Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 5 27. januar 2015 7. årgang

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

NY
T!!
NY
T!!

GRÅSTEN
PADBORG

Dagens middag
Serveres mandag - fredag
fra kl. 11.30 -13.00 og igen fra kl. 17.30
kr.

85,-

½ Pris

Pr. person

Børn u/ 12 år

Har du husket at reservere bord
til tarteletaften på fredag?

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

Gælder
KUN fredag

VI KAN GØRE
EN FORSKEL

39,-

Premium
oksemedaljoner

1 stk/200 g

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00 ∙ SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

Kvalitets-hundefoder!
Fuldfoder til udvoksede hunde!
1,5 kg luklet-poser

RESTPARTI!
kr.

1395

Ved 5 poser

pr. pose

kr.

11

95

pr. pose

Ved 10 poser

kr.

9

95

(Så længe lager haves/
mindst holdbar til juli 2015)

pr. pose
Henvendelse på adressen:
Plantagevej 7-9 i Padborg
Dagligt mellem kl. 8.30 og 15.30
Tlf. 74 30 36 33
Kontaktperson E.K. / G.N

WWW.PROFILOPTIK.DK
OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16

De skal bare virke...

Deskal
skalbare
bare
virke...
De
virke...
ProfeSSionel
og Hurtig
ProfeSSionel
ProfeSSionel
og
Hurtig
it ServiCe
og
Hurtig
it ServiCe
it ServiCe
• Eget værksted eller
udkørende
• •Eget
værksted eller
Salg
•
Eget
eller eller
udkørende
•udkørende
Trådløs
netværk
• Egetværksted
værksted
• Salg
• Reparation
Salg
• •Trådløs
netværk
udkørende
Siden 2004
• •Reparation
• Trådløs
Salg netværk
Siden
2004
•• Reparation
Trådløs netværk
• Reparation

Home
ServiCe
PCPC
Home
ServiCe
Hokkerup Gade 3

Siden 2004

Hokkerup Gade 3
Kruså/Hokkerup
6340 6340
Kruså/Hokkerup
74677467
5257 /5257
2462 /
8659
2462 8659

PC Siden
Home
ServiCe
2004
Hokkerup Gade 3
6340 Kruså/Hokkerup
7467 5257 / 2462 8659

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80
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Så har vi atter
STILLEGUDSTJENESTE
i Kværs Kirke

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

Gudstjenester og Aktiviteter
Onsdag den 28. januar kl. 19.00 ..... Menighedsrådsmøde i Gråsten Præstegård
Søndag den 1. februar kl. 9.30 ........ Gudstjeneste i Kværs Kirke
Søndag den 1. februar kl. 11.00 ...... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Du kan læse om kirken, sognet og aktiviteterne på vores hjemmeside eller Facebook

Ældreområdet fik et løft
Af Helle Jagd Andersen

Sønderborg Kommune
har gjort status over
anvendelsen af de
16,3 mio. kr. som
kommunen fik fra
"Ældrepuljen".
Folketinget afsatte i
forbindelse med aftale om
finanslov for 2014 årligt
1 mia. kr. til bedre ældrepleje i hele landet. Heraf

fik Sønderborg Kommune
16,3 mio. kr. i 2014.
Formålet med den
ekstra mia. er at give kommunerne mulighed for et
generelt kvalitetsløft i ældreplejen. Det gælder både
i forhold til praktisk hjælp
og personlig pleje, forhold
på plejecentre og indsatsen
vedrørende rehabilitering
og genoptræning.
Genoptræning på plejecentre og i aktivitetscentre

blev styrket, og der blev
indkøbt el-cykler og
maskiner til at understøtte
træningen.
Dette har medført væsentlige forbedringer af de
ældres fysiske og sociale
funktioner.
Borgere, der er visiteret
til praktisk hjælp, fik gjort
ekstra rent, og 97% af
dem var godt tilfreds med
indsatsen.
Kvaliteten i ældreplejen

Så er julen og nytåret overstået, og
januar er snart ovre. Vi lever i en travl
tid, hvor mange klager over, at tiden
går for hurtigt.
Derfor:
Kom og oplev en gudstjeneste med
få ord, stille musik og mange levende
lys. En stemning helt for sig selv.
Midt i hverdagens fortravlede liv, har du/I
mulighed for at finde ro og fred til sjæl og
sind – mulighed for tid til eftertanke, eller
bare det at kunne lade tankerne flyve –
en lille times tid i vores smukke kirkerum.
Gudstjenesten forløber – som
ordet siger – med et stille ord,
en kort bøn og skøn musik.

blev styrket ved at øge
SOSU-elevernes kompetencer, og mellemledere
og planlæggere er blevet
opkvalificeret i at planlægge
leveringen af hjemmehjælp.
Dette har givet gode
resultater.
Kommunen gjorde gode
erfaringer med en særlig
opsøgende indsats i forhold
til sårbare ældre, der udskrives fra sygehus.
Demensområdet blev
styrket med 4 nye aflastningspladser på daghjem

Det er sognepræst Niels Refskou samt
organist og cellist Otto Andersen,
der står for gudstjenesten og foregår
Onsdag den 4. februar 2015
kl. 19.30.
Vi håber, at rigtig mange giver sig tid og
har lyst til denne anderledes oplevelse af
en gudstjeneste.
Venlig hilsen
Kværs Menighedsråd

for hjemmeboende demente
borgere. Det aflaster ægtefæller og træner demente
borgere, så de kan bibeholde deres funktioner og
sociale kompetencer længst
muligt.
Der blev oprettet en ekstra
korttidsplads på kommunens rehabiliteringscenter
til borgere i den terminale
fase. Det giver dem ro på
deres sidste tid.
"Vi kan se, tiltagene har
haft en positiv effekt i
2014. Da vi fortsat ønsker

at styrke ældreområdet, har
Sønderborg Kommune søgt
om at få 16,5 mio. kr. fra
ældrepuljen i 2015", siger
Preben Storm, formand for
seniorudvalget i Sønderborg
Kommune.
"Med en god ældrepleje
vil vi gerne sikre, at de ældre kan fortsætte med at
leve det liv, de ønsker",
siger Jens Peter Thomsen
(V), næstformand i
seniorudvalget. 

SUPER
BILLIGT
Tøj, overtøj og fodtøj

70%
SPAR OP TIL

Det blev en af de bedste fødselsdagsgaver nogensinde for Nina Bøttern, da hun fik en elevplads
hos Husets Frisør i Gråsten.
Foto Jimmy Christensen

Elevplads i
fødselsdagsgave

PÅ ALLE VARER

RABATTEN FRATRÆKKES VED KASSEN
også udvalgte Ilse Jacobsen all weather coats. Gælder ikke nye og
forvejen nedsatte varer, Ilse Jacobsen gummmistøvler samt strømper
Personlig vejledning og service

Af Søren Gülck

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

Åbningstider
v/ Susanne • Borggade 4
6300 Gråsten • 74 65 46 00

M a n – f r e 10 . 0 0 – 17. 3 0
Lørdag
10 . 0 0 – 13 . 00

23-årige Nina Bøttern
fra Sønderborg har
netop afsluttet 1.
år på frisørskolen
Hansenberg i Kolding.

Efterfølgende kom hun i
praktik hos Husets Frisør
i Gråsten, hvor hun fik en
uventet fødselsdagsgave,
der var en elevplads.
Allerede på den første dag
i praktikperioden fik Nina
Bøttern nemlig en saks i

hånden. Og da hun viste
store evner for frisørfaget,
tøvede Karina Hansen fra
Huset frisør ikke med at
tilbyde hende en elevplads
på hendes fødselsdag. 
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Friskhakket okse, svine
eller blandet fars

8-12%

1/2 kg

GRÅSTEN · PADBORG
Gammeldags
svinekam

24

95

Gammeldags oksesteg,
tykkam eller bov

1/2 kg

1/2 kg

1495

2995
Svinebryst i skiver
eller koteletter

Nakkefilet

Frit valg

ER
MED EL L ER
B
E
P
N
E
UD

800 g

100,-

1/2 kg

1995
Dit Valg havregryn

Grøntsager

Frit valg

Frit valg

Storkøb

1400 g

75,-

Tykstegsbøffer
4 - 6 stk

SPAR 20%
på Änglamark babypleje

Flere varianter. Zink salve Nu 23,96. Baby shampoo Nu 19,96
Baby bade sæbe Nu 23,96 100-400 ml/100 g/1 stk. Literpris maks.
239,60/Kg-pris 191,60/Stk.-pris maks. 27,16. Frit valg

1000 g

400-800 g

10,-

9,-

Katrine og Alfreds
vintertomater

Fast lav pris
på Änglamark
bleer

Hvedemel
Frit valg

Danmark, kl. 1.

Midi eller Maxi.
Frit valg

Fra

450 g

2 kg

25,-

12,-

56

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00

SuperBrugsen Padborg

Åbningstider: Alle hverdage 8-20, lørdag 8-18, søndag kl. 8-17

Åbningstider: Alle dage 8-19

Telefon 74 67 31 36

Tilbuddende gælder fra tirsdag den 27. januar til og med lørdag den 31. januar 2015 eller så længe lager haves. Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

95
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Vejspærring i
Kværs
På grund af nedgravning af
en overfladevandsledning
bliver Buskmosevej total
spærret mellem Højtoft og
Søndertoft i Kværs.
Spærringen gælder fra
mandag den 2. februar

til fredag den 20. februar
2015.
Cykler vil kunne passere
arbejdsområdet.
Der bliver etableret skiltet
omkørsel via rute 401 og
Tørsbølvej. 

Skatspillere
ligger i top
Gråsten Skatklubs B-hold
ligger på 2. pladsen i 3. division med 14 point og står
inden de sidste 2 kampe
til oprykning, Gråsten

A-hold, som også ligger i 3.
division, har 11 point.
C-holdet spiller i 4. division og ligger på 2. pladsen
med 15 point og står også
til oprykning. 

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

Karin Sina, Maria, som har været med i gruppen i 2 år, Tina Kolmos, Nele Tittelbach og de glade børn fra 4. klasse.

Foto Søren Gülck

Förde-Schule donerer 5.600 kr.
Af Ingrid Skovbo Johannsen

To sygeplejersker, Karin
Sina og Tina Kolmos, har i
10 år hjulpet børn i alderen
7 til 13 år i foreningen
”Du er ikke alene”, som

rummer både børn, der
har mistet, men også børn,
hvor sygdomsforløbet for en
pårørende er igangværende.
Foreningen har
netop modtaget 5.600
kr. fra Förde-Schule. De

Spar 25% på alle TEMPUR® Deluxe madrasser* - men kun i 7 dage! Fra det øjeblik du
lægger dig ned, kan du mærke forskellen ved en TEMPUR® madras - blød hvor du
ønsker det, og fast hvor du har behov for det. TEMPUR® Deluxe madrasserne har et
ekstra quiltet toplag indbygget øverst i madrassen for øget komfort, og de fås i tre
forskellige fornemmelser.

indsamlede penge stammer
fra skolens 4. klasse, som
holdt julebasar i forbindelse
med ”Weihnachtsfeier”,
som er skolens store festdag.
”Vores 4. klasse har en
meget stor socialforståelse,

og der var ingen tvivl, de
gerne ville hjælpe børn, der
står i en svær situation”,
siger en stolt klasselærer,
Nele Tittelbach. 

TEMPUR® Deluxe madrasserne fås i tre
fornemmelser – Original til dig, der foretrækker en
fast madras, Sensation til dig, der foretrækker en
mere traditionel, fjedrende madras, og endelig har
vi Cloud til dig, som foretrækker en blødere madras.
Kom ind til Rene’s Bolignyt og find din foretrukne
TEMPUR® Deluxe madras - og husk, tilbuddet
gælder kun fra den 26. januar wtil den 1. februar.

spar

25%
på alle Deluxe madrasser*

*Gælder ikke madrasser i specialmål. Tilbudet gælder fra den 26. januar - 1. februar 2015. Der tages forbehold for udsolgte produkter og trykfejl.

HUSK VI FINANSIERER DIT MØBELKØB MED

0% I RENTE

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 10.00 – 17.30
Lørdag 10.00 – 14.00
Åbent hver søndag 10-14

møbelkæden.dk
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STORKØB - STORKØB

KØB
10
PAKKER
og få 3 stk. svinemørbrad til
en værdi á kr. 150,- med i købet

Kyllingebryst
1600 g

Antal pk..

Kalkunschnitzler
1600 g

Antal pk.

Kalkunbryst
1600 g

Antal pk.

kun kr.

Kalkun Cordon Bleu
frost, 20 stk

Antal pk.

kun kr.

Medister
2500 g

Antal pk.

kun kr.

Karbonader
14 stk

Antal pk..

kun kr.

Wienerschnitzler
600 g

Antal pk.

kun kr.

Gullash
800 g

Antal pk..

kun kr.

Minutsteaks
800 g

Antal pk.

kun kr.

Medaljon
800 g

Antal pk..

kun kr.

Entre Cotes
600 g

Antal pk..

kun kr.

Oksebryst
1400 g

Antal pk..

kun kr.

Gammeldags oksesteg
1400 g

Antal pk..

kun kr.

Hel Oksefilet
3-4 kg

Antal pk..

Alt svinekød er
frilaandsgris
Skinkeschnitzler
1800 g

Antal pk.

Skinkød i tern
2000 g

Antal pk.

Svinekoteletter
2000 g

Antal pk.

Nakkekoteletter
2000 g

Antal pk.

Rullesteg med svesker
2 stk. a 1000 g

Antal pk..

Rullesteg med persille
2 stk a 1000 g

Antal pk.

Nakkefilet
2000 g

Antal pk..

Ovnklar Svinekam
2000 g

Antal pk.

Ribbenssteg
2200 g

Antal pk.

Flæsk i skiver
2000 g

Antal pk..

Hakket svinekød 8-14 %
2500 g

Antal pk.

Hakket Oksekød 8-14 %
2000 g

Antal pk.

kun kr.

100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,-

Bestilling senest søndag den 1. februar - afleveres ved slagteren i Spar

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

100,kun kr.

299,-

Afhentes torsdag den 5. februar

Navn:.........................................................................................................................................................................
Adr.: ...........................................................................................................................................................................
Tlf.: .............................................................................................................................................................................

GRÅSTEN

kun kr.

Afhentes fredag den 6. februar
Afhentning kan ske fra kl. 10.00

ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE ÅBEN 8.00-20.00
Nygade 10-12, 6300 Gråsten · tlf. 74 65 10 19 – Slagter direkte tlf. 74 65 08 75
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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

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

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

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

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

RING 74 65 17 48

Opera on the Rocks
på Benniksgaard
Af Søren Gülck

Det bliver den hidtil
største, musikalske
satsning, når hotelejer Mads Friis fra
Benniksgaard Hotel
torsdag den 4. juni
2015 præsenterer
Opera on the Rocks på
plænen bag hotellet.
Ved den usædvanlige koncertoplevelse med rock og
opera vil såvel rockelskere
som operaelskere få en unik
musikalsk oplevelse af de
helt store, når numre som
”Nessun Dorma”, ”O mio
babbino caro”, ”Love of my
Life” samt ”The Show Must
Go On” går over scenen.
På scenen vil stå en
stjerneparade bestående af
den prisvindende svenske
sopran Cecilia Lindwall,
den grammy-nominerede
svenske mezzo-sopran
Anna Einarsson og ikke
mindst den dansk-kinesiske
tenor John Venning, som
blandt andet er med i De
tre Kongelige Tenorer.
De tre klassiske sangere
bliver tilsat en solid gang
rock fremført af den legendariske rocksanger Oliver
Weers, der i X-Factor
imponerede Blachman med
sin enorme stemme.
”Vi er gennem flere år
Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansvarshavende
redaktør

Fotograf

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

redaktion@graastenavis.dk

sg@graastenavis.dk

jc@graastenavis.dk

Mads Friis slår dørene op til en stor opera- og rockkoncert på
Benniksgaard i Rinkenæs.
Foto Søren Gülck
blevet opfordret til at opsætte noget unikt, der i den
grad kan være med til at
sætte Rinkenæs og Gråsten
på det musikalske og kulturelle verdenskort”, fortæller
en stolt Mads Friis, som
glæder sig over, at det er
lykkedes at få koncerten til
Rinkenæs.
”Jeg håber, der vil være
så stor opbakning, at vi
kan gøre det til en tilbagevendende tradition”, siger
Mads Friis.

koncerten samt en udsøgt
tre-retters menu tilberedt
af de bedste kokke fra
området.
”Vi ønsker at gøre dette

arrangement til et fælles
projekt og en fælles oplevelse. Derfor inviterer
vi idræts- og gymnastikforeninger, spejderne og
brandværnet til at være
lokale ambassadører og
salgssted for koncerten”,
fortæller Mads Friis.
For hver solgt billet vil
Benniksgaard Hotel donere
50 kr. til den respektive
forening.
”Indtil nu har vi solgt 106
billetter, men vi ser frem
til, at samtlige 600 billetter
hurtigt bliver solgt. Bliver
der en væsentlig større
efterspørgsel end de 600
billetter, vil der være mulighed for at gennemføre en
ekstra koncert den 5. juni”,
fortæller Mads Friis.
Billetter kan købes på
Billetnet eller bookes via
Benniksgaards hjemmeside
eller telefon. 

Billetter støtter
lokalforeninger
Koncerten vil foregå i et
kæmpemæssigt telt med
plads til 600 gæster. Med
i prisen på 598 kr. er
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
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

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

Grafisk
tilrettelæggelse
Bogholder

Tlf. 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

bogholder@graastenavis.dk

Jette Nørlund Pedersen
Telefon 51 51 94 13

SLUTUDSALG
VINDJAKKER
SKJORTER/STRIK

Alt Signal

SKJORTE/STRIK
VINDJAKKER

LÆRREDSBUKSER

½ PRIS

½ PRIS

½ PRIS

½ PRIS
VINDJAKKER
Uanset førpris

SKJORTER/STRIK
VINDJAKKER

½ PRIS

½ PRIS

JAKKER/BLAZERE

HABITTER

½ PRIS

½ PRIS

Udvalgte Dess.
Uanset førpris

ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag .......... 9.30 - 17.30

ÅBNINGSTIDER
Fredag ........................... 9.30 - 18.00

ÅBNINGSTIDER
Mandag
- torsdag .......... 9.30
Lørdag ...........................
9.00--17.30
16.00
Fredag
...........................
9.30
Mandag
Torsdag
...
9.30
17.30
Søndag ........................ 10.00---18.00
15.00
Lørdag
...........................
Fredag
.....................9.00
9.30--16.00
18.00
Søndag
........................
Lørdag
.....................10.00
9.00--15.00
13.00

Udvalgte Dess.
Uanset førpris

Gråsten
Gråsten

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
7•www.toejeksperten.dk
6300 Gråsten
Tlf.: 74 Slotsgade
65 30 31 •
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
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Niels Jessen Eftf.
køber Materialegården
Af Søren Gülck

Munkemøllebroen er bygget ved anlæggelsen af Fjordvejen i
1935.
Foto Søren Gülck

Munkemøllebro
skal repareres
Af Gunnar Hattesen

Den 100 meter
lange Munkemøllebro på
Fjordvejen ved Rønshoved
trænger til at blive repareret. Der er revner i
betonen og vejbroen har det

elendigt. Det tvinger nu
Sønderborg Kommune til
på budgettet at skulle finde
26,5 mio. kr. til at sætte
broen i forsvarlig stand.
Sønderborg Kommune
overtog vejbroen i 2007
efter Sønderjyllands Amt. 

TØRT BRÆNDE
Sælges savet og kløvet i ca 25 cm

KONTAKT 2178 7416

Niels Jessens Eftf. Har
købt Materialegården
på Ulsnæs 21 i Gråsten,
som ikke har været i
brug siden 2007, da
Gråsten Kommune
ophørte som selvstændig kommune.

virksomheden haft lagerplader på Sølvtoft i Avnbøl
og på Egenæs i Gråsten,
men alt bliver nu samlet på
samme adresse i Gråsten.
”Sammenlagt får vi dobbelt så meget plads”, siger

Claus Hansen og Keld
Eskildsen, som er tilfredse
med, at de får den samlede
maskinpark under tag.
”Kunderne få samme
muligheder for køb af
sand, grus og jord som på

Egenæs, men det bliver
mere overskueligt og mere
kundevenligt på Ulsnæs
21. Helt på plads kommer
vi ført i løbet af foråret.
Derfor skal de kommende
vintermåneder bruges på
oprydning og indretning
af bygninger og udenoms
arealerne, lyder det fra
Claus Hansen og Keld
Eskildsen. 

De to indehavere, Keld
Eskildsen og Claus
Hansen, er glade for købet
af arealet med bygninger.
Tidligere har

Keld Eskildsen og Claus
Hansen har købt
Materialegården på Ulsnæs.

Foto Søren Gülck

VOGNMAND & ENTREPRENØR

www.dinhs.dk

Niels Jessen eftf.

Frokost
TRAILERSALG

invitation

• Grus

Kære høreapparatbruger

• Sand
• Skærver

Din Hørespecialist i Gråsten inviterer hermed alle
brugere af mindst 3 år gamle høreapparater
til selv at opleve de nye høreapparater
DREAM fra danske Widex.

• Stabil
• Muldjord
• Natursten

Oplevelsen vil foregå under en dejlig let frokost i et
naturligt svært lydmiljø, på

• Flis
• Spagnum
• Brugte og nye fliser
• Belægningssten

SE
S
E
R
D
A
Y
N
!
K
R
Æ
BEM
Ulsnæs 21
ÅBENT FOR SELVBETJENING 6300 Gråsten
ALLE DAGE
HELE DØGNET
DANFOSS

Ulsnæs

Egenæs

Ulsnæ
s

Den Gamle Kro, Slotsgade 6
Tirsdag den 17. februar kl. 12.00 - 14.00
Oplevelsen og frokosten er ganske gratis,
og du er velkommen til at medbringe 1 ledsager.
Deltagelse vil sætte dig i stand til at vurdere om de
store fremskridt der har været i høreapparatteknologien kan give dig yderligere livskvalitet.

Der er et begrænset antal pladser!
Ring og få plads, efter først til mølle princippet.
70 11 10 70

Claus: 20 19 81 58 • Kjeld: 20 19 81 59 • Lager direkte: 28 26 16 51
Besøg også vores hjemmeside på www.nielsjessens.dk

Gråsten • Torvet 3 • www.dinhs.dk
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SØNDAG 1. FEB. 2015 kl. 10-13
Kend DINE udgifter
Få styr på DIT varmeregnskab
Mød varmemesteren
– DIN energirådgiver
Fjernvarme
– Fremtidens løsning for dig og vores miljø

Læs mere på
varmens-dag.dk

Tag HELE familien med! Der er bolcher og
balloner til børnene

Besøg os på adressen:
Gråsten Varme A/S, Sønderborg Landevej 3,
6300 Gråsten
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FOREDRAG MED HJERNEFORSKER

PETER LUND MADSEN
Onsdag den 18. marts kl. 19.00
i Ahlmannsparken i Gråsten

Peter Lund Madsen leverer et spændende
foredrag om hjernen og omstillingsparatheden.
Foredraget tager udgangspunkt i:
- Hvorfor kan hjernen ikke lide forandringer?
- Hvorfor er forandringer så altafgørende nødvendige?
- Hvad gør vi?
Køb billet kr. 150,hos Gråsten Boghandel,
Matas, Profil Optik,
Rådhuskiosken eller
Tinsoldaten

De 60 tilhørere oplevede en spændende og lærerig eftermiddag i selskab med Tove og Flemming Hansen.

Foto Jimmy Christensen

Gråstenere hørte om Nepal

Gråsten Handelsstandsforening og LOF Syd

Quorps Busser

Af Gunnar Hattesen

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.

Der måtte sættes
ekstra kaffekopper til,
da Tove og Flemming
Hansen fra Rinkenæs
onsdag eftermiddag
var gæster hos Ældre
Sagen i Gråsten.

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

Quorp Busser

Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: 74650850 - Fax: 74650851
mail@quorpsbusser.dk

60 mennesker havde fundet
vej til Ahlmansparken for
at høre om deres oplevelser

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

i forbindelse med en rundtur i Nepal.
Turen var arrangeret af
Bente Damkjær, som har
kontakter i Nepal, En gruppe på 11 lokale personer
drog afsted, og medbragte
16 bærbare computere,
Legoklodser, mobiltelefoner
og hospitalsudstyr.
Tove og Flemming
Hansen fortalte om den
spændende rejse, hvor

gruppen besøgte en række
projekter, samtidig med at
de oplevede det fantatiske,
farverige og naturskønne
land, der rummer 8 af verdens 10 højeste bjerge bl.a.
Mount Everest på 8.850
meter.
Ydermere rummer landet
på blot 150 km alle klimabælter, lige fra tropisk
i syd til polarklima i bjergene mod nord. Gennem

49 spillede skat
Jens-Fredi Schulz, Kværs,
blev aftenens vinder med
2549 point, da Gråsten
Skatklub holdt klubaften
med 49 spillere.
På 2. pladsen kom Peter

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

Speck, Kruså, med 2472
point, mens 3. pladsen gik
til H. C. Dall, Bovrup,
med 2211 point.
På 4. pladsen kom Hans
Peter Steffensen, Tørsbøl,

med 2114 point, mens
Flemming Marschall,
Egernsund, besatte 5. pladsen med 2027 point.
6. pladsen gik til Dieter
Klein, Kliplev, med 1895

68 spillede bridge
100412

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

LEJLIGHED SØGES
Enlig pensionist søger et - to værelser eller lille
lejlighed til rimelig leje hurtigst muligt.

RING VENLIGST PÅ TELEFON 2343 1968

Rød-række:
Nr. 1: Alice og Svend Erik
Svendsen, 166 p,

Nr. 2: Bodil Morville og
Annemie Hänel, 163 p,
Nr. 3: Bodil Jørgensen og
Carl Peter Møller, 152 p

NYT HUS I KOLLUND ØSTERSKOV
UDLEJES STRAKS

GRÅSTEN

Gråsten Bridgeklub har
spillet Par-turnering i
Ahlmannsparken med 68
deltagere. Vindere blev:

PENSIONISTÆGTEPAR SØGER
LEJLIGHED ELLER RÆKKEHUS

Med udsigt over Flensborg Fjord. Bolig 137 kvm.
Bryggers, køkken/alrum, stue med brændeovn,
3 værelser, 2 badeværelser samt udsigtsterrasse.

85-90 m2, gerne i Gråsten-Kollund området pr. 1. maj.
Vi er ikke rygere og har ingen husdyr.

Husleje pr. mdr. kr. 6800,- ekskl. forbrug.

HENVENDELSE TLF. 7365 1411

HENVENDELSE TLF. 29640162

Garage og hobbyrum på 39 kvm.
Depositum 3 mdr. husleje

INDFLYTNINGSKLAR
LEJLIGHED TIL LEJE

Ca 140 m2, 1. sal midt i Gråsten
med ca. 15 m2 terrasse.
Leje kr. 5650,-

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

fortælling og fremvisning af
en række smukke billeder,
førte Tove og Flemming
Hansen tilhørerne gennem landet, og publikum
oplevede nytårsfest,
solopgang over Himalaya,
afsidesliggende landsbyer,
farvestrålende markeder og
tempelpladser, ligbrænding
og ofringer af haner og
geder. 

point og derefter fulgte på
7. pladsen Orla Rodenberg,
Padborg, med 1812 point.
8. pladsen blev besat af
Torben Ries, Padborg, med
1747 point mens 9. pladsen
gik til Werner Clausen,
Felsted, med 1746 point. 
Blå række:
Nr. 1: Christa Rann og
Gudrun Nicolaisen, 165 p,
Nr. 2: Berit Kiebitz-Jensen
og Kaj Andersen, 159 p,
Nr. 3: Jytte Mathiesen og
Steen Christensen, 152 p
Grøn række:
Nr. 1: Annelise
Christiansen og Jytte
Hattens, 148 p,
Nr. 2: Preben Bang og
Erik Hansen, 141 p,
Nr. 3: Else og Tage,
124 p. 
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FÅ EN ENESTÅENDE MUSIKALSK
OPLEVELSE I SÆRKLASSE

Torsdag den 4. juni 2015
på toppen af Rinkenæs
En aften hvor opera og
rock går hånd i hånd
Billetter kan bestilles
m/u korcertmenu

PROGRAM
kl. 18.00
kl. 18.10
kl. 18.50
kl. 20.10
kl. 20.30
kl. 21.10
kl. 21.50
kl. 22.40

En velkomstdrink
ved bordene
Forret
Buffet
Dessert
Koncert 1. del
Pause kaffe mm.
Koncert 2. del
Afslutning

OPERA OG ROCK MENU
Velkomstdrink
Forret
Oksekødscapaccio med hvidløg
på en bund med rucolasalat
eller råmarineret østersølaks
marineret i fennikelolie.

Buffet
Langtidsstegt krondyrkølle krydret
med årstidens krydderurter.
Hjemme varmrøget østersølaks
og dampet laks i en
abrikos- hvidvin- flødesovs.
Mange forskellige salater efter årstiden.
Nye kartofler dampet i smør med friske
krydderurter og revet citronskal.

Billetpris

Dessert
Friske jordbær
med fløde.

kr.

598,inkl. menu

Koncert u/menu
kr.

299,-

Billetbestilling på Billetnet

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

Din lokale håndværker
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EK el -service
aut. el-installatør

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

MURERFORRETNING A/S

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Bygningskonstruktør
Møllevej 6, Felsted - 6200 Aabenraa
TLF. Murermester
29 44 48 12 - lars@johanning.dk
35 83 28 23
Bygningskonstruktør
og aut.CVRkloakmester

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

Murermester
og aut. kloakmester

Mølmark 13 · 6310 Broager
www.ek-el.dk

Industrivej 15, 6310 Broager

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
Mobil: 29 16 61 03
TIL DEN RIGTIGE PRIS mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Hvis din bil
kunne vælge

Tømrer · Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Vi udfører også malerarbejde

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gisselmann

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

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

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

✔ Fugearbejde
✔ Termoruder

Annonce.indd 1

✔ Forsikringsskader
✔ Vinduer og døre

Troels Petersen
2092 3397

Annonce.indd 1

Allan Clausen
2989 5161

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

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

28-01-2010 08

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

HULMURSISOLERE

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

REPARATION OG SERVICE AF:




GAS SERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

ALLE BILTYPER OG BILMODELLER.
ALLE TYPER AF TRAILERE.

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

ALLE TYPER AF HAVE- OG
PARKMASKINER.

BØRGE NØRGAARD APS

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 40 60
Bil. 51 26 65 99

Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg
mobil nr.: 2533 2182
Kirkegårdsvej 29 - 6300 Gråsten - Tlf.: 74 65 10 68 - www.gkv-auto.dk

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Gråsten Foto
Bryllup og portræt
fotografering

kommer også i Padborg og Tinglev

tlf. 2323 7337

Tlf. 74 65 09 16

håndværk gennem 185 år

WWW.KARLDPETERSEN.DK

www.el-teknik.dk
VINDUER OG DØRE
Træ/alu, træ, alu, plast

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

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

TOTALENTREPRISER
André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

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

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

28-01

13

Spar op til

Ucreate hjørnesofa
chaiselong og open end

NU 16.999,-

Diablo pendel
Kobber/hvid metalskærm.
Lyskilde E27 75W.
Ø50 cm. Pris 2.999,-

27%

Spar optil 6.411,-

Casa sofabordssæt

NU

2.499,-

Spar tilop 2.099,-

Casa sofabordssæt Farvet laminatplade med fineret kant og ben i eg.
Ucreate hjørnesofa med chaiselong og open end
Organisk formet L99 x B58 cm. Pris 2.699,- Rundt Ø58 cm. Pris 1.899,Monteret med sort okselæder i dessin Toledo.
Klassisk dansk design. L224 x D358 cm Normalpris 23.410,- Sætpris L99 x B58 cm og Ø58 cm. Normalpris 4.598,-

Spar op til

27%

rosenholm sofa
3+2 pers.

NU

4.999,-

Siena sofa
3+2 pers.

NU 7.999,Spar optil 2.999,-

Spar optil 4.499,Spar op til

47%

Siena sofa En flot højrygget
stue med god fast siddekomfort.
Monteret med microfiber i dessin Vienna. Koldskum i sædehynder.
3 pers. sofa L218 cm. Pris 5.999,- 2 pers. sofa L159 cm. Pris 4.999,Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 10.998,-

Rosenholm sofa Flot tremmesofa med massivt lakeret bøgestel.
Monteret med antracitfarvet stof. 3 pers. sofa L197 cm. Pris 4.699,2 pers. sofa L142 cm. Pris 4.299,- Frontlistesæt 500,Sætpris 3 + 2 pers. sofa inkl. frontlistesæt. Normalpris 9.498,Tillæg for gavle i massiv eg.

Oblique skænk Med korpus i hvidolieret eg og med
fronter i hvid laminat med 2 låger og 3 skuffer.
B196 x H73 x D50 cm. Normalpris 9.999,-

oblique spisebord

oblique skænk

NU

pladS til
20 perS.

Skovby spisebord
SM27 spisebord Massiv hvidolieret eg med hvid laminatplade. Inkl. 3 laminat
tillægsplader i magasin. Udtræk op til 6 tillægsplader. B101 x L205/361/517 cm.
Normalpris 15.999,-

Scandi lænestol
og skammel

NU

5.999,-

Spar optil 1.799,-

Scandi lænestol
Monteret med sort okselæder.
Indbygget nakkeregulering og trinløs
glid- og vippefunktion i ryg. Sokkel i
børstet stål. Pris 6.499,Fodskammel. Pris 1.299,Sætpris lænestol + fodskammel.
Normalpris 7.798,-

7.999,-

NU 5.999,-

Spar tilop 2.000,-

NU

12.999,-

Spar 3.000,op
til

NU

Spar optil 2.000,-

Oblique spisebord Hvid laminat bordplade
med naturfarvet trækant. Stel i hvidolieret eg.
Magasin til 2 tillægsplader. L220 x B95 cm,
ekskl. tillægsplader. Normalpris 7.999,Tillægsplade L50 x B95 cm. Pris 1.299,Basic spisebordsstol Monteret med sort semianilinlæder
på sæde og ryg. Stel i hvidolieret eg. Normalpris 2.499,-

8.999,-

Basic
spisebordsstol

NU

1.899,-

fås kun
hos

Designet af:
Michael H. Nielsen
Arkitekt MDD

Spar tilop 600,-

NU

9.999,-

Spar tilop 2.499,-

Spar 2.499,op
til

Space Exclusiv lænestol
Monteret med blødt sort okselæder. Skal i ubehandlet eg. Sokkel i
børstet stål. Gasreguleret vippefunktion i ryg samt højderegulérbar nakkestøtte. Fås i flere farver.
Pris 10.999,Fodskammel. Pris 1.499,Sætpris lænestol + fodskammel.
Normalpris 12.498,-

Space Maxi lænestol
Monteret med blødt sort okselæder. Sokkel i børstet stål.
Gasreguleret vippefunktion i ryg,
samt regulérbar nakkestøtte.
Fås i flere farver. Pris 9.999,Fodskammel. Pris 1.499,-.
Sætpris lænestol + fodskammel.
Normalpris 11.498,-

www.hebru.dk · Mandag-Fredag 10-17.30 · Lørdag 10-14 · 1. søndag i mdr. 11-15
Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk
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Sæt kryds

TILLYKKE

LYSGUDSTJENESTE

TILLYKKE

Søndag den 1. februar kl. 17.00
ved konfi rmander og sognepræst
Marianne Østergård

Rinkenæs Korskirke

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

Gråsten

Født i Horsens Tugthus
Onsdag den 4. februar
kl. 14.30 – ca. 16.30
i Ahlmannsparken

Der inviteres til fælles aftensmad på
Dalsmark efter Gudstjenesten.
Pris kr. 20,-

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

Niels Ole Frederiksen vil fortælle
om sin opvækst efter krigen og om
nogle af de fanger , han har mødt
bla. den legendariske udbryderkonge
Carl August Lorentzen

Alle er hjertelig velkomne

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

Rinkenæs Menighedsråd

Pris: kr. 50,- incl. Kaffe og kage
Ikke medlemmer kr. 60,-

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

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

Gråsten
KIRKENS KORSHÆR

tilbyder

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92

Kære Kelle,
far, svigerfar
og bedstefar

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

Vi ønsker dig tillykke med din
70 års fødselsdag den 29. januar

Afhentning og udbringning efter aftale

Vi glæder os til at fejre Dig.

AFSTEMNINGSFEST
I GRÅSTEN

Knus fra os alle 15

Det lille Teater, Gråsten

Tirsdag den 10. februar
kl. 19.30 på Den Gamle Kro.

2-Beckett forestillinger

”Slutspil”

Onsdag den 28. januar kl. 19.30

Forfatteren Linda Lassen holder
afstemningstalen, hvor hun
fortæller om sin nyeste roman

Instruktør: Anne Marie Brodersen

”Men sko må jeg ha”.

”Medens vi venter på Godot”
Torsdag den 29. januar kl. 19.30
Søndag den 1. februar kl. 19,30
Tirsdag den 3. februar kl. 19.30
Onsdag den 4. februar kl. 19.30
Fredag den 6. februar kl. 19.30

Der er mulighed for spisning torsdag den 29. januar
og fredag den 6. februar kl. 18.30
Pris for spisning ”3 Revysnitter inkl. kaffe” kr. 80,00
Skal bestilles sammen med billetterne
Køb billetter til 2 Beckett forestillinger
og få den ene til ½ pris
Billetter: voksne 60 kr. / børn 30 kr.
Billetbestilling på tlf. 7465 3767
eller www.lilleteater.dk

Bogen handler om vandrelæreren
Henriette Gubi, som i
1890’erne gik rundt mellem
gårde og husmandssteder og
underviste børnene i dansk
og danmarkshistorie.
Efter foredraget er
der kaﬀebord.
Entre 75 kr, som dækker
foredrag, underholdning
og kaﬀebord.

Ferierejse til Rügen
1. til 4. juni 2015
Kom til introduktion
Tirsdag den 10. februar kl. 16.00
i Ahlmannsparken
Lise Mols fra Mols rejser fortæller om
turen og de praktiske forhold.
Med firestjernet bus kører vi gennem det holstenske Schweiz.
På turen besøger vi Schwerin og ser slottet
hvor Dronning Alexandrine blev født.
Det er i dag regeringssæde for Mecklenburgs delstatsregering.
Vi slutter dagen på vort hotel på Rügen.
Herefter besøger vi Arkona som Danskerne
indtog og brændte afguden Svantevit.
Vi tager også en sejltur langs de flotte
klinter og besøger byen Stralsund.
Turen koster kr. 3.750,inklusiv middage og adgangsbilletter.
Vor guide er tidligere rektor på Odsherred
gymnasium og cand. mag. i tysk.
Deltag i introduktionen eller bestil
brochure for snarlig tilmelding.

EBBE JOHANSEN
TLF. 40 11 76 04 ELLER EJ@DANSKILL.DK

Afstemningsudvalget

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 1. februar kl. 11.00
ved Niels Refskou

FELSTED KIRKE

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 1. februar
Ingen gudstjeneste

Søndag den 1. februar kl. 11.00 ved Maya Ravn.
Efterfølgende kirkekaffe i sakristiet

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 1. februar kl. 17.00 i Korskirken
Lysgudstjeneste ved konfirmander og
Marianne Østergård. Fælles aftensmad
på Dalsmark efter gudstjenesten

BROAGER KIRKE

KVÆRS KIRKE

Søndag den 1. februar kl. 10.30 ved
Charlotte Rørdam Kristensen

ADSBØL KIRKE

Søndag den 1. februar kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Søndag den 1. februar kl. 10.00
ved Oliver Karst

Søndag den 1. februar kl. 09.30
ved Niels Refskou

KLIPLEV KIRKE
NYBØL KIRKE

Søndag den 1. februar kl. 10.00 ved Maya Ravn

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 1. februar kl. 10.30
ved Vibeke Von Oldenburg

VARNÆS KIRKE

Søndag den 1. februar kl. 10.00 ved Povl Callesen

ULLERUP KIRKE

Søndag den 1. februar kl. 10.00 ved Kingo

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 01. februar Ingen gudstjeneste
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†
Æresmedlem i Gråsten Frivillige Brandværn

Poul Dieter Brock
er lørdag den 24. januar gået bort.
Vi har mistet en god ven og kammerat.
Ære være Poul Brocks minde.
Gråsten Frivillige Brandværn

Vor kære mor, svigermor, mormor og oldemor

Kæthe Westphal
er stille sovet ind i en alder af 91 år
Rinkenæs, den 21. januar 2015
I stille sorg
Connie og Flemming
Alice og Rolf
Hermann
Henning og Anne-Grethe, Inga og Henrik, Anders
oldebørn
Bisættelsen har fundet sted
Tak til personalet på Dalsmark Plejecenter
for god og kærlig pleje

Hjertelig tak
Sandveis butik omkring 1968.

Arkivfoto

Købmand Sandvei er død, 95 år
Af Gunnar Hattesen

Købmand Willi Sandvei,
Gråsten er død, 95 år.
Han var en af slotsbyens respekterede,
virksomme og dygtige
butiksindehavere. I 43
år var han en del af
butikslivet i Gråsten.
Fra 1949 til 1992 var han
indehaver af manufakturforretningen Sandvei,

Kunst
Billedkunstner Anne
Grethe Boysen, Gråsten,
udstiller indtil udgangen
af februar sine malerier hos
Lægerne, Kongevej 32 i
Gråsten.

som var en af byens store,
agtværdige butikker.
Willi Sandvei var barnefødt i Gråsten, og blev som
ung udlært i en manufakturforretning i Thisted.
Under 2. Verdenskrig
bestyrede han den kendte
dametøjsbutik Mauer
Andresen i Flensborg.
Willi Sandvei blev i 1946
gift med Rosa, og i det
gæstfrie hjem opvoksede
to børn, Ulrik, som bor i

Hendes malerier er i friske
farver, hvor motiverne
er landskaber, klovne og
blomster i abstrakte former.
Hendes malerier kan
også ses i hendes galleri på
Slotsgade i Gråsten. 

Gitte J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

På familiens vegne
Ejvind Christensen
Broager

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

Gråsten, og Lise Lotte, som
bor i Silkeborg.
Familien holdt i mange
år ferie på Sild, hvor Willi
Sandvei fornøjede sig med
at gå på kasino. Der var
næppe det kasino i Europa,
som han ikke havde besøgt.
Som 85-årig var han med
sin søn på ferie i Amerika,

Gråsten
Bedemandsforretning
og et af turens højdepunkter var et firedages besøg i
Las Vegas. Det var en stor
oplevelse for Willi Sandvei,
som spiste af livet med den
store ske. 

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard
Dødsfald i udlandet - dødsfald på andet sygehus - hvad så?

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Vi er som veluddannede bedemænd først og fremmest dedikeret til
at yde en høj grad af kvalitet og personlig vejledning i vores arbejde.
Kombineret med vores værdier og etik er det din garanti for et smukt
og værdigt minde.
Nordborg
Storegade 39
Tlf. 7445 1145

Elin Christensens

bisættelse den 17. januar

Willi Sandvei blev 95 år.

Et smukt minde og et sidste farvel...

Guderup
Bakken 23
Tlf. 7445 8011

for venlig deltagelse, blomster
og trøstende ord i forbindelse med

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

www.als-begravelse.dk
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Derfor skal jeg konfirmeres

Peter Moseholt
”Jeg glæder mig utrolig meget til min konfirmation d.
3. maj i Gråsten Slotskirke.
Tiden med konfirmationsforberedelserne har været en god tid, hvor vi har
lært om kristendom må en
lidt anden måde end ellers.
Vi bliver næsten 50 gæster,
så det blive en stor fest.
Efter skolen kunne jeg
godt tænke mig at komme i
lære som lastbilmekaniker”.

William Rosendahl Clausen
”Det bliver en stor fest, som
vi holder hos min mormor.
Vi har ikke den store plads
hjemme, så det er godt, at
familien kan hjælpe, når
det det kniber.
Jeg har ikke de store
drømme, men kunne godt
bruge en ny PC´er og naturligvis penge”.

Jonas Urskov Hansen
”Jeg skal konfirmeres 1.
maj i slotskirken, og det
bliver en dag, jeg har set
frem til længe.
Jeg går meget op i tøj,
det skal have stil, så jeg
er meget bevidst om mit
konfirmationstøj.
Vi bliver 40-50 gæster, og
festen skal holdes på Kværs
Kro.
Jeg ønsker mig en ny
computer og penge til
smart tøj”.

Af Søren Gülck
Fotos Søren Gülck

Klara Bohl Sørensen
”Jeg skal konfirmere 3. maj
i Gråsten Slotskirke. Jeg er
glad for at skulle konfirmeres, og jeg har været glad
for konfirmationsforberedelsen. Det har lært mig
meget nyt, inden jeg står i
kirken og skal konfirmeres.
Vi holder festen på Den
Gamle Kro i Gråsten, hvor
vi bliver ca. 20 gæster. Jeg
ønsker mig penge, og nogle
af dem skal bruges på blå
mandag”.

Emma Fink Kristensen
”Jeg glæder mig til min
konfirmation, d. 3. maj i
Gråsten Slotskirke. Både
til den kirkelige handling
og den store fest, hvor vi
bliver omkring 50 gæster.
Min kjole fandt jeg i
København.
Jeg ønsker mig ikke kun
penge, men også øreringe
og gode bøger om kærlighed og heste.
Pengene vil jeg spare op til
et kørekort og så drømmer
jeg også om at få en bil
engang”.

Cecilie Bech Christensen
”Det har været lærerigt at
gå til præst, hvor jeg lærte
om disciple og om biblen.
Vi bliver 60 gæster til min
konfirmation, så det bliver
en stor fest jeg glæder mig
utroligt meget til.
Mit store ønske og drøm
er udover penge et godt
kamera. Jeg elsker at fotografere ude i naturen.
Efter skolen og efterskolen vil jeg på gymnasiet,
og derefter studere jura.
Og så satser jeg på om
15 år at springe ud som
forsvarsadvokat.

KONFIRMANDMESSE
Torsdag den 29. januar kl. 19 - 21
på Marina Fiskenæs
Konfirmationsforberedelserne er allerede i fuld gang i mange
familier. Kom til konfirmationsmesse og få inspiration til

•
•
•
•
•

Borddækning, indbydelse, bordkort
Inspiration til gaveideer til både piger og drenge
Ideer og inspiration til hår og makeup
Ideer til blomsterdekoration
Ideer til konfirmationstøj
Udstillere:

Fri Bikeshop cykler Gråsten Boghandel* Rasmussen Sko*
Matas Gråsten* Hertug Blomster* Salon Sanne*
Spar Gråsten Husets Frisør*
Kocks Bageri* Jan Jensen Ure&Smykker* Palle Tøjmand*
Der er GRATIS adgang for forældre og søskende
men konfirmander skal betale 50 kroner.
* Køb billetter i butikkerne mærket med *

Padborg
Torvecenter

Hansi Karlson
underholder
med musik
Tryllekunstner
Bombardi
fra Guderup
underholder med
tryl mv.

KONFIRMANDMESSE 2015
Torsdag den 29. januar kl. 19 - 21
på Marina Fiskenæs

Gråstenere med gode ben
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Padborg
Torvecenter

MØD OS PÅ KONFIRMANDMESSEN
Fredag den 29. januar kl. 19.00
på Marina Fiskenæs

DAY TO
REMEMBER
DAY TO
REMEMBE

Billetter købes i butikken
kr. 50,- pr. konfirmand

byaagaard.com
byaagaard.com

Ring 250,Ring 250,11621787-75

Halskæde 295,-

DAY TO
REMEMBER

Armbånd 395,-

Halskæde 295,21321754-45 cm

Halskæde 895,8 kt guld
m. forgyldt sølvkæde

Halskæde 475,895,8Halskæde
kt guld
04301089-45
m.
forgyldt sølvkæde
8 kt guld
m. forgyldt sølvkæde

Armbånd 395,SØLV MED 21101604-16
CUBIC ZIRKONIA
/ 8 KT GULD
cm

Jan Jensen

SØLV MED CUBIC ZIRKONIA / 8 KT GULD

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

WHAT’S YOUR RIDE?

20
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Her er vores bud på årets konfirmandcykler. Vil du se flere?
Så rul ned forbi Fri BikeShop eller ind på fribikeshop.dk

BLUE

TREK SKYE SLX WSD

DAYS

MTB i Treks unikke Women Specific
Design, hvor sadel, stel, styr og affjedring er designet, så de passer til den
kvindelige anatomi. Stelstørrelse 13”
og 15” leveres med 27,5” hjul. Øvrige
stelstørrelser leveres med 29” hjul.

BIKE
ffor konfirmander

7.499,Kun 375,- pr. md. i 20 mdr.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 7.499 kr.
Samlede kreditomk. 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,00 %.

CENTURION GENESIS
Smart cykel i flot design med
7 indvendige gear og vedligeholdelsesfrie rullebremser.
Velegnet til dig, som ønsker en
god citybike til hverdagsbrug.

4.699,-

0,KØB NU

Kun 235,- pr. md. i 20 mdr.
Samlet kredit- og tilbagebetalingsbeløb 4.699 kr.
Samlede kreditomk. 0 kr. Fast debitorrente og ÅOP 0,00 %.

ved Torben Nielsen
Borggade 3 · 6300 Gråsten
telefon 7465 1031 · www.fribikeshop.dk

I UDBETALING,

RENTER OG GEBYRER*

Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle priserne er inkl. moms.

Gråsten Løbeklub har startet træningen, og hver tirsdag er en flok i gang med at løbe motionsløb i Gråstenskovene.

Foto Jimmy Christensen

Guld - Sølv - Ure
Landsdækkende bytteservice
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KONFIRMANDMESSE 2015
Torsdag den 29. januar kl. 19 - 21
på Marina Fiskenæs

SØDT OG LÆKKERT

Padborg
Torvecenter

MØD OS PÅ KONFIRMANDMESSEN
Få lagt en makeup eller sat frisuren
Oplev vores levende
modeller på messen

til den store festdag
Lækre specialiteter og
smagsprøver til den søde tand

Modellerne bærer tøj fra Brudekjoler Laila Helt
Gråsten og Din Tøjmand ved Palle

Vi ses til konfirmandmessen
den 29. januar
på Marina Fiskenæs

Vind en komplet konfirmandopsætning
til den store fest
ÅBNINGSTIDER

Amtsvejen 13
Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Sejrsvej 60
Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 70

Mandag, tirsdag, torsdag
kl. 9.00-17.30
Onsdag kl. 9.00-20.00

Fredag kl 9.00-18.00
Lørdag lige uger kl. 8.00-12.00
Lørdag ulige uger lukket

Jernbanegade 7, Gråsten ∙ Tlf. 64 68 24 74 / 74 65 11 10
Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

Mød os på
konfirmandmessen

Make up artist

Hår  Mode  Hudpleje

Mød os på konfirmandmessen
og få inspiration til
konfirmandfrisuren

Oplev årets trend i sko / sandaler
til konfirmationen
og blå mandag

Bestiller du tid til klip på messen
giver vi 10% rabat
Nygade 9, Gråsten  Telefon 7465 0670  www.salon-sanne.dk

KONFIRMATION
2015
Bordkort, bordpynt,
invitationer,
telegrammer, takkekort
gaveartikler mv.

så er der fest
-

Receptioner
Brylluper
Fødselsdage
Jubilæer
og alt det andet

DJ
os
Mød
på
d
rman
konfi sen
mes

Salmebog med personling indgravering
Konfirmandbibel fra Dansk bibelselskab

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

- LEVERANDØR TIL DET FESTGLADE DANSKE FOLK.

Booking: 4086 4141

Messetilbud
EOS

Babylips
6 stk

KR.

240,-

Normalpris 237,3 stk
KR.

Frit valg

kr.

150,-

150,L’oréal Mascara
Miss Manga
Million Lashes

Frit valg kr.

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten

100,-

KONFIRMANDMESSE 2015
Torsdag den 29. januar kl. 19 - 21
på Marina Fiskenæs

Padborg
Torvecenter

UDSAMød
LGos på

Sønderjysk satire
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Begrænset antal
Bilka matcher alle markedsførte priser på TV, jf. vores
prispolitik, og tilbyder nu samtidig 2 års pixelgaranti. Er der
en pixelfejl som producenten
ikke dækker, så gør Bilka –
det er din sikkerhed for den
bedste handel hos os.*

KONFIRMANDMESSEN
og oplev forårets nye trend
55" DVB-T2/C/S2
MPEG4 TUNER

og andre
skarpe priser

FULL HD
1080P

100

HZ MCI

A+

ENERGI

*Gælder alle TV købt i Bilka
i januar 2015.

LG LED 55LB561

ANTI
XELGAR
100% PI100% tryghed

• FULL HD LED-TV
• DVB-T2/C/S2 MPEG4 tuner
• 1 x HDMI og 1 x USB

giver

3999,-

M
1
HER

69

PR

xy
Samsung Gala
Alpha og S4

iPhone 6
iPhone 5S

1 pk.

Det sønderjyske satiriske skrift, æ Rummelpot, fornøjer sig over udnævnelsen af Benny
Engelbrecht (S) til skatteminister.

Sønderjyllands Politi de to
tyve på baggrund af billederne fra Google.
Tyveriet foregik ved højlys
dag tilbage i 2012. Den 30.
maj kl. 14.20 stjal to mænd
en rød Jonsered havetraktor, model LT 2217A.

149,-

PR. PAKKE

Samsung
Smart TV

Den kriminelle handling
blev helt tilfældigt fanget
på et billede i Google
Street View, da fotovognen
kørte forbi under tyveriet.
Fotoet er dog først opdaget
fornylig. 

Omo maskinvask

are
Lyse træbriketter i pose
Laptop og bærb
computere

Dirt Devil robotstøvsuger
PR. FL.

3095

FRIT VALG

89,-

5 fl. flydende maskinvask
a 1 liter eller 1 pk. vaskepulver 5,11 kg. Flere varianter.
Pr. vask max. v/merkøb 1,37

Afhentningspris føres ikke på Bilka.dk

iPad Air 16 GB
5 fl.

Googles fotovogn
fangede havetraktortyve
To tyve i fuld sving med
at stjæle en havetraktor
hos smedemester Jørgen
Petersen, Gl. Kirkevej 3 i
Rinkenæs blev fotograferet
af Googles fotovogn til det
såkaldte Street View.
Nu efterlyser Syd- og

MAX.
4 PK.
HEREFTER

Model Spider. Støvbeholder: 0,27L.
Med LED-display. 3 rengøringsprogrammer. Med trappesensor.
Ladetid: Ca. 4 timer Køretid:
Op til 60 minutter. Inkl. lader.
Vor normalpris 1499,-

899,-

SPAR

600,-

ÅBNINGSTIDER

8-22

7 PAKKER

MAX.
96 PAKKER
HEREFTER

98,-

25,PR. PK

Grundtvigs Alle 195,
6400 Sønderborg

Tilbuddene gælder fra lørdag d. 24. januar til og
med fredag d. 30. januar, så længe lager haves.
Forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer
samt leveringssvigt. Non-food tilbuddene gælder
også A-Z Hjørring.

TELEFON:

åbner hver dag kl. 7

Find adressen på din nærmeste Bilka, se ugens
tilbudsavis og få inspiration og gode råd på vores
hjemmeside.

73 12 60 00

Lørdag-søndag 9-18
Mandag-fredag 9.30-20
Se Servicecentrets åbningstider
på Bilka.dk/servicecenter

• Ca. 10 kg træbriketter pr. pa
• Sammenpresset rent savsm
• Egnet til alle typer brændeo
og åbne pejse (ingen gnister)
Pr. pakke 25,-

Hvis salgsavisen udebliver, kontakt venligst tlf. 87 45 14 22 eller gå ind på Bilka.dk/kundeservice.

Trykt på miljøvenligt papir.

Brugt papir bør så
vidt muligt afleveres
til genanvendelse.

Mød os på

KONFIRMANDMESSEN

2015

Vi giver denne aften
flere smagsprøver
på spændende
vine fra GOBI

…der vil klæde
ethvert
festbord

KONFIRMAND 2015

Dagens menu

Spis hvad
du kan for

Onsdag den 28. januar
kl. 18 - 20
Kong Fiddes livret. En ægte
sønderjysk specialitet

kr.

89,-

HUSK Bordreservation

Konfirmation 2015

GRÅSTEN

Torsdag den 29. januar
på Marina Fiskenæs

Vi har stadig udsalg!
Der kan spares op til

Vi har stadig ledige pladser til
konfirmationsfesten 2015
Ring og hør nærmere

Nygade 10-12, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1019 ∙ Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20

Mød os på
konfirmationsmessen

RESTAURANT FISKENÆS
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten
Telefon 7365 0033 ∙ mobil 4042 1816
mail os@privat.dk

50%

Åbningstider hele året
Fredag og Lørdag
Lørdag og Søndag

kl. 18.00 - 21.00
kl. 8.00 - 11.00

Åben Buffet
Åben Brunch

TO R V E G A D E 15 -19

6 3 3 0 PA D B O R G

T E L E FO N 74 6 7 3 2 3 2
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Skelde Amatørerne opfører stykket

Kampen om
Kulturhuset

Fredag den 20. Februar kl. 19.30
i Kværs Forsamlingshus
Entre: kr. 60,- inkl. kaffe med brød
Tilmelding af hensyn til kaffe nødvendig og skal ske til
Kirsten Christensen tlf: 26 29 62 95 senest den 17. februar

Kværs forsamlingshus

Faste
lavns
fest

afholder

Søndag den 15. februar kl. 14.00
i Kværs kirke

Derefter sammenkomst i Kværs Multihal
Entre voksne: kr. 40,- inkl. kaffe og fastelavnsbolle.
Entre børn: kr. 40,- inkl. slikpose, bolle og juice.
Tilmelding Kirsten Christensen tlf: 26 29 62 95
senest den 12. februar
Vel mødt
Kværs Forsamlingshus

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.

Kampen mod historieløsheden
Af Gunnar Hattesen

Historisk Forening for
Graasten By og Egn
fejrer fredag den 6. februar 40-års jubilæum.
Dagen markeres med en reception i Ahlmannsparken
for alle, der har udvist
interesse for foreningens og
dens virke.
Foreningen blev stiftet
i 1975 på Hotel Gråsten
med 30 medlemmer, og
har i jubilæumsåret 450
medlemmer.
”Foreningen har i høj grad
været aktiv i kampen mod
historieløsheden. Vores
opgave er at vække og nære
interessen for vores lokalhistorie og skabe større interesse for vores hjemstavn”,
siger Bodil Gregersen, der
har været formand i 10 år.
Foreningen har gennem årene arrangeret
en række udflugter,
bl.a til Kværs Plantage,

De kan indløses hos byens handlende.

Bodil Gregersen, Rinkenæs,
har i 10 år været formand.

Foto Jimmy Christensen

Lyksborg Slot, Kliplev
Kirke, Augustenborg Slot,
Kobbermølle, Slesvig
Domkirke, Ribe Domkirke
og Nolde Museum.
Ved generalforsamlinger
og efterårsmøder har der
været spændende foredrag
med interessante foredragsholdere. Rektor Knud Fanø
har fortalt om Tønder og
Flensborg, arkitekt Hans
Munk Hansen om Gråsten
og Rinkenæs og Harald
Jørgensen om sin bedstefar
A.D. Jørgensen.
Foreningen har også udgivet en stribe bøger, senest
bogen om Gråsten - En
kommune under forandring 1970-2006. 

Ny gårdbutik i Kværs
Af Gunnar Hattesen

Velkommen til
afsløringen af
Halfdan Rasmussens
mindesten

Fakta
Formænd for Historisk Forening for Graasten By og Egn
Poul Andersen................. 1975-1990
Sven Kjems...................... 1990-1994
Frede Ihle........................ 1994-2003
Hans Paulsen................... 2003-2005
Bodil Gregersen .............. 2005-

Gråsten Fjerkræ genetablerer en slagterbutik i sin
hovedbygning i Kværs.
"Det er over 25 år siden,
at kunder gik ud og ind af
slagter Ellyes slagterbutik

på stedet", fortæller direktør
Gunder P. Jensen.
Håndværkere er allerede
gået i gang med at ombygge lokalerne. Når ombygningen er færdig efter
sommerferien, forventer

Varebil

Torsdag den 29. januar
på hjørnet af Sejrsvej og Vårhøj
Kl. 15.50

Vi mødes ved mindestenen på hjørnet
af Sejrsvej og Vårhøj i Rinkenæs

Kl. 16.00

Velkomst ved Ulla Larsen

Kl. 16.05

Kort fortælling om Halfdan Rasmussen
ved sognepræst Marianne Østergaard.

Generalforsamling

Kl. 16.15

Halfdan Rasmussens Mindesten
afsløres, og vi synger Rapanden
Rasmus fra Rinkenæs Sogn

Mandag den 16. februar kl. 20.30 på
Den Gamle Kro

Kl. 16.20

Rinkenæs Brandværnsorkester
spiller, og pølserne er klar
ved grillen og kaffen/teen
og kagemændene er klar
på det opstillede bord

Alle foreninger i Rinkenæs

Gråsten Fjerkræ at stå med
flot og moderne gårdbutik.
Gårdbutikken vil give
2 nye arbejdspladser. Det
drejer sig om en slagter og
en delikatessemedarbejder.
Gårdbutikken får åbent
alle ugens dage. 

GRÅSTEN
indbyder til

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen oplæg om den aktuelle
politiske situation inden folketingsvalget ved det
lokale folketingsmedlem Ellen Trane Nørby.
Fra kl. 19.00-20.30 er folketingsmedlem
Hans Chr. Schmidt i “Den varme stol”, hvor han
blandt andet berører, hvordan vi skaber vækst og
udvikling i landsbyer og mindre bysamfund.
Bestyrelsen

Trappens Hjemmeservice
fik onsdag aften kl. 21.30
stjålet en firmabil. Den
blev efterfølgende fundet,
og tyven anholdt. Bilen er
blevet ødelagt for 100.000
kr. Samtidig blev der stjålet
en Makita vinkelsliber, en
løvsuger og Alt Dewalt
boremaskiner, to trintrappestiger samt andre ting. 

Biltyv

En 35-årig mand fra
Gråsten forsøgte sig
forleden som biltyv. Han
stjal en Citroën Jumper fra
Bomhusvej, men allerede
senere på aftenen blev han
anholdt af politiet et sted i
Sydøstjylland. 

Broager

2,5 kg Hakket oksekød eller
3 kg hakket svinekød

Grå
Peter Larsen
Kaffe

8-12%
Fr isk
hakket

Broager
Gluten eller
Amo
mel

Spar
91,25

Frit valg

00
100

5x400 g

10000

800g kødboller eller
1 kg kød- og melboller

2 kg

00
12

Mjelsmark
æg

Spar op
til 18,95

Coop Grøntsager
Flere varianter

Str. M

Frit valg

00
20

15 stk

18

Coop
Supper

Spier
Vintage

1000 g

00
12

Lurpak

250 g

00
14

D E L

I K

A T

95

Spar
14,00

Sydafrika

00
17

E

S

S E N

Landgangsbrød
med 4
slags pålæg

2500

Hørup Kartoffel
spegepølse

00
55
SuperBrugsen Broager

900

Faxe Kondi,
Pepsi,
Nicoline eller
Egekilde
Flere varianter

Skyr
Dit Valg
1000 g

400-800g

75 cl

00
50

150 cl

00
10

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

Valnøddebrød

00
20

+ pant

KUN SØNDAG

Fersk
Kylling

Fastelavnsboller
med fløde

00
17
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 31. januar 2015. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

1200 gr

00
29
tlf. 73441500
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Verner Lorenzen får 5.000 kr. i banken
Der var en god
stemning, da Verner
Lorenzen, Broager,
forleden fik overrakt en
check på 5.000 skattefri kroner.
Pengene fik han for at
komme med input til, hvordan Danske Bank kan gøre

Verner Lorenzen får overrakt
5.000 skattefri kroner i
banken.

Broager Lokalbestyrelse

SØNDAGSCAFÉ Holbøl Landbohjem leverer maden
22. FEBRUAR KL. 12.00 Mødelokalet Degnegården 2 Broager. Menu: Hakket
karbonade med diverse tilbehør. Derefter fortæller Finn Wogensen – samtidig
med der vises billeder - om familiens tur til De Vestindiske Øer. Senere kaffe
og dessert. Deltagerbetaling kr. 90,- som betales ved indgangen. Tilmelding
til Mona Rathje tlf. 7444 2346 fra torsdag kl. 08.00 og senest den 17. februar.
Lokaleadgang fra kl. 11.15.
BESØG ABENA OG TV-SYD
26. MARTS BUSAFGANG KL. 13.00 fra Broager kirke med sædvanlig
opsamling. Efter ankomst starter vi med en orientering om Abena koncernen. I
denne forbindelse kaffe og kage. Derefter til lageret og produktionen – varighed
1½ time - og denne del anbefales ikke, hvis man er gangbesværet eller bruger
rollator. Efter afslutning kører busssen til TV-Syd i Kolding. Undervejs stop for
at nyde 2 halve landgangsbrød. På TV-Syd starter vi med præsentationsvideo.
Prøven på aftenens udsendelse følges i studiet. Kaffe medens vi på skærm
følger aftenens kl. 19.30 udsendelse. Herefter rundvisning i huset, bl.a. studie,
redigeringslokaler og nyhedsredaktion.
Abena gør opmærksom på: Totalt rygeforbud i alle bygninger og udendørsarealer.
TV-Syd gør opmærksom på: Samme i bygninger og udendørsarealer. Aﬂysning
kan forekomme i helt specielle situationer.
Tilmelding som oven for tlf. 7444 2346 fra torsdag kl. 08.00 og senest den 21.
februar. Inkluderet i prisen er: Buskørsel, besøg Abena med kaffe og kage, 2/2
landgangsbrød inkl. 1 øl eller vand, rundvisning med kaffe og kage TV-Syd.
Deltagerbetaling kr. 275,00 som betales til Broager Sparekasse reg.nr. 9797 kt. nr.
000-06-77183 senest den 21. februar p.g.a. tilmeldingsfrist og betaling til TV-Syd.
Max. 50 pladser. Forventet hjemkomst kl. ca. 22.30.
LEDIGE PLADSER PÅ TUREN TIL FLENSBORG BRYGGERI
18. FEBRUAR AFGANG BROAGER KIRKE KL. 13.15. Buskørsel, guidet
rundvisning, traktement m.v. tilmelding og nærmere oplysning som oven for tlf.
7444 2346. Betaling kr. 175,- til Broager Sparekasse reg. nr. 9797 kt. nr. 000-0677183. Seneste tilmelding og betaling den 8. februar.
NYT ARRANGEMENT
Jørn Hjorting kommer til Broager sammen med Synnejysk Hørecenter
2. MARTS KL. 14.00. Synnejysk Hørecenter kører ud med lyden. Jørn Hjorting
fortæller. Reserver datoen – der vil være tilmelding efter næste annonce med
detaljeret oplysninger.
Støt vore sponsorer – De støtter os.

Elholm 2, 6400 Sønderborg, tlf. 7412 3380

Vi har tid
til at hjælpe
med en ny PC

Næste annonce forventes uge 8 her i Gråsten Avis.

kundeoplevelsen endnu
bedre.
Verner Lorenzen er en af
100.000 kunder, som hvert
år svarer på et spørgeskema
om deres oplevelser efter at
have modtaget rådgivning
via telefonen eller været til
rådgivningsmøde i filialen.
Privatdirektør Nis Peter
Thyssen i Danske Bank i
Sønderborg-området var
den glade overbringer af
nyheden.
”Vi vil gerne sikre, at vores kunder er tilfredse. Med
undersøgelsen får vi vigtig
information om, hvordan
vi netop kan blive endnu
bedre til at skabe værdi for
vores kunder”, siger Nis
Peter Thyssen. 

Ansatte i SuperBrugsen
kan redde liv
Af Gunnar Hattesen

SuperBrugsen i Broager
og Broager Apotek har
investeret i en hel ny
hjertestarter, der er placeret i SuperBrugsen.
Og om kort tid er
SuperBrugsens personale uddannet til at yde
hjerte-lunge-redning.
De skal nemlig på skolebænken for at lære at betjene en hjertestarter. I alt 26
medarbejdere har tilmeldt
sig kurset, hvor de opnår
viden og færdigheder, der
sætter dem i stand til at
yde den vigtige førstehjælp
"Hjerte-Lunge-redning" til
en bevidstløs person uden
normal vejrtrækning.
Herudover bliver personalet trænet i at bruge den nye
hjertestarter, der er tilgængelig i dagligvarebutikken.
"Vi håber naturligvis ikke,
at der nogen sinde bliver
brug for hjertestarteren,
men skulle uheldet være
ude, så er det jo en ekstra
tryghed for byens borgere.
Ikke bare at Broager har
fået en ekstra hjertestarter,
men også, de mange ansatte i SuperBrugsen, der har
gennemgået uddannelsen,
siger Erik Johansen.

Bestyrelsesmedlem i SuperBrugsen Erik Johansen og slagtermester Finn Davidsen med den nye hjertestarter.

Foto Jimmy Christensen
Hjertestarteren er registreret ved TrygFonden,
og hvis man har brug for
at trykke alarmnummeret

112, kan man få oplyst,
hvor nærmeste registrerede
hjertestarter findes. 

Klein
smed

Indbrud

Silvio Martinovic, Broager,
er blevet udlært klejnsmed fra Hansenberg i
Kolding. 

Ved et indbrud i weekenden i en villa på
Farverløkke i Broager
blev der stjålet tre PHstanderlamper, smykker og
nogle kontanter. 
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home Broager præsenterer..

home.dk

home Broager - Vi vil være din foretrukne mægler

Vi vil sælge din bolig !
Året er startet forrygende og vi vil også gerne sælge
din bolig! Så går du i salgstanker, ring gerne til os på
74 44 16 98

SE MERE PÅ
HOME.DK

NYHED
SUPER GOD VILLA
Sønderborg

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00621

VILLA
Perfekt område for børnefamilier Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Super god villa beliggende på Højlund i
Vester Sottrup. Vester Sottrup er en super Udbetaling
børnevenlig by med god skole fra 0-9
Brutto/netto
klasse, daginstitutioner, indkøbsmulighe- ekskl. ejerudgifter
der og et væld af fritidsaktiviteter.
Sag: 703-00466

139

Kruså
Fjordvejen

KfdnCG

KfdnCF
1000 1959

5

2

Energi

745.000
1.882
40.000
3.607/2.887
Tlf: 74441698

Højlund, Sottrup

125

1008 1977

4

1

KfdnCF

Energi

226

1.295.000
1.737
65.000
6.263/5.012
Tlf: 74441698

Sønderborg
Kiding Skov

2101 1936

9

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00462

1

Energi

745.000
1.921
40.000
3.606/2.885
Tlf: 74441698

Købere søger...
Vi er en familie på fire der ønsker at
finde drømmeboligen i Broager. Vi
leder efter en bolig med mindst fire værelser, stort bryggers og god haveplads.
Vi har fået ”go” fra banken og glæder
os til at se netop DIN bolig!

- Familien Toft

FANTASTISK FLOT
HAVEANLÆG

ENESTÅENDE VILLA

KfdnCC

KfdnCD

135

Gråsten
Hvedemarken, Rinkenæs

1285 1996

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00536

4

1

SOLGT

Energi

1.595.000
2.368
80.000
7.704/6.165
Tlf: 74441698

Kruså - Solgt på 4 dage !
Søglimt

206

KfdnCG
83

860

1961

3

2

Energi

Gråsten
Slotsbakken

1101

1937

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00595

7

3

Energi

2.295.000
2.032
115.000
11.068/8.857
Tlf: 74441698

BROAGER

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

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Sogneeftermiddag
Torsdag den 5. februar
kl. 14 - 16
i præstegården
Tilmelding til Maya: 24 65 60 24
Sv. Aage 74 44 11 38/ 23 98 96 36

AFSTEMNINGSFEST
I BROAGER
Søndag den 8. februar
kl. 14.00 i Broager-Salen
ved Broager-Hallen
Museumsinspektør
Carsten Porskrog Rasmussen,
Sønderborg Slot, taler om
”Sønderjylland efter Genforeningen”.
Alssund-orkestret underholder.
Foredrag og kaffe kr. 75,-

Grænseforeningen Sønderborg
Foreningen Norden
Broager Nationale Udvalg

EGERNSUND
BORGERFORENING
afholder

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30
i DGS’s lokaler på den gamle skole.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Borgerforeningens beretning ved Tove Hagenau
3. Fremlæggelse af regnskab og
vedtagelse af årets kontingent.
4. Valg til bestyrelsen: Følgende er på valg:
Tove Hagenau, John Andresen, Henning Jürgensen.
5. Valg af suppleant: på valg er – Lejf Christensen.
6. Valg af revisorer – På valg er:
Helmut Christiansen og Joachim Hagenau.
7. Forslag fra bestyrelsen og foreningens
medlemmer - skal indsendes
senest 14 dage før generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Til medlemmerne – mød op og gør
din indflydelse gældende.
Bestyrelsen

MANGLER
DU PLADS?
Sønderjyllands største boxudlejning
– nu mere end 150 boxe!
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 m3.
Ring og hør nærmere på
tlf. 2014 5084 eller
tlf. 3095 1848
Se mere på
www.flytteboxen.dk
Møllegade 23, 6310 Broager

Hans Jørgen Clausen modtog et diplom for 30 års lang og tro tjeneste af brandkaptajn Michael Lauritzen.

30 år som aktiv brandmand
Af Leif Møller Jensen

Efter 30 år som
brandmand, takkede
Hans Jørgen Clausen
forleden af som aktiv
brandmand i Egernsund
Frivillige Brandværn.

Hans Jørgen blev indmeldt
i brandværnet 1. januar
1985, men har nu valgt
at stoppe som aktiv.
Brandkaptajn Michael
Lauritzen takkede Hans
Jørgen Clausen for hans
indsats og overrakte ham et

diplom som anerkendelse
for lang og tro tjeneste.
Has Jørgen Clausen
mister dog ikke kontakten
til brandværnet, idet han
nu er blevet optaget som
æresmedlem. Samme dag
som Hans Jørgen Clausen

stoppede, fik Rene Moisen
tildelt sit 5 års tegn. Så
næste generation er allerede
aktiv. 

Hjertestarter på brandstation
Af Gunnar Hattesen

Borgerne skal selv
gøre noget for at holde
lokalsamfundet i gang
og gøre det attraktivt at
bosætte sig i Broager.
Det er noget af baggrunden
for, at Broager Sparekasse,
Home og Sønderjysk
Forsikring har doneret
en hjertestarter, som er
blevet opsat på Broager
Brandstation.
Broager slutter sig dermed
til kortet over de mange
steder, hvor der allerede
er hjertestartere her på
egnen. 
Brandkaptajn Ole Nielsen,
Henning Brock, Home,
Lars Andersen, Sønderjysk
Forsikring og Rasmus Jepsen
fra Broager Sparekasse foran
den nye hjertestarter.
Foto Jimmy Christensen
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Asta Flyvholm underholdt

Sognecafe

Af Frede Weber Andresen

Fredag den 30. januar kl. 14.30

Det tog kegler, da Asta
Flyvholm Kjær underholdt
med sønderjyske fortællinger ved et arrangement i
Ældre Sagen i Broager.
Det var første gang, der
blev holdt et arrangement
en fredag aften, og det
samlede 89 mennesker.
Ud over fortællinger
fortalte Asta Flyvholm
Kjær også om sin barndom
i Blans og om livet som
efterlønner i Busholm. 

Med Nora og Børge til Kirgisistan
Nora og Børge fortæller og viser billeder
fra en rejse til Kirgisistan august 2014.
Entré inkl. kaffe kr. 25,Velkommen i sognegården

www.broagerkirke.dk

Kim's Cykelservice

Ældre Sagen havde inviteret
til gule ærter og sønderjyske
fortællinger på Degnegården.
Foto Helge Ravn Christensen

Dødsfald Dødsfald Indbrud
Georg Vadgaard Nielsen,
Broager, er død, 93 år. 

Jytte Andersen,
Strandhjem, Broager, er
død, 87 år. 

Ved et indbrud i en villa på
Farverløkke i Broager blev

v/ Kim Gottlieb

Alt i cykelreparationer
Salg af cykler og tilbehør
ÅBNINGSTIDER

der stjålet et fjernsyn og et
stereoanlæg. Indbrudstyven
kom ind i huset ved at
bryde en terrassedør op. 

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

Sundeved

Tidlig fastelavnsfest i Ullerup
Af Søren Gülck

I Ullerup er der kutyme for stor deltagelse i fastelavnsfesten.

Arkivfoto Søren Gülck

Sygeplejerske Ophedet
Fie Nissum Nielsen,
Nybøl, og Rikke Paulsen
Jessen, Vester Sottrup,

er dimitteret fra sygeplejerskeuddannelsen i
Sønderborg. 

Indbrud På valg
Der blev tirsdag begået
et indbrud i en villa på
Sølvtoft i Avnbøl, men
umiddelbart blev der ikke
stjålet noget. 

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg, når Blans
Vandværk holder generalforsamling torsdag den

Vester Sottrup Frivillige
Brandværn måtte lørdag
aften kl. 21.30 rykke ud
til en mindre brand på
19. februar kl. 19.30 på
Ballebro Færgekro.
Det er Ken Mathiesen,
Henrik Herskind og Jens
Antonsen.
Formanden Torben Hvidt

Traditionen tro er der igen
i år fastelavnsfest hos Land
og Fritid i Ullerup.
Fastelavnsfesten er rykket
frem til lørdag d. 7. februar
kl. 10.30, og det er en uge
tidligere end den officielle
dato.
"I år falder fastelavn
sammen med skolernes
vinterferie, og vi har derfor
valgt at lægge festen i
starten af vinterferien", siger
Tina Sievertsen fra Land og
Fritid i Ullerup. Hun håber
på et stort rykind af festligt
udklædte børn. 
Danish Crown i Blans. Det
var en vakuum-maskine,
som var blevet overophedet. Maskinen blev kølet
ned, og der gik ikke ild i
noget. 
og Gerda Kristensen er
ikke på valg.
Blans Vandværk forsyner
omkring 300 husstande
med drikkevand. 

Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved
indkalder til

GENERAL
FORSAMLING

Onsdag den 18. februar 2015 kl. 18.00

25 års jubilæum
Kl.18.00 Fællesspisning med
stegt flæsk og persillesauce
Tilmelding på info@forsamlingsgaarden.dk
eller til Arne Mandrup 74 46 74 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Dagsorden
Valg af dirigent.
Valg af stemmetæller.
Formandens årsberetning
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Fremlæggelse af budget.
Indkommende forslag.
Valg ifølge vedtægterne.
På valg er: Janne Feldstedt
Svend Erik Feldstedt
Preben Højmose (udtrådt af bestyrelsen)
Meta Sørensen
8. Valg af Suppleant.
9. Eventuelt.
Efter Generalforsamlingen
Jubilæumstale
Underholdning ved ”Visa Versa”

Forslag til generalforsamlingen
sendes til formanden Arne Mandrup
Lindevej 5. Vester Sottrup senest den 13. februar 2014
Venlig hilsen

Foreningen for
Forsamlingsgården
Sundeved
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Sundeved

Stjernerne viste vej
for Søren Solkær

AVNBØL-ULLERUP
VANDVÆRK A.M.B.A

Ordinær
generalforsamling

Af Søren Gülck

Interessen var stor for
at høre om fotograf
Søren Solkærs vej mod
berømmelse.

afholdes

Mandag den 23. februar kl. 19.30
på Bakkensbro Skole SFO
med følgende dagsorden:
Valg af dirigent og protokolfører
Formanden beretning
Kassereren aflægger revideret regnskab
for året 2014
4. Indkomne forslag:
Indførelse af digital aflæsning
5. Kassereren aflægger budget for året 2015
6. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår:
a. Finn Küseler (modtager genvalg)
b. Dieter Sønnichsen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)
8. Valg af revisor og suppleant. Efter tur afgår:
a. Orla H. Jensen
b. Bent Clausen
9. Eventuelt
Af hensyn til det efterfølgende traktement bedes
tilmelding ske på telefon 4034 7280 eller 4034 7281
senest 19. februar 2015
1.
2.
3.

Borgmestersønnen fra
Blans var forleden hjemme
for at holde foredrag
på Forsamlingsgården
Sundeved om sin karriere
som fotograf og om livet
blandt alverdens stjerner og
kendisser.
Som så mange andre ville
Søren Solkær som ung ud
og opleve verden.
Første stop var at studere
i København. Studierne
var imidlertid ikke
det, som fyldte mest i

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

hovedstaden - det gjorde i
stedet fotografiet.
Årene 1993-95 tilbragte
Søren Solkær på en af Prags
fornemmeste fotoskoler,
som havde stolte fotografiske traditioner, og han blev
bidt af skolens helt specielle
fotostil. Hjemme igen vakte
hans fotografier opsigt,
og med hjælp fra venner

København, hvor han dog
kun bruger halvdelen af sin
tid. Resten af tiden rejser
han verden rundt til enten
større fotoopgaver eller
udstillinger.
Den kommende tid har
Søren Solkær tre udstillinger i USA og en enkelt i
Australien, som alle skal op
at stå.
Når der er plads i kalenderen, skriver Søren Solkær
bøger, og i disse dage er
han aktuel med sin fjerde
bog. 

begyndte han at gøre karriere som dygtig portræt- og
kunstfotograf.
Flere musikere fik øje på
Søren Solkærs stil og kvaliteter, og med tiden blev han
en eftertragtet portrætfotograf blandt musikverdens
allerstørste stjerner.
I dag har Søren Solkær
eget atelier i Skindergade i

På Forsamlingsgården i
Vester Sottrup fortalte Søren
Solkær om sit liv.

Foto Søren Gülck

KOM TIL

Juledag

Lørdag d. 1. dec. kl. 9.00–13.00

Juledag

Masser af gode tilbud til både børn og voksne

lørdag d. 7. februar kl. 10.30
Der serveres saftevand
og fastelavnsboller
til alle børn.
Tilmelding i butikken
eller mail tsi@dlg.dk
senest onsdag
d. 4. februar.

Mange andre gode
tilbud i butikken
Gårdhund, 15 kg eller Gårdkat, 10 kg
Velsmagende og nærende kost der indeholder alle de nødvendige næringsstoffer,
proteiner, mineraler og vitaminer.
Normalpris pr. stk. 199,-

9995

Sprinklervæske, 5 liter
Frostsikring på -21C.
Sikrer et klart udsyn i den
koldeste vinter. Normalpris 34,95

1495

Land & Fritid • Højsvej 1, Ullerup • 6400 Sønderborg • tlf 3368 5385

Tilbuddene gælder til og med lørdag d. 7 februar med mindre andet er angivet. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

KomKOM
til TIL
Lørdag d. 1. dec. kl. 9.00–13.00
fastelavnsfest
Masser af gode tilbud til både børn
og voksne
Nyvalg
hos gymnaster
Sundeved Gymnastik
forening nyvalgte på sin
generalforsamling Bent
Ravn til bestyrelsen, og han

afløser Hanne Lyager, som
ikke ønskede at genopstille.
Kari Pharao og Svend
Petersen blev genvalgt.
Ny suppleant blev Eva

Hinrichsen, som afløser
Susanne Rathje Hansen.
Sundeved
Gymnastikforening har
414 medlemmer. 

Komplet afbalanceret
foder til voksne katte
Fit 32

10 kg.

kr.

29995
Extreme Classic
Kattegrus med ekstrem
god sugeevne, indkapsler
lugt og er 99,9 % støvfri

15 kg.

Højsvej 1, Sundeved
6400 Sønderborg
Telefon 33 68 53 85

kr.

8995

Tilbuddet gælder hele uge 5
eller så længe lageret haves

Hørt i byen
Elin Petersen, der er et
kendt ansigt hos Matas i Gråsten, skifter 1.
marts job til Matas i
Sønderborg.
Hussalget er på vej op
i 2015 efter et historisk
lavpunkt sidste år. I Gråsten blev der i 2014 solgt
61 huse mod 82 huse
året før.
Förde-Schule i Alnor
har fået indskrivning af
27 nye elever til 0-klasse
efter sommerferien.
Ved nytårsparolen i
Kværshallen fik brandmændene Morten Nielsen, Gråsten, og Daniel
Wraa, Broager, 10 års
hædertegnet, mens
Bjarke Lassen, Gråsten,
Henrik Sohl, Broager,
Lars Gormsbøl, Broager,
Leif Mouritsen, Broager,
Michael Plambech,
Broager, og Morten
Lind, Ullerup, fik 20 års
hæderstegnet.
Efter 53 år som stjernekok sagde Jens Peter Kolbeck, Gråsten, forleden
officielt farvel med en
reception i Videnshuset
på Sønderborg Havn.
Hans karriere har været
flottere end de fleste
kokke og køkkenchefers.
Efter 35 år som trompetspiller i Rinkenæs
Brandværnsorkester er
Knud Hviid stoppet i
orkestret.
Der er i løbet af januar
blevet sat 350 nye skilte
op langs Gendarmstien. Skiltene skal
være med til at sikre, at
Gendarmstien kan få
stemplet som Europæisk
Kvalitetsvandrevej.
Når Gråsten Landbrugsskole holder åbent hus
lørdag den 31. januar,
så er der to nye uddannelser på programmet.
En virksomhedsuddannelse og en EUX-linje.
Eleverne kan efter 4 år
kalde sig både student og
landmand. 

Per Anders udstiller på BaneGården
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Der venter det kunstelskende publikum en
helt speciel oplevelse,
når to af landsdelens
mest efterspurgte
kunstnere, Per Anders,
Alnor, og Karen
Willesen, Sønderborg,
går sammen, og udstiller omkring 90 større
og mindre værker på
BaneGården Kunst &
Kultur i Aabenraa.
Det sker i perioden fra den
5. februar til 8. marts.
Det er første gang Karen
Willesen og Per Anders er
sammen om en udstilling.
Arbejdet blev indledt for
godt et halvt år siden, og
lige siden har de haft travlt
for at sikre sig, at udstillingen får den høje standard,
de er kendt for at levere. De
værker, som vil møde publikum på BaneGården, er
unikke og har ikke tidligere
været vist offentligt.
De to kunstnere har valgt
ordet Facelift, som titel på
udstillingen.
Dermed ønsker de at
sende et klart signal til publikum om: Løft hovedet. Se

jer omkring, og stol på jeres
egen dømmekraft.
"For os handler det om
at skabe en god atmosfære,
hvor gæsterne kan føle sig
godt tilpas. De rammer er
til stede på BaneGården,
som har nogle fantastiske
lokaler, der med rette
har gjort stedet til et af
Sønderjyllands populæreste", siger de to kunstnere.
Det bliver optimismen,
koloritten, trangen til at
fastholde det ukontrollerede, se smukke øjeblikke,
årstidernes skiften, naturen
og det spontane, der vil
præge facelift.
I tilknytning til udstillingen udgiver Per Anders

Gråsten Keglecenter S/I
afholder

Ordinær
Generalforsamling
Mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00
i Keglecenterets lokale Ahlmannsparken
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter
På bestyrelsens vegne
Sekretær Ib Buchbjerg

Historisk Forening for
Graasten By og Egn

INDBYDELSE
Historisk Forening for Graasten By og Egn
fylder 40 år den 6. februar
Det skal fejres!
Derfor indbydes hermed til reception.
Der bydes på en forfriskning og en kop kaffe.
Arkivet har i dagens anledning også åbent.

FREDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 14 – 17
I AHLMANNSPARKEN, AHLEFELDVEJ 4, GRÅSTEN,
(Idrætslokale II, lige over for arkivet)
Vi beder om af hensyn til traktementet at få
tilmelding senest den 29. januar
til formand Bodil Gregersen, bodilgreg@gmail.com,
tlf. 74 65 31 81, mobil 24 23 70 79
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Historisk Forening for Graasten By og Egn

Per Anders udstiller i
Aabenraa

kunstbogen "Indtryk der
blev til kunsttryk”.
Bogen, der er produceret
hos TopTryk i Gråsten, er
på 140 sider og er en mellemting mellem et livsstilsmagasin, et gammeldags
fotoalbum og et kunstkatalog. Flere af de kunsttryk
som præsenteres i bogen
vises også på udstillingen.
"I mit valg af motiver
dyrker jeg de smukke øjeblikke i bred forstand.
Når man maler et billede,
sætter man selv dagsordenen. Så har det vel en vis
berettigelse at forsøge at

videregive det lyssyn og den
indsigt, som forsynet har
givet mig med på rejsen. At
mine billeder engang imellem bliver kaldt dekorative,
passer mig godt, siger Per

Anders, der bor i Alnor,
men en del af året opholder
sig i Provence, hvor han er i
gang med restaurering af et
par gamle huse. 

EFTERLYSNING
Jeg har i sidste tabt min armbånd med ovale
led af sølv, guld og med perler.

Armbåndet er tabt på strækningen fra Nygade,
AD Jørgensensgade, Kongevej og Stjerneparken.
Armbåndet har en ganske særlig betydning for mig, så findeløn gives.

HENVENDELSE BUTIK CONNI I NYGADE
ELLER PÅ TELEFON 2775 3440

Kender du nogen der vil
lære at spille SKAT?
SE HER:

Gammel
sønderjysk
tradition

Vi mangler nye, eller nogen der
bare vil have spillet genopfrisket.
Gråsten Skatklub arrangerer skatundervisning
for nybegyndere og meget let øvede!

VI SPILLER HER:
Ahlmannparkens Cafeteria, Ahlefeldvej 4
6300 Gråsten
START:
Mandag den 9. februar klokken 19:00
Deltagerpris: GRATIS

TILMELDING:

Vi spiller
den onsdag
an
er
hv
kl. 18.30
(lige uger)

Ejnar Marquart, telefon: 20 84 36 86
mail: karen.ejnar@gmail.com
Werner Clausen, telefon 61 68 57 25
mail: werner_clausen@bbsyd.dk

Gråsten Skatklub anno 2011
www.graasten-skatklub.dk
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VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

EGERNSUND ENGVEJ 25

Ejerbolig

�R��GER �S�E�G��E 4

Ejerbolig

�harmerende bolig til totalre�
no�ering

NYHED

�u sættes det �lille hus med blå vinduer�
til salg. �uset har en central beliggenhed i
Broager tæt på gode indkøbsmuligheder,
skole, børnehave, tæt på offentlig
transport og meget mere. �uset har over
de seneste år været benyttet til
opbevaring, og fremstår derfor i dag som
et håndværkertilbud, da huset skal haveA
en totalrenovering.
B

NYHED

C
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

��5.000
D
1.080
E
25.000
1.898/1.516

F

G

Sagsnr. 963
Bolig m2
Stue/vær

118
1/2

Grund m2
Opført

273
1900

EGERNSUND SUN�E� 6

�ndelsbolig

�ndfl�tnings�lar og �elbeliggen�
de andelsbolig

� Egernsund er denne velholdte og
indflytningsklare andelsbolig beliggende.
�ra andelsboligen er der direkte ned til
lydbådhavnen. Boligen indeholder bl.a. et
lækkert køkken fra 201� med lyst inventar
og kogeø samt kig til Egensund
havn. �økkent er i åbent forbindelse
til stuen, med udgang til lækker og delvis
overdækket terrasse og hyggelig have.

A

Velholdt parcelhus beliggende i Egernsund

B
Dejligt rødstens parcelhus, som løbende er blevet vedligeholdt, så den i dag fremstår
C
pæn og præsentabel. Boligen indeholder bl.a. pænt og lyst køkken fra 2011, med
D
adgang til den hyggelige vinkelstue med bræneovn samt udgang til terrassen og haven.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

875.000
1.424
45.000
4.038/3.284

E

Sagsnr. 975
Bolig m2
Stue/vær

NYHED

104
1/2

Grund m2
Opført

F
734

1962
G

�25.000
A
4.490

Kontant
�dl. bolig�del�e

B

C
D

Sagsnr. 972
Bolig m2
Stue/vær

95
1/2

E
1996
F

Opført

G

GR�S�EN ����OBBE� 34

�ndelsbolig

�R���EN BO��USVEJ 36

Ejerbolig

Velholdt r�dstens �illa

Beliggende nær �råsten by hvor der bl.a.
findes skole, børnehave og gode tog�bus
forbindelser. Der er sikker skolevej via
tunnel under landevejen til �råsten.
Boligen indeholder køkken�alrummet med
spiseplads og åben forbindelse til hyggelig
stue med en central placeret brændeovne.
�økken fra 2010 er i lyse elementer.
Derudover har der en dejlig ugenert have.
�entralt beliggende i forhold til �lensborg,
�ønderborg samt �abenraa.

�ritliggende andelsbolig med isoleret ��r�sted
A
�yggelig privat andelsbolig beliggende tæt ved skov og andre naturskønne områder.
B
Derudover er der via stisystemer kort afstand til �råsten centrum. Boligen indeholder
C
bl.a. en hyggelig vinkelstue med med dejligt lysindfald fra der store vinduesparti.
Kontant
�dl. bolig�del�e

��8.�71
2.649

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

Sagsnr. 942

D

Sagsnr. 927

m2

E

m2

Bolig
Stue/vær

106
1/2

Opført

1989
F

G

Bolig
Stue/vær

N� �R�S

1.180.000
A
1.�22
B
60.000
5.586/4.468

C

D
131
1/3

Grund
Opført

m2

E
679

1906
F

ÅBENT HUS D. 31.01.2015 KL. 11:00 - 14:00

G

�DS��� �S�E�B���EN 12

Ejerbolig

KV�RS ����E�O�� 14

Ejerbolig

Sp�ndende murermester�illa

�lot murermestervilla med charmerende
detaljer og stille beliggende i �dsbøl. �ra
1. sal er der en flot udsigt til �ybøl nor,
hvor udsigten via de store vinduer bliver
inddraget i stuen. � �dsbøl finder
man �råsten friskole, gode
busforbindelser samt dejlig og børnevenlig
badestrand ved �ybøl �or, ligeså er der
kort afstand til �rådten og �ønderborg.

N� �R�S

A
B

A
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

D

E

Sagsnr. 759
Bolig/�ld.
Stue/vær

m2

Velholdt parcelhus beliggende centralt i K��rs
� �værs ligger dette pæne hus med stor dobbelt carport. �uset er løbende blevet
vedligeholdt så det i dag fremstår i flot stand med et boligareal på 1�� kvm. samt
rummelig udestue på 1� kvm.

1.��5.000
B
1.554
C
85.000
7.993/6.396

147/85
4/2

Grund
Opført

m2

F
964

1950
G

ÅBENT HUS D. 31.01.2015 KL. 11:00 - 14:00

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

�25.000
1.104
50.000
4.393/3.485

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

Vivi Westergaard Bossen
Trainee

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

Nicole Møller

6300@estate.dk

Ejendomsmægler, MDE

Kjeld Faaborg
Ejendomsmægler og Valuar, MDE

Bolig
Stue/vær

D
E
F

Sagsnr. 941
m2

C

138
1/4

Grund
Opført

m2

G

804
1973

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

Uge 5 27. januar 2014 7. årgang

UDSALG
Bestiller du tid i
forvejen giver
vi kr. 350,- i
ekstra rabat

Vi giver
35% til 50%
på alle vores
brilleglas

70%

Før lokalrevyen gik i gang kunne publikum se håndbold VM.

brillestel.

Rentefri betaling
24 måneder
OPTIK

74 43 00 10

Jernbanegade 38 Sønderborg
(over for Schmidts delikatesse)
Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

Vores Club plads
ugeplan!

til 30 til 50 personer til rådighed ...

Som Restauranten Dalmacija!
Velkommen siger Bosko

Mandag | Schnitzeldag
fra kl. 12:00 bis 23:00
€
7,90
forskellige schnitzel-varianter med tilbehør ...

Mandag til Fredag ...

Græsk buffet

fra kl. 12:00 bis 15:00
fra kl. 17:30 bis 23:00

Lørdag og Søndag

€
€

8,90
12,90

Græsk buffet
12,90
fra kl. 12:00 bis 15:00
fra kl. 17:30 bis 23:00

€
€

Pragtfuld operettesang
i Kollund
Af Gunnar Hattesen

FAHRENDORFF

Søndag ...

Morgenmads-buffet
Som i ›Dalmacija‹ ved Bosko ...
€
9,90
Mandag til Fredag ...

Foto Jimmy Christensen

Kollundborgerne havde
lørdag aften mulighed
for at træffe hinanden
i festlige rammer til
"Kollund Awten" i
Kollundhus.

operettesang og senere på
aftenen en svingom.
Underholdningen var
sædvanen tro sammensat af

Frederik Johannsen, der har
været revy-entusiast gennem et langt liv.
Det var 41. gang, der blev

holdt Kollund Awten, og
det var Kollund Ungdomsog Borgerforening, der havde inviteret til forestilling. 

Aftenen bød på fællesspisning, lokalrevy fyldt med

fra kl. 09:00 bis 11:30

Mittagstisch / Frokost

fra kl. 12:00 bis 15:00

€

7,90

12,90

Holm 9
I hjertet
(ved siden af Karstadt) af Flensborg
24937 Flensburg
Im Herzen
Tlf. + 49 (0)461 - 27840
von Flensburg
www.essen-in-flensburg.de
... også .dk / .eu / .com / .net

Den gamle revymand
Frederik Johannsen omgivet
Pernille Bindzus og Cecilie
Vendelbo Nielsen, som var
de nye stjerner på scenen.

Foto Jimmy Christensen

KliPlev
NATursTeN
KliPlev
NATursTeN
entreprenør &
vognmandsfirma
entreprenør &
& vognmandsfirma
vognmandsfirma
entreprenør

v/
v/August
August Hansen
Hansen
v/
August
Hansen
Alt
i ilevering
afafsten,
skærver,
grus,
Alt
levering
sten,
skærver,
grus, sand,
sand, stenmel
stenmel m.m.
m.m.
Alt i levering
af sten, skærver,
grus,
sand,
stenmel
m.m.
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og
Etablering
af
ridebaner,
sandpuder,
udgravninger
af
søer
og vandløbssikring
vandløbssikring m.m.
m.m.
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og
vandløbssikring
m.m.

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a
8a
Bjerndrupvej
8a
6200
6200Aabenraa
Aabenraa
6200
Aabenraa

KONFIRMANDMESSE
I MARINA FISKENÆS

Torsdag den 29. januar
kl. 19 - 21

74
74 68
68 76
76 14
14
74
68
76
14
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEEN
& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Padborg
Torvecenter
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BOV OG HOLBØL
BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

HOLBØL
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 1. februar kl. 19.30
ved Kevin Asmussen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 1. februar kl. 9.30
ved Kevin Asmussen

BOV & HOL BØL SO GN E

Åben Præstegård
Onsdag den 28. januar
kl. 9.30 i Holbøl

Vi har åbnet præstegården for hyggelig samvær.

Studiekreds om
Martin Luther

Torsdag den 29. januar
kl. 19.30 i Kirkeladen
kirkevej 1, Bov
Hvem var Martin Luther?
Ved sognepræst
Paul Møller.

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 1 februar
kl. 19.30 i Bov kirke

Vær med til en stemningsfuld aftengudstjeneste
i lysets tegn på mørkets baggrund

Familiegudstjeneste
Fredag den 6. februar kl. 17.00
i Bov kirke
Efterfølgende fællesspisning i kirkeladen
Pris voksne: kr. 20,- Børn: kr. 5,-

Kyndelmissegudstjeneste



HOLBØL KIRKE
Søndag den 1. februar
Kirkebil til kollund

Støt en god sag og køb billet nu

Støttekoncert

Lørdag den 28. februar
kl.19.30 i Kollund kirke
Billetter kan købes
på Bov kirkekontor pris kr. 75.Kort betaling ikke muligt.

Årets Hus i Bov og Holbøl

Dødsfald
Lone Brammann, Kollund,
er død, 46 år. 

Dødsfald
Anne Margrethe Vuholm,
Padborg, er død, 82 år. 

Indbrud
Indbrudstyve forsøgte forleden at bryde ind i en villa
på Fjordvejen i Sønderhav.
De forsøgte at bryde ind
via en terrassedør, men
det mislykkedes og de
forsvandt herefter. 

I år er det 70 år siden, at
KZ-lejren Ausschwitz blev
befriet. Det markeres ved
mindesmærket på grænsen
tirsdag den 27. januar
kl. 11.30 ved Harreslev
Banegård, hvor danske
fangers tur til de tyske kzlejre begyndte. 
Af Gunnar Hattesen

Bov - Padborg
Begravelsesforretning
Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Rie Rabøl Jørgensen

Svend Hedegaard

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes graver tillige
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

Sidste år var det et hus på
Nederbyvej 15 i Hokkerup,
som blev Årets Hus.
Arkivfoto Jimmy Christensen

Ofre

Søndag den 8. februar kl. 19.30
i Holbøl kirke
med lys og musik

SOGNE

Du kan ringe alle
døgnets timer
tlf. 74 67 20 22

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

Sædvanen tro indkalder
Historisk Forening for
Bov og Holbøl sogne
forslag til Årets Hus
2014.
”Det kan være renoverede bygninger i gammel
stil, det kan være nyopførte bygninger, der er
tilpasset det eksisterende
miljø og byggestil, fortæller

formanden for Historisk
Forening for Bov og Holbøl
Sogne John Levin, Bov.
Han tilføjer, at formålet
med præmieringen er at
vise påskyndelse for gode
initiativer, der allerede er
sat værk.
”Derudover at gøre
opmærksom på det værdifulde i at renovere gamle
bygninger med nænsomhed
og veneration over for den
oprindelige arkitektur”,
siger John Levin.
Eventuelle forslag skal
være bestyrelsen i hænde
senest 3. marts og skal
sendes skriftligt til John
Levin, Stagehøjvej 22 A,
Bov, 6330 Padborg.
Prisen vil blive overrakt
på foreningens generalforsamling på Oldemorstoft i
Padborg den 23. april. 

Kollundhus Dit forsamlingshus

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker
Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke
WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

Skibbroen 28, 6200 Aabenraa
Frøslevvej 38, 6330 Padborg
Hærvejen 73, 6230 Rødekro

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller www.kollundhus.dk
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Musik dans
og god mad
Generalforsamling
for Padborg og Omegns Brugsforening
i Grænsehallerne i Kruså
Fredag den 20. marts kl. 18.00
• Lækker mad fra Delikatessen
• Musik ved Lasse-Polle live music
• Lækkerier fra Nielsens Bageri
• Fri vand, vin, øl og kaffe
Pris

100,-

Der er kun adgang for medlemmer af foreningen.
Hvert medlem kan maks købe 2 billetter.
Medlemskort fremvises ved køb.
Billetterne købes ved kassen i butikkerne
senest mandag den 16. marts

Kendt fra TV2’s
Go’ appetit

Glæd dig! Vi får besøg af kokken Claus Holm
I dette forrygende foredrag mærker deltagerne for alvor Claus Holms glæde ved at
sanse og opleve det, som mad og gode råvarer kan gøre ved os mennesker. Han
lover kant og kærlighed og ingen deltagere går uberørte hjem.

PADBORG
& omegns Brugsforening

4

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.

Konfirmation - din fest
HUSK Vi har stadig ledige pladser

Ring og hør
nærmere

Stenhuggeri

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

Poul Olsen bliver
snart blind
Poul Olsen vil gerne se så
meget som overhovedet muligt inden han mister synet.

Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen

56-årige Poul Olsen,
Kollund, lider af en
arvelig øjensygdom ,
som gør, at han snart
bliver blind.

Han har i de seneste
tre år været formand for
De Radikale i Aabenraa
Kommune, været medlem
af hovedbestyrelsen og været partiets folketingskandidat, men har nu nedlagt
sine politiske hverv.

Sygdommen bliver værre
dag for dag.
"Der sker en forkalkning
af synsnerven, og den kan
ikke behandles", fortæller
en berørt Poul Olsen, som
har droppet sine politiske
ambitioner.

Hjertelig tak
for venlig opmærksomhed ved min fødselsdag.

Den hyggelige kro tæt ved grænsen

Jenny Thielsen
Holbøl

Vestergade 3 • 6330 Padborg
Tlf. 7467 3204 • www.froslev-kro.dk • info@froslev-kro.dk

PADBORG

indkalder til den årlige

Generalforsamling

MADPLAN
Stroganoff med kartoffelmos

FREDAG

Gyros med ris

MANDAG

Fiskefilet med persillesovs

TIRSDAG

Kotelet med grøntsager

ONSDAG

Stegt lever med bløde løg

TORSDAG

Danske bøf med bløde løg

"Min 84-årige far er også
blevet blind på grund af
øjenforkalkningen", fortæller Poul Olsen, som oprindeligt stammer fra Stoholm
mellem Skive og Viborg,
men som i 1998 flyttede

KRUSÅ HUSMODERFORENING

ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

TORSDAG

Onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.00
i Grænsehallernes Multisal
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe.
Derefter er der lottospil til medbragte
gevinster til ca. kr. 30,-

Lunt og lækkert

45,Se også vores lækre

På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

Hjemmelavede
retter til
mikrobølgeovnen

NYT

FITNESSCENTER
I PADBORG

1 stk 39,95
2 stk 70,00

Industrivej 1 - Padborg
Tlf: 27 57 49 19
www.fitnfun.dk

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE 8.00-19.00

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten
redaktion@bovavis.dk
Oplag: 19.127
Levering: Post Danmark
Udgiver: Gråsten Avis
Tryk: OTM Avistryk A/S

Åbningstider:
Tirsdag kl. 10-12
Onsdag kl. 13‑15
Fredag kl. 13-15
eller efter aftale

Weekendåbent
efter aftale

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo
Johannsen
Telefon 21 19 02 80
isj@bovavis.dk

Fotograf
Jimmy Christensen
Telefon 29 25 95 50
jc@bovavis.dk

Mediekonsulent
Sanne M. Damkjær
Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk

til Sønderjylland. Han er
faldet godt til i landsdelen,
har en stor viden om sønderjysk historie og elsker
at fotografere og se løb på
Padborg Park.
"Jeg bliver blind på mit
venstre øje i løbet af et års
tid. Synet på det højre øje
kan jeg måske bevare lidt
længere. Selvfølgelig er det
surt at miste synet. Jeg har
derfor sat mig for at se så
meget af verden inden jeg
mister synet, siger Poul
Olsen, som nægter at være
trist. 

Uden
kørekort
Politiet anholdte natten til
søndag kl. 03.40 en 26-årig
mand, som kørte i bil uden
kørekort på den sønderjyske motorvej ved Frøslev. 

Grafisk tilrettelæggelse Grafisk tilrettelæggelse
Graphos Grafisk
Graphos Grafisk
Industrial Produktion Industrial Produktion
www.graphos.dk
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen
Conchi García
Telefon 36 95 99 36 graasten-avis@graphos.dk
bovavis@graphos.dk

Reporter
Helle Gylling Jensen
Telefon 30 20 81 12
helle@bovavis.dk
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KÆMPE SKI-

UDSALG

Josephiner Christesen med sine forældre Louise Vonsild og Lars Christesen ved indskrivningen
på Deutsche Schule Pattburg.

12 nye elever på tysk skole
Deutsche Schule
Pattburg vokser. Den
tyske skole har fået
indskrevet 12 nye elever til den kommende
børnehaveklasse.
"Det er den optimale størrelse. Skolen vokser så lidt,
da det er kun 5 elever, der

skifter skole efter 7. klasse
i august måned", fortæller
skoleleder Susanne Haupt.
De fleste nye elever
kommer fra den tyske
børnehave.
"Der er 3 børn, som skal
over grænsen hver morgen,
fordi forældrene har valgt
at bo i Tyskland, men arbejder i Danmark", nævner
Susanne Haupt.

De indskrevne børn starter i denne uge med nogle
enkelte prøvetimer for at
lære skolen og klasselæreren
at kende.
"Det giver ingen problem
for skolen, hvis barnet kun
taler dansk eller tysk. Og
forældrene kan sagtens
klare sig, hvis de kun taler
dansk eller tysk, tilføjer
skolelederen. 

KREATIV
KONFIRMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitationer
Bordkort
Servietter
Pap
Papir
Stickers
Stempler
Tape
Gavepapir
Div. DIY artikler

Vi modtager både VISA og danske kroner

WESTERALLEE 161 / CITTI PARK· 24941 FLENSBURG · TEL. 0049-461 59898 · E-MAIL info@froebelhaus.de · www.froebelhaus.de

Af Gunnar Hattesen

50%

PÅ ALT
SKITØJ OG TILBEHØR
Skijakker, skibukser, skiundertøj, microfleece, handsker
skisokker, skibriller, hjelme og masser af tilbehør.
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ny form
lige

usports

priser

NY FORM Kruså

NY FORM Rømø

NY FORM Süderlügum

Flensborgvej 16
6340 Kruså
Tlf. 74 67 58 93

Lakolk Butikstorvet 10
6792 Rømø
Tlf. 74 75 54 82

Geweberstrasse 1
25923 Süderlügum, Tyskland
Tlf. +49 4663 18955515

ÅBNINGSTIDER

ÅBNINGSTIDER

ÅBNINGSTIDER

Mandag - fredag kl. 10 - 17.30
Lørdag - Søndag kl. 10 - 18.00

Mandag - fredag kl. 10 - 17.30
Lørdag - Søndag kl. 10 - 18.00

Mandag - torsdag kl. 10 - 18.00
Fredag
kl. 10 - 19.00
Lørdag
kl. 10 - 16.00
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Hvad gør du for at forkæle dig selv?

Karin Thietje, Kruså
"Jeg spiser en god middag
og nyder et glas rødvin. For
tiden ser vi håndbold-VM
for herrer fra Qatar. Det er
spændende tv hver anden
aften. Vi ser også en stribe
af de andre kampe, hvor
Danmark ikke er med. Jeg
tror, vi skal spille finale
mod Tyskland".

Anna Nielsen, Bov
"Jeg skal fejre min 80-års
fødselsdag. Jeg fejrer den
runde dag med en frokost
hjemme med min søn og
mine fire børnebørn. Det
bliver stille og roligt, men
hyggeligt. Jeg ønsker mig
ingenting, for jeg mangler
ikke noget. Bare de kommer er nok for mig".

Monika Petersen, Padborg
"Vi tager ud at spise i
Flensborg, går i biografen
i Aabenraa eller tager på
weekendophold. I november var vi på Ballum
Slusekro, som råder over
4 værelser. Vi slappede af
med at gå ture, nyde roen
og opleve den friske havluft
oppe på diget".

Finn Petersen, Padborg
"Vi sidder derhjemme og
hygger os med kaffe og
en småkage og tænker på
foråret. Vi nyder at se på de
fugle, som kommer tættere
og tættere på, når de bliver
sultne. Vi foder dem med
specialfoder og tager nogle
billeder af dem".

Bjarke Christensen, Padborg
"Jeg forsøder min tilværelse ved at få noget godt
at spise. Vi er jævnligt ude
at spise i Aabenraa eller
Sønderborg. Vi ser også
gamle danske film eller
tager på gåture rundt om
Nihus Sø eller spadserer en
tur i Frøslev Skovene".

Kortene på bordet i Padborg Foredrag
Henning Nissen,
Vilsbæk, vandt 1. runde
med 1060 point, da
Padborg Skatklub holdt
klubaften.

På 2. pladsen kom Jes P
Hansen, Gejlå, med 955
point efterfulgt af Carl
Kristiansen, Bov, med 919
point.
2. runde blev vundet af

Jes P. Hansen, Gejlå, med
1171 point, mens A.C.
Petersen, Padborg, besatte
2. pladsen med 1114 point
og Aage Juhl. Padborg,

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Vi gør det nemt
Hjemmelavet sandwich
Lyst eller groft brød
5 varianter

Frit valg

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

kom på 3. pladsen med
1084 point.
Klubben spiller hver
onsdag kl. 19:00 på
Valdemarshus. 

TV-manden Søren Ryge
kommer onsdag den 25.
februar til Valdemarshus i
Padborg for at holde foredrag om sit liv.

Af Gunnar Hattesen
Foto Jimmy Christensen

Signe Schmidt, Fårhus
"Jeg tager på café sammen med mine venner i
Aabenraa, går i biografen
eller går ture med min
hund. Jeg kan også finde
på at læse en bog. For tiden
læser jeg Divergent, som
handler om et samfund i
fremtiden. Efter sommerferien skal jeg på gymnasiet i
Aabenraa".
Da han var barn flyttede
familien fra Silkeborg til
Agtrup i Sydslesvig, hvor
faderen Gunnar Ryge
Petersen fra 1946-1981 var
leder af den danske skole i
Agtrup. 
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Afstemningsfest
Tirsdag den 10. februar kl. 19.30
på Frøslev Kro
Præsident for FUEN
(Den europæiske union af mindretal)
Hans Heinrich Hansen
taler over temaet
”At være i mindretal”
Entré inklusive kaffe
og lagkage kr. 65,-

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne

Det var 8 trætte, men glade svømmere, der vente næsen hjem til Bov efter en god medaljehøst i Vojens Svømmehal.

Medaljehøst til Bov Svømmere
og Fredrik S. Hansen
svømmede sig til medaljer
i alle de løb, de stillede op i
og i nogle super flotte tider.
Dennis Hansen og
Benjamin Mogensen fik
hver en medalje med hjem

Af Gunnar Hattesen

Det var 8 forventningsfulde svømmere,
der søndag drog til
sæsonens 2. begynderstævne i Vojens
Svømmehal med deres
træner Louise Harder.
Svømmehallen var proppet
til bristpunktet med over
170 svømmere og forældre.
I alt skulle man igennem
mere end 750 starter, så
en lang og varm dag var i
vente for svømmerne.
Det slog dem dog ikke
ud og alle svømmede over
forventning. Der blev sat
personlig rekorder af alle
og flere kom hjem med
medaljer.
Olivia JohannsenChapman, Ida K. Nielsen

og super gode tider svømmede de 2 drenge på.
Charlotte G. Pedersen,
Marius V. Kjærsgaard
samt Line Hempel svømmede nogle gode løb og fik
personlige rekorder med

hjem. Line Hempel som er
konkurrenceholdets yngste
deltager, årgang 2005, var
til sit første begynderstævne
og svømmede over alt
forventning. 

FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

FAM I L I F E S T E R
kan afholdes i vores bowlingcenter eller multisal
Fra 10 til 120 personer
Ring og hør nærmere
Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk
Følg os på Facebook under www.facebook.com/gransehallerne

Spændende sviptur til

Stockholm
og Helsinki

Mandag den 18. maj - torsdag den 21. maj 2015
Efter opsamling kl. 8.00 i Ahlmannsparken i
Gråsten kører vi med passende pauser til Nykøping,
hvor vi forventer at være sidst på dagen.
Tirsdag den 19. maj kører vi videre til Stockholm, hvor vi
skal opleve nogle af Stockholms seværdigheder. Der vil også
blive tid til at gå på egen hånd og måske spise lidt frokost.
Kl. 17.00 sejler vi med Silja-Line ud igennem Stockholm´s
smukke skærgård med kurs mod Helsinki.
Silja Line’s færger er helt fantastiske. Der er mulighed for at
nyde en lille ting på en af de mange små listige steder, shoppe
i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.
Om aftenen er der arrangeret en overdådig buffet med øl,
vin og vand - bagefter er der rig mulighed for at more sig.
Onsdag den 20. maj får vi skibets store morgenbord inden vi
lægger til kaj i Helsinki - lige midt i byen. Her får vi en byrundtur,
hvor vi skal se nogle af seværdighederne i Helsinki. Vi skal bl.a. se
Sibelius Parken og Fjellkirken, som er smukt bygget ind i fjeldet.
Der bliver også lidt tid på egen hånd, eks. vis til et besøg i
strøggaderne i Helsinki. Kl. 17,00 sejler vi mod Stockholm.
Om aftenen er der igen kæmpebuffet ombord på Silja Line.
Torsdag den 21. maj skal vi nyde indsejlingen til Stockholm, en
flere timer lang tur ind gennem skærgården, inden vi kl. 9.30 atter
lægger til kaj i Stockholm og bussen kører mod Helsingborg og
videre over Sjælland til vi er tilbage i Gråsten sidst på aftenen.
Prisen for turen er kr. 2995,- pr. person i dobbeltværelse
– enkeltværelsestillæg kr. 300,-

Synsprøve gratis !

Flerstyrkeglas
50 % på udvalgte stel !

999.-

Vi

tal
e

rd

an

sk

Plastiglas m/blød overgang med super
antirefleks og hærdning
PR. PAR FRA Kr.

optiker Jessen · Ochsenweg 27 · 24941 Flensburg - Weiche

Tlf.: 0049 461 318 45 95 · Fax.: 0049 461 318 45 96
weicheoptik@versanet.de
Man.- fre. kl. 9.30 -18.00 · Lørdag kl. 9.30 -13.00

Tillæg for udvendig kahyt 300,- kr. pr. person
Prisen inkluderer:
3 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på
Silja Line’s færger (samme kahyt hver vej), 1 x middag,
2 x buffet m/øl, vin og vand på Silja Line, egen bus
under hele turen, alle udflugter, rejselederbistand
Tilmelding til telefon
2116 0683

BovAv
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Bov

Din lokale håndværker
Kollundhus bliver ombygget

Monika Petersen
Malermester

Af Gunnar Hattesen

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

Ring og få et uforpligtende tilbud

De kan godt lide at
yde en frivillig arbejdsindsats, Frederik
Johannsen og Asger
Moos.
For tiden har de to herrer
travlt med at ombygge de
gamle herre- og dametoiletter til depotrum på
Kollundhus, som for nogle
år siden fik nye toiletter.
Desuden bliver der
indrettet et nyt lokale med
bardisk.
"Vi hygger os, og glæder
os over, at Kollundhus

Frederik Johannsen og Asger
Moos er i færd med
at ombygge de gamle
toiletter til depotrum.

Foto Jimmy Christensen

følger med tiden. Vi skal
gøre noget, hvis vi vil
bevare vores samlingssted",
siger Frederik Johannsen.
Beboerne i Kollund er
samtidig gode til økonomisk at bakke om op det
lokale forsamlingshus, og
har ved frivillige bidrag
indbetalt omkring 30.000
kroner til forsamlingshuset.
"Det er en evig kamp at

få økonomien til at hænge
sammen. Økonomien er
i øjeblikket god, men vi
kan ikke klare uventede

store udgifter til et nyt
gasfyr eller en opvaskemaskine", fortæller Frederik
Johannsen. 

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Collage
MAT – NYE FARVER

H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS
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

Alt malerarbejde udføres
ALT I SALG
E/
SERVIC

Aut. el-installatør
Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67
Nørregårdsvej 7 ∙ 2610 Rødovre
Telefon 40 77 80 67

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

v/ malermester

DANSKE MALERMESTRE

ELEK TRISKE ARTIK LER

AUT. INSTALL ATØR

Alt indenfor hårde hvidevArer

Per Møller Ihle

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

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

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

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

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

Lunddal
www.el-teknik.dk

✔ El-installation

✔ EDB-installation

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

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

•
•
•
•
•

El-installationer
Reparationer
Industriservice
IHC/wireless
Tyverisikring

•
•
•
•

Varmepumpeservice
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer
Energirådgivning
Norman Rudbeck

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

Porte og automatik
● Private ● Erhverv

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

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
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Det danske
smil til
Flensborg-priser
Krone- brobehandlinger
Implantater
og Narkosebehandling

Dr. Bent Borg • Tandlæge
Der blev indskrevet 10 nye elever i Grænseegnens Friskole i Holbøl.

Foto Jimmy Christensen

Waldstrasse 13-15 • D-24939 Flensburg
Tlf: 0049 461 144050 • Fax: 0049 461 17885
www.bentborg.com • mail: bb@bentborg.com

Nyt skoleår med over 100 elever
Af Gunnar Hattesen

Indskrivningen på
Grænseegnens Friskole
i Holbøl gav det ventede
antal nye elever.

"Vi fik 10 børn skrevet
ind. Det er rigtig flot. Det
havde vi ikke på samme tid
sidste år, hvor 0. klassen
alligevel blev på 17 elever",
fortæller skoleleder Anne

Søndergaard, som peger
på, at der selvfølgelig stadig
er mulighed for at komme
forbi friskolen og få en
uforpligtende snak.
Indskrivningen betyder,

Gerda Thielsen stopper som
formand.

Foto Sanne M. Damkjær

På jagt efter
en ny formand
Af Gunnar Hattesen

Holbøl Foredrags- og
Idrætsforening, HFIF,
skal finde en ny formand, når foreningen
holder generalforsamling torsdag den 29.
januar,
Det er Gerda Thielsen,
som sidste år trådte til
som en nødløsning, som

ikke ønsker at fortsætte på
formandsposten, som hun

tidligere på ihærdig vis
bestred i 19 år.
"Vi overvejer at danne en
formandsgruppe, men én
skal stå øverst", fortæller
Gerda Thielsen, som i to
årtier har spillet en central
rolle i idrætsforeningen.
På valg til bestyrelsen er
også Kirsten Sørensen, som
ikke ønsker genvalg, da
hun har travlt med sit arbejde på Landbohjemmet.
HFIF har 350 medlemmer, og de store afdelinger
er håndbold, gymnastik og
volleyball. 

www.essen-in-flensburg.de / .dk

at Grænseegnens Friskole
kommer til at indlede det
nye skoleår med over 100
elever. 

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon 0461 24520

GRIECHISCHE TAVERNA
Holm 9 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon 0461 78918

Ski udlejning · Ski service · Ski Shop
Vær klar til ferien og slip for at stå i kø på
skisportsstedet, lej dine ski billigt på forhånd
Billigere end på feriestedet
Priser på leje
Voksne
1 par ski + stave
1 par støvler
1 hjelm
Børn
Komplet sæt

Skiservice
10 €

pr. skidag

5€

pr. skidag

1€

Slibning
og voksning

25 €

Slibning, voksning
og udbedring
af skisåler

35 €

pr. skidag

10 €

pr. skidag

Du betaler kun for de
dage du står på ski

Gr æske specialiteter
Også mad ud af huset

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

Alter Kupfermühlenweg 31, 24939 Flensburg, +49 461 43197
www.taverna-olympia-flensburg.de

SKI- EXPRESS
www.ski-express.de

Ligger ved A7 ved Scandinavian Park
Am Scandinavian Damm 9, Handewitt
tlf. +49 4608 9732410
mail: ski-express@t-online.de
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Lundtoft

LEJLIGHED UDLEJES
- i Kliplev
Ny totalrenoveret lejlighed, 94 kvm.
kr. 5800,- om måneden inkl. forbrug.
Med garage. Husdyr ikke tilladt
Henvendelse
Karsten Iwersen
Tlf. 21 40 83 32

Støttebeviser
Frivillige fra Kliplev Hallen kommer
rundt og sælger støttebeviser

Onsdag den 4. februar
fra kl. 17.00
Tag godt imod dem - det gælder
færdiggørelsen af tilbygningen
Bestyrelsen

Pensionistforeningen
Felsted - Bovrup - Varnæs
afholder

Stort Lottospil
Søndag den 8. februar kl. 19.00
på Varnæs skole
Der spilles om 30 gode gevinster
+ 1 - 2 - 3 spil.
Stødt foreningen
i arbejdet for pensionisterne
Bestyrelsen

Nye kræfter i
husholdningsforening
Af Gunnar Hattesen

Der skete to nyvalg
til bestyrelsen, da
Bovrup-Varnæs
Husholdningsforening
holdt generalforsamling
på Sundeved Efterskole
i Bovrup.

Bovrup, og Anne Lene
Andersen, Bovrup, som
ikke ønskede genvalg.
Genvalgt blev Karla
Nissen, Bovrup.
Som suppleanter blev

Ingelise Philipsen, Varnæs,
og Ulla Christensen,
Bovrup, nyvalgt. De afløser
Charlotte Greve Madsen,
Felsted, og Merethe Krog,
Bovrup.

Som revisor blev Inger
Petersen genvalgt, mens
Karen Kjærsgaard blev
nyvalgt. Ud trådte Inge
Eriksen.
I sin beretning omtalte
formanden Edith Kruse
årets arrangementer, og
foreningen har et stabilt
medlemstal på 200. 

Nyvalgt blev Else
Hermansen, Bovrup, og
Heidi Frøhlich, Bovrup,
som afløser Tina Erichsen,
Der skete en stribe udskiftninger, da Bovrup-Varnæs
Husholdningsforening holdt
generalforsamling.

Foto Jimmy Christensen

Stjålne
Glat føre
nummerplader
Kyndelmissekoncert
Tirsdag den 3. februar kl. 19.00
i Kliplev Kirke

Et sæt nummerplader - DG
59 206 - blev forleden
stjålet fra en personbil, som

holdt parkeret på pendlerpladsen ved motorvejsafkørslen i Kliplev. 

med

Historisk Sogneforening
for Bovrup & Varnæs

Haderslev Drengekor

Afholder

Der indsamles til Folkekirkens Nødhjælp

Historisk Aften

under ledelse af Henrik Skærbæk Jespersen

Nedbrydning og Entreprenør

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev
Tlf. 7468 8628
Mobil 6092 5500
Alt i nedbrydning

www.genbrugstoemmerhandel.dk

Onsdag den 4. februar kl. 19.30
på Bovrup Aktivcenter

Historiker og forfatter Henrik Skov Kristensen,
Sønderborg, vil fortælle om:
”Straﬀelejren, Fårhus,
Landssvigere og retsopgøret”
Alle er velkomne
Bestyrelsen

En 40-årig mand fra
Padborg mistede sent
lørdag aften herredømmet over sin bil på grund
af det glatte føre på

Indbrud
En indbrudstyv begik
torsdag to indbrud på
Lundtoftvej i Kliplev. I det
første hus kom han ind ved
alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

Skovbøl El-Service
v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

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

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Sønderborgmotorvejen
ved Kliplev. Politiet måtte
derfor spærre rampen ud til
motorvej E45. 

at opbryde et vindue, men
der blev intet stjålet fra
stedet.
I den anden villa skar han
sig på glasset via et opbrudt
vindue. Det medførte,
at politiet fandt blod fra
gerningsmanden.
DNA fra manden er
derfor sikret i politiets
register. 

Kliplev Service Center
Vestermarksvej 10, Kliplev
6200 Aabenraa

74 68 74 55
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Biksemad eller
Frikadeller
Cheasy Skyr

300 g. Fra Steff
Houlberg/Danish
Prime. FROST

500 g. Blåbær/solbær,
Hindbær/rabarber eller
Pære/vanilje

7,-

kg pris v/1 stk. 23,33

kg pris v/1 stk. 18,00

9,-

Hakket
kalve- og
svinekød
3-7 %
kg pris v/1 stk. 43,75

800 g

Danske
kartofler
2 kg
kg pris v/1 stk. 2,50

5,-

Den lune bager

35,BKI Extra
Kaffe
Specialristet
400 g
Pr. kg 62,50

Fastelavnsboller
m/æble, m/svesker, m/
hindbær eller m/creme
110 g
Pr stk 5,00 v/køb af 4 stk

4 stk

20,FELSTED

pr pose

25,MAX 5 STK PR
KUNDE PR DAG

HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET DIN
MEDICIN I SUPER SPAR FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra onsdag den 28. januar til fredag den 30. januar
der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

HOKKERUP NEDERBYVEJ 7
Ejendom til totalrenovering eller nedrivning

I Hokkerup mellem Gråsten og Kruså
finder du dette ældre pudset hus fra 1917
opført i 1 1/2 plan. I nabobyen Holbøl
finder du skole, børnehave, gode
sportsfaciliteter samt indkøbsmulighed.

Ejerbolig

R��KE��S �NDE�S�V�RVEJ 12

NYHED

Ejerbolig

�� PR�S

Huset skal totalrenoveres eller vige
pladsen for et nyt husprojekt på grunden.
Ejendommen skal erhverves kontant.

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

100.000
545
25.000
411/339

Sagsnr. 988
Bolig m2
Stue/vær

154
2/3

Grund m2
Opført

892
1917

R��KE��S �VEDE��R�EN 39

Ejerbolig

�el��gget par�el�us fra �004

Her får du et dejligt parcelhus, med en
attraktiv beliggenhed i børnevenligt
villakvarter i �inkenæs. Huset er opført i
gode materialer, hvorfor den fremstår
moderne og klar til indflytning. Herunder
kan nævnes minimal spildplads ved
indretning, gulvvarme i hele huset,
lavenergivinduer, god skabsplads, dejlig
nem have og meget mere.

�� PR�S

A
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

Bolig m2
Stue/vær

C
�arcelhus perfekt til det ændre ægtepar, mindre familie eller et godt begynderhus. Huset
D
er beliggende i �inkenæs med bl.a. skole, børnehave og omkringliggende naturskønne
E
områder. Endvidere er der ikke langt til Gråsten med gode indkøbsmuligheder.

C

Sagsnr. 7�2
133
1/4

Grund m2
Opført

B

�indre pa�el�us - �illigere ensd at �o til leje

1.��5.000
1.���
A
70.000
�.587/5.2�9
B

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

D
879

2004
E

��5.000
1.��0
25.000
1.7�1/1.431

F

Sagsnr. 928
Bolig m2
Stue/vær

114
1/3

Grund m2
Opført

G
�73

19�1

F

�O� S�NDER����E 1

G

�ndelsbolig

R��KE��S VO�SB���E 1

Ejerbolig

����U�
��SKES

Privat andels�olig p� stille lu��et vej
�ndelsbolig med en attraktiv beliggenhed på lukket vej og med kort afstand til den
kommende �yreskovskole, børnehave og svømmehallen. �ia stisystemer kommer du
sikkert og hurtigt til �adborg hvor der bl.a. findes gode indkøbsmuligheder. Endvidere er
der kort afstand til naturskønne omgivelser bl.a. ved �lensborg fjord samt kort afstand til
motorvejen. Indretning� Entre, badeværelse, soveværelse, stue, værelse, køkken med
spiseplads samt bryggers. �genert have og delvis overdækket terrasse.
�ndelsboligforeningen består af 12 private andelsboliger.

1�0.000
A
4.049

Kontant
�dl. bolig�del�e

B

C
Sagsnr. 9�7

D

m2

E

Bolig
Stue/vær

88
1/2

1993
F

Opført

S��n landejendom med �a. 1�5 �a. jord til
Her får du virkelig en dejlig landejendom med god udenom plads til den pladskrævende.
Ejendommen er de sidste par år blevet flot renoveret med bl.a. nyt køkken, nye
badeværelser, nye gulve, nye lofter, gulvvarme i hele stueetagen samt en fantastisk skøn
træterrasse. Ejendommen er beliggende i landlige omgivelser med udsigt ud over marker
og kun få kilometer til �inkenæs by hvor du finder skole samt børnehave. �il ejendommen
hører der bl.a. stor ladebygning, dobbelt garage med el�porte og værksted. �erudover er
der ca. 1,� ha. jord til som giver mulighed for mindre dyrehold.

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

�.��5.000
A
1.��4
B
115.000
10.790/8.�3�

C

D

Sagsnr. 722
m2

Bolig
Stue/vær

17�
1/4

Grund
Opført

m2

G

RE����ER� BRED��J 78

Ejerbolig

H�ggeligt sommer�us i et atra�tivt sommer�usomr�de
Hyggelig rødmalet træsommerhus beliggende i den østlige del af det attraktive
sommerhusområde �endbjerg. �mrådet er kendt for sit kuperede terræn, naturskønne
områder nær skov, marker og vand. Her kan man nyde den danske natur som bl.a.
indbyder til gåture på Gendarmstien og hyggelige stunder ved den nærliggende strand.
�endbjeg ligger ved sydsiden af �roagerland, ud til �roager �ig og �lensborg �jord, samt
kort afstand til �roager og Gråsten. �il sommerhuset hører stor have som er udlagt i græs
samt en hyggelig terrasse hvor man kan nyde de varme sommerdage.

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

�50.000
1.��0
45.000
4.457/3.4�1

Sagsnr. 912
Bolig m2
Stue/vær

80
1/3

Grund m2
Opført

828
1978

RE����ER� �EG�B���EN 52

Ejerbolig

Renoveret sommer�us i Rend�jerg
�troligt flot gennemrenoveret sommerhus på egen grund, som i de senere år næsten er
totalrenoveret, foruden at huset er blevet tilbygget med vinkel. �ommerhuset ligger i et
attraktivt sommerhuskvarter i �endbjerg. �ra huset er der kort afstand �lensborg �jord
med gendarmstien langs fjorden, store fællesarealer med legeplads, jollehavn med
mulighed for bådplads, samt kort afstand til Gråsten og �ønderborg slot, 1� hullers
golfbane i �inkenæs, lystbådehavn m.m. �erudover findes der gode indkøbsmuligheder i
�ønderborg, �roager og Gråsten eller over den dansk/tyske grænse.

Vivi Westergaard Bossen
Trainee

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

Nicole Møller

6300@estate.dk

1900
F

G

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

E
15.009

Ejendomsmægler, MDE

Kjeld Faaborg
Ejendomsmægler og Valuar, MDE

Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.0�5.000
1.��4
55.000
5.73�/4.454

Sagsnr. 833
Bolig m2
Stue/vær

73
1/3

Grund m2
Opført

850
1987

