Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 21 20. may 2014 6. årgang

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

GRÅSTEN
PADBORG

Oldtimerbuffet

Tingleff
guld

Oldtimertilbud

Fredag den 30. maj 2014 kl. 18.30

Serveres der lækker buffet med forskelligt slags kød,
kartofler og salater.
Dessertbuffet m. is, kage, frugt og fromage…
kr.
Husk at reservere bord!
Pr. person

160,-

Den 31. maj gælder hele lørdag
Biksemad med spejlæg m.m. og
lille fadøl eller sodavand

kr.

95,-

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

Dine PC problemer bliver løst
hurtigt, kompetent og høfligt
Hos dig eller mig - også aften / weekend

BEGR ÆNSET
PARTI

Kontakt Allan på telefon 2546 0055
eller e-mail agr@agr-consult.com
AGR Consult i Padborg - www.agr-consult.com
Til private og erhverv

1 stk

29

00

Pakke med 2 stk

HUSK

Oldtimerløbet

Lørdag den 31. maj
Arrangør:
Lions Club
Broager Gråsten

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

5

00

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

maks 6 pakker pr kunde
BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

Rejecocktail
Gyros med ris, tzatziki og pommes frites
Flamberet pandekage med is
Pris pr. person

199,-

Min. 2 personer

Pizza
Ægte Italiensk pizza
så fuglene synger

HUSK! Vi har åbent hver dag fra kl. 11.00 – 21.00
Selskaber op til 50 personer
Konfirmation, begravelse, bryllup, barnedåb o.s.v.

FRIBYG
FRIBYG
TØMRER OG SNEDKERFIRMA

Alt indenfor vinduer og
døre i træ, alu og plast
Renovering og ombygning
samt bådaptering m.m.
Benny Terp Nederbyvej 15 6300 Gråsten
Mobil 28777359
bennyterp@sport.dk

Begivenheden dækkes af

Pr pakke

Forret:
Hovedret:
Dessert:

Toldbodgade 10, Gråsten Telefon 7344 1000

Gråsten - Flensborg tur retur

Coop hvidløgsflute

Menu

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

ALL INCLUSIVE
NYHED − KUN HOS PROFIL OPTIK

3 PRODUKTER
− ÉN PRIS

FRIT VALG I HELE BUTIKKEN

249,-

PR./MD.

FRA KR.

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16 ∙ W W W.PROFILOP TIK.DK
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SUPER
Schulstad
det gode
solsikke
rugbrød

Coop
yoghurt

Graasten remoulade,
sennep eller
ketchup

1 stk

12,Små kartofler
fra Mallorca

1 stk

375 g

10,-,

8,-,

Spanien, kl. 1

Coop pålæg

Änglamark
Solbeskyttelse

Fun eller
Scoop
FLE

ARIA
RE V

N TE

R

650 g

10,Heinz
ketchup
1350 g

1 stk

1 stk

12,-

59,-

50 cl

11,-

Knorr lasagne

Asparges

Steff Houlberg pølser

eller

Spanien, kl. 1
1400 g

375-480 g

lasagnette
270-274 g
1 bundt

1 flæske

1 pakke
1 pakke

15,-

24,BAGEREN

20,-

12,-

GRÅSTEN

BAGEREN

PADBORG

Rughaps

Fuldkornshvede

4 stk

20,Mini kanelsnegle
Mini spandauer

Filone
Franskbrød

Pr stk

Kom ned og se det spændende udvalg

24,-

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

Pr stk

Pr stk

5,-

22,-
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BRUGSEN
8 stk Ringriddere

Gråsten
Padborg
Nakkekoteletter
Ferske eller marinerede

1 pakke

800 gr

5995

50-,
Nakkefilet

Fersk Svinemørbrad
Kg-pris 51,90

Pr ½ kg

Pr ½ kg

2595

1995
DELIKATESSE

8 Skiver Rullepølse med
1 bakke hjemmelavet sky

Hjemmelavet
Kartoffelsalat

3 stk Fiskefrikadeller
Kg-pris 78,43

Landgangsbrød
Kg-pris 100

ca. 650 g

GÆL

F
DER

AN
RA M

DA G
GÆL

F
DER

AN
RA M

Pr pakke

Pr. bk.

255 g

250 g

2495

2995

20,-

25,-

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage 8-19

Telefon 74 67 31 36

DA G

Tilbuddende gælder fra onsdag
tirsdag den
den 22.
21. oktober
maj til ogtilmed
og med
lørdag den 24.
26. maj
oktober
20142013
ellereller
så længe
så længe
lagerlager
haves.
haves.
Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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Gudstjenester og Aktiviteter
Tirsdag den 20. kl. 12.30 ................................ Sogneudflugt Kværs
Torsdag den 22. kl. 19.00 ............................... Menighedsrådsmøde i Kværs Præstegård

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

Kirkegårdsvandring og Provstesyn

Søndag den 25. kl. 11.00 ............................... Konfirmation i Gråsten Slotskirke
Søndag den 25. kl. 19.30 ............................... Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Den årlige kirkegårdsvandring er nyligt overstået. I år havde

Det er ganske enkelt en gennemgang af kirkegårdene; stort

Konfirmation i Gråsten Slotskirke
Søndag den 25. maj kl. 11.00

vi et nyt Menighedsråd med på vandring idet Rinkenæs jo

og småt – ændringer, mangler, forbedringer, beplantning og

Charlotte Skade Christensen, Kølingbjerg 7, Tråsbøl

er kommet med i det eksisterende Kirkegårdssamarbejdet

vedligehold er bare nogle af de emner, der drøftes ved en

Rasmus Simony Christensen, Højløkke 86, Broager

mellem Kværs, Adsbøl og Gråsten.

fysisk gennemgang på samtlige kirkegårde.

Helle Carlsson Michelsen, Østerbakken 4, Adsbøl

Og hvad vil kirkegårdsvandring sige?

Ugen efter havde vi så Provstesyn; her kommer vores

Thomas Drachmann Pedersen,
Sønderborg Landevej 53, Adsbøl

Provst med en byggesagkyndig rundt og besigtiger alle
bygninger (kapel, kirker, præstegårde og mandskabsbyg-

Kasper Wieland Steffensen, Højtoft 52, Kværs

ninger). Også her bliver alt gået grundigt efter i sømmene;

Julie Sofie Valentin, Avnbøløstenvej 13, Avnbøl

fra kælder til kvist, vinduer, isolering, mangler, ønskede

Marc Vile, Ringridervej 4, Broager

forbedringer, låger til kirkegårdene osv.

Nyvalg i
badmintonklub
Formanden Carsten Clausen
Kock aflagde beretning
på generalforsamlingen i
Gråsten Badmintonklub.


Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen

TRIM DIN HAVE MED STIHL
med uundværlige maskiner til havemanden
BUSKRYDDER
FS 87
Normalpris 2995,-

SPAR 300,-

FORÅRSTILBUD
2695,-

BUSKRYDDER
FS 130

TRIMMER
FS 38
Normalpris 1495,-

Normalpris 4795,-

SPAR 145,-

SPAR 800,-

EL HÆKKEKLIPPER HSE 52
SPAR 100,-

FORÅRSTILBUD
1.350,–

FORÅRSTILBUD
895,–

HÆKKEKLIPPER HS 45
60 cm
Normalpris 2995,-

HÆKKEKLIPPER
HS 56 C-E
60cm sværd vægt 4.5 kg
Normalpris 3895,-

SPAR 500,-

SPAR 400,-

FORÅRSTILBUD
2.495,–

FORÅRSTILBUD
3.495,–

Produkterne findes kun i begrænset mængde

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?
Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan indbringe. Lav provision ved udlejning.
Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43
E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

Tinggårdvej 5, Ragebøl 6400 Sønderborg
www.skoett.dk
Telefon 74 48 66 66

Åbningstider Mandag - Fredag 7.30 - 16.30
Lørdag
9.00 - 12.00

100412

FORÅRSTILBUD
3.995,–

Normalpris 995,-

Gråsten Badmintonklub
samlede 10 deltagere til
årets generalforsamling.
Det var en fordobling i
forhold til sidste år.
Det var givetvis de efterfølgende grillpølser, der
lokkede.
Formanden Carsten
Clausen Kock aflagde en
fyldig beretning.
Kasseren Irene Ravn
aflagde regnskabet, som
viste et mindre underskud
på 7.700 kr., som primært
skyldes engangsomkostninger og et stort
aktivitetsniveau i ungdomsafdelingen. Der var positive

tilkendegivelser til foreningens ungdomsarbejde, samt
indsatsen for at forbedre
omklædningsfaciliteterne.
Carsten Clausen Kock
og Hans-Nicolai Lorenzen
blev genvalgt til bestyrelsen. Susanne Franson
afløste Irene Ravn, som
ikke ønskede genvalgt.
Under eventuelt diskuterede generalforsamlingen
den svage tilgang af nye
spillere i alderen 20-50 år.
Bestyrelsen vil hen over
sommeren arbejde på at
gentænke og synliggøre de
tilbud, klubben har til seniorspillere og motionister.
Klubben har ledige baner
om aftenen og klubben
forventer allerede nu at
udbyde en time eller to
til spillere, som ikke har
en eller flere faste makkere og som gerne vil
udfordres med forskellige
modstandere. 
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SLAGTEREN TILBYDER
Okseflanksteak alm.
eller marineret

PR. ½ KG

49

95

Svinemørbrad

KALKUNUNDERLÅR

PR. ½ KG

430-600 G

9

35.-

95

Klaus Blaske Nielsen og Pernille Aaskov Nielsen har overtaget malerfirmaet Pensel i
Kiskelund ved Kruså.
Foto Søren Gülck

Blaske køber
malerfirma i Kruså
Af Søren Gülck

Malermester Klaus
Blaske Nielsen,
Gråsten, har købt
malerfirmaet Pensel i
Kiskelund ved Kruså.
Malerfirmaet beskæftiger 7
malersvende og 3 lærlinge.
I forvejen beskæftiger Klaus
Blaske Nielsen 8 ansatte.
Købet sker efter at Pensels
stifter, René Petersen,

pludselig døde den 20.
marts.
- Det er naturligvis en
trist baggrund vi overtager
firmaet, men vi er taknemmelige og glade over at
kunne videreføre det velrenommerede malerfirma i
samme ånd, som firmaet er
skabt i, siger Klaus Blaske
Nielsen, som ligeledes er
glad for at kunne beholde
en solid og dygtig medarbejderstab. Logo, biler og

telefonnumre fortsætter
uændret.
Malerfirmaet Klaus
Blaske Nielsen er et familiefirma, der blev grundlagt
i 1976. Dengang skete
det under navnet O. B.
Nielsen.
Udover malerfirmaet driver Klaus Blaske Nielsen og
hans kone Pernille Aaskov
Nielsen også Flügger farver
i Gråsten. 

KUN TORSDAG
OG FREDAG

500 G

Hakket oksekød
8-12 %
MAX. 5 PAKKER
PR. KUNDE PR. DAG

Kom også og se vores

STORE UDVALG AF
KØD TIL GRILLEN

Frikadeller med
kartoffelsalat

Foccasiaboller

På vej mod nullet
Af Louise Johnsen

Interesserede borgere
kan få et langt bedre
indblik i, hvordan vi
i hele Sønderborgområdet kan reducere
CO2-udslippet efter
at Gråsten Bibliotek
har åbnet dørene til
en lille udstilling om
ProjectZero frem mod
2020.
ProjectZero-visionen
tager udgangspunkt i den
samlede CO2-udledning
fra Sønderborg-området i

2007, for til sidst at ende
med et CO2-neutralt område i 2029.
Der er allerede sat rigtig
mange initiativer i søen
og flere er på vej. Planen
- Vejen mod nullet frem
mod 2020 er lavet som en
lille udstilling, hvor alle
borgere kan kigge nærmere
på de tiltag og projekter
virksomheder, kommunen
og ikke mindst alle borgere
i fællesskab skal gøre til
virkelighed.
Konkurrence
ProjectZero vil meget

gerne formidle borgernes
energirenoveringshistorier,
så har du en historie at
fortælle om energirenovering - solceller, isolering,
nye vinduer eller andet,
så kom forbi udstillingen
og udfyld et postkort med
dine kontaktoplysninger.
I forbindelse med udstillingen er det også muligt
at vinde en stor kurv med
alskens lækkerier.
Vejen mod nullet 2020
kan ses på Gråsten
Bibliotek frem til den 31.
maj. 

I

SET PART

BEGRÆN

20.-

FLERE VARIANTER

500 G

25.-

25.-

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 20. maj til og med fredag den 23. maj 2014 eller så længe lager haves
Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-21
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www.optik-hallmann.dk

KOMPLETPRIS
+ EKSTRA BONUS! Rabat Kupon
Alle stel i butikken med flerstyrkeglas

*Når du får høreapparater hos os.

*

1500.-

+ SOLBRILLER
eller læse
eller skærmbrille

*

(i samme styrke / udvalgte stel )

DKK

incl. synsprøve!

* alle stel op til DKK 1000.-

Flensborg

0049 461 17617

Sønder Løgum

0049 4663 189990
Hørecenter:-1894629

Aabenraa

74623470

Esbjerg

75171742

Fredericia

Haderslev

75925950

74536068

Horsens

75611600

Risskov/ Veri Center Ikast
86784337

97154515

Kolding

75531053

3000.-

DKK

Odense

63123230

✂

inkl. super antirefleks
og hærdning

Få en gratis brille med glidende
overgang til en værdi af

Hos os får I: Super små diskrete, behagelige,
digital høreapparater med retnings-bestemt
mikrofon, med den nyeste software.
UDEN egenbetaling og UDEN ventetid !
Padborg

74673070

Ribe/Høm

75441544

Sønderborg

74422300

Vejle

75720512

Vojens

74541550

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

Fodpleje

KLINIK

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

Træffes bedst mellem kl. 8-9
Tlf. 74 65 09 26
Udebehandling foretages
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Optimér din sundhed, træning og velvære
med en velfungerende rygsøjle

GRATIS

Chiropraktik Zentrum
Dansk
screening
autoriseret
Wassersleben
kiropraktor
af din ryg
v/ Hanne Futtrup
Ring og hør nærmere på +49-461-77 49 244
Wassersleben 33, D-24955 Harrislee

1. afkørsel ved Kruså grænse

Saengjan
Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen, Gråsten

Kig ind. Jeg masserer også
uden tidsbestilling eller aftal tid
på telefon 2247 0268
300 kr pr. time

Åbningstider:

Mandag - fredag fra kl. 10-19
Lørdag fra kl. 10-17

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.
De kan indløses hos byens handlende.

Iført smoking var Peder Damgaard en dygtig konferencier og modellerne optrådte med stor ynde.

60 til flot modeopvisning
Af Gunnar Hattesen

Røde Kors Gråsten
holdt forleden modeopvisning af tøj fra
genbrugsbutikken.

arrangementet, siger
formand for Røde Kors
i Gråsten Thomas Brink
Thomsen.
Konferencier var Peder
Damgaard, som i en

elegant smoking præsenterede modellerne.
- De frivillige modeller,
deres hjælpere og alle de
andre frivillige som stod
bag arrangementet forstod

til fulde at leve op til den
høje standard, som er kendetegnet for den nye Røde
Kors butik på Nygade 16
i Gråsten, siger en tilfreds
Thomas Brink Thomsen. 

Billetterne blev solgt på
rekordtid og publikum var
begejstrede over udvalget
og kvaliteten, de blev
præsenteret for. Ikke alene
i tøj, men også i sko, tasker
og ikke mindst de mange
flotte smykker.
- Det var en virkelig
flot aften og et meget
højt niveau gennem hele
Modeopvisningen bød på
smart genbrugstøj.


Foto Jimmy Christensen

Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook
Ansvarshavende
redaktør

Foto Jimmy Christensen

Fotograf

Kontor:
Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13‑15
Fredag kl. 13-15 eller efter aftale
Grafisk
tilrettelæggelse
Graphos Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

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

Grafisk
tilrettelæggelse

Grafisk
tilrettelæggelse

graasten-avis@graphos.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Salgschef
Søren Gülck

Jimmy Christensen
PR-FOTO
Lundtoftvej 4, Kværs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

Tlf. 29 25 95 50

Tlf. 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

redaktion@graastenavis.dk

sg@graastenavis.dk

jc@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

Graphos Grafisk
Industriel Produktion
www.graphos.dk
Conchi García
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GØR EN
FORSKEL

Kirkens Korshær markerede sit 5 års jubilæum i Gråsten.

Foto Jimmy Christensen

Kirkens Korshær
fejrede 5 års jubilæum
Af Inger Grau

Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Gråsten
fejrede forleden 5 års
jubilæum.

Dagens blev fejret med
musik, kaffe og kage.
Det har været 5 fantastiske år med stor opbakning
fra lokalområdet. Mange
afleverer tøj, møbler og

malerier til butikken og
gør det muligt for Kirkens
Korshær at hjælpe de sociale udsatte i lokalområdet. 

den 25. maj til Europa-Parlamentsvalget

SUPERBRUGSEN GRÅSTEN

Friskhakket oksekød
af kødkvæg 8-12%
Fra Kildegaarden

2
stærke
SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag - søndag kl. 8-18

1 kg

59

00
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✁
LÆGE ANNEMETTE ALS
Vi har lukket
Mandag den 26. maj
Tirsdag den 27. maj
Onsdag den 28. maj
og torsdag den 29. maj
Kr. Himmelfartsdag (lægevagten)

Kvinder blev forkælet
Af Søren Gülck

35 kvinder havde købt
billet til en skøn aften
på Benniksgaard Hotel
med dejlig musik, sund
kost, flot hår og perfekt
makeup.

Vi har åbent
Fredag den 30. maj
Ved akut eller uopsættelig behov for lægehjælp
På lukkedage
Kontakt kl. 8.00 – 9.00
Gråsten Lægehus
Ulsnæs 4
på tlf. 7465 1144

Kvinderne fik demonstreret
den perfekte makeup.

Foto Søren Gülck

HUSK SYGESIKRINGSKORT
Hav altid emballagen ved dig
ved medicinbestilling
Husk medicinbestilling senest
fredag den 23. maj

Det var trekløveret Karina
Hansen fra Husets Frisør
i Rinkenæs, Gurli Nielsen
fra Gråsten Boghandel
og Mads Friis fra
Benniksgaard Hotel, der
stablet et arrangeret på bene
fyldt med selvforkælelse.
Aftenen bød på foredrag
af Marianne Marker, som
fortalte om vigtigheden af
sund kost, litteratur, afslapning til musik og hvordan
man vælger den perfekte
makeup, der passer ens hud
og persontype.
Det var en aften, hvor
gæsterne var aktive og
fik mulighed for at teste
makeup på sig selv. 

10
Du
hat als EU-Bürger am
25. Mai Stimmrecht!

LEJLIGHED
GRÅSTEN Gråstenæblet som smykke
Wir fordern dich auf dein Wahlrecht
På Elleygade tæt på centrum med nyt køkken og bad, stue værelse

in DänemarkHusleje
auszuüben
und einen
3995,proeuropäischen Kandidaten zu wählen!

HENVENDELSE TLF. 4017 4207
Det Europæiske Parlament
er fundamentet for
et demokratisk Europa!

GARAGE UDLEJES
Garage udlejes i Rinkenæs. ca 20 m2

Leje kr
800,- ex forbrug
Slesvigsk Parti Sønderborg
Schleswigsche Partei Sonderburg

HENVENDELSE TLF. 5134 7148

VI KAN KLARE ALLE OPGAVER

HUS I VARNÆS UDLEJES
100 m2, 3 værelser
Pris kr. 6000,- plus forbrug

HENVENDELSE TIL 2961 1813

BILLIGERE AT EJE END AT LEJE

Solid 2 fam. ejendom beliggende i Egernsund m/havkig. Muret garage m.
hobbyrum og stor lukket have. Stueplan 123 m2 m. nyt køkken 1. sal 88 m2.
Kontantpris kr. 995,000,

Ingen opgave er for stor eller for lille

HENVENDELSE
TLF. 2320 7442
VI TILBYDER
LØSNINGER PÅ

LEJLIGHED I
GRÅSTEN CENTRUM
– Usorteret affald
– Pap og plast
– Sikkerhedsmakulering
– Affald
–Lejlighed
Aviser
på 71og
m2 reklamer
(stuen) udlejes.
– Flamingo
Udsigt til Slotssøen
– Flasker og glas
Husleje kr. 3700,- + forbrug
– Vinduesglas
– Træ
– Beton, mursten, tegl m.v.
– Jern og metal
– Dåser
– Gips
– Madrasser og tæpper
– Andet efter aftale

HENVENDELSE PREBEN 4028 4051

Af Søren Gülck

Gråsten har fået sit
eget smykke, som
naturligvis forestiller
Danmarks Nationalæble
Gråstenæblet.

LEJLIGHED
I GRÅSTEN

Det erCentralt
Stefanbeliggende
og Karina
udlejes fra
til rolig
lejer
Sönnichsen
Sönnichsen
uden
husdyr
og
børn.desigUre i Gråsten der har
2600 kr ex. forbrug.
netHusleje
smykket.

HENVENDELSE PÅ
TLF. 7465 2653

Smykket kan købes i flere
varianter og størrelser med
og uden ædelsten.
Med hvert smykke følger
et ægthedscertifikat,
der garanterer design og
oprindelse.
Stefan Sönnichsen
Gråsten
Fjernvarme ser
og
smykket somFjernvarme
en oplagt
Sønderborg
gaveidé
dåb,
konfirmaer
røget ved
uklar
med
tion, bryllup,Kommune
studentergave
Sønderborg
om
eller som gave
til den, der
provision
på lånegarantier
rejser
ud
i
verden
og gerne
med tilbagevirkende
kraft.
vil bære et stærkt minde fra
sin hjemby og egn. 

Retssag om millioner

LEJLIGHED
ANDELSBOLIG
IPRIVAT
GRÅSTEN
på 95 kvm. Jørgensby 15, Broager.
Centralt beliggende
udlejes
til roligbad,
lejerbryggers, Soveværelse, to børneværelser
Stue,
køkken,
uden(det
husdyr
børn.
ene og
børneværelse
kan evt. inddrages til stuen)

Sönnichsen Ure har fremstillet et smykke, som forestiller
Pris 303.000 kr.
PÅ
Gråstenæblet.

Husleje 2600 kr ex. forbrug.
Carport, udeskur og have.

HENVENDELSE
TLF. 7465 2653
HENVENDELSE

Foto Søren
Gülck
PÅ TLF.: 6140
1274

Det er nu retten, som skal
afgøre striden.
Gråsten Fjernvarme får
en samlet merudgift på 11
mio. kr. i en samlet løbetid
på 20 år, mens Sønderborg

Fjernvarme får en merudgift på 60 mio. kr. i en
samlet løbetid på 25 år, hvis
dommen den 14. juli går
dem imod. 

LEJLIGHED TIL UDLEJNING
Pænt og nydeligt lejlighed med havudsigt på 100 km med eget bad
toilet køkken, trappe direkte til eget lille lukket have, 3 værelser
og en stor stue, udlejes til rolig lejer helst langtidsleje,
Pris 4000,- + forbrug

HENVENDELSE TEL. 8174 7008

LEJLIGHED I GRÅSTEN
LEJLIGHED TIL LEJE
PR 1 JUNI

PRIVAT ANDELSBOLIG TIL SALG

90 Kvm. lys og nyrenoveret 1. sals lejlighed Centralt i Gråsten udlejes.

Beliggende Maj'kær, Broager
Fritliggende hus 96 kvm med have
Husleje kr. 3.645,- inkl. fællesudgifter

Mdr. husleje kr. 5.000,- plus forbrug. Indskud 3 mdr. husleje
Ingens husdyr
2
3
værelses
lejlighed,
116
m
på 1. sal med altan
i Gråsten bymidte 7
HENVENDELSE PETER CHRISTENSEN,
JERNBANEGADE
Udlejes til ikke ryger. Ingen husdyr

lejen forventes nedsat iår gr. omlægning af lån

Husleje kr. 4400 + forbrug

Andelsbevis kr. 300.000

Overtagelse 1. juli 2014

HENVENDELSE TIL TLF. 6081 0937

Lejlighed er klar til indflytning straks eller efter aftale.

TLF. 7465 1110 ELLER 7465 2413

HENV. TLF. 7465
LEJLIGHED
TIL1031
LEJE
ELLER 2066 6608

3 værelses lejlighed, 116 m2 på 1 sal med altan i Gråsten bymidte.
Udlejes til ikke ryger. Ingen husdyr.

LEJLIGHEDI Iden danske
hærs
fodspor
i 6608
HENV. TORBEN
TLF: 7465
1031 ELLER 2066
GRÅSTEN CENTRUM
Husleje kr. 4400,- + forbrug

186 4

Lejlighed på 71 m2 (stuen) udlejes.
Udsigt til Slotssøen

Husleje kr. 3700,- + forbrug

Planetvej 1-3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 21 20 · Fax 74 65 25 98
E-mail: knud.erik@heissel.dk ★ www.heissel.dk

Gurli Nielsen og Karina
Hansen havde organiseret
kvindeaften.

Foto Søren Gülck

HENVENDELSE PREBEN 4028 4051

ÅBNINGSTIDER
Hver dag kl. 7.00-20.00

med Torben Ølholm

RING 74 65 17 48
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LEJLIGHED Strejke
GRÅSTEN Gråstenæ
er slut
På Elleygade tæt på centrum med nyt køkken og bad, stue værelse

1050 medarbejHusleje 3995,-

dere på Danfoss i Gråsten,
HENVENDELSE TLF.
4017 4207
Nordborg, Kliplev og
Tørsbøl besluttede mandag
morgen at gå på tilbage
på arbejde efter seks dages
2
Garage udlejes i Rinkenæs.
strejke.ca 20 m
Leje kr 800,- exIfølge
forbrugfællestillidsmand
hos Danfoss
HENVENDELSE TLF.
5134Power
7148

GARAGE UDLEJES
TILLYKKE

HUS I VARNÆS UDLEJES

Knallert

100 m2, 3 værelser

Pris kr. 6000,- plus forbrug

En 39-årig lokal

HENVENDELSE TIL
1813
mand2961
overså i krydset Ahlmannsvej og
Sildekulevej i Gråsten sin
vigepligt, hvorefter han

BILLIGERE AT EJE END AT LEJE
Solid 2 fam. ejendom beliggende i Egernsund m/havkig. Muret garage m.
hobbyrum og stor lukket have. Stueplan 123 m2 m. nyt køkken 1. sal 88 m2.

Af Søren Gülck

Electronic, Preben Storm,
gør de det i forventning
Gråsten har fået sit
om, at der kan komme
eget
smykke,
som
en
løsning
på ledelsens
naturligvis forestiller
løntilbud.
Danmarks
Nationalæble
Arbejdsretten
har pålagt
Gråstenæblet.
de
ansatte en bod på 65
kroner i timen. Hertil komDet er Stefan og Karina
mer tabt løn. 
Sönnichsen fra Sönnichsen
Ure i Gråsten der har designet smykket.
med sin knallert kørte ind i
siden på en bil.
Bilen blev ført af en 24årig mand fra Aabenraa.
Politiet udtog blodprøve, da
Centralt beliggende
man mistænkte
knallertkøudlejes til rolig lejer
reren uden
for athusdyr
væreog
påvirket.
børn. 

LEJLIGHED
I GRÅSTEN
Husleje 2600 kr ex. forbrug.

HENVENDELSE PÅ
HENVENDELSE TLF. 2320KIRKENS
7442
TLF. 7465 2653
KORSHÆR
Kontantpris kr. 995,000,

S
va
og
M
et
de
op
S
sm
ga
tio
el
re
vi
sin

Sö
let
G

PRIVAT ANDELSBO
genbrugsbutik
LEJLIGHED
I
Trængsel ved loppemarked
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92
GRÅSTEN
CENTRUM
Rinkenæs holdt deres årlige og loppemarkedet havde til- hjem,
og de blev hurtigt

Loppemarkedet blev lidt af et tilløbsstykke.

Foto Søren Gülck

Beliggende Maj'kæ
Fritliggende hus 96 k

Af Søren Gülck

loppemarked.
Loppemarkedet blev åbnet
af byrådsmedlem Sven
Jensen fra Slesvigsk parti,

Det var trængsel lige fra
starten, da Vennekredsen
på Dalsmarks Plejecenter i

trukket flere professionelle
opkøbere.
Der var mange gode ting
til salg, som kom fra private

Andelsbevis kr. 3
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13
uden for normal åbningstid på tlf. 20Husleje
65 25 73
Lejlighed på 71 m2 (stuen)Henvendelse
udlejes.
kr. 3.645,- inkl.

handlet.
Udsigt til Slotssøen
forventes nedsat iår g
Mange af de besøgende
Vi modtager gerne tøj,lejenbøger,
Husleje kr. 3700,- + forbrug
tog sig tid til at nyde en kop
møbler og andre ting Overtagelse 1. ju
HENVENDELSE
4051
kaffe
og en nybagt vaffel. PREBEN 4028
Afhentning
og udbringning HENVENDELSE
efter aftale
TIL T

Får du ikke længere
vores tilbudsavis?
på

1 stk

Skyrg. Kg-pris 17,00
1000

1 stk

17,-

op
eltærk
bblem
Dosam
er

BEGRÆNSET

49,-

PARTI

12345

12345

SuperBrugsen kæden har ændret i
distributionen af vores tilbudsavis

Kronekilde t
skæreos

d. 12. maj
Mandag d. 13. maj
Tirsdag d. 14. maj
Onsdag

g
Min. 935
maks.
Kg-pris
52,41

BEGRÆNSET
PARTI

12345

Vind

e-fest - se

en surpris

side 20

Pr 1/2 kg

2595
Steff Houlberg
pølser
er

ante
Asti Spumfredi
Man , 75 cl

Italien
52,00
Piemonte,
Literpris

Fersk
Svinemørbrad
Kg-pris 51,90

30 flask
375-480
g. Kg-pris maks.
53,33. Frit valg

1 flaske

39,-

1 pakke/800

Hakket
4-8%
oksekød
61,25
Kg-pris

g

49,-

g Pilsner
Carlsber Tuborg
cl
30 x 33
eller30Grøn
flasker.
valg
Literpris

9,09 + pant.

Frit

95

89
1 pakke

20,rugsen. dk

Tilbuddene

gælder fra

søndag d.

11. maj til

og med lørdag

d. 17. maj

2014. Enkelte

butikker

holder åbent

St.

se superb
Bededag,

Så griller vi!

Hvis du ikke længere får
avisen men gerne vil have den
tilsendt hver uge så udfyld
nedenstående og aflever den
i din lokale SuperBrugsen

N
B
E
A
O
P
B
O

1350 g
Heinz
tomatketchup
24-pak

79,-

Coca-Cola reg
eller Zero

24 x 33 cl. Literpris 9,97
+ pant. Frit valg
Ved køb af mere end
4 x 24-pak. pr. kunde
pr. dag er prisen
109,95 kr. pr. 24-pak

1350 g. Kg-pris 17,78

1 stk

20,-

1 flaske

Græsk yoghurt
1000 g. Kg-pris 20,00
Frit valg

24,-

Tilbuddene gælder fra søndag den 18. maj til lørdag den 24. maj 2014

1

Adresse ............................................................................



Postnummer .....................................................................

ULSNÆS 10,
6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00



Navn ................................................................................

GRÅSTEN
PADBORG
BOVVEJ 9,
6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36
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Din lokale håndværker
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TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
Tømrer · Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Vi udfører også malerarbejde

Quorps Busser

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning

ApS

tilbyder kørsel med busser fra 12 til 53 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg,
DVD, kørestolslift m.m. Kontakt os for at få et godt
tilbud på rejser, udflugter osv.

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

✔ Tømrer

Quorp Busser

✔ Termoruder
✔ Vi udfører også
malerarbejde

Hvis din bil
kunne vælge

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

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

Reparation og service
af alle bilmærker

kommer også i Padborg og Tinglev

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Tlf. 74 65 09 16
DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Gisselmann

HULMURSISOLERE

• Lavere energiforbrug
lavere varmeregning
• Sundere bolig og
bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

Udnyt CO2 tilskud
til hulmursisolering nu.
Et godt sted at spare

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70
Dit værksted og servicebutik på vejen

Gasservice
Vand, varme og
sanitetsarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde

BØRGE NØRGAARD APS

Aut. Installatør

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
www.bnisolering.dk

✔ Fugearbejde

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
Quorpsbusser@email.dk

Industrivej 15, 6310 Broager
Mobil: 29 16 61 03
mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

TELEFON: 74 46 15 29

✔ Snedker

R.Pedersen VVS

MOBIL: 40 20 15 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Sundsnæs 21
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 18 65

v/Verner Bentzen
Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

FELSTED
FORSAMLINGSHUS

www.el-teknik.dk

Egernsund Malerforretning

Henvendelse
vedr. udlejning:

Telefon 74 68 59 29

✔ El-installation
✔ Belysning
✔ Industriservice
✔ EDB-installation
✔ Sikringsanlæg

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

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 40 60
Bygningskonstruktør
Bil. 51 26 65 99
Murermester
Jens T. 21 47 95 90
Bygningskonstruktør
og
aut. kloakmester

mobil nr.: 2533 2182

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Murermester
og aut. kloakmester

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70
Gråstenvej 38 • Felsted
håndværk gennem 185 år

WWW.KARLDPETERSEN.DK

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

VINDUER OG DØRE

Skovbøl El-Service

Træ/alu, træ, alu, plast

v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl
6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

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

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

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

MORTENANKER
ANKER PETERSEN
PETERSEN HANS
HANS CHRISTENSEN
CHRISTENSEN
MORTEN
Tømrermester
& bygningskonTømrermester
&
struktør BTH BTH
bygningskonstruktør
MOBIL
MOBIL 20
20 27
27 98
98 99
99

Bygningssnedker
Bygningssnedker
MOBIL 26
26 80
80 30
30 17
17

Gråsten Foto

Planetvej
2 ••6300
6300Gråsten
Gråsten
Planetvej 2
Nybygning
• Tilbygning ••Tagarbejde
• Badeværelser
Bygningskonstruktør,
murermester
Nybygning
• Tilbygning
Tagarbejde
• Badeværelser
Belægning
•
Reparationer
og
aut.
kloakmester
Belægning • Reparationer

Bryllup og portræt
fotografering

tlf. 2323 7337
Annonce.indd 1

Vi gennemfører opgaverne

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

28-01-2010 08
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HUSK

KTUIF’S SPORTSFEST 2014
29. TIL 31. MAJ BEGGE DAGE INKL.

INDIANER WEEKEND
I KVÆRS
HUSK TILMELDINGER TIL:
• Gaderundbold hurtigst mulig, dog senest den 25. maj til
Lene Brock 3028 2311 eller Jytte Rasmussen 2929 9512
• Bestilling af mad til fredag aften, helstegt marineret
svinekølle, med provence kartofler, sauce og salat,
pris kr. 100,- hos Sonja Eskildsen 2889 9525
senest den 23. maj. Man kan også vælge at tage sin egen
mad med. Den musikalske underholdning sørger Henrik og
Klaus(OS3) for. Entré til telte er 75,-. Præmie til bedst udklædte.
• Stort privat loppemarked torsdag den 29. og lørdag den 31. maj
mellem kl. 11.00 og 17.00 i Kværs Hallen. Stadeplads á kr. 50,- kan
bestilles hos Hans Lenger 2991 2367.
• Mange andre aktiviteter med gratis tilmelding på pladsen.
Se annoncen i sidste uges GråstenAvis på nettet.
Mød op til en uforglemmelig weekend med mange aktiviteter
STØT DEN LOKALE IDRÆTSFORENING

2014/15

En ny, ny sæson!

ALSION-PAKKEN: 1895 KR.
ESBJERG/RIBE-PAKKEN: 895 KR.
HADERSLEV/GRAM-PAKKEN: 545 KR.
AABENRAA-PAKKEN: 795 KR.
KOLDING/CHRISTIANSFELD-PAKKEN: 495 KR.
TØNDER-PAKKEN: 395 KR.

Hent sæsonplanen på dit lokale bibliotek eller turistbureau.
Og husk: Køb dine billetter på www.sdjsymfoni.dk og spar op til 30%!

Borgmester Erik Lauritzen i hyggeligt selskab med dagplejebørn og naturdagplejerne i
Gråsten.
Foto Søren Gülck

Dagplejens dag fejret
med grønt flag
Af Søren Gülck

Dagplejerne i Gråsten
fik overrakt det Grønne
Flag af borgmester Erik
Lauritzen, da der var
Dagplejens Dag.

Overrækkelsen foregik på
FDF’s hus, Æ´Arnstej på
Ravnsbjegvej.
Det Grønne Flag er
det synlige bevis på, at
naturdagplejerne har
gennemgået kurser og
udarbejdet handlingsplan

og temaforløb for de kommende udendørsaktiviteter
med børnene.
Børnene blev budt
på friskbagte kålboller,
brændenældebrød og
mælkebøttedrik efter
standerhejsningen. 

I den danske hærs fodspor i

186 4
med Torben Ølholm
Fredag den 13. juni
AFGANG

Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . . . . . . .
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . .
OK-Tanken, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . . .
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . . . . .
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ok-Tanken ved Omfartsvejen i Padborg . .

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

11.00
11.05
11.10
.11.15
11.25
11.40
11.45
11.50

Efter opsamling kører vi gennem det smukke Angel mod Mysunde, Vi sejler over Slien og hører om
træfningen ved Mysunde i 1864. Vi fortsætter til Aksbjerg, som med sine 94 meter er det højeste
sted i Hyttener Bjerge. Efter at vi har set Bismarck statuen, nyder vi kaﬀe og kage i restauranten.
Turen går videre ad den gamle hærvej til Dannevirke. Vi ser Valdemarsmuren
og Skanse 14. Efter Dannevirke kører vi ad Chausséen mod Flensborg.
Undervejs vil Torben Ølholm levere fortællinger om:
Dannevirke gennem tiden – myter, digt og fakta, Danmarks onde ånd, Kampene i 1864
– helte og forrådte, Chausséernes skabere, tilbagetoget, østrigerne, ”Gamle Max” og hans
brigade og ikke at forglemme Bageren i Nørregade i Flensborg, generalens tjenestepige,
obersten, der ikke kunne klokken, to barske overlæger og meget, meget mere.
Deltagerne vil under turen blive beværtet med både vådt og tørt.

www.sdjsymfoni.dk

Pris 450 kroner, som inkl. bus, guide samt servering under turen.

Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
tlf. 2116 0683
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Kværs Kro · Kværsgade 9-11 · Kværs

TILLYKKE
Sæt kryds

Tillykke uden foto max. 25 ord .......................... 60 kr.
Tillykke med foto max 25 ord .......................... 100 kr.
Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
Frankeret svarkuvert vedlagt
........... kr vedlagt evt. i check

WWW.KVAERS-KRO.DK
Kære Rasmus!

I æblets tegn

Stort tillykke med
din konfirmation
den 25. maj

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

................................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Vi glæder os til festen
Knus fra mormor og farfar

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.

Kære Kristoﬀer!

..................................................................................
..................................................................................

Hjertelig tillykke med
din 1 års fødselsdag
den 24. maj

Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk eller
afleveres i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

1000 kys og kram
Nejsbjerg, Przeclaw Nejsvej

Gråsten kommer i efterårsferien til at stå i æblets tegn.
Gråsten Forum og Kulturlandsbyen6300 holdt forleden et
planlægningsmøde for at få planlagt og koordineret det
videre forløb, så Gråsten i uge 42 kan stå i æblets tegn.

Foto Søren Gülck

Diamantbryllup
Kære Ida!
Hjertelig tillykke
med konfirmationen
den 30. maj

Anna og Viggo Asmussen

Mange tak

I ønskes hjertelig tillykke med
diamantbrylluppet den 22. maj

for opmærksomheden på min 80 års dag
Med hilsen
Peter Terp, Bryggen

Vi glæder os til at være
med til at fejre jer

1000 kys og kram.

Manger kærlige hilsner fra børn,
svigerbørn, børnebørn og oldebørn

Nejsvej, Nattergalevej og Nejsbjerg

Kære Julie
Guldbryllup

FOREDRAG

Vi ønsker dig,
et kæmpe stort tillykke
med de 10 år
den 19. maj

Ingelise og Ernst Hansen
Højløkke 7, Broager,
har guldbryllup den 30. maj

Vi mødes i konfi rmandstuen

Knus fra
Farfar og Farmor

Der er morgenkaﬀe kl. 8.00

Rinkenæs Korskirke
Onsdag den 21. maj kl. 19.30 - 21.00

Vi ønsker jer en dejlig dag
Mange hilsner
Børn, svigerbørn og børnebørn

Præst Jakobo Mapambano

Præst fra den protestantiske kirke
i Shinyanga, Tanzania, viser
billeder og fortæller om kirken, som
begyndte under et mangotræ.
Måske hørte du Vita Hansen
fortælle om sit besøg dernede.
Alle er velkomne
Rinkenæs Menighedsråd

Stort tillykke

Hjertelig tak

Vores dejlige supermand Gustav
blev 5 år den 18. maj

for al opmærksomhed ved vores guldbryllup.
Tak for pyntning og lys i vinduerne

Har et stort tillykke skal du
have fra os alle som elsker dig

Venlig hilsen
Ellen og Aage Christensen
Skodsbøl

Moster Betina
og farmillien
Mormor og Bestefar

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 25. maj kl. 11.00
konfirmation ved Niels Refskou
Kristihimmelfarts dag den 29. maj
kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE

FELSTED KIRKE

Søndag den 25. maj kl. 10.00
ved Oliver karst kirke kaffe
Kristihimmelfarts dag den 29. maj kl. 10.00
ved Oliver Karst

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 25. maj kl. 19.30 ved Niels Refskou

Søndag den 25. maj kl. 11.00 ved Maya Ravn

BROAGER KIRKE

KVÆRS KIRKE

Søndag den 25. maj kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard
Kristihimmelfarts dag den 29. maj kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Søndag den 25. maj Ingen gudstjeneste

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 25. maj kl. 10.30 Rinkenæs korskirke
ved Marianne Østergård
Kristihimmelfarts dag den 29. maj kl. 10.30
Rinkenæs korskirke ved Marianne Østergård

KLIPLEV KIRKE

VESTER SOTTRUP KIRKE

Søndag den 25. maj kl. 10.00 Tysk gudstjeneste og
kl. 14.00 gudstjeneste ved
Charlotte Rørdam Kristensen
Kristihimmelfarts dag 29. maj
Ingen. Der henvises til nabokirker

Søndag den 25. maj kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg
Kristihimmelfarts dag den 29. maj kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

NYBØL KIRKE

Søndag den 25. maj kl. 10.00 ved Povl Callesen
Kristihimmelfarts dag den 29. maj kl. 13.00
Idrætsgudstjeneste ved Povl Callesen

Søndag den 25. maj kl. 10.00
Efterfølgende menighedsmøde i menighedshuset
ved Henrik Nygaard Andersen
Kristihimmelfarts dag den 29. maj
Nybøl henviser til Ullerup kl. 10.00

VARNÆS KIRKE

ULLERUP KIRKE

Søndag den 25. maj kl. 10.00 ved Kingo
Kristihimmelfarts dag
den 29. maj kl. 10.00 ved Kingo

På vandring i
Rinkenæs

Konfirmation i Gråsten

Af Gunnar Hattesen

Sognepræst Niels Refskou konfirmerede søndag et konfirmandhold i Gråsten Slotskirke.

Foto Studie 66 Gråsten

Genvalg i Gråsten Boldklub
Gråsten Boldklub samlede
lidt færre medlemmer til
generalforsamlingen på
Årsbjerg.


Af Gunnar Hattesen

På Gråsten Boldklubs
generalforsamling var
der lutter genvalg til de
bestyrelsesmedlemmer,
der var på valg.
Bestyrelsen består i det nye
forenings år af følgende
personer.
Mogens Hansen (formand), Kenn Merrild
(næstformand), Daniel
Stokbæk (sekretær),
Jan Skursch, Steffan
Matthiesen, Torben
Groening, Michael
Jessen og Bo Mortensen.
Suppleanter er Carsten
G. Andersen og Michael
Schlüter.

Regnskabet viste et minimalt driftsoverskud, hvis
kontingentrestancerne og
sponsorpengene kommer
ind, medens kassebeholdningen på grund af den
store udgift til kunstgræsbanen stort set er tømt.
Ifølge Mogens Hansen er
bestyrelsen dog ikke i tvivl
om, at boldklubben med
årene igen kan fremvise
driftsoverskud og dermed
styrke kassebeholdningen,
men nogle flere sponsorer
vil da være velkomne.
Materiale skur
I det kommende år skal

der bygges et nyt materialeskur samt lægges fliser
på det område, hvor der
er salg i forbindelse med
Sønderjyllands Cuppen, da
der de sidste mange år har
været et slemt pløre på det
område.
- Det vil gøre forholdene
for vores knap 2000 gæster
og de mange frivillige
noget bedre, siger Mogens
Hansen.
Igen i 2014 skal alle
klubbens omkring 40
ungdomstrænere på et eller
flere kurser, så klubben kan
blive ved med at tilbyde

Hjertelig tak

Dødsfald

Marichen Ingeline Gellerts

Christian Hansen, Gråsten,
er død, 100 år. 

På familiens vegne
Jytte og Bente

For venlig deltagelse ved vor mor
bisættelse

Foto Jimmy Christensen

dens mange medlemmer en
god og afstemt træning.
Klubben har lidt færre
medlemmer i forhold til
2012, hvor medlemstallet
boomede, og det er især på
pigesiden at man har nogle
medlemsfattige årgange.
- Det arbejder klubbens
Børne - og ungeudvalg
på at ændre, så hvis der er
forældre der har gode ideer
til tiltag som kan give flere
spillere, så sig endelig til,
siger Mogens Hansen.
Børne - ungeudvalget
består af Carsten G.
Andersen , Bo Franson
og Rene Svendsen. Det
udvalg skal øges med et par
forældrerepræsentanter. 

Kulturgruppen i Rinkenæs
arrangerer lørdag den 24.
maj kl. 10.00 en vandring i
Rinkenæs.
Turen starter fra Rinkenæs
Korskirke. Deltagerne går
genne Gartnerslugten,
hvor man samler ukrudt,
der kan spises. Næste stop
bliver Rinkenæs Skole, hvor
psykoterapeut Marianne
Schmidt ser på planterne og
fortæller om de indholdsstoffer, som planterne har
og som er gavnlige for
mennesker. Derefter laver
man bålmad, som består af
pandekager, omeletter og
andre spændende ting. Hvis
der bliver regnvejr, foregår
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madlavningen i skolekøkkenet.Vandreturen er gratis.
Kulturgruppen arrangerede sidste år to vandreture.
Den ene tur blev guidet af
Hans Lund Thomsen og
gik til Dalsgård, og den
anden tur var guidet af
den verdenskendte arkitekt
Hans Munk Hansen, som
er født i Rinkenæs.
Kulturgruppen består
af sognepræst Marianne
Østergaard, Ruth
Bierbaum fra Rinkenæs
Borger- og Familieforening,
Mette Auning fra
Menighedsrådet, viceforstander Lis Østergaard fra
Rinkenæs Efterskole og
skoleleder Ulla Larsen fra
Rinkenæs Aftenskole. 

Alt i begravelsesbinderi

Gratis levering til omegnskirker
Slotsgade 26 Gråsten

Ring 74 65 17 48

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

Smukt begravelsesbinderi
Bårebuketter bringes ud
Slotsgade 7 6300 Gråsten Tlf. 7465 0005

Gråsten
Bedemandsforretning
Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard
Borgerlig begravelse - andre religioner

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
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Broager

Bustur til København Diamantbryllup
i Broager
Ældre Sagen i Broager
arrangerer torsdag den
26. juni en bustur til
København.
Deltagerne skal blandt
andet på kanalrundfart og
på rundvisning i Den Blå
Planet.
Under de guidede
rundvisninger kommer
deltagerne bag kulisserne,

hvor teknikken sørger
for krystalklart vand til
tusindvis af dyr som hammerhajer og piratfisk. Man
får også historien om, hvordan Danmarks Akvarium
i Charlottenlund blev til
Den Blå Planet, Danmarks
Akvarium i Kastrup.
Efter rundvisningen er
der ophold på egen hånd i
universet bestående af 53

akvarier med 7 millioner
liter vand.
Turen koster 650 kr og
beløbet skal indbetales til
Broager Sparekasse reg. nr.
9797 kt. nr. 000-06-77183
senest den 20. maj som
også er seneste frist for betaling. Tilmelding kan ske
til formanden Mona Rathje
tlf.7444 2346. 

Af Gunnar Hattesen

lede han i 25 år i Broager
Brandværnsorkester.
Danfoss orkestret nød også

godt af hans musikalske
evner.
I det gæstfrie hjem er
der opvokset 5 børn,
hvoraf de 4 bor i Broager.
Det er Bjarne, Lars, Per
og Jette, mens Bente
bor i Rudkøbing på
Langeland. 

Anna og Viggo Asmussen,
Arnkær 1, Broager, fejrer
torsdag den 22. maj
diamantbryllup.
Anna er født i Askov ved
Vejen, mens Viggo stammer fra Skelde.
Ægteparret drev i over 25
år Broager Dampvaskeri,
blev Ulla Abrahamsen og
hvor de vaskede tøj for priInitiativtager
til træffet
var Peder Pedersen (tv) fra Broager, som her ses sammen med landsPoul Erik Beck.
vate,
hoteller og
firmaer.
René Nielsen mistede sine ben ved en togulykke. Det inspirerende såvel
formand
i Danmark
Knud Timm.
Ved et senere konstituVed årsmødet i Ældre
og Flemming Æbelø ikke
Foto Søren Gülck
Viggo har
været meget
humoristiske foredrag handler om at tage ansvar for sit eget liv og om
erende
bestyrelsesmøde
Sagenforandringer,
i Broager ønskede
genopstilling.
udadvendt
i
bybilnår tingene går i en anden retning end forventet. Efter et
MonatilRathje
atter
bestyrelsesmedlem
Carlfysisk smerte,
Nyvalgt
til bestyrelsen
ledet. I 30 år var han
år med uendelig
formåede
han at vendeblev
ulykken
en styrke
i
sit
liv.
René
har
været
verdensmester,
OL-guldvinder,
fået
en
master
i
formand, næstformand blev brandmand i Broager
Heinz Nowak og de 2 sup- blev Kaj Ove Larsen, og
Idræt
og Velfærd,
i dag mentaltræner
og foredragsholder.
Frede Weber Andresen,
havde deltagere helt nede
pleanter
Jørgen
Jørgensenog ernyvalgt
som suppleanter
havde inviteret deres tyske
Af Søren Gülck
Frivillige
Brandværn,
ny kasserer blev Kaj Ove
fra Sydtyskland.
venner til træf i Broager.
og desuden spilKøb din billet ved indgangen, Super Brugsen i Broager
Larsen og sekretær blev
Efter fælles morgenkaffe
Den danske specialklub Det var kun 2. gang
Broager Sparekasses filialer, eller på
Jonna Matthiesen.
lørdag morgen
deltamedlemmer fra Danmark
kampagnen,
ogkørte
bestod
for de gamle tyske
https://broagerkultur.nemtilmeld.dk
De øvrige bestyrelsesgerne en
tur rundt
på det
og Tyskland mødes til fæl- blandt
andet
af informatiVictoria motorcykler
medlemmer er Bruno
smukke
Broagerland,
hvorles
træf.
onsfoldere,
der
blev
uddelt
og knallerter ligger i
Torsdag den 8. maj
Jørgensen, Helge Ravn
fra2.000
turen husstande
gik til Dybbøl,
Peder Pedersen
fra givet
til
på
kampagne,
som har
Af Gunnar Hattesen
Broager.
kl. 14-16
Christensen og Karin
som mange havde et ønske
Broager
har passion
forvære
de
Broagerland.
pote.
Fremover
vil der
Johannsen.
opleve.  i
gamle
tyske
motorcykler.
Det er denFrivillige
eneste klub
i præstegården.
Vedatforårsmessen
27
aktive
brandmænd
klar, om
Broager
Suppleanter er Ulla
Detder
varskal
ham,slukkes
der varbrande Broager-Hallen var Broager
uden for
Tyskland.
når
Brand
værn
har
Abrahamsen og Poul Erik
initiativtager
til
det grænKlubben
tæller
60
medFrivillige Brandværn også
i
lokalområdet.
Tilmelding til Maya: 24 65 60 24
fået 4 nye frivillige
Find os på Facebook
Kontakt
tlf.: 28 96 00 61 (Efter kl. 16.00)
Sv. Aage• 74
44 11 38
Beck. 
seoverskridende
træf,i der
lemmer, der i weekenden
til stede og viste film og
Hvervningen kom
brandmænd.
talte med folk, der kom
stand med midler fra
forbi. 
BlivBrandmandNuDet er en effektiv hverve-

Kom og hør en gribende historie!
Et foredrag du aldrig glemmer!

Broager
Hallen d. 27. maj kl. 19.00
Ny
i bestyrelse

Victoria-træf i Broager

4 nye brandfolk

Sogneeftermiddag
.
Kun 85 kr

FO

OAGER

RI

den 5. juli 2014 kl. 19.00 i det store telt.

RENING

BR

111. ringriderfest

NGRIDER

Løwda's spisen
Musik lørdag aften

Menu:

svinekam stegt som vildt •
5 forskellige salater • små råstegte
kartofler - flødekartofler
455252

Kun

FEDE FINN &
FUNNY BOYZ

110 kr.

…. nu med
95% musik og
31% skæg og
ballade..!!

inkl. entrébillet til teltet,
ved køb af billet før den 1. juni,
herefter er prissen kr. 125,Tilmelding senest tirsdag d. 01. juli

Teltet er åben
.30
for alle fra kl. 20
entre 50 kr.

– tilmelding og køb af billetter kan ske på Broager sparekasse

HUsK

Bordreservat ion
fra den 2. juni
på tlf. 30 29 89
39
Fra min. 4 person

er

Baren åBner KL. 18.30
doBBeLT-Up Fra KL. 21.00 TiL KL. 22.00

CANTINE DE FALCO
PRIMITIVO ROSSO
Broager Lokalbestyrelse
Salento - Italien

Broager

REJSEMØDE RUNDREJSE ISLAND 2015
3. JUNI
KL.
18.00
Mødelokalet
Degnegården Broager. Travel Nord præsenterer
SIAMESISKE
TVILLINGER
8 dages tur Island rundt, hvor omkostningerne kendes. Detailprogram forventes
Broager
tårne
fortællerSenere kaffe og chokolade.
klarOm
denne
aften. Derkirkes
startes med
3 håndmadder.
Deltagerbetaling
kr.sagn,
50,00. Tilmelding
fra torsdag kl. 08.00 til Mona Rathje
et gammelt
ati et slot
tlf. 7444 2346 senest den 28. maj.
på Smøl Vold boede to søstre,
DAGSTUR SAMSØ MED LOKALGUIDE
der var siamesiske
tvillinger og
28. JULI med afgang fra Broager Kirke kl. 06.30 med sædvanlig opsamling.
sammenvoksede
lænden.
Planmæssig
ankomst Samsøved
kl. 10.30.
Besøg på falkecenter, hvor vi ser centrets
fascinerende
elegante
høge
og falke.
Derefter rundtur. I Ballen frokost
Den eneogdøde
førørne,
den
anden,
men
(hovedret og dessert). Efter denne fortsat rundtur. Kl. 18.15 forlader vi øen med
man ankomst
turde ikke
skille
ad Inkluderet
for
forventet
Broager
hen pådem
aftenen.
i prisen er: Buskørsel,
at redde
levende,
og nogle
færgebillet,
et ﬂden
ütes, frokost
(hovedret
og dessert), entreer til falkecenter og øko
museum.
og kage.
dagerKaffe
efter
døde3 håndmadder
hun også.og en valgfri drink på færgen på vej
hjem. Pris kr. 550,00 som betales til Broager Sparekasse reg. nr. 9797 kt. nummer
Den længst
000-06-77183
senestlevende
den 1. juli.bestemte,
Tilmelding fra torsdag kl. 08.00 til Mona Rathje
slot
ogseneste
godsfrist
skulle
sælges, og
tlf. at
7444
2346
20. juni.
en kirke bygges for pængene.
AFLYSNING
Arrangementet med borgmester Erik Lauritzen er aﬂyst – også den ændrede dato.
minde
omisøstrene
Vi Til
forsøger
ny aftale
første halvårblev
2015.
tårnet GUIDET
rejst med
dobbelt
spir.
RUNDVISNING
PÅ DEN BLÅ PLANET M.V.
26. JUNI afgang fra Broager Kirke kl. 06.30. Nærmere oplysning om turindhold,
betaling og tilmelding
Mona Rathje
tlf. 7444 2346.
Kr.til59,95
pr stk
Støt vore sponsorer2– for
De støtter os.

00
100

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs 6 C, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 02 42 · www.flugger.dk
Næste annonce forventes uge 25 her i Gråsten
Åbentavis
man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13
Parkeringsforhold

SuperBrugsen Broager

Tlf. 73 44 15 00
F3359

15

Slagterens
hjemmelavede
Grillpølser

Nakkekoteletter
Ferske eller
marinerede

PR I
FAST L AV

S
L U X U S GR

1 kg

5000

8 stk

Koldskål

4 Koteletter
4 Oksesteaks
4 Ringriderpølser

00
45

Aqua D’or
Isthe

95
7

D E L I K

Lotus
OMO Vaskemiddel 8 rl Toiletpapir eller
eller
4 rl køkkenruller
Dr. Beckmann
Pr. pakke

÷40%
Rabat

A T E S S E N

Platte
til 1 person

95
29

Pulled Chicken
Burger

00
30

SuperBrugsen Broager

MANDAG
Spar
50.00

Blandet Fars

00
329
95
9

Spar
12,00

ENDAGSTILBUD

Fra Italien

1,25 l

175 g

95
49

Canaja
Rosso elle blanco

6 fl

Grov Chips

Pk a
14 stk.

00
100

Spar
13,85

00
25

Coop
Family
mix

E
ILLBAKK

Spar
210,70

3 x 1 liter

Broager

3 pk. a’ 800 gr.

100.00
TIRSDAG

2500

Frugtmarked
12 stk.

20.00

ONSDAG
Grillpakke
4 Formbøffer
4 Grillpølser

50.00

4 Nakkekoteletter

TORSDAG

00
15

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

Trekornsbrød

00
20
Pistacie
stang

00
25

Bagerens
Franskbrød

12.00
FREDAG

Vej selv
slik

8.95
LØRDAG

Morgenæg
10 stk.

12.00
SØNDAG

Rundstykker
6 stk

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 24. maj 2014. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

20.00
tlf. 73441500
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E.K.I.F. Egernsund inviterer til

Kæmpe lottospil

Konfirmation i Broager Kirke

Mandag den 26. maj kl. 19.00
på Egernsund ny skole
Og vi har også plads

til dig

EGERNSUND
Kultur & Idræstsforening

SOGNECAFE I
PRÆSTEGÅRDEN

Sognepræst Karin Kofod konfirmerede lørdag den 17. maj 7.C fra Broager Skole.

Fredag den 23. maj
Ingeborg Pedersen slår tonen an til hyggeligt
samvær. Vi skal også en tur i haven.
Sognecafeen mødes fra kl. 14.30 til 16.30
Entré inkl. kaffe kr. 25,Alle er velkommen

KONCERT

MED BRAMMING BLANDEDE KOR

Lørdag den 24. maj kl 16.00
Gratis adgang

www.broagerkirke.dk

Foto Studie 66 Gråsten

Fede Finn underholder
ved lørdags spisning
Af Gunnar Hattesen

Broager Ringridning
byder atter på det
populære "Løwda's
spisen". Det sker lørdag
den 5. juli.
De senere år har deltagelsen til spisningen og den
efterfølgende fest i det store
telt ligget på omkring 350
mennesker.

Maden består igen af
en super buffet med kød,
salater og kartofler.
- Prisen har vi forsøgt
at holde i bund. Købes
der billet inden 31. maj er
prisen kun 110 kr. incl.
entre til teltet, fortæller Ken
Paulsen.
Det faste orkester Tip Top
Party Band er som altid
klar med top musik og i
år har Broager Ringrider

forening valgt at hyre Fede
Finn og Funny Boys, som
er kendt fra bla. tv og deres
store hit "Kærligheden
brænder".
Fede Finn går på scenen
to gange lørdag aften og
første gang kl. 21.00. Teltet
er åben for alle fra kl. 20.30
mod betaling af entré.
- Vi forventer sig meget af
denne aften og håber på at
deltagelsen til spisningen

kommer op på et sted
mellem 350 og 400 fest
glade mennesker, lyder
det fra Ken Paulsen, der er
tovholder.
Når Fede Finn går på
scenen er telet og festen
åben for alle. Billetter til
Løwda's spisen kan købes
i Broager Sparekasse. Der
vil som altid være mulighed
for at bestille samlede pladser i teltet, når billetterne er
købt. 

EK el -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

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør
ÅBNINGSTIDER

Kør ad Mølmark

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
1,5 km udenfor
LØRDAG KL. 9.00-13.00
Broager
www.kimscykelservice.dk
Jeg henter og bringer
Skeldevej 17,

6310 Broager

Telefon 7444 9409
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home Broager præsenterer...
Pragtfuld udsigtsvilla

Skøn kvalitetsvilla med udsigt til vandet

Velplejet villa beliggende i Alnor

Panorama
udsigt
Kruså | Sønderhavvej, Sønderhav

NYHED

Telefon: 74 44 16 98
Sag: 703-4530
Se mere på home.dk

Egernsund | Havnevej
Denne villa er virkelig en ener.... Villaen
er opført i meget lækre og vedligeholdelsesfrie materialer. Ejendommen er
opført med flot mursten fra Petersen
Teglværk og flot tegltag som til sammen
giver en helt unik bolig. Villaen er beliggende i tidligere teglværksområde med
super skøn udsigt til Nybøl nord og med
skoven lige ved hånden.
Sag: 703-00510

Højt beliggende udsigtsvilla i røde mursten og sort cementtag. Ejendommen
har virkelig en flot udsigt udover Flensborg fjord og til Okseøerne. Ejendommens haveanlagt er helt ny anlagt.

Kontantpris
2.295.000
115.000
Udb. kr.:
13.475/12.246
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
11.764/11.485

KfdnC
179

1243 1917

168 2009

4

2

Energi

Perfekt familievilla i gode omgivelser

Aabenraa | Kidingvej, Felsted
Skøn landejendom beliggende på stor
grund med udsigt til marker. Ejendommen er beliggende på Kidingvej med kun
5 min. kørsel til Gråsten by.
Sag: 703-00463 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

KfdnC
323

4999 1928

7

2

KfdnC

662 1986

6

1

Solgt!

Energi

Andelsbolig

Klassisk 70’er villa med god beliggenhed
på Bækbjerg i Rinkenæs. Villaen er opført
i 1978 og rummer i alt 125 m2 bolig. Villaen er derfor god til den mindre familie
eller til den enlige.
Sag: 703-00492 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

1996

95

1

1

1

Energi

3

Gråsten | Vårhøj, Rinkenæs

KfdnC
125

836 1978

4

1

Energi

719 1962

5

Sag: 703-00383 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Kontantpris
645.000
35.000
Udb. kr.:
4.284/4.198
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
3.814/4.004

KfdnC
130

1229 1963

4

1

Energi

Solgt!

Gråsten | Snurom
Dette er virkelig en spændende landejendom med mange muligheder. Ejendommen fremstår i velplejet og delvist renoveret stand. Ejendommen er beliggende
på stor grund med parklignende have.

KfdnC
146

Klassisk 1 plansvilla fra 1963 opført med
gule mursten og eternittag. Villaen er
beliggende i Rinkenæs, som er en hyggelig landsby med egen skole, børnehave,
golfbane og super flot natur.

Stor og meget velholdt landejendom

Solgt!

Gråsten | Gl Færgevej

Sag: 703-00409 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

4

Stor
grund

Kontantpris
845.000
45.000
Udb. kr.:
5.475/5.326
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
4.855/5.068

Pæn og velholdt villa i gode omgivelser i
Alnor - tæt på Alnor Strandpark med skøn
badestrand. Derudover tæt på alle indkøbsmuligheder i Ulsnæscentret. Alnor/
Gråsten er et godt område for børn.

dKCnF

466 1904

Velbeliggende villa i et plan

God rødstensvilla midt i Alnor - tæt på vandet

Egernsund | Sundet

124

Energi

Gråsten | Bækbjerg, Rinkenæs
Kontantpris
1.195.000
60.000
Udb. kr.:
6.860/6.622
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
5.979/6.253

KfdnC

Kontantpris
745.000
Udb.:
40.000
Brutto/Netto:
4.564/4.294
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
3.959/4.026

Kontantpris
1.295.000
65.000
Udb. kr.:
7.435/6.929
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
6.371/6.428

God
d
g
li
e
b genhe

Solgt på under 1 måned....

Sag: 703-00507 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Se mere på home.dk

Villa med rolig beliggenhed

Gråsten | Hvedemarken, Rinkenæs

Denne andelsbolig er super velholdt og
veldisponeret hele vejen igennem. Boligen er opført i år 1996 og fremstår med
murstens facade, betontagsten og hvide
vinduer.

Denne villa er opført i 1904 og fremstår
i god og vedligeholdt stand. Nuværende
ejer har sørget for at vedligeholde og
opdatere ejendommen løbende, så den
er klar til næste generation. Der er bl.a.
kommet nyt eternittag på villaen i 2006
og 2012 og det fremstår stadig som nyt.

Sag: 703-00527 Telefon: 74 44 16 98

Meget lav
t
varmeudgif

156

Gråsten | Bomhusvej

Landlig
idyl

KfdnC

Sag: 703-00453 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

Energi

Telefon: 74 44 16 98

Kontantpris
2.695.000
Udb.:
135.000
Brutto/Netto:
14.185/12.640
Alternativt finansieringsforslag:
FlexLån F3
11.963/11.616

Perfekt familievilla med suveræn planløsning i Rinkenæs. Villaen er opført i 1986 i
pæne mursten og solidt betontag. Fremstår i meget velholdt stand ude som inde.

2

Skøn landejendom med udsigt til marker

Se mere på home.dk

181

7

NYHED

1

Energi

Sag: 703-00404 Telefon: 74 44 16 98
Se mere på home.dk

KfdnC
276

8644 1842

5

2

Energi

BROAGER
v/ Merete Lund Brock & Henning Brock
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74 44 16 98
home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

18

Vi køber også

LÆSERBREV

Boligforening
med
SØLV og GULD
storhedsvanvid
BROAGER

Antik
&
Nostalgi
Sct. Pauli 28 ∙ 6310 Broager
7444 2425 ∙ 4079 1647 ∙ jan@broagerantik.dk

Åbent brev til Gråsten
Fjernvarme.
Af referat i Gråsten Avis
13. maj 2014 fra generalforsamlingen i Gråsten
Fjernvarme fremgår,

at "Boligforening af
1942 havde afvist at få
fjernvarme fra Gråsten til
Egernsund. Afslaget begrunder man med, at man
selv vil etablere varmeværk

MANGLER
DU PLADS?
Permanent eller midlertidigt

Opbevaring og deponering for private og erhverv til
konkurrencedygtige priser på en tryg og hensigtsmæssig
måde i isolerede og frostfri aflåselige rum fra
2 - 100 kubikmeter
Ring og hør nærmere på
tlf. 2014 5084 eller
tlf. 3095 1848
Se mere på
www.flytteboxen.dk
Møllegade 23
6310 Broager

Udflugt til
Glud Museum
Torsdag den 26. Juni
med afgang fra Kirken kl. 9.00 derefter opsamling
som sædvanligt. hjemkomst ca. kl. 18.30
Deltagerbetaling kr. 350,- for turen inkl. middag
og kaffe. Ikke medlemmer kr. 400,Som indbetales på Broager sparekasse eller over
netbank 9797-00018821. Tilmelding senest den
12. Juni og er bindende til Thea tlf. 2076 0137
God sommer
Bestyrelsen

i Egernsund. Efter afvisningen kigger Gråsten
Fjernvarme mod Adsbøl".
Hallo - Gråsten
Fjernvarme - hvad har I lige
gang i? I tror da forhåbentlig ikke, at B42 ejer alle
boliger i Egernsund - eller
at foreningen bestemmer,
hvor vi i Egernsund skal
have fjernvarme fra?
Jeg bor et sted, hvor
selvsamme forening sidder
på otte ud af tyve lejligheder. Alligevel forsøger
foreningen, bl.a. gennem
trusler, at trumfe deres
ønsker igennem. Intet rager
mig mindre, end hvad

B42 ønsker og mener og
tror, de kan true sig til.
Jeg tvivler ikke på, at de
tror, at de kan tromle Gud
og hvermand ned - men
da forhåbentlig ikke også
Gråsten Fjernvarme?
Foreløbig er der ikke
noget lovkrav om, at hele
Egernsund by skal tilsluttes
fjernvarme. Når den dag
kommer, er jeg ikke i tvivl
om, at vi her i byen nok
skal få fjernvarme fra enten
Gråsten eller Broager.
Jeg tror ikke, at en boligforening, hvis ledelse helt
åbenlyst blot besidder et
minimum af intelligens,
kommer til at afgøre, hvor
vi her i byen skal have
varme fra engang ud i
fremtiden.
Flemming Nielsen
Møllegården 20, Egernsund.

Kirkestafetten
Torsdag den 22. maj
kl. 17.00
Maya & Margit fortæller om kirken
Afsluttes med en lille forfriskning
Varighed ca. 1 time

Sundeved

Lokalhistorisk Forening for
Sundeved

Konfirmation i Sottrup Kirke

UDFLUGT

torsdag den 5. juni 2014
Turen vil foregå i Sundeved og omegn, hvor Arne
Jessen vil guide rundt og øse ud af sin store viden om
krigen i 1864.
Der køres med bus fra p-pladsen Nybøl Klubhus,
Skolevænget i Nybøl kl.13.00.
Der fortælles om Nybøls betydning som preussisk
reservehovedkvarter. Via Broager køres til krigergravene på Dybbøl Banke, hvor der berettes om stormen
den 18. april og om kampene. Herfra går det videre
til Sundgade, hvor der holdes kaffepause. Videre til
Mariekirken og til Kær Halvø, hvor der fortælles om
overgangen til Als.
Ved hjemkomsten til Nybøl kl. ca. 17.45 vil der blive
serveret grillpølser, og der kan købes øl eller vand.
Prisen for bus, guidning, kaffe og pølser er kr. 120.
Turen gennemføres ved min. 30 personer og maksimum 45 personer.
Tilmelding efter ”først til mølle”-princippet
senest den 1. juni.
E-mail: sundevedarkiv@gmail.com
eller John Solkær Pedersen, telefon 21 21 55 52
eller Folker Svane, telefon
40 17 17 41
www.sundevedarkiv.dk

Tak fordi du handler lokalt

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

Sognepræst Vibeke Fosgerau
von Oldenburg havde travlt
Store Bededag, hvor der var
tre konfirmationer i Vester
Sottrup Kirke.


Foto Syd-Foto Gråsten

Hørt i byen

Eventyrspil på Det lille Teater

136 elever og lærere
fra Rinkenæs Skole var
forleden på en herlig endagstur til Egeskov Slot
på Fyn. De kom frem og
tilbage i to dobbeltdækker busser.

Årets sommerspil
på Det lille Teater i
Ladegårdskov bliver
”Landet Phantasia”.
Eventyrspillet er skrevet
og instrueret af Kristina
Asmussen og spilles af 35

Peder Damgaard,
Kollund, tidligere forstander på Gråsten
Landbrugsskole, nu
direktør for Gråsten
Andelsboligforening, er
valgt som nyt medlem
af Grænseforeningens
hovedbestyrelse.
Der var St. Bededag fuld
gang i pløjningen på
markerne ved Gråsten
Landbrugsskole. Skolen
var vært for en agro-dag
for 300 hovedforløbselever fra nær og fjern.
Det blev Jens-Fredi
Schultz, Kværs, som
vandt den seneste præmie-runde i skat med 41
deltagere i Ahlmannsparken. Han opnåede
2443 point foran Ervin
Erichs, Holbøl, med
2426 point. På 3. pladsen kom Laus Clausen,
Kliplev, med 2172 point.
Næste klubaften er
onsdag den 28. maj kl.
18.30.
Daniel Hansen fra Gråsten er blevet udlært som
gulvlæggersvend. Læretiden tilbragte han hos
Garant Als Gulvservice
A/S i Sønderborg.
Lars Eriksen, Æblehaven
2, Gråsten, har torsdag
den 22. maj været ansat
25 år ved Danfoss A/S.
Jesper Kallesen fra Gråsten måtte nøjes med
en 3. plads, da han spillede skak-turnering i
Løgumkloster.
En 35-årig mand fra
Sønderborg røg i grøften,
da han torsdag aften
skred ud på sin motorcykel på Langbro i Blans.
Han måtte en tur på
skadestuen. 

amatørskuespillere fra Det
lille Teater.
Koreograf er Lars Bjørn
fra København, og han
arbejder for tiden på
højtryk sammen med
de medvirkende. Der er
premiere lørdag den 21.
juni kl. 15.00, og derefter
spilles stykket søndag den
22. juni kl. 15.00 og kl.

Af Gunnar Hattesen
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19.00, tirsdag den 24. juni
kl. 19.00 og onsdag den 25.
juni kl. 19.00.
Sommerspillet bliver
opført på den udendørs
spilleplads ved Det Lille
Teater.
Billetter koster 80 kr.
for voksne og 40 kr. for
børn. De kan bestilles på
www.lilleteater.dk eller på
telefon 7465 3767. 

Udflugt til

Tranekær Slot
Onsdag den 18. juni

Gråsten

Sidste Søndagscafe
i denne sæson
Søndag den 1. juni
kl. 12.30 til ca. 14.30 på CaFeodora.
I søndagscafeen tilbyder vi nu et måltid mad til kr. 60,-.
Der kan vælges mellem Dansk bøf eller Kyllingesalat
Vi støtter det sociale samvær.
TILMELDING SENEST ONSDAG DEN 28. MAJ
til Ulla Gerber tlf. 7465 0120

GRÅSTEN
RINGRIDERFORENING

TOM
BOLA

AFGANG FRA
Nybøl Kirke ...................... kl. 8.00
Broager Kirke .................... kl. 8.05
Egernsund, elektrikeren ..... kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten . kl. 8.20
Bageren Rinkenæs ............. kl. 8.30
P-pladsen ved Kruså
Bankocenter ...................... kl. 8.45
Bov Kirke .......................... kl. 8.50
OK Tanken ved
motorvejen i Padborg ........ kl. 9.00

Vi kører forbi Kolding, over Lillebæltsbroen, tværs over det idylliske Fyn
og ned over Svendborg til Tranekær Slot på Langeland, hvor vi spiser.
Derefter får vi mulighed for at se det berømte slot.
Lensgreve Preben Ahlefeldt-Laurvig fortæller levende om
Tranekær Slot og slægtens spændende historie.
I dag fungerer slottet som bolig for slægtens 13. generation,
Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig og hans familie. Slottet har 70 værelser.
Efter rundvisningen laver vi et lilleophold i Rudkøbing.

Pris kr. 595,- som er incl. bus, guide, middag,
og rundvisning på Tranekær Slot

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Med henblik på fordeling af tombolaens overskud i 2014,
beder vi de foreninger, der måtte have interesse i at
komme i betragtning, sende en ansøgning senest den

8. juni 2014
Ansøgningen skal indeholde oplysning om,
hvad et eventuelt tildelt beløb tænkes anvendt til.
Overskuddet vil fortrinsvis blive uddelt til
ungdomsarbejde i Gråsten lokalområde.
Uddeling foregår i oktober 2014.
Ansøgning sendes til:
Anders Wollsen
Ladegårdskov 2
6300 Gråsten

Studenterbuffet
Leveres til og med 30. september

Barbeque marineret oksesteg, tandorimarineret kyllingebryst,
svinefilet og bacon glaseret med pesto-sennep. Dertil flødekartofler
med flåede tomater, pastasalet, mixed salat med dressing. . . . . . . . KUN kr.

7950

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

www.kvaers-kro.dk
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Find dit drømmehus hos Estate i Gråsten
Villa eller 2 familieshus

Rinkenæs
Bakkegården 3
Det perfekte hus til to familier eller
hvis teenagerne skal have deres
egen afdeling. Huser er beliggende
forenden af lukket villasvej i
Rinkenæs by, og har de senste år
fået installeret nyt pillefyr.

1- familieshus

Pris:
Udb.:

Rinkenæs
Stenvej 26B
Med en central beliggenhed i
Rinkenæs sælges dette velholdte
hus. Her får du bl.a. en dejlig lys
vilkelstue, som står i åben
forbindelse til køkkenet fra 2009.
Aftal tid for besigtigelse!

1- familieshus
Pris:
Udb.:

1.350.000 Brt.:
70.000 Nt.:

Sagsnr. 819

972

1/4

Familiehus på rolig vej i Rinkenæs

2

1965

1- familieshus

Rinkenæs
Hvedemarken 39
Her får du et dejligt parcelhus,
opført i gode materialer, fremstår
moderne og indflytningsklar. Der
er minimal spildplads ved indretningen, med gulvvarme i hele
huset. Til huset hører bl.a. stor
carport samt terrasse med læmur.

1.495.000 Brt.:
75.000 Nt.:

7.899
7.434

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.545/4.645

Sagsnr. 762

133

879

1/4

Stor villa på 228 kvm.

1

2004

1-familiehus

7.517
6.829

Sagsnr. 817

1.355

1/3

2

1965

Rinkenæs
Vårhøj 36
Huset her, er attraktivt beliggende
på rolig villavej i Rinkenæs by. I
1975 er der lavet en tilbygning, så
det samlede boligareal i dag består
af 156 kvm. hvortil der kommer et
uudnyttet loftrum på 17 kvm. Der
er indsat et nyt naturgasfyr i 2009.

Renoveret pacelhus med nem have

Pris:
Udb.:

1- familieshus

1.180.000 Brt.:
60.000 Nt.:

6.715
6.220

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.994/3.968

Sagsnr. 734

124/57

1.000

1/4

Ny murermestervilla

1

1972

1- familieshus

Pris:
Udb.:

845.000 Brt.:
45.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.287/3.537

Sagsnr. 579

156

1.433

1/4

Villa med udsigt til fjorden

Rinkenæs
Fjordvejen 139
Imellem Rinkenæs og Kollund
sælges dette rødstenshus. Huset er
beliggende med en smuk udsigt til
Flensborg Fjord. Huset fremstår i
meget pæn stand med nyt køkken,
renoveret stue, ny el-tavle, olietank
m.m.

5.185
5.110

2

995.000 Brt.:
50.000 Nt.:

5.376
4.796

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.136/2.932

Sagsnr. 194

111/64

757

2/2

Lækker bolig med flot udsigt

2

Pris:
Udb.:

2.850.000 Brt.:
145.000 Nt.:

14.368
13.223

Sagsnr. 335-3

769

Sagsnr. 138

228/45

1.379

3/5

Velindrettet rødstensvilla

Rinkenæs
Sejrsvej 65
Solidt rødstenshus beliggende i
Rinkenæs, hvor der findes skole,
børnehave samt er der kort afstand
til Flensborg Fjord. Huset er
velindrettet og har dejlig lukket
have med flisebelagt terrasse.

5.133
5.264

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.342/3.773

3

1926

1- familieshus

Pris:
Udb.:

550.000 Brt.:
30.000 Nt.:

3.316
3.208

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.066/2.169

Sagsnr. 282

1946

1- familieshus

795.000 Brt.:
40.000 Nt.:

156/7

573

2/3

Skøn landejendom

2

1905

1- familieshus

CA. 1,5 HA JORD SAMT LADE PÅ 400 KVM.

Alternativ finansiering:
Brt./net: 7.849/7.838
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Pris:
Udb.:

1965

1- familieshus

Pris:
Udb.:

Rinkenæs
Nederbyvej 168
Her får du en rummelig villa med
plads til hele familien. Villa byder
på mange udnyttelsesmuligheder
med sit store areal fordelt på 2
plan. Dertil kommer der en
veludnyttet kælder på 45 m2.

EVT. BYTTE MED MINDRE BOLIG
Rinkenæs
Hasselbjerg 8
Charmerende murermestervilla der
er opført i lækre materialer inde
som ude. Glaseret tegltag, zink
tagrender, godt indeklima, central
støvsuger og dobbelt muret garage
med fyr/hobbyrum er kun nogle af
de ting der kan nævnes.

Pris:
Udb.:

1- familieshus

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.493/4.314

124/62

Rinkenæs
Bakkegården 17
Her får du et parcelhus lige til at
flytte ind i. Huset fremstår i dag, i
flot renoveret stand med bl.a.
nyere vinduer og døre samt
køkken fra 2010. Til huset hører
bl.a. Flisebelagt indkørsel, stor
vedligeholdelsesnem have og skur.

4.760
4.635

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.001/3.169

141

Solidt hus i Rinkenæs

795.000 Brt.:
40.000 Nt.:

Velbygget parcelhus fra 2004

1/4

2

2010

Rinkenæs
Hvedemarken 56
Dejlig bolig med en attraktiv
beliggenhed i roligt og
børnevenligt kvarter. Huset
fremstår i flot stand med, store
vinduespartier, hvorfra du har
udsigt til Flensborg Fjord og en
yderst veludnyttet boligindretning.

Pris:
Udb.:

2.295.000 Brt.:
115.000 Nt.:

11.969
11.141

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 6.791/6.840

Sagsnr. 608

151

1.169

1/4

1

Rinkenæs
Volsballe 1
Her får du en dejlig landejendom
med god udenomsplads til de
pladskrævende. Ejendommen er de
sidste par år blevet totalrenoveret
med bl.a. køkken, badeværelser,
gulve, lofter, gulvvarme mm.

Pris:
Udb.:

12.314
10.564

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 7.080/6.219

Sagsnr. 722

1994

176

Estate Kjeld Faaborg
S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

2.295.000 Brt.:
115.000 Nt.:

6300@estate.dk

74 65 09 33
www.estate.dk

15.009

1/4

2

1900

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

44. Grænse-March
samlede 900 deltagere
Af Gunnar Hattesen

For 44. gang blev
Grænse-Marchen afviklet lørdag og søndag.
Hen ved 900 deltagere deltog. De gik i korte bukser,

T-shirts, med rygsæk på
ryggen og gode vandrestøvler på fødderne.
Lørdag gik ruten ad den
gamle hærvej til Gejlå,
videre ud over mosen,
gennem Bommerlund
og Frøslev plantager og

videre tilbage til Kruså.
Søndag gik deltagerne
på Gendarmstien gennem Kruså Tunneldal
og Kollund Skov, langs
Flensborg Fjord og hjem til
Kruså.
Deltagerne kunne vælge

Bo
Bov
Bov
Uge 21 20. maj 2014 6. årgang

Bov
BovA

Arthur Beuschau er formand
for Grænseegnens
Marchforening, havde travlt
med at sende tæt på 900
deltagere af sted på march.

Foto Jimmy Christensen
mellem den lange rute på
40 km, en rute mellem 20
og 25 km og nogle korte
ruter på 6 og 10 km.
Grænse-Marchen er
en kontrolmarch for at
komme med på Nijmegen
Marchen, der afvikles midt
i juli, og som trækker op
mod 45.000 veltrænede
deltagere til Holland. 
Grænse-Marchen samlede
også folk i grønne uniformer.
Her ses en flok soldater på
march i Fårhus.

Foto Jimmy Christensen

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen
Vognmandsﬁrmaet

Kørsel med kran og grab
Kenneth Jacobsen
Containerkørsel
Entreprenørkørsel
Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand sten - grus
Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

SALGSTEDER:

Sønderborg - Center Øst (overfor LIDL) Man til lør 10.00-17.00
- Rønhaveplads
Man til lør 10.00-17.00
Gråsten
- Gråsten Torv
Onsdag 9.00 - 17.00
Aabenraa - Aabenraa Torv
Lørdag 8.30 - 13.00
- Tøndervej 11 (overfor LIDL) Man til lør 10.00-17.00
Desuden er vi på torvet i Haderslev tirsdag og fredag
samt i Vojens ved Rema 1000 hver torsdag
Evija og Iver Daabeck ∙ Fennvej 2, Bovrup ∙ 6200 Aabenraa
Mobil 0045 2326 2184 / 0045 2680 0184
daabeck@mail.dk ∙ daabeck-frilandsgartneri.dk
Begravelsesforretningen
Begravelsesforretningen
Kirsten & rejner
Begravelsesforretningen
Kirsten
& Madsen
rejner
ved
Kirsten
entreprenør
&& vognmandsfirma
entreprenørved
vognmandsfirma
entreprenør
& vognmandsfirma
Kirsten
Kirsten
& Madsen
rejner
ved Kirsten Madsen

KliPlev
KliPlev NATursTeN
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Alt haveavearbejde udføres
for Private Virksomheder Landbrug
Fjernelse af mos i græsplænen. Luftning af plæne
Forårsoprydning og sommerklargøring
Plæneklipning og vertikal skæring

RING 7460 8186 eller 2429 0631

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså
uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk
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BOV OG HOLBØL
BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

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

BOV KIRKE
Søndag den 25. maj kl. 11.00
ved Malene Højen Lundquist
Kristi himmelfarts dag den 29. maj
kl. 17.00 Malene Højen Lundquist
og Majbrit Daugaard. "Gud og grill"

KOLLUND KIRKE
Søndag den 25. maj kl. 9.30
Malene Højen Lundquist
Kristi himmelfarts dag den 29. maj
Ingen gudstjeneste

HOLBØL KIRKE
Søndag den 25. maj kl. 10.00
ved Hanne Christensen
Kristi himmelfarts dag den 29. maj
Ingen gudstjeneste

Varer

BOV & HOL BØL SO GN E

Pilgrimsvandring
Onsdag den 21. maj kl. 9.30

Mødested: Samkørselspladsen ved
krydset Tøndervej/ Motorvej E45.
Vi vandre ca.9 km, turen vare ca. 4
timer. Guider Sognepræst Majbrit
Daugaard og naturvejleder Arne
Bondo-Andersen. Husk Madpakke og
noget at drikke. Evt. spørgsmål m.v. til
tlf. 5154 3106 eller 7467 1164. Gratis

Sommerkoncert
i Kollund kirke

En 28-årig mand fra
Padborg stjal forleden varer
for 255 kroner i fødevarebutikken Fakta i Padborg.
Manden er blevet sigtet for
butikstyveri. 

Mindeord over Frederik
Schmidt, Holbøl
På vegne af bestyrelsen
for Historisk Forening
for Bov og Holbøl Sogne
skriver Torben Ølholm
mindeord om Frederik
Schmidt, der døde
søndag d. 11. maj 2014.
Budskabet om Frederik

Hjertelig tak
for den store og venlige deltagelse ved

Frederik Schmidts
død og begravelse.

Tak for de mange besøg, trøstende ord og varme tanker under
sygdomsforløbet, tak til dem, som fulgte ham hjem til Holbøl fra
kapellet i Sønderborg og tak for det store følge ved begravelsen.
Tak for bårebuketter, kranse og bidrag til Kræftens Bekæmpelse.
Tak til sognepræst Hanne Christensen for en smuk tale, tak til Rabel
Jørgensen og tak til Holbøl Landbohjem for et godt kaffebord.

Onsdag den 21. maj
kl. 19.30

Venlig hilsen
Helga Pørksen Schmidt og børn

med Spirekoret, Korskolen,
Kirkekoret og „Kollundkoret“

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

Der er fri entre.

Menighedsudﬂugt

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

Tirsdag den 27. maj kl. 12.30

tlf. 74 67 35 15

Turen går til Sydslesvig, hvor vi bl.a. besøger A. P.
Møller skolen i Slesvig. Hjemkomst ved 18-tiden.

www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk

Busafgang / mødested:
Mindesmærket i Tyskland
100 meter fra Oksevejens
grænseovergang
i Padborg.

Rie Rabøl Jørgensen

Svend Hedegaard

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

Pris: kr. 50,-

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Tilmelding til kirkekontoret, telefon 7467 0917 eller
kirkekontor@bovsogn.dk senest fredag den 23. maj.
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Alle er velkomne. Husk pas.

Gud og Grill i Bov kirke

ved Kirsten Madsen

Torsdag den 29. maj kl. 17.00

Pris for mad kr 20,- for voksne og kr. 5,- for børn.
Drikkevare kan købes.
Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes graver tillige
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494
Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker
Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke
WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

SOGNE

HOLBØL
KIRKE
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Frederik Schmidt var
medlem af bestyrelsen for
Historisk Forening for Bov og
Holbøl Sogne.

Schmidts død blev modtaget med sorg i vores
bestyrelse. For gennem
adskillige år havde Frederik
været et aktivt og initiativrigt medlem – de seneste
perioder som næstformand.
Frederik var ivrigt historisk
interesseret. Og det gjaldt
både den elskede hjemegn
omkring Hønsnap og
Holbøl, hele Viis Herred,
Sønderjylland, Danmark
og resten af Europa. For
Frederik så gerne tingene
i den store sammenhæng.
Og han var altid åben for
nye initiativer i foreningen.
Frederik tog sig med
glæde af alle opgaver i
Historisk Forening. Til den
sidste årbog kastede han
sig således med iver ud i at
skaffe materiale omkring
tørvegravningen i moserne
omkring Holbøl. Et arbejde
der viste, at Fredrik havde
et stort netværk, og at han
kunne få glæde af det. På
udflugterne var Frederik
energisk og aktiv, når det
gjaldt forplejning og servering undervejs. På vores
møder i bestyrelsen var han
manden, der altid havde
en ny idé i ærmet. Og når
årbogen skulle ud til medlemmerne hen mod jul, tog
Frederik sig af omdelingen i

et stort distrikt. Han var en
velkommen gæst, når han
bankede på.
For Frederik var det
vigtigt, at foreningen havde
kvalitet i sit arbejde, og at
den hele tiden fornyede sig.
Han havde et skarpt øje
for, at vi ikke kørte fast. Og
han glædede sig, når blot
en lille nyskabelse kunne
komme ind i billedet.
Under møder og udflugter
var Frederik samtalens
mand. Han elskede at
tale med de mange, han
kendte. Og når det gjaldt
historien levede han op til
Grundtvigs tanker om ”det
levende ord”. Spændende
og måske lidt uafklarede
begivenheder blev hentet
ud af historiens grå skær
og gjort til genstand for en
farverig snak.
Nu har vi ikke mere
Frederik med det åbne sind
at trække på. Men vi vil
mindes et engageret menneske, der aldrig var bange
for at gøre en indsats.
Æret være Frederik
Schmidts minde. 
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73, 6230 rødekro
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Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk
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1 ÅRS FØDSELSDAG

Vi fejrer vores vaskehals 1 års fødselsdag
med flere gode tilbud

Søndag den 1. juni fra kl. 11 - 16
ALLE VASKE

÷50%

FÅ DINE NUMMERPLADER
LOVPLIGTIGT
MONTERET GRATIS

FÅ SERVICERET
DIT KLIMA ANLÆG
FOR KUN ....KR.

400,-

INCL MOMS ( EKSKL. MATERIALER)
* DETTE TILBUD GÆLDER INDTIL 1 AUGUST

GRATIS PØLSER
fra den bedste
pølsevogn i byen

2767
| 6330
Tlf: 74 67 30 38
Bovvej 27 │ 6330 PadborgBovvej
│Tlf: 74
30 38Padborg
│ Mail: |cs@cs-autotransport
│ www.dinbilpartner.dk
Mail: cs@cs-autotransport.dk | www.csautoaps.dk

Kom forbi til en hyggelig dag
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. vedlagt evt. i check
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 14.

PH-lampe
Restaurant Bind i
Sønderhav har været udsat
for et tyveri, hvor en tyv

flåede to udendørs PHlamper af en husmur. Det
fik strømmen til at gå. 

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

www.essen-in-flensburg.de / .dk
Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon 0461 24520

GRIECHISCHE TAVERNA
Holm 9 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 27840

Stenhuggeri

Stenhugger Peter Ehlert
Møllevej 14, Holbøl • 6340 Kruså • tlf. 30 66 50 06
Besøg vores hjemmeside www.ehlert-stone.dk

Sværvægter starter op igen
som selvstændig
Af Ingrid Skovbo Johannsen

Det har altid ligget
i kortene, at Henry
Bjerg skulle være
selvstændig.
Allerede som 21-årig blev
manden fra Munkemølle
ved Rønshoved, der stammer fra Gylling ved Odder,
gas- og vandmester.
7 år senere, som 28-årig,
overtog han sin første
virksomhed; Vestergades
Smede- og VVS-forretning
ApS i Haderslev.
Den blev udgangspunkt
for en virksomhed med
vokseværk. De første 10
år foregik det i et roligt
tempo, men fra foråret
2005 var der virkelig gang
i opkøbene; hele 3 stk,
hvor Kückelhahn Eftf.i
Padborg helt klart var den
største mundfuld. Den 60
år gamle virksomhed med
sine 28 medarbejdere skulle
smeltes sammen med de
andre smedevirksomheder.

Henry Bjerg er startet op som selvstændig autoriseret gas- og varmemester.

Foto Dieter Skovbo
I 2011 solgte han
Kückelhahn og Vestergades
Smede og VVS A/S, fordi
han i flere år havde sagt,
at han ville sælge, når han
blev 45 år for at prøve noget
andet.

I de forgangne 2 ½ år
har han som lønmodtager
prøvet at være direktør,
praktikkonsulent og
produktionschef.
- Det har været spændende jobs, men jeg må

indrømme, at jeg savner
mit gamle håndværk og
friheden som selvstændig,
siger Henry Bjerg, som
glæder sig til den nye
udfordring som selvstændig
VVS-mester. 

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon 0461 78918

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00 -19.00

MADPLAN
TORSDAG

Dansk bøf med bløde løg

FREDAG

Svensk pølseret

MANDAG

Medister med rødkål

TIRSDAG

Krebinetter med stuvede
ærter og gulerødder

ONSDAG

Skinkeschnitzel med
braskartofler

TORSDAG

DELIKATESSEN ÅBEN 9-13
DOG INGEN MIDDAGSRETTER

Lunt og lækkert

45,-

Se også vores lækre

Hjemmelavede
retter til
mikrobølgeovnen

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 8.00-19.00

1 stk 39,95
2 stk 70,00

Dagplejerne fejrede Dagplejens Dag i Kruså.

Foto Jimmy Christensen

Mangel på børn i Kruså
Af Jimmy Christensen

I Kruså og Bov er der
mangel på børn fra 0 til 3
år. Det er baggrunden for,

at antallet af dagplejemødre
bliver indskrænket fra 5
til 3 dagplejemødre pr. 1.
december 2014.
De 5 dagplejemødre har

for tiden til sammen 16
børn, og nogle af dem skal i
børnehave efter sommerferien, men der kommer ikke
nye børn i stedet. 
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Fårhus byfest 2014

Fra Onsdag den 21. maj
til Søndag den 25. maj

Jan Jessen og Paul Reinhardt
bobler med ideer til udvikling af Fårhus.

Fårhus Forsamlingshus
er byens hjerte
Af Ruth Larsen

Forsamlingshuset i
Fårhus har fået ny
formand. Det blev Jan
Jessen fra Fårhus.
Bestyrelsesarbejdet er
ikke så uvant for ham, da
han har været medlem af
bestyrelsen i 6 år.Jan Jessen
er født i Østerbæk, men
flyttede til Fårhus for 7
år siden og blev hurtig en
del af byens engagerede
indbyggere.
Jan Jessen taler med
varme om forsamlingshuset, og alle de tiltag der

bliver taget i landsbyens
samlingssted.
- Forsamlingshuset
er samlingssted for
mange af de foreninger,
der er i Fårhus. Det
gælder Petanque klubben, Fårhus Cykelklub,
Ungdomsklubben og
Hyggeklubben, som alle
har til huse i det velholdte
forsamlingshus, fortæller
Jan Jessen. Der bliver også
spillet dilettant i forsamlingshuset. Fårhus Byfest
er også ét af de tiltag, der
udspringer af huset.
- Vi er en arbejdsgruppe
på omkring 15 mennesker,

som tilrettelægger det hele,
siger Jan Jessen.
Der er også udlejning til
private fester i lokalerne.
- Det er grundlaget for
vedligeholdelse af huset. Vi
fik for et par år siden nyt
køkken. Sidste år fik vi nyt
indgangsparti og i år er der
lavet handicaptoilet. Næste
projekt er etablering af
handicap parkeringsplads,
fortæller Jan Jessen, som
lægger mange timer i det
frivillige arbejde omkring
forsamlingshuset,
- Når man brænder for
noget, føles det jo ikke som
en last at tage det på sig,
lyder det fra Jan Jessen

Hjertestarter
Forsamlingshuset har netop
fået sponsoreret en hjertestarter af Lions Club, som
skal hænges op i næste uge.
Paul Reinhart, der
er formand for Fårhus
Borgerforeningen, peger
på, at der sker en masse i
Fårhus.
- Vi har indviet en multiarena. Banen kan også bruges til petanque, forklarer
Paul Reinhardt.
Knud-Gert Diedrichsen,
der er formand for aktivitetsgruppen og Reinhard
Gosch, der er formand
for Petanque klubben,
taler også rigtig varmt om
Fårhus. Landsbyens næste
projekt bliver at anlægge
en krolfbane ved fodboldbanen. Krolf er en kombination af kroket og golf, og

Fårhus råder over en
multiarena

40 år med fest i Fårhus
Af Gunnar Hattesen

Fårhus står fra onsdag
til søndag på den anden
ende, når byfesten fejrer sit 40 års jubilæum.

Det bliver markeret med
nye tilbud. Eksempelvis
peppes fredag aften, der ellers byder på afslappet grillselv-fest lidt op med efterfølgende Highlandgames
med aktiviteter som

stammesavning og konefræs og stamme- og
støvlekast.
For børnene er der
indrettet et "Børnenes
Univers", hvor temaet er
"Skraldemagiker for en

dag". Her kan de bygge
deres egen Eventyrrobot.
På den nye multibane
arrangeres en turnering
i fem-mandsfodbold og
på pladsen bliver der
rundboldturnering. 

Slot’s Servicecenter
Kort og godt ring til Slot
Johannes Slot

Ønsker Fårhus en
rigtig
god byfest

En ny iskiosk bliver indviet til byfesten.
banen kan etableres uden at næsten umuligt ikke at tage
del i landsbymiljøet,
ødelægge fodboldbanen.
- Vi trækker selvfølgelig
ikke nogen ud af husene,
Iskiosk
men hvis man vil deltage,
Fårhus har også fået en
så er det let at blive en del
splinterny iskiosk, som
Reinhard Gosch, bistået af af det hele. Det kommer
helt an på ens indstilsin søn René, og 10 andre,
ling, siger Knud-Gert
der gav et nap med, har
bygget. Den skal stå klar til Diedrichsen. Det lyder som
om, at der bliver født en
den byfest, som de alle ser
ny ide hver gang de mødes
frem til.
til fælles arbejde, Og det er
Knud-Gert Diedrichsen
vel opskriften på at undgå
peger på, at når folk bostagnation og affolkning af
sætter sig i Fårhus, er det
de små landsbyer. 

ønsker Fårhus
en rigtig
god byfest

Vejbæk Maskinstation
ønsker Fårhus en rigtig
god byfest

Klippestuen
ønsker Fårhus en rigtig
god byfest
Klippestuen

v/ Pernille S. Schultz
Ryttergabsvej 34
6330 Padborg
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Vi gør det nemt
Fransk hotdog

Onsdag-søndag

10,t
af huse
Mad ud bestil
g
- ring o

HUSK at vi sælger
Ben & Jerry's is

Julie Merrild Knudsen genvandt selvtilliden efter hun tabte godt 21 kilo. Her ses hun sammen
med vægtkonsulent Eva Kaastrup Jensen, der tabte 35 kilo i 2006. I dag hjælper hun andre
med at komme ned i vægt.
Foto Søren Gülck

Julie tabte 21 kilo på
7 måneder

OK Plus Padborg
Lejrvejen 12
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 00 66

Heldagstur til

Helgoland
Fredag den 18. juli
Vi kører i bus over Husum til Büsum
på den tyske vestkyst. Herfra sejler
vi ud til klippeøen Helgoland, der
ligger 72 km ude i Nordsøen.

AFGANG FRA

P-pladsen ved Nybøl Kirke . .kl. 6.30
Broager Kirke . . . . . . . . . . . kl. 6.35
På Helgoland drager vi på en lille vandring, Elektrikeren, Egernsund . . . . kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . kl. 6.50
hvor der fortælles om øens spændende
Bageren,
Rinkenæs . . . . . . . . kl. 7.00
historie, rige fugleliv og toldfrie butikker.
Bankocenter, Kruså . . . . . . . kl. 7.10
Helgoland har tilhørt Danmark frem til
Bov Kro . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.15
1807, hvor englænderne erobrede den.
Ok-Tanken, Padborg . . . . . . kl. 7.20
Efter rundturen er der tid til på egen
hånd at gå på café eller shoppe i de over
400 toldfrie butikker. Husk pas.
Vi er hjemme ved 21-tiden.
Pris 595 kr.
Tilmelding til Gråsten Avis/Bov Avis
tlf. 2116 0683

BovAvis

Af Søren Gülck

Hver mandag mødes
en stribe overvægtige på Restant Bind i
Sønderhav for at blive
kontrolvejet hos vægtkonsulent Eva Kaastrup
Jensen.
Blandt dem er Julie Merrild
Knudsen fra Egernsund,
som siden ungdomsårene
har døjet med overvægt.
Jeg har i mange år kæmpet med overvægt, mobning, manglende selvtillid
og lavt selvværd, fortæller
Julie Merrild Knudsen, som
en overgang mest havde lyst
til at lukke sig helt inde i sig

selv og undgå kontakt med
omverden og de få venner,
der var tilbage.
I oktober 2013 stod
vægten på 100,8 kilo.
Desperationen var til at få
øje på.
Det fik Julie Merrild
Knudsen til at kontakte
Vægtkonsulenterne. Hun
indså, at hvis hun skulle
tabe sig, skulle hun have
styr på kost og motion, og
derfor havde hun brug for
professionel hjælp.
Næsten krybende langs
væggen mødte hun op en
mandag kl. 16.30 og kom
efter en samtale ind i et
forløb med bedre kost og

Ungarbejder søges
Vi søger to unge mellem 15 -17 år til weekend
og sommerferie job i vores minimarked. De
primære opgaver vil være at betjene kunder,
vareopfyldning samt andet butiks-arbejde.
For mere info kontakt os på
Frigård Camping
Kummelefort 14, Kollund
6340 Kruså
Tlf. 74 67 88 30
Mail: Fricamp@fricamp.dk

mere motion, som skulle
bringe vægten ned.
For Julie Merrild Knudsen
var det en stor forandring.
Endelig fik hun sat vægtens
himmelflugt på standby.
Den begyndte endda at
falde.
Her 7 måneder senere – i
maj 2014 – viser vægten
79,1 kilo. Det er godt 21
kilo mindre end da hun
begyndte.
Glæden er til at få øje hos
Julie Merrild Knudsen.
Mod sædvane tør hun stille
sig frem for nye kursister
for at fortælle om sit liv og
hvilken forandring hun har
gennemgået fysisk og mentalt på de 7 måneder.
Jeg er bare så glad, lyder
det fra den slanke kvinde. 

Møbler og dødsboer
afhentes gratis
Blå Kors Genbrug
Okslundvej 3,
6330 Padborg
Tlf. 3091 3028
Åbent man, ons og tors 10-17
Tirs og fre 13-17, 1. lør i md. 10-14

Dyrekirkegård
indviet i Holbøl
Af Per Ihle

Den nye dyrekirkegård
i Holbøl blev lørdag
eftermiddag indviet i
Holbøl.
Fra nær og fjern mødte op
mod 200 mennesker op
for at overvære indvielsen
af stenhugger Peter Ehlerts
nyetablerede begravelsesplads for dyr.

Kniv

Politiet kropsvisiterede lørdag eftermiddag en 19-årig
fyr på Nørregade i Padborg.

Våben
I en forladt campingvogn i
Padborg fandt nogle børn
flere våben, mens de legede.
Våbnene er blevet sendt til

Pladsen blev formelt
indviet af Randi Schmidt,
bedre kendt som Randi fra
Randi´s Dans.
Hun holdt en fin tale,
hvorefter hun klippede den
røde snor.
Randi Schmidt er selv en
stor dyreven, og hun havde
selvfølgelig sin lille puddelhund med, som i dagens
anledning havde fået en
lille rød kasket på.
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En del af gæsterne havde
også taget menneskets bedste ven med til indvielsen.
Bagefter gik snakken
livligt i det fine vejr, og der
blev trakteret med grillpølser i lange baner I et telt var
der fremvisning af forskellige typer af kister til katte,
hunde og fugle, ligesom
der også lå prislister på de
forskellige dyrebegravelser.

Som samarbejdspartner
har Peter Ehlert allieret sig
med June Müller. 

Dyrekirkegården i Holbøl
blev lørdag officielt indviet.

Foto Jimmy Christensen

I en af mandens lommer
fandt politiet en enhåndsbetjent foldekniv. Manden
bliver sigtet for ulovlig
våbenbesiddelse. 

undersøgelse hos politiet,
da der hersker tvivl om,
hvorvidt de er ægte.
Indehaveren af campingvognen er nemlig tidligere
cirkusartist. 

Udflugt til Føhr

Se Formel 1
på Padborg Park

Søndag den 25. maj fra kl. 12.30 til 16.00
Se F1 i de perfekte rammer i vores Race Lounge på1 sal
med udsigt over Padborg Park, hvor der på dagen køres
event i nogle Padborg Park mange event biler.
Vi åbner kl. 12.30 og selve løbet starter
kl. 14.00 Direkte fra Monaco

Onsdag den 9. juli
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor vi skal
besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.
OPSAMLINGSSTEDER
Nybøl Kirke 7.30, Broager Kirke 7.35, Egernsund Elektrikeren 7.40,
Ahlmannsparken Gråsten kl. 7.45, Bageren Rinkenæs 7.50, P-Pladsen ved bankocenter i Kruså 8.05,
Bov Kirke 8.15, OK tanken 8.30
Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi
sejler ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den
danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer vi en tur rundt
i den charmerende by og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro,
hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum - et helt nyt
kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. Museet rummer stor kunst af kunstnere,
der har levet og virket langs vestkysten mellem Holland i Syd og Bergen i nord - bl.a Emil Nolde,
Edvard Munch, Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Max Bechmann og Max Liebermann.
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor vi ser den
store Friserdom, der er den største kirke mellem Kongeåen og
Ejderen. Vi ser også den vestlige side af øen og kører derefter tilbage
til Wyk, hvor der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.

Der vil under hele
arrangementet være mulighed
for at, købe mad og drikkevare

Vi viser hele F1 sæsonen 2014 Live i vores Race Lounge

Hjemkomst ved 19-tiden.
Pris kr. 595,- , som inkl. bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

Race Lounge Basepoint

Tilmelding på telefon 2116 0683

BovAvis

Padborg Park | Flyvepladsen 10 | 6330 Padborg
www.basepoint.dk | www.padborgpark.dk
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Bov

Din lokale håndværker
Alt malerarbejde udføres

ALT I SALG
E/
SERVIC

ELEK TRISKE ARTIK LER

AUT. INSTALL ATØR

Alt indenfor hårde hvidevArer

v/ malermester

Salg-Service-reparationer Såvel store som småt
eli hjort-Pedersen Egelund 5, Kollund, 6340 Kruså
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22
hhjensen-el@hhjensen-el.dk

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså
ihle@post.tdcadsl.dk

Porte og automatik

NU

PH 3½-3

● Private ● Erhverv

K O B B E R

Et nyt og unikt port-, hegn- og lågekoncept fra det tyske firma, Norport.
Høj kvalitet, både når det gælder
design og funktionalitet.

E L L E R

aldrig

Vi er specialister
i tryghed
Den limiterede PH 3½-3 Kobber udgave kan kun købes i perioden fra
1. marts til 31. maj 2014

Alter
Kirchenweg
83
Gejlåvej
12 · 6340 Kruså
D
24983
Handewitt
.
Tlf. +45 74670050 Mobil. +45 21914455
Gejlåvej
12 ∙ 6340 Kruså
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

Vil du have
lokale butikker
i morgen, så
brug dem i dag

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

Mail info@bindzus-el.dk
www.bindzus-el.dk

Gulvafslibning

Lunddal

Oliering - lakering

www.el-teknik.dk

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

✔ El-installation

✔ EDB-installation

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

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

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

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

DIN LOKALE
HÅNDVÆRKSMESTER

Tlf
.+
45

•
•
•
•
•

40

63

El-installationer
Reparationer
Industriservice
IHC/wireless
Tyverisikring

•
•
•
•

Varmepumpeservice
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer
Energirådgivning
Norman Rudbeck

KRUSÅ EL-SERVICE · Tlf. 40 82 49 39 · www.krusaa-el.dk

16

63

• AUT. GAS- & VANDMESTER/VVS
• BADEVÆRELSE OG KØKKEN
• ENERGI- OG BOLIGRÅDGIVNING
• EJENDOMSSERVICE OG VICEVÆRTOPGAVER
• REPARATIONER OG VEDLIGEHOLDELSE
• FORSIKRINGSSKADER

HENRY BJERG A/S
AUT. GAS- & VANDMESTER

Køb dine søm og
Klammer loKalt

Henry Bjerg A/S | Oksevej 6, 6330 Padborg
+45 4063 1663 | info@henrybjerg.dk
www.henrybjerg.dk

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

45 brandmænd klar til udrykning i Padborg
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Af Henrik B. Christoffersen

Padborg Frivillige
Brandværn slog lørdag
dørene op til deres nye
brandstation. Der var
både kager, pølser og
mulighed for at se den
nye brandstation og
værnets brandbiler.
- Nu er brandstationen
blevet rigtig indviet og de
almindelige borgere i området har også haft mulighed
for at komme forbi og se,
hvad vi går og laver her
på den nye brandstation,
sagde brandkaptajn Preben
Wind i forbindelse med
arrangementet.
De lokale brandmænd
i Padborg slog sammen
med de unge brandmænd fra Grænseegnes
Ungdomsbrandværn dørene
op, så de lokale borgere
i Padborg og omegn fik
mulighed for at se den nye
brandstation og det udstyr,
som de 45 frivillige brandmænd har til rådighed, når
de rykker ud for at slukke
ildebrand og hjælpe borgere
i nød.
- Det er vigtigt for os at
vise, at den nye brandstation ikke kun er for kommunale embedsmænd og
bygherrer. Den er i høj grad
også til for den almindelige
borger og det vil vi gerne
fejre med lidt kagebord og
en ringridder, som det jo
hører sig til i Sønderjylland,
slog brandkaptajn Preben
Wind fast.
Den nye brandstation
blev ikke født uden ofre,
da områdets fire brandstationer blev slået sammen
til én station i Padborg.
Forud gik en del politisk
tovtrækkeri før stationen
stod færdig og blev officielt
indviet i 2013.
Frivillighed er vigtig
Preben Wind pointerer, at
de frivillige brandmænd
ikke får løn for deres
indsatser, som man ellers kender det fra andre
brandvæsner i Danmark.
De frivillige brandværn er
nemlig en særlig sønderjysk
tradition.
- På den måde er vi ikke

Billedtekst Der var stort rykind, da der var åbent hus på Padborg Brandstation.
kun til for befolkningens
sikkerhed. Vi er også en del
af lokalområdet, hvor vores
brandmænd bor inden
for en kort køreafstand
af brandstationen. Man
kan sige, at vi er til for
hinanden, for vi er lige
så afhængige af, at nogen
vil komme og påtage sig
det ulønnede hverv som
frivillig brandmand, som
borgerne er afhængige af,
at vi kommer ud, når der er
brug for os. Og den eneste
forskel på os og de lønnede
brandmænd er nemlig
kun lønnen. Uddannelsen
er den samme og med 60
udrykninger og 12 øvelser
sidste år, er vore frivillige
brandmænd fuldt ud på
højde med de lønnede. Der
er bare flere af os og så er vi
noget billigere i drift, siger
Preben Wind.
- Med 45 brandmænd
skulle man mene, at det
ikke burde være noget
problem, men rekruttering af nye brandmænd
er lige så vigtig som, at
vedligeholde uddannelsen

for de allerede uddannede
brandmænd hos Padborg
Frivillige Brandværn.
Derfor har man også
et samarbejde med de
lokale ungdomsbrandmænd i Grænseegnens
Ungdomsbrandværn, sagde
Preben Wind.
Et brandværn for
ungdommen
- Det er lækkert, at vi kan
flytte med i de nye lokaler.
Her har vi fået vores eget
lille hjørne, hvor vi kan
have udstyr og dragter
hængende. Og så kan vi
komme ud og øve lidt med
de voksne brandmænd
en gang imellem, sagde
Dirk Beckmann, der er
leder af Grænseegnens
Ungdomsbrandværn.
I forbindelse med
åbent hus på Padborg
Brandstation demonstrerede de unge brandmænd
hvordan også unge kan
slukke små brande i fx.
frituregryder eller hurtigt
og effektivt slukker ild i en
person.

For de unge brandmænd
er hurtig hjælp dobbelt
hjælp. Og så giver det
en god ballast, hvis man
vil fortsætte i de voksnes
rækker.
- Når de unge mennesker fylder 18, kan vi
ikke uddanne mere på
dem, så hører de hjemme

i de voksnes rækker. Det
er der efterhånden også
nogle stykker, der har
gjort, og her har deres tid
som ungdomsbrandmand

været dem en stor hjælp,
når de skulle igennem den
krævende brandmandsuddannelse, fortæller Dirk
Beckmann. 

En tur langs

Grænsen
med Torben Ølholm

Torsdag den 10. juli
AFGANG

Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . . . . . . .
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . .
OK-Tanken, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . . .
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . . . . .
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ok-Tanken ved Omfartsvejen i Padborg . .

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

11.00
11.05
11.10
.11.15
11.25
11.40
11.45
11.50

Efter opsamling kører vi til den lille grænseovergang Siltoft helt ude mod vest ved Højer.
Herefter kører vi ad de små veje til Rudbøl grænse med grænsestenene i brostensgaden.
I Lydersholm Forsamlingshus drikker vi kaffe og spiser hjemmebagte boller og
lagkage, samt får fortalt historien om Danmarks mindste forsamlingshus.
Derefter kører vi videre til Store Jyndevad Vandmølle og videre til Vilmkær grænseovergang og
Hanved Kirke. Turen fortsætter ved den tidligere grænseovergang ved Simondysevej i Frøslev,
hvor Bomlauget har istandsat en gammel original grænsebom. Turen slutter i Kobbermølle.
Under turen vil grænsen blive krydset på de mest små og ukendte steder. Ved hvert
sted vil Torben Ølholm fortælle en historie om grænsedragningen i 1920, samt
bevogtningen af grænsen med grænsegendarmerne og om deres dagligdag.
Ligeledes vil deltagerne ved hvert sted blive beværtet med både vådt og tørt under fortællingerne.

Pris 450 kroner, som inkl. bus, guide samt servering under turen.
Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
tlf. 2116 0683
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Fødselsdagsfest for vaskehal
Af Ruth Larsen

CS Auto på Bovvej i
Padborg fejrer søndag
d. 1 juni kl. 11-16 et
fint 1 års jubilæum for
vaskehallen.
Firmaets indehaver er
Christian Schleussner, som
startede sit firma 1 august

2010. Siden er det gået slag
i slag.
- Vi har godt med arbejde,
og vi mærker en god kundetilgang. Selvfølgelig
mærker vi konkurrencen
fra Tyskland, men vi oplever også, at mange vender
tilbage til den lokale og
gode personlige service,
siger Christian Schleussner,

som har den - næsten
nørdede egenskab - at han
kan huske så godt som alle
de biler, han har repareret,
og alle de kunder, han har
haft.
- Det følger med, når man
interesserer sig meget for
både kunderne og bilerne.
Vi sætter stor pris på vore
lokale kunder, og bestræber
os på til en hver tid på at

KLUBLEJLIGHED
I PADBORG
med køkken og bad
-------

VÆRELSE

Den hyggelige kro tæt ved grænsen
Vestergade 3 • 6330 Padborg
Tlf. 7467 3204 • www.froslev-kro.dk • info@froslev-kro.dk
Lundtoft

med adgang til køkken og bad

TLF. 7467 1187 ELLER
MOBIL 2193 8381

yde dem den bedste service,
siger Christian Schleussner.
I værkstedet hersker der
godt humør og travlhed.
Han har en god stab, og de
2 svende, Søren Lorenzen
og Søren Momme, har
begge taget videreuddannelsen til autoteknikker,
hvilket er en nødvendighed
for at kunne reparere og
servicere de moderne biler.
Derudover har han lærlingen Dean Busack som er
ansat på 2. år.
Christian Schleussner
driver sit værksted sammen
med sin kone Rie. Hun tager sig af hele bogholderiet
og kundekontakten. Hun
har snart noget at se frem

Søren Lorenzen, Christian Schleussner, Rie Schleussner,
Søren Momme og Dean Busack inviterer til fødselsdagsfest 1.
juni.
til, for hele kundemodtagelsen skal laves om. Det er
deres næste projekt, som de
håber, de er færdige om en
måneds tid.
For et år siden åbnede de
deres nye vaskehal.
- Det går rigtig godt for
vaskehallen, som står for

god kvalitet, siger Christian
Schleussner.
Jubilæet fejres med en
fødselsdagsfest med gratis
pølser fra byens bedste
pølsemand Johnny Starke
og 50% rabat på autovask,
samt andre gode tilbud. 

Taget på fersk Konfirmation i Kliplev kirke
gerning
En 39-årig mand blev
lørdag nat klokken 2.40
taget på fersk gerning, da
han var i færd med at suge
benzin op fra en rendegraver på genbrugspladsen ved
motorvejen i Kliplev.

Det var en vagtman d som
alarmerede politiet, fordi
et kamera i en container
havde registreret aktivitet.
En politihund snusede sig hurtigt frem til
diesel-tyven. 

Sognepræst Charlotte Rørdam Kristensen konfirmerede St. Bededag et hold konfirmander i Kliplev Kirke. Foto Bent Wilkens

201

4

BILLETSALGSDAG

LEJLIGHED I KLIPLEV

Nyrenoveret 2 værelses lejlighed på 50 m2 i Kliplev udlejes straks.
Udenfor er der mulighed for parkering af lastbil.
Husleje kr. 3400,-

samt uddeling af midler

HENVENDELSE TLF. 2024 7614

Lørdag d. 24 Maj kl. 10-12

VILLA TIL LEJE I LUNDTOFT

ved Strågårds Smedje

Villa på ca. 125 m2, to plan, udlejes straks
Depositum 3 måneders husleje
Pris kr. 4500,-

Her kan du købe billetter til Kliplé Mærken 2014:
Fredag aftens Beach Party, BørneDisco & Seniorfrokost

KONTAKT PÅ MAIL:
STEGER@DELTAOIL.DK

Kliplé Mærken er traditionen tro vært
ved en pølse og en øl/vand!

Nedbrydning og Entreprenør

For børnene er der cykelringridning kl. 10.30, og man
kan i ugen op til afhente pynt til sin cykel på KliplevHallen

Vi ses til en hyggelig formiddag i Kliplé!
www.kliplemaerken.dk

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev
Tlf. 7468 8628
mobil 6092 5500
www.genbrugstoemmerhandel.dk

Nygifte
Lene Wollesen Petersen,
datter af Peter Petersen,
Aabenraa, og Carsten P.

J. Møller, søn af Birthe
og Jørgen Møller, Felsted,
blev lørdag gift i Kliplev
Kirke. 

Historisk forening
for Felsted sogn

Ta’ med på Historisk
Forening’s udflugt
Lørdag eftermiddag den 24. maj
med start kl. 13.30
fra P-plads ved Damms Gård
Turen går til Søgårdlejeren, med rundvisning og fortælling
om stedets historie fra Ahlefeldternes tid til Hjemmeværn
Kaffe med brødtorte nyder vi på Sdr. Hostrup kro
Husk tilmelding senest 22. maj til
Johan Jørgensen på tlf. 74 68 58 68
Alle er velkommen
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70 hørte Nils Malmros
Af Gunnar Hattesen

I 29 år har Nils Malmros
gemt på en film. En film
om den katastrofe, der
ramte ham og konen
Marianne, da hun i en
psykose dræbte deres
lille barn, Anna.

punktum for sin karriere
som filminstruktør.
Nils Malmros er stadig
gift med Marianne, og

parret bor den dag i dag
fortsat i det hus, hvor de
mistede deres datter. 

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

BKI Extra
kaffe
400 g

Over for 70 mennesker
fortalte han i Felsted
Forsamlingslokaler om
filmen ”Sorg og Glæde”,
som han ser som et oplagt

PR POSE

27

00

Nils Malmros fortalte
gribende om sin film ”Sorg
og Glæde i Felsted.

Foto Jimmy Christensen

Lanse
Kliplev Fergusson Klub
arrangerer lørdag den 24.
maj traktorringridning
på toften over for Kliplev
Skole.
Her vil der være to galger
for havetraktorer, og alle
over 16 år er velkomne til
at deltage i dysten.
På pladsen vil der også
være et telt sat op, og der
kan købes grillpølser og
fadøl.
Det er 4. år i træk klubben arrangerer traktorringridning. Der er indskrivning kl. 13.30. 

90 år

Peter Lassen Nørkær,
Bovrup, fejrede søndag
den 18. maj sin 90 års
fødselsdag. 

FELSTED MENIGHEDSRÅD

Naser Khader
i Felsted kirke

Søndag den 1. juni kl. 10.00

er det Naser Khader, der overtager prædikestolen
ved højmessen i Felsted Kirke
Naser Khader er født i Damaskus i 1963.
Han kom til Danmark i 1974, og tog, som
den første elev med indvandrerbaggrund,
en studentereksamen i starten af 80’erne.
Siden hen gik det slag i slag for den unge
Khader, der blev universitetsuddannet,
gik ind i politik, og i dag står Khader
som en markant skikkelse, der har
været med til at præge det politiske
billede i Danmark de sidste mange år.
Det tidligere folketingsmedlem har generelt levet
et alsidigt liv og kan blandt andet skrive partistifter,
radiovært og forfatter på sit cv.
Efter gudstjenesten vil der være frokost i Damms Gård.
Prisen er kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for børn.

Dolmio
pastasauce
500 g
FLERE VARIANTER

PR POSE

13

00

PR KG 26,00

Buko smøreost
200 g

MAX 5 STK
PR KUNDE PR DAG

Der tilmelding til frokosten
hos menighedsrådsmedlem,
Rita Knudsen,
på telefon: 20 22 63 52,
eller mail: rifi@live.dk
senest den 23. maj.

FRIT VALG

Vel mødt

holder ferielukket fra mandag den 19. maj
og åbner igen tirsdag den 17. juni kl. 14.00
I perioden vil der dog være åben følgende dage
Onsdag den 21. maj
Onsdag den 4. juni
Onsdag den 28. maj
Onsdag den 11. juni
Alle dage fra 14.00-17.30

Kig forbi disse dage og

SPAR 50 %

på alle Melton hjemmesko,
strømpebukser
og strømper
Malenes4kids.dk | Østergade 4, Felsted | Se mere på

Malenes4kids

PR STK

10

00

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET
DIN MEDICIN I SPAR FELSTED
ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra onsdag den 21. maj til fredag den 23. maj
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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Estate Gråsten - Når din bolig skal sælges!

NYHED

NYHED

Nyere villa med glaseret tag
Egernsund
Brillevej 3
Velholdt villa på 153 m2. fra 1998
som ligger nær Flensborg fjord.
Huset er opført med glaseret
tegltag og røde facadesten med
sprossevinduer samt flot velholdt
haveanlæg.

Pris:
Udb.:

1- familieshus
1.895.000 Brt.:
95.000 Nt.:

10.116
9.507

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 5.847/5.958

Sagsnr. 805

153

987

1/3

1

NYHED

Billigt hus nær Gråsten
Kværs
Nørretoft 10
Velholdt gulstenshus som er
beliggende på rolig villavej i Kværs
tæt ved skolesti som fører direkte
til friskolen med børneunivers. I
2007 er der indsat nye pvc-vinduer
samt er opsat varmepumpe.

1998

1- familieshus
Pris:
Udb.:

475.000 Brt.:
25.000 Nt.:

3.015
2.953

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 1.982/2.090

Sagsnr. 834

100

876

1/2

Centralt beliggende i Gråsten

1

Ældre ejendom tæt ved skoven
Gråsten
Tværvej 18
Højt beliggende ejendom med vue
ud over Gråsten og skoven. Her får
du en god beliggenhed, billigt hus
hvor du har mulighed for at sætte
dit eget præg. Huset har en god
kælder samt udestue på 16 m2.

Pris:
Udb.:

490.000 Brt.:
25.000 Nt.:

3.098
3.128

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.034/2.237

Sagsnr. 861

1968

1- familieshus

1- familieshus

64/64

641

1/1

2

Stort velindrettet sommerhus

1950

Fritidshus

NYHED
NY PRIS

Gråsten
Kongevej 47
Yderst velholdt parcelhus med en
central beliggenhed i Gråsten.
Huset rummer et samlet boligareal
på 146 kvm, som bl.a. indeholder
en dejlig vinkelstue med et godt
lysindfald samt udgang til terrasse.

NY PRIS

Pris:
Udb.:

Gråsten
Østersøvej 10
Denne moderne indrettet
ejerlejlighed har en attraktiv
beliggenhed på Gråsten havnekaj, i
1.parket til vandet, og kan også
bruges til helårs- og fritidsbrug,
idet her ingen bopælspligt er.

Pris:
Udb.:

Ejerlejlighed

2.295.000 Brt.:
115.000 Nt.:

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 7.189/6.902

Sagsnr. 813

1/3

1

1.045

1/3

God beliggenhed i Broager by

1

1973

1- familieshus

Rendbjerg
Marinavej 21
Med en yderst attraktiv
beliggenhed kun få meter fra
Flensborg Fjord sælges dette flotte
sommerhus. Huset indeholder
blandt andet spabad, sauna og
skønt åbent køkken/alrum med loft
til kip samt udgang til terrasse.

Pris:
Udb.:

1.995.000 Brt.:
100.000 Nt.:

10.736
10.879

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 8.417/8.717

Sagsnr. 323

109

313

1/3

Solidt hus i roligt kvarter

1

2005

1- familieshus

12.361
11.201

TILBUD
ØNSKES

Sagsnr. 854

124

5.773
5.626

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 3.556/3.781

146

Unik ejerlejlighed uden bopælspligt

995.000 Brt.:
50.000 Nt.:

TILBUD
ØNSKES

2007

Broager
Vesterbakke 26
Huset står indflytningsklar og
fremstår med decratag,
gulstensfacade, PVC-vinduer og
opvarmes med fjernvarme. Til
huset hører, carport samt dejlig
lukket have med 2 terrasser.

Pris:
Udb.:

695.000 Brt.:
35.000 Nt.:

4.117
4.088

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 2.477/2.734

Sagsnr. 748

87

931

1/2

1

1956

Kruså
Parkvej 11
Her får du et hus der står klar til
din indflytning. Huset rummer et
boligareal på 110 m2, kælder på 70
m2 og opvarmes med naturgasfyr
som er installeret i ca. år 2008. Til
huset er der bl.a. en dejlig stor og
lukket baghave.

Pris:
Udb.:

2.320
2.571

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 1.575/1.947

Sagsnr. 679

Estate Kjeld Faaborg
S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R & VA L U A R M D E

Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

345.000 Brt.:
25.000 Nt.:

6300@estate.dk

74 65 09 33
www.estate.dk

110/70

1.000

1/2

3

1958

