Ta k f o r d i d u
handler lokalt

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

KØREKORT
BIL & MC

GRÅSTEN
PADBORG

HOLDSTART I GRÅSTEN

Uge 9 24. februar 2015 7. årgang

Sønderjyllands største udvalg
i kvalitetsklinker og fliser
Professionel rådgivning

Godt Nytår

Onsdag den 18. marts kl. 18

Nakkekotteletter

HOLDSTART I BROAGER
Mandag den 2. marts kl. 18

Fersk eller marineret

Thomas
Jeppesen

74 43 30 00

KØRESKOLE

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

pr 1/2 kg

Hvis du skal ha’ noget klinket
KFN Keramik ApS · Sundsnæs 6a, Ulsnæs · Tlf. 7465 0316
KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tlf.74650316

FRISKE LANDÆG
fra Gårdbutikken
Skrabeæg

• Eget værksted eller
udkørende
• •Eget
værksted eller
Salg
•
Eget
værksted
eller eller
udkørende
•udkørende
Trådløs
netværk
•
Eget
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

29

95

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

BRUG FOR
NYE BRILLER?

Rullesteg
med svesker

Møllevej 24 Felsted
TLF. 2560882

Kørekort til bil kr. 7.000,MC- kørekort
på 14 undervisningsdage
kr.

7.500,-

MC- teori i Åbenrå.
MC kørsel starter i Kværs

Køhlers Køreskole
tlf. 21489496 ∙ www.koehlers.dk

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

Vores dumpeprocent i teori er 0%

29

95

ULSNÆS 10, 6300 GRÅSTEN
TELEFON 73 65 26 00

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen
BOVVEJ 9, 6330 PADBORG
TELEFON 74 67 31 36

Nyvej 5 · 6320 Egernsund

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Smørrebrødsfestival

D

pr 1/2 kg

R
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SK E
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EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

Fredag den 27. februar kl. 18.30

Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun
Børn under 12 år
AFHENTNINGSTILBUD:
Hver fredag: 5 stk uspecificeret smørrebrød
Alle dage: Wienerschnitzel med tilbehør
Stor flot stjerneskud

148,-

kr.

75,-

kr.

kr.
kr.
kr.

110,110,70,-

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

2

3

Risifrutti

Coop brød

Frit valg

Frit valg
Dybfrost

GRÅSTEN · PADBORG

5 stk

3 poser

25,-

30,-

Mou hønse- eller
oksekødssuppe

Riberhus eller
Klovborg skiveost

Frit valg

Frit valg

Rynkeby juice
og frugtdrik

1 pakke

20,-

3 stk

5 stk

30,-

40,-

Kellogg’s
morgenmad

Pålækker klassisk pålæg eller
sandwichskiver

Frit valg

Frit valg

90-100 g

10,-

2 pakker

40,Forloren mørbrad

Nakkefilet

Tykstegsbøffer
eller medaljoner
Premium
eller kildegården

Pr 1/2 kg

1995
Pr 1/2 kg

2 stk/300 g

2995

65,-

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 24. februar til og med lørdag den 28. februar 2015 eller så længe lager haves. Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl

Fås kun
i Coop

4

Saengjan
Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen, Gråsten

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

Åbningstider:

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

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

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

RING 74 65 17 48

Quorps Busser
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.

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

Stefan Kristensen har været selvstændig møbelhandler i 13 år og haft afdeling i Gråsten siden 2005.

Møbelhus har
stigende omsætning
Af Søren Gülck

Quorp Busser

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

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

Møbelhandler Stefan
Kristensen har handlet
med møbler, siden han
var 17 år. I 2002 genåbnede han som 28-årig
møbelhuset ”Det nye
Hebru” i Hokkerup, og
i 2005 etablerede han
sig i Gråsten.
I dag er den 41-årige Stefan
Kristensen ejer af ”Møblér
med Hebru”, som fejrer et
års fødselsdag med stort
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

udsalg. Bag succesen ligger
mange års hårdt arbejde,
hvor han dagligt træffer
store - og ofte drastiske
beslutninger - for at få
hjulene til at rulle.
I en lang årrække var
Stefan Kristensen en del
af møbelkæden ”Smag
og Behag” med butikker
i Gråsten, Haderslev og
Rødekro, men han skiftede
sidste år til ”Møblér med
Hebru”.
”Naturligvis vil jeg gerne
ekspandere, men jeg må

samtidig indrømme, at det
var en fornuftig beslutning
at lukke møbelforretningen
i Rødekro. Tre butikker
med så kort afstand imellem var ikke rentabelt”,
siger Stefan Kristensen,
som tilføjer, at han i dag
har stigende omsætning i
forretningerne i Gråsten og
Haderslev.
”At være en del af en
møbelkæde betyder større
indkøb hos producenterne,
hvilket igen smitter af på
priserne til kunderne. På

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

Foto Søren Gülck

den måde er konkurrence
godt for kunderne og for
os”, siger Stefan Kristensen,
som peger på, at møbelhusets stærke side i dag er
møbler til søvn og bløde
møbler til stuen.
Møbler - ikke byggesæt
”Hos os er 90 procent af
møblerne samlet, inden de
leveres. Man køber møbler
og ikke et byggesæt. Dog
er der undtagelser, når det
gælder klædeskabe og visse
typer af reoler. Men her
samler vi gerne ude hos
kunden”, påpeger Stefan
Kristensen. 

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

UGENS TILBUD

Delikatessen tilbyder

Slagteren tilbyder
Hakket
Svinekød

Slagterens
hjemmelavet
Medister

Culottesteg med Bådkartofler
og Bearnaicesauce

8-12 % fedt
PR. BAKKE

19

95

Stegte
Pølser

20.1/2 METER

14

1/2 KG.

95

4 Styk

Okseruller med Bacon og
Bearnaise sauce
ca. 450-500 gr.

Hjemmelavede Frikadeller
4 Styk

Gloster Æbler
kv. 1

14.2 KG.

PR. BAKKE

19

95

Mou Suppe Hønsekød
eller Oksekød

Farsrulle
med svampe,
tranebær og
brun sauce
ca. 450-500 gr.

PR. BAKKE

39

95

Wasa Knækbrød
Rågi, Sport eller
Delikatesse
270-275 g.

1000 g.
FROST
FRIT VALG

10.FRIT VALG

4

stærke
Vi sikrer dig de
bedste priser

Saltet
250 g

12.1 STOR

39

7

Lurpak Smør
eller Smørbar

Lun
Leverpostej

95

95

10.-

29

95

PR. BAKKE

1/2 KG.

Grøntafdelingen
tilbyder

PR. BAKKE

ca. 450 gr.

Stegeben

9.-

5

Danæg
Frilandsæg
M/L

18.-

FRIT VALG

10 STK.

MAX. 5 PAKKER
PR. KUNDE PR. DAG

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 24. februar til og med fredag den 27. februar 2015 eller så længe lager haves. Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

GRÅSTEN

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

6

1FØDSELSDAG
ÅRS

Spar

41%
det Skal FejreS
Med Møblér

Stamford
3+2 pers. sofa

DET SKAL FEJRES MED MØBLÉR!

NU

4.999,-

Spar 3.499,-

Stamford sofa Monteret med gråt stof i dessin
Rocco. Krom ben. 3 pers. sofa L227 cm. Pris 4.499,2 pers. sofa L179 cm. Pris 3.999,- Sætpris 3 + 2 pers.
sofa. Normalpris 8.498,-

Spar

Spar

50%

37%

på MaNzaNo SoFa

FåS kUN hoS
Møblér

Nyhed

daNSk

Symfoni
3+2 pers. sofa

Manzano
3+2 pers. sofa

Manzano sofa Monteret med sort okselæder i dessin Denver. Klassisk
italiensk design. 3 pers. sofa L209 cm. Pris 10.499,- 2 pers. sofa L165 cm. Pris
9.499,- Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 19.998,- Unika sofabord med 19
mm kraftig bådformet laminat bordplade med sort kant. Sorte træben. L140 x
B70 cm. Normalpris 4.799,-

prodUCeret

på SyMFoNi SoFa

NU

9.999,-

Spar 9.999,-

NU

Symfoni sofa Monteret med antracitfarvet stof i dessin Platin.
Fås i flere farver. 3 pers. sofa L214 cm. Pris 7.022,2 pers. sofa L154 cm. Pris 5.737,- Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 12.759,Casa sofabord med hvid laminatplade og sort kant. Ben i sort.
Ø90 cm. Normalpris 2.599,- Nu 1.299,- Spar 1.300,-

7.999,-

Spar 4.760,-

Nyhed
Spar

50%

køb to
betal
For éN

på SyMFoNi SoFa

det Skal FejreS
Med Møblér

Flexi
3+2½ pers. sofa
Flexi sofa Monteret med uldstof i dessin 223. Her vist i turkisfarvet.
Fås i flere farver.Koldskum i sædehynder. 3 pers. sofa L216 cm. Pris 11.955,2,5 pers. sofa L186 cm. Pris 11.150,Sætpris 3 + 2,5 pers. sofa. Normalpris 23.105,-

NU

11.553,-

Spar 11.552,-

2 stk. Siena
lænestole

Siena lænestol Monteret med sort læder i dessin Toledo.
Space sokkel i krom. Pris 5.499,- Sætpris 2 stk. lænestole.
Normalpris 10.998,- Fodskammel. Pris 1.399,-

ChiCago
SoFaeN
Nyhed

FødSelSdagSpriS

Spar 5.499,-

50%
det Skal FejreS
Med Møblér

Chicago 3+2 pers. sofa

Spar 13.999,-

5.499,-

Spar

helt FaNtaStiSk SiddekoMFort

13.999,-

NU

åbeNt hUS

lørdag 10.00-14.00
Søndag 11.00-15.00
på geNSyN

Chicago sofa Monteret med sort semi-anilin læder.
Kan leveres i flere farver og dessiner.
3 pers. sofa L214 cm. Pris 14.999,- 2 pers. sofa L158 cm.
Pris 12.999,- Sætpris 3 + 2 pers. sofa. Normalpris 27.998,-

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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spar
1FØDSELSDAG
ÅRS

25%

DET SKAL FEJRES MED MØBLÉR!

Vind en flot
mistral
reol
Værdi: 20.000 kr

Vær med i vores store
fødselsdagskonkurrence
om en flot Mistral reol
til en værdi af 20.000 kr.
Kom ind i butikken og
hent et konkurrencekort

på mistral
fødselsdagspris
unika spisebord
inkl. 2 tillægsplader

9.478,spar 6.318,-

dansk
produceret

johnston
spisebordsstol
intropris

dansk design

fås kun hos
møblér

nyhed

Unika spisebord med bådformet bordplade i hvid højtrykslaminat med sort kant. Eksklusivt T-bordben i sort metal.
Inkl. udtræk, magasin og 2 tillægsplader. B100 x L200/300 cm. Normalpris 15.796,Johnston spisebordsstol med formstøbt sæde og ryg med armlæn. Stel i sortmetal. Normalpris 849,-

spar

3. Nu fra 749,-

50%
det skal fejres
med møblér

Casa

sofaborde
Kombinér selv dit
personlige sofabord

Hvid

Grå Grøn

blå

Latté

eg

1. Rund fås i 2 str.
Ø58 / Ø90 cm
Priser fra 1.499,-

2. Nu fra 1.099,-

2. Oval
99 x 58 cm
Priser fra 2.199,-

1. Nu fra 749,-

4. Nu fra 1.149,-

Casa sofabordsserie med bordplader i vedligeholdelsesfri og slidstærkt højtrykslaminat.
Vælg mellem 6 farver, 4 forskellige former, flere størrelser, samt 2 benhøjder i
45 cm eller 50 cm. Bordkant og ben fås i sort eller naturfarvet eg.

mood elevationsseng
180 x 200 cm

nu

9.998,-

spar 7.396,-

nu

699,-

spar 150,-

Mood elevationsseng
Polstret el-betjent elevationsbund med
28 lameller. Justérbar lændestøtte og
LINAK motor med trådløs
fjernbetjening. Vendbar springmadras med
5-zonet pocketfjedre med quiltet strikket
betræk. Medium eller fast hårdhed.
Topmadras med 40 mm latex indlæg.
Vaskbart betræk. 90 x 200 cm,
inkl. madrasbremse, ekskl. ben.
Pris 8.697,- 2 stk. Normalpris 17.394,-

spar

43%
det skal fejres
med møblér

3. Triangel fås i 4 str.
58x48 cm / 65x58 cm
95x74 cm / 120x74 cm
Priser fra 1.499,-

4. Organic

99 x 58 cm
Priser fra 2.299,-

25

års garanti
på ramme
og fjedrebrud

Dansk
proDuceret

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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KFN Keramik i Gråsten atter på ret kurs
Efter at KFN Keramik
gik konkurs i 2011,
købte virksomhedens
stifter Kaj Funder
Nielsen konkursboet
tilbage.

Kaj Funder Nielsen har
absolut ikke mistet lysten
til at gøre forretninger.
”Jeg tror, jeg bliver ved
til jeg falder om”, siger
den ihærdige forretningsmand, der er uddannet
civiløkonom. 

Det nye navn blev KFNKeramik 2011 ApS og
firmaet fik til huse i egne
bygninger på Sundsnæs 6A.
På de godt tre år er det
lykkedes 75-årige Kaj
Funder Nielsen at genrejse
firmaet.
”Det har været hårdt og
krævet drastiske ændringer. Hvis firmaet skulle
genrejses, var det nødvendigt at skære kraftigt på
omkostningssiden, hvor
personalesiden måtte skæres
ned til en enkelt person. Set
i bakspejlet var det en rigtig
beslutning”, fortæller Kaj
Funder Nielsen, som glæder
sig over, at firmaet atter er
inde i en positiv udvikling
med stigende omsætning
og sorte tal på bundlinjen.

Det er lykkedes Kaj Funder
Nielsen på tre år at få KFN
Keramik til at give overskud.

Foto Søren Gülck

Af Søren Gülck

VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessen eftf.

TRAILERSALG

Stjålne nummerplader
I alt seks nummerplader
blev forleden afmonteret
og stjålet fra personbiler i
Kruså og Kollund.

De 4 sæt blev afmonteret
af biler, der stod parkeret
foran Grænsehallerne,
mens to sæt blev taget fra

biler, der holdt parkeret ved
roklubben i Kollund. 

• Grus

• Skærver
• Stabil
• Muldjord

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.

• Natursten
• Flis

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

• Spagnum
• Brugte og nye fliser

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

SE
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Ulsnæs 21
ÅBENT FOR SELVBETJENING 6300 Gråsten
ALLE DAGE
HELE DØGNET
DANFOSS

Egenæs

Ulsnæ
s

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

100412

• Belægningssten

Ulsnæs

Ildsjæle

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

• Sand

KONGEVEJ 33 GRÅSTEN
Til salg eller leje fra 1. maj 2015
Huset er på 82 m2 og indeholder
Stue-soveværelse-køkken-lille børneværelse-forgang
Kælder på 42 m2 samt nyere garage på 51 m2
Grunden er på 779 m2
Salgspris kr 750.000,00
Pris ved leje kr 5.000,00 + forbrug

YDERLIGERE OPLYSNINGER
PÅ TLF 40 25 00 38

Der blev uddelt 25
års fortjeneste nåle til
Karle Jeppesen og Elin
Lorenzen, 209 års nåle
til Solveig Mortensen,
Marie Edemann og
Annelise Schmidt samt
10 års fortjeneste nål
til Gunhild Lassen,
da Røde Kors Gråsten
holdt generalforsamling i
Ahlmannsparken. 

GRÅSTEN
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
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Verdenskrig fortalt
med lokale briller
Af Hanne Næsborg-Andersen

Verdenskrig er en krig,
der stadig huskes i
Sønderjylland.
Stort set alle har gennem
familie eller bekendte hørt
om eller kendt nogen, der
deltog i krigen som tysk
soldat eller oplevede de
vanskelige vilkår på hjemmefronten. Nogen har også
hørt beretninger om de
russiske krigsfanger.
Derfor har flere af de

lokalhistoriske arkiver i
Sønderborg Kommune
i fællesskab lavet en
udstilling på biblioteket
i Sønderborg, der viser
sider af den lokale og også
globale historie om 1.
Verdenskrig. Gråsten fylder
rigtig meget på udstillingen, og det skyldes ikke
mindst en stor indsats fra
arkivleder Else Egholm og
hendes dygtige medarbejdere fra Lokalhistorisk Arkiv
i Gråsten. Udstillingen
viser både genstande, breve,

dokumenter fra den tid og
billeder, især af soldater, der
blev fotograferet før de drog
af sted. Der er også historier om nogle af dem.
Man kan se udstillingen i
udlånet på biblioteket indtil
den 27. februar.
Ønskes yderligere information, er I velkomne til at
kontakte mig.
Bibliotekar Hanne
Næsborg-Andersen
Biblioteket
Tlf. 88 72 42 00 Mail:
hneb@sonderborg.dk 

50 spillede skat i Gråsten
Det blev Poul Henning
Als, Felsted, som blev
aftenens vinder med
2392 point, da Gråsten
Skatklub holdt klubaften i Ahlmannsparken
med 50 spillere.
På 2. pladsen kom Hans
Peter Jessen, Kruså, med

2306 point efterfulgt af
Ejnar Marquart, Gråsten,
med 2141 point.
4. pladsen blev besat af
Knud Hansen, Gråsten,
med 1930 point, mens
5. pladsen gik til Viggo
Hansen, Gråsten, med 1919
point.
På 6. pladsen kom Ernst

Hurra

STARTER ONSDAG
den 25. februar kl. 7.00

Jessen, Sønderborg, med
1894 point, mens Gerd
Sørensen, Gråsten, tog 7.
pladsen med 1883 point.
Jens-Fredi Schulz, Kværs,
besatte 8. pladsen med
1849 point, mens Frede
Jørgensen, Gråsten, tog 9.
pladsen med 1848 point. 

kunder får
ke
is
fr
n
e
rg
o
m
te
rs
fø
De

R
E
K
K
Y
T
S
D
N
U
R
IS
T
GRA
m til morgenkaffen
med hje

GRÅSTEN BOGHANDEL

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

HUSETS FRISØR FYLDER 2 ÅR
Onsdag den 4. marts
Det skal naturligvis fejres
Hele dagen serverer vi lækker fødselsdagskage i salonen til vores kunder og gæster.
Derudover invitere vil til en hyggelig fødselsdagskonkurrence
med skønne præmier til både damer og herrer.

Ester
Wolf

K...
Hansen
Nina
Bøttern

Inge
Lock

Lørdag lige uger kl. 8.00-12.00
Lørdag ulige uger lukket

Jernbanegade 7, Gråsten ∙ Telefon 64 68 24 74 ∙ online Booking www.husetsfrisør.dk
Hvad hedder indehaver af husets frisør?

Karin Hansen

Karen Hansen

Make up artist

Karina Hansen

Klip ud og aflever den hos Husets Frisør senest onsdag den 4. marts



Mandag, tirsdag ,torsdag
kl. 9.00-17.30

ÅBNINGSTIDER
Onsdag kl. 9.00-20.00
Fredag kl 9.00-18.00

Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser om
1 dameklipning, 1 herreklipning, 1 børneklipning, 1 ansigtsmaske, 1 shampoo sæt fra REVLON, 1 herreshampoo fra CREW

Din lokale håndværker
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DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE

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

REPARATION OG SERVICE AF:




ALLE BILTYPER OG BILMODELLER.
ALLE TYPER AF TRAILERE.
ALLE TYPER AF HAVE- OG
PARKMASKINER.

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

MURERFORRETNING A/S

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

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

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

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

2 • 6300 Gråsten
Bent Christensen Nybygning •Planetvej
Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tømrer- & snedkerforretning ApS

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

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

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

Annonce.indd 1

Annonce.indd 1

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

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

Hvis din bil
kunne vælge

NEDKERARBEJDE
GE PRIS

bejde · Termoruder
de

Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gisselmann

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
28/08/13

10:19

E’ Handymand fra Ketting

✔ Forsikringsskader
Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

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

EK el -service
aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50
Mølmark 13 · 6310 Broager
www.ek-el.dk

Dit værksted og servicebutik på vejen

Side 1

✔ Termoruder

håndværk gennem 185 år

kommer også i Padborg og Tinglev

Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

✔ Fugearbejde

✔ Vinduer og døre

28-01-2010 08

Tlf. 74 65 09 16

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

DIT SERVICE. GRÅSTEN

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg
mobil nr.: 2533 2182
e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Gråsten Foto
Bryllup og portræt
fotografering

tlf. 2323 7337

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker
Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

WWW.KARLDPETERSEN.DK

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

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

TOTALENTREPRISER
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

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

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

28-01
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Dokument fundet efter 78 år
Grundstensdokumentet var
ret porøst.

Foto Søren Gülck

fundamentet, men kom atter til syne efter 78 år i forbindelse med nedrivningen.
Nyheden om at der fandtes et indemuret dokumentet fik mange til at lægge
vejen forbi Ringgade, for
at få et glimt af det famøse
rør.

Af Søren Gülck

Under nedrivningen
af Gråsten Friskole
blev der fundet et
grundstensdokument.
Bygningen blev opført
i 1937, og var oprindeligt hjemsted for en

børnehave, som blev ledet
af frk. Schrøder.
Da børnehaven blev indviet, skete det i overværelse
af Kronprinsesse Ingrid,
som nedlagde grundstensdokumentet og gav
bygningen de bedste ønsker
med på vejen.
Dokumentet har
henlagt uberørt siden i

Spænding om indhold
Der var spænding helt
til det sidste om, hvad
røret faktisk indehold
og i hvilken tilstand
indholdet var i. Åbningen
blev fortaget på Gråsten
Andelsboligforenings
kontor, og blev overværet
af foreningens bestyrelse og medlemmer af
Lokalhistorisk Arkiv for
Gråsten.
Under nedrivningen af
Gråsten Friskole fandt man
et grundstensdokument.

Foto Søren Gÿulck

Helt som ventet indeholdt
røret et grundstensdokument, som desværre viste
sig at være en i en særdeles
porøs tilstand.
Kun den ene halvdel af
dokumentet blev forsigtigt
listet ud. Derudover
besluttede man, at lade
en konservator udtage de
porøse rester på et senere
tidspunkt. Udover dokumentet indeholdt røret en
serie af datidens mønter.
Det er Gråsten
Andelsboligforening,
som har købt bygningen,
som havde været til salg

Direktør i Gråsten Andelsboligforening Peder Damgaard.

Foto Søren Gÿulck
i 5 år. Bygningen husede
tidligere Gråsten Friskole

og før det Gråsten Danske
Børnehave. 

SMART TIL FESTEN
NORDAL
COMBI HABIT MED
STRETCH
Normalpris 2.500,COMBI HABIT MED
STRETCH
Alle størrelser
Normalpris 2.000,NU

NU

1.875,SPAR 25%

1.500,SPAR 25%

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

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

Gråsten
Gråsten

Slotsgade
7• 6300
Gråsten
Slotsgade
7• 6300
Gråsten
Tlf.:Tlf.:
74 65
www.toejeksperten.dk
74 30
6531
30•31
• www.toejeksperten.dk
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GRÅSTEN
RINGRIDERFORENING
indbyder hermed til

Informationsmøde
TORSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 20.00
DEN GAMLE SKOLE
I EGERNSUND
Repræsentanter for foreninger, der ønsker at hjælpe
til ved Gråsten Ringridning og derved få del i årets
overskud, bedes møde op.
På foreningens vegne
Kim Vagner
info@kimvagner.dk

FRISKE MANDFOLK
SØGES
I forbindelse med opsætning af årets juletræ på Torvet
i Gråsten søger vi fire mænd til alt omkring fældning,
opsætning og nedtagning af juletræet.
Personerne tiltræder julebelysningsudvalget.
Kontakt Preben Calender Christensen
Tlf. 4028 4051

Der var stor opbakning til Ellen Trane Nørby på V-mødet i Gråsten.

Venstre er på jagt efter medlemmer
Af Gunnar Hattesen

Generalforsamling
i Kværs Sogns Forsamlingshus
Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00
i Kværs Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til ændringer skal skriftligt være formanden
–Anton Frees Jensen, Degnetoft 15, Kværs–
i hænde inden den 12. marts 2015

Gråsten Venstre har
sat sig et mål: I løbet af
2015 skal medlemstallet fra de nuværende 75
medlemmer nå op på
100.
Formanden Johannes
Nielsen, Rinkenæs, var
optimist, da han aflagde

På generalforsamlingen i
Kværs Ringriderforening

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 24. marts
kl. 19.30 på Rinkenæs Skole,
i mediatheket
Alle er velkomne
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
Forelæggelse af det reviderede
årsregn-skab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden skriftligt
i hænde senest tirsdag den 10. marts 2015.
Tina Justesen, Hvedemarken 115, Rinkenæs
Mød op og støt din forening.
Foreningen byder på lidt til ganen

beretning ved generalforsamlingen på Den Gamle
Kro. Her var der dækket
op til 30 deltagere med
kaffekopper, tallerkener,
servietter og sangbog.
”Vi har heldigvis ytringsfrihed i Danmark. Vi har
tradition for satire. Alt og
alle risikerer at få en tur
Sådan har vi lov til at have
det. Fælles for angrebene i

Paris og København er, at
de unge der har udført dem
hellere har villet dø end
overgive sig. Deres projekter har ikke været smartere
end at de sandsynligvis ville
ende med at blive dræbt.
Den slags mennesker kan
man ikke gardere sig hundrede procent imod”, sagde
Johannes Nielsen, som opfordrede til at befolkningen

Nyvalg i Kværs
Ringriderforening
Af Søren Gülck

Rinkenæs Ungdoms
og Idrætsforening
indkalder til

Foto Jimmy Christensen

blev Thomas Olesen nyvalgt til bestyrelsen.
Formanden Carl Jørgen
Lassen konstaterede i sin
beretning, at 2014 havde

været var et roligt år med
et fast og stabilt rytterantal.
Forventningen til 2015 er
samme rytterantal som
sidste år.

FRITIDSJOB

Udover formanden
består bestyrelsen af
Jens-Fredi Schultz, Marie
Lassen, Benny Lassen,
Karina Staugaard, Lorenz
Christian Meyer og
Thomas Olesen.
Generalforsamlingen
samlede 13 deltagere. 

Parlez-vous français?

Her er fritidsjobbet til dig, der er under uddannelse et
par år endnu, og gerne vil tjene lidt ekstra til studierne.
Vi har nemlig brug for dig i vores team nogle timer om
ugen – aften/week end efter aftale. Vi kræver blot at du
er kvik og service minded og har lyst til at arbejde i en,
moderne butik, hvor du næppe kommer til at kede dig.
INTERESSERET?
Send en ansøgnig til adressen herunder eller kig forbi
butikken og lad os tage en snak om mulighederne.
Vi glæder os til at høre fra dig!

fortsætter med at leve, som
vi gør nu.
Johannes Nielsen opfordrede kraftigt til, at Ellen
Trane bliver genvalgt til
Folketinget.
”Vi skal arbejde for, at få
Ellen Trane genvalgt. Så
lad os se frem til det”, sagde
Johannes Nielsen. 

GRÅSTEN FJERKRÆ TILBYDER ET SPÆNDENDE JOB
Behersker du Fransk i tale og skrift på forretningsniveau?

Gråsten Fjerkræ A/S søger en person, der kan varetage vores
interesser i Frankrig.
Du har indgående kendskab til landet. Og vi forestiller os, at du
måske er efterlønsmodtager eller pensionist.
Arbejdstiden vil være onsdage fra kl. 8:00 til ca. 12:30
Opgaverne vil bestå i telefon og e-mail kontakt til vore franske
leverandører, samt rejser til Frankrig sammen med direktionen.
Løn: Efter aftale
Start: Hurtigst muligst.

Shell
Kongevej 86, 6300 Gråsten
Tlf.: 74650170
E-mail: shell.graasten@mail.dk

Henvendelse til:
Bestyrelsesformand Gunder P. Jensen E-mail: gpj@unghanen.dk
Telefon: 74 65 90 71 mellem kl. 7-17
Gråsten Fjerkræ har specialiseret sig i fjerkræ og producerer kød af særlig høj kvalitet.
Vi sælger ferske kyllinger, både velfærds og økologiske, samt Økologiske Lam fra
Vadehavet og Berberie Gourmet ænder.

Gråsten Fjerkræ • Kværsgade 18 • 6300 Gråsten • Tlf. 74 65 90 71

Fransktalende sekretær.indd 1

23-02-2015 09:58

Conform

Leveres i:
120x200
180x200

÷25% på alle Mogens Hansen sofaer
med Regina læder
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Smukke
klassiske møbler
Andersen Furniture

Søren
Vejl. k
Nu kr.

Mandag - fredag 10.00 - 17.30
Lørdag Spar: 10.00 - 16.00
21.998,Søndag 13.998,- 11.00
- 16.00

SELEC

Kampagnepris

Før: 35.996,180x200 cm

Velkommen til 3.300 m2 med
95x220
cm.
møbler,Spisebord
senge,
tæpper,
lamper og
Vejl. kr. 15.950,- Nu . kr. 9.995,alt i lækkert boligtilbehør.

NATURLIG SØVN
Få energi til et nyt år
– udnyt Dunlopillo’s mærkevareudsalg!

NATURLIG SØVN
SELECTION 310:

Funktionel og komfortabel elevationsseng i elegant møbelstof. Madras
med kerne af 18 cm Dunlopillo®
naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder
alle med 7 komfortzoner. Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm
Dunlopillo® naturlatex. Inkl. trådløs
fjernbetjening + appstyring. Vælg
mellem sort, sand eller grå.
B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben og
sidebøjler. med kerne af
Funktionel og komfortabel elevationsseng i elegant møbelstof.Madras

Spar:

15.996,-

29.998,Før 45.994,-

Få energi til et nyt år
– udnyt Dunlopillo’s mærkevareudsalg!

Conform

Luksuriøs e
motorer. M
i tre hårdh
er polstret
3D-tekstil.
mellem so

Kampagnepris

Tilbuddene er gældende til d. 31. januar 2015

Kom ogConform
se alle
de nye modeller

BASIC
BOXE

29.998,-

Funktionel og komfortabel elevationsseng i elegant møbelstof.Madras med kerne af
18 cm Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner.
Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex.
Inkl. trådløs fjernbetjening + appstyring. Vælg mellem sort, sand eller grå.
B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben og sidebøjler.

TIL HURTIG
LEVERING

SELECTION 310:

SELECTION
210 naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner.
18 cm Dunlopillo®
Eksklusiv continentalseng i elegant møbelstof. Madras med kerne af 18 cm
Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex.
Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner.
®
Inkl.
trådløs
fjernbetjening
+ Dunlopillo
appstyring.
Vælg mellem sort, sand eller grå.
Inkl.
Selection
topmadras
med kerne af 5 cm
naturlatex.
Vælg
mellem x
sort,
grå. Ekskl. ben og sidebøjler.
B 180
L sand
200ellercm.

Leveres i:
160x200
2014 model

SELECTION 210

2014 model

2014 model

Eksklusiv continentalseng i elegant møbelstof. Madras med kerne af 18 cm
Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner.
Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex.
Vælg mellem sort, sand eller grå.

Velkommen til vores store sengeafdeling
med eksklusive
senge på
om tilbuddene
29.998,fra dunlopillo, Tempur, Wonderland, Carpe diem og dreamswww.dunlopillo.dk
by Jacobsen
22.998,-

Jacobsen Møbler Løgumklostervej 14522.998,– 6200
Aabenraa – Tlf. 6915 6200 – www.jacobsenmobler.dk
Se mere
Spar:
Spar:

Kom og se alle de nye Comform stole

eudsalg!

15.996,-

B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben.

Før 45.994,-

12.001,-

Nu kan du betjene din elevationsseng
via din smartphone. Hent den nye
Dunlopillo-App.

PLAnET ModuLSofA

SELECTION 210

Mogens Hansen

Eksklusiv continentalseng i elegant møbelstof. Madras med kerne af 18 cm
Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner.
Inkl. Selection topmadras med kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex.
Vælg mellem sort, sand eller grå.
B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben.

Spar:
12.001,-

Kampagnepris

DunlopilloApp

22.998,Før 34.999,-

Nu kan du betjene din elevationsseng via din
smartphone. Hent den nye DunlopilloApp.

Tilbuddene er gældende i uge 7 til 9 i 2015

Senge Weekend

DunlopilloApp

Nyhed hos Jacobsen Møbler. Kom ind og prøv den gode siddekomfort.

Nu kan du betjene din elevationsseng via din
smartphone. Hent den nye DunlopilloApp.

Spar 40-50%

HAY

Gælder
kun lørdag Møbler
og søndag Aabenraa
Jacobsen

inviterer
Jacobsen
Møbler
inviterer
Til kundearrangement torsdag den 26. feb. kl. 11-16

R
E
L
B

Til kundearrangement torsdag den 26. feb. kl. 11-16

4.998,-

Kampagnepris

29.998,-

: 41.996,-

0x200 cm inkl. ben
Før 45.994,evering

M
M
O
K
EL

T
N
E

O
C
A
J
IL

E
S
B

...
...hvor
hvor du
dufår
får store
store
besparelser
besparelser på
påen
en
række
rækkedemostole.
demostole.
Du
Dufår
får endvidere
endvidereet
et
helt
helt ekstraordinært
ekstraordinært
tilbud
tilbudpå
påen
entilpasset
tilpasset
hvilestol.
hvilestol.

Ø
M
N

Skønne puder og
plaider fra Elvang

Kom
Kom og
ogmød
mødkon
kon-sulenten
sulentenog
oghør,
hør,
hvordan
hvordandu
dukan
kan
kombinere
kombinerestel,
stel,
farve
farveog
ogfunktioner
funktioner
iidin
dinhelt
helt personlige
personlige
hvilestol.
hvilestol.

Vi serv
erer hje
m
boller
og frisk mebagte
kaffe o
g te
Kan du ikke komme torsdag,
så ring efter stolebussen på 69156200 og vi kommer hjem til dig..

V

Før 34.999,-

DunlopilloApp

Nu kan du betjene din elevationsseng via din
smartphone. Hent den nye DunlopilloApp.

Mogens Hansen studie med
alle de bedste modeller.
Spar 25% i februar på
Demo senge med store besparelser
lækkert Regina læder

Kampagnepris

Spar:

på 10 udvalgte senge fra
måde
Den
sunde
måde at
at sidde
sidde på®
på®
Dunlopillo –Den
Tempursunde
– Carpe Diem

ras med kerne af
7 komfortzoner.
ex.
ler grå.
mpagnepris

af 18 cm
rtzoner.
x.

Før 34.999,-

DunlopilloApp

SØREN LUND

ØVN

Kampagnepris

Tilbuddene er gældende i uge 7 til 9 i 2015

12.001,-

Kampagnepris

Tilbuddene er gældende i uge 7 til 9 i 2015

B 180 x L 200 cm. Ekskl. ben.

Søren Lund Lædersofa
Vejl. kr. 36.820,Nu kr. 24.998,-

Kampagnepris

Jacobsen Møbler Løgumklostervej 145 – 6200 Aabenraa – Tlf. 6915 6200 – www.jacobsenmobler.dk

22.998,-

i 2015

Før 34.999,-

Spa

Gælder

Luksuriøs
elevationsseng
Inkl. Selection
topmadrasmed
mednakkeløft
kerne af 5 cm Dunlopillo® naturlatex.
trådløs fjernbetjening
+ appstyring.
Vælg mellemKampagnepris
sort, sandKampagnepris
eller grå.
ogInkl.
to motorer.
Madrassen med
7
Kampagnepris
Spar:
B 180 x L 200
cm.i tre
Ekskl.
ben og sidebøjler.
komfortzoner
føres
hårdSpar:
heder. Boxmadras og topma-13.998,Kampagnepris
Spar: 16.990,-Spar: Før: 41.996,dras er polstret med nyt
Før: 41.996,15.996,16.990,Før: 41.996,slidstærkt og åndbart
180x200 cm inkl. ben
Før ben
45.994,180x200ogcm
inkl.
3D-tekstil. Inkl. trådløs
180x200levering
cm
og levering
fjernbetjening.

24.998,24.998,27.998,-

SELECTION 310:

Demo s

på 10 u
Dunlop

18 cm Dunlopillo® naturlatex. Vælg mellem 3 fastheder alle med 7 komfortzoner.

Få energi til et nyt år
– udnyt Dunlopillo’s mærkevareudsalg!

Sen

Leveres i:
160x200

BASIC+
3D310:
SELECTION
Funktionel og komfortabel elevationsseng i elegant møbelstof.Madras med kerne af
BOXELEVATION

NATURLIG SØVN

Funktionel
madras fre
Sengen ha
topmadras
indbygged
fjernbetjen
grå. Ekskl.

www.farstrup.dk
www.farstrup.dk
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Tilmeld dig nyhedsbrevet på al-deal.dk og få del i de gode tilbud

TILLYKKE

F.EKS.

1 HEL FEST TIL HALV PRIS

al-deal.dk

Sæt kryds

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

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

Adsbøl
Borgerforening
indkalder til

GENERALFORSAMLING

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

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

Mandag den 9. marts kl. 19.00
i klubhuset

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.

Dagsorden jf. vedtægterne kan ses
på www.adsboel.net

Dagmar slår til tønden.

De små slog
til tønden
Af Karna Hansen

Tillykke mor og far

Tillykke
Ida

Dagplejen Rinkenæs/Alnor
Gruppe holdt forleden
fastelavn i heldagslegestuen
i Egernsund, hvor bedsteforældre var inviteret med.
Rigtig mange bedsteforældre mødte op for at

Hanne og Hans
Bellevue Gråsten
(Solvænget, Bovrup)
kan fejre Guldbryllup
den 27. februar

Sletmarkens sødeste pige
fylder 18 år
den 26. februar

Glæder os til festen
Nina, Kurt, Conni, Kjeld
og børnebørnene

være sammen med deres
børnebørn.
Der blev slået katten af
tønden, hygget med fastelavnsboller og sunget.
Snakken gik livligt under
kaffen, og børnene nød, at
have ”bedsterne” med. 

Debatmøde om det
grænseoverskridende
samarbejde

Tillykke
Skål Søs
og tillykke
med 6x10
KO

Anke Spoorendonk

Rinkenæs Børnekirke

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting
Afhentning og udbringning efter aftale

Rinkenæs Korskirke
Tirsdag den 3. marts kl. 17.00

KOM, nu er der igen Børnekirke for
alle men fortællinger og sange er
specielt valgt til børn op til 7 år.
Efterfølgende aftensmad
i konfi rmandstuen
Alle er hjertelig velkomne
Rinkenæs Menighedsråd

Mandag den 2. marts kl. 19.30
på Sønderborg Bibliotek
Slesvig-Holstens Justits-, Kultur- og Europaminister
Anke Spoorendonk
deltager i en debataften
arrangeret af

Europæisk Ungdom i Sydjylland

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

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

ADSBØL KIRKE

FELSTED KIRKE

Søndag den 1. marts kl. 11.00
ved Oliver Karst

EGERNSUND KIRKE

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 1. marts Korskirken kl. 10.30
ved sognepræst Marianne Østergård

KLIPLEV KIRKE

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

VARNÆS KIRKE

Søndag den 1. marts
Ingen gudstjeneste

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

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

Søndag den 1. marts kl. 10.00 ved Povl Callesen

BROAGER KIRKE

KVÆRS KIRKE

NYBØL KIRKE

Søndag den 1. marts. Der henvises til Nybøl

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

Søndag den 1. marts kl. 09.30
ved Niels Refskou

Søndag den 1. marts kl. 11.00
ved Maya Ravn

ULLERUP KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 1. marts Ingen gudstjeneste

Vejspærring i
Kværs
Da der er opstået uventet
problemer i forbindelse med gravearbejdet på
Buskmosevej i Kværs, vil
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vejen være spærret for gennemkørsel frem til tirsdag
den 24. februar kl. 18:00. 

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved

Knud Ottosen’s
bisættelse.

Tak for alle blomster, besøg og trøstende ord.
En særlig tak til Hjemmeplejen,
bedemanden Steﬀen Jensen og Præsten Maya Ravn.
Ida Ottosen med familie

TAK
Af Hjertet tak for venlig deltagelse ved

William Petersen’s

bisættelse fra Broager Kirke.

Ellen Trane havde taget sin mand, Ulrik, og parrets lille datter, Vigga, med til generalforsamlingen i Gråsten Venstre.

Foto Jimmy Christensen

Valget kommer lige om lidt
Af Gunnar Hattesen

Venstres vælgerforening i Gråsten havde
ved sin generalforsamling på Den Gamle
Kro besøg af Venstres
lokale folketingsmedlem Ellen Trane Nørby,
som er vendt tilbage til
folketingsarbejdet efter
endt barsel.
Hun fortalte Venstres
medlemmer om de lokale
aktuelle sager, hun arbejder
med.
Ellen Trane kom
om ind på den

Dødsfald
Jørgen Nissen, Gråsten, er
død, 84 år. 

dimensioneringsreform,
som har fået voldsom
kritik af de studerende og
universiteterne. Syddansk
Universitets (SDU) lokale afdeling i Sønderborg,
Alsion, har været nødt til at
nedlægge 79 bachelorpladser og 12 kandidatplaser.
En nedlægning som Ellen
Trane Nørby mener, vil få
betydning for erhvervslivet
i Sønderborg Kommune.
Særligt mente hun at
nedlægningen af studiet
Negot i Kinesisk er problematisk, da studiet ville have
været til gavn for det lokale
erhvervsliv, samt givet SDU
en mere international
profil. Den kommende
dimensioneringsreform
som uddannelsesminister
Sofie Carsten Nielsen (R)
har strikket sammen tager

udgangspunkt i arbejdsløshedsstatistik. En statistik
som endnu ikke eksisterer
for dem der læser kinesisk
på Syddansk Universitet.
Generalforsamlingen var

Hjertelig tak
for den varme og kærlige deltagelse ved

Detlef Meier’s

Gitte J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

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

Hjertelig tak

Døgnvagt 70 12 20 12

For venlig deltagelse ved

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

Johanne Slots
bisættelse

Tak for blomster og kranse
På familiens vegne
Carl

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

Jytte

bisættelse

På familiens vegne
Bodil Meier
Gråsten

Et smukt minde og et sidste farvel...

Guderup
Bakken 23
Tlf. 7445 8011

den sidste inden at statsministeren skal udskrive
folketingsvalg, et valg som
både Ellen Trane Nørby
og Gråstens Venstre er klar
til. 

Tak for blomster og kranse. En særlig tak til bedemand
Thomas Helmig for din store hjælp i alt det svære.
Tak til Stefan Klit Søndergaard for den personlige tale
i kirken. En stor tak til familie, venner og tidligere
kolleger der har været der for mig i denne svære tid.

Broager
Kirkegade 2, tv
Tlf. 7444 9529

ISO9001-certificeret

www.als-begravelse.dk

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
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Broager

B ROAG E R M OTI O N S K LU B

Ordinær
generalforsamling
Lørdag den 7. marts kl. 10.00
i Broager Hallens cafeteria
Dagsorden ifølge vedtægter

Lokalhistorisk Forening
for Broagerland
indkalder til

Generalforsamling

Onsdag den 11. marts kl. 19.30
i Aktivitets- og Kulturhuset ”Nette Jensen” i Skelde
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Røde Kors Broager holdt generalforsamling på Annasminde.

Foto Jimmy Christensen

Genvalg i Røde Kors i Broager

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. marts.
Efter generalforsamlingen vil fhv. Politimester
Søren Kamp Knudsen fortælle om sin karriere
i politietaten ”fra Århus til Skodsbøl”
Bestyrelsen
www.broagerlandsarkiv.dk

Af Gunnar Hattesen

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne

Broager Lokalbestyrelse

FOREDRAG ”ARBEJDET I REGIONSRÅDET”.
16. MARTS KL. 14.00 MØDELOKALET, Degnegården Broager.
Regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen fortæller om arbejdet i regionen og
berører bl.a. følgende:
1) Ambulancetjenesten – hvorfor ikke Falck? Behersker redderne i det
udenlandske selskab vores modersmål?
2) Fremtidens sygehuse – sker der yderligere centraliseringer?
3) Et bud på forlydender om 3 supersygehuse med en bestyrelse i spidsen?
Få svar på disse spørgsmål – der bliver lejlighed til at stille yderligere spørgsmål
til foredraget. Kaffe og kringle. Deltagerbetaling kr. 50,00. Tilmelding til
Mona Rathje tlf. 7444 2346 fra torsdag kl. 08.00 og senest den 13. marts.
BESØG ABENA OG TV-SYD
30. APRIL. Busafgang kl. 13.00 fra Broager kirke med sædvanlig opsamling.
Efter ankomst starter vi med en orientering om Abena koncernen. I den
forbindelse kaffe og kage. Derefter ser vi lageret og produktionen – varighed
1½ time - denne del anbefales ikke, hvis man er gangbesværet eller bruger
rollator. Efter afslutning kører bussen 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 en storskærm
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 30. marts. Inkluderet i prisen er:
Buskørsel, besøg Abena med kaffe og kage, landgangsbrød eller sandwichs
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 30. marts p.g.a. tilmeldingsfrist og betaling til TV-Syd.
Tilsvarende tur den 30. marts blev revet væk og medførte venteliste. Derfor
begrænset antal pladser.
Arrangementer tidligere annonceret og åben for tilmelding: 2. marts kl. 14.00
Synnejysk Hørecenter med Jørn Hjorting. 12. marts kl. 14.30 Årsmøde.
STØT VORE SPONSORER – De støtter os
C.J.
skibs- &
bådebyggeri
ApS

Næste annonce forventes uge 11 her i Gråsten Avis.

Havnevej 15
6320
Egernsund
7444 0930

Anna Margrethe Jensen,
Gunnar Andsager og Knud
Hviid, da Røde Kors,
Broager afdelingen holdt
generalforsamling.
Formanden Inger Prüsse

berettede om aktiviteterne i
2014 og takkede alle frivillige for deres store indsats.
I 2015 har Røde Kors
butikken 20 års jubilæum.
Det bliver markeret med

gode tilbud og en reception
den 8. april. Endvidere vil
der blive afholdt ungdomlejr for de 7-13 årige og 1
dags udflugt for mindre
børn og deres familie. 

Pænt overskud i
Skelde Vandværk
Overskuddet er det bedste i
vandværkets historie.
”De investeringer, som
blev foretaget 2012 og
2013, begynder nu at vise
sig, da driftsomkostningerne er faldet til et lavt
niveau. Vores elforbrug
er faldet væsentligt. Det

Af Gunnar Hattesen

Skelde Vandværk
kom ud af 2014 med
et pænt overskud på
i alt 116.000 kr. efter
afskrivninger.

EGERNSUND
VANDVÆRK A.M.B.A.
afholder

Ordinær
Generalforsamling
Onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00
i Egernsundhallens Cafeteria
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år
forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår installation af
elektroniske og fjernaflæste vandmålere
samt forslag til finansiering af disse.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsen

skyldes, at alle motorer
samt trykforøger er fornyet
på det nye Overballeværk,
hvor vandet bliver behandlet, inden det pumpes ud
til forbrugerne”, fortæller
vandværkets kasserer Jørgen
Vestergaard forud for generalforsamlingen torsdag
den 26. februar, hvor fire
bestyrelsesmedlemmer er
på valg.
Det er Frode Lehmann,
Knud Jørgen Lei, Tage
Andresen og Jørgen
Vestergaard. Alle er villige
til genvalg.
Formanden Børge Hansen
oplyser, at Skelde Vandværk
har knap 200 forbrugere. 

Dødsfald
Knud Ottosen, Egernsund,
er død, 90 år. 

Dødsfald
Johanne Slot, Broager, er
død, 91 år. 

17

Frisk hakket
oksekød

Tingleff
kaffe
guld

5-12 %

Broager

Spar
60,80

COOP Brød
3 kg

3 x 500 g

89

100

00

95
Flere
varianter

Sukker

Hamburgerryg

3 poser

00
30

Pr. 0,5 kg

1795

1 kg

4

Marmelade

Fra Den Gamle Fabrik

95

Mou

Hønse eller
oksesuppe

Maks. 4 poser
pr. kunde

Spar
13,90

Pålækker
2 glas
á 380 g

3000

1000

COOP Pølser

B

D

E

L

I

K

Fiskefilet

A

A

T

E

S

S

E

N

00
25

E

R

A

F

Rundstykker
fra SuperBrugsen
Høruphav

D

E

L

I

N

G

E

N

Hørup skiverskåret
rugbrød

00
15

Mange
varianter

Hørup kartoffel
spegepøse

Kun mandag den 2. marts

pr. stk
3 stk

G

Fra 1. marts åbner bageren
alle ugens dage kl. 7.30

2 små landgangs
brød

00
40

3000

NYHED I BAGERAFDELINGEN

540 g

00
20

3 x 1000 gr

Flere
varianter

00
55

3

00

Fr it
Valg

Tilbudet gælder hele marts måned

Hørup
karibikbrød

1500

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 28. februar 2015. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Gælder kun
tirsdag den 3. marts
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Færre medlemmer
i Skelde GF
Af Gunnar Hattesen

Skelde GF har godt
fat i lokalbefolkningen
i Skelde og omegn,
men knap så godt som
tidligere.
”Efter mange år med
stigende medlemstal er
kurven desværre knækket
og vi har i år 354 aktive

mod 390 aktive sidste år.
Det er et fald på 9 %. Der
er jeg ikke så glad for. Og
det er til trods for, at vi bla
har fået rigtig godt gang
nye hold som gymcross,
hvor der er 24 deltagere på
holdet.
Det sagde formand
for Skelde GF, Thomas
Jacobsen, på foreningens

SKELDE GF

GYMNASTIKOPVISNING

generalforsamling i
klubhuset.
”Ellers er der nedgang i
alle sportsgrene undtagen
kortspil og volley. Det er
noget vi skal være meget
opmærksomme på, sagde
Thomas Jacobsen, som i
samme åndedrag nævnte,
at man skal blive bedre til
at få lederne til at opdatere
medlemmerne på hvert
hold.
”Hvis jeg skal se bort fra
tørre kedelige tal, synes
jeg, det har været et sjovt
år med mange nye tiltag i
kraft af Skelde Gymnastik
Forenings 70 års jubilæum,
hvilket jeg synes, vi fik godt
fejret”, nævnte Thomas
Jacobsen. 

Svært at stille
fodboldhold i Skelde
medlemstal falder. De får
svære ved at stille hold og
skal langt ud i periferien
for at finde spillere. Sidste
år blev der i alt brugt 46
forskellige spillere for at
stille hold til kampene og
vi er 16 faste spillere. Vi
har rigtig mange over 30
år og nogle helt unge 16
års spillere, men vi mangler
dem ind i mellem. Så der
er et stort spring. Der var
også startet flere unge op
men som var for unge til
at spille kamp, så de er

faldet fra igen. Vi må prøve
at få gang i nogle unge
drenge, men det er svært”,
sagde formand for Skelde
GF Thomas Jacobsen i sin
beretning .
I den nye sæson fortsætter
Lars Beck sammen med
Thorbjørn Jørgensen, som
sidste år stod for oldboys,
hvilket han stopper med.
"Vi er meget glade for, at
han vil prøve kræfter med
seniorherrer", sagde Thomas
Jacobsen. 

Asta Flyvholm Kjær i samtale med formand for Broager Pensionistforening, Thea Brodersen. 

Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen

Skelde GF har problemer med at skaffe nok
spillere til at stille et
fodboldhold.
Herre fodbold startede sidste år op med nye trænere,
Lars Beck som holdleder og
Mikkel Simonsen som den
taktiske træner.
”Jeg synes, de har gjort
et flot stykke arbejde, men
det er meget op af bakke.
Det er et sted hvor vores

Søndag den 8. marts kl. 10.00
i Adventure Efterskolens hal
Entre kr. 20,- under 15 år gratis
Der er også opvisning af Sønderborg Egnens Juniorhold
Kl. 13.00 – 15.00 afslutning
i badelandet Marina Fiskenæs - Gråsten
- så husk badetøj – Gratis entrè

SKELDE FODBOLD
Herre senior

Udendørs træning starter tirsdag den 3. marts 2015.
Kl. 19.00 Træning (Husk løbesko)
Kl. 20.30 Spillermøde i klubhuset
Herefter trænes der på stadion hver
tirsdag og torsdag kl. 19.00.
Kom og hør om planerne for den kommende sæson
i serie 5 ved Thorbjørn Jørgensen og Lars Beeck
Evt. spørgsmål så ring til Thorbjørn
på Tlf. 2633 5880 eller Lars på Tlf. 2065 2192

Dame senior:
Udendørs træning starter mandag den 9. marts
Kl. 19.00 Træning (husk løbesko)
Kl. 20.00 Spillermøde i klubhuset
Herefter trænes der på stadion hver mandag og onsdag.
Kom og vær med hvor det sociale samvær
kombineres med fysisk aktivitet.
Evt. spørgsmål så ring til træner
Christian Hellesøe på Tlf. 4232 4001

SOMMERSJOV I SKELDE
Kom og vær med, til sommersjov i Skelde.
Starter tirsdag, den 17 marts
kl. 17.00 – 18.00 i efterskolens hal
Vi tilbyder en masse forskellige aktiviteter
og lege for børn fra 3 år til ?
Prisen for 10 gange er Kr. 150,- 1 prøvetime – gratis.
Programmet annonceres senere på Skelde.dk
eller facebook, så følg med der.
Nærmere oplysning fås hos Elise Schlüter på Tlf. 2818 0446

Muntre sønderjyske historier
Af Gunnar Hattesen

Der blev grint og lyttet
koncentreret, da fortælleren

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

SKELDE PETANQUE

Alt i cykelreparationer

Opstart Skelde Stadion

Salg af cykler og tilbehør

Onsdag den 8. april Kl. 14.00
Evt. spørgsmål så ring til Paul Pomykala på Tlf. 7444 2486

For alle arrangementer gælder
at alle er velkommen
Skelde GF

Asta Flyvholm Kjær var
på besøg i Degnegården i
Broager. Hun er blevet et
trækplaster og underholdt

ÅBNINGSTIDER

Kør ad Mølmark

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

6310 Broager

Telefon 7444 9409

de godt et halvt hundrede
mennesker med muntre
sønderjyske historier.
Sammenkomsten var

arrangeret af Broager
Pensionistforening. 

Tricktyve
Et tysktalende par besøgte torsdag havnegrillen i
Egernsund. De bestilte tre
flasker cola og betalte med
en 1000 kr. seddel. Det
lykkedes parret at forvirre
personalet, så de forsvandt

med 1.800 kr. og deres
colaer.
Manden og kvinden er i
30'erne. Kvinden er 1,70
cm høj og normal af bygning. Manden er 1,80 cm
høj, muskelløs, sorthåret og
var iført joggingbukser. 
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home Broager præsenterer..

home.dk

UNIK
ALT MAN
VILLAKAN
DER
ØNSKE
SKAL SES!
SIG!
KfdnCD
206

Gråsten
Slotsbakken

1101

1937

7

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

3

MEGET BOLIG TIL
EN SKARP PRIS!
KfdnCF

Energi

158

2.150.000
2.032
110.000
9.946/8.091
Tlf: 74441698

Gråsten
Bakkegården, Rinkenæs

1133

1961

4

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00309

2

STILREN VILLA!
KfdnCC

Energi

165

895.000
1.949
45.000
4.172/3.392
Tlf: 74441698

Gråsten
Skovvej

498

1930

6

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00544

2

Energi

2.100.000
1.547
105.000
9.732/7.915
Tlf: 74441698

Vi vil være din foretrukne ejendomsmægler!

Så er køberne tilbage!
Går du i salgstanker? Så er det nu, du skal sætte til
salg! Markedet er i fuld gang, og køberne strømmer til. Kontakt os på 74 44 16 98 og få en gratis
salgsvurdering allerede i dag!

NATUREN TRÆKKES INDEN FOR!
KfdnCG
130

Gråsten
Vårhøj, Rinkenæs

1229 1963

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00383

4

1

Energi

445.000
1.657
25.000
2.076/1.687
Tlf: 74441698

Gråsten
Nalmadebro
Vil du bygge nyt hus ?

Her er en sjælden mulighed for at bygge
nyt i attraktivt kvarter midt i Gråsten.
Grunden er centralt beliggende med kort
afstand til indkøbs muligheder og tæt på
naturskønne områder.

KfdnC

CHARMERENDE
OG FLOT VILLA!
KfdnCE

HELÅRSGRUND
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 702-00130

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00532

0

1268

0

0

0

112

425.000
402
25.000
2.377/1.821
Tlf: 74624045

Gråsten
Nederbyvej, Rinkenæs

628

1827

5

1

Energi

595.000
1.379
30.000
2.789/2.266
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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BROUE KIRKE TIDENDE
Søndag den 5. april kl. 9.30
Påskedag
Mark 16,1-8: Den tomme grav S.K.S.

Søndag den 26. april kl. 9.30
3. søndag efter påske
Joh 16,16-22: Jesus taler om en kort tid N.N.

Søndag den 22. marts kl. 9.30
Mariæ bebudelses dag
Luk 1,26-38: Englen besøger Maria S.K.S.

Mandag den 6. april kl. 9.30
2. påskedag
Luk 24,13-35: På vejen til Emmaus N.N.

Fredag den 1. maj kl. 9.00 & 11.00
Konfi rmation
S.K.S.

Søndag den 29. marts kl. 9.30
Palmesøndag
Matt 21,1-9: Indtoget i JerusalemS.K.S.

Søndag den 12. april kl. 9.30
1. søndag efter påske
Joh 20,19-31: Den tvivlende Thomas
S.K.S.

M.G.C.

GUDSTJENESTER

Søndag den 1. marts kl. 10.30
2. s. i fasten
Matt 15,21-28: Kvinden som ikke lader
sig afvise
S.K.S.
Søndag den 8. marts kl. 9.30
3. s. i fasten
Luk 11,14-28: De urene ånder i det
prydede hus
S.K.S.
Søndag den 15. marts kl. 9.30
Midfaste søndag
Joh 6,1-15: Fem brød og to fisk M.G.C.

Torsdag den 2 april kl. 19.30
Skærtorsdag
Matt 26,17-30: Den sidste nadver B.H.L.
Fredag den 3. april kl. 9.30
Langfredag
Mark 15,20-39: Jesu korsfæstelse B.H.L.

Sognecafe
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 i sognegården
Bibelhistorie i øjenhøjde
”Glem alt om støvet søndagsskolestemning. Godt nok er der
bibelhistorie på programmet, men det går over stok og sten,
når først jeg kommer i gang med at fortælle frit fra leveren.”
Ved Torben Brink. Siden 1995 sogne-præst i den nordlige
udkant af Aarhus. Cand. theol fra Aarhus Universitet med
speciale i bl.a. kirkehistorie.
Tirsdag den 14. april kl. 19.00, Spar Es, Skeldebro 32
”Verden vil... forføres - og det bliver vi”...
ved Valgmenighedspræst Inger Hjuler Bergeon
Forførelse er på færde alle steder: i det private og det
offentlige rum. Dér hvor vores lidenskaber sidder, er der
selvfølgelig også forførelse, nemlig i magt, penge, religiøsitet
og seksualitet.Tager forføreren friheden fra den
forførte? Er det godt? Dårligt? Ønskeligt?
Fristende? Farligt? Det lille ord ”for” gør en stor
forskel,. Der er forskel på at blive ført og for-ført;
blive ledt og for-ledt. Der vil bl.a. blive henvist
til Kierkegaard, Goethes ”Faust” og nutidige
analyser.
Alle er velkommen.
Entré og kaffe er gratis ved sogneaftenerne.
Hvis man har behov for kørsel til Spar Es,
så ring til Georg 29617057 eller
Stefan 22193328 og bestil

Spaghetti gudstjeneste
For børn i alderen 3-9 år

Tag jeres forældre og søskende med!
Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste i „børnehøjde“.
Derefter fællesspisning og hyggeligt samvær i sognegården
(i februar. Derefter vil vi fi nde et andet sted at være efter
gudstjenesten).

FØLGENDE ONSDAGE FRA KL. 17 - 19
•
•
•
•

Onsdag den 25. februar - Arbejderne i vingården
Onsdag den 25. marts - Påske
Onsdag den 22. april - Den barmhjertige samaritaner
Onsdag den 20. maj - Det mistede får og den tabte mønt

Maden koster 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn.
Tilmelding ikke nødvendig.

Søndag den 19. april kl. 9.30
2. søndag efter påske
Joh 10,11-16:“Jeg er den gode hyrde“ S.K.S.

Lørdag den 2. maj kl. 10.30
Konfi rmation

Søndag den 10. maj kl. 9.30
5. søndag efter påske
Joh 16,23b-28: Bed, og I skal få S.K.S.
Torsdag den 14. maj kl. 9.30
Kristi himmelfarts dag
Mark 16,14-20: Missionsbefaling og
himmelfart
N.N.

Udskiftning af præster
Karin Kofod har taget sin afsked
fra udgangen af juni, for hun synes,
at vi skal have tid til at finde hendes
afløser, inden de nye konfirmander
starter til efteråret. Dog vil Karin tage
ordentlig afsked med os - og vi med
hende. Hvornår og hvordan det sker,
bliver annonceret senere.

Samtidig udløber Maria Gitz
Christiansens vikariat i slutningen
af marts. Men Maria har lovet at
undervise sine konfirmander frem til
konfirmationen, samt at konfirmere
dem d. 2. maj. Det er vi glade for, er
på plads.

Renovering af
sognegården
Omkring den 1. april påbegyndes den længe ventede
renovering af sognegården i Broager. Vi har brug for flere
og tidssvarende rum i sognegården.
Renoveringen vil bl.a. betyde , at taget skiftes, alle
vinduer udskiftes, der indrettes møderum m.m. på 1. sal,
hvilket betyder, at den nuværende lejlighed nedlægges.
Mødelokalet i stuen gøres større og mere tidssvarende, og
der indrettes tidssvarende mødelokaler og kontorer. I det
hele taget gennemgår hele bygningen en stor renovering,
men i respekt for bygningens oprindelige udseende.
Hele renovering betyder også, at huset tømmes for
alt inventar m.m., og det har som konsekvens, at
bygningen naturligt derfor ikke kan benyttes i forbindelse med de planlagte forskellige sognearrangementer,

Søndag den 17. maj kl. 9.30
6. søndag efter påske
Joh 15,26-16,4: Jesus taler om
Talsmanden
B.H.L.
Søndag den 24. maj kl. 9.30
Pinsedag
Joh 14,22-31: Jesus giver os sin fred

S.K.S.

Mandag den 25. maj kl. 9.30
2. pinsedag
Joh 3,16-21: Således elskede Gud
verden...
S.K.S.
Søndag den 31. maj kl. 9.30
Trinitatis søndag
Joh 3,1-15: Nikodemus kommer til
Jesus
S.K.S.

Og ellers skal Birgitte Hjarvard Licht
og Stefan Klit Søndergaard i høj
grad selv passe sognene Dybbøl og
Broager frem til ansættelsen af en ny
kollega tidligst 1. september. For at få
kalenderen til at hænge sammen har
vi i den kommende periode fra d. 8.
marts lagt gudstjenesterne (bortset fra
Skærtorsdag og konfirmationerne) kl.
9.30 i Broager og kl. 11.00 i Dybbøl.

konfirmationsforberedelser, kirkekontor mm., der er i hele
renoveringsperioden vil være henvist til andre lokaliteter.
Det vil der blive nærmere annonceret om. Vi beder om
forståelse for de evt. ulemper dette måtte give. Vi håber
og regner med, at vi kan holde indvielse af den ”nye
sognegård” omkring 1. søndag i Advent 2015.
Mange af sognearrangementerne i renoveringsperioden
vil finde sted på Spar Es, men det vil der blive annonceret
nærmere om. Konfirmationsforberedelserne vil under hele
renoveringen finde sted på Broager Skole og kirkekontoret
vil man kunne finde i en opstillet kontorvogn tæt ved
mandskabsfaciliteterne (nord for kirken).
Menighedsrådet glæder sig rigtig meget til, at vi får bedre
og tidssvarende møde- og kontorfaciliteter i sognegården
– og vi er sikre på, at det vil blive til stor gavn og glæde for
såvel sognets beboere som personalet ved Broager Kirke.

Broager i februar 2015
Erik Breum
Menighedsrådsformand

GUDSTJENESTE FOR PLEJEHJEMMET
TORSDAGE KL. 14.30 I KERNEHUSET

GUDSTJENESTE
PÅ TYSK

Torsdag den 26. februar kl. 14.30
Torsdag den 26. marts kl. 14.30

Søndag den 26. april kl. 16.00
ved Cornelia Simon

Torsdag den 30. april kl. 14.30
Torsdag den 28. maj kl. 14.30

Sognecafe

Fredag den 27. februar kl. 14.30 i sognegården
Fra ”HJEM TIL HOME” - Fra ”VEST TIL ØST”
Peter Thomsen fortæller om sin opvækst i Ballum, sit
arbejdsliv og senere otium i Rendbjerg.

Fredag den 27. marts kl. 14.30, Spar Es, Skeldebro 32
Min græske yndlingsø
ved pastor Frederik Birkler
Patmos er en lille fjerntliggende, græsk klippeø i
Ægæerhavet. Det var her Johannes i sin tid fi k sin store
vision, som sidenhen har givet genlyd over det meste af
verden. Denne spændende ø rummer en del mystik. Og
vi skal høre om den og dens befolkning, der tæller under
4000 fastboende grækere.

Fredag den 24. april kl. 14.30, Spar Es, Skeldebro 32
”Sangstafet”
4 til 5 personer fortæller og kommenterer hver en
”personlig” sang fra Højskolesangbogen, som vi
synger fælles.
Fredag den 29. maj kl. 14.30 i præstegården
Sognecafé i præstegården ved Birgitte og Stefan
Entré og kaffe: kr. 25,Hvis man har behov for kørsel til Spar Es,
så ring til Georg 29617057
eller Stefan 22193328 og bestil

WWW.BROAGERKIRKE.DK

Højt aktivitetsniveau i
Den Gamle Skole
Af Gunnar Hattesen

Den Gamle Skole i
Egernsund bliver brugt
af lokalbefolkningen.
På foreningens

generalforsamling
kunne formanden Torben
Mathiesen se tilbage på et
travlt år, hvor skolen bliver
godt brugt.
"Skolen er godt besøgt,
der er i gennemsnit to

udlejninger pr. uge. Vi har
åben skole og madhold.
Efter sommerferien planlægger vi at starte fællesspisning op, som vi havde
på den nye skole", sagde
Torben Mathiesen, som

21

glædede sig over, at der var
gang i ungdomsklubben og
kreativ værksted.
En flok ildsjæle mødes
hver mandag og torsdag for
at sætte bygningen i stand.
Der var genvalg til Per
Andersen, mens der var
nyvalg af Tanja Lorentzen
og Bjarke Petersen. Ud
trådte Teddy Petersen og
Finn Dreier. 

Narko Campingpladser laver
fælles markedsføring
En 34-årig mand blev
natten til fredag stoppet af
en politipatrulje på Brovej
ved Broager. Han måtte
aflevere en blodprøve, da
politiet mistænkte ham for
at køre med amfetamin i
blodet., 

Gammelmark Strand
Camping i Broager er gået
sammen med seks andre
jyske campingpladser for at
indlede en aktiv markedsføring i udlandet.

Det sker under navnet
"Blue Camp Denmark".
Samarbejdet har en klar
målsætning, nemlig flere
udenlandske turister på de
danske campingpladser.

Blue Camp Denmark
er en ny sammenslutning
af campingpladser, der er
placeret langs de danske
kyster. 

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

Sundeved

Formanden Kristian Myrhøj aflagde beretning i Røde Kors Sundeved.

Foto Jimmy Christensen

Aktivt år hos Røde Kors
Af Gunnar Hattesen

Røde Kors Sundeved
samlede 23 mennesker
til sin generalforsamling, som blev holdt
i Menighedshuset i
Vester Sottrup.

Formanden Kristian
Myrhøj aflagde en fyldig
beretning over årets
aktiviteter.
Genvalgt til bestyrelsen
blev Gudrun Knudsen,
Vester Sottrup, Hans
Neumann, Nybøl, og

Birgit Asmussen, Nybøl.
Bestyrelsen består derudover af formanden Kristian
Myrhøj, Sottrupskov, næstformand og kasserer Bodil
Jacobsen, Nybøl, sekretær
Ingrid Haarder, Vester

Snogbæk, og Kirsten Fogt,
Vester Sottrup.
Efter generalforsamlingen hørte deltagerne
centermedarbejder Gert
Kristensen fortælle om
livet og dagligdagen på
Asylcenter Sønderborg. 

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
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NYBØL
VANDVÆRK

Nyvalg i Forsamlingsgården Sundeved

afholder

Ordinær
Generalforsamling
Fredag den 13. marts 2015 kl. 19.00

I NYBØL KLUBHUS
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen

LAND OG FRITID i Ullerup
er mere end foder og
tilbehør til husdyrene

Annonce

Vi tilbyder en bred vifte af totalløsninger
til hjemmet på TV, Bredbånd og telefoni.
Tilbud der gør det nemmere, billigere og
lidt sjovere at være kunder hos DLG.
Som vi siger hos DLG / Land og Fritid
- ENKELTHED BETALER SIG.
Samler du TV, bredbånd, mobil og fastnet i en
aftale, får du billige mobil abonnementer
med Fri SMS/MMS; TALE OG DATA.
Lige nu har vi et usædvanligt godt
særtilbud hvis du vælger en
TV løsning der hedder DLG Tele.
Vi smider et lækkert 32” TV fra Samsung
oveni kvit og frit. Værdi kr. 2899,Mangler du ikke et nyt
gratis TV, så kan du i stedet vælge at
få installationen gratis. Værdi kr. 799,-

Der var god tilslutning til generalforsamlingen.

Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen

Fremmødet var flot,
da Forsamlingsgården
Sundeved holdt
generalforsamling.
Der deltog 82 personer i
generalforsamlingen, som
startede med stegt flæsk
og persillesovs i anledning
af foreningens 25 års
jubilæum.
På Generalforsamlingen
orienterede formanden
Arne Mandrup om
årets aktiviteter på
Forsamlingsgården.
Der blev nyvalgt to nye til

bestyrelsen. Det var Palle
Andersen og Egon Fogth.
Ud trådte Kurt Ager og
Svend Erik Feldstedt, som
ikke ønskede genvalg.
Som suppleanter blev
Oluf Mauritzen genvalgt
og Kaj Simonsen nyvalgt.
Arne Mandrup fortalte
i en tale efter generalforsamlingen om de 25 år
med Foreningen for
Forsamlingsgården, som
har arrangeret over 250
kulturelle arrangementer i
de forløbende 25 år.
Aftnen sluttede med koncert af “Visa Versa”. 

Land og Fritid er også et godt valg når det gælder
alarm- og sikringsløsninger og forsikringer til
hjemmet som vi tilbyder i samarbejde med TRYG.
Kig ind og få en snak om mulighederne.

Samsung-TV
SAMSUNG UE32H4005AKXXE

0,-

*

Værdi 2.899,-

Skift TV-løsning
til DLG Tele
og få et
32” Samsung-TV
til 0 kr.*
Vi kommer og installerer din DLG TV Bredbåndsløsning

Kom ind i butikken
eller ring til os på
tlf. 3368 5385
for nærmere information

*) Det er nemt at skifte
TV-løsning til DLG Tele
TV-pakke, inkl. Bredbånd
og Fastnet fra 322 kr./md.
Oprettelse og installation 799,-.
Halvårlig boksleje 399,-. Skift
senest 31.03.2015 og få et 32”
Samsung TV til 0,- kr.

GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag den 7. marts kl. 10.00
i Sundevedhallen
Gæstehold:
Sønderborg egnens Mini-mix
Sønderborg Mixhold 30+
Tilskuerentré kr. 25,- børn indtil 15 år gratis adgang

Land & Fritid Sundeved, Højsvej 1 Ullerup, 6400 Sønderborg, Tlf. 3368 5385

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING
www.sundeved-gymnastik.dk

23

Hørt i byen
SuperBrugsen i Gråsten
genindvier sin nye
dagligvarebutik torsdag
den 5. marts med et
væld af gode tilbud til
kunderne.
Kræftens Bekæmpelses
lokalkomite i Gråsten fik
et overskud på 6.500 kr.
fra deres loppemarked i
Ahlmannsparken, som
bød på 62 stande.
Den Tryllende Kok,
Henning Nielsen, der
i TV 2 programmet
”Danmark har talent”
tog dommerpanellet med
storm, stod for en god
gang underholdning,
da handicapforeningen
Kørestolsbrugere- og
Gangbesværede i
Gråsten og Omegn
forleden holdt
generalforsamling.
Et halvt hundrede
mennesker var
mødt op til selve
underholdningen.
Lions Club BroagerGråsten har fået to
nye medlemmer. Det
er Tommy Rathje,
Egernsund, og Tom
Strandholdt, Gråsten.
87-årige Sv. Aage Janum
går igen uden stok efter
at han har deltaget i et
faldforebyggelseskursus
på Gråsten Plejecenter.
Der bliver
modeopvisning, når
Gråsten Handel holder
”Kvinden i centrum”
fredag den 24. april i
Ahlmannsparken.
Rekordmange havde
lyst til at være med, da
Sønderjysk Concert
Band for 14. år i træk
holdt weekendseminar
for amatørmusikere. I alt
80 musikere var samlet
på Gråsten Skole.
Doris Pørksen Schmidt
havde forleden inviteret
sit personale til at se den
morsomme forestilling
”Den nøgne sandhed” i
Sønderjyllandshallen. 

Foreningerne blev orienteret om Masterplanen.

Foto Søren Gülck

Foreninger hørte om
Masterplan
Af Søren Gülck

Masterplanen for
Gråsten blev godt
modtaget af foreningslivet, da der forleden
var indbudt til orienteringsmøde på Gråsten
Landbrugsskole.
Masterplanen har været

forelagt byrådsmedlemmerne, og det er nu tid til
at gøre ord til handling.
Foreningslivet er en vigtig
brik i, at få planen ført ud
livet. Derfor blev de som
de første inddraget i den
indledende proces.
Mange ting kan sættes i søen uden større
omkostninger.

”Men de tunge opgaver
som turisme og udvikling
af erhvervslivet og bosætning kræver flere kræfter.
Og netop på det område
bliver foreningslivet en vigtig medspiller, mener formand for Gråsten Forum,
Per Norman. 

Gråsten

Mann i e’tynn
– å kuen i æ balle

Flemming Nielsen, Journalist, Egernsund

Onsdag den 4. marts kl. 14.30 – ca. 16.30
i Ahlmannsparken
Tilhørerne deltager aktivt i løjerne – og alt foregår på
sønderjysk, fællessang, oplæsning af digte og sjove historier.
Vi sætter lup på ord og udtryk.
Pris: kr. 50,- incl.kaffe og kage

68 spillede bridge i
Gråsten
Gråsten Bridgeklub har
spillet Par-Turnering i
Ahlmannsparken med 68
deltagere.
Vindere blev:
Rød-række:
Nr 1: Bodil Jørgensen og
Carl Peter Møller, 172 p,
Nr 2: Mia og Günther
Bonnichsen, 166 p,

Nr 3: Villy Kock og Jan
Åkerlind, 156 p,
Blå række:
Nr 1: Helle Blindbæk og
Ole Sejthen, 166 p,
Nr 2: Inga Bang og
Gunhild Rohmann, 162 p,
Nr 3: Jytte Mathiesen og
Steen Christensen, 157 p,

Grøn række:
Nr 1: Bente Jensen og Lis
Rasmussen, 131 p,
Nr 2: Hella og Paul
Regenberg, 129 p,
Nr 3: Norma Buhl og
Inge Grete Otzen, 126 p,
Nr 3: Leise Rye og
Rigmor Christensen, 126
p. 

Glaseret hamburgerryg, kyllingebryst med indisk karry og ananas,
pestoglaseret svinefilet, kalvefilet, mixed salat, pastasalat, gulerodssalat,
50
flødeporrekartofler med tomat. 2 slags dressing ........................................................ kr.
Fri lev. v. min. 12 pers.. Emb. returneres rengjort
Buffet: Med forret eller
Med forret og
inden 5 dage eller lav en aftale om afhentning. Bindessert
dessert
50
50 dende antal 7 dage før lev. Dep. for emb. kr. 350,00.

109

129

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?

Konfirmationsbuffet
fra kr. ........

FOREDRAG MED HJERNEFORSKER

fra kr. ........

144

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

www.kvaers-kro.dk

- Hvorfor er forandringer så altafgørende nødvendige?
- Hvad gør vi?
Køb billet kr. 150,hos Gråsten Boghandel,
Matas, Profil Optik,
Rådhuskiosken eller
Tinsoldaten
Gråsten Handelsstandsforening og LOF Syd
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

�R�S�EN B�YGG�� 19

�R���ER JØ�G��SBY 8

�ndelsbolig

�R�S�EN �Y��OBB�L 34

NYHED

��ggelig andels�olig i �roager
I �roager finder du denne fritliggende andelsbolig som er en del af den velfungerende
A
andelsboligforening Engmosen. �oligen er beliggende på en hjørne grund med en dejlig
B
have. I �roager finder du bl.a. flere dagligvarebutikker, bibliotek samt skole.
Kontant
�dl. bolig�del�e

225.000
4.268

C

Sagsnr. 934
Bolig m2
Stue/vær

95
1/3

Grund m2
Opført

D
15.302

�ritliggende andels�olig med isoleret værksted
A
H�ggelig privat andelsbolig beliggende tæt ved skov og andre naturskønne områder.
B
�erudover er der via stis�stemer kort afstand til �råsten �entrum, tog�busstation, skole,
C
børnehave samt gode indkøbsmuligheder.
Kontant
�dl. bolig�del�e

6�8.��1
2.649

1998
E

D

Sagsnr. 942
Bolig m2
Stue/vær

106
1/2

E
1989
F

Opført

G

F
G

E�ERNS�ND SU���� 6

�lot andels�olig fra 200� ved �råsten �avn
En flot og pæn andelsbolig med en attraktiv beliggenhed ved vandet. �ra andelsboligen
A
er der gåafstand til �råsten �entrum, hvor der blandt andet finder gode
B
indkøbsmuligheder, fritidsfa�iliteter, bus�togstation, bibliotek m.m.
Kontant
�dl. bolig�del�e

195.000
5.369

C

Sagsnr. 860�1
Bolig m2
Stue/vær

98
1/2

D
�t. t�.

�tage
Opført

Indfl�tningsklar og vel�eliggende andels�olig
A
I Egernsund er denne velholdte og indfl�tningsklare andelsbolig beliggende. �ra
B
andelsboligen er der direkte ned til l�dbådhavnen. �oligen indeholder bl.a. et lækkert
C
køkken fra 2��� med l�st inventar og kogeø samt kig til Egensund havn.
Kontant
�dl. bolig�del�e

�25.000
4.490

2004
E

D

Sagsnr. 972
Bolig m2
Stue/vær

95
1/2

E
1996
F

Opført

Rummelig villa i �ds��l på 186 kvm
A
Rummelig villa i �dsbøl i roligt kvarter med kort aftand til �råsten friskole, og meget
B
mere. �dsbøl er trafikalt godt beliggende, idet b�en ligger nær den n�e motorvej, ligeså
C
er der kort afstand til både �råsten og �ønderborg
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

�25.000
1.�15
40.000
3.300/2.687

D

Sagsnr. 838
Bolig m2
Stue/vær

186
1/4

Grund m2
Opført

G

F
G

�R���ER S�� ��UL� 25

�DS��� B������J 9

E
891

1969
F

G

�R�S�EN ��L�G��� 4

NY
PRIS

�I���D
�NSKES

ÅBENT HUS 1.3.2015 KL. 11:00-12:00
�o med udsig til �roagerlands �akkede landska�er
�elholdt og præsenstabel familievilla beliggende i udkanten i �roager og med skøn udsigt
til marker. Huset er løbende blevet renoveret og vedligeholdt, så det i dag fremstår som
en flot familievilla med et boligareal på hele 222 kvm som bl.a. er indrettet med
rummelige værelser og et skønt køkkenalrum. I �roager finder du bl.a. flere
dagligvarebutikker, bibliotek, daginstitutioner samt skole.�il huset hører� grusbelagt
indkørsel, to terrasser så du har muligheder for at n�de solen det meste af dagen. �em
have med flagstang og isoleret redskabshus.

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

2.�80.000
A
2.8��
B
120.000
10.698/8.721

C

D

Sagsnr. 754
m2

Bolig
Stue/vær

222
1/4

Grund
Opført

m2

E
1.583
1996
F

�elindrettet �olig med en attraktiv �eliggen�ed
�derst �entralt beliggende par�elhus i �råsten og med gode rummelige værelser. �enne
�entrale beliggenhed bet�der, at du er i gåafstand til gode indkøbsmuligheder, skole,
børnehave, tog� og busstation samt naturskønne omgivelser. Huset fremstår med røde
fa�adesten, betontagsten og indeholder et boligareal på ��� kvm. �enne velindrettede
bolig indeholder bl.a. stor l�s stue med udgang til terrassen. Rummeligt køkken med
masser af skabsplads, alrum med god spiseplads ligeså er der udgang til terrassen.
�oveværelse med skabsvæg og adgang til eget badeværelse.

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

1.595.000
2.�1�
A
80.000
7.204/5.870
B

C

Sagsnr. 902
m2

Bolig
Stue/vær

154
1/3

Grund
Opført

m2

G

RINKENÆS LYSHØJ 22

F

�R���EN BO�HUS��J 36

G

��N��� SØL��O�� 9

A

A

B

Dejligt villa med anvendelig kælder på 82 kvm.
C
Her får du et dejligt hus som er beliggende i et roligt og børnevenligt kvarter i Rinkenæs.
D
Et godt og solidt hus med en anvendelig kælder på 82 kvm. I Rinkenæs finder du skole,
E
børnehave og meget mere.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

995.000
1.860
50.000
4.526/3.685

F

Sagsnr. 904
Bolig/kld.
Stue/vær

m2

142/82
1/3

Grund
Opført

m2

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

www.estate.dk

1.090
1970

B

Solid r�dstens villa med kort afstand til �lens�org �jord og �råsten ��.A
�oligen ligger tæt på �råsten b�, hvor der findes skole, børnehave, mange forskellige
B
fritidsaktiviteter, gode tog�bus�forbindelser, bibliotek samt indkøbsmuligheder. �igeså er
C
der kort afstand til naturskønne omgivelser ved vand, skov og �lotshaven.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.180.000
1.622
60.000
5.347/4.356

D

Sagsnr. 927
m2

Bolig
Stue/vær

131
1/3

Grund
Opført

m2

E
679

1906
F

�ar�el�us �eliggende i �vn��l
C
�ar�elhus roligt beliggende i �vnbøl �a. � km. fra �råsten og �� km fra �ønderborg.
D
�erudover er der �a. �,� km til motorvejstilkørselen. �il huset hører� garage
E
med redskabsrum og værksted. �ejlig stor delvis overdækket terrasse.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

8�0.000
1.686
45.000
3.818/3.109

G

Vivi Westergaard Bossen
Trainee

7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

G

Nicole Møller

6300@estate.dk

D

641
2001
E

Ejendomsmægler, MDE

Kjeld Faaborg
Ejendomsmægler og Valuar, MDE

F

Sagsnr. 956
m2

Bolig
Stue/vær

161
1/3

Grund
Opført

m2

G

811
1969

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

Bov
Uge 9 24. februar 2014 7. årgang

BRILLELEJE
Lej f.eks. 3 par briller

99,pr. måned

Alle briller i butikken er med i lejeordningen.
Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md.
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

KONTAKTLINSER

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

Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

FAHRENDORFF
OPTIK

Af Gunnar Hattesen

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 ...

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

€
€

Der var et stort rykind af besøgende i
weekenden, da der var
bolig- og livsstilsmesse
i Grænsehallerne i
Kruså.

besøgende for at kigge på
møbler, gardiner, isolering,
stereoanlæg og meget mere.

Søndag ...

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

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

Ingen messe i Kruså uden
smagsprøver fra Nielsens
Bageri.

Foto Jimmy Christensen

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

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.

Grøntsagsretter
Hønsekødretter

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

Mandag- fredag

Også mad
ud af huset

Menu
- Dampet kold laks på bund af salat pyntet
med rejer og hummerdressing dertil flutes.
- Kalvesteg stegt som vildt m/bønner,
hvide og brunede kartofler, tyttebær,
kr.
waldorfsalat og vildtsauce.
- Dessert tallerken - bestående af
Vi beklager forkert annonceret
hjemmelavet is, chokoladekage og frugt.
pris i sidste uges avis

199,-

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

Folk vil gerne opleve noget i weekenden, og da det

var snesjap, skal det helst
foregå indendørs.
Mellem de mange boder
var der tæt af folk, som blev
inspireret til at anskaffe alt
muligt fra smykker over
møbler til renovering af
hjemmet. 

I løbet af de to dage
kom der op mod 18.000

Som Restauranten Dalmacija!
Velkommen siger Bosko

Mandag | Schnitzeldag
fra kl. 12:00 bis 23:00
€
7,90

18.000 besøgende
på Kruså Messe

7.- €

Shalimar Restaurant

Mellem ZOB
og gågaden
Rathausstraße 6 - D 24937 Flensburg
Tlf: + 49 461 79776232/mobil: +49 176 32327283
ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00

Indiske specialiteter

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

KOLLUND
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 1. marts kl. 11.00
ved Kevin Asmussen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 1. marts kl. 19.30
ved Hanne Christensen

SOGNE

HOLBØL
KIRKE

HOLBØL KIRKE
Søndag den 1. marts kl. 10.00
ved Hanne Christensen

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

Kortspil i Holbøl Dødsfald
Der var forleden 24 deltagere, da der blev spillet skat
på Holbøl Landbohjem.
På en delt førsteplads kom
Viggo Hansen, Rinkenæs,

med 1914 point, og
Gunnar Schmidt, Uge,
med 1914 point og på 3.
pladsen kom Kresten Wrae,
Holbøl, med 1844 point. 

Anna Marie Thomsen,
Smedeby, er død, 88
år. Hun var i mange
år forpagter af Holbøl
Landbohjem. 

SuperBrugsen udvider postservice

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

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

BOV & HOL BØL SO GN E

Filmaften

Onsdag den 25. februar
kl. 19.30 i kirkeladen i Bov
Under ﬁlmen serveres chips og rødvin.
Ved henvendelse på kirkekontoret tlf. 7467 0917
Eller 9029@sogn.dk kan man få oplyst ﬁlmens titel.

Uddeler Peter D. Madsen glæder sig over at postkontoret får mere plads.

Åben Præstegård

Af Gunnar Hattesen

Fredag den 27. februar
kl. 9.30 i Holbøl

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Vi har åbnet præstegården for hyggelig samvær.

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

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

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

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

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

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

Postkontoret i
SuperBrugsen i Padborg får
mere albuerum. Kunderne
kan fra tirsdag den 24.
februar opleve, at postekspeditionen får mere plads
efter at de er flyttet ind
i et større lokale bagest i
dagligvarebutikken.

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

Foto Jimmy Christensen

"Vore kunder bruger flittigt postekspeditionen til
at hente og sende pakker
og almindelige breve samt
købe frimærker. De vil opleve, at de får bedre plads,
når de bliver ekspederet",
siger uddeler Peter D.
Madsen. 

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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PADBORG HAVEKREDS

FORÅRET SPIRER I PADBORG
Padborg Havekreds inviterer

Onsdag den 4. marts kl. 19.30
på Bov Bibliotek
til foredrag med Peter Nørup, som fortæller
og giver gode råd om forspring, prikling,
stiklingeformering med mere.
Peter Nørup er uddannet planteskolegartner, og har
de seneste 25 år arbejdet som anlægsgartner med
vedligehold og beskæring som hovedområde.

SÅ ER DET SIDSTE UDKALD

for bevarelsen af friluftsscenen
i Padborg skov
Vi har fået mange dejlige og positive tilkendegivelser
og nogle har meldt sig som interesserede hjælpere.
Derfor indkalder vi nu alle interesserede til
et uforpligtende møde, hvor vi vil orientere
om projektet og dets fremtid.
Ønsker du, at der igen skal være mulighed
for arrangementer på dette smukke sted,
er det VIGTIGT, at DU møder op:

Merete Schleef og Lenette Petersen ved Padborg Friluftsscene.

Foto Jimmy Christensen

Nyt liv til Padborg
Friluftsscene
Af Gunnar Hattesen

Hvis det står til Merete
Schleef skal den gamle
Padborg Friluftsscene
genopstå. Scenen blev
oprettet i 1948, og gennem årtier har lokale
amatører foldet sig ud
på stedet.
"Vi har fået lov til at få de

50.000 kr., som Aabenraa
Kommune ellers ville bruge
til at fjerne scenen for. I
stedet bruger vi pengene
på at sætte friluftsscenen i
stand, men det kræver en
forening, der kan stå bag
projektet", siger Merete
Schleef, som får opbakning af Pia Prip Madsen,
Annette Juhl Nielsen
og Lenette Petersen. De

fire kvinder har indkaldt
til stiftende generalforsamling torsdag den 26.
februar kl. 19.00 i Padborg
Aktivitetshus.
"Vi vil gerne bruge scenen
til forskellige kulturelle
formål. Det kunne være
friluftsspil, gymnastikopvisning eller sangkor, som
kunne optræde", lyder det
fra Merete Schleef. 

Torsdag den 26. februar kl. 19.00
i Aktivitetshuset Padborg
på Jernbanegade 14
Alle er velkomne
Mange hilsner fra initiativgruppen
Lenette, Anette, Merete og Pia

W ISM A R
2. pinsedag
mandag den 25. maj

Vi kører over Neunmünster, forbi Lübeck
og videre ud til den historiske hansestad
Wismar i Mecklenburg-Vorpommern.
Efter frokost drager vi på spadserer
tur i den middelalderlige bykerne,
der er på Unescos verdensarv.
Byen var fra 1648-1803 under svensk styre.
Vi ser markedspladsen, som er den største
i Nordtyskland. Vi kigger inden for i St.
Nikolai Kirke, som er fra 1200-tallet, og
en af de største kirker i Nordtyskland.
Vi er hjemme ved 20-tiden.
Pris kr. 645,- som inkluderer bus, guide,
rundstykke og kaﬀ e, frokost og guide i Wismar.

AFGANG FRA
Nybøl Kirke ...........................8.15
Broager Kirke........................ 8.20
Elektrikeren, Egernsund ....... 8.25
Ahlmannsparken, Gråsten .... 8.30
Bageren, Rinkenæs ............... 8.40
Kruså Bankocenter ............... 8.50
Bov Kirke...............................8.55
OK-Tanken ved Omfartsvej
i Padborg............................... 9.00

Tilmelding på telefon 2116 0683

BovAvis
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Temasider

Sundhed og velvære

58 til generalforsamling
i Kruså
Af Gunnar Hattesen

Der var 58 medlemmer, som
mødte op, da Kruså
Husmoderforening
holdt generalforsamling
i Grænsehallernes
Multisal.
Formanden, Giesela
Paulsen, aflagde en udførlig
beretning om et godt år for

foreningen med otte velbesøgte arrangementer.
Medlemmerne kan
glæde sig til spændende
aktiviteter i den nye sæson,
såsom maddemonstration,
modeopvisning, udflugt
til Samsø, tur til Hellevad
Vandmølle, besøg hos
Arwos i Aabenraa og
Padborg Fysioterapi.
Der var genvalg til tre
bestyrelsesmedlemmer, som
var på valg.

Bestyrelsen består af
formand Giesela Paulsen,
næstformand Tove Madsen,
kasserer Rita Clausen,
sekretær Agathe Andersen,
Birthe Mathiesen, Aase
Hansen og Ella Jacobsen. 

Snakken gik livligt ved
bordene, da Kruså
Husmoderforening holdt
generalforsamling.

Foto Jimmy Christensen

RENOVERING AF SALONEN FEJRES Fårhus vokser med 8
MED GODE TILBUD!
procent
Af Gunnar Hattesen

Shampoo og
conditioner
kr

98,-

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ

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

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

Lak
400 ml
kr

79,-

TLF. 74672010

På den årlige generalforsamling i
Fårhus Borger- og
Ungdomsforening er
det kutyme at følge
befolkningsudviklingen
i landsbyen.
Punktet har været fast på
dagsorden siden Fårhus

blev udråbt som en af mange uddøende landsbyer.
"Dødsdagen" var fastsat
til 2013 og spådommen
var lavet på baggrund af en
befolkningsfremskrivning
af befolkningstallet for
2012 på 236 beboere.
Formand for FBU, Paul
Reinhardt, kunne i sin
beretning glæde sig over,
at denne statistik frem til

nu er gjort til skamme, da
et dugfrisk befolkningstal
på 254 i 2014 vidner om
en kraftig befokningsfremgang på 8% over 2 år.
"Det er en fremgang,
der giver grobund for øget
optimisme for bosætning
i landsbyen og oplandet",
sagde Paul Reinhardt. 

Professionel
fodpleje

Lyshjertet
20 ÅRS

ERFARING

Ring 20 16 33 77

Hypnose
Fobier
Traumer
Vægttab
Rygestop
Tidligere liv

Se mere på www.lyshjertet.dk
Kobberholmvej 9, Adsbøl
6300 Gråsten
Klostervang 49 - Kliplev - 6200 Aabenraa
lægeeksamineret fodplejer Ruth Svendsen

Telefon 27 28 32 20
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Lokal akupunktur i nålens hjemland
Af Gunnar Hattesen

På Valdemarsgade 5 i
Padborg er akupunktør
Maibritt Skovbjerg i
vante omgivelser.
På 1. sal foregår behandlingen med kun en patient
til stede, og behandlingen
varer ca. 45-60 minutter.
"Jeg brænder for akupunkturen og dens unikke
metode at behandle og
ballancere kroppen på",
siger 37-årige Maibritt
Skovbjerg, der har gennemgået den treårige
akupunktør-uddannelse i
Kolding og har været på
studietur i Kina.
Hun har et stort kendskab
til alle former for sportsskader og overbelastninger,
men har ligeledes mange
kunder, der kommer for

afspænding og for at
stresse af ved en omgang
massage, som afslapper
muskulaturen.
Akupunktur er godt
for mange ting, f. eks.
hovedpine, overgangsalder,
smerter i ryg, høfeber, menstruationssmerter, kvalme
og rygestop. 

Akupunktør Maibritt
Skovbjerg behandler Kent
Andersen på briksen.

Foto Jimmy Christensen

Fri internet i Fårhus
Forsamlingshus
Af Paul Reinhardt

Fårhus var en af
de første landsbyer, der kom med
på lysledernettet og
dermed fik adgang til
informationsmotorvejen.
Nettet har bredt sig til
Fårhus Forsamlingshus,
der nu stiller trådløs net

til rådighed via et trådløs
accespoint, der kan nås i og
omkring huset.
Netværksparty
Initiativet har muliggjort,
at Fårhus Ungdomsklub
kan gennemføre en
netværksparty "24
Timers Grænse - LAN"
skærtorsdag den 2. april
kl 11:00, hvor der vil være

konkurrencer i spillet
Counter Strike Global
med mulighed for at vinde
mange fede gevinster.
Samtidig kan forsamlingshuset tage et trådløst
mikrofonanlæg i brug.
Anlægget bliver fintunet og
skal bruges bl.a. til afviklingen af lottospil. 

Akupunktur & Velvære
Akupunktur
kan afhjælpe muskelspændinger,
hovedpine, migræne, tennisalbue,
nakke- ryg problemer, eksem,
ADHD, manglende selvværd,
psykiske problemer osv.

Akupunktur er for alle
Patienter i klinkken i alderen
10 dage til 91 år

Dorn terapi
En blid og smertefri metode til at
rette ryghvirvler og bækken op og
genetablere balance i kroppen.
Dette foregår altid under dynamisk
bevægelse fra patientens side,
således at processen bliver
meget kontrolleret og rolig.

Modefrisør Annette Johannsen
Sdr. Landevej 22
Kliplev
6200 Aabenraa
Tlf. 20 74 76 85

Salonen er åben efter aftale

Du vil hurtig mærke at du får det
bedre, det løsner i lænd, skulder og
nakke, og giver selvtilliden et pust

Salg af

Lavylites
Homopatiske dråber, som
effektivt går ind og reparerer
ødelagte celler.
Dette produkt fra
Østrig er netop nu
på vej til Danmark

Kom forbi og hør
om dråberne

Akupunktur & Velvære

Valdemarsgade 5, Padborg

v/ Maibritt Berg Skovbjerg
Telefon: 5132 9718
Åben efter aftale
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Affugter var
skyld i brand
af Susanne M. Damkjær

En affugter i kælderen
var skyld i, at der
udbrød brand torsdag
aften på Undelevvej i
Holbøl.
I maj måned 2014 flyttede
Kim Andkjær Doberck og
Louise Vester ind i deres
drømmehus i Holbøl. Men
drømmen kunne hurtigt

have udviklet sig til et mareridt, hvis ikke de hurtigt
havde opdaget, at der var
brand i deres kælder.
Torsdag aften da de var på
vej i seng, undrede Louise
Vester sig over, at hendes
mobiltelefon, der var sat
til at lade, pludselig ikke
ladede mere. Hendes mand
gik ud og tjekkede relæet,
der var slået fra. Da han
forgæves havde forsøgt at

Sundhed og velvære
slå det til nogle gange, blev
han mistænkelig, og åbnede
døren til kælderen, der var
fyldt med røg. Så skulle det
gå stærkt. Louise og deres
lille baby blev sendt ud af
huset, og Kim ringede 112.
„Der gik ikke mere
end 5-8 minutter, så
stod Holbøl Frivillige
Brandværn her. Det var
utroligt hurtigt, og det er
vi meget taknemmelige
for“ siger en chokeret Kim
Andkjær Doberck.
Han var i første omgang
selv gået ned i kælderen for
at finde ud af, hvad branden skyldtes, og var ikke
længe dernede, da alt var
sort af røg, men han fandt
dog ud af, at det var en
affugter de havde stående

Inden branden var både loft
og vægge hvide.
 Foto Susanne M. Damkjær

HAVREGÅRD

i vaskerummet til at tage
fugten fra vasketøjet. Han
blev efterfølgende kørt på
sygehuset til observation for
røgforgiftning.
Nu venter der et større
rengøringsarbejde i hele
kælderen, som skadesservice kommer ud og gør.
„Og da vi jo er i gang
med at renovere huset, står

alle vores ting stadig i flyttekasser i kælderen, så der
er rigtig meget der har fået
skade og er lige til at smide
ud“, fortæller det unge par.
Rørende besøg
Natten efter branden
tilbragte de hos Louises
far, da huset lugtede af røg.
Søndag fik de besøg af 2

brandfolk, der havde været
med til slukningen. De
ville blot høre, om det unge
par var kommet sig over
chokket, og hvordan de
havde det.
„Det var helt rørende at
få besøg af dem“ siger en
taknemmelig Louise Vester,
der er utrolig glad for den
hurtige indsats. 

GÅRDBUTIKKEN
ÅBEN FREDAG 14-18

!
V
Ø
R
P
KOM OG

Oplever du mistrivsel i parforholdet,
hos dit barn eller i familien?
Så er der hjælp at få.
Hør nærmere på tlf. 2684 9957

HAVREGÅRD
STRUDSECREME
ved Lise Dreyer

GÅRDBUTIK: Gårdbækvej 10 · 6340 Kruså · Tlf. 2921 4801
KAN BESTILLES PÅ: www.strudsecreme-havregaard.dk

Familievejledning
Coaching og Psykoterapi
Bente Lauritzen

Pædagog, coach og psykoterapeut
MPF (medlem af psykoterapeut foreningen)
Blansskov 15 6400 Sønderborg
rod-i-livet@hotmail.com

rod-i-livet.dk
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Sundhed og velvære

Tøndeslagning i Holbøl
Af Per Ihle

I flot solskin mødte 22
børn søndag formiddag
op til fastelavnsgudstjeneste i Holbøl Kirke
sammen med forældre
og bedsteforældre.

Her blev Daniel
Karschulin kattekonge,
og Silje Jensen Riedel blev
kattedronning.

Herefter var der kaffe og
kakao i konfirmandstuen,
samt lækre fastelavnsboller
og andet godt hjemmebag,

som et par frivillige hænder
fra menigheden havde bagt.
Der var også mulighed for
at klippe og klistre, og både
børn og voksne var i fuld
gang med saks og papir. 

Sognepræst Hanne
Christensen holdt en gudstjeneste i børnehøjde, og
bagefter var der tøndeslagning i præstegårdens have.

Forny din livskvalitet
med et dansk
kvalitetshøreapparat!

Din Hørespecialist tilbyder:
• gratis høreprøve
• 4 års garanti og service
• danske kvalitetshøreapparater
• grundig vejledning og god tid
til den enkelte bruger
• hjemmebesøg
• musik, industri- og jagt høreværn

Vibeke O. Aaskov
Audiologiassistent

Ring for en tid til en gratis
høreprøve og lån
kvalitetshøreapparater
gratis med hjem i 30 dage.

www.dinhs.dk

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

Daniel Karschulin blev
kattekonge, mens Silje Jensen
blev kattedronning i Holbøl.

Foto Jimmy Christensen

Fodpleje
KLINIK

ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten

Vaskemaskine
Det lykkedes indbrudstyve
at stjæle en vaskemaskine,
én tørretumbler og to
computerskærme ved
et indbrud i et hus på

Træffes bedst mellem kl. 8-9

Frøslevvej i Padborg.
Gerningsmændene kom
ind ved at sparke en dør op
til kælderrummet. 

Fremtidens hudpleje
Skønheds- og
plejeprodukter
Zoneterapi
D-Tox

Kurser

Tag vare på dig selv. – Om krop,
sind og tanke.

Astrologi

Mindfulness- kurser

Forhandler af
Madame Chic og
Zinzino Balance
produkter
ÅBENT FRA KL. 10.30 – 14.00 ELLER EFTER AFTALE
Aníara v/ Henny Sterup · Bovvej 13, 1. tv · 6330 Padborg
Tlf. 74 67 05 53

Vi udsteder
gavekort

krop helse helhed

Afgiftning

Bevidsthedsændring

Udebehandling
foretages

Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Bevidste og ubevidste tanker.
- Styrer tanken dit liv?

Numerologi

Tlf. 74 65 09 26

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

Meditation – pranayana – kursus

En start til dig, der ønsker at lære
dig selv bedre at kende gennem
Chi Kung, meditation og pranayana.
Du lærer at stå fast ved dine
overbevisninger i din hverdag, og hele
dit liv. Lær meditationen at kende, en
ny lære til at anskue dine opgaver her
i livet. I den teoretiske undervisning,
fås kendskab til den kinesiske anatomi
(meridianbaner og energimedicin).

Foredrag

De stressfaktorer kroppen
udsættes for - og små lette tips
hvad DU kan gøre for dig selv.
For større og mindre grupper efter ønske.
Eksempel:

Den du er. Kender du dig selv?

Kropsbevidsthed. Din velvære og dit
selvværd - om træning og hvad der
sker når vi træner og ikke træner

Ta med en uge til Grækenland
Her får du lov til at ”være”. En uge
der gør godt for krop og sjæl

Indhold: Pilates, mindfulness og
meditation, gå-mindfulness og
selvfølgelig den gode græske mad.
Der er afgang den 6. juni eller 5. september
og en uge frem (afgang fra Jylland)

Fiskenæsvej 13 • 6300 Gråsten • Tlf. 7462 1474/3070 1474 • www.krophelsehelhed.dk
Iee Christiansen • mail: iee@krophelsehelhed.dk

DU bestemmer selv
hvordan du har det!
Worksshop i mindfulness
for virksomheder/ledere
Med accept, respekt ærlighed
og kærlighed hjælper du dig
selv til at opfylde dine behov til
at skabe et afbalanceret liv.
I et fyraftensmøde eller en lørdag,
hvor det handler om overstående - at
vælge det gode, positive liv med
balance i de områder af livet der
er vigtige for dig. Vi bruger emner
som motion du har lyst til, tillægger
denne form nogle gode ideer og
større indsigt for dig , ligesom
målsætning og endda gode madvaner
og livskvalitet får betydning.
Humoren er med i mine kurser - du
føler dig tilpas - lærer at kunne grine
- grine af dig selv - og vende negativ
energi til positiv energi i din hverdag.
Slip kontrollen og lad dig begejstre!
Mail eller ring - og vi tilrettelægger
workshoppen som du / I ønsker.
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

Stenhuggeri

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

Weekendåbent
efter aftale

 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.

Stort tillykke
Vores mor og far har
kobberbryllup
den 24. februar
I er verdens
dejligste forældre
Knus
Claes og Casper

Beboerne mødte talstærkt op til generalforsamling i Fårhus Forsamlingshus. Her er det Knud-Gert Diedrichsen, som har
ordet.
Foto Jimmy Christensen

Lang men hyggelig aften i Fårhus

Dette unge par
Erling og Sødde

Af Paul Reinhardt

Kan fejre guldbryllup
den 27. februar

Årets generalforsamlinger i Fårhus ret så
tidskrævende.

I ønskes hjertelig tillykke,
vi glæder os til festen.
Børn, svigerbørn
og børnebørn

Med både vedtægtsændringer og udskiftninger på

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

MADPLAN
TORSDAG

Stroganoff med kartoffelmos

FREDAG

Gyros med ris og kartofler

MANDAG

Forloren hare med rødkål

TIRSDAG

Høns i asparges

ONSDAG

Stegt lever med bløde løg

TORSDAG

Dansk bøf med flødekartofler

Lunt og lækkert

45,-

fremmødte blevet bespist
med lækre madder og der
var blevet snakket om løst
og fast, som det altid gøres
når beboerne samles.
Undervejs var der også
lejlighed til at høre et
indlæg fra byrådsmedlem

Tim Wullf (V), der bl.a.
kunne glæde sig over, at det
lokale foreningsliv er i så
god gænge, noget som er af
højste vigtighed for "et godt
liv på landet" i en landsby
som Fårhus og noget som
der bliver lagt mærke til. 

Fårhus Ungdomsklub
åbner dørene
Af Paul Reinhardt

Fårhus Ungdomsklub
åbner dørene for de 5-13
årige. Det sker søndag den
1. marts kl. 15.00-17.30.

Det vil være gratis at
deltage.
Ideen opstod i forbindelse
med et fællesspisningsarrangement, hvor der var arrangeret "børneparkering" i

Ungdomsklubbens lokaler
over Forsamlingshuset.
Det blev en kæmpe
succes og derfor gentages
succesen. 

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene

Se også vores lækre

Hjemmelavede
retter til
mikrobølgeovnen

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer.
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

1 stk 39,95
2 stk 70,00

Vi ses Tværgade 1B

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

væsentlige poster i foreningerne, blev
Først kl 23.00 kunne
der låses og slukkes i
forsamlingshuset efter et
veloverstået forløb.
Da var programmet
gennemført og de 35

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00
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Gode regnskaber i Fårhus
kioskbygning, en kommende trampolin der vil blive
opsat til fri afbenyttelse på
sportspladsen, handicap
parkering på nyetableret flisebelægning, som vil blive
etableret foran forsamlingshuset i foråret, samt
en AED "Hjertestarter",
der er opsat udendørs ved
forsamlingshuset.
Her har en stor del af
byens beboere gennemført
et kursusforløb med den
lokale underviser KnudGert Diedrichsen.

Af Paul Reinhardt

Foreningslivet i Fårhus
trives og har det godt.
På generalforsamlingerne i Fårhus Borger- og
Ungdomsforening,
Fårhus Forsamlingshus og
Støtteforeningerne blev der
fremlagt gode regnskaber.
Og der kunne berettes om
endog store investeringer,
der var gennemført og
andre på tegnebrættet.
Investeringerne omfatter bl.a. en helt nyopført

Det vidner om stort
engagement fra landsbyens
borgere og et velfunktionerende netværk, der bakker
op om de tiltag som landsbyens foreninger beslutter
at sætte i søen.
Fondraising
Jan Vium, der har gjort
en stor indsats indenfor
fondraising og haft en
meget heldig hånd dermed,
kommenterede på generalforsamlingen en netop
udkommet bog omkring

Nye revisorer i FBU
Der skete lidt af et
generationsskifte, da
Fårhus Borger- og
Ungdomsforening fik to

nye revisorer. De hidtidige
revisorer Metha Sørensen
og Carl Erik Petz, der i
nærmest en menneskealder

Rytter
En rytter faldt af hesten
onsdag aften på Kiskelund
mark. Rytteren blev i
ambulance kørt til nærmere

undersøgelse på Aabenraa
Sygehus.
Det var en forbipasserende
som så to heste løbe rundt
med sadlerne på. Politiet fik
indfanget hestene og sendt
dem tilbage i stalden. 

har forestået opgaven,
ønskede ikke genvalg.
Denne vigtige opgave
bliver fremover varetaget af

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

forsamlingshuse. Jan Vium
havde i flere tempi slået
efter i bogen og endete op
med at læse hele værket, der
forekom ham ret så interessant og han kunne med stor
glæde fortælle forsamlingen, at de anbefalinger som
bogen kom med omkring
drift af et forsamlingshus,
kunne være taget direkte
fra Fårhus Forsamlingshus.
Her er det lykkedes at
engagere hele oplandet i
husets drift og fremtid. 

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Vi gør det nemt
Mandag - fredag
Dagens ret

Holm 9 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon 0461 78918

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

VEJBÆKHUS
HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk

en lige så fasttømret trup
i form af Laila Nissen og
Hanne Diedrichsen. 

Stjal metaller
En tyv stjal forleden
nogle metaller fra en gård
på Rønshovedvej ved
Rønshoved. Tyven kom kørende i en blå Fiat Ducato.

GRIECHISCHE TAVERNA

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon 0461 24520

En person på gården nåede
at tale med tyven, som
hurtigt kørte væk fra stedet
med sine tyvekoster. 

Vejbækvej 18, 6330 Padborg
Telf.: 2041 2009

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

Udflugt til Føhr

59,2. Påskedag mandag den 6. april
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor vi skal
besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.

Hver dag:
Hjemmelavet sandwich

OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet Sønderborg kl. 7.15, Nybøl Kirke 7.30, Broager Kirke 7.35,
Egernsund Elektrikeren 7.40, Ahlmannsparken Gråsten kl. 7.45, Bageren Rinkenæs 7.50,
P-Pladsen ved bankocenter i Kruså 8.05, Bov Kirke 8.15, OK-tanken 8.20
Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi
sejler ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den
danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer vi en tur rundt
i den charmerende by og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro,
hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum - et helt nyt
kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. Museet rummer stor kunst af kunstnere,
der har levet og virket langs vestkysten mellem Holland i Syd og Bergen i nord - bl.a Emil Nolde,
Edvard Munch, Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Max Bechmann og Max Liebermann.
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor vi ser den
store Friserdom, der er den største kirke mellem Kongeåen og
Ejderen. Vi ser også den vestlige side af øen og kører derefter tilbage
til Wyk, hvor der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.
Hjemkomst ved 20-tiden.
Pris kr. 645,- , som inkl. bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

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

Tilmelding på telefon 2116 0683

BovAvis
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Æ Syngbal
i Frøslev
Fredag den 6. marts kl. 19.30

Generalprøve

Lørdag den 7. marts kl. 18.30

Festaften

Søndag den 8. marts kl. 13.30

Pensionisteftermiddag
Frøslev Mandskor synger
Lokale amatører opfører dilettanten

”Den hovedløse baronesse”
På festaften optræder sanggruppen

Canzone
Tilmelding til spisning på festaftenen til Frøslev Kro
på telefon 74 67 32 04. Pris kr. 100,Arrangør: Frøslev Sangforening

KRUSÅ HUSMODERFORENING

inviterer sine medlemmer til maddemonstration ved

Sønderjydsk Kål
Haderslev

Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00
i skolekøkkenet på Kruså Skole
Medbring tallerken, kop og bestik.
Pris kr. 50,Tilmelding til Ella Jacobsen på tlf. 74671035 eller
mobil 40317821 fra fredag, den 27. februar 2015 kl. 10.00
til senest mandag, den 2. marts 2015.
På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

Bov
Inviterer til

Virksomhedsbesøg
hos H. P. Therkelsen
Eksportvej 1, 6330 Padborg
Tirsdag den 17. marts kl. 18.00

Vi får en rundvisning og der fortælles om firmaet arbejde.
Derefter er firmaet vært ved et traktement.
Pris kr. 50,Tilmelding senest fredag den 13. marts
Til Merete Schleef, tlf. 74 67 08 23
Se også www.aeldresagen.dk/bov

Historisk Forening for
Bov og Holbøl Sogne

Årets hus i Bov
og Holbøl Sogne
Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne
ønsker at præmiere ”Årets Hus”.
Dette kan være renoverede bygninger i
gammel stil eller nyopførte bygninger, der
er tilpasset det eksisterende miljø.
Forslag med begrundelse skal være bestyrelsen
i hænde senest den 3. marts og skal
sendes til John Levin
Stagehøjvej 22 A, Bov, 6330 Padborg
Yderligere oplysninger kan ligeledes
fås på telf. 2367 6947

Æ Syngbal på
Frøslev Kro
Af Iver H. Ottosen

137 år efter oprettelsen
i 1878 har Frøslev
Sangforening sit årlige
Æ Syngbal på Frøslev
Kro i weekenden 6. - 8.
marts.
Betegnelsen Æ Syngbal
har været anvendt gennem

mange årtier, men i nutiden
er begrebet „bal“ dog gledet
ud og erstattet af andre
fælles indslag for publikum,
aktører og sangere og med
nye indslag i dette års
arrangement.
Det primære beholdes, nemlig at Frøslev
Mandskor synger de nyindstuderede sange under

ledelse af Frøya Gildberg,
og 9 lokale aktører med
ny instruktør Anita Terp
opfører Den hovedløse
Baronesse.
Nyheder på årets festaften
lørdag den 7. marts er, at
Frøslev Kro mellem sangene og dilettanten serverer
en varm buffet for 100 kr.,
og når aktørerne forlader
scenen, kommer sanggruppen Canzone fra Felsted
med et flot repertoire.
Aftenen før er der generalprøve og dagen derpå

Matas skaffer varer
hjem på få dage
Af Ingrid Skovbo Johannsen

Kunderne kan nu få alt
fra Matas på Torvegade
7 i Padborg
Tidligere har kunderne
måske ikke kunnet få en
helt ny parfume eller et
ganske bestemt kosttilskud,
fordi Matas i Padborg ikke

fører netop det pågældende
produkt.
De tider er slut nu: Et nyt
tiltag gør det muligt for
Matas butik i Padborg at
levere alle de varer og mærker, som Matas sælger.
Butikschef Kirsten
Nielsen fra Matas er
henrykt.
”Vi er glade for som noget

nyt at kunne hjælpe vores
kunder, når de efterspørger
varer, der fysisk ikke er i
vores butik. Vi kan få disse
hjem fra Matas’ onlinebutik
i løbet af ganske få dage. Så
spørg endelig efter det, du
ikke ser i butikken. Vi har
det alligevel”, lyder det fra
Kirsten Nielsen.
Matas’ onlinebutik

Heldagstur til

CELLE
Lørdag den 20. juni

AFGANG
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.00
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.05
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.20
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.30
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . . . . . . . . kl. 7.45
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.55
Ok-Tanken ved Omfartsvejen i Padborg . . . . . . kl. 8.05
Blev du også fascineret af filmen ”En kongelig affære? Vi du opleve dramaet omkring
den danske dronning Caroline Mathilde, så tag med på en tur til Celle.
Vi kører over Hamborg til Celle ved Hannover. Celle er en meget smuk, idyllisk og
velbevaret middelalderby med over 500 fredede bindingsværkshuse. Vi besøger slottet,
hvor dronning Caroline Mathilde blev sendt i eksil, da hendes affære med kongens
livlæge, Struensse, blev afsløret i 1772. Her døde hun kun 23 år gammel.
Der bliver mulighed for at slentre en tur i byen, shoppe og besøge nogle af
de hyggelige cafeer. På hjemturen spiser vi aftenmad ved Soltau.
Hjemkost ved 21-tiden

Pris 595 kr, som inkluderer bus, foredrag i bussen om Christian VII,
Dronning Caroline Mathilde og Struensse, guide, entre til Celle Slot og aftensmad
Tilmelding til Gråsten Avis / Bov Avis
tlf. 2116 0683

om eftermiddagen er der
kaffebord for pensionister.
Alt til rimelig entre, så festlighederne kan løbe rundt.
For spisningen på festaftenen er tilmelding nødvendig til Frøslev Kro tlf.7467
3204 eller på mail: info@
froslev-kro.dk
Sangforeningen håber, at
mange i Frøslev og omegn
har lyst til at være en del
af denne årlige tilbagevendende begivenhed på
Frøslev Kro. 

tilbyder over 17.000 varer,
som ikke alle fysisk kan
være på hylderne i samtlige
Matas butikker.
Mange flere varer
Der er meget bred spredning på, hvilke af Matas’
mange varer kunderne
efterspørger via den nye
service. Mange leder dog
efter de eksklusive kosmetikmærker, da især de mindre butikker ikke har plads
til at have alle de forskellige
serier hjemme i butikken
”Vi er sikre på, at byens
borgere vil tage godt imod
denne nye kundeservice.
For selvom vi løbende
tilpasser butikkens hylder
i forhold til de varer, der
har størst efterspørgsel,
kan vi nu tilbyde betydelig
flere varer og dermed i
højere grad efterleve kunders særlige, individuelle
ønsker, lyder det fra Kirsten
Nielsen.
Fakta om levering
Pakken kan hentes efter
1-3 dage i Matas butikken.
Kunden får en mail eller
sms om, at den er klar til
afhentning.
Der kan frit vælges et
andet afhentningssted eller evt. levering til døren.
Fragtbeløbet varierer, hvor
afhentning i Matas butikken er billigst. 

BovAvis

60 år

Værkstedleder Peter
Korsholm Pedersen,
Højmark 15, Kruså, fejrede
lørdag den 21. februar sin
60 års fødselsdag. 
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Kruså Turistkontor er lukket
Turistkontoret i Kruså er
lukket godt fire måneder
før tid. Lukningen skyldes,
at to af kontorets medarbejdere har fundet nyt arbejde.
De resterende medarbejdere flyttes til kontoret i
Aabenraa, der lukker 30.
juni.
I november modtog
samtlige medarbejdere
på de to turistbureauer i
Kruså og Aabenraa deres
opsigelse. Aabenraa
Kommune vil fremover
satse på Destination
Sønderjylland. 
Arkivfoto

Dejlig gåtur i grænseområdet

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.

Gåturen går forbi Skomagerhus.

Søndag den 1. marts kl. der har lyst til at deltage.
Så tag´ din familie, kollega,
10.00 er der mulighed
for at komme ud at gå. eller nabo under armen
Turen vil foregå fra
Grænsehallerne, Harkærvej
3a, 6340 Kruså, og er
ca. 7 km lang. Turen vil
forløbe gennem Kollund
Skov på gendarmstien, over
Danmarks mindste grænseovergang: Skomagerhus,
op gennem Wassersleben,
ned gennem Kobbermølle,
hvor man kan opleve de
gamle huse og retur til
Grænsehallerne.
Turen arrangeres af
SundhedsAmbassadører
fra Aabenraa. Laila Kjær
Matthiessen har denne
gang taget initiativ og
inviteret til denne grænseoverskridende gåtur.
”Turen er smuk og for alle

og kom med ud i den
dejlige natur i Aabenraa
Kommune”, siger Laila
Kjær Matthiessen. 

LEJLIGHED I PADBORG - 90 M2
Husleje 3000,- + forbrug
Depositum 3 mdr. husleje
Ledig til indflytning

HENVENDELSE TLF. 22 73 79 26

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,Tillæg for udvendig kahyt 300,- kr. pr. person

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

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

BovAvi
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Bov

Din lokale håndværker
Mangler lokale indsamlere
Af Gunnar Hattesen

Folkekirkens Nødhjælp
mangler lokale indsamlere i Bov og Holbøl
Sogne i forbindelse
med den store landsindsamling for mennesker i nød søndag den
8. marts.

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

ALT I SALG
E/
SERVIC

"Konfirmander og voksne
vil ringe på døren og bede
om hjælp til de fattige",
fortæller indsamlingsleder
Volker Schade.
Interesserede kan kontakte Volker Schade, Holbøl,
på telf. 23 202 499.
I Bov Sogn mødes indsamlerne til en lille andagt

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

ELEK TRISKE ARTIK LER

AUT. INSTALL ATØR

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

Monika Petersen

Gulvafslibning

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså

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

● Private ● Erhverv

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

Tlf.: 28 18 80 77
mpmaler6340@gmail.com

Oliering - lakering

2. runde blev vundet af
Hans E. Nissen, Bov, med
994 point, efterfulgt af
Gynther Bonnichsen, Bov,
med 930 point og Morten
Kristiansen, Padborg, med
920 point. 

Porte og automatik

Malermester

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

udleveres efter aftale et par
dage før på privatadressen.
Indsamlingen slutter med
optælling, sandwich og
sodavand. 

Kortene på
bordet
På Padborg Skatklubs
klubaften blev 1. runde
vundet af Hans Jepsen,
Bov, med 1112 point, mens
Kaj Hansen, Kollund, tog
2. pladsen med 1037 point
efterfulgt af A.C. Petersen,
Padborg, med 920 point.

Alt indenfor hårde hvidevArer

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

kl. 9.30 i Bov Kirke, hvor
bøsserne bliver udleveret.
I Holbøl Sogn starter
man med en lille andagt
i Holbøl Kirke kl. 10.00,
hvor bøsserne bliver
udleveret.
Hvis man ønsker at begynde sin rute hjemmefra,
kan indsamlingsbøssen

Vi er specialister
i tryghed

Malermester

Ring og få et uforpligtende tilbud

Alter
Kirchenweg
83
Gejlåvej
12 · 6340 Kruså
D
24983
Handewitt
. Mobil. +45 21914455
Tlf.- +45
74670050
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

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

Køb dine søm og
Klammer loKalt

•
•
•
•
•

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

Semu Luftværktøj

v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså
Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

El-installationer
Reparationer
Industriservice
IHC/wireless
Tyverisikring

•
•
•
•

Varmepumpeservice
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer
Energirådgivning
Norman Rudbeck

Lunddal
www.el-teknik.dk

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

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

P H 3 ½ -2 ½ KO B B E R B O R D
L i m i t e d e d i t i o n

Den limiterede PH 3½-2½ Kobber Bord leveres med to overskærme, én i
kobber og én i glas. På denne måde får du muligheden for at ændre udtrykket på
din lampe alt efter humør. Bordlampen kan kun købes i perioden fra
14. marts til 15. juni 2015

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

✔ EDB-installation

Aut. el-installatør

✔ El-installation

En klassiker
- to udtryk

Nørregårdsvej 7 ∙ 2610 Rødovre
Telefon 40 77 80 67

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

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

Lundtoft

Ny blomsterbutik i Felsted
Af Gunnar Hattesen

Hos Spar i Felsted
sender hyacinter, roser
og tulipaner deres dufte
ud i lokaler.

for en blomsterbutik i
Felsted. Aftalen med
HaveKompagniet har den

fordel, at de hurtigt kan
levere nye blomster, hvis
der bliver udsolgt”, fortæller

butikschef Peter Jensen,
som håber på travlhed i
blomsterafdelingen. 

13

Bovrup & Varnæs Birk Borgerforening
afholder

Generalforsamling
Onsdag den 11. marts kl. 19.30
på Varnæs Skole

Dagsorden ifølge vedtægter
Efter kaffen oplæg og dialog om Bovrup/Varnæs området
Vel mødt
Bestyrelsen

Det er HaveKompagniet i
Sdr. Hostrup, der er rykket
ind i dagligvarebutikken.
”Vi tror, der er brug

Bovrup-Varnæs Husholdningsforening
afholder

HYGGEAFTEN
Onsdag den 25. februar kl. 18.30
på Varnæs Skole
Vi byder på en
let buffetanretning.
Tilmelding til bestyrelsen
inden den 22. februar

Det er Havekompagniet, som
leverer friske blomster til
Spar i Felsted.


Bestyrelsen

Foto Jimmy Christensen

Kliplev Skole skal
have ny skoleleder
Af Gunnar Hattesen

Kliplev Skole skal have
ny skoleleder.

Over for forældrene
har Skoleforvaltningen i
Aabenraa Kommune meldt
ud, at der skal findes en

afløser for Annalise Larsen,
der er sygemeldt.
Forældrene har fået
besked om, at hun ikke

vender tilbage inden sin
pensionering 1. maj.
Indtil videre er SFO-leder
Malene Stilling Jeppesen
konstitueret som skoleleder.
Stillingen som skoleleder
på Kliplev Skole ventes
besat pr. 1. maj. 

NYE ALMENBOLIGER
I BOVRUP
Der indbydes til møde om opførelse af 6 nye
Almenboliger på Nørrekær i Bovrup.

Torsdag den 26. februar kl. 16.30
i Konfirmandstuen, Varnæsvej 700, Varnæs
Boliggruppen

BYT TIL NYT
KAMPAGNE!
HUSQVARNA 450e

Stærk allroundsav til dig, der sætter pris på
professionel kvalitet. X-TORQ®-motoren
giver mindre brændstofforbrug og lavere
emissionsniveau.

3.750,-*

*

BYT TIL NYTKAMPAGNE!

FÅ 1.245 KR. FOR DIN GAMLE
MOTORSAV, VED KØB AF EN
HUSQVARNA 450e!

Kampagnepris
( Vejl. pris inkl. moms 4.995,-)

*

Er dit udstyr helt up-to date?
HUSQVARNA 560 XP ®
Professionel motorsav med banebrydende konstruktion til effektivt
og behageligt arbejde. AutoTune™ sikrer optimal motorgang
under alle forhold.

7.295,Vejl. pris inkl. moms

Kig ind i butikken og få råd og vejledning!
-og et godt tilbud til når du skal i skoven!
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Andreas Asmussen trådte tilbage
efter 18 år som formand
Der blev sunget af
Højskolesangbogen, da
Historisk Forening for
Felsted Sogn holdt generalforsamling.

Foto Jimmy Christensen

Af Gunnar Hattesen

Efter 18 år som en
meget dynamisk og
udadvendt formand
for Historisk Forening
for Felsred Sogn
og Patsches Hus
ønskede 75-årige
Andreas Asmussen
ikke genvalg, da
foreningen holdt
generalforsamling.
I stedet blev Johan
Jørgensen, Felsted Mark,
nyvalgt. Genvalgt blev
Ejgild Dyrmose, Ingelise
Jessen og Ole Thomsen.
Som suppleanter blev
Dorthe Schmidt, Tråsbøl,

Marianne Christiansen og
Magdalene Paulsen.

nyvalgt, mens Jes Lassen
blev genvalgt.
På valg til Patsches Hus

Medborgerhuset
Damms Gård
afholder

Generalforsamling
Mandag den 23. marts kl. 19.00
Dagsorden i flg. vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der et let
traktement og introduktion til Conventus.

Varnæs-Bovrup Idrætsforening
afholder

GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag den 28. februar kl. 10.00
V B IEfterskole
F
på Sundeved
Vel mødt

Andelsselskabet Kliplev Forsamlingsgaard
afholder

Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 19. marts 2015
kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægter. Bestyrelsen er vært med
en øl eller vand.
I forbindelse med generalforsamling for
Kliplev Forsamlingsgaard holder
Forsamlingsgaardens venner
generalforsamling. Eneste
punkt på dagsorden er
opløsning af forening
Vel mødt
Bestyrelsen

bestyrelse blev Holger
Rerup og Georg Axelsen
genvalgt.

Som revisorer nyvalgtes
Laura Madsen og Dorthe
Schmidt, som afløser

Store resultatet
I sin sidste beretning
nævnte Andreas Asmussen,
at man i bestyrelsen i fællesskab havde nået mange
mål.

”Vi har flyttet lidt rundt
og fik endeligt vort eget
hus ”Patsches Hus” på
Præstegårdsvej, som vi alle
med omhu hærger om. På
arkivet er vi nået et langt
stykke vej med at få indtastet vore arkivalier og billeder på systemet Arkibas.
Der er lang vej endnu, men
en stor tak til vore ihærdige
medarbejdere for jeres indsats også på dette område”,
sagde Andreas Asmussen,
som takkede for et mangeårigt godt og konstruktivt
samarbejde i bestyrelsen, og
ønskede alt godt i arbejdet
fremover.
”Selv om jeg forlader
bestyrelsen forlader jeg ikke
lokalhistorien. Her er der
stadigvæk mange historiske
oplysninger, som jeg er i
gang med at få nedskrevet”,
sagde Andreas Asmussen. 

Gymnaster på gulvet i Bovrup
Af Gunnar Hattesen

Bovrup-Varnæs
Idrætsforening holder
lørdag den 28. februar
kl. 10 - 13 deres årlige
gymnastikopvisning på
Sundeved Efterskole,
Bovrup Storegade 5 i
Bovrup.
Holdene har hen over

vinteren arbejdet med en
masse spændende ting, som
de glæder sig til at vise frem
for forældre, bedsteforældre
og venner.
”Vores gymnastikafdeling spænder vidt. Vores
yngste deltagere på ca. 1 år
kommer til forældre-barn
gymnastik med deres
forældre og vores ældste
gymnast er 60+. Her ind i

FELSTED KIRKE

Sæsonarbejder
på kirkegård

Felsted kirkegård søger en sæsonarbejder,
til kirkegården, med tiltrædelse

7. april 2015.

Vi forventer følgende:
Gerne erfaring fra kirkegård
Pli i forhold til at arbejde på en kirkegård
Arbejde selvstændigt, og i team
Løn efter overenskomst.
Ansøgningen stiles til:
Felsted kirke
Kirkevej 15
6200 Aabenraa
Yderligere information
kan fås ved henvendelse
til graver Torben Jessen
på tlf: 74 68 50 78
Ansøgningsfrist
6. marts 2015.

powertumblere”, tilføjer
Bodil N. Wilhelmsen.
Under gymnastikopvisningen får BVIF besøg af
hele tre gæstehold. Det er
DGI Sønderjyllands Mini
Rep, Hoptrup Efterskoles
Dance Team og Sundeved
Efterskole. 

mellem tilbyder vi rytme,
spring, cross og powertumbling” fortæller Bodil
N. Wilhelmsen.
”Vores powertumblere
deltager i konkurrencer og
kommer ofte hjem med
gode placeringer. Når de
går på gulvet holder alle
vejret. For tiden har vi en
af vores gymnaster med
på talent landsholdet for

Ko blev indfanget
En ko gik søndag eftermiddag i rabatten ved den sønderjyske motorvej omkring
afkørslen til Sønderborgmotorvejen ved Kliplev.

Politiet fandt koens ejer,
og det lykkedes landmanden lidt senere at indfange
sit kreatur. 

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

Nedbrydning og Entreprenør

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

www.genbrugstoemmerhandel.dk
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Mou Suppe

4

Hønsekød eller
Oksekød
1000 g. FROST

Lurpak Smør

stærke

Frit valg

10,-

Vi sikrer dig de
bedste priser

250 g
Kg pris v/1 stk. 36,00

9,-

Wasa Knækbrød
Rågi, Sport eller
Delikatesse
270-275 g.

Frit valg

10,-

Danæg Frilandsæg
M/L
10 stk.

18,-

Den Lune Bager
Stort franskbrød
Formbrød eller
rundt med birkes

pr. stk.

10,HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET DIN
MEDICIN I SUPER SPAR FELSTED

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbudene gælder fra onsdag den 25. februar til fredag den 27. februar
der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

16

ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL
A

BROAGER NYBØL LANDEVEJ 18

B

Charmerende villa med flot udsigt til Nybøl Nor

C

Mellem Nybøl og Broager er denne bolig beliggende i landligt idyl. Huset er opført i
D
1887, men er løbende blevet renoveret og vedligeholdt, og fremstår i dag med en
spændene indretning med charmerende detaljer, og der er i dele af huset synlige bjælker.
E

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

895.000
1.415
45.000
4.072/3.315

F

Sagsnr. 733
m2

Bolig
Stue/vær

NYHED

173
2/1

Grund
Opført

m2

G
1.514
1887

��SKB�K BOJS�OVVEJ 13
�ritliggende ejendom med man�
ge muligheder.
�å kilometer fra �råsten ligger denne ��
længet nedlagte landbrugsejendom i
rolige omgivelser. Huset fremstår med et
pænt køkken dog trænger resten af
ejendommen til en renovering. Huset har
mange indretningsmuligheder, med
delvis uudnyttet tagetage som byder på
mange muligheder. �jendommen
A
beliggende på en ���� m� stor grund, så
B
her er der dejlig god plads.
C

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

���B��
�NSKES

NYHED

S�øn landejendom med �a. 1�5 ha. jord til
A
�jendommen er de sidste par år blevet renoveret med bl.a. nyt køkken, nye
B
badeværelser samt en fantastisk skøn træterrasse. �jendommen er beliggende i landlige
C
omgivelser med udsigt ud over marker og kun få kilometer til �inkenæs by.

595.000
D
1.914
E
30.000
2.744/2.231

F

G

Sagsnr. �70
Bolig/�ld. m2 102/10
Stue/vær
1/2

R�NKEN�S VOLSBALLE 1

Grund m2
Opført

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

2.53�
1�25

�.�95.000
1.8�4
115.000
10.304/8.3��

D

Sagsnr. 722
Bolig m2
Stue/vær

17�
1/4

Grund m2
Opført

E
15.00�
1�00
F

G

BO�R�� BLANSVEJ 35

�GE �ARK G�ØN�O��VEJ 15

NY
PRIS
A
B
A

C

�andejendom med mange muligheder
�ilbagetrukket fra vejen ligger dette nedlagte landbrug med rødstensfacade. Huset er
beliggende på en ���� kvm. stor grund, hvor der ud over stuehuset er en ældre
staldbygning. �jendommen er dejligt beliggende i rolige omgivelser, med marker omkring
ejendommen. �ndvidere er ejendommen er centralt beliggende da der ca. er et kvarters
kørsel til �abenraa, �råsten og �ønderborg. �ra ejendommen er der kort afstand til
Bovrup som er en aktiv by med indkøbsmuligheder, børnehave. �ode busforbindelser fra
ejendommen til skolen som findes i nabobyen �arnæs.

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

GR�NGR��� �ØL�NGBJE�G 4

R�NS�O�E� S��ANDVEJ 1�

1.145.000
D
�.��0
E
�0.000
5.178/4.222

F

G

Sagsnr. 8��
Bolig m2
Stue/vær

143
2/2

Grund m2
Opført

�.�3�
1�34

Charmerende landsted i idyllis�e omgivelser
�eder du efter et idyllisk nedlagt landbrug med charmerende detaljer og omgivelser, er det
her lige noget for dig. Her får du et hus med stråtag, synlige bjælker i hele huset og god
udenomsplads, hvor det kun er fantasien der sætter grænser. Huset har et boligareal på
hele �1� kvm, der ud over er der en dejlig udestue samt ladebygning med garage, fyrrum
og hobbyrum. �jendommen har solenergi som er installeret i ��1�. �il huset hører�
�rusbelagt gårdsplads, udhus med lysthus og hønsehus, �rivhus, have med blomsterbede
og frugttræer, ladebygning.

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

945.000
1.�14
50.000
4.287/3.4�4

m2

Bolig
Stue/vær

157
2/1

Grund
Opført

m2

B

C

C

1.100
1850

�ni� ejendom med grund dire�te til fjorden med tilhørende ��� ha. til. D
Her får du en charmerende landejendom med masser af historie, skønne omgivelser og
E
�.� ha jord direkte ned til fjorden. �jendommen rummer i alt et boligareal på ��1 kvm,
F
så mulighederne er mange for at skabe det perfekte hjem til hele familien.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

�.995.000
5.�4�
200.000
17.8��/14.580

G

Sagsnr. 803
m2

Bolig
Stue/vær

3�1
2/8

Grund
Opført

m2

2�.330
1�2�

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

595.000
4�5
30.000
3.348/2.5�0

Vivi Westergaard Bossen
Trainee

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

Nicole Møller

6300@estate.dk

Sagsnr. 71�
Bolig/�ld. m2 210/12
Stue/vær
1/5

Grund m2
Opført

F

4.�50
1780
G

Byggegrund p� landet.
�rømmer du om en stor natur byggegrund med dyreliv i baghaven, der ikke ligger i et
parcelhuskvarter. �ode muligheder for friluftsliv og godt �,� ha jord tilligende, som
grænser op omkring byggegrunden.

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

D

E

A

B

G

Sagsnr. 74�

1.595.000
B
1.958
C
80.000
7.204/5.873

���SB�K SØNDE�BJE�GE 11

A

�dyllis� str�t��t hus
D
Her får du et hus i rolige og idylliske omgivelser, hvor du har skoven og de åbne marker
E
som nærmeste nabo. Huset er opført i 18�� men er blevet renoveret�ombygget i 1�8� og
F
fremsår i dag med stråtag, pudset facade og sprossevinduer

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

Ejendomsmægler, MDE

Kjeld Faaborg
Ejendomsmægler og Valuar, MDE

Sagsnr. 888
Grund m2

23.44�

