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

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

HDTV-box Parabol

Standard installation Ingen kortafgift

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

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

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

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

Standard installation ortafgiftIngen k

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

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

erHDTV-kanaler i alle tv-pakk

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

88 kanaler

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

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

28 kanaler

299,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

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

72 kanaler

399,,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Vælg den tv-pakke, der
passer til dig!

HDTV-box
medfølger!

BUM!

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

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

Vi sætter en ære i at give dig
den bedste rådgivning

Få et uforbindende 
tilbud når det gælder

TV - Radio - 
Antenne - Parabol

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

Ring og hør hvad jeg kan gøre for dig
Revisor André Tarp  �  Gråsten  �  Tlf. 53 82 84 84

ØKONOMI- OG SKATTERÅDGIVNING
Både for virksomheder og private

Jeg udfører blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

✔ Gennemgang af regnskaber og balancer i forbindelse 
med momsindberetning, skattebetaling mv. 

✔ Opstilling af regnskab og skattepligtig indkomst 
samt indberetning af selvangivelser til SKAT 

✔ Optimering af indkomst- og skatteforhold

✔ Assistance med bogholderiopgaver

✔ Hjælp til forståelse af dine skatteforhold
og korrespondance med skattevæsenet

hurtigt - kompetent - høfligt
Jeg løser dine tekniske problemer

Ring til Allan Greve på 25 46 00 55

IT salg, service og support
til virksomheder og private

NY ADRESSE

Lejrvejen 4 i Padborg

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

Skilsmissesager

Bodelingsaftaler

Forældremyndighedsager

ÅBNINGSTIDER 
SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

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

Åbent alle dage kl. 7.00-19.00

GRÅSTEN ∙ PADBORG

1 kg

2995
BILLIGT

Forstegte
kyllingetern
Dybfrost

Velegnet til
salat, pizza,
pita, tarteletter
og meget mere

GRÅSTEN ∙ PADBORG

Smørrebrødsfestival
Fredag den 29. september kl. 18.30
Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 158,-
Børn under 12 år  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ½ pris
AFHENTNINGSTILBUD:
Schnitzel Wiener Art med tilbehør   .  .  .  .  . kr. 130,-
Stort � ot stjerneskud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 85,- 
Hver fredag: 5 stk smørrebrød .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  125,-

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

HUSK AT

RESERVERE BORD

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

Vi har netop fået forhandling 
af Leica optik

NYT!!! 

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 37  12. september 2017  9. årgang
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Ugens special/franskbrød
uge 37

Gælder mandag til fredag

P A D B O R G

Løsvægt 
slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD

Pr. 100 g

7 95

kun

25,-

GRÅSTEN · PADBORG

SLAGTEREN
TILBYDER GRILLMARKED
Mange varianter

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

HJEMMELAVET

Ta’ 2 stk.

8995

100 g

995
Kun

25,-
Kun

15,-

TILBUD GÆLDER 
HELE UGEN

Kan være
nyt hver dag

Ta’ 8 stk

100,-

Kun

4995
3 kg

100,-
Pr. stk

50,-

SLAGTEREN TILBYDER
Dansk kalvetournedos
Vægt ca. 200 g

SLAGTEREN TILBYDER
Gullasch, stroganoff, 
benløse fugle
Pakker a 1/2 kg

SLAGTEREN TILBYDER
Hakket svinekød
8-12%

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 røget
makrel

SLAGTEREN TILBYDER
Middagsretter
Vælg fl ere forskellige
Pr. stk. kr. 49,95

DELIKATESSEN TILBYDER
Mousse
Vælg mellem
laks, tun eller rejer

DELIKATESSEN TILBYDER
Sandwich 3-lags

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN
TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN
TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN
TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN
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Ugens special/franskbrød
uge 37

Gælder mandag til fredag

P A D B O R G

Løsvægt 
slik

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN

FREDAGSTILBUD

Pr. 100 g

7 95

kun

25,-

GRÅSTEN · PADBORG

SLAGTEREN
TILBYDER GRILLMARKED
Mange varianter

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

HJEMMELAVET

Ta’ 2 stk.

8995

100 g

995
Kun

25,-
Kun

15,-

TILBUD GÆLDER 
HELE UGEN

Kan være
nyt hver dag

Ta’ 8 stk

100,-

Kun

4995
3 kg

100,-
Pr. stk

50,-

SLAGTEREN TILBYDER
Dansk kalvetournedos
Vægt ca. 200 g

SLAGTEREN TILBYDER
Gullasch, stroganoff, 
benløse fugle
Pakker a 1/2 kg

SLAGTEREN TILBYDER
Hakket svinekød
8-12%

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 røget
makrel

SLAGTEREN TILBYDER
Middagsretter
Vælg fl ere forskellige
Pr. stk. kr. 49,95

DELIKATESSEN TILBYDER
Mousse
Vælg mellem
laks, tun eller rejer

DELIKATESSEN TILBYDER
Sandwich 3-lags

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN
TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN
TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN
TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

Pr. stk

59,-
Tà 3 stk

25,-

2-grenet
orkide
Flere farver

3 stk miniplanter
f.eks kalanchoe, rose, 
krysanthemum

Knorr pasta eller 
risretter
Flere varianter

Det gode 
solsikke 
rugbrød
950 g

Torskefi let 4-5 stk

eller rødspættefi let 
4-5 stk 

10 stk 
frilandsæg
M/L

Blå Cirkel 
kaffe
500 g

FRIT VALG

FRIT VALG

Pr. stk

1095

Kun

795
Pr. stk

2795

Kun

2995
Kun

1295

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 12. september til og med lørdag den 16. september 2017 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Pr. stk

7,-
Kun

10,-

Danske spidskål Flotte danske blomkål

Kun

39,-

Spier Vintage 
selction
Flere varianter

UGENS SKARPE

GÆLDER HELE UGEN
FRUGT/GRØNT TILBYDER

GÆLDER HELE UGEN
BLOMSTERAFD. TILBYDER
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455252

Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

Man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

6300 Gråsten

Professionel
kvalitet
– når du lægger stor
vægt på faglighed

455252

10 liter

1039,-

3 liter

439,-
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vælg mellem mange farver.

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

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og andre aktiviteter
Tirsdag den 12. september kl.  9.30 ..... Nørkleklub i Adsbøl klubhus

Tirsdag den 12. september kl. 10.00 ..... Babysalmesang i Gråsten Slotskirke

Tirsdag den 12. september kl. 19.00 ..... Filmaften i Gråsten Præstegård

Lørdag den 16. september kl. 16.00 ..... Orgelkoncert i Gråsten Slotskirke

Søndag den 17. september kl. 11.00 ..... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Søndag den 17. september kl. 14.00 ..... Høstgudstjeneste i Kværs kirke

Mandag den 18. september kl. 19.00 ..... Forestilling i Gråsten Slotskirke

Filmkreds —Louder Than Bombs
Tirsdag den 12. september kl. 19.00

Høstgudstjeneste i Kværs 
Søndag den 17. september kl. 14.00 
i Kværs kirke

Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste i 
kirken, hvor vi takker for sommeren, høsten og 
fællesskabet. Alle er meget velkommen til at 
medbringe en ”høstgave”,

det kan være dejlige hjemmeavlede ting fra ha-
ven, hjemmesylt, buketter eller måske en lækker 
æbletærte.

Alle gaver bliver sat oppe ved alteret og efter 
gudstjenesten bortauktioneret. Overskuddet går 
til julehjælpen i sognet.

Børnene fra Kværs Idrætsfriskole har igen i år 
lavet ting til auktionen.

Alle er hjertelig velkommen

Orgelkoncert i Slotskirken
Lørdag den 16. september kl 16.00 inviteres 
til orgelkoncert med Slotskirkens organist 
Rue-E. Boyschau.

Orgelmusik af bl.a. Johann Sebastian Bach og 
Felix Mendelssohn Bartholdy

”Luthers Käthe”
—Et spil om 
Reformationen
Mandag den 18. september 
kl. 19.00

Et teaterstykke om 
Martin Luther og hans hustru 
Katharina von Bora.

Åbent landbrug
Af Hanne Næsborg-Andersen

Kulturlandsbyen og 
Historisk Forening for 
Graasten og Omegn 
deltager for første gang i 
åbent landbrug på Gråsten 
Landbrugsskole på søndag.

På standen vises 
gamle billeder fra 
Fiskbæk området og fra 
Landbrugsskolens historie.

Samtidig fortæller Asta 
Flyvholm Kjær om land-
brug i gamle dage, som hun 
husker det.

Foreningerne fortæller 
selvfølgelig også om sig selv, 
og der er en lille tipskupon, 
man kan teste sin paratvi-
den på. Alle er velkomne, 
også til at komme med 
billeder og fortælle, hvad de 
kan huske. 

SØGES OPMAGNISERING 
Pga. Flytning fra gård søges opmagnisering til div 

maskiner, mellem 5 til 6 måneder. 
Gerne i nærheden af Gråsten. 

RING TIL 20 61 80 92
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Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten
Tlf. 7365 2600

Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00GRÅSTEN

Vi har stadig vores discountprogram

hvor vi matcher discountbutikkerne

HUSK

Vi fortsætter med at sætte mærkevare ned...

Nescafe guld
500 g

Nye faste pris

4350

Pickwick the
Flere varianter

Nye faste pris

1795

Danske agurk

Nye faste pris

600

Colgate junior
tandpasta
Flere varianter

Nye faste pris

1795

Tulip bacon
3 pak

Nye faste pris

3795

Kellogs
morgenmad

Nye faste pris

2995

Gråsten salater
Flere varianter

Nye faste pris

1495

Taffel sennep

Nye faste pris

2395

Knorr
lasagne

Nye faste pris

2550

Knorr
Lasagnette

Nye faste pris

2550

Hjælp os, hvis priserne ikke er på plads så retter vi til med det samme.
Vi følger hyldepriser på mærkevare i Netto, Rema og Fakta, 

dog ikke spot, fødselsdag eller andre tilbudspriser
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www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15

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

BEGRÆNSET ANTAL

KOM OG MØD 
KONSULENT 

FLEMMING BANG

FRA STRESSLESS® 

FREDAG 15.9   

FRA 12.00-17.30

ÅBENT HUS  I GRÅSTEN

31% 
PÅ SOFA

SPAR

33% 
PÅ LÆNESTOL

SPAR

35% 
PÅ LÆNESTOL

SPAR

Stressless® Wing lænestol
Monteret med sort kampagne okselæder. 
Sort signaturestel. Medium str. Trinløs 
glidefunktion og automatisk regulérbar  
nakke- og lændestøtte. Normalpris 13.660,-
Fodskammel med vippefunktion. 
Normalpris 4.010,- Nu  2.999,-  Spar 1.011,-

Stressless® Wing 
lænestol 

 NU 8.879,-
  SPAR 4.781,- 

Stressless® YOU John lænestol 
Monteret med stof i dessin Karma. 
Stel i aluminium.Plus system med 
god støtte til ryg, nakke og hoved.  
Fås i flere farver og dessiner. 
Ekskl. fodskammel. 
Fodskammel. Pris 2.299,-

Stressless® YOU John 
lænestol 

 
 NU 6.999,-
 FAST LAVPRIS 

BEGRÆNSET 
ANTAL

BEGRÆNSET 
ANTAL

Stressless® Paris 
lænestol 

 NU 9.999,-
  SPAR  5.031,- 

Stressless® Paris lænestol 
Høj model monteret med Royalin læder
Dark Brown. Trinløs glidefunktion og flytbar 
nakkestøtte. Normalpris 15.030,- 
Fodskammel med vippesystem.  
Normalpris  4.480,- NU 2.999,- Spar 1.481,-

Stressless® E600 sofa 

 NU 54.999,-
   SPAR 24.841,-  

E600 sofa med chaiselong 
Monteret med lækkert og blødt okselæder i dessin Paloma. 
Runde stålben. Det patenterede ErgoAdaptTM  system er indbygget
i sæderne og giver en perfekt støtte til kroppen. L325 x D247 cm. 
Ekskl. nakkestøtte. Normalpris 79.840,-
Nakkestøtte. Pris 3.170,-

Manhattan sofa 
+ 2 Garda lænestole 

NU 24.999,-
    SPAR  7.199,-    

Ekornes Manhattan 3 pers. sofa 
Monteret med sort okselæder i dessin Batick. Armbarker i massivt bøg. 
Prisen gælder kun i sort læder. 3 pers. sofa L219 cm. Pris 20.200,- 
Sætpris 3 pers sofa + 2 lænestole. Normalpris 32.198,-

Stressless® Garda lænestol
Monteret med sort læder i dessin Batick. Classic stel i bøg lak. Medium str.  
Trinløs glidefunktion og automatisk regulérbar nakke- og lændestøtte.  
Fås også i brunt læder. Pris 5.999,- Andre farver mod tillæg.  
Fodskammel med vippefunktion. Pris 2.199,- 
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50%
PÅ UDVALGTE  

UDSTILLINGSMODELLER

SPAR

ÅBENT HUS  I GRÅSTEN

Stressless® Wing lænestol
Monteret med sort kampagne okselæder. 
Sort signaturestel. Medium str. Trinløs 
glidefunktion og automatisk regulérbar  
nakke- og lændestøtte. Normalpris 13.660,-
Fodskammel med vippefunktion. 
Normalpris 4.010,- Nu  2.999,-  Spar 1.011,-

 NU 8.879,-

 NU 9.999,-

KOM OG MØD 
KONSULENT 
ANDERS RASMUSSEN

FRA AUPING 
FREDAG 15.9  

FRA 10.00-17.30

FREDAG 
15. SEPTEMBER 

10.00-17.30 
Vi serverer kaffe 

og kage til  
alle kunder.  
På gensyn. 
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v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

Bloms Zoneterapi

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

Fårhus Forsamlingshus

Fotograf
Søren Gülck

Telefon 23 80 12 54

gulck@graastenavis.dk

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

Reporter
Pia Koch Johannsen

Telefon 24 64 35 01

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

Fotograf
Tove Hansen

Telefon 
40 63 36 24

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

Fotograf
Jimmy Christensen

Telefon 29 25 95 50

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

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver og
Sønnichsen Ure & Smykker.

De kan indløses hos 
byens handlende.

RÆKKEHUS SØGES
Vi søger et rækkehus på ca 100 m2 til leje hurtigst 

muligt. Vi er et ægtepar på hhv 66 og 62 år 
og en lille minigravhund på små 2 år.

Vi har solgt vores hus og vil gerne � ytte til det 
Sønderjyske.

MAIL: KELD3003@GMAIL.COM
MOBIL: 51 14 19 50

LEJLIGHED 
UDLEJES

Centralt beliggende i Gråsten, 
50 m2, udlejes til rolig lejer 

uden husdyr og børn.

Husleje kr. 2600,- + forbrug.

HENVENDELSE 
TLF. 7465 2653

ANDELSBOLIG TIL SALG
BELIGGENHED: GL. AABENRAAVEJ 4A, 6300 GRÅSTEN

99 m2, + skur + carport og lille have. 
Roligt kvarter, tæt ved bus, institutioner, slot og rideskole. 

Andelsværdien pr. 1. juni 2017: kr. 566.097,-
SALGSPRIS kr. 490.000,-

Huslejeafgift pr måned : kr. 1662,- 
Fællesudgift pr måned/bolig: kr. 720,- 

Vedligeholdelse pr måned/bolig: kr. 375,- 
Dvs. den månedlige ydelse: kr. 2757,- 

+ fjernvarme, el og vand.

HENVENDELSE NIELS ERIK MOSEHOLT 
TLF. 2988 0873 / MAIL: N.MOSEHOLT@GMAIL.COM

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”

Stenvej 15, Rinkenæs  6300 Gråsten
Telefon +45  74 65 08 50

www.quorpsbusser.dk · mail@quorpsbusser.dk
Rejsegarantifonden nr. 2799 Startsted i Gråsten

Af Gunnar Hattesen

Gråsten med i lands-
dækkende løb langs 
Margueritruten søndag 
24. september.

Det handler om fæl-
lesskab, motion og 

sammenhængskraft, når 
Politiken og idrætsfor-
eninger og løbeklubber 
over hele landet inviterer 
danskerne ud at løbe på 
unikke 'margueritspots' 
langs vores nationalrute, 
Margueritruten.

Gråsten er ét ud af 32 

startsteder, når Politiken 
for andet år i træk inviterer 
danskerne i løbesko-
ene og ud i naturen til 
Margueritløbet.

I løbs- og motionsafde-
lingen i Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening har 
lokal-arrangør. Mette 

Jochimsen tilrettelagt en 
rute forbi Gråsten Slot 
og rundt om slotssøen, 
hvor deltagerne skal på 
'sørøverjagt'. 

Man siger, at der i 
1200-tallet huserede en 
sørøver og hans bande. 
Sørøveren hed Alf og på 
bunden af slotssøen skulle 
hans skatte ligge. Ingen har 
dog fundet dem endnu. 
Men vi gør et forsøg til 
Margueritløbet", fortæller 
Mette Jochimsen.

Margueritløbet kan til-
trække flere medlemmer

I løbeafdelingen i 
Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening 
håber man, at kunne give 
medlemmer en ny og sjov 
oplevelse: 

"Gråsten er et populært 
stop på Margeritruten, som 
mange danskere forbinder 
med slottet. Vi håber, at 
vi, udover at kunne give 
nuværende medlemmer en 
ny og sjov oplevelse, kan 
skabe noget opmærksom-
hed om vores forening og 
måske tiltrække et par nye 
medlemmer," siger Mette 
Jochimsen. 
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THAILANDSK 
BUFFET & 

WELLNESS

Thai aften
195,-

22 september

www.enjoyresorts.dk/thaiaften 
Husk tilmelding på tlf. 7365 0033 Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670  ·  www.salon-sanne.dk

Hår · Mode · Hudpleje

NYE ÅBNINGSTIDER 
Fra 1. oktober er vores 
åbningstider således: 

MANDAG . . . . KL. 08-18

TIRSDAG . . . . . KL. 08-18

ONSDAG . . . . . KL. 08-18

TORSDAG . . . . KL. 08-20

FREDAG. . . . . . KL. 08-16

LØRDAG . . . . . LUKKET 

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

Klassisk koncert i 
Gråsten Slotskirke
Die Mozart 
Concertisten giver 
fredag den 15. sept. kl. 
19.00 koncert i Gråsten 
Slotskilde. 

”Vi er meget taknemmelige 
for, at vi til koncerten har 
fået lov at låne slotskirken 
med den overdådige, 
barokke udsmykning”, 

siger projektleder Lina 
McQuillan.  

Programmet er
Georg P. Teleman: Koncert 
for 2 bratscher, strygere og 
cembalo i G-Dur.

Tomaso Albononi: 
Koncert i D-Mol for obo, 
strygere og cembalo.

Henri Casadesus: Koncert 

i C-Mol for bratsch og 
strygere.

Gordon Jacob: Koncert i 
F-Dur for klarinet, strygede 
og cembalo.

Carl Stamitz: Koncert for 
fløjte, strygere og cembalo i 
G-Dur.

Die Mozart-Concertisten 
er et kammerensemble 
sammensat af klassiske 

musikere ansat hos symfo-
niorkestre i Slesvig-Holsten. 
Grundstammen består af et 
antal strygere og cembalo, 
som suppleres med solister 
– fortrinsvis træblæsere.

Før koncerten holder 
Frede Jørgensen et kort 
foredrag om Gråsten 
Slotskirkes historie samt 
kirkens tilknytning til 
slottet.

Billetter koster 100 
kroner og kan købes i 
Gråsten Boghandel og i 
Rådhuskiosken. 

Kværs holder 
Lokal Messe
Af Gunnar Hattesen

Kværs satser på en Lokal 
Messe, som finder sted 
lørdag den 30. september i 
Kværshallen.

Det er meningen, at Lokal 
Messen skal være med til at 
gøre Kværs-Tørsbøl-Snurom 
mere synlig og vise, hvad 
lokalsamfundet har at byde 
på for alle interesserede og 
eventuelle nye tilflyttere.

Lokal Messen vil også 
vise, at det er et attraktivt 
lokalsamfund, hvor der 
er mulighed for at få en 
byggegrund til en favorabel 
pris, at der er kort afstand 
til motorvejen, hvor 

man i løbet af 20 min. 
kan være i Sønderborg, 
Aabenraa eller Flensborg. 
Landsbyen har gode 
attraktive pasningsmulig-
heder i form af dagpleje og 
børnehave, en velfunge-
rende Idrætsfriskole og en 
aktiv idrætsforening/Kværs 
Hallerne. Derudover er der 
mange erhvervsdrivende og 
et rigt foreningsliv.

På messen vil man kunne 
møde hovedparten af de 
erhvervsdrivende i lokal-
samfundet. Sønderborg 
Kommune deltager også 
med en stand. Herudover 
vil der også være andre 
udstillere. 

Rejsegilde på Fjordbo Bostedet Fjordbo ved 
Egernsund Broen holdt 
forleden rejsegilde.

Byggeriet skal huse en 
institution for udviklings-
hæmmede unge. 

Tidsplanen er blevet 
overskredet og byggeriet 
har været sat i stå, men det 
skyldes en blød havbund.

Der bliver plads til 16 
beboere i Fjordbo, og de 
kan flytte ind i foråret 
2018. 

 Fotos Søren Gülck



Din lokale håndværker10 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

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

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.

Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

Tørsbøl Byg
ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993

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

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

CVR 34 22 35 72

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

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

ALT UNDER ET TAG
!\(')) Gråsten . . �b �) Maskinudle1n1ng 

Gråsten 
Maskinudlejning

Service og 
reparation af 
alle bilmærker

KIRKEGÅRDSVEJ 29 · 6300 GRÅSTEN · TLF. 74 65 10 68

AUTO
GKV

 www.gkv-auto.dk    www.grmu.dk   

Gratis
lånebil

WEEKENDLEJE

÷50%
 på dag nr. 2

Mågevej 68. 6300 Gråsten | malermesterralf@gmail.com

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 Tak fordi du 

handler lokalt

- 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 

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16
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Sort Sol aftentur

OPSAMLINGSSTEDER

Kl. 16.00 ..........Kirketorvet, Sønderborg
Kl. 16.15 ............................ Nybøl Kirke
Kl. 16.20 ..........................Broager Kirke
Kl. 16.25 ..........Elektrikeren, Egernsund
Kl. 16.30 ...... Ahlmannsparken, Gråsten
Kl. 16.35 ..................Bageren, Rinkenæs
Kl. 16.50 ..................Kruså Bankocenter
Kl. 16.55 ................................Bov Kirke
Kl. 17.00 ............................ Circle K ved 
......................... Omfartsvejen i Padborg

Torsdag den 28. september
Vi kører til Aventoft syd for Tønder for at 

opleve, hvad stærene foretager sig.
Derefter går turen til Klægager Gård i Ballum, hvor Ruth og 

Christian Lorenzen byder på sønderjysk kaff ebord. De fortæller om den 
gamle digegreve gård, vi hører om egnen og vi får en rundvisning.

Pris 295 kr.,
som dækker bus, guide, sønderjysk kaff ebord og 

rundvisning på den gamle digegreve gård.

Hjemkomst ved 22.30-tiden.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Festlig klassisk koncert i Gråsten Slotskirke
   Fredag 15. sept. kl. 19.00

   Pris 

Kr. 110,-

Program:
Kl. 19.00 Foredrag i Gråsten Slotskirke v/guide Frede Jørgensen:

Der fortælles om Gråsten Slotskirkes historie samt kirkens relation 
til Gråsten Slot 

Kl. 19.20 Koncert med Die Mozart-Concertisten
Der opføres værker af G. P. Teleman, T. Albinoni, H. Casadesus, 
G. Jacob, C. Stamitz

Gråsten Slotskirke fra 1699 fremstår som den største barokkirke nord for alperne. 
Kirkerummet er rigt udsmykket med søjlebåret galleri med ialt 80 malerier og en 
pompøs barokaltertavle, der dækker hele endevæggen fra gulv til loft.

Die Mozart-Concertisten er et ad hoc kammerensemble sammensat af 
klassiske musikere ansat hos symfoniorkestre i Schleswig-Holstein.

Info: www.syddanskmusikfestival.dk

Pris:  kr. 110,- inkl. kr. 10,- booking-gebyr 

Billetter: Gråsten Boghandel og Rådhuskiosken

GOD BUFFET UD AF HUSET
Vælg forret: *Rejecocktail m. flutes, eller tarteletter med høns i asparges eller 
*dampet kold laks m. cocktail dressing, rejer, asparges, kaviar og flutes.
3X STEG: mør glaseret oksesteg, kryddermarineret kalkunbryst og helstegt 
svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt, hjemmelavet kartoffelsalat og 
flødeporrekartofler.
Vælg dessert: Æbletærte med cremefraice eller 
islagkage. (Sælges kun i hele á 10 pers.)
*Både rejecocktail og laks ekstra kr. 10.00 pr. kuvert. Mindste antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT WWW.GODBUFFET.DK
blot de leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved lev., og husk dep. for emballagen kr. 350.00

Buffet

kr. 8750
Med dessert

kr. 10750
Med forret og 
dessert

kr. 13150

TLF 74 65 92 06

53 spillede skat
Gråsten Skatklub samlede 53 klubmedlemmer til klubaften i 
Ahlmannsparken.

1. runde
1. Laus Clausen ................................1627
2. Jens Fredi Schulz ..........................1485
3. Hans Peter Steffensen .................. 1304
4. Dieter Klein ..................................1164
5. Preben Jensen ...............................1122
6. Poul Henning Als .........................1037

2. runde
1. Ernst Jessen ...................................1370
2. Konrad Hesse ...............................1355
3. Finn Lorenzen .............................. 1311
4. Knud Hansen .............................. 1222
5. Rainer Hugger ..............................1186
6. Gerd Sørensen ..............................1177

Nye spillere
1. runde
1. Hans Peter Alnor ........................... 724
2. Preben Mathiesen ...........................621
3. John Bech Christensen .................. 400
4. Flemming Hauge Rasmussen ........ 280

2.runde
1. Hans Peter Alnor ..........................1079
2. John Bech Christensen ...................769
3. Karen Margrethe Meggers ............. 609
4. Preben Mathiesen ...........................528

Indbrud i Tinsoldaten
Natten til onsdag kl. 2.45 
blev værtshuset Tinsoldaten 
i Gråsten udsat for et 
indbrud.

Tyvene kom ind gennem 
et køkkenvindue, som 
de forinden havde knust. 
Indbrudstyvene var både 

i køkkenet, baren og bag 
bardisken.. Det blev stjålet 
6-7 pakker rød Prince, 
nogle spillemønter og nøg-
ler til spilleautomater og til 
beværtningen. 

Ambassadør

Rufus 
Gifford

taler i Gråsten
TIRSDAG DEN 31. OKTOBER

KL. 19.00
I AHLMANNSPARKEN

Den tidligere amerikanske ambassadør opnåede stor popularitet. 
Nu taler han om sine sidste måneder som ambassadør. 
Hør ham dele ud af sine ærlige tanker og følelser omkring 
det nyligt overståede præsidentvalg. Og ikke mindst USA’s 
aktuelle rolle med Donald Trump som præsident.
Rufus kommer selvfølgelig også ind på sine oplevelser 
med Danmark og sit møde med danskerne.
Endelig vil han afsløre og fortælle lidt omkring sine fremtidsplaner.

Entre 175 kr. Studerende med studiekort 150 kr.

Foredrag og samtale vil foregå på engelsk

Billetter kan købes hos Gråsten Boghandel, 
Rådhuskiosken og Sönnichsen Ure & Smykker

LOF SYD
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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

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

GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 17. september kl. 11.00

ved Signe To� 

ADSBØL KIRKE
Tirsdag den 19. september kl. 19.00

Fortællegudstjeneste ved 
Hanne Beierholm Christensen

KVÆRS KIRKE
Søndag den 17. september kl. 14.00

Høstgudstjeneste ved Signe To� 

BROAGER KIRKE
Søndag den 17. september kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 17. september kl. 09.00

ved Marianne Østergård

RINKENÆS KORSKIRKE
Søndag den 17. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste og kon� rmandindskrivning 
ved Marianne Østergård

NYBØL KIRKE
Henvisning til nabosogn

SOTTRUP KIRKE
Søndag den 17. september kl. 09.00

ved Lis-Ann Rotem

ULLERUP KIRKE
Søndag den 17. september kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 17. september 

14 Uhr Erntedankgottesdienst in der 
Scheune in Holebüll bei 

Familie Asmussen, Vandværksvej 6

GUDSTJENESTER

Det lille Teater, Gråsten
1972-2017 45 år med teater

GRATIS TEATERFESTIVAL 
Lørdag den 23. september

PROGRAM 
Kl. 10.00 ”Prinsen som altid var uheldig” 
  Ungdomsgruppen - Det lille Teater, Gråsten

Kl. 11.00  ”Det normale liv” 
  Udbryderne Århus

Kl. 12.15  uddrag af ”De evige højde”
  Teater om dagen Det lille Teater, Gråsten

Kl. 13.30  ”Netdating med overspænding”
  HAT Horsens 

Kl. 15.00  ”Splinter i hjertet”
  OS Hjørring 

Gratis entre til alle forestillinger

LUTHERS KAMP- OG 
PROTESTSALMER

i Rinkenæs Korskirke
Tirsdag den 19. september kl. 19.00

A� enens foredragsholder dr. theol. Jens Lyster 
vil fortælle om, at den lutherske tro e� er 

reformationen blev mere sunget end 
prædiket ind i det danske folk, især 

takket være Luthers egne salmer, 
som vi skal synge en del af.

Fri entré
Alle er velkomne
Menighedsrådet

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

Kværs/Tørsbøl Borgerforening
afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 28. september kl. 19.00

i klubhuset Skovengen 22
Dagsorden i følge vedtægterne

Venlig hilsen bestyrelsen

Hjertelig tak
for den store opmærksomhed ved vores 
Krondiamantbryllup den 6. september

TAK for den fl otte dørranke, TAK til alle der 
hejste fl aget for os, TAK for blomster.

Gunhild og Jakob Christensen
Skelde

Foredrag om 
Det indianske folk 

ved Mette Kvist Jørgensen

Onsdag den 20. september kl. 14.30 – 16.30 
i Ahlmannsparken, Gråsten

Oplev Mette Kvist Jørgensen fortælle om sine 
besøg hos det indianske folk

I regnskovene i Peru og Panama, om deres livsbetingelser 
og overlevelsesmuligheder i en globaliseret verden.

Pris: kr. 50,- incl. kaffe og kage. 

Mette Kvist Jørgensen er datter af 
tidligere statsminister Anker Jørgensen.

Søndagscafé
Søndag den 1. oktober kl. 12.00 – 14.00 

i Ahlmannsparken, Gråsten
Dagens ret: Kong Fiddes livret med tilbehør, 

en genstand og en kop kaffe.

Pris: kr. 80,-

For 60+ som gerne vil hygge sig og spise sammen med andre.

Gråsten

TILMELDING TIL ANNE KØCKS
tlf. 23 34 09 05 senest den 25. september

Ve
lkommen til lokalsamfundetKVÆRS

SNUROM
TØRSBØL

VI ØNSKER AT PROMOVERE KVÆRS, TØRSBØL OG SNUROM
-ET GODT STED AT BO! 

VI SES TIL 

LOKAL MESSEN 
FOR KVÆRS, TØRSBØL & SNUROM

LØRDAG d.30.9.2017 kl. 10.00 - 17.30
I KVÆRSHALLEN

Der er stadig lidt ledig standerplads, så kontakt 
hurti gst mulig Hans Lenger 29912367.

Sæt kryds i kalenderen og gå ikke glip af denne fl ott e messe.
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Gråsten blomster
Ulsnæs Centret, Sundsnæs 17A

Telefon 74 65 03 03

Det kan være vanskeligt at sætte 
sidste punktum for et langt liv 
Når en af dine kære dør, står de svære beslutninger tilbage ... 

Hos Helmich & Søn møder vi hver dag mennesker i 
sorg, og selvom vi ikke kan mindske din personlige 
smerte, kan vi hjælpe dig gennem den svære tid 
og de mange praktiske gøremål. Vi tilbyder altid en 
uforpligtende personlig samtale, hvor vi nøje forklarer, 
hvordan vi kan hjælpe, og hvad der er omfattet af 
vores honorar. Kun sådan mener vi, du kan træffe 
beslutningen om, hvordan du ønsker at sige det 
sidste farvel. 

Vi træffes hele døgnet 

Gråsten&Omegns 
Begravelsesforretning 

Gråsten og Omegns Begravelsesforretning 
Felstedvej 34, Gråsten 74 65 94 33 

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

Torben Buhrkall

Gråsten Bedemandsforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12 
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk 

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

	

	

PÅRØRENDECAFE	FOR																																																																																														
PÅRØRENDE	TIL	
PSYKISK	SYGE	
Torsdag	den	14.	

september	KL.	19-21	
Samtale	om	

aktuelle	udfordringer.	
	
	

Frivillighedens	Hus,	lokale	2,	
Perlegade	48,		Sønderborg.	
Facebook:	Bedre	Psykiatri	

Sønderborg	
.	

Vielse

Den 2. september blev Tenna 
Kraag Lüthje, 29 år fra 
Gråsten viet i Gråsten 
Slotskirke til  Kasper Hjort, 
30 år, fra Nordborg.

Dødsfald
Christian Wolff, Gråsten, 
er død, 83 år. 

Pung blev stjålet
En pung som indeholdt 
3.500 kroner og diverse 
betalingskort blev natten 
mellem onsdag og rtorsdag 

stjålet fra en varevogn, 
som stod parkeret ved 
Ulsnæs-Centret. 

Hanne fik sin Per i 
Gråsten Slotskirke
Af Gunnar Hattesen

Sognepræst Hanne 
Christensen blev 
lørdag viet til Per 
Beierholm, der er ud-
deler i SuperBrugsen i 
Augustenborg.

Det var en henrivende 
Hanne, der stod hvid brud 
i Gråsten Slotskirke.

Brylluppet var så klas-
sisk, som det overhovedet 
kunne blive, og Hanne 
Christensen blev ført op ad 
kirkegulvet af sin far Niels.

Vielsen blev foretaget 
af den tidligere sogne-
præst i Bov Sogn, Kevin 

Asmussen, som holdt en 
meget personlig, smuk 
og vedkommende tale til 
brudeparret.

Efter højtidligheden i 
slotskirken var der recep-
tion for 150 inviterede 
gæster i præstegårdshaven 

og festen fortsatte videre på 
Den gamle Kro i Gråsten. 

Hanne Beierholm 
Christensen og Per Beierholm 
på vej ud af slotskirken efter 
vielsen.

 Foto Jimmy Christensen

FDF'ere stod espalier ude 
foran slotskirken for de 
lykkeligt nygifte.

 Foto Jimmy Christensen
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B r o a g e r

Minikrydstogt på 

Kielerkanalen
 

Onsdag den 20. september

OPSAMLINGSSTEDER

Kirketorvet, Sønderborg ... 7.15

Nybøl Kirke ......................7.30

Broager Kirke ...................  7.35

Egernsund Elektriker ........7.40

Ahlmannsparken Gråsten .7.45

Rinkenæs Bager ................ 7.55

Annies Kiosk, Sønderhav . 8.00

Kruså Bankocenter ...........8.10

Bov Kirke ..........................8.15

Cirkel K, Padborg ............ 8.20

Tilmelding til 
Gråsten Avis/Bov Avis
på tlf. 2116 0683
rejser@graastenavis.dk

BovAvis

Det er en udfl ugt, der vil stå i søfartens 
tegn. Kielerkanalen blev bygget 1887-1895, 

den er 98 km lang og her sejler ca. 
50.000 skibe igennem om året. 

Efter opsamling kører vi direkte til Rendsborg. Her 
går vi ombord på skibet. Kursen sættes mod Kiel, 
hvor vi undervejs skal nyde en dejlig buff et. Vores 

spændende sejltur tager ca. 4 timer. Vores bus 
venter på os i Kiel, hvor vi får en rundvisning.

Mæt af dagens indtryk kører vi over Egernførde 
og Slesvig og er hjemme ved 17-tiden.

Pris kr. 695,- som dækker bus, 
guide, sejltur og buff et.

DANIEL STAUGAARD
BYRÅDSKANDIDAT

MÆRKESAGER

Styrke indsatsen mod mobning i
folkeskolen, fordi trivsel og læring

hænger sammen. 

Flere kulturtilbud udenfor
Sønderborg by, fordi alle har ret til

en fed oplevelse. 

Langt flere indvandrere skal i
arbejde, fordi det er godt for
økonomien og integrationen.

www.facebook.com/XvedDaniel

40 udstillere på 
husflidsudstilling
Af Gunnar Hattesen

Sundeved Husflid holder 
søndag den 17. september 
kl. 10-17 deres årlige udstil-
ling på Cathrinesminde 
Teglværksmuseum.

Atter i år vil museumsom-
rådet summe af aktivitet. 
De 40 udstillere viser 
forskelligt kunsthåndværk 
af meget høj kvalitet.  

På udstillingen er der 

arbejdende stande med 
mulighed at prøve selv.

”Måske bliver én eller 
anden fristet til få sig en ny 
hobby”, siger Gerd Bargum 
Petersen fra Sundeved 
Husflid.

I cafeteriet er der mulig-
hed for at købe kaffe og 
the og hjemmebag samt 
tombola med mange fine 
gevinster. 

UDSTILLING
på

Cathrineminde
Teglværk

Søndag den 17. september 2017
kl. 10.00 - 17.00

med arbejdende stande og prøv-selv-aktiviteter.

Entré kr. 50,- 

Arrangør:

Sundeved
Husfl id

UDSTILLING AF ALT INDEN FOR HUSFLID

519 løb med i 
GendarmLøbet
Af Gunnar Hattesen

519 løbere stillede op til 
start i GendarmLøbet, 
der blev afviklet for 15. 
år i træk.Det er 100 
løbere færre end sidste 
år.

Ifølge Rikke Paulsen 
fra BUI Løb & Motion 

skyldes tilbagegangen, at 
mange løbere var taget til 
Storebæltsbroen for at løbe 
over broen og natløbet i 
Sønderborg.

"Folk har så mange 
motionsarrangementer at 
løbe til, så det kniber med 
at nå det hele", siger Rikke 
Paulsen, som var meget 
tilfreds med afviklingen af 
GendarmLøbet.

130 børn stillede op til 
løbet, og de satte deres ko-
lorit på arrangementet. ■

Der var højt tempo på 
GendarmLøbet i Broager.
 Fotos Jimmy Christensen
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Broager

800 g

3900

Skrabeæg
M/L

Grøntsager
Dybfrosne
Flere varianter

Benløse fugle, gullasch,
minutsteaks

Tingleff 
kaffe

Gråsten remoulade 
eller mayonnaise

Svinekoteletter eller kyllingebrystfi let

10 stk

1995

400-700 g

695

Ca. 1 kg

8995
3x500 g

8995

Flaske á 375 g

1000SPAR 10,00

SPAR 60,80UNDER 
HALV PRIS

FAST PRIS

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

Smørrebrød ups.
6 stk

10000

Banankage Danske 
spidskål
Kl. 1

Danske 
blomkål
Kl. 1

Skagenshorn
4 stk

Danbo ost
45%
Ca. 2 kg2500

2500

9995

700 1000
SuperBrugsen Broager  tlf. 73 44 15 00Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med

lørdag den 16. september 2017. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Minder fra skolegården i Broager

Af Gunnar Hattesen

Det var i 1962 
eleverne startede i 
realklassen på Broager 
Centralskole.

Siden de fik deres afgangs-
eksamen, begyndte klassen 
en tradition med hvert år 
at mødes for at snakke om 
gamle dage,og hvad man 
nu lavede efter at være dra-
get ud i den store verden.

Sammenkomsten foregik 
de første mange år privat 
hos klasselærer Knud E. 
Pedersen. Senere blev det 
til en sammenkomst hvert 

femte år. Således også i år, 
hvor 14 fra klassen lørdag 
mødtes til det sjove træf. 
Snakken om gamle dage, 
og om hvordan det nu går, 
kørte på fulde omdrejnin-
ger fra det første minut.

Programmet er stort set 

altid det samme: De gamle 
klassekammerater mødes 
til eftermiddagskaffe hos 
tidligere kommunaldirektør 
i Broager, Erik Breum, der 
sammen med de tidligere 
klassekammerater Henning 
Damtoft Pedersen og Frede 

Ohrt planlægger dagen. 
Derefter besøges Broager 
Skole, hvor det i år var 
skolens nuværende leder 
Claus B. Christensen, som 
viste rundt. Sjovt for de 
gamle elever at se, hvad der 
er sket siden de glade dage 
i 1960'erne. Der dukkede 
mange erindringer og sjove 
historier op om skolegan-
gen og lærerne dengang.

Traditionen tro lagde de 
gamle elever også vejen 
forbi Broager kirkegård, 
hvor der blev lagt blomster 
på klasselæreren Knud E. 
Pedersens gravsted samt 
på gravene for de af klas-
sens elever, der er døde og 
gravsat her.

Dagen sluttede med en 
fest på restaurant Værftet, 
hvor der blev sunget 
sange fra skoletiden og ikke 
mindst "Brouesangen", der 
vakte mange minder fra 
gamle dage. 

www.broagerkirke.dk

Sognecafé
Udfl ugten fredag den 29. september

AFLYST!
Årsagen er, at MUSIK og TEATERHØJSKOLEN 

i Toftlund ikke kan modtage os alligevel.
Der er almindelig Sognecafé samme dag

Jeppe Aakjær
fortælling, sang

og billeder 
ved Ingeborg og Georg 

Vel mødt i Sognegården
til Sognecafé

Fredag den 29. september 
kl. 14.30 – 16.30
Entré og kaffe kr. 25,-

Alle er velkommen
De bedste hilsener
Ingeborg Pedersen

Realklassen fra 1962 genså 
lørdag eftermiddag Broager 
Skole.

 Fotos Jimmy Christensen



16

Broager Lokalbestyrelse

MIDDAG GUIDET BY- OG HAVNETUR BESØG SE HUSET
2. oktober afgang Broager Kirke kl. 11.15. 2 retters middag på Agerskov Kro. 
Derefter kører vi til Esbjerg, hvor guiden står på bussen. 1½ times guidning 
primært omkring havnen. Kaffe og pladekage fra bussen. Derefter besøger vi 
SE. Guiderne fortæller, og der er rundvisning i Danmarks største plus-energihus. 
Det er også Danmarks største erhvervsbyggeri i plus-energihus-standard, og 
energien til komfort, herunder ventilation, lys, varme og køl bliver produceret af 
solceller på huset. Besøget varer 2 timer inkluderet kaffe. Derefter hjemkørsel. 
Forventet retur Broager kl. 21.15. Tilmelding fra torsdag kl. 08.00 til Mona 
Rathje tlf. 5135 9550 og senest den 22. september. Pris for medlemmer 
kr. 290,00 ikke medlemmer kr. 330,00 som betales til Broager Sparekasse 
reg. nr. 9797 kt. nr. 9797 000-06-77183 senest den 22. september.

SØNDAGSCAFÉ ”HANEN OG HØNSENE” UNDERHOLDER
8. oktober kl. 12.00 i Broagerhus 1. sal. Lokaleadgang fra kl. 11.15. 
Middag 1 ret kalvesteg med diverse tilbehør afsluttende med en kop 
kaffe. Drikkevarer skal købes i Broagerhus. Tilmelding fra torsdag 
kl. 08.00 til Mona Rathje tlf. 5135 9550 og senest 29. september. 
Medlemspris kr. 100,00 – ikke medlemmer kr. 130,00. Betaling til 
Broager Sparekasse reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183 senest den 29. september.
STØT VORE SPONSORER – De støtter os

Næste annonce forventes uge 41 her i Gråsten avis.

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

TAK TIL ALLE SPONSORER
der gjorde det muligt at afvikle Gendarmløbet 2017

TIDSSPONSORER

HOVEDSPONSOR

Med venlig hilsen BUI-Motion

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.dk

Schmidt Rengøring

Byggefirmaet

Keld 
ebbesens Eftf. ApS

EGERNSUND PENSIONISTFORENING
Afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 25. oktober kl. 14.00 
på Egernsund Skole

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved Kaj Andersen
3. Regnskab ved Else Clausen
4. Indkomne forslag 

Skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
Generalforsamlingen

5. Valg 
På valg er Sonja Larsen modt ikke genvalg 
Else Clausen modt. genvalg 
Suppleant Henry Gott 
Revisor Alice Conrad

6. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen er foreningen 
vært ved ka� e/kage og et lille lottospil.

Bestyrelsen

Erindringsværksted er i gang

Af Gunnar Hattesen

Erindringsværkstedet i 
Lokalhistorisk arkiv på 

Broagerhus, er atter i gang 
igen efter sommerferien.
”Tidligere havde vi til huse 
i Anna Minde, men efter 
åbningen af Broagerhus, 
har vi fået et dejligt lokale 
i Lokalhistorisk Arkiv på 
Broagerhus. Rummet er 
blevet lydisoleret, så støj 
og rumklang er blevet mi-
nimeret”, fortæller lederen 
Asta Flyvholm Kjær.

”Vi fortæller for hinanden 
om forskellige emner. 
Sidste gang handlede det 
om ”Fødselsdag”. Der kom 
mange gode og forskellige 
historier frem”, tilføjer Asta 
Flyvholm Kjær, som havde 
sørget for, at bordet var 
dækket med lys og flag, og 
deltagerne fik lagkage til 
kaffen.

Alle er velkommen til at 
deltage.

”Man behøver ikke være 
forfatter eller kunne skrive. 
Det vigtigste er, at man 
fortæller en historie”, næv-
ner Asta Flyvholm Kjær. ■

Ny fodplejeklinik
23-årige Rikke Wind 
Johansen starter tirsdag 
19. september op med en 

fodplejeklinik på Storegade 
18 i Broager. ■

Flyvholm K.
 Foto Søren Gülck

Narko
En 29-årig mand fra 
Broager er blevet sigtet for 

narkopåvirket kørsel, efter 
at han fredag morgen blev 
stoppet i Ragebøl. ■
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DRAGE-
FESTIVAL
FOA FAVNER
Vemmingbund Strand, 
Broager

Program 
16. september kl. 9-17:

Kl. 9.00 • Dragefestivalen åbner for 
drageopsætning og aktiviteter

Kl. 10.00 • Sønderborg Garden går ad 
Vemmingbund Strandvej 
til festivalpladsen

Kl. 10.30 •  Officiel åbning ved Mogens Beck 
Madsen, Formand for pædagogisk 
sektor i FOA og Tim Hansen, Kommu-
naldirektør i Sønderborg kommune.

Kl. 10.45 • Sønderborg Garden underholder
foran scenen

Kl. 11.30 • Scenen:
Mig og Rasmus

Kl. 13.00 • Scenen:
 Robert Snider

Kl. 14.30 • Scenen:
Mig og Rasmus

Kl. 16.00 • Scenen:
Bedømmelse og præmie 
for flotteste  hjemmelavede drage

HELE DAGEN FRA KL. 11.30 
Slikudkast og bamseudspring hver halve time.
(Ta’ din bamse med)

Kl. 17.00 Dragefestivalen siger tak for denne gang.

2017

Masser af aktiviteter:

• Dragebygning ved FOA

• International børnesolidaritet

• Ansigtsmaling

• Hobbyudstillere

• Stor konkurrence:
Hvem har lavet den flotteste
hjemmelavede drage.

• Telt med mad og drikke

• FOA standen: Lykkehjul,
faglig snak og vejledning.
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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

ÆG SÆLGES
Så er der igen opstarts æg
i en periode

Æggene sælges fra
Blansvej 22
i Bovrup

TELEFON 4045 5808

HØJSKOLEDAG
Egen, Varnæs-Bovrup, Nordborg, Kegnæs, 

Sundeved og Asserballe-Tandslet 
Husholdningsforeninger inviterer til Højskoledag

TORSDAG DEN 28. SEPTEMBER
KL. 10.00 – 16.00

PÅ ÅBÆK EFTERSKOLE
Vi starter med ka� e og hører og ser skolen.

Middag, sangtime, ka� e.
Foredrag ved Finn Wogensen, Broager 
”At bestige Kilimanjaro, som 70 årig.”

Pris kr. 250,00

Tilmelding til egen forening eller Yrsa Ryborg 
senest den 21. september på telefon 30 31 40 51 

eller mail yrsa.ryborg@gmail.com

SOGNEUDFLUGT 2017
Tirsdag den 19. september

Sottrup og Nybøl kirke inviterer alle, der 
er interesserede til sogneud� ugt

I år går turen til Haderslev domkirke, hvor en 
guide vil fortælle om den historiske kirke

Efterfølgende går turen til Årøsund badehotel, 
hvor vi skal nyde kaffe/te og kagebuffet

Afgang fra Nybøl kirkes parkeringsplads kl. 12.30
Afgang fra Sottrup kirkes parkeringsplads kl. 12.45

Forventet hjemkomst ca 16.30

Pris kr. 50,- 
som samles ind i bussen

Tilmelding til 
Lis Matzen 

Tlf. 4089 3705

MODESHOW
Mandag den 2. oktober kl. 19.00
på Forsamlingsgården i Sundeved

(Dørene åbnes kl. 18.30)
Kræftens Bekæmpelse i Broager og Sundeved 
arrangerer forrygende modeshow.
Billetterne, der er incl. en let anretning, 
kaffe og lidt sødt, koster 125 kr., og 
kan købes indtil 27. september hos:
Anne Hansen, Vester Sottrup. tlf. 2493 2537
Hendes Salon, Nybøl. tlf. 7446 9796
Hans Hansen, Sønderborg. tlf. 7442 2772
Rasmussen Sko, Gråsten. tlf. 7465 2803
Lene Jørgensen, Broager. tlf. 7444 2549

Alle er velkomne!

STØT
Kræftens 

Bekæmpelse
Køb lodder 
og smykker
Mange � otte 
sponsorerede 

gevinster

Indbrud i Nybøl
En indbrudstyv smadrede 
forleden ruden i en ter-
rassedør til en villa på 
Bispevænget i Nybøl.

Tyven stjal et spejl med 
hvis træramme og et 42 
tommer tv. 

Ny zoneterapeut i Avnbøl
Af Ditte Vennits Nielsen

Kis Eckert har åbnet 
klinik som selvstændig 
zoneterapeut i Avnbøl.

”Jeg arbejder meget med 
smertegrænser og ubalan-
cer i kroppen, hvor man 
kommer ind til kernen 
af problemerne, og hvor 
affaldsstofferne frigives, så 
man derved opnår smer-
telindringen”, fortæller Kis 
Eckert, som har et stort øn-
ske om, at gøre zoneterapi 
til et kendt redskab til at få 
det bedre og skabe balance 
i kroppen. Hendes mål 
er indenfor de næste år at 
tilbyde zoneterapibehand-
linger til virksomheder og 
sportsudøvere.

Kis Eckert har en lang 
karriere bag sig. Hun er 
uddannet speditør hos Peter 
Hansen i Padborg og senere 

som revisionssekretær hos 
KPMG i Sønderborg. 

Nye udfordringer
Men en dag fandt hun ud 
af, at der skulle ske noget 
helt andet i hendes liv.

”Det alternative har altid 
fascineret mig meget, men 

der skulle mod til, for den 
alternative verden har ikke 
altid haft det helt let”, 
fortæller Kis Eckert, som 
i 2015 tog modet til sig og 
begyndte at læse til zonete-
rapeut i Kolding. 

Ved siden af ar-
bejdede hun som 

handicapmedhjælper, og 
det job holder hun fast i, 
selvom hun nu har åbnet 
sin egen lille klinik i hjem-
met i Avnbøl.

”Jeg starter op i det små, 
men nu har jeg fundet min 
rette hylde”, lyder det friskt 
fra Kis Eckert. 

Kis Eckert åbner zoneterapi klinik i Avnbøl. Foto Ditte Vennits Nielsen

Veloverstået byfest i Avnbøl

Af Pia Koch Johannsen

Den sidste øl er druk-
ket og i Avnbøl-Ullerup 
kan man se tilbage på 
en byfest, som var en 
ganske vellykket en af 
slagsen.

Mere end 20 ryttere dy-
stede på ringriderbanen, 

hvor Anja Iversen blev 
kåres som konge, Stine 
Roost som ponykonge og 

Isabella Petersen som Trav/
træk-konge. 

Lørdag aften var 215 

feststemte gæster teltet med 
deres køletasker til årets 
madkurvsfest. 

Masser af glade borgere lagde 
vejen forbi aktiviteterne i 
Avnbøl-Ullerup.



19

Hørt i byen
De gamle lærere på 
Rinkenæs Efterskole � k 
lørdag en rundvisning 
af Mads Friis i den re-
noverede bygning, som 
nu hedder Benniksga-
ard Anneks.

En 58-årig kvinde 
og en 80-årig mand 
fra Egernsund blev 
forleden anmeldt for 
tyveri i Rema 1000 i 
Sønderborg. De stjal 3 
lyngplanter til en værdi 
af 60 kroner.

Den lokale musiker 
Nigel Ray har bidra-
get med sin optræden 
under Stafet for Livet i 
Haderslev den forgang-
ne weekend.

De lokale værtshuse 
starter Timosjenko-
turnering op på lørdag 
og man kan stadig nå 
at melde sig til.

Jan Veng og 4 kam-
merater var forleden på 
en vintur. Den årlige 
oktoberfest i München 
blev erstattet med 
Frankrig.

Hotel Egely har fået 
stjålet sengelinned, 
dyner, topmadres og 
lagner.

Vejarbejdet på Slotsga-
de har betydet en større 
nedgang i overnattende 
gæster hos Det Gamle 
Apotek.

Bjarne Kragh, Gråsten, 
er udtaget som service-
medarbejder for 4. år 
i træk, når Team Ryn-
keby i 2018 atter cykler 
til Paris, Mogens Mau, 
Egernsund, er for 4. 
gang med som rytter.

I København har der 
været afholdt cykel-
ringridning arrangeret 
af unge fra Gråsten. 
Der blev naturligvis 
serveret ringrider-
pølser med Gråsten 
sennep, ketchup og 
remoulade. 

JULEMARKED I BERLIN
Fredag den 1. december til søndag den 3. december

QUORP’S BUSSER
Tlf. 74 65 08 50 | www.quorpsbusser.dk

Op mod jul er Berlin altid et besøg værd. Hele den tyske hovedstad stråler, 
og julemarkederne � ndes overalt på byens torve og pladser. Tag med på en 
hyggelig 3-dages bustur og oplev den dejlige julestemning med egne øjne. 

Der er også tid til at gå på en af byens mange caféer, spændende museer eller 
shoppe i byens elegante butikker. 

Fredag den 1. december
Afgang kl. 8.00 fra Sønderborg. Opsamling 

i Nybøl 8.15, Broager Kirke kl. 8.20, 
Ahlmannsparken kl. 8.30, Bageren Rinkenæs 

kl. 8.35 og Kruså Bankocenter kl. 8.50. 

Vi kører til Berlin og holder undervejs 
nogle pauser. Ved første ophold 

serverer vi  kaffe og rundstykke. Vi 
ankommer til Berlin ved 16-tiden og bliver 

indkvarteret på det 4-stjernede Hotel Best Western Amedia Kurfurstendamm, 
som ligger meget centralt. Aftensmad på hotellet kl. 19.00. 

Lørdag den 2. december
Guided byrundtur med dansktalende guide, hvor vi skal opleve 

mange af storbyens historiske og kulturelle seværdigheder: 
Kurfürstendamm, Unter den Linden, Gendarmenmarkt og 

Potsdammer Platz samt Rigsdagsbygningen. Vi fortsætter til � ere af Berlins 
berømte vartegn, bl.a. Sejrssøjlen, Brandenburger Tor og ikke mindst Checkpoint 
Charlie med resterne af Berlinmuren. Desuden bliver der mulighed for at besøge 

julemarkeder og Europas største varehus KDW. Aftensmad på hotellet kl. 18.30.

Søndag den 3. december
Efter morgenmad sætter vi kl. 9.00 kursen 

mod Sønderjylland med passende 
pauser. Hjemkomst ved 17-tiden. 

Pris kr. 2.300,- inkl. halvpension 
pr. person i dobbeltværelse 

Tillæg på kr. 600,- i enkeltværelse. 

Tilmelding til Quorps Busser

Rejsegaranti-
nummer 2799

afholder

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
Torsdag den 28. september 2017 kl. 19.00

i boligforeningens mødelokale 
på Ahlefeldvej 1

Dagsorden:
Velkomst

1. Valg af dirigent
2. Valg af formand
3. Eventuelt

P.b.v.
Kjeld Nielsen
Næstformand

Rinkenæs Aftenskole
Tilbyder følgende kurser:

BETONSTØBNING
TINA ELHOLM BONDE, HADERSLEV
Betonstøbning er et kæmpe hit! Du kan støbe alverdens sjove 
ting. Kom og lær teknikkerne og prøv at støbe nogen ting efter 
egen fantasi. Tina har masser af inspiration og materialer 
med. Materialeliste tilsendes ved tilmelding. Materialer købt 
på kurset afregnes med læreren. Vi arbejder udendørs.
R-184 Lørdag den 16. september kl. 10.00 - 15.00
Rinkenæs Skole - 1 gang - kr. 225,- ekskl. Materialer

VELVÆRE, RO OG AFSPÆNDING - FOR DIG SOM 
ER GRAVID
MALENE MARIE NIELSEN, EGERNSUND
Vi vil på disse to workshops arbejde med, hvorledes du
via kropslige og mentale øvelser kan støtte kroppen i denne
forandringsproces. Målet er at skabe øget velvære i din graviditet. 
Medbring liggeunderlag, tæppe og puder til at støtte kroppen
i liggende stilling.
A-126 Lørdag den 16. september og 7. oktober kl. 10.00 - 12.00
Ahlmannsparken - 2 gange - kr. 300,-

BASSINTRÆNING I VARMT VAND
PÅ GIGTHOSPITALET
INGER STOVGAARD, ALNOR
Træning i det varme vand øger bevægeligheden, styrken og 
balancen i hele kroppen og er særligt velegnet til dig, der har ondt 
i bevægeapparatet. Bassinleje er inkluderet i kursusprisen.
R-171 Lørdag den 16. september kl. 9.00 - 9.55 – få pladser!
Gigthospitalets Træningscenter - 12 gange - kr. 780,- pr. hold

ALL ROUND MOTION MED AFSPÆNDING
VIVI MAROLD, GRÅSTEN
Vivi er frisk efter ferien og vil sørge for, at du får styrketræning, 
afspænding og afslapning til gavn for hele din krop.
Tag et tæppe, et liggeunderlag og en � aske vand med.
A-129 Onsdag den 20. september kl. 18.30 - 19.45
Ahlmannsparken, Gråsten - 10 gange - kr. 560,- pr. hold

7TH-PATH SELVHYPNOSE® - EN METODE
TIL SELVUDVIKLING
ANJA WACHSMUTH, TINGLEV
Kurset er for ALLE, du behøver intet kendskab til hypnose.
Har du lyst til at skabe forandringer i dit liv? Har du lyst til at
få redskaberne til at skabe forandringerne med? Er du klar til
få indsigt og masser af positiv energi ind i dit liv? Så er dette
kursus noget for dig! Max. 8 deltagere. kr. 50,- for kompendium.
Materialer afregnes medlæreren.
R-185 Fredag den 22. september kl. 16.30 - 21-00 og
lørdag den 23. september kl. 10.00 - 15.00
Ahlmannsparken mødelokale 2
1 gang - kr. 500,- ekskl. materialer.

Tilmelding på tlf. 74 65 11 87 eller post@aftenskolerne.com

80-årig kvinde udsat 
for tricktyveri
En 80-årig kvinde fra 
Toldbodgade i Gråsten blev 
tirsdag middag udsat for 
et tricktyveri af to mørklø-
dede mænd.

Kvinden var på indkøb 
i fakta, hvor de to mænd 
stod i kassekøen bag hende, 
da hun indtaster pin-koden 
på dankortterminalen. Den 
ene læner sig lidt frem,mens 
hun taster.

Kvinden pakker sine varer 
i to poser og lægger sin 
pung i den ene af dem.

Da kvinden kommer 
hjem til sin opgang i 

Toldbodgade, møder hun 
igen de to mænd fra Fakta.

Den ene står med et stort 
danmarkskort og spørger 
på engelsk om vejen til 
Sønderborg Sygehus. Den 
anden giver den i rollen 
som hjælpsom og bærer 
kvindens poser ind i hendes 
lejlighed.

Senere på dagen ringer 
banken til den 80-årige 
kvinde og fortæller, der er 
hævet 12.000 kroner på 
hendes konto.

De to mørklødede mænd 
er mellem 30 og 35 år og de 
bar mørkt tøj. 

Uægte 
taske
Ved et indbrud lørdag i 
en villa på Ahlmannsvej 
i Gråsten stjal tyven en 
uægte Louis Vuitton taske, 
noget spiritus og en bil-
nøgle. Bilen lod tyven dog 
stå. 

FODBOLD
ÅRSBJERG IDRÆTSANLÆG
SERIE 3 – SØNDERBORG FREMAD
Lørdag den 16. september kl. 14.00

Øvrige kampe kl. 11.00: U – 13 dr.  - SUB
 kl. 11.00: U 15 pi - Midtals
 kl. 15.45: Serie 5 - Rødekro
Søndag den 17. september kl. 10.00: U – 12 dr. - BNS
Mandag den 18. september kl. 17.30: U – 11 drengestævne
 kl. 18.30: U – 18 piger - Visby
Onsdag den 20. september kl. 18.00: U – 18 piger - Vojens BI
Lørdag den 23. september kl. 12.30: U – 15 dr. - Lysabild
 kl. 14.00: U – 14 dr. - Haderslev
 kl. 15.30: Serie 5  - FVB

Målaktionærer nr. 54 og 43 har vundet.
Følg GB’s kampe på Facebook: gråsten boldklub    

FODBOLD– liveFODBOLD
ÅRSBJERG IDRÆTSANLÆG

FODBOLD
ÅRSBJERG IDRÆTSANLÆG
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Sagsnr. 1092

Kontant 1.695.000
Ejerudgift pr. md. 2.175
Udbetaling 85.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.752/6.426

Spændende arkitektegnet villa
Spændende arkitekttegnet villa opført som
"A-hus" , skønt og fredfyldt beliggende
på lukket vej i det attraktive kvarter
"Stjerneparken".  Villaen har flere
energibesparende foranstaltninger bl.a. et
"Hess" klimaanlæg (2013)  som sikrer et
sundt indeklima (allergivenligt) i hele
huset, sommer og vinter.
En spændende og unik villa, man skal se,
for at forstå rummeligheden.

Bolig m2 180
Stue/vær 1/4 Opført 1975

Grund m2 1.070

NYHED

GRÅSTEN STJERNEPARKEN 78
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Sagsnr. 1241Kontant 1.795.000
Ejerudgift pr. md. 1.674
Udbetaling 90.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 8.169/6.771

Gennemrenoveret villa i Alnor med fjordudsigt
Rødstensvilla med sydvendt have, god energimærkning og indretning: pænt
"Vordingborg" køkken med lyse elementer i åben forbindelse med alrum/stue, samt
soveværelse med skabsvæg. De 3 værelser på 1.sal kan nemt ændres til stue/atelier.

Bolig m2 147
Stue/vær 4/1 Opført 1903

Grund m2 804

TILBUD
ØNSKES

ALNOR GL FÆRGEVEJ 42
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Sagsnr. 1458Kontant 1.595.000
Ejerudgift pr. md. 2.684
Udbetaling 80.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 7.237/5.998

Flot ejerlejlighed uden bopælspligt
Spændende ejerlejlighed med dejlig beliggehed på Gråsten Havn. Ejerlejligheden har den
mulighed, at den både kan benyttes som feriebolig og helårsbolig. Ferieboligerne
fremstår med rød træfacade med hvide gelændere, fliser samt vindues- og dørelementer.

Bolig m2 135
Stue/vær 2/3 Opført 2007

Etage 1

NYHED

GRÅSTEN ØSTERSØVEJ 6
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Sagsnr. 1478

Kontant 348.700
Mdl. boligydelse 4.562

Pæn fritliggende andelsbolig i
Broager
Rødstensandelsbolig få hundrede meter
fra Broager centrum, med indkøb af både
daglig- og detailvarer, Broager skole og
sportshal og meget mere. Broager er en
naturskøn by, nær Vemmingbund og
Flensborg Fjord. Fra byen er der kort
afstand til handelsbyen Sønderborg, samt
kort afstand til den dansk/tyske grænse.

Bolig m2 95
Stue/vær 1/2 Opført 1996

NYHED

BROAGER ARNKÆR 4
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VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

 7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten   6300@estate.dk  

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

Sagsnr. 1462

Kontant 1.295.000
Ejerudgift pr. md. 1.463
Udbetaling 65.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.919/4.906

Rødstensvilla centralt i Gråsten
Centralt i Gråsten, ligger denne
rødstensvilla. Fra villaen er der gåafstand
til kommunal skole og børnehave, indkøb
af daglig- og detailvarer, fritidsaktiviteter,
offentlig transport i tog- og busstation og
meget mere. Til huset hører en stor
garagebygning med god værkstedsplads,
samt en pæn anlagt have med diverse
hyggekroge.

Bolig/kld. m2 104/60
Stue/vær 1/2 Opført 1951

Grund m2 680

NYHED

GRÅSTEN KIRKEGÅRDSVEJ 37
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Sagsnr. 1452

Kontant 795.000
Ejerudgift pr. md. 1.179
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.641/3.015

Hyggelig ejendom med udsigt
til Flensborg Fjord
Ejendommen beliggende tæt på Gråsten
som byder på gode indkøbsfaciliteter m.v.,
kort afstand til Flensborg Fjord og
Gendarmstien med den skønne natur.
Stor lys havestue, hvorfra der er udsigt til
vandet og udgang til syd- og vestvendt
altan. Hyggelig gårdhave samt velanlagt
have. Garage med værksted.
Et ældre, men hyggeligt hus med mange
muligheder.

Bolig m2 166
Stue/vær 3/2 Opført 1875

Grund m2 774

NYHED

RINKENÆS NEDERBYVEJ 27
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Sagsnr. 1495Kontant 845.000
Ejerudgift pr. md. 1.318
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.867/3.205

1 plans rødstensvilla centralt i Padborg
Pæn rødstensvilla i hyggeligt boligkvarter i Padborg. Fra ejendommen er der gåafstand til
børnehave, samt kort afstand til indkøb og offentlig transport i tog- og busstation.
Desuden er der få km til indkøb i Fleggaard, den helt nye Lyreskovskole i Bov og mere.

Bolig m2 120
Stue/vær 1/3 Opført 1984

Grund m2 500

NYHED

PADBORG MOSEVÆNGET 2
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

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 murer- og 
betonarbejde samt 
hovedentreprise

Ingen opgave er for lille

Tlf. 74 67 04 56 
info@rudebeck-byg.dk

Industrivej 7 · 6330 Padborg

Alt i tømrer-,
snedker-, tag- samt
glarmesterarbejde

Telefon: 74 67 14 93  ·  hh@byggemester.dk

SALG AF
 Køkkener
 Vinduer
 Døre

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

v/ malermester

Per Møller Ihle

Vi lægger vægt på 
folks tilfredshed

Dagens ret kl. 11.00-21.00
TIRSDAG den 12. Kotelet i fad med ris

ONSDAG den 13. Dansk bøf med rødbede

TORSDAG den 14. Stegt fl æsk med persillesovs

FREDAG den 15. Ungarsk gullasch med mos

LØRDAG den 16. Lasagne med salat

SØNDAG den 17. Paprika gullasch med mos

MANDAG den 18. Biksemad med spejlæg og bearnaise

Industrivej 20 • 6330 PADBORG • 74671203

Kun 65,-

DØGNÅBEN

Smørrebrød
3 stk.

for kr. 69,-

Smoothies

fra kr. 29,-MAD UD AF HUSET
Kontakt os for bu� et- eller menuforslag

Bu� et 
Alle dage
fra kl. 17.30-21.30

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

Lige ved
Zur Krone

Voksen
14,90 €

Børn t.o.m 10 år
7,50 €

Åbningstider: Mandag - søndag kl. 17-22 / Tirsdag lukket

LUKKET
HVER

TIRSDAG

Bitten Haase fylder 40 år

Af Ingrid Skovbo Johannsen

Butiksindehaver Bitten 
Haase, Jensen Ure 
Guld og Sølv, i Padborg, 
fyldte 40 år i søndags

Det er en glad og positiv 

kvinde med ben i næsen, 
som nu er rundet de fire 
årtier.

Den private fest for 
familie og venner er blevet 
holdt, men nu kommer 
festlighederne i butikken. 
Her får kunderne de 

kommende dage mulighed 
for at opnå rabat på alle 
varer fra onsdag morgen og 
ugen ud.

Ud over sin 40 års fødsels-
dag fejrer Bitten Haase, at 
hun har 15 års butiksjubi-
læum i Padborg, hvor hun 

startede efter endt uddan-
nelse i Odense. Desuden 
kan hun fejre 9 års fødsels-
dag som selvstændig.

Og samtidig bliver det 
flotte logo og helt ny facade 
og navneændringen til 
"Jensen ure- guld -sølv” 
også en realitet i Padborg, 
så det er ens i begge 
butikker.

Virksom
Bitten Haase har både fart 
på i arbejdslivet, men også i 
privatlivet.

Under sin uddan-
nelse mødte hun nordjyden 

Michael Haase. Og det jo 
set før at sønderjyder og 
nordjyder går godt i spænd. 
Det er også tilfældet her. 
Parret er fælles om at være 
selvstændig erhvervsdriven-
de og samtidig har de fået 
tre dejlig børn, Mikkel 14 
år, Laura 12 år, og Oliver 
på 9 år.

Udover familien, de 
to butikker, bliver den 
sparsomme fritid brugt på 
frivilligt arbejde i Bov IF 
Gymnastik, hvor Bitten 
Haase er formand samt i 
Padborg Shopping, hvor 
hun også lægger mange 
kræfter i de gode og spæn-
dende arrangementer i 
grænsebyen. 

Det er også med til at 
trække kunder til fra et 
stort opland.

”Vi har kunder, der 
kommer fra Tønder i vest, 
til Gråsten i øst og rigtig 
mange kunder syd for 
grænsen har i årenes løb 
valgt at handle familiens 

smykker hos os. Det er 
ligefrem blevet en helt 
tradition”, fortæller Bitten 
Haase alt i mens hun lige 
besvarer et telefonopkald 
samt et spørgsmål fra en i 
kunde i butikken.

Sjovt at gå på arbejde
”Jo, det er en alsidig hver-
dag med mange forskellige 
opgaver, og netop alsidig-
heden gør, at det er ekstra 
sjovt at gå på arbejde”, 
nævner Bitten Haase.

”Fremstilling af unika 
smykker, er jo min lille 
passion. Om kunden vil 
have lavet af nyt eller kom-
mer med gammelt guld 
eller sølv, er ikke det, der 
betyder noget. Det er selve 
processen fra snakken med 
kunden til fremstilling og 
til, at jeg kan aflevere det 
færdige resultat til kunden, 
som er en fantastisk glæde 
for mig”, fortæller Bitten 
Haase, som altid glæder sig 
til at hilse på kunderne. 

Karin Holm, Bitten T. 
Haase, Jane Jørgensen og 
Birgit Christensen. 
 Foto Ingrid Skovbo Johannsen



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

Gratis samtale med en erfaren advokat om skifte- og arveforholdende
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KIRKE
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FELSTED KIRKE
Søndag den 17. september kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 17. september kl. 9.00
ved Michael Ravnholt Westh 

VARNÆS KIRKE
Søndag den 17. september kl. 10.00
ved Mai-Britt Josephsen Knudsen

BOV KIRKE
Søndag den 17. september kl. 14.00 
ved Maria Louise Odgaard Møller 

KOLLUND KIRKE
Søndag den 17. september kl. 9.30 
ved Maria Louise Odgaard Møller

HOLBØL KIRKE
Søndag den 17. september kl. 10.00
ved Marlys A. Uhrenholt.

Bov-Padborg Begravelsesforretning
- en del af Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Martin Good 

Tlf.: 74 67 35 15 - Døgnvagt 70 12 20 12 
www.rabol-jorgensen.dk - mail: post@rabol-jorgensen.dk 

• En værdig og smuk afsked

• Afdødes ønsker i centrum

• Erfaren hjælp til det praktiske

• Respektfuld hjælp til det svære

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

Onsdag den 13. september 
kl.19.30 i Kollund kirke

Kollund kirke danner rammen om et usædvanligt 
show med duoen Rødkål og Sauerkraut, som har 

baggrund inden for skole, musik og teologi.

Showet fortolker populære 
musikstykker som de ville have taget 
sig ud, hvis det var Martin Luther, der 

havde haft sin fi nger med i spillet. 
Det er både sjovt og tankevækkende, 

og utroligt underholdende.

Alle er velkomne,
og det er gratis at deltage

Arrangør Bov sogn

Satireshow for voksne

En stor og hjertelig tak

for venlig deltagelse ved vores kære

Annemi Jørgensens
død og bisættelse fra Bov Kirke.

Tak for blomster, varme hilsner og tanker,
samt for donation til Hjerteforeningen.

En særlig tak til personalet på Birkelund Plejecenter, 
for god, kærlig og omsorgsfuld pleje, 

samt til præst Maria Louise Odgaard Møller, 
for den hjertevarme tale i kirken.

Sidst, men ikke mindst, 
en stor tak til bedemand Rie Rabøl Jørgensen  

På familiens vegne

Flemming og Tove

Dødsfald
Jytte Petersen, Bov, er død, 
79 år. 

Fremtidens skov
Af Ditte Vennits Nielsen

Naturstyrelsen inviterer 
lørdag den 16. september 
kl. 10-12 på køretur i 
Frøslev Plantage.

Naturstyrelsen er ved at 
lave en ny 15-årsplan for 
skovene i Sønderjylland, 
og har derfor brug for gode 

forslag til, hvordan planta-
gen og skovene i området 
kan blive endnu bedre for 
naturen og alle, som bruger 
den.

 ”Har du ønske om f.eks. 
bestemte træarter, genop-
retning af moser og nye 
anlæg af stier, så kom og få 
en snak med skovens folk”, 
lyder opdordringen fra 
skovrider Inge Gillesberg.

Der køres i egne biler 
rundt i Frøslev Plantage. 

Glade vindere i Bentes Shop

Bente Smedegaard markerede forleden åbningen af sin nye dametøjsbutik med uddeling af præmier til kunder, som deltog i en 
konkurrence.Butiksindehaver Bente Smedegaard (th) sammen med de glade vindere Gurli Jessen, Mie Petersen, Margrethe 
Conrad Buck, Sanne Mammen, Anne Mette Toustrup og Martha Petersen, som sidder. Foto Ditte Vennits Nielsen

2



Åbent alle 
ugens dage

7-21

Gælder fra onsdag den 13. september til og med lørdag den 16. september

Harkærvej 3 • 6340 Kruså

Købmand
Kim
Nicolajsen

Karolines revet 
pizzatopping 
200 g

Det gode rugbrød 
eller hvedebrød
Flere varianter
625-1025 g

Dansk ovnklar � æskesteg 
uden ben, med ridset svær

REMA1000 
Cupnudler
Kylling eller oksekød 

65 g 

Pr. stk

 5.-
25,00 pr. kg

Pr. stk

 10.-
Max 16,00 pr. kg

Pr. ½ kg

1695
33,90 pr. kg

Pr. stk

 3.-
46,15 pr. kg

Ved køb af 
mere end 6 stk. 
pr. kunde pr. 
dag er prisen 
11,50 pr. stk.

Ved køb af 
mere end 6 stk. 
pr. kunde pr. 
dag er prisen 
19,95 pr. stk.
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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

Den store Hallmann glidende overgangs studie:

BLIV EN AF 100 
TEST-PERSONER!
Tilbudspris for glidende overgangsbriller inkl. Premiumbrilleglas 
MADE IN GERMANY og udvalgte stel
kun

2.500,–* 

kr. i stedet for 6.500,- kr.

AFTAL EN TID!

Padborg, Torvegade 4, Tel. 74673070 • Sønderborg, Perlegade 63, Tel. 74422300 • Aabenraa, Søndergade 6, Tel. 74623470 • Optik Hallmann Vojens ApS, Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

GRATIS
Synstest

Brilleforsikring

Brilleservice

BOOK DIN 

GRATIS 

SYNSTEST PÅ

optik-hallmann.dk

*Et stel fra mærket Vienna Design til en værdi af 600,- kr., Premium glidende overgangsglas, plastik 1,50 inkl. super antire� eks, hærdning og cleancoat. Ved andre optiker koster briller fra 6.500,- kr.

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

�

Seniorkoncert 
med smuk

Onsdag den 27. september kl. 14
i Grænsehallerne i Kruså

En forrygende oplevelse sidste år, som vi håber at gentage.

Entre med kaffe og kage kun kr. 50,-

Tilmelding ikke nødvendig.

Alle er velkomne.

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Bov
Vi gør en forskel 
- med din støtte

Pris pr. person

kr. 150,- 

LAH afholder 

Efterårsfest
Fredag den 22. september
kl. 18.30 på Smedeby kro

Menu
Nakkefi let med små timiankartofl er, sovs og 

marinerede grønsager.
Dessert: Is med frugt og råcreme.

Tilmelding seneste tirsdag den 20. september,
og kan ske på Toldboden

eller på kontoret i Kruså eller til Sydbank på
reg. 8065 konto 00011102219 eller på mobilepay 

30246532. Tilmelding er bindende.
Kom vel mødt og lad os få en 
hyggelig aften i godt selskab.

Med venlig hilsen
LAH

afholder

Sensommerlotto
Onsdag den 20. september

på Bov Kro kl. 19.00 
Mange fi ne gevinster – 54 spil 

Lottospillet afholdes som 
duppespil på engangsplader 

Spilleplader sælges i sæt à kr. 130,-
18 spilleplader med hver 6 kort spilles 

– 1 række 2 rækker og 3 rækker 
– puljespil og pausebanko 

– mange fi ne gevinster & 2 pengespil.

Amerikansk lotteri ved Æ’ Venner 
med fi ne præmier

Husk medlemskort – gæstekort kan købes 

Dørene åbnes kl. 17.30 
Bestyrelsen

Søren Outzen udtaget 
til Team Rynkeby
Af Ditte Vennits Nielsen

36-årige Søren Outzen 
fra Kollund er udtaget 
til Team Rynkeby 
Sønderjyllands hold, 
som næste år skal 
cykle de 1.250 km til 
Parist. 

Søren Outzen er direktør 
hos Krone Fleet. I fritiden 
cykler han så meget, han 
kan.

Det har han gjort i 7 år. 

Dels alene, dels sammen 
med naboer, men også med 
Team N&K Spedition fra 
Esbjerg.

"Jeg er i Esbjerg ca. 1 gang 
om ugen, og så cykler vi op 
til 100-150 km af gangen", 
fortæller Søren Outzen.

Det var egentligt hans 
kone, Lene, som synes, at 
nu var tiden kommet til, 
at han skulle melde sig til 
Team Rynkeby.

"Vores to piger er nu 
så store, at jeg kan træne 

lidt mere. Når træningen 
tager meget af fritiden, 
er det nemmere med lidt 
større børn", smiler Søren 
Outzen, som glæder sig helt 
vildt til udfordringen. Både 

fordi det giver motion, men 
også fordi, der et et stærkt 
sammenhold på holdet og 
naturligvis også fordi cykel-
rytterene samler penge ind 
til kræftramte børn. 

Søren Outzen cyklede i 
sommer til Alpe D´Huez. 
Her har han netop nået 
toppen.
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Jensen
URE - GULD - SØLV

Landsdækkende 
bytteservice

Torvegade 23 - Padborg
Tlf. 74 67 32 74

Vi fejrer Bittens 40 års fødselsdag 
og 15 års butiksjubilæum.

Onsdag - torsdag - fredag - lørdag
giver vi

15% rabat
på alt i hele butikken

undtaget reparationer og gavekort. 

Vi er i ugens løb vært ved 
lidt godt til ganen
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Hørt ved Lyren 

Gaven fra Holbøl Me-
nighedsråd til den nye 
sognepræst i Bov Sogn, 
Maria Louise Odgaard 
Møller var den søn-
derjyske bog "De føest 
1000 ord å synnejysk", 
som pigen fra Fyn nu 
er begyndt at terpe i.

Birgitte Urwald fra Bov 
har i løbet af 4 uger 
besøgt Europas to yder-
punkter Nordkap og 
Gibraltar. I Nordkap 
oplevede hun mid-
natsolen og i Gibraltar 
nød hun en fin udsigt 
til Afrika i strålende 
solskin. Strækningen 
på 5.800 km blev for-
delt på fly og bus

Claus C. Clausen, der 
har rødder i Smedeby, 
har nået sit mål og er 
kommet hele vejen til 
Sparta i Grækenland. 
Han har vandret alene 
langt det meste af vejen 
og har nu fundet den 
indre ro i sig selv.

Bov IF U12 fodbold-
drenge spillede i week-
enden mod Gråsten - og 
vandt med hele 10 - 1.

Produktionshøjskolen 
Meritten, der er flyt-
tet fra Bov til Røde-
kro, var torsdag på 
Rømø for at se et stort 
Herkules fly lande på 
stranden.

Der mødte 31 spillere 
op til skatspil på Hol-
bøl Landbohjem.

Aftenens vinder blev 
Orla Rodenberg, Pad-
borg, med 2.572 point 
foran Lasse Nissen, 
Vilsbæk, med 2.500 
point og Åge Juhl, 
Padborg, med 2468 
point. 

Sensommer
fest

i skoven

Og der er gratis entré -
Øl, vand og vin - grillpølser - kaffe, the og kage

KAN købes.

- Vi ses, ikk?
Hilsen og på gensyn

alle heksene i Heksehuset

+45 42 94 75 70

«Så går vi 
til asfalt-

bal...»

 med musik 
leveret af

+
4
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KONCERT
Lørdag den 7. oktober kl. 19 i hal 3

Harkærvej 13, DK-6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
www.gransehallerne.dk
kontor@gransehallerne.dk

Billetter kan købes via www.gransehallerne.dk

Annonce - Kvart side Bov Bladet - Koncert.indd   1 10-08-2017   07:19:27

Læs mere på nst.dk eller udinaturen.dk

Kom med på en køre-
tur i Frøslev Plantage 

lørdag den 16. sept. 
kl. 10-12

Vær med til at præge fremtidens skov!
På lørdag er der mulighed for at komme en tur rundt i 

Frøslev Plantage i egen bil, hvor du sammen med 
Naturstyrelsen skal se på nogle af naturperlerne i plan-
tagen. På turen bliver der fortalt om hvordan plantagen 
skal udvikle sig i fremtiden, og du kan selv komme med  

dine ønsker og input.

Arrangementet starter kl. 10.00 på den store p-plads 
ved hovedindgangen til Frøslevlejren (Lejrvejen).

En sten på krigens vej
Af Torben Ølholm

Søndag den 24. september 
kl. 11.00 mødes en flok 
borgere fra Bov og Holbøl 

Sogne på Kollundbjerg for 
at mindes syv unge mænd. 
De blev dræbt, da deres 
tunge Halifax II bombefly 
fra Royal Canadian Air 

Force den 24. september 
1942 klokken 04.08 
ramte jorden i Elsø Mose. 
Flyet deltog i et angreb 
på Flensborgs skibsværft, 
der byggede u-både. Det 
blev indfanget af de skarpe 
tyske lyskastere og ifølge 
officielle oplysninger skudt 
ned af det tyske antiluft-
skyts. Alle syv blev begravet 
på Aabenraa Kirkegård. 

Halifax W1274 var et 
af ti bombefly fra den 
canadiske eskadrille 405, 
der den nat  sammen med 
atten andre bombere fra 
flere eskadriller udførte 
et angreb i lav højde mod 
Flensborgs skibsværft. Det 
blev ikke noget succesfuldt 
togt. De allierede mistede 
fem fly ud af 28. De to over 
Flensborg-området. Og re-
sultaterne var små.  Flyenes 
spræng- og brandbomber 

blev kastet over et meget 
stort område. Og flyene 
havde tilsyneladende svært 
ved at finde målet. 

Halifax W1274 blev 
låst fast i lyskeglerne fra 
lyskastere ved Hønsnap, 
Kollund og Holbøl. 
Luftværnsartilleriet i 
Kollund fik sig skudt ind 
på det. Og da flyet fra nord 
kom ind over Elsø Mose 
ved Hønsnap, gik det ind i 
et dyk, medens lyskasterne 
holdt det fastlåst hele vejen 
ned. Om flyet var ramt, 
eller det blev et offer for det 
forvirrende helvede, der var 
i luften, med lyskasternes 
skarpe kegler og eksplode-
rende granater, ved vi ikke. 
Men ifølge de officielle 
tyske oplysninger tillagdes 

nedskydningen 1. Batteri af 
306. Artilleriafdeling i sam-
arbejde med 1. Kompagni 
609. Lyskasterbataljon. Det 
var en af de nætter, hvor 
Flensborgs luftforsvar var 
meget aktivt. 

Hvert femte år mindes 
Historisk forening for Viis 
Herred de syv unge mænd 
fra RCAF ved den sten, 
som foreningen har sat 
til deres minde. Og også 
denne gang vil der blive 
lagt blomster og kranse, en 
fanekommano vil sænke 
fanerne til ære, og man 
vil synge de samme vers, 
som da stenen blev sat. 
Måske kommer også to af 
Flyvevåbnets F-16 fly ind 
over med en hilsen. Og 
retræten vil lyde.  

Det var et Halifax fly, som 
styrtede ned på Kollundbjerg 
i 1942.
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Vi har også LongLife olie til din bil

Bilvask
fra

Dæk
Bremser

Udstødning
Reparationer

Olieskift uden

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

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

ÅBNINGSTIDER Man. - fre. 09.00 - 17.00 · Lørdag 09.00 - 14.00

Olieskift 
   & Bilvask

Olieskift
med filter fra 200,-

45,-

Lukket alle lørdage i juli, august samt december

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

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

Torvegade 25 • 6330 Padborg

÷20% 
Små el-artikler

Smedeby Hudpleje
ved aut. kosmetolog/linergist Jonna Vollertsen

Padborgvej 99 · 6340 Kruså · Telefon 23 41 16 78
www.smedebyhudpleje.dk

Permanentmake up
Er som navnet siger, en make-up 
som ikke skal skabes fra bunden 

hver eneste morgen.
Du får den lagt èn gang 

hos linergisten, og så har du en 
make-up der holder i årevis.

Normalpris fra
kr. 3500,-

Arbejdet blir udført med sikkerhed og omhu, du kan 
være sikker på et godt resultat (14 års erfaring)

I uge 37 gives

15% 
på pigmentering af 

læber, eyeliner og bryn

Holdbi Kro holder 
kulinarisk vandretur
Af Ditte Vennits Nielsen

Det er efterhånden 
blevet en fin tradition, 
at Holdbi Kro sammen 
med lokale producenter 
og forhandlere laver en 
kulinarisk vandretur i 
Kelstrup Plantage, hvor 
der vil være smagsprø-
ver undervejs.

En naturvejleder fortæller 
om den smukke skov og de 
sæsonbetonede fødevarer, 
der findes i skoven. 

Arrangementet finder sted 

søndag den 17. september 
kl. 9.30. Turen varer 
ca. 5 timer med pauser 

undervejs. Der sluttes på 
Holdbi Kro, hvor der kan 
købes lidt at spise. 

Bertel Haarder mødte lattermilde Holbøl-borgere

Af Gunnar Hattesen

Det var en veloplagt 
Bertel Haarder, som 
forleden besøgte sit 
fødesogn.

"I mit pas stod der indtil 
fornylig Holbøl Sogn, 
men det er nu rettet til 
Aabenraa", sagde den libe-
rale idepolitiker kæk foran 
de foran 160 mennesker på 
Holbøl Landbohjem.

Det blev rent ud sagt 

en kanoneftermiddag, 
hvor Bertel Haarder gav 
sin mening til kende om 
Danmarkskanonen, som 
blev søsat, da han var 
kulturminister.

"Danmarkskannonen 
handler om, hvilke værdier, 
som er så vigtige, at vi skal 
have dem med i fortællin-
gen om Danmark", sagde 
det garvede folketingsmed-
lem og tidligere minister, 
som siden systemskiftet i 
1901 er den politiker, som 

med sine 22 års ministe-
rerfaring har siddet længst 
minister.

"Indvandredrengene skal 
have ind i hovedet, at der 
er ligestilling i Danmark. 
Vi har tillid til vore myn-
digheder. Vi er verdens 
mindst korrupte land. 
Vores velstand hænger 
sammen med, at vi har 
tillid til hinanden", sagde 
Bertel Haarder, som har 

rødder i det grundtvigske 
højskolemiljø. Han glædede 
sig over, at Folkekirken har 
over 4 millioner medlem-
mer, mens DBU har 2 
millioner medlemmer og 
DGI har 1,5 millioner 
medlemmer.

Bertel Haarder slog til lyd 
for større tydelighed om de 
værdier, som vi vil holde 
fast ved.

"Vi skal lære udlændinge 
om vore danske værdier. De 
skal vide, hvilket land, de 
er kommet til", sagde Bertel 
Haarder, som appelerede 
til, at der skal synges mere 
i folkeskolen og fortæl-
les mere om vore kristne 
værdier, som vi skal stå fast 
på. 

Fakta
De 10 værdier i Danmarkskanonen, som er vores 
fælles DNA: Den kristne kulturarv, Det danske 
sprog, Foreningsliv og frivillighed, frihed, frisind, 
hygge, kønsligestilling, lighed for loven, tillid og 
velfærdssamfund.

Bertel Haarder var på hjem-
mebane på Holbøl 
Landbohjem, og gjorde et 
stærkt indtryk på talerstolen, 
da han talte om dansk kultur 
og sit eget liv.

 Foto Jimmy Christensen  
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Sabines Zoneterapi
Ved Gruben 22 · 6340 Kruså · Tlf. 22838965

www.sabineszoneterapi.dk · sabineszoneterapi@mail.dk

Vi ønsker alle et
godt grænseløb

 online 
booking via 
hjemmeside

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Sækko Solutions ApS · Thorsvej 11, 6330 Padborg · Tlf.: 35 55 50 50

MalermesterMomme

v/Carsten Momme, Skovbakken 16, Kollund, 6340 Kruså
Tlf.: 74 67 85 62

Danske Malermestre

MalermesterMomme

v/Carsten Momme, Skovbakken 16, Kollund, 6340 Kruså
Tlf.: 74 67 85 62

Danske Malermestre

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Bovvej 27 · 6330 Padborg · Tlf: 74 67 30 38
Mail: cs@cs-autotransport.dk

Vi ønsker alle et godt grænseløb

w

Spølbækvej 4-6 | 6330 Padborg | Tlf. 74672790 
www.harm-mammen.dk  | post@harm-mammen.dk

VI ØNSKER ALLE ET
GODT GRÆNSELØB

Møllegade 3, DK-6330 Padborg, Tlf. 74 37 60 90

Vi ønsker alle et 
godt grænseløb

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Plantagevej 3, 6330 Padborg • Tlf. 74 67 02 00

PADBORG

ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

Ønsker god medvind

GRÆNSELØBET
Lørdag den 16. september 2017 — start kl. 14.00

Tlf. 74 67 04 56 info@rudebeck-byg.dk

VI ØNSKER ALLE ET
GODT GRÆNSELØB

Gejlåvej 12 ∙ 6340 Kruså
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil +45 21914455

Alter Kirchenweg 83 ∙ D - 24983  Handewitt

mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

Vi ønsker alle
et godt grænseløb

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Torvegade 25 • 6330 Padborg

Vi ønsker alle et
godt grænseløb

Jens P. L. Petersensvej  ·  1 Frøslev, 6330 Padborg
Tlf. 7467 0600  ·  info@froeslev.dk

Vi ønsker alle et godt grænseløb

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

Vi ønsker alle et
godt grænseløb

Kollund Privathospital
Bredsdorffvej 10, Kollund - 6340 Kruså
Telefon +45 53845075
Book online på www.vivianhede.dk

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Industrivej 1 - Padborg  •  Tlf: 27 57 49 19  •  

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Vi ønsker alle et 
godt grænseløb

Eksportvej 10, 6330 Padborg  • Tlf. 73 30 03 00

Padborg Park Flyvepladsen 10 - Vesterbæk DK-6330 Padborg 
Tel: +45 7460 8093 / Mail: info@padborgpark.dk

Husk 
Finaleløb 

8. oktober

Vi ønsker alle et godt grænseløb
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Møllegade 2B, st.
6330 Padborg
Tlf. 74 67 15 15

padborg@revisor.dk

Vi ønsker alle et 
godt grænseløb

REVI
SION
SCEN
TRET

SDS Padborg ∙ Industrivej 19 ∙ 6330 Padborg
Tlf. 76 15 32 00 ∙ www.sds.dk

Vi ønsker alle et godt
grænseløb

DK-6330 Padborg • www.hpt.dk

Vi ønsker alle 
et godt grænseløb

Transport  Lager Logistik -25ºC/+25ºC

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Bovvej 27A, Padborg - Tlf. 5194 00 82 - www.riemeyer.dk

Harkærvej 3 • Kruså

Vi ønsker alle et
godt grænseløb

Købmand
Kim

Nicolajsen

GRÆNSELØBET
Lørdag den 16. september 2017 — start kl. 14.00

Vi ønsker alle et godt grænseløb

Nørregade 22, Padborg
Telefon: 71 74 17 10

Vi ønsker
alle et

godt grænseløb

Landsdækkende bytteservice

Jensen
URE - GULD - SØLV

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Vi ønsker alle et
godt grænseløb

Nyform Kruså
Flensborgvej 16 ∙ 6340 Kruså

T: 74 67 58 93 ∙ E: krusaa@ny-form.com

og mange flere kendte mærker...

SPOTPRISER

nyform Skagen 
Sct. Laurentii Vej 51C, 9990 Skagen

Åbningstider
Mandag - Fredag  10.00 - 18.00
Lørdag - Søndag 10.00 - 15.00

÷50%
Kig ind og 

gør et kup!

Vi fratrækker 50% på alle varer med hvidt prismærke

Der gives ikke yderligere rabat på i forvejen nedsatte varer

Tilbuddet gælder ikke i MIO MONDO afdelingen.

Norman 
Rudbeck

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

Vi ønsker
alle et

godt grænseløb

Vi har også LongLife olie til din bil

Bilvask
fra

Dæk
Bremser

Udstødning
Reparationer

Olieskift uden

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

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

ÅBNINGSTIDER Man. - fre. 09.00 - 17.00 · Lørdag 09.00 - 14.00

Olieskift 
   & Bilvask

Olieskift
med filter fra 200,-

Vi ønsker
alle et
godt grænseløb

600 tilmeldte til Grænseløbet
Af Gunnar Hattesen

Tilmeldingen til det  33. 
Grænseløb stræmmer 
ind. Der er netop nu 
tilmeldt 600 løbere.

Løbet afvikles lørdag den 

16. september med start 
og mål ved Grænsehallen i 
Kruså.

Rigspolitiet har givet 
dispensation, så danske 
statsborgere ikke skal med-
bringe pas under løbet på 
den lange 11,3 km rute.

Formanden Morten 
Harmuth er særdeles 
tilfreds med tilladelsen, 
men ærgrer sig over usik-
kerheden for løberne i nogle 
dage.

"Sund fornuft sejrede 
til sidst. Dog mangler vi 
tilladelse fra Udlændige, 
Integrations- og 

Boligministeriet for de 
udenlandske løbere, men 
den forventer vi at få inden-
for få dage", siger Morten 
Harmuth.

Den lange rute er via 
Kollund Skov gennem 
den smukke Kobbermølle 
og retur til Kruså på 11,3 
km, hvor løberne krydser 
den dansk tyske grænse 
2 gange. Løberne på den 
korte rute passerer ikke 
grænsen.

"Løbere på den lange rute, 
som tilmelder sig på løbsda-
gen skal huske at have pas 
med, da vi administrativt 
ikke kan nå at sende pas 
oplysninger til det danske 

politi på selve dagen", fast-
slår Morten Harmuth.

Igen i år deltagerne 
skolebørnene fra Aabenraa 
Kommune gratis i løbet, 
hvis de tilmeldes via skoler-
nes kontaktperson.

Fjordvejen vil være afspær-
ret om lørdagen fra kl. 
14.00 til 16.00 i forbindelse 
med afvikling af løbet.  
Derudover vil der i start-
området være afspærring af 
sikkerhedsmæssige årsager 
for  løberne, men der kan 
forsat parkeres ved pladsen 
til højre for Grænsehallen, 
ligesom Arla venligt har 
stillet deres P-plads til rå-
dighed for deltagerne. 

Formand for Grænseløbet 
Morten Harmuth.
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NYHED

YUH
Bord-, Gulv- og Væglampe
fra september 2017
Design: GamFratesi

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

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

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 lokale håndværker BovAvis

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

Salg & service
af hårde hvidevarer

• 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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

300 gratulanter til biks og bajer
Der var et stort rykind 
af gæster, da direktør 
Anders Overgaard 
Pedersen fejrede sin 40 
års fødselsdag.

Over 300 gæster kig-
gede i løbet af dagen forbi 

Signmeup for at gratulere, få en hyggelig snak og få 
serveret biks og bajer. 

Jeanette Ryom Søndergaard 
og Anders Overgaard Bech 
Pedersen var glade for det 
store rykind af gæster.
Der var hoppeborg, popcorn, 
slush Ice og en vild tyr. Her 
er det Jeanette og Anders 
Overgaard Pedersens datter 
Laura på 12 år, der prøver 
kræfter med tyren.

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Südermarkt 9
24937 Flensburg
0461 - 24520 www.essen-in-flensburg.de / .dk

...Jetzt wird’s heissss!...

Gratis parkering når du besøger vores restaurant.... 
(til parkeringshuset Rote Strasse 15-17)
Sådan gør du! Aflevér billetten i restauranten og få 
refunderet beløbet.

Steaks
tilberedt på lavagrill 
flere variationer...
Dubrovnik-
Balkan 
specialeter

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

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

Interessant udflugt til Vestslesvig
Af Per Ihle

Bussen var helt fyldt, 
da Historisk Forening 
for Bov og Holbøl Sogne 
havde inviteret på den 
traditionsrige udflugt 
med journalist Torben 
Ølholm som kyndig 
guide.

Første stop var  
Løgumkloster Refugium, 
hvor forstander Helle 
Skaarup gav en god orien-
tering om kirkens opførelse 
i 1173 og refugiets historie.

Næste stop var Ecco 
i Bredebro, hvor delta-
gerne hørte om opstarten 
af Ecco i 1963 og historien 
omkring stifteren Karl 
Toosbuy.

Tredje stop var Mjolden 
ved Brede Å. Her skete der 
en meget tragisk drukne-
ulykke d. 8 juni 1912, hvor 
8 mennesker druknede i en 
kæntringsulykke ikke langt 
fra land. En af de lokale 
beboere havde dengang 
efter ulykken i 1912 skrevet 

en sang, som Torben 
Ølholm havde fået fat i, og 
trykt i et sanghæfte som så 
blev sunget.

Bussen kørte videre ud 
til Emmerlev Klev - det 
gamle sønderjyske dan-
sested, hvor der i 1960´ 
og 1970'érne var glade 

dage som danserestaurant. 
To tidligere servitricer, 
Christa Schmidt og Olga 
Simonsen, fortalte om de 
kronede dage.

Schackenborg Slot
På Schackenborg Slot stod 
Morten Kleemann klar 

til at fortælle om slottes 
historie og han førte delta-
gerne rundt i slottet, blandt 
andet i legerummet, hvor 
Prins Joachim og Prinsesse 
Maries børn leger, når de er 
på besøg eller overnatning 
på slottet.

På hjemvejen kørte bussen 

ind på Rens Hedegård, 
hvor deltagerne fik 
historien om en berømt 
vildsvinejagt i 1948.

Hjemme igen var delta-
gerne mættet af både gode 
oplevelser, muntre historier 
og ikke mindst de forskel-
lige traktementer og serve-
ringer, som der traditionen 
tro er på denne årlige tur. 

Udflugten med Torben 
Ølholm som kyndig guide 
samlede et halvt hundrede 
deltagere.

 Foto Ditte Vennits Nielsen

5 skarpe til Jacob Damsgaard Nielsen

Navn: Jacob Damsgaard 
Nielsen 
Alder: 39 år 
Bopæl: Bov 
Beskæftigelse: Speditør 
Gift og har 2 børn

Hvilken person har 
ændret dit liv?
”Det har min kone Lene, 
der har givet mig et helt 
andet syn på mange ting. 
Før dyrkede jeg håndbold 

og fodbold, nu laver jeg 
mange andre ting”.

Husker du jeres 
bryllupsdag?
”Ja, for jeg har fået den 
tatoveret på mit bryst. Det 
er nu nemt at huske, for vi 
blev gift den 11.11.11. Lene 
får altid en buket roser 
og så spiser vi en lækker 
middag hjemme. Det er 
som regel en T-bone steak 

og en god øl til. Vi drikker 
nemlig ikke rødvin”.

Har du en hobby?
”Ja, min sport er min 
hobby. Jeg har netop 

gennemført min første 
Ironman.

Det startede i foråret med 
¼ Ironman i Haderslev, 
dernæst ½ i juni i Jels og 
sluttede af i København for 
nylig med en Ironman”.

Det tog mig 13 ½ time at 
gennemføre, og så var jeg 
i mål 5 kg lettere. Jeg fik 
undervejs problemer med 
min menisk, der hævede, 
og jeg har stadig ondt, men 
det var fedt at gennemføre. 
Jeg har trænet et helt år op 
til og har siden februar haft 
en personlig træner til at 
hjælpe mig igennem”.

Dyrker du yderligere sport?
”Ja, min kone ejer Fit́ n 
Fun, og derfor dyrker jeg 
meget styrketræning, som 
jeg aldrig har gjort før. Det 

er en helt anden trænings-
form, som giver enormt 
meget til ens krop i stedet 
for ”kun at spille bold”. 
Min krop har ændret sig 
meget siden. Lige nu er jeg 
dog meget tynd på grund 
af Ironman, men der skal 
nok komme muskelmasse 
igen”.

Er du endt dér hvor 
du gerne vil være?
”Ja helt bestemt. I mit 

arbejde som speditør 
hos Tricolore sidder jeg i 
eksportsiden  på Holland 
og Belgien, og det er jeg 
vældigt glad for.

I mit privatliv kunne jeg 
ikke få det bedre. Vi har et 
dejligt hus, nogle skønne 
børn og så fylder vores 
sport utroligt meget. Den 
yngste knægt på 5 år er 
allerede en del af teamet 
og elsker at være med i 
fitnesscentret.” 

Jacob Damsgaard Nielsen 
gennemførte forleden en 
Ironman.

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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L u n d t o f t

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 13. september til og med fredag den 16. september 2017.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa - 7468 5109

GÆLDER
KUN FREDAG

Side 8-9Side 8-9

SKARP PRIS

10.-
PR. STK.

PR. STK

10.-
PR. POSE

10.-

PR. POSE

10.-

Taff el chips A38
Flere varianter 
1kg

Hatting 
Naturligvis 
360-400 g 

Pålækker klassikere 
eller frikadelle 
80-200 g

6 STK

100.-
4 STK

25.-

Smørrebrød Brogaards 
Guf

DELIKATESSEN TILBYDER

Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987Tlf: +45 7468 8628 * CVR 17798987

DAME   &   HERRE  FRISØR 
Hasselkær 80, Felsted 

6200 Åbenrå – Tlf. 74 68 62 33

Rykind hos 
vognmand
Hen ved 150 gæster 
mødte op på Kliplev 
Forsamlingsgård for at lyk-
ønske vognmand Mogens 
Jensen med sin 50 års 
fødselsdag.

Gæsterne blev budt på 
helstegt pattegris. Festen 
bød på mange morsomme 
indslag og gavebordet 
bugnede. ■

Sanne Damkjær og Mogens Jensen hyggede sig med de hen 
ved 150 gratulanter i Kliplev Forsamlingsgård.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Bil 
stjålet
En bil blev natten til søn-
dag stjålet på Bjerndrupvej 
i Kliplev.

Det drejer sig om en sølv-
grå VW lupo med lysblå 
fælge og sidespejle.

Bilen har indregistrerings-
nummer UU 26277 ■

Hyggelig fællesspisning i Felsted
Af Gunnar Hattesen

Borgerforeningen for 
Felsted og Omegn 
samlede mandag 
aften 62 mennesker til 
fællesspisning i Felsted 
forsamlingslokaler.

Gæsterne blev budt på 
lasagne med salat.

Rundt ved bordene var 
der en hyggelig stemning, 
som er med til at styrke 
sammenholdet i byen. ■

Samværet var i højsædet ved 
den første fællesspisning i 
Felsted.
 Fotos Jimmy Christensen

340 til koncert i Kliplev

Der kunne ikke klemmes så 
meget som en tilhører mere 
ind i kliplev Kirke, da 
man forleden holdt koncert 
med Die Herren og New 
Hope Gospel Choir. 340 
tilhørere fik taget til at lette 
og stemningen var som aldrig 
før oplevet i kirken.
Foto Søren Frederiksen
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