjælland mødte hun 
sin ægtemand og parret fik 
3 børn.

I 1978 flyttede de til 
Kruså, da hele Marianne 
Hansens familie bor 
hernede, og hendes mands 
familie på Sjælland var 
efterhånden gået bort.

De købte et hus på 
Sønderborgvej med en lille 
skov til.

Mariannes mand havde 
dårligt hjerte og var derfor 
invalidepensionist. Han 
elskede at sysle i haven og 

skoven, men en dag ringede 
hendes søn til hende, mens 
hun var på arbejde, at han 
havde fundet faderen lig-
gende død i haven. Han 
blev blot 58 år.

Marianne solgte huset og 
flyttede til Bov, hvor hun 
bor i dag.

Hun er glad for sin tilvæ-
relse, har et godt naboskab 
og har sine 2 døtre tæt på 
sig.

Karina bor med hendes 
familie i Bov og Conny i 
Kruså. Hendes søn Klaus-
Jørgen bor i Korskro.

Marianne elsker at rejse og 
har været på mange ture til 
Østrig. Her har hun mødt 
sit idol Hansi Hinterseer og 
har vandret sammen med 
ham i bjergene. 

Marianne har en god 
ven, Julius fra Varde. De 
to hygger sig og tager på 
mange endagsture med 
bus, og han er god til at 
fortæller gode historier og 
vittigheder.

Marianne fejrer sin runde 
fødselsdag på Den gamle 
Kro i Gråsten, hvor hendes 
6 børnebørn er at finde 
blandt de 28 gæster. 

Marianne Hansen i Bov 
fylder 80 år.

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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L IV ING

÷20%

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure

Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

KVARTS IDE  131x180 -  SARAH KENDALL

SMYKKER

÷10%

÷15%

VIEL SESRINGE

÷15%
Vi fejrer

GOURMETFESTIVAL
med masser af

gode tilbud og rabatter
Vi holder åbent 9.30 - 15.00

Tilbudene gælder også fredag fra 10-17.30
÷20%

÷10%

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

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

MASAI

BESSIE

C·RO

ETAGE

FRANDSEN

MICHA

MANSTED

2·BIZ

SOYACONCEPT

NÜMPH

SOULMATE

MINUS

ONE TWO LUXZUZ

NÖR/N+

PEP

DAMELLA

CPH SHOES

SOON

AMUST

LISBETH MERRILD

JK NECKLESS

DECOY

Modeshow
i Hermann & Sögaard

Entré kr. 75,-
Billetter købes i butikken

Butikken bugner
af forårsnyheder

Torsdag den 6. april
kl.19.00

Ny ansat hos 
Hermann & Sögaard
Af Ditte Vennits Nielsen

48-årige Bente Petersen 
er blevet ansat hos mo-
debutikken Hermann & 
Sögaard i Padborg.

Hun har i mere end 17 
år været beskæftiget med 
børn, og var i godt et års tid 
ansat hos Bentes Shop. 

Nu glæder Bente Petersen 
sig til at betjene de mange 

kunder sammen med 
ejerne af butikken Jonna 
Hermann og Kirsten 
Sögaard. 

Jonna Hermann og Kirsten Sögaard sammen med den nye ansatte, Bente Petersen.
 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Hørt ved Lyren
Bov holder Ren By søn-
dag den 2 april.

Søndag aften løb en 
masse hjorte rundt om-
kring Kollund. 

Onsdag aften er der 
Taizéandagt i Bov 
Kirke.

Grøngrøft Slot ved Fel-
sted er sat til salg for 7,5 
millioner kroner. Det 
er 15 millioner under, 
hvad salgsprisen lød på 
i 2009.

Det var Haderslev-
erhvervsmanden Jens 
Erik Nyland, der i 2007 
købte slottet og totalre-
noverede det. I fjor blev 
han erklæret konkurs 
med firmaet Grøngrøft 
Slot ApS.

Forfatteren Pernille Juhl 
var forleden på besøg 
på Bov Bibliotek for at 
fortælle om modstands-
manden Christian Fries 
fra Kollund. Han var 
med til at bygge den 
militære efterretnings-
tjeneste op under besæt-
telsen og betalte med 
livet.

Privathospitalet i Kol-
lund åbner en klinik i 
Esbjerg. Det sker efter 
at hjertecenter Varde 
har valgt at lukke ned.

På Ringgade i Padborg 
har der været indbrud i 
en villa. Tyvene slap af 
sted med en computer, 
skindjakke, smykker, lø-
besko og nogle mønter.

DSB-sparekniv rammer 
lokale togførere. Først 
var basen Padborg for 
DSB's lokale togførere 
så rykkede den til Ting-
lev og nu tvinges en 
tredjedel af de ansatte 
til Fredericia. 

UDSALG
÷50%
i hele butikken

Fra lørdag den 1. april
til og med
fredag den 7. april

Padborg Genbrugsbutik 
til fordel for børnene

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

Vi serverer 
kaffe og 

småkager

 

Vi tilbyder 
varmrøget laks

Torvegade 28, 6330 Padborg

Holbøl og Omegns Borgerforening
afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Ifølge foreningens vedtægter.

Onsdag den 26. april kl. 19.00
på Holbøl Landbohjem

Forslag der ønskes behandlet a� everes skriftlig 
til formanden senest 8 dage før.
Forplejning er på egen regning.

Hvem bliver årets ildsjæl?
Formand Jørgen Nielsen

HOLBØL REN BY
HFIF / Havremarkens Grundejerforening 

Holbøl & Omegns Borgerforening

Lørdag den 1. april kl. 10.00 - ca. 13.00
Mødested ved vores nye hal!

Afslutning med fyldte sække på Holbøl stadion

Pølser, vand og 1 øl venter!

Udsalg med 
gode tilbud
Når Genbrugsbutikken 
i Padborg til fordel for 
Julemærkehjemmet holder 
udsalg, bliver der noget at 
komme efter.

De frivillige henter ting 

mange steder fra, og Anton 
Kønig, der er leder af 
butikken, glæder sig til at 
åbne butikken for de gode 
tilbud. 

Ny sæson med 
krolf i Bov
Ældre Sagen i Bov starter 
en ny krolfsæson på 
Lyreskov krolf, Hærvejen 
46 i Bov.
Første gang er tirsdag den 
4. april kl. 9.30-12.00.

Frivillige fra Ældre Sagen 
leder slagets gang.

Alle kan være med og 
krolf blev et hit på den 
nye bane i Bov efterstarten 
sidste år. 

9. april bliver 
markeret i Padborg
Af H.C. Jørgensen

Søndag den 9. april 
kl. 10 er der et lille 
højtideligt arrangement 
i Gendarmhaven ved 
viadukten i Padborg.

For 77 år siden – den 9. 
april 1940 kl. ca. kl. 4 om 
morgenen, få minutter før 
besættelsen blev indledt – 
blev tre af de lokale blå gen-
darmer skudt på klos hold 
af tyske civilklædte perso-
ner, som ad Nyhusvejen 
var kommet over grænsen 
allerede ved 3.30-tiden 
og havde fået lidt kaffe i 
Rønsdam. Herefter gik 
de nedad Nørregade. Ved 
Viadukten stod tre gendar-
mer og ventede på at blive 
afhentet. De skulle op til 
afsnitskontoret i Bov for at 
afslutte deres vagt. 

De civilklædte tyskere 
troede sandsynligvis, at 
gendarmerne var i færd 

med at sprænge viaduk-
terne, hvilket ville have 
været en streg i regningen 
på Hitlers ønske om en 
hurtig besættelse. Da de 
kom helt hen til gendar-
merne, som spurgte, hvad 
de skulle, svarede tyskerne, 
at de skulle op til banegår-
den, og næsten samtidig 
trak de pistolerne og skød 
på de fredelige gendarmer. 
Birk var dræbt på stedet. 
Hansen og Albertsen var 
hårdt såret og døde i løbet 
af dagen. Hansen var dog 
i stand til at give nogle op-
lysninger. Han så dem tage 
flugten gennem viadukten, 

og de er senere set flygte 
gennem Tværgade ned over 
sportspladsen sydpå. Efter 
krigen har det vist sig, at 
disse snigmordere tilhørte 
Brandenburg-bataljonen.

Året efter blev der efter 
en stor indsamling i sognet 
rejst en mindesten. Under 
gendarmernes navne var 
der indhugget ”skudt af 
civilklædte 9. april 1940”, 
hvilket de danske myndig-
heder mente kunne volde 
problemer over for besæt-
telsesmagten, og derfor 
beordrede de denne linje 
fjernet. Dette gjorde man 
med kit, men i regnvejr 
kunne man så alligevel 
tydelig se teksten.

Hvert år den 9. april 
mindes man de tre gendar-
mer, som faldt for denne 
ugerning. 

Sædvanen tro bliver 9. april 
mindet i Padborg. 
 Arkivfoto Ditte Vennits Nielsen
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Torsdag den 30. og 
fredag den 31. marts

Fødselsdags
wienerbrødsstang
med creme,
marcipan og
skovbær

Lørdag den 1. april

Fødselsdags
lagkage

Fra torsdag den 30. marts
til lørdag den 1. april

Nyt spændende 
specialbrød

Nielsens bageri
fejrer fødselsdag

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

Kun

kr. 25,-
Kun

kr. 50,- Kun

kr. 25,-

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

PADBORG

Vi fejrer at  i 2 år
har haft fælles adresse

som SuperBrugsen Padborg

Fødselsdagstilbud
Gælder kun fredag den 31. marts og lørdag den 1. april

Maks 4 stk pr kunde

10 stk Bananer

10,-
Blå cirkel kaffe

25,-
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Harkærvej 13 · 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14

kontor@gransehallerne.dk
www.gransehallerne.dk

i Grænsehallerne
2. påskedag

den 17. april 2017 kl. 10-16

Entré kr. 10,00

Leje af 
standplads
kontakt 
venligst

JydskeVestkysten - Loppemarked-176x270mm.indd   2 25-01-2017   07:19:46

BovAvis

Efter opsamling kører vi over de tre broer - Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og 
Øresundsboen - og kører til Sofi ero ved Helsingborg. Det var her en lille svensk prinsesse 

legede i haverne i årene efter 1910. Prinsessen hed Ingrid, og hun blev i 1935 gift med 
Kronprins Frederik, den senere Kong Frederik IX og Ingrid blev Danmarks dronning.
Dronning Ingrid var allerede fra barns ben meget interesseret i blomster og forædling.

Vi ser slottet og den smukke blomsterpark, som i 2010 blev udnævnt til Europas smukkeste park.
Efter besøget på Sofi ero Slot kører vi til Helsingborg og sejler til Helsingør. 
Vi får en guided tur langs Strandvejen og hører om, hvor de kendte og rige 

bor. Vi kører til København, hvor vi hygger os på Bakken.
Hjemkomst ved 23.30 tiden. 

Pris kr. 850,- som inkluderer bus, ka� e og rundstykker, 
middagsmad, færgefart og entré på So� ero Slot.

OPSAMLINGSSTEDER
Afgang Kirketorvet, Sønderborg . . . kl. 7.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05
Elektrikeren, Egernsund  . . . . . . . . . kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . kl. 8.15
Bageren, Rinkenæs  . . . . . . . . . . . . . kl. 8.20
Annies kiosk, Sønderhav . . . . . . . . . kl. 8.25

P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . kl. 8.35
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Circle K -tanken ved Omfartsvejen
i Padborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Samkørselspladsen ved Kliplev  . . . . kl. 9.00
Samkørselspladsen ved Rødekro . . . kl. 9.10
Samkørselspladsen ved Hammelev  . kl. 9.25

Bustur til So� ero
- Dronning Ingrids barndomshjem og 

Europas smukkeste blomsterpark

Heldagsud� ugt Onsdag den 31. maj
EKSTRA TUR

Tilmelding på 
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

Bov Skakklub rykker 
op i Skakligaen
Af Ditte Vennits Nielsen

Bov Skakklub er atter 
at finde i den fineste 
skakrække Skakligaen. 
Klubben er derved 
blandt de 10 stærkeste 
klubber i Danmark.

Kampen som sikrede 

oprykningen blev vundet 
over SK 1968 fra Aarhus på 
udebane, og de blev besejret 
med 6-2. Dermed sluttede 
Bov på 1. pladsen, 2 point 
foran Nørresundby og 
Evans, Vejle. 

I den nye sæson skal 
holdet kæmpe mod hold 
fra bl.a. København og 

Aarhus. Bov er en grænse-
klub, hvor spillerne primært 
er lokale  fra begge sider af 
den dansk-tyske grænse. 
Det har været helt afgøren-
de for klubbens succes, at 
Flensborg området i 2004  
kom med, da de to danske 
skakklubber i Flensborg 
lukkede.

Bov Skakklub er med 
oprykningen nu en af 
Aabenraa Kommunes 
højest rangerende 
holdsportsklubber.

12 spillere har igennem 
hele sæsonen været med på 
skift: Giso Jahncke, Frank 
Schwarz, Kai Reinecker, 
Andreas Schütte, Kai 
Junge, Peter Hertel, Harald 
Klawitter, Thore Prien, 
Svend Erik Kramer, Jens 
Wolter , Frank Hamann og 
Jan Henrik Lorenzen. 

Frank Schwarz, Andreas Schütte, Kai Junge, Bjarne Light, Giso Jahncke, Peter Hertel og Thore Prien. Knælende forrest: Kai 
Reinecker og Svend Erik Kramer. Foto Ditte Vennits Nielsen

Ny formand 
for gymnaster

Bitten Haase er blevet valgt 
som ny formand for Bov IF 
Gymnastik.

Afdelingen 

oplever for tiden noget af et 
medlemsboom.

I det seneste år har 
afdelingen fået 115 nye 
medlemmer. 

Bitten Haase er i spidsen for Bov IF Gymnastik.
 Arkivfoto
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TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

FØDSELSDAGSFEST
Vi fejrer vores 19 års fødselsdag

fra torsdag til lørdag

Kom ind og se alle forårsnyheder

÷19%
PÅ ALLE VARER

Undtagen i forvejen nedsatte varer

HUSK 
LØRDAG 

ÅBENT TIL 
KL. 15.00

Torvegade 16 ∙ 6330 Padborg ∙ tlf. 5352 1858 ∙ 
www.miinto.dk/shops/b-1959-bentes-shop

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

LAGERSALG
inde i gamle Sauterne
Lørdag den 1. april

fra kl. 10-15

Buks pr. stk. 249,95

Ta 2 stk.

kr. 400,-
Fås i sort, blå og grå

Bluse
pr. stk. 299,95

Ta 2 stk.

kr. 500,-

Andresen er atter 
øverst på V-listen

Af Gunnar Hattesen

Helt som ventet er det 
borgmester Thomas 
Andresen, som bliver 
Venstres borgmester-
kandidat til efterårets 
kommunalvalg.

På generalforsamlingen 
i Venstre i Aabenraa 
Kommune, som blev holdt 
i Stubbæk Forsamlingshus, 
blev Thomas Andresen 

valgt enstemmigt og uden 
modkandidat.

Venstres liste indeholder 
22 navne, som er sideord-
net opstillet i alfabetisk 
rækkefælge. Det vil sige, 
det udelukkende er de per-
sonlige stemmer som afgør, 
hvem der bliver valgt.

De opstillede er:
Borgmester Thomas 

Andresen, Tinglev, Andreas 
Bonde, Bolderslev, Kirsten 
Nørgård Christensen, 

Bylderup Bov, Charlotte 
Daabeck, Bovrup, Sarah 
Gabrielsen, Kruså, Søren 
Frederiksen, Kliplev, 
Torben Groos, Tinglev, 
Carina Underbjerg 
Hansen, Aabenraa, Eivind 
Underbjerg Hansen, 
Rødekro, Heinrich 
Jochimsen, Felsted, 
Thomas Juhl, Ravsted, 
Lars Kristensen, Bov, 
Tine Riisgaard Lindbæk, 
Hønkys, Ditte Vennits 
Nielsen, Padborg, Kaj Dam 
Rasmussen, Løjtland, Peter 
Grove Stentoft, Aabenraa, 
Bent Sørensen, Bolderslev, 
Hans Peter Thomsen, 
Aabenraa, Martin Ugilt 
Thomsen, Hovslund, Philip 
Tietje, Aabenraa, Hans 
Philip Tietje, Bjerndrup, og 
Jens Wistoft, Holbøl. 

Borgmester Thomas 
Andresen blev valgt som 
Venstres borgmesterkandidat 
uden modkandidat.

 Arkivfoto
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Tilmelding på tlf. 2116 0683 eller rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Minikrydstogt
på Slien

Vi kører over Flensborg til Kappel, hvor vi stiger om 
bord på det gamle dampskib Freya. Vi nyder en lækker 

brunchbu� et, mens vi langsomt sejler på den 42 km 
lange Slien fra Kappel til Slesvig. Vi sejler forbi fiskerbyen 

Arnæs, som med sine 350 indbyggere er Tysklands 
mindste købstad, vi passerer slottet Bienenbeck, som ejes 

af hertugen af Slesvig-Holsten-Glücksborg-Sønderborg 
og vi sejler igennem det idylliske Mysunde.

Sejlturen varer 3½ time. På hjemturen ser 
vi Dannevirke og Valdemarsmuren.

Pris 695 kr, som dækker bus, sejltur, 
brunchbu� et med ka� e og guide.

Afgang fra
Kirketorvet, Sønderborg ..................... kl. 7.15
Nybøl Kirke ................................................kl. 7.30
Broager Kirke ........................................... kl. 7.35
Elektrikeren, Egernsund ....................kl. 7.40
Ahlmannsparken, Gråsten ................ kl. 7.45
Bageren, Rinkenæs .............................. kl. 7.55
Annies Kiosk i Sønderhav ................kl. 8.00
Kruså BankoCenter  ............................kl. 8.05
Bov Kirke ..................................................... kl. 8.15
Circle K-tanken i Padborg ................kl. 8.20

fra Kappel til Slesvig
Lørdag den 20. maj

BovAvis

Heldagstur til 
Helgoland

AFGANG FRA
Kirkepladsen, Sønderborg  kl. 6.15
P-pladsen ved Nybøl Kirke kl. 6.30
Broager Kirke  kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs kl. 7.00
Bankocenter, Kruså kl. 7.10
Bov Kro kl. 7.15
Circle K -tanken, Padborg kl. 7.20

Lørdag den 24. juni
Vi kører i bus over Husum til Büsum på den 
tyske vestkyst. Herfra sejler vi ud til klippeøen 
Helgoland, der ligger 72 km ude i Nordsøen.

På Helgoland drager vi på en lille vandring, hvor der 
fortælles om øens spændende historie, rige fugleliv 
og toldfrie butikker. Helgoland har tilhørt Danmark 
frem til 1807, hvor englænderne erobrede den.

Efter rundturen er der tid til på egen 
hånd at gå på café eller shoppe i de over 
400 toldfrie butikker. Husk pas.

Vi er hjemme ved 21-tiden.

Prisen inkluderer bus, sejlads, 
guide, rundstykker og ka� e

Tilmelding på
tlf. 2116 0683 eller 
rejser@graastenavis.dk

kr. 695,-

Den hyggelige kro tæt ved grænsen
Vestergade 3  •  6330 Padborg

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

v/ Lilian & Ingemar Gustafsson

Dygtige dilettanter i Frøslev
Af Ditte Vennits Nielsen

Lattermusklerne fik frit 
løb ved dilettantforestil-
lingen på Frøslev Kro.

Godt 50 mennesker 
oplevede generalprøven, 
mens der var mellem 80-90 

mennesker til spisning og 
forestilling om aftenen. 

Det var ikke hr. advokat 

Ocremé, dygtigt spillet af 
Anker Terp, der havde buk-
serne på, men derimod den 

meget velspillende Lone 
Bred, der var advokatens 
kone.

På klingende sønder-
jysk fik hun orden på 

alle sagerne og givet sin 
uforbeholdne mening til 
kende. De øvrige dilet-
tanter fik stykket til at glide 
perfekt. 

Dilettanterne opførte "Hvem 
har bukserne på", og det 
var et muntert stykke.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Ny sportsfest i Kruså
Af Ditte Vennits Nielsen

Den nye formand for Bov 
IF ś hovedbestyrelse, Betina 
Jessen, tager initiativ til at 
stable en ny sportsfest på 
benene.
Sportsfesten foregår lørdag 

den 19. august, og afløser 
den traditionelle grænsefest, 
der opstod for at samle 
penge ind til grænsehallen.

"Idéen er, at alle afdelin-
ger under Bov IF skal byde 
ind med en sportsaktivitet, 
som folk frit kan komme 

og deltage i. Meningen 
er, at vi får en sportsdag", 
fortæller Betina Jessen.

Afdelingerne skal lægge 
hovederne i blød og komme 
med sjove tiltag.

Desuden skal der bages 
kager af frivillige, som skal 

bruges til et stort sønder-
jysk kaffebord.

Om aftenen bliver der fæl-
les spisning i Grænsehallen 
med efterfølgende dans, 
og her hædres Årets Bov 
IF ére.

Bov IF's traditionelle års-
fest udgår og udskiftes med 
sportsfesten. 
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VI SES HOS:

SUPER DÆK SERVICE
INDUSTRIVEJ 19
6330 PADBORG

Happy toyota days 
hos superdæk

I PADBORG D. 30. & 31. MARTS KL. 10-18

få gratis kontrol af:
Dækmønstre , dæktryk & bremsetest samt

opfyldning af sprinklervæske

VI SERVERER PØLSER & 
FORFRISKNINGER

A U R I SPROACE

PRØV DE POPULÆRE TOYOTA PERSON- & VAREBILER

11



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

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

NYHED

AJ
Bordlampe
i nye farver
Design: Arne Jacobsen

NYHED

AJ
Bordlampe
i nye farver
Design: Arne Jacobsen

NYHED

AJ
Bordlampe
i nye farver
Design: Arne Jacobsen

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Ring og få et uforpligtende tilbud

Malermester

Monika Petersen
Malermester

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

Afhentning af skrot, alt efter mængde 
og type, gives en fair pris.

Der er jo ham fra J.C. Transport.
Han transporterer alt lige fra 
biler, campingvogne og andre 
småting, samt afhenter skrot.

Så har du brug for hjælp så 
ring til Jan på tlf.: 23 65 54 55 

og få et godt tilbud. 

J.C. Transport

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

Entreprenørservice

Din lokale håndværker BovAvis

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

• El-installationer

• Reparationer

• Industriservice

• IHC/wireless

• Tyverisikring

• Varmepumpeservice

• Parabol/antenneanlæg

• Tele/data installationer

• Energirådgivning

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

Norman 
Rudbeck

Se elis.dk for aktuelle tilbud
Alt i servicesalg •

Elis’ hvidevarer
ved Norman Rudbeck

Alt indenfor hårde hvidevarer
Salg-Service-Reparationer

Telefon 7467 8799
Mobil 4082 4939

Mail: info@elis.dk
Handel i dag giver 
service i morgen

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

Tømrer-, Snedker-
og Glarmesterarbejde

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

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

15 spillede skat
Padborg Skatklub samlede 
15 skatspillere til klubaften 
på Valdemarshus.

1. runde
Nr. 1 Jes Peter Hansen, 
Gejlå, 1368 point
Nr. 2 A. C. Petersen, 
Padborg, 1106 point

Nr. 3 Hans Bonde, Bov, 
969 point

2. runde
Nr. 1 Robert Everhan, 
Padborg, 1137 point
Nr. 2 Jes Peter Hansen, 
Gejlå, 1020 point
Nr. 3 Svend Åge Jessen, 
Aabenraa, 994 point. 

Genvalg i 
ringriderforening 
Bov Sogns Ringrider-
forening har holdt 
generalforsamling, hvor 
Mads Larsen, Maria Mai 
Eskildsen og Kim Petersen 
blev genvalgt.

Bestyrelsen består der-
udover af Heidi Schmidt 
Petersen, Edel Larsen, 

Kamilla Mørck og Anja 
Holm. Bilagskontrollanter 
blev Svend Erik Petersen og 
ny Ditte Vennits Nielsen. 

Programmet er fastsat for 
den kommende ringrid-
ning, der løber af stablen 
fra den 14. til 18. juni. 
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Olieskift
med filter

Vi har også LongLife olie til din bil

Priser fra: 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. 

Olieskift uden

tidsbestilling

Altid god service

Olieskift 
   & Bilvask
Dæk · Bremser · Udstødning · Støddæmpere/fjedre · Bærekugler m.m.

 forvask, varm voks, ekstra grundig vask, 
 tørring og  lakforsegling.

Kruså Auto & Service
Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78

ÅBNINGSTIDER
Man. - fre. 09.00 - 17.00 

www.krusaa-auto-service.dk · facebook.com/KrusaaAutoService

109,-
79,-
59,-

45,-

Børstevask og tørring.

Børstevask, tørring, spuling af undervogn.

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

Børstevask, spuling af undervogn, skum

Bilvask

Værkstedet holder 
lukket alle lørdage 
i hele december

Industrivej 20 • 6330 PADBORG
DØGNÅBEN • 74 67 12 03

Dato: .............................................................................

Navn: .............................................................................

Tlf: .................................................................................

Antal kuverter ................................................................

Brød og smør kr. 15,- pr. kuvert

Påskefrokost 1 Påskefrokost 2

Mad ud af huset

• Marineret sild med karrysalat
• Rejesalat med thousand island dressing
• Roastbeef med remoulade og ristet løg
• Lun leverpostej med bacon

og champignon
• Små frikadeller med gl.dags hvidkål
• Rullepølse

med sky og løg
• Æblekage/citron

fromage 
• 2 slags ost med

peberfrugt
og vindruer

• Sild med karrysalat
• Røget laks med asparges
• ½ æg med rejer og kaviar
• Roastbeef

med remoulade
• Røget landskinke med

røræg og asparges
• Rullepølse med sky
• Lun fi skefi let med

remoulade eller
Mørbradbøf med
champignon og løg 

• Ost og frugt

Pris
kr. 159,-

Pr. pers

Pris
kr. 139,-

Pr. pers

Påskefrokost

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før

Min. 8 pers.
Bestil senest 7 dage før





Buffet 1
Kyllingebryst med bacon - Marineret kamfi let

- Blandet salat m/tilbehør - Brød og smør

kr. 109,-
Buffet 2

Kyllingebryst med bacon - Glaseret herregårdsskinke
- Varmrøget laks med rejer

- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør

kr. 139,-
Buffet 3

Kyllingebryst med bacon - Ribbensteg med rødkål
- Små frikadeller

- Blandet salat med tilbehør - Brød og smør

kr. 159,-
Tilvalg kr. 20,- pr. ting

Melonsalat - Pastasalat - Kartoffelsalat
Broccolisalat - Krydderkartofl er - Flødekartofl er

Buffet 4
Æg med rejer - Roastbeef - Lun leverposteg med 

champignon og bacon - Rullepølse med sky og løg - 
Kalkunpølse med æggestand og asparges - 2 oste med frugt

kr. 129,-
(brød og smør kr. 15-, pr. person)

Buffet 5
Æg med rejer - Varmrøget laks med rejer - Røget skinke med 

æggestand - Mørbradbøf med løg og champignon
- Roastbeef - Små frikadeller med rødkål - Kylling med bacon

 kr. 159,-
(brød og smør kr. 15-, pr. person)
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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

Geheimrat-Dr.-Schaedel Straße 20
24955 Harrislee • Tlf +49 461 73126

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 9 - 18 · Lørdag kl. 9 - 12

RENSERI
OG SKRÆDDERI

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Telefon + 49 461  24520

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee

Telefon + 49 461  78918

Lige overfor CALLE

www.essen-in-flensburg.de / dk

Grönfahrtweg 13 · Harrislee · 0461 - 78918 · Täglich von 11:30 bis 22:00 Uhr
www.essen-in-flensburg.de / .dk

G R Æ S K   T A V E R N A

G R I L L H O U S E   O G   I N T E R N A T I O N A L T   K Ø K K E N

Lækre retter fra LAVA grillen
Middagsmenu

Mandag til fredag - vælg mellem 12 retter

Div. menu forslag
til festen, receptionen osv.

400 
meter fra 
Fleggaard

... lige 
overfor 
CALLE

Heideland Süd 7 • 24976 Handewitt/OT Weding • Tel.: 0461 - 493 493 • Fax: 0461 - 493 49 20
und in Husum, Harrislee, Flensburg-Twedter Plack

Dirban

Protese 

badedragt

Kom i sommerstemning 
med vores badedragter: 

Summer Sunset og Dirban

Nyt i vores sortiment

Summer SunsetBadedragt skål B-K

NYE ÅBNINGSTIDER 
hos Tandlægerne i Harrislee

Tandlægerne
Karsten Voss & Mike Funder

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

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

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

Tæt på Fakta og Fleggaard 

Vi holder åbent fra

9-18
Mandag til torsdag

Fredag 9 – 13

Lørdag efter aftale

- kvalitets letvægtsglas

- super antirefl eks

- hærdning

- Inkl. bredt læsefelt

- Inkl. synsprøve

MÅNEDSTILBUD I HELE APRIL

HUSK! Også med tilskud
fra Sygesikring danmark 

Parkering bag 
butikken

optiker Jessen · Ochsenweg 27 · 24941 Flensburg-Weiche
Tlf.: 0049 461 318 45 95 

Man.-fre. kl. 9.30-13.00 og 14.30-18.00 · Lørdag kl. 9.30-13.00

Vi taler dansk

÷25%
PÅ STEL OG GLAS
Kan ikke kombineres med andre tilbud

SKANDIC & NORDIC REISEMOBILE GmbH
Skandinavien Bogen 4 · DE-24983 Handewitt

Telefon +49 4608 972990 · www.skandic-camping.dk

15% RABAT
på alle fortelte fra 

vores katalog
Tilbuddet gælder uge 14 og 15

Find os ved Scandinavian Park

Rejsegilde
Der er rejsegilde torsdag 
den 30. marts kl. 14.30 på 
den nye hal i Holbøl. 

5 skarpe til Betina Jessen 
Navn: Betina Jessen 
Bopæl: Bov 
Alder: 45 år 
Beskæftigelse: Farkonom 
Gift og har 2 børn

Ryger du – eller 
har du røget?
”Jeg har røget 20 cigaretter 
om dagen – mindst – og 
jeg har endda røget, mens 
jeg ventede mit første barn. 

Ved nytårsskiftet i år 
2000 ville min daværende 
mand holde op med at 
ryge og for at være soli-
darisk holdt jeg også op 
den 1.1.2001. Jeg brugte 

nikotinplastre i 3 måneder 
og så var det slut”.

Dyrker du sport?
”Som barn og ung var jeg 

meget overvægtig, og jeg 
blev drillet i skolen. Jeg er 
vokset op alene med min 
far, for mine forældre blev 
skilt, da jeg var 10 år gam-
mel. Som 13-årig tog jeg 
mig faktisk af husholdnin-
gen, for min far arbejdede 
meget, og derfor var jeg 
alene hjemme. Jeg spiste 
rigtigt mange nutella mad-
der og hurtig usund mad.

Som voksen, da jeg havde 
født mit sidste barn, vejede 
jeg hele 105 kg. Så var det 
nok. Jeg begyndte at gå 
lange ture og spise mindre. 
Jeg har altid dyrket gym-
nastik, men nu skulle jeg 
løbe og gå til vandaerobic. 
Desværre har jeg fået en 
skade i min ankel nu, så i 
stedet for at løbe cykler jeg 
mountainbike – har faktisk 
lige været ude at cykle 20 
km”.

Nævn en person, der 
har ændret dit liv!
”Det har min far. Han har 
virkelig været min mentor. 
Han var sådan en person, 
at hvis jeg fortalte ham 
noget, godt eller skidt, så 
lyttede han, men spurgte 
jeg om råd, så svarede han 
mig ærligt. Han har aldrig 
været fordømmende, men 
fortalt mig, hvad der var 
rigtigt og forkert. Jeg har 
været meget tæt på min far, 
og vi har boet i nærheden 
af hinanden hele livet. Det 
var en stor sorg, da han 
døde for nogle år tilbage.

Min farmor, Marie 
Møller, har også betydet 
rigtigt meget for mig. Hun 
har lært mig alle mulige 
ting, som at spille kort, sy, 
pille kartofler, altså meget 

små kartofler, huslige og 
basale gøremål. Hun blev 
95 år og boede i eget hus 
i Kollund lige indtil hun 
døde, mens hun var gående 
på vej hjem fra kirke”. 

Har du nogen traditioner?
”Hvert år mødes vi i 
Møller-familien og afholder 
en weekend komsammen, 
hvor vi kan blive op til 40 
mennesker i alt. Vi skiftes 
til at arrangere weekenden, 
hvor der bl.a. spilles kort, 
specielt ”præsidentens 
røvhul”, der er bordfod-
boldturneringer og mange 
andre aktiviteter. Sidste år 
var vi på Haus Quickborn, 
hvor det var min onkel 
Paul Møller der stod for 
arrangementet. 

Endvidere har vi hvert år 
fætter- og kusinefest, hvor 
vi hygger, spiser og får en 
masse at drikke.

Familien er spredt i hele 
Danmark, så det er dejligt 
vi holder sammen”. 

Er du endt dér, hvor 
du gerne ville?
”Jeg har lært rigtigt meget 
af mit tidligere liv, der er 
selvfølgelig nogen ting, 
jeg godt kunne have været 
foruden, men det har gjort 
mig stærk og til den, jeg er 
i dag. Jeg bærer aldrig nag. 
Prøv at forestil jer, at livet 
er tre tandhjul, et tandhjul 
er fortiden, et er nutiden og 
et er fremtiden. De griber 
ind i hinanden, og kan det 
ene ikke dreje rundt, kan 
de andre heller ikke. Der 
skal være balance. 

Jeg er mega glad for mit 
liv, som det er lige nu”. 

Formand for Bov IF Betina 
Jessen.

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Lundtoft Lokalafdeling
afholder

Temamøder om IT
Torsdag den 6. april kl. 19.00

i Damms Gård
It sikkerhed, hvad gør jeg når jeg 

har fået et ”Virusangreb”?
Hvordan anvender jeg mine ”koder” 

- og hvordan husker jeg dem?
Mit digitale testamenter - hvordan kan 
pårørende slette mine ”digitale” spor?

Torsdag den 27. april kl. 19.00
i Damms Gård

Hvordan kommer jeg på de ”sociale medier” 
og hvor relevant er det for mig?

Kan de sociale medier hjælpe 
ensomme ældre i hverdagen?

Hvordan begrænser jeg Facebook til 
en lukket gruppe eller være med til 

at følge børn og børnebørn?
Hvilke andre medier � ndes der 

foruden Facebook?

Ung kandidat 
for Venstre
20-årige Charlotte 
Daabeck, der stammer fra 
Bovrup, er blevet opstillet 
som den fjerde kandidat 
for Lundtoft Venstre til 
byrådsvalget 21. november.

Hun arbejder til daglig i 
Sønderborg. 

Charlotte Daabeck er 
kandidat til byrådet.

Tyv tissede
Ved et indbrud i et hus på 
Søndervang i Kliplev blev 
der ikke stjålet noget, men 
tyven tissede på gulvet og 

spiste madvarer i køleskabet 
og noget tyder på, at han 
overnattede i huset. 

Hyggeligt gensyn i Varnæs

Af Gunnar Hattesen

I 1952 blev 26 konfir-
mander konfirmeret 
i Varnæs Kirke. 65 år 
efter mødte syv kron-
diamantwkonfirmander 
op.

Det var Varnæs Kirkes nye 
præst, Majbritt Josephsen 
Knudsen, der holdt 
gudstjeneste.

De gamle konfirmander 
fejrede efterfølgende dagen 
på Ballebro Færgekro med 

en god middag og socialt 
samvær.

Deltagere i festda-
gen var Jytte Bagge, 
Sønderborg, f. Petersen, 
Bente Winther, Holbæk, f. 
Hansen, Christian Lund, 
Varnæsløkke, Henrik 

Jacobsen, Vester Sottrup, 
Sofie Brodal, Kliplev, f. 
Bladt, Marie Martensen, 
Dybbøl, f. Wollesen og 
Margrethe Christensen, 
Toftlund, f. Hansen. 

Der var masser at snakke om blandt de gamle konfirmander, som blev konfirmeret for 65 år siden. Foto Søren Gülck

Foredrag
Lægerne var som stand ikke 
særligt fremtrædende i det 
nazistiske parti, men nogle 
var der, og den mest kendte 
var den praktiserende læge 
i Bovrup, Fritz Clausen, der 
var ”fører” for DNSAP fra 
1933 til 1944.

Fhv. overlæge Andreas 
Johannsen, Sønderborg, 
der er aktuel med en 
bog om danske læger og 
nazismen fortæller onsdag 
den 5. april kl. 15.00 på 
Rigsarkivet i Aabenraa om 
Fritz Clausen som læge, 
politiker og menneske. 

Have-
trailer
Stevninghus Spejdercenter 
havde forleden ubudne 
gæster.

Tyvene brød ind i et 
værksted, og herfra stjal 

de en mindre havetrailer 
og en batterioplader til en 
traktor. 

Genvalgt
På generalforsamlingen i 
Venstres kommuneforening 
i Aabenraa Kommune blev 
Lorens Peter Jørgensen, 
Varnæs, genvalgt som 
formand. 

Billetter kan bestilles på 60924669 på 
Aabenraabilletten eller købes hos Spar i Felsted. 
De sidste billetter vil blive solgt ved indgangen.

�

Kultur på Damms Gård
præsenterer 

Koncert med det danske internationale folkband

BASCO er et Folkband med masser af erfaring både fra de 
danske scener og de internationale festivaler. 

Kom og oplev dansk FOLK af verdensklasse.

Fredag den 30. marts kl. 19.30
på Damms Gård i Felsted

BASCO



Side 8-9Side 8-9

SPAR OP TIL 9.95

10.-
PR. POSE

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

10.-
PR. STK

PR. STK

12.-
PR. STK

5.-

PR. FLASKE

10.-

Frokostplatte
2 stk fi skefi let,
2 stk frikadeller,
2 stk ribenssteg
og rødkål

Side 8-9Side 8-9

SPAR PRIS

3995
GÆLDER KUN FREDAG

Gestus 
chips eller 
snacks
Flere varianter

Lurpak
Smør el smørbar
250 g

Pepsi, Faxe Kondi 
eller Nikoline
Flere varianter

DELIKATESSEN 
TILBYDER

DELIKATESSEN TILBYDER DAGENS MIDDAG serveres fra kl. 11.00 til 13.00

Mandag den 27. marts ......Fyldt kylling bryst med varmt pastasalat
Tirsdag den 28. marts .....Ribbensteg med kartofl er, rødkål og surt
Onsdag den 29. marts......3 tarteletter med høns i asparges
Torsdag den 30. marts ......Lasagne med salat
Fredag den 31. marts ......Fyldt svinemørbrad med kartofl er både og grønt
Portionerne er beregnet til 1 person. Det tages forbehold for ændringer

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00. Tilbuddene gælder fra tirsdag den 28. marts 
til og med fredag den 31. marts 2017. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa - 7468 5109

45.-

Kohberg kernegodt 
solsikkerugbrød
750 gr

Maja 
Kakaodrik
1 liter

Træner siger farvel til 
fodbolddrenge
Af Jonas Kjærsgaard 

Idol. Rollemodel. 
Ildsjæl. De pæne ord 
står i kø, når det gælder 
om at beskrive den 
netop afgåede træner 
hos BK2012, Jeppe 
Johansen.

Efter at han i en årrække 
har været dybt engageret 
i foreningslivet i og om-
kring VBIF, takker Jeppe 
Johansen nu af.  

Siden Jeppe Johansen for 
syv år siden kom hjem fra 
efterskole, har han på det 
nærmeste brugt alt sin fritid 
på forskellige træningsan-
læg rundt omkring i 6200 
- i al slags vejr.

Både som spiller og som 
træner. De seneste 2-3 år 
har han været en fast del af 
et udskifteligt trænerteam 
på U14/15-holdet BK2012, 
som består af spillere fra 
Felsted, Lundtoft, Bovrup 
og Varnæs. Og det går gan-
ske godt for de unge knøse, 
som for længst er ’kommet 

på græs’, efter blot at have 
tilbragt en lille måned 
indendørs i Felstedhallen, 
hvor missionen har været at 
holde teknikken såvel som 
konditionen nogenlunde 
ved lige. En teknik og en 
kondition, der i forrige 
udendørssæson bar frugt i 
form af en oprykning.

Når Jeppe Johansen ikke 
enten spiller selv, eller står 
på sidelinjen hos BK2012, 
langer han alverdens 
sportsartikler over disken 
hos Sport 24 i Borgen i 
Sønderborg. Et job, der 
for Jeppe på smukkeste 
vis kombinerer fritid og 
hverdag og som i ganske 
høj grad viser, hvem han 
er. Og så gør det heller ikke 
noget at være souschef som 
23-årig. 

Lysten til at træne an-
dre udspringer af Jeppe 
Johansens egen lyst til spil-
let, men også en glæde ved 
at lære fra sig og udvikle 
dem, han træner.

En anden del af det at 
være træner i en frivillig 

idrætsforening som VBIF, 
er det faktum at der fra 
foreningens side bliver 
gjort et kæmpe stort stykke 
arbejde for at holde på de 
lokale kræfter, så der så 
vidt muligt altid er trænere 
til rådighed. Her er Jeppe 
Johansen et skoleeksempel. 
Han har selv været igennem 
alle VBIF’s ungdomshold 
og spiller nu seniorfodbold, 
samtidig med at han indtil 
for få dage siden gjorde 
tjeneste som træner hos 
BK2012.

Fremadrettet er der 
imidlertid andre ting, som 
kommer til at fylde i Jeppes 
hverdag, selvom han dog 
selv bedyrer, at han fortsat 
vil være at finde i og om-
kring VBIF - blot i et min-
dre omfang end hidtil. 

Jeppe Johansen stopper som træner for BK2012.
    Foto Thorkild Moldt

Dødsfald
John Callesen Rossen, 
Søgård, er død, 56 år. 

Der er penge i 
gammelt skrot
Jan Christensen er en 
alsidig herre, der har fuld 
fart over feltet. Lørdag 
den 1. april kan han 

fejre 10 års jubilæum som 
skrothandler.

Siden 2007 har han kørt 
sin egen skrothandel i 
Tråsbøl.

Jan Christensen har næse 
for en god handel. Og på 
sin lastbil kører han vidt 
omkring for at hente gam-
melt jern, som han skiller 
ad og sælger til Tyskland, 
hvor han får en god pris for 
det gamle jern. 

Jan Christensen er konstant på udkig efter blandet skrot, som han skiller ad, så det kan 
genanvendes. Foto Jimmy Christensen 
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