Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 12 17. marts 2015 7. årgang

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

Kørekort til bil kr. 7.000,GRÅSTEN
PADBORG

MC- kørekort
på 14 undervisningsdage
kr.

7.500,-

MC- teori i Åbenrå.

Coop
Bacon

MC kørsel starter i Kværs

Køhlers Køreskole
tlf. 21489496 ∙ www.koehlers.dk

Vores dumpeprocent i teori er 0%

1 pakke
Maks 6 pakker pr kunde

5,-

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

VI KAN HJÆLPE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El-installationer
Reparationer
Norman
Industriservice
Rudbeck
IHC/wireless
Varmepumpeservice
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer
Tyverisikring
Energirådgivning

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

GULV- & GARDINBUSSEN
Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

Jeg klargør også din
nye PC og flytter data
NYHED! Video-overvågning
på PC, tablet og smartphone

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

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

Se vores spændende

velværeaftener
på

enjoy-resorts.dk/velvaere

Åben alle ugens dage
enjoy marina
fiskenæs
RESORTS

Mød os på

enjoy resorts gråsten

www.enjoy-resorts.dk - Tlf. 73 65 42 21

Gardiner

Tæpper

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Trægulve

Fliser

RD !
BO N U
ER E
RV ED
SE ER
RE A L L

DER ER ALTID EN ANLEDNING

Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54

Se pinsesolen danse
Søndag den 24. maj fra kl. 8.00-11.00

Stort pinsemorgenmads/brunchbuffet
Pris pr. person
Børn u/12 år

168,kr.
84,-

kr.

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

15,-

GRÅSTEN · PADBORG
Frosne bønner
eller ærter

Kartofler
1 sæk

Wraps
Tex mex

Klovborg i
skiver

6-8 stk

mellemlagret 45+

1 pk

1 pk

1 stk

8,-

8,-

15,-

ALLE TILBUD
GÆLDER TORSDAG
FREDAG LØRDAG

Morgen æg

Coop
pålæg

Gælder kun
søndag
den 22. marts

10 stk str L

1 pakke

1 bakke

5,-

12,BAGEREN

GRÅSTEN

Maks 5 pr. kunde

BAGEREN

Ølandsbrød
UGENS BRØD
MANDAG TIL
TORSDAG

PADBORG

Glæd dig til vi åbner
vores nye butik
torsdag den 26. marts

24,Pr stk

Kom ned og se det spændende udvalg

SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

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

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage 8-19

Telefon 74 67 31 36
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Mens vi venter på
åbningsfesten!
Tilbuddene gælder fra torsdag den 19. marts til og med lørdag den 21. marts

4 stk

Koteletter

Entrecote

2 kg

800 g/ 4 stk

99,Engelske
bøffer

1 pakke

7995
Landgangs
brød

600 g

ALLE TILBUD
GÆLDER TORSDAG
FREDAG LØRDAG

4 stk

Ægge-rejer salat

1 pakke

Kun

99,-

25,Markrel
filet

Hjemmelavet

Hjemmelavet
rullepølse
Flere slags

100 gr

pr stk

Kun

13,-

14,-

20,-

Tilbuddende gælder fra torsdag den 19. marts til og med lørdag den 21. januar 2015 eller så længe lager haves. Annoncen er trykt med forbehold for trykfejl
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Gudstjenester og Aktiviteter
Søndag den 22. kl. 11.00 ............................................Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 22. kl. 19.30 ............................................Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

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

Mariæ bebudelsesdag - Søndag den 22. marts
Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke kl.11.00:
Koret Alferne, Koret Egene og Egernsund
kirkekor synger sammen til gudstjenesten.
Tørklæderne, som er designet og syet af
Inge Christensen, indvies den dag.

Aftengudstjeneste i Adsbøl kirke kl. 19.30:
Slotskoret synger med.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til
kaffe og samvær i klubhuset.

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

Gråsten Rådhus
sat til salg
Af Søren Gülck

Sønderborg Kommune
har valgt at sætte
Gråsten Rådhus til salg.
Pr. 1. oktober 2012 havde
bygningen en ejendoms
værdi på 12.1 mio. kr.
og grundværdien var på
634.800 kr.

Fhv. borgmester Bendt
Olesen (S) beklager, at
man i kommunen vælger at
sælge rådhuset.
”Det er bestemt ikke min
kop the, at man flytter
kommunale arbejdsplader
væk fra Gråsten.
Men på den anden
side, har Sønderborg
Kommune efter kommune

Mariæ bebudelsesdag
er den dag, hvor kirken fejrer, at Maria
fik besked om, at hun skulle blive gravid
og føde Jesus. Det var englen Gabriel,
der overbragte hende de overraskende
nyheder.

Dagen ligger altid den sidste søndag før
palmesøndag, ni måneder før juleaften.
Mariæ er en gammel form for ejefald
og betyder Marias. Det er altså Marias
bebudelsesdag.

HUSK
Sidste tilmelding til udflugten den 9 juni til
Nr. Lyndelse og Carl Nielsens barndomshjem efterfulgt af en middag i nærheden
af Odense Koncerthus er fredag den 20.
marts til Jonna Nielsen på tlf 31 68 58 76

sammenlægningen heller
ikke fået den rationali
seringsgevinst, der netop
var argumentet for kom
munesammenlægningen,
så skal man rationalisere, er
man nødsaget til at samle
arbejdspladserne, mener
Bendt Olesen, som dog
medgiver, at det vil være
en katastrofe for slotsbyen,
hvis det tidligere rådhus får
lov til at ligge øde hen som
spøgelsesbygning. 
Sønderborg Kommune har sat Gråsten Rådhus til salg, som rummer over 60 kommunale
arbejdspladser.
Foto Søren Gülck

FYLD
POSEN
FRA DET GODE HJØRNE

Sidste chance
÷50%
rabat

Vi giver nu ekstra

på alle udsalgs bøger

med sæsonaktuelle varer

UANSET FØRPRIS
KR.

500,-

MAKS. TRE DELE

Tilbuddet gælder kun tøj, ikke nye varer
og i forvejen nedsatte varer.
Personlig vejledning og service

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

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

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

Tilbuddet gælder alene bøgerne i butikken. Ikke gadevarer
GRÅSTEN BOGHANDEL
Sundsnæs 11 · 6300 Gråsten
Tlf. 74654422 · E-mail: 4890@bogpost.dk
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UGENS TILBUD

Delikatessen tilbyder

Så er vi klar med Slagterens
Hjemmelavede Grillpølser

Hakket Oksekød
8-12 % fedt

1/2 KG

16

95

Bl.a.
Culottesteg med sovs og Kartofler
Dansk Hakkebøf med bløde løg eller
Karbonade med sovs og kartofler

Grillpølser

17.

8 STYK

49

95

PR. BAKKE

FRIT VALG
Ribena
Solbærsaft

HUSK

ALTID FAST LAV PRIS
PÅ BØRNEMAD

Alm. eller light

1 LTR

17.-

Skjern Ost i skiver
400 gr.
45% mellemlagret

.
17

SPAR KR. 12,95

PR. PAKKE

1 stort Nybagt
Franskbrød

24

95

med eller uden birkes

7.12.- 15.- .7171.
Gråsten
Remoulade

800 GR

600 GR

SPAR KR. 14,95

SPAR KR. 6,00

STORT
UDVALG
I MIDDAGSRETTER

FRIT VALG

29

95

Faxe
Kondi
eller Pepsi

1.712.
2 LTR

+ PANT

Pindstrup
Pottemuld eller
plantesække
20 - 40 ltr.

TÀ 2 POSER

25.PR. STYK 14,95

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 17. marts til og med fredag den 20. marts 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
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Elsebeth fejrer

20 års jubilæum
i Profil Optik i Gråsten

Elsebeth Christmas Møller

Foto Søren Gülck

Elsebeth hjælper
folk, så de kan se
spindelvæv
Det markerer vi med

20%
RABAT
på alle briller
i butikken
Proﬁl Optik Gråsten · Slotsgade 4 · 6300 · Gråsten · Tlf. 7465 2516

(Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter)

Brille-branchen har
udviklet sig en del gennem de 20 år optiker
Elsebeth Christmas
Møller har været med i
Gråsten.
Tilfredsstillelsen er der hver
gang. Hver gang optiker
Elsebeth Christmas Møller
sætter et par spritnye briller på en kundes næsetip
og kunden så bryder ud i
"Næhh", "Ihh" og "Åhh".
For det er stort, når ens
syn med et slag forbedres.
Når man pludselig kan
se, at muren på hjørnebygningen i Nygade ved Profil
Optik består af mursten
med mørtel imellem. AT
kommunen halter lidt bagefter med at fjerne græsset
mellem fliserne "alt det",
som tidligere bare lå hen
som en eller anden diffus
masse.
Elsebeth Christmas
Møller fejrer 1. april 20 års
jubilæum i Profil Optik i
Gråsten, og hun er glad for,
at hun hjælper folk med at
kunne se spindelvævet.
"Det er en ny oplevelse for
mange, når de bliver klar
over, hvordan deres syn er
forbedret", siger Elsebeth

Christmas Møller, der fejrer
20-års jubilæet som optiker
i Gråsten med at give 20%
rabat i butikken.
Stor udvikling
Det er en branche, der
har gennemgået en del
udvikling. Udbuddet af
briller og kontaktlinser
er større end nogensinde.
Kontaktlinserne har taget
en større del af kagen i forhold til dengang, Elsebeth
Christmas Møller begyndte
i faget.
Ligesom en større del af
salget af briller og linser
foregår via abonnementer.
Tidligere kørte forretningen i Gråsten med
forholdsvis få modeller
i tre-fire størrelser. I dag
udskiftes stellene langt hyppigere. Og så er konkurrencen blevet skærpet med
discountbriller, grænse- og
nethandel.
Klarer sig
Profil Optik i Gråsten har
klaret sig. Og gennem årene har Elsebeth Christmas
Møller fået mere at lave.
Det hænger sammen med,
at forbrugernes krav til

service og tilstedeværelse
har været jævnt stigende.
I dag kan brilleglas meget
mere end de kunne tidligere. Og kontaktlinserne er
fulgt med. De laves nu også
progressive, fler-styrkede
og med hensynstagen til
bygningsfejl.
Nu er det helt almindeligt
at tale om daglinser, som
er noget mere behageligere
end tidligere tiders "klodser", man kom i øjnene.
I takt med den teknologiske udvikling er
forventningerne og kravene
til, hvad en optiker kunne
hjælpe med steget. I dag
råder Elsebeth Christmas
Møller og flere kameraer
og hjælpemidler til at kortlægge den enkelte kundes
specifikke behov.
"Nu er det enkelte brilleglas eller kontaktlinse
efterhånden blevet så individualiseret, at man taler
om, at opmåling og undersøgelse, der ligger til grund
for et par nye brilleglas
nærmest er som en slags
fingeraftryk. Det er noget
helt unikt", siger Elsebeth
Christmas Møller. 
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Elsebeth Christmas Møller

Foto Søren Gülck

Kongelige kunder i
Profil Optik
I Profil Optik i Gråsten
har Elsebeth Christmas
Møller kunder, som hun
har haft lige siden hun
begyndte i 1995.

Hun har fulgt familiers
udvikling. For når der tages
synsprøve er det ofte også
mulighed for at tale lidt
sammen.
Nu er hun efterhånden så

gammel i gårde, at nogle af
de børn, hun lavede briller
til, da de var små, kommer
tilbage til forretningen med
deres egne børn, som også
har brug for lidt hjælp med
synet.
"De tekniske hjælpemidler
er blevet bedre og vi kan i
højere grad tilgodese kundernes individuelle behov.
Men det grundlæggende

er stadig det samme. Vi
skal yde god service og
give kunderne en god
rådgivning", siger Elsebeth
Christmas Møller, som
glæder sig over, at Prinsesse
Anne Marie og Prinsesse
Benedikte er blandt kunderne under deres sommerophold på Gråsten Slot.. 

SE ALLE 24
COOL STYLES PÅ
profiloptik.dk

FASHION BRILLER
TIL CASUAL PRISER

1.398,Inklusive glas*

Jubifest hos Profil Optik
I de kommende dage
fejrer de i Profil Optik
i Nygade i Gråsten, at
Elsebeth Christmas
Møller har 20 års jubilæum. Selve kæden kan
fejre 43 års jubilæum.
Det var 18 optikere som
i 1972 dannede den

forening, der skulle blive til
Profil Optik blandt andet i
Gråsten.
Det der startede dengang
for 43 år siden har udviklet
sig til en kapitalkæde med
150 forretninger, hvor
Profil Optik i Gråsten er
den ene.
Rundt regnet hver fjerde

brille og linse, der bliver
solgt i Danmark, bliver
købt i Profil Optik.
Det er stadig den lokale
butik med den lokale optiker, der driver forretningen
med afsæt i det lokale
marked og med den lokale
forbruger for øje. 

Profil Optik Gråsten · Slotsgade 4 · 6300 · Gråsten · Tlf. 7465 2516
* Prisen inkluderer refleksbehandlede, standard-enkeltstyrkeglas +/- 6.
Prisen for tilsvarende flerstyrkeglas +/- 6 er 2.898 kr. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.
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v/Ilse Blom
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Felstedvej 21, Gråsten
Telefon 74 65 28 08 / 20 57 48 08

Fodpleje

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

Fodpleje
KLINIK

ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten

På bare tæer ind i foråret
Af Gunnar Hattesen

Træffes bedst mellem kl. 8-9

Tlf. 74 65 09 26
Udebehandling
foretages

Vi udsteder
gavekort
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Lærkens sang,
påskegækker og
gymnastikopvisning
i Ahlmannsparken er
sikre tegn på, at nu er
det forår.
Lørdag var det Gråsten
Idræts- og Gymnastik
forening, der holdt den

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

årlige gymnastikopvisning,
som samtidig var afslutningen på vinterens motion.
Og familie og venner
fulgte stolt med i spring
og rytmiske bevægelser på
gulvet. 
Det var glade og spændte
gymnaster, som var på
gulvet.

Foto Jimmy Christensen

kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

RING 74 65 17 48
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

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

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

Grafisk
tilrettelæggelse
Bogholder

Tlf. 36 95 99 36

Graphos Grafisk
Industrial Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

graasten-avis@graphos.dk

graasten-avis@graphos.dk

bogholder@graastenavis.dk

Jette Nørlund Pedersen
Telefon 51 51 94 13
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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

Din lokale håndværker
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Bent Christensen

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

Tømrer- & snedkerforretning ApS

MURERFORRETNING A/S
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

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

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




Hvis din bil
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
kunne vælge Nybygning
Nybygning
• Tilbygning ••Tagarbejde
• Badeværelser
Bygningskonstruktør,
murermester
• Tilbygning
Tagarbejde
• Badeværelser

ALLE BILTYPER OG BILMODELLER.
ALLE TYPER AF TRAILERE.

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

ALLE TYPER AF HAVE- OG
PARKMASKINER.

Belægning
••Reparationer
og aut. kloakmester
Belægning
Reparationer

Reparation og service
af alle bilmærker

Vi gennemfører opgaverne

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gisselmann

Annonce.indd 1

Kongevej 86, GråstenAnnonce.indd
· 74 65 01 701
Kirkegårdsvej 29 - 6300 Gråsten - Tlf.: 74 65 10 68 - www.gkv-auto.dk

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

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

tlf. 2323 7337
E’ Handymand fra Ketting
Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg
10:19

Side 1

mobil nr.: 2533 2182

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS
✔ Fugearbejde ✔ Forsikringsskader
✔ Termoruder

✔ Vinduer og døre

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser
Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

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

håndværk gennem 185 år

28-01-2010 08

HULMURSISOLERE

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

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

Bryllup og portræt
fotografering

28/08/13

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Egernsund Malerforretning

Gråsten Foto

DIT SERVICE. GRÅSTEN

Vimed
gennemfører
opgaverne
seriøsitet og præcision
med seriøsitet og præcision

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

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

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

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

TELEFON: 74 46 15 29

MOBIL: 40 35 55 29

EK el -service
www.bnisolering.dk

E-mail: mail@bnisolering.dk

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

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

Gang i Adsbøl
Af Søren Gülck

Der sker en masse
i Adsbøl. Det var en
tilfreds formand Pia
Feldstedt for Adsbøl
Borgerforening, der
kunne aflægge beretning på generalforsamlingen i Adsbøl Klubhus.
Pia Feldstedt omtalte
opsætningen af en hjertestarter ved skolen i Adsbøl.
Desuden vender den
gamle brandsprøjte, der
har stået på museum hjem
til det gamle sprøjtehus.
Derudover er der indsendt
forslag til stiplaner, så
Adsbøl bliver koblet

sammen med Gråstenstien
ved Nybøl Nor. Der vil
senere bliver indkaldt
til borgermøde, hvor en
ny udviklingsplanen for
Adsbøl skal drøftes og senere indgå i en helhedsplan
for Sønderborg Kommune.
Pia Feldstedt, Mona
Johannsen og John
Gregersen blev genvalgt til
bestyrelsen. Nyvalgt blev
Kasper Berg, som afløser
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Ellen Andersen, som ikke
ønskede genvalg.
Forsamlingen drøftede
den uheldige placering af
politiets fotovogn i landsbyen, en længere badebro,
cykelstier og et ønske om
et møde med Gråsten
Fjernvarme. 

Formand for Adsbøl
Borgerforening Pia Feldstedt
fik ros for det høje aktivitetsniveau. Foto Søren Gülck

LEJLIGHED UDLEJES
Nyistandsat lejlighed på 55 kvm. nær Ulsnæscentret
udlejes pr. 1 juni

VELKOMMEN TIL MICHELE
Salonens nye medarbejder og frisør

Husleje pr md. kr. 4500,- inkl. forbrug
3 mdr. depositum. Ingen husdyr

Book en tid
hos Michele næste gang
du skal til frisør

KONTAKT 21404785
Udlejning af
720 Attraktive boliger
beliggende
Alnor, Avnbøl, Blans, Gråsten,
Kværs, Nybøl, Rinkenæs,
Ullerup, Vester Sottrup
Informationer kan findes på:
www.graasten-bolig.dk
Tlf. 74 65 30 10

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

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

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

Make up artist

I DENNE UGE ER DER RABAT
PÅ ALLE JEANS I TØJEKSPERTEN
- DU BESTEMMER SELV HVOR MEGET DU VIL SPARE!

TA' 1 PAR - 10%

TA' 2 PAR - 20%

TA' 3 PAR - 30%
GÆLDER ONSDAG TORSDAG
FREDAG LØRDAG

ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER

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

Gråsten

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
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TILLYKKE

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

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:

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

1 HEL FEST TIL HALV PRIS

Høj promille
En 44-årig mand blev
mandag ved 16-tiden
standset af politiet, da han
kørte på knallert i Gråsten.
Manden var særdeles

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

Hej Mo Mo
og Ba Ba
på Dyntvej

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.

Et stort tillykke med jeres
store dag. Vi glæder os til
fredag eftermiddag.

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

al-deal.dk

beruset, og hans promille
blev målt til 3,75. Han har
indtil videre fået inddraget
retten til at køre knallert. 

Hilsen alle jeres lymler

Anne-Vibeke Lüthje holder den lille hundehvalp i sine arme.

Foto Jimmy Christensen

Guldbryllup
Astrid og Jens Jørgensen

Dyrkobbel 152, Gråsten,
kan fredag den 20. marts 2015
fejre guldbryllup
Der er morgensang kl. 08.00

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

ATLETIK FOR BØRN

Kære mor og far
I ønskes tillykke
med guldbrylluppet
på fredag den 20. marts
Vi glæder os til festen
Kærlig hilsen fra os alle i
Bov
Nybøl
Vester Sottrup

GRÅSTEN
BILLARD CLUB
indbyder til

Ordinær
Generalforsamling
Lørdag den 11. april kl. 14.00
I klublokalet i Ahlmannsparken
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Har du lyst til at udfordre dig selv i disciplinerne
længdespring, løb, boldkast, kuglestød, spydkast
og højdespring er atletik vejen frem.
Der er plads til både nybegyndere og øvede.
Vi giver dig mulighed for at få dig rørt på en
sjov måde sammen med andre og mulighed for
at konkurrere mod dig selv i form af, gennem
træningen, at forbedre dine personlige rekorder.
I løbet af sæsonen vil der være 5 nålestævner.
På disse stævner vil dine personlige resultater
udløse point, der kan udløse en bronze, sølv eller
guldnål. Udover nålestævne foregår der:
Regionsstævne (fra 8 år), Landsmesterskab
(fra 10 år – udtagelse), Regionsmesterskab (fra 10 år)
og Sønderjysk Børnemesterskaber (for alle).
Sæsonen løber fra marts til september.
Afslutningen markeres med et fællesarrangement.
Hilsen Else, Egon, Benjamin, Karuna

Storken er kommet
til Dalsmark
Uden for på vejen ved
Dalsmark Plejehjem i
Rinkenæs kan forbipasserende se en stork med

en baby. Det er imidlertid
en lille hundehvalp, som
beboerne har fået, og som
de er mget glade for. 

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

TEENDANCE FOR BØRN
Teendance i gymnastiksalen på
Gråsten skole for børn fra 4. klasse.
Teendance er forskellige dansestile som hiphop,
moderne dans, koreografier, freestyle og lege.
Hvis du er klar på en masse fed dans, et smil på læben
og sved på panden, så er teendance et hold for dig.

START:

START:

MANDAG DEN 23. MARTS 2015 KL. 17.00-18.30
PÅ STADION VED GRÅSTEN SKOLE
De 2 første gange træner vi fra kl. 17.00 til 18.00 i
gymnastiksalen på Gråsten skole
Kontingent kr. 375,Tilmelding via hjemmesiden: www.gig-graasten.dk
KOM OG VÆR’ MED!

TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 17.30 TIL 19.00
I GYMNASTIKSALEN PÅ GRÅSTEN SKOLE
Pris: kr. 175,Kontaktperson: Pernille Frederiksen tlf. 51 83 58 05
Sæsonen varer fra 7. april til 9. juni 2015
Tilmelding via GIG’s hjemmeside: www.gig-graasten.dk

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

FELSTED KIRKE

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 22. marts kl. 10.00
ved Oliver Karst

ADSBØL KIRKE

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 22. marts
Ingen gudstjeneste

Søndag den 22. marts kl. 10.30
ved Charlotte Rørdam Kristensen

Søndag den 22. marts kl. 10.00 ved Oliver Karst

BROAGER KIRKE

KVÆRS KIRKE

NYBØL KIRKE

Søndag den 22. marts kl. 10.00 ved Jan Unold

Søndag den 22. marts kl. 19.30
ved Jan Unold
Søndag den 22. marts kl. 9.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Onsdag den 22. marts
Ingen gudstjeneste

Søndag den 22. marts kl. 10.30
Korskirken ved Marianne Østergård kirkefrokost

VESTER SOTTRUP KIRKE

Søndag den 22. marts
Ingen gudstjeneste

KLIPLEV KIRKE

Søndag den 22. marts
Der henvises til Ullerup Kirke

Søndag den 22. marts kl. 10.30 Temagudstjeneste
ved Erik Lund-Petersen og Vibeke von Oldenburg

VARNÆS KIRKE

ULLERUP KIRKE

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 22. marts. Ingen gudstjeneste
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Hjertelig Tak
for blomster og deltagelse ved

Villy Nissen
begravelse
Familien

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
Der blev disket op med lækker mad ved borgermødet i Kværs.

Foto Jimmy Christensen

50 til borgermødet i Kværs
Af Christa Conradsen

Borgermødet for KværsTørsbøl-Snurom startede med fællesspisning,
hvor man kunne nyde
Carmen Christensens
velsmagende mad.
Derefter fulgte et oplæg
af Connie Skovbjerg,
landsbyråds-koordinator i
Sønderborg Kommune, om
emnet "udvikling eller afvikling" med efterfølgende
ide debat.
Der var mødt 50 mennesker op for at drøfte,
hvad der er af goder i vores
3-landsby-samfund og hvad

vi er stolte af. Der kom
mange emner frem. Det er
først og fremmest sammenhold og opbakning,, der
har været forudsætning for
de goder, vi kan fremvise.
Udviklingsplanen fra 2009
skulle ses efter, og en ny
udarbejdes.
Connie Skovbjergs sprudlende humør og optimisme
smittede af på forsamlingen. Der kom fine forslag,
der afspejler folks trivslen
ved at bo i et aktivt område
med en skøn og mangfoldig
natur og en central beliggenhed. Landsbyrådets
opgave er nu at samle op og
dirigere ideerne videre.

Syng med Vagn
Gråsten Ældreklub
får onsdag den 23.
marts kl. 14.45 i
Ahlmannsparken besøg
af Vagn Anders Hansen,
Rendbjerg,
Vagn Hansen har sunget og
spillet guitar i 45 år, og han
gør det allerhelst sammen
med andre mennesker.
"Fællessang er en god
tradition i vor kultur,

Dødsfald
Karin Schønebeck,
Gråsten, er død, 71 år. 

og en kilde til glæde og
berigelse af samværet", siger
Vagn Hansen forud for
arrangementet.
Vagn Hansen arbejder
mest med danske sange
- både gamle og nyere, så
hans program spænder
lige fra Kaj Munk til
Sigfred Pedersen over Otto

Indbrud
Ved et indbrud fredag aften
i en villa på Højmark i
Rinkenæs blev der stjålet
tre Svane-stole af designeren Arne Jacobsen. 

Valg
Den sidste del af aftenen
var afsat til landsbyrådets
generalforsamling.
Formanden Lilian Frees
Jensen omtalte i sin beretning bl.a. indvielsen af
Degnegårdspladsen med
stenpark den 1. juni 2014,
hvor der var mødt 100
mennesker.
En ny bestyrelse blev
valgt, hvor formanden
Lilian Frees Jensen, Kværs,
næstformand Christian
Rossen, Kværs, og Gerd
Conradsen, Kværs, var på
valg. Alle tre blev genvalgt.
Et 4. bestyrelsesmedlem,
Gunder Jensen, havde

Brandenburg og Benny
Andersen til Lars Lilholt
og Poul Krebs. Sangene er
enten kendte eller meget
nemme at lære.
Der kan også snige sig en
enkelt nordisk, engelsk eller
tysk sang ind og til tider i
egne oversættelser til dansk.

Vor kære

Hertha Nissen
er stille sovet ind
V.Sottrup,
den 10. marts 2015
På familiens vegne
Anita og Svend Åge
Bisættelsen
har fundet sted

trukket sig fra bestyrelsesarbejde på grund af mangel
på tid og blev erstattet
med Niels Peter Nielsen,
Tørsbøl.
Endvidere udvidedes bestyrelsen med to nye medlemmer. Det blev Bodil
Brunsgaard, Snurom, og
Kathrine Otzen, Tørsbøl.
Suppleanterne Ove
Lauritzen og Jens Good
blev genvalgt. Der blev
understreget, at bestyrelsesmøder er offentlige, det
vil sige alle interesserede
medlemmer kan møde op
til møderne. 

Der er lagt op til, at alle
kan få rørt stemmerne.
Samme eftermiddag
anmelder Hanne Næsborg
Andersen en god bog. 

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

En smuk
afsked...
”At opfylde ønskerne for de nærmeste
er vores vigtigste opgave”.
– Gitte og Steen Kristensen

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Tlf. 74 45 80 11
Tlf. 74 44 95 29
Tlf. 74 45 11 45

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk
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Axel Johnsen ny museumsinspektør på Sønderborg Slot
Af Gunnar Hattesen

45-årige Axel Johnsen
fra Gråsten bliver ny
museumsinspektør på
Sønderborg Slot.
Museum Sønderjylland
fik hele 63 ansøgninger til
stillingen som museumsinspektør på Sønderborg Slot.
Axel Johnsen er uddannet cand. mag. i
historie og tysk og har
tidligere arbejdet på bl.a.

Sønderborg Slot, Dansk
Centralbibliotek for
Sydslesvig, Landsarkivet i
Aabenraa og Koldinghus.
På Sønderborg Slot var han
1997-2001 vikar for Inge
Adriansen. Nu bliver han
hendes efterfølger. Axel
Johnsen er gift med Louise
og har tre børn.
Axel Johnsens har især
skrevet om grænselandets
historie efter 1920. Han
hovedværk er bogen
”Dannevirkemænd og

Europa

– det er også os
GÅHJEMMØDE

Ejderfolk”, som gav ham
PhD.-graden. Den handler
om kræfter i Danmark,
der arbejdede for at få
Sydslesvig til Danmark
efter 1920.
”Axel Johnsen forener
mange af de kompetencer,
vi har søgt efter”, siger den
daglige leder af Sønderborg
Slot, overinspektør Carsten
Porskrog Rasmussen.
”Han har både stor
erfaring som forsker og
som museumsmand, og

Landsformand for Europæisk Ungdom
Henrik Magnusson fortæller om, hvorfor vi
skal afskaffe retsforbeholdet og hvorfor vi skal
tilslutte os den fælles europæiske mønt, Euroen

Europæisk Ungdom i Sydjylland

så har han et stort kendskab til Sønderjyllands
nyere historie. Han har
både faglig tyngde og gode
formidlingsevner. Han har
arbejdet meget med at lave
udstillinger i et nutidigt
sprog og han er velskrivende”, nævner Carsten
Porskrog Rasmussen. 

Kommunal støtte til
Gråsten Forum
Af Herdis Thomsen

Tirsdag den 24. marts kl. 17.00
på Den Gamle Kro i Gråsten

Axel Johnsen bliver ny
museumsinspektør på
Sønderborg Slot. Arkivfoto

Det videre arbejde med
at styrke bosætning
og turisme i gråstenområdet har fået en
vitaminindsprøjtning i
form af 500.000 kr fra
Sønderborg Kommune
til Gråsten Forum.

En gruppe initiativrige
borgere i Gråsten og omegn
- samlet i Gråsten Forum
- har fået udarbejde en
masterplan, som udstikker
målsætninger for en positiv
udvikling og metoder til,
hvordan en sådan udvikling
kan opnås.
Målene er udtrykt i to
strategiske fokusområder,

nemlig øget bosætning
og øget turisme. Der er
ligeledes formuleret to
fyrtårnsprojekter - nemlig
opgradering af Ahlmanns
parken til et kultur- og
multihus og opgradering
af slotsgartneriet ved
Gråsten Slot til et besøgscenter med formidling om
Gråsten-æblet og den nære

relation til kongehuset som
omdrejningspunkter.
På tværs af de to målsætninger og fyrtårne mener
Gråsten Forum, at der
er brug for en målrettet
branding og synliggørelse
af Gråsten-området.
Netværksgruppen får til
opgave at udarbejde en plan
for, hvordan Masterplanen
for Gråsten-området udmøntes og et budget for i år
og årene frem til 2025, som
planen omfatter. 

Indkaldelse til

General
forsamling

Gråsten

Onsdag den 25. marts kl. 19.00
Gråsten Landbrugsskole

DIALOG BRUNCH
LØRDAG DEN 21. MARTS
Kom til let Brunch på
Caféodora, Toldbodgade 10, Gråsten
Første hold kl. 10 - næste hold kl. 11
Tal med os om det der lige nu, fylder i din lokale hverdag
Skatteministeren og Borgmesteren er
til rådighed under dialogen
Tilmelding på hs@elkuglen.dk. Der er
begrænset plads på maks. 50 personer.
– Alle er velkommen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DAGSORDEN

Valg af ordstyrer og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af årsrapport
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag (skal skriftlig meddeles
formanden 14 dage før generalforsamlingen)
Valg til bestyrelsen og suppleant
Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der

Foredrag ved
Peter Tanev
Kr. 50,- pr. medlem inkl. kaffe og kage
Adgangskort til generalforsamling samt foredrag
af Peter Tanev (kr. 50,- pr. medlem) kan købes
i kiosken mod fremvisning af medlemskort i
SuperBrugsens kiosk frem til den 20. marts
(Adgang til generalforsamlingen er gratis)

SuperBrugsen Gråsten

Tlf. 73 65 26 00

Broager
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OMBYGNINGSTILBUD
Tingleff kaffe
Guld

Hakket
oksekød

Nakkekoteletter
Ferske eller marinerede

6 - 10 %

Broager

Fast
Pris

ca. 1 kg

Under
½ pr is

1 kg

00
50

00
45

Kalkun
gorden bleu

4x500 gr

100

00

Tilbuddene gælder fra søndag d. 1. februar til og med lørdag d. 7. februar 2015

Kisbæk
rugbrød
Flere
varianter

10 stk

Pr. stk.

11

Rosso
Fuoco
eller
Blanco

Coop Sild

6x0,75 cl

00
199
E

L

I

K

E

S

S

00
25

Hørup pålægspakke
3x ½ pølse - 1 leverpostej
kartoffelspegepølse Madagaskarpølse
- kogt sardel

9995

10 stk

2x6 stk

E

N

00
25
B

A

G

E

R

A

F

15
D

00

E

L

I

N

G

E

ÅBNER ALLE UGENS DAGE KL. 7.30

Landgangsbrød
med 4 slags pålæg

Æble
marked

Spar
17,40

00
25
T

00
20

Vaffelis

400 - 720gr

A

3 flaske

95

Store
glas

D

Creme
fine

Spar
op til
11,00

00
45

Maks.
8 pakker
pr. kunde

Rundstykker
fra SuperBrugsen
Høruphav
Mange
varianter

Valnøddebrød

00
18
Brunsviger

pr. stk

3

00

Fr it
Valg

Tilbudet gælder hele marts måned

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 21. marts 2015. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

00
25

N
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BUI har 761 medlemmer
Af Søren Gülck

Medlemstallet
i Broagerlands
Ungdoms- og
Idrætsforening, BUI,
falder.
Ved udgangen af 2014 var
der 761 medlemmer af
BUI. Det var et fald på 122
i forhold til 2013, da medlemstallet var oppe på 883.
Det oplyste sekretæren
Lone Olsen, da hun

Pænt overskud
Økonomisk ligger BUI
lunt i svinget med et overskud på 228.000 kroner.
Foreningen råder over en
egenkapital på 1.380 millioner kroner. 

aflagde bestyrelsesberetningen på BUI’s
hovedgeneralforsamling.
BUI har i de seneste år
ikke haft nogen formand,
så det lå i Lone Olsens lod
at aflægge beretningen.
Lone Olsen nævnte, at
samarbejdet på tværs af
afdelingerne godt kunne
være bedre.
Det gjaldt ikke mindst,
når der skal skaffes frivillige
til at tegne OK benzinkort,
når der er kampagner.

BUI står stadig uden
formand efter generalforsamlingen i Broager-Hallen.

Foto Søren Gülck

Hurtigere internet i Broager
Af Gunnar Hattesen

Borgere og lokale virksomheder
på Broagerland får
mulighed for hurtigere
at hente data ned på
telefonen og bruge
internettet.

Kim’s Cykelservice

Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice

Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice

Kim's Cykelservice

v/ Kim Gottlieb

PROSHOP

SINCE 1953

De rosa R838

Vejl. pris komplet cykel

Fra kr.

17.999,-

De rosa Planet
Vejl. pris
komplet cykel

Fra kr.

De rosa New Idol
Vejl. pris
komplet cykel

Fra kr.

24.999,-

De rosa 888 SuperKing
Vejl. pris
komplet cykel

21.999,-

ÅBNINGSTIDER

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00

Fra kr.

27.999,-

Jeg henter
og bringer

www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17,

6310 Broager

Kim’s Cykelservice

Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice

Telefon 7444 9409
Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice

Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice

Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice Kim’s Cykelservice

Det er Telenor, som er i
gang med en række forbedringer af mobiledækning,

Telenors kunder, med 4G
parate mobiltelefoner, i en
radius af ca. 5 kilometer fra
masten vil opleve et hurtigt
internet på deres mobiltelefon og tablet. Signalet bør
fx kunne mærkes i Broager
by og Gråsten.
I marts er turen så kommet til masten på Midtballe
i Skelde, der ligeledes er
blevet opgraderet. Denne
mast er netop blevet

og nu er turen kommet til
Broagerland, hvor Telenors
kunder med 3G- og
4G-parate mobiltelefoner
vil mærke bedre mobilsamtaler og hurtigere mobilt
internet.
Telenors mast på Brovej
mellem Broager og
Egernsund blev allerede
i februar opgraderet med
det, der kaldes 4G-signal.
Det betyder i praksis at

Læserbrev

udstyret med et forbedret
3G-signal, der giver en
bedre dækning på både
mobilsamtaler og mobilt
internet. Denne type signal
forventes at kunne mærkes
i en radius op til 10 kilometer, så fx forventes borgere
i Broager by, Egernsund og
Dybbøl at kunne mærke
signalforbedringerne.
Hvor langt mobilmasternes signal vil kunne
mærkes, afhænger af hvilke
forhindringer signalet møder undervejs fra masten til
brugeren, det kan være høje
træer, bygninger og bakker,
der gør det vanskeligt for
signalet at nå frem. 

SFO-takst
bliver sat ned
Fornuften har endelig sejret
i Sønderborg Kommune.
Folkeskolereformen har
givet længere skoledage
til vores børn og dermed
kortere tid i SFO’en.
Faktisk er mange børn
kun i SFO’en 1-2 timer
om dagen og så er prisen
på 1824 kroner for høj.
Derfor gik Venstre til valg
med ønsket om at sænke
taksten på en SFO plads,
så pris og service passede
bedre sammen. Efter lang
tids pres på flertallet, er det
nu med gode argumenter

afholder den

Ordinære
Generalforsamling
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30
sted: Mødelokale Degnegården 2

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og protokolfører.
Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er Poul Erik Nissen,
Walther Jacobsen og Hermann Johannsen
(alle modtager genvalg)
På valg som suppleant er Alex Villadsen
(modtager genvalg)
5. Budget for det kommende år fremlægges
6. Idet der ikke er kommet nogle forslag, kan
forslag fremført under generalforsamling
ikke komme til afgørelse.
7. Eventuelt.
Med hensyn til et lille traktement efter generalforsamling
ønskes tilmelding via mail kontor@broager-vandvaerk.dk
eller pr. tlf. 74442107 senest den 19. marts.

Broager Vandværk Vand er livets kilde / skån miljøet
Klik ind på vandværkets hjemmeside www.broager-vandvaerk.dk

og forældreundersøgelser,
lykkedes Venstre at få
sænket taksten. Dermed
kan vi ses frem til at stoppe
den flugt som kommunens
SFO’er har oplevet siden
skolereformen blev implementeret. Prisen på en
SFO-plads er en afgørende
faktor for os forældre, og
det viser det sidste års
meget store fald i antallet
af børn som går i SFO med
alt tydelighed. Jeg vil gerne
rose medlemmer af Børnog Uddannelsesudvalget
for deres beslutning om at
støtte Venstres forslag.
Daniel Staugaard
1. suppleant for Venstre i
byrådet
Sundgade 6,
Egernsund

Revisor

53-årige Helle Pedersen,
Broager, er blevet ansat som
revisor i Sønderjyllands
Revisions hovedsæde i
Aabenraa. 
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Gymnastikopvisning
Søndag den 22. marts 2015
kl. 11.00
i Broager Hallen
Entré

Voksne kr. 20,Børn under 8. klasse GRATIS ADGANG
Få nogle hyggelige timer med
flot gymnastik og spring
Der kan købes mad og drikke i caféen
Vi glæder os til at se dig
BUI GYMNASTIKAFDELING

Ellen Trane Nørby gav en aktuel orientering om den politiske situation på Christiansborg.

Foto Jimmy Christensen

Venstre er klar til valget
Af Gunnar Hattesen

Broagerlands Venstre
holdt forleden generalforsamling hos Frk.
Jensen i Skelde. Her
kunne formanden Hans
Valdemar Moldt glæde
sig over en mindre
medlemsfremgang.

Folketingsmedlem Ellen
Trane Nørby kom i sit
politiske indlæg ind på en
liberalisering af planloven
så kommunerne bedre selv
kan styre udviklingen i
deres lokalområde og skabe
vækst og jobs.
Ellen Trane var
første taler og forlod

generalforsamlingen ved
20-tiden og kørte
med mand og barn
til København for at
have forhandlinger på
Christiansborg næste morgen kl. 7.00
Hans Valdemar
Moldt fortalte, at Ellen
Trane havde deltaget i

generalforsamlingen 9 af 10
gange de sidste 10 år, hvor
han har været formand.
Byrådsmedlem Claus
Klaris fortalte om Venstres
rolle i byrådet og om
hvordan Venstre prøver at
komme med konstruktive
politiske forslag ved hvert
byrådsmøde. 

Åbningstider
Mandag & tirsdag - Lukket
Onsdag - søndag - 12-17
Sct. Pauli 28 - 6310 Broager
Telefon 74 44 24 25
Mobil 40 79 16 47
jan@broagerantik.dk

Broager Lokalbestyrelse

Der var en god stemning på årsmødet.

Foto Flemming Æbelø.

75 til årsmøde i Ældre Sagen
Af Frede Andreasen

Ældre Sagen i Broager
samlede 75 deltagere til
årsmødet, hvor formanden
Mona Rathje orienteret
om og opfordret til at udbrede kendskabet til Ældre

Sagens telefonstjerne.
Det vil sige et telefonisk
tryghedsopkald 365 dage
om året. Denne ordning
er gratis for brugerne.
Kommer man ikke i kontakt med brugerne iværksættes en handleplan for at

Indbrud
Ved et indbrud i en villa på
Brovej i Broager blev der
stjålet en PH-koglelampe
og en sparegris.

Gerningsmændene havde
sat en stige op til 1. sal, og
var her kommet ind i huset
ved at brække en dør op. 

sikre, der ikke er tilstødt
noget. Ønsker man af blive
kontaktet hver morgen, kan
man tilmelde sig ved Karin
Johannsen tlf. 7444 2617.
På årsmødet blev der
orienteret om arbejdet i
projektgruppen omkring
indretning af medborgerhus i det tidligere rådhus i
Broager.
Årsmødet sluttede med et
billedshow af samtlige aktiviteter over året 2014. 

HØJER HJORTEFARM LEVERER BUFFET
9. APRIL I AULAEN BROAGER SKOLE, INDGANG FRA NEJSVEJ Buffet
af hjortekød, sprængt svinekam, blandet salat med dressing, 3-korns brød,
ﬂødekartoﬂer, kold kartoffelsalat og sovs.
Tidsramme: Ankomst fra kl. 17.00 og senest kl. 17.45. Menuen er klar
fra kl. 18.00. Swingbandet fra Rebbøl spiller fra kl. 18.00. I løbet af aftenen
amerikansk lotteri. Arrangementet slutter kl. 22.00.
Du/I medbringer: Enhver form for porcelæn, glas, bestik m.v. Ønskes kaffe
skal man selv medbringe - også kop. Drikkevarer som ved tidligere lignende
arrangementer. Tilmelding fra torsdag kl. 8.00 til Mona Rathje, tlf. 7444 2346
og senest den 31. marts. Pris kr. 125,- som betales til Broager Sparekasse
reg. nr. 9797 kontonr. 000-06-77183 senest den 1. april.
BAKKESANGERPIGERNE FRA KOLDING UNDERHOLDER
18. APRIL KL. 14.00 MØDELOKALET DEGNEGÅRDEN 4 piger synger,
1 spiller, der bliver også fællessang. Arrangementet vil være afbrudt af
kaffebord. Tilmelding fra torsdag kl. 8.00 til Mona Rathje tlf. 7444 2346
og senest den 14. april. Pris kr. 50,- som betales ved indgangen.
MØD OG HØR KOMMUNENS BORGMESTER
21. APRIL KL. 18.00 MØDELOKALET DEGNEGÅRDEN Erik Lauritzen
fortæller om sine visioner som borgmester – og om en kommune i balance.
Det var et slogan op til valget. Vi starter med 3 håndmadder. Kaffe med
tilbehør. Tilmelding til Mona Rathje tlf. 7444 2346 fra torsdag kl. 8.00 og
senest den 16. april. Pris kr. 50,- som betales ved indgangen.

Varmepumper
fra

STØT VORE SPONSORER – De støtter os
ARNE HADBERG

Møllegade 98 - 6310 Broager
Tlf. 74 44 24 04

Næste annonce forventes uge 17 her i Gråsten Avis.
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Sundeved

Gymnastikopvisning vakte glæde
Af Gunnar Hattesen

Der var masser af smil
på gulvet og blandt
tilskuerne, da Sundeved
Gymnastikforening forleden holdt gymnastikopvisning i Sundevedhallen.
Holdene viste et udpluk
af, hvad de har fået
vinteren til at gå med

og programmet bød på
børnegymnastik, spring og
rytme. 

Det blev en fantastisk
opvisning, hvor
Sundevedhallen var fyldt op.

Foto Jimmy Christensen

Messe i Nybøl
på søndag
Husk at Nybøl Idrætsforening holder
sin årlige lokale messe

Søndag den 22. marts kl. 10.00 - 15.00
på Nybøl Skole
Læg søndagsturen forbi og se, om ikke der
skulle være noget godt for dig og din familie

Nybøl Idrætsforening

Sundeved
Husholdningsforening
afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Forårsudstilling
Lørdag den 21. marts kl. 10-15
på Nydamskolen i Vester Sottrup

Mandag den 13. april kl. 19.30
på Forsamlingsgaarden Sundeved (L-lokalet)

Følg skiltene fra P-pladsen på skolen.
Der bliver vist et lille udpluk af vinterens aktiviteter.
Foreningen er vært ved en kop kaffe/te med hjemmebag.
Gratis entre

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER
– TING – TØJ
og gør et godt køb

Efter generalforsamlingen vil Alice Lassen, Akunålen,
Sottrupskov fortælle om akupunktur/Bowtech
Foreningen er vært ved kaffen

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

Velmødt
Bestyrelsen

Sundeved Husflid

FORÅRSVARER

FORÅRSVARER

FORÅRSVARER

90,SPAR 69,95

Begrænset
antal varer

SPOTPRIS

995

SPOTPRIS

649
Havegødning
NPK 12-3-10 S, 15 kg
(Restlager)
Den optimalehavegødning til stort
set alle planter. God balance mellem
N, P og K og samtidig er varen klorfattig dvs. ikke så hård ved planterne. Perfekt gødning til kartoflerne.
S, B, Mn, Zn, Mo.
Normalpris pr. stk. 159,95

95

AL-Ko Comfort
32.3 VLE
CombiCare (3 i 1)

SPOTVARE

BEGRÆNSET
PARTI

Få en grøn og velplejet
græsplæne året rundt
med en vertikalskæring
og luftning med én og
samme maskine. Arbejdsdybden kan indstilles i et
af de fem trin. Forhandles
kun i Land & Fritid.

Land & Fritid • Rødekro, Mjølsvej 60, 6230 Rødekro, tlf. 33685290 • Skærbæk, Industrivej 36 6780 Skærbæk, tlf. 33685360
Fjelstrup, Gammelbyvej 5, 6100 Haderslev, tlf. 33685475 • Sundeved, Højsvej 1, 6400 Sønderborg, tlf. 33685385
Tilbuddene er gældende så længe lager haves.

Plantesæk, 50 liter
Plantesæk som er særdeles
egnet til udplantning af
tomater, agurk, peber og
meget mere. Plantesækken
lægges i kapilærkasse for, at
opnå det optimale resultat

den 18. marts kl. 14.30 i
Ahlmannsparken.
Formanden Ebbe
Johansen aflægger
beretning.
Efter årsmødet serveres
smørrebrød og en øl eller

Direktør i Gråsten Andelsboligforening, Peder
Damgaard, er blevet
valgt til ny næstformand
i Sydbank, der er Danmarks fjerdestørste bank.
Han har siddet i Sydbanks bestyrelse siden
2006.

Af Gunnar Hattesen

Bente og Peter Kragh
i Rinkenæs har for 20.
gang været i Australien
for at besøge deres søn,
Bjarne, der driver den
største fysioterapeutklinik i Canberra, der er
Australiens hovedstad.

Gråsten Ældreklub havde
en god eftermiddag, da
Niels Holck, Løjt Kirkeby,
fortalte om de forskellige
dialekter. Der blev sunget
sange fra højskolesangbogen, hvor dialekterne
indgik.
Niels Holck fortalte
om det danske sprog, og
om alle de påvirkninger
sproget har fra den ørige
verden. Det danske sprog
er rigtig godt rustet til at
bestå i tiden fremover, Niels
Holck mener derimod, at
dialekterne er i fare for at
forsvinde. Den sønderjyske
dialekt er en af de dialekter,
som klarer sig bedst. 

Hen ved 700 mennesker har købt billet til
foredraget med hjerneforskeren Peter Lund
Madsen onsdag aften i
Ahlmannsparken.
Adm. direktør Thorben
G. Jensen, ipnordic, var
fredag på forsiden af
Børsen. Årsagen var, at
han ønskede at protestere
imod, at SR-regeringen
har fundet en ½ milliard
kroner årligt hos familiefirmaer, som skal betale
regeringens vækstpakke.
Der skulle gå 45 år, før
Carl Madsens Vognmandsforretning i Rinkenæs for første gang
investerede i en Iveco.
Men for nylig fik vognmandsfirmaet, der blev
etableret i 1970, leveret
to nye trækkere i italiensk design.
Lilian Frees Jensen, Christian Rossen, Gerd Conradsen, Ove Lauritzen og
Jens Good blev genvalgt,
da Landsbyrådet i Kværs,
Tørsbøl og Snurom holdt
generalforsamling.
Nyvalgt til bestyrelsen
blev Niels Peter Nielsen,
Bodil Brunsgaard og Katrine Otzen. Gunder P.
Jensen ønskede at træde
ud af bestyrelsen.
Mogens P.C. Jacobsen
har haft en artikel i Kristeligt Dagblad, hvor han
fortæller om, at de faldne
fra 2. Verdenskrig hvert
år mindes i Gråsten. 

Der skal vælges et nyt
bestyrelsesmedlem og
2 nye suppleanter, når
Ældre Sagen i Gråsten
holder årsmøde onsdag

vand for 50 kr. Derfor
er der tilmelding til Ulla
Gerer på tlf. 7465 0120.
Der udleveres bestilte og
betalte billetter til Varde
Sommerspil. 

Dialekter Udskiftning
Der skal ske en udskiftning i bestyrelsen, når
Flensborg Fjords Kunst- og
Kulturforening holder
generalforsamling torsdag
den 26. marts kl. 19.00 på
Gråsten Landbrugsskole.

På forhånd har Wilma
Frank, Marlies Rzadiewicz,
Petra Kuck og Kjeld Jensen,
meddelt, at de ikke ønsker
genvalg. Edel Nielsen modtager genvalg. 

LOPPEMARKED PÅ
TORVET I GRÅSTEN
Lørdag den 4. april fra kl. 10.00 - 16.00
Deltagelse er gratis

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk
74 65 11 40
Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

701057 806059

Årsmøde i Ældre Sagen

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”

Quorp Busser

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

Tilmelding hos Rådhuskiosken på tlf. 74 65 30 99
eller raadhuskioskengraasten@gmail.com
Tilmelding efter først-til-mølle-princip

Vind op til

3 millioner kroner
Arrangør:

Køb dit lod fraden 20. marts

N U I B O RG E

N

Vind op til

3 millioner
kroner
Køb dit lod
fra den 20. marts
hos
Gråsten Boghandel

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

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?
Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan indbringe. Lav provision ved udlejning.

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

Sønderhus Ferieboliger
v/ Jens S. Petersen
Tlf. 74 65 34 46 eller 25 79 75 43
E-mail: ferie@soenderhus.dk
www.soenderhus.dk

100412

Hørt i byen
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

GRÅSTEN �S�ERS��E� 15
�lot ejerlejlig�ed med udsigt og
uden bop�lspligt

�pændene ejerlejlighed med dejlig
beliggehed på Gråsten �avn og med en
�antastisk udsigt til vandet. �jerlejligheden
må ben�ttes til �eriebolig og
helårsbolig. �erieboligen er op�ørt som 2
1�2 etages gavlhuse e�ter inspiration �ra
beb�ggelse på �kagen �avn. �ejligheden
ligger på �ørst sal og har en spændene
indretning i 2 plan samt god udsigt.

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

NYHED

NYHED

1.995.000
�.�51
A
100.000
9.045/7.374
B

C

Sagsnr. 1008
Bolig m2
Stue/vær

GRÅSTEN BRINKEN 22

127
1/3

D

Etage
Opført

1 ��
2007
E

F

R�NKEN�S SE�RS�E� 38

G

�el�oldt �illa med naturs��n
udsigt.

��ggelig rødstensvilla beliggende �entralt
i �inkenæs. �ra husets stue og køkken er
der en dejlig udsigt til �inkenæs kirke og
�lensborg �jord. �uset har bevaret sin
gamle �harme, med a�høvlede gulve og
ludbehandlede lo�ter, hvilket bidrager til
den h�ggelige stemning, man �ornemmer i
huset. �em passelig �orhave og bag huset
er der anlagt en h�ggelig have med
bålsted og �lere solterrasser.

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

A
B
D
Centralt beliggende i Gårsten sælges denne velholdt bolig, med et boligareal på 102 m2,
E
dertil kommer der en dejlig udestue på 18 m2 samt en god muret garage. Boligen er
beliggende tæt på gode indkøbsmuligheder, naturskønne områder og meget mere. F

C

D

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

E
759

Grund m2
Opført

C

Centralt placeret bolig i Gråsten

950.000
A
1.�8�
B
50.000
4.327/3.524

Sagsnr. 1015
Bolig/�ld. m2 137/�9
Stue/vær
1/3

NYHED

1950
F

895.000
1.548
45.000
4.097/3.335

G

Sagsnr. 997
Bolig m2
Stue/vær

102
1/2

Grund m2
Opført

708
1973

G

R�NKEN�S ��R��� 9

�����RG S�N�ER�OSE�E� 50

NYHED

NYHED

A

�el�oldt familie�illa i Rin�en�s
� �inkenæs ligger denne præsentable �amilievilla som løbende er blevet vedligeholdt. �
�inkenæs �indes der skole, børnehave, gode �ritidsaktiviteter, samt naturskønne områder
og meget mere. �erudover der er ikke langt til Gråsten hvor der bl.a. �indes gode
indkøbsmuligheder. �ndvidere er der �ra �inkenæs kort a�stand til �ønderborg, �abenraa,
�lensborg samt motorvejen. Boligen indeholder bl.a. stort lækket alrum i åben �orbindelse
til køkken samt udgang til a�ten terrasse, pillebrændeovn, trappeopgang til 1 sal. dejlig
stor stue på 1. sal med udsigt til �jorden.

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

1.�95.000
B
1.951
C
�5.000
5.903/4.810

D

E

Sagsnr. 958
m2

Bolig
Stue/vær

20�
2/4

Grund
Opført

m2

F
1.07�
1980
G

T�t �ed �S�ndermose� i �adborg
Beliggende i et roligt og børnevenligt kvarter �inder vi denne velholdte bolig. �jendommen
er beliggende �å minutters gang �ra mosen ��øndermose�, som indb�der til mange gåture
og naturoplevelser. �erudover er ejendommen beliggende i �adborg, hvor vi �inder gode
indkøbsmuligheder, gode tog� og bus�orbindelser, børnehave og meget mere. �uset er
op�ørt i 1��� og �remstår i dag som en meget velholdt bolig med n�ere tag �ra 2012. �il
huset hører� �lisebelagt indkørsel til muret garage. �lot og velholdt have med terrasse,
blomsterbede samt redskabsskur.

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

945.000
1.511
A
50.000
4.317/3.519
B

C

Sagsnr. 1001
m2

Bolig
Stue/vær

125
1/3

Grund
Opført

m2

D

878
1975
E

F

EGERNS�N� SUN�E� �

GRÅSTEN ���EG�R�SKO� 20

G

�����RG RUNES�INGE� �

NY
PRIS

NY
PRIS

A
B

�ndfl�tnings�lar og �elbeliggende andelsbolig
A
� �gernsund er denne velholdte og ind�l�tningsklare andelsbolig beliggende. �ra
B
andelsboligen er der direkte ned til l�dbådhavnen. Boligen indeholder bl.a. et lækkert
C
køkken �ra 201� med l�st inventar og kogeø samt kig til �gensund havn.
Kontant
�dl. bolig�del�e

�95.000
4.490

Sagsnr. 972

D

m2

E

Bolig
Stue/vær

95
1/2

Opført

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

www.estate.dk

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

595.000
���
30.000
2.75�/2.241

F

Sagsnr. �31
Bolig/�ld.
Stue/vær

m2

114/30
1/3

Grund
Opført

m2

G

415
1938

�el�oldt bolig i �adborg med god plads til familien
A
Centralt i �adborg ligger dette velholdte par�elhus op�ørt i røde sten og �lot have med
B
�lotte blomsterbede og h�ggekroge. �er er kort a�stand til skole og gode
C
indkøbsmuligheder samt den sønderj�ske motorvej samt grænsen.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.�45.000
1.848
�5.000
5.�55/4.�11

G

Trainee

Nicole Møller

6300@estate.dk

D

Sagsnr. 851
Bolig/�ld.
Stue/vær

m2

185/8
1/5

Grund
Opført

m2

E
1.111

19�4
F

G

Vivi Westergaard Bossen

7465 0933
Sundnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten

199�
F

�illa med fantastis� udsigt
C
�er er det helt rette hus til dig der gerne vil bo i naturskønne omgivelser, med udsigt til
D
skov og ud over marker. �uset er løbende blevet renoveret med blandt andet n�e gavle i
E
200�, hulmursisoleret i 200�, n�e vinduer i 200�, n�t tag på garagen i 200� mv.

Ejendomsmægler, MDE

Kjeld Faaborg
Ejendomsmægler og Valuar, MDE

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

Bov
Uge 12 17. marts 2014 7. årgang

Det var næstformanden Eva Schmidt, som aflagde beretning i Ældre Sagen i Bov.

Foto Jimmy Christensen

Stor opbakning til Ældre Sagen i Bov
Af Gunnar Hattesen

Medlemsinteressen var
stor, da Ældre Sagens
lokalafdeling holdt årsmøde i Grænsehallerne
i Kruså.

Ikke færre end 70 medlemmer deltog i den store
lokalafdeling, som tæller
1844 medlemmer.
Det er en markant fremgang siden 2013. Dengang
var der 1745 medlemmer.
"Det må jo være fordi, vi

gør noget af det rigtige",
siger formanden Else Lund
Jessen. Det er blandt andet
tilbuddet om it-hjælp til
medlemmerne som noget af
det, der er populært.
Det var næstformanden
Eva Schmidt, som aflagde

beretningen, da formanden
var syg.
Eva Schmidt omtalte
en række faste aktiviteter
samt en række sociale
arrangementer.
Årsmødet bød på en
udskiftning i bestyrelsen,

idet Merete Schleef ikke
ønskede genvalg efter 11 år
i bestyrelsen. Nyvalgt blev
Rita Clausen, der hidtil har
været suppleant,
Genvalgt blev Annelise
Følster, Eva Schmidt og
Egon Kjær Pedersen.

Efter årsmødet viste Carl
Christiansen, Tønder,
smukke billeder fra
marsklandet og fortalte om
dem. 

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

Buffet

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

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

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

Hver aften alle ugens dage
fra kl. 17.30 - 21.30

Voksen

14,50€
Børn

t.o.m 10 år

7,00 €

KONFIRMATION-BRYLLUP-FØDSELSDAG
Kørekort til bil & motorcykel

Møllegade 2A, 6330 Padborg
John tlf. 28 44 00 59 / Lene tlf. 40 58 61 11
www.kocks.dk

Middagsåbnet fra 20 personer
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 - 0-461 71628

Lige ved
Zur Krone
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BOV OG HOLBØL
BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

SOGNE

HOLBØL
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 22. marts kl. 11.00
Musikgudstjeneste ved
Malene Højen Lundqvist

KOLLUND KIRKE
Søndag den 22. marts kl. 9.30
ved Malene Højen Lundqvist

HOLBØL KIRKE
Søndag den 22. marts kl. 19.30
ved Hanne Christensen

Dødsfald
Karla Marie Rasmussen,
Fårhus, er død, 99 år. 

BOV & HOL BØL SO GN E

Skataften
i Holbøl Stor tilfredshed med
leder af Rønshave
Bestyrelsen for Rønshaves Venner er trukket i arbejdstøjet.

Filminstruktør
Nils Malmrod

om ﬁlmen Sorg og Glæder

Det blev Jan Petersen,
Fårhus, som besatte 1.
pladsen med 2362 point,
da der blev delt skatkort ud
på Holbøl Landbohjem.
2. pladsen gik til Chr.
Skousen, Holbøl, med
2240 point, mens Jonny
Johannsen, Kollund, tog 3.
pladsen med 2144 point.
24 spillere deltog. 

Onsdag den 18 marts kl. 19.00
i Holbøl kirke
Aftenen indledes i Holbøl kirke og
fortsætter på Holbøl Landbohjem

Studiekreds

Den Lutherske reformation
ved Lars Henningsen

Torsdag den 19. marts
kl 19.30
i Kirkeladen Bov

Af Gunnar Hattesen

Hos ”Rønshaves venner” er der stor tilfredshed med lederen af
Rønshave Plejecenter,
Dorthe Soll.

Kollundhus Dit forsamlingshus

Visionsaften &
menighedsmøde

Tirsdag den 24. marts kl. 17 – 21.30
i Kirkeladen Bov
Mød op til et hyggeligt fyraftensmøde hvor du
kan være med til at lægge linjen for hvad der skal
ske i sognet i efterår 2015, men mest i 2016.
Har du nogle ideer tanker om hvad vi kan
gøre, bruge energi indenfor, dåbsoplæring,
gudstjenester, møder, koncerter, diakoni og
udvikling af kirkegården. Så mød op.
Der serveres varmt mad, kaﬀe og småkager,
det koster selvfølgelig ikke noget.
Har du spørgsmål så ring
til 2211 8282 eller 7467 0917.

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Rie Rabøl Jørgensen

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

Svend Hedegaard

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

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

Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke

Formanden takkede de
pårørende for deres store
opbakning, når der holdes
fest, ligeledes takkede hun
de ”frivillige hjælpere”.
”Tusind tak for hjælpen.
Jer kan vi ikke undvære.
Uden jer var der ingen
Vennekreds”, sagde Lis
Andreasen
Bestyrelsen består af
formanden Lis Andreasen,
næstformand Jonna Skau
og bestyrelsesmedlemmerne Birgit Petersen,
Jonna Andersen og Kirsten
Vinther, Suppleant er Erik
Asmussen. 

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Det gav formanden Lis
Andreasen udtryk for i sin
beretning på generalforsamlingen, som samlede 40
deltagere.
”Det er en glæde, at vi har
Dorthe Soll som leder af
vort plejecenter. Vi takker
hende for hendes måde
at give omsorg og glæde
på. Det giver tryghed og
stabilitet til beboerne i
hverdagen”, sagde Lis
Andreasen, som pegede på,
at hun gennem sin daglige
gang på Rønshave kunne
se, hvor meget det betyder
for beboerne med de arrangementer, der afholdes i
løbet af året.

Foto Jimmy Christensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Varnæs
Bovrup
Felsted
Vester Sottrup

redaktion@bovavis.dk

Kliplev

Bjerndrup

Kværs

Egernsund

OPLAG: 19.127

Holbøl

Rinkenæs

LEVERING:

Post Danmark

Fårhus

TRYK:

Frøslev

OTM Avistryk A/S

Gråsten

Bov
Padborg

Kruså

Kollund

Dybbøl

Broager

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
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

Grafisk tilrettelæggelse Grafisk tilrettelæggelse
Mediekonsulent
www.graphos.dk
www.graphos.dk
Sanne M.
Conchi García
Hans-Ole Nielsen
Damkjær
Telefon 36 95 99 36
Telefon 21 19 99 81
bovavis@graphos.dk
bovavis@graphos.dk
susanne@bovavis.dk
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Bov IF Atletik/Motion arrangerer
i samarbejde med Torvecentret
og SuperBrugsen i Padborg

Kvindeløb
Lørdag den 2. maj kl. 11.00

Den 6 km lange rute går gennem et
naturskønt og lidt bakket område.
Der er samtidig et 2 km Tøseløb
for tøser op til 12 år.

PADBORG

FORTRÆNING
Tre gange inden løbet:

Der var stor opbakning til generalforsamlingen i Brugerrådet på Valdemarshus.

Torsdag den 9. april, torsdag den 16. april
og den torsdag 23. april

Valdemarshus genvalgte
Mogens Thrane
Af Gunnar Hattesen

Mogens Thrane blev
genvalgt som formand
og Gisela Paulsen blev
genvalgt som sekretær,
da der var generalforsamling i Brugerrådet
på Valdemarshus i
Padborg.
Generalforsamlingen
samlede 91 mennesker,

og det var det absolut
største antal i Brugerrådets
historie.
Formand Mogens Thrane
aflage en fyldestgørende
beretning og takkede alle
de frivillige for deres
store indsats for huset.
Han sendte også en tak til
foreningerne i den sydlige
del af Aabenraa Kommune
for et godt samarbejde.

for alle, som ønsker at lære ruten at kende.
Alle gange med start kl. 18.00
fra Sport 1, Torvecentret

Bestyrelsen består fremover af Mogens Thrane,
forrmand, næstformand
Carlo Jensen, kasserer
Karin Andersen, sekretær
Giesela Paulsen, og Ernst
Benkjer som menigt
bestyrelsesmedlem.
Suppleanter blev Bodil
Clement og Heinz
Paulsen. 

På dagen er der mange
aktiviteter i Torvecentret,
butikkerne er åbne,
så tag familie
og venner med

Læs mere om løbet og tilmelding på:
http://bovifatletik.klub-modul.dk/cms
eller www.run2u.dk

Padborg
Torvecenter

OBS Ingen stavgængere eller hunde på ruten

AL DEAL: Syd- & Sønderjyllands nye DealSide

Vi gør en forskel

Kværs Kro byder i påskedagene
på skøn påskefrokost

Udsalg

Påsken byder traditionelt på god mad og
hygge med familien og vennerne. Men hvorfor
selv stå i køkkenet, når Kværs Kro tilbyder at
stå for maden – og så endda til halv pris!
Med mulighed for at vælge mellem 4 forskellige
dage, er der sikkert også en dag, der passer jer.

Vælge, om du ønsker at spise på Kværs Kro
enten langfredag den 3. april, påskelørdag
den 4. april, påskedag søndag den 5. april
eller 2. påskedag mandag den 6. april.

FORRETTER:
• Marinerede sild med karrysalat
• Æg og rejer
• Stegte sild
• Fiskefilet med remoulade og citron
• Leverpostej med champignon og bacon
• Tarteletter med høns i asparges
• Roastbeef med ristede løg
• Brød og smør

VARME RETTER:
• Lammekølle med rosmarinkartofler
og ratatouille grøntsager
• Oksecuvette med flødeporrekartofler
• Krydderstegte Kyllingelår
• Champignon-Ruccola-salat med feta
• Rødbede-æble-gulerodssalat
• Paprika-majs-salat + mixed salat
med dressing, flutes og sovs

MENU

kr.

129,00

Påskefrokosten starter kl. 11.30

DESSERTBUFFET:
• Ostefad
• Panna cotta
• Kringle

Før kr. 258,00

Se endnu flere gode tilbud på AL-DEAL.dk. Blandt andet:
Rasmussen Sko

Münchow Foto

Basepoint
Udsalg

kr.

200,00

MENU

kr.

Før kr. 300,00

Lækker og blød Clutch/skindtaske

Udsalg

82,80

Før kr. 138,00

Spis ude, hjemme hos dem selv!

Din genvej til ekstra gode tilbud

Udsalg
kr.

499,00
Før kr. 1099,00

Portrætfotografering

al- deal.dk
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Tillykke

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

VED DU, at dine gamle ting kan
hjælpe mennesker, der har det svært?
Varerne i vores butik bliver revet væk,
så vi modtager gerne gode brugte varer
som tøj, møbler, bøger, ting og sager.
Hele dødsboer afhentes gratis. Ring for
evt. afhentning.
Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17,
1. lør i md. 10-14.
Find os på Okslundvej 3, 6330 Padborg.
Tlf. 3091 3028.

Kritiker stifter komite:
Ny ledelse nødvendig
En af de skarpeste
kritikere af forstanderparret på Rønshoved
Højskole har stiftet
”Komiteen Rønshoveds
Venner”. Den skal
bl.a. arbejde for, at
Rønshoved Højskole får
en ny ledelse.
Bag initiativet står journalist Steen Ole Hedelund
Jørgensen fra Glamsbjerg
på Vestfyn. Han var
i februar-marts 2013
seniorelev på Rønshoved
Højskole, men blev
bortvist af forstander
Thue Kjærhus. Steen Ole
Hedelund Jørgensen har
aldrig fået en forklaring på
bortvisningen.
"Jeg har oplevet en ledelse
på Rønshoved Højskole,
der helt svarer til det, der
blev afdækket i Vestre
Landsret i den sag, som
Gråsten Avis/Bov Avis lige
har vundet. En ledelse,
der lever i en ”osteklokke”,
siger Steen Ole Hedelund
Jørgensen.
Han afviser kategorisk,
at hans initiativ er et

Steen Ole Hedelund
Jørgensen

hævntogt, fordi han blev
bortvist.
"Min datter har gået
på højskolen, så jeg har
en tilknytning netop til
denne højskole. Jeg er styret
af et ærligt ønske om at
redde Rønshoved Højskole.
Ledelsen er ved at køre
højskolen i sænk. Den har
mistet følingen med virkeligheden og fungerer fjernt
fra den demokratiske ånd,
som højskolen har været
baseret på.
Højskolen er truet
Målet med ”Komiteen
”Rønshoveds Venner” er at
modvirke den nedtur, der
aktuelt præger Rønshoved
Højskole. Officielle tal
viser, at elevtallet falder.
Færre søger højskolens
tilbud om de lange kurser,
og med faldende elevtal
falder statstilskuddet. Alene
fra 2013 til 2014 er statstilskuddet faldet med en halv
million kroner. Det svarer

Brand i villa
En villa på Skovglimt i
Kruså blev mandag middag i sidste uge raseret af
en brand. Der var ingen

PADBORG
ÅBENT ALLE DAGE 8.00-19.00

MADPLAN
TORSDAG

Dansk bøf med bløde løg

FREDAG

Lasagne

MANDAG

Fiskefrikadeller med sennepsovs

TIRSDAG

Farseret porrer

ONSDAG

Boller i karry

TORSDAG

Stroganoff med kartofelmos

KIROPRAKTISK KLINIK
Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg
Tlf. 74 67 10 11
www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

Lunt og lækkert

45,-

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30
Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

Komiteen åben for alle
”Komiteen Rønshoveds
Venner” er åben for alle,
der kan støtte forsøget på at
redde Rønshoved Højskole.
Vejen frem skal være en ny
ledelse, der kan udvikle og
udbyde nye tilbud til alle
aldersgrupper. Interesserede
kan på hjemmesiden www.
stohj.dk få adgang til
komiteen og deltage i dens
arbejde.
Personligt forsøger Steen
Ole Hedelund Jørgensen
at blive medlem af skolekredsen på Rønshoved
Højskole, så kritikken på
demokratisk og saglig vis
kan fremlægges på skolekredsens generalforsamling,
inden det er for sent.
Bestyrelsen for Rønshoved
Højskole har nægtet at
optage kritikeren som medlem af skolekredsen.
"Bestyrelsens respekt for
den demokratiske debat ser
ud til at være forsvundet.
Den nye komite vil så give
en anden platform for
den nødvendige debat om
fremtiden for Rønshoved
Højskole", siger Steen Ole
Hedelund Jørgensen. 

Nummerplade
Et sæt nummerpladder fra
en Kia blev natten til onsdag afmonteret og stjålet

på Vestervang i Smedeby.
Nummerpladerne lyder HF
33 489. 

Tyv overrasket
En ung tyv fik sig en slem
forskrækkelse, da han
tirsdag formiddag indfandt
sig på Nørregade i Padborg.
Tyven havde ikke regnet
med, at nogen af beboerne
var hjemme, men pludselig
stod en 86-årig mandlig
beboer foran manden, og

spurgte ham, hvad han
lavede i mandens hjem.
Fyren sagde, at han
ledte efter et sted, hvor han
kunne købe en hammer.
Da han smuttede af sted
fandt den 86-årige mand
ud af, at tyven havde taget
en guldkæde med sig. 

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene

Se også vores lækre

Hjemmelavede
retter til
mikrobølgeovnen

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

hjemme i huset, da ilden fik
fat. Der opstod brandskader i store dele af huset og
al indbo gik tabt. 

til et fald på ca. 10 pct. på
bare et år.
"Den meget højreorienterede dannelsesprofil på
Rønshoved Højskole, som
Nina og Thue Kjærhus står
for, appellerer ikke til unge
mennesker. Profilen må
ændres, og det tror jeg ikke
hverken forstanderparret
eller bestyrelsen magter.
Derfor har jeg i kølvandet på den dom i Vestre
Landsret, som netop er
gået forstanderparret og
bestyrelsen imod, opfordret
bestyrelsen til at afskedige
forstanderne og derefter
selv trække sig", siger Steen
Ole Hedelund Jørgensen.
"Der skal luftes ud på
Rønshoved Højskole. Der
lugter for meget af noget

elitært", mener den tidligere
journalist på TV-Avisen.

Vi søger frivillige
medarbejdere
Ring tlf. 7440 4800 eller tlf. 2647 7138
Vi ses Tværgade 1B

1 stk 39,95
2 stk 70,00

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 13.00 - 17.00
samt 1. lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00

Totalt nederlag til Nina og Thue Kjærhus
Gråsten Avis/Bov Avis
blev pure frifundet
i Vestre Landsret
i sag anlagt mod
avisen af Rønshoved
Højskole. ”En sejr for
ytringsfriheden”, siger
redaktøren.
Vestre Landsret har i en
dom frifundet ansvarshavende redaktør Gunnar
Hattesen, Gråsten Avis/Bov
Avis, i den sag om bagvaskelse, som forstanderne på
Rønshoved Højskole, Nina
og Thue Kjærhus, havde
anlagt.
Med dommen omstøder
Landsretten i Viborg på alle
punkter dommen fra byretten i Sønderborg. Samtidig
blev Nina og Thue Kjærhus
dømt til at betale sagens
omkostninger kr. 60.750.
Vestre Landsret begrunder
frifindelsen med hensynet
til ytringsfriheden og
skriver bl.a. i dommen,
at ”Pressen skal have
mulighed for at udøve dens
vigtige funktion som offentlighedens vagthund”.
Ytringsfrihed har sejret
Ansv. redaktør Gunnar
Hattesen, Gråsten Avis/Bov
Avis siger:
”Med den totale
frifindelse har ytringsfriheden sejret. Jeg gik til
Landsretten for at beskytte
journalisters ret og pligt til
at dække emner, de finder
relevante, når de på vegne
af læserne fungerer som
deres vagthund.
Her må medierne ikke
tøve, fordi en højskolen
ikke vil udtale sig om en
journalistisk sag eller ligefrem forsøger at forhindre
journalisters arbejde. Når
selvcensur opstår, har medierne svigtet deres opgaver.
Det er velbegrundet, at
offentligheden får information om forholdene på
en stor institution i lokalområdet, også når ledelsen
kritiseres. Det bakker
Landsretten op, og Gråsten
Avis/Bov Avis vil fortsat
dække kritisable forhold
på Rønshoved Højskole,
når det er journalistisk
relevant”, siger Gunnar
Hattesen.

Thue Kjærhus tabte i Vestre
Landsret.

Stort økonomisk tab
efter fejlslagen sag
Med den klare dom i
Landsretten har forstanderparret Nina og Thue
Kjærhus og bestyrelsen på
Rønshoved Højskole lidt
et dramatisk nederlag efter
tre års kostbar juridisk strid
med Gråsten Avis/Bov
Avis.
Den startede i foråret
2012, hvor forstanderne
stævnede avisen for bagvaskelse og injurier. I byretten
tabte forstanderparret i december 2013 bagvaskelsessagen, men Gråsten Avis/
Bov Avis blev i beskedent
omfang dømt for injurier.
Gunnar Hattesen ankede
sagen til Landsretten,
som nu har bakket ham
fuldstændig op med en klar
frifindelse.
I Landsretten blev
kritikken fra artikler og
læserbreve i Gråsten Avis/
Bov Avis dokumenteret
som rod i administrationen,
misinformation af bestyrelsen, kammeratlige samtaler,
politianmeldelser af naboer,
enerådige forstandere og
DDR-tilstande. Det var
helt i orden, at Gråsten
Avis/Bov Avis journalistisk
skrev om disse forhold,
konkluderer Landsretten.
Økonomisk er frifindelsen
en slem streg i regningen
for forstanderparret.
Landsretten har dømt
dem og ikke højskolen
til at betale 60.000 kr.
i sagsomkostninger til
Gråsten Avis/Bov Avis.
Dertil kommer regningen
til deres egen advokat.

Samlet skønnes det, at
forstanderparret Nina og
Thue Kjærhus har udløst
udgifter på ca. 200.000 kr.
i deres årelange forsøg på at
få dømt Gråsten Avis/Bov
Avis.
Det står uvist, om
Rønshoved Højskole, der
i forvejen er trængt med
vigende elevtal, faldende
statstilskud og et beskedent
overskud i 2014, vil overtage fakturaerne, betale
regningen til højskolens
advokat, og hvad det vil
betyde skattemæssigt for
forstanderne.
Til fuld oplysning om
sagen skal tilføjes, at der to
gange i den lange juridiske
strid er udarbejdet et forlig
mellem parternes advokater. Begge gange har Nina
og Thue Kjærhus nægtet at
godkende forliget. De ønskede i stedet for en dom.
Den fik de. Den gik dem
imod. Og de fik så en stor
regning.
Hverken Nina Kjærhus
eller Thue Kjærhus har
ønsket at kommentere
dommen i landsretten.
Dokumentation
– Landsrettens
begrundelse og resultat
Da landsrettens dom er af
stor principiel betydning
for journalister og danske
medier og dermed også for
avisens læsere, har avisen
besluttet ordret at gengive
dommens centrale dele:
”Straffelovens bestemmelser i § 267 til § 269
om injurier må læses
sammen med artikel 10

i Den Europæiske
Menneskeretskonvention,
som er inkorporeret i dansk
ret. Efter denne bestemmelse har enhver ret til
ytringsfrihed. Retten kan
dog underkastes sådanne
begrænsninger, som er
nødvendige i et demokratisk samfund bl.a. for – af
relevans for denne sag – at
beskytte andres gode navn
og rygte.
Den Europæiske Mennes
kerettighedsdomstol har
afsagt et stort antal domme
på området, og det fremgår heraf, at domstolen
tillægger pressens ret til
ytringsfrihed meget stor
betydning. Indgreb i pressens ret til ytringsfrihed
kræver således meget
tungtvejende grunde for at
kunne anses for nødvendig
i et demokratisk samfund.
Domstolen lægger vægt
på, at pressens opgave er
at videreformidle information og ideer om politiske
forhold og andre emner af
offentlig interesse. Pressen
skal have mulighed for at
udøve dens vigtige funktion som ”offentlighedens
vagthund”.
Den særlige beskyttelse,
som pressen nyder, omfatter efter domstolens praksis
ikke kun tilfælde, hvor en
journalist fremkommer
med egne ytringer, men
også tilfælde, hvor journalisten videreformidler andres
ytringer. Indgreb over for
en journalist, der bistår
med at udbrede udtalelser
fremsat af andre, antages
på en alvorlig måde at ville

hæmme pressens bidrag
til en debat af emner af
offentlig interesse, og vil
derfor ikke være tilladelige,
medmindre der foreligger
særlig tungtvejende grunde
til at gøre det.
Det antages, at hvis pressen alene gengiver andres
ærekrænkende ytringer,
skal der fremføres mere
tungtvejende grunde for
at indgrebet kan anses for
retfærdiggjort, end hvis
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pressen selv fremkommer
med udtalelserne.
Efter domstolens praksis
er beskyttelsen mod injurierende udtalelser størst,
når udtalelserne er rettet
mod privatpersoner, men
det følger også af praksis, at
private, der involveres i en
debat af offentlig interesse,
må tåle en større grad af
kritik end andre private.
Appellantens artikel
i Gråsten Avis for uge
14/2012 og læserbrevene i
aviserne for ugerne 15/2013
og 19/2013 angår de
indstævntes ledelse af
Rønshoved Højskole og må
således anses for et emne af
offentlig interesse.
Thi kendes for ret:
Appellanten, Gunnar
Hattesen, frifindes. De indstævnte, Nina Kjærhus og
Thue Kjærhus, skal betale
sagens omkostninger for
begge retter til appellanten
med 60.750 kr. 

VEJBÆKHUS
HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk
Vejbækvej 18, 6330 Padborg
Telf.: 2041 2009

FRIVILLIG PÅ OLDEMORSTOFT?
BLIV EN DEL AF ET
AKTIVT FÆLLESSKAB!
Kunne du tænke dig at
sysle med og måske
fortælle gæsterne om:
• Havebrug og frugtavl?
• Biavl og honningproduktion?
• Rundvisninger i landbrugsudstillingen?
• Samlingsarbejde?

Så kom forbi
museet og hør om
mulighederne!
Bovvej 2
i Padborg
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GYMNASTIK

Nyvalg i Kollundhus
Af Gunnar Hattesen

Forårsopvisning 2015
Ta’ familie og venner med til
forårsopvisningen i Grænsehal 3:

Lørdag den 21. marts
kl. 14.00
BOV IF Gymnastik har 9 hold
med til opvisningen.
Derudover kommer 2 gæstehold,
Aabenraa egnens mini mix og
Aabenraa egnens juniorhold
Se nærmere program på
www.bovif.dk ”gymnastik”
Entré kr. 30,–
Børn under 12 år gratis

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

Conni Iversen blev
nyvalgt til bestyrelsen for Kollundhus,
da der blev holdt
generalforsamling.
Hun afløser den hidtige
næstformand Paul Møller,
der ikke ønskede genvalg.
Generalforsamlingen
samlede godt 40 personer,
der først blev beværtet med
biks og bajer.
Formanden Frederik
Johannsen omtalte årets
aktiviteter i det lokale

forsamlingshus, og efter
beretningen var der en del
kommentarer – især kom
der mange gode nye ideer
fra de mange fremmødte.
Regnskabet der blev
fremlagt af kasserer Asger
Moos, som udviste et lille
underskud.
Formanden Frederik
Johannsen blev enstemmigt
genvalgt. Som suppleanter
blev Martin Christensen og
Mads Iversen valgt.
Aftenen sluttede med en

forsamlingshuset også kan
bruges til, da bestyrelsen
gerne ser udlejningsraten
stige et par grader. 

lystig snak frem og tilbage
over bordet omkring, hvad

Formanden Frederik
Johannsen aflagde beretning
på generalforsamlingen i
Kollundhus.

Foto Jimmy Christensen

Spændende sviptur til

Stockholm
og Helsinki

MANDAG

den 18. maj
til

TORSDAG
den 21. maj

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Efter opsamling kl. 8.00 i Ahlmannsparken i Gråsten kører vi med passende
pauser til Jönkøping, hvor vi forventer at være sidst på dagen.

Vi gør det nemt

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.

Madpakker ud af huset

Kl. 17.00 sejler vi med Silja-Line ud igennem Stockholms
smukke skærgård med kurs mod Helsinki.

3 halve stk.

30,-

Silja Lines færger er helt fantastiske. Der er mulighed for at nyde en lille ting på en af de
mange små listige steder, shoppe i forretningsgaden eller nyde udsigten under udsejlingen.
Om aftenen er der arrangeret en overdådig buffet med øl, vin og vand
- bagefter er der rig mulighed for at more sig.
ONSDAG DEN 20. MAJ får vi skibets store morgenbord inden vi lægger til kaj i Helsinki
- lige midt i byen. Her får vi en byrundtur, hvor vi skal se nogle af seværdighederne i
Helsinki. Vi skal bl.a. se Sibelius Parken og Fjellkirken, som er smukt bygget ind i fjeldet.
Der bliver også lidt tid på egen hånd, eks. vis til et besøg i strøggaderne i Helsinki. Kl. 17.00
sejler vi mod Stockholm. Om aftenen er der igen kæmpebuffet ombord på Silja Line.

Luksus smørrebrød
- bestilles 2 dage før

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,-

Smørrebrød

Tillæg for udvendig kahyt kr. 250,- pr. person
Prisen inkluderer:
3 overnatninger med morgenmad, heraf 2 på Silja Line’s færger
(samme kahyt hver vej), 1 x middag, 2 x buffet m/øl, vin og vand på Silja Line,
egen bus under hele turen, alle udflugter, rejselederbistand

pr. stk.

40,-

Tilmelding til
telefon 2116 0683

BovAvis

Foto: Yanan Li /mediabank.visitstockholm.com

pr. stk.

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

Hjemmelavet
sandwich
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Medlemskampagne
på Birkelund
Af Frederik Johannsen

På generalforsamlingen
i ”Birkelunds venner” i
Kollund måtte formanden
Anni Jacobsen konstatere,
at der var sket en mindre
medlemstilbagegang. Der
var afholdt 4-5 arrangementer til stor glæde for
såvel plejehjemmets beboere
som for de pårørende.
Medlemstilbagegangen
blev genstand for en del
debat blandt de fremmødte
og man endes om, at hver
især inden næste år skulle

Ballade
En 19-årig mand fra
Padborg optrådte lørdag
aften voldeligt foran et
diskotek på Skibbroen i
Aabenraa, og han råbte
også ukvemsord efter politiet. Han måtte derfor
overnatte i detentionen på
politigården i Aabenraa. 

forsøge at skaffe mindst et
aktivt medlem.
Samarbejdet med
Birkelunds personale var
gået formidabelt – især efter
den nye leder var tiltrådt.
Regnskabet udviste et
mindre underskud – men
det var ventet - da bestyrelsen havde besluttet at indkøbe en projektor til filmforevisninger for plejehjemmets beboere. Projektoren
var delvis finansieret af
venlige sponsorer, men for
at få den hurtigst muligt,

Udflugt til Føhr

havde foreningens kasse
lagt resten til.
Valg
Under valg var der genvalg
til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Valgt blev
Annemarie Jacobsen
samt Birthe Sørensen og
Birkelunds daglige leder
Dorthe Hansen. Som
suppleant blev Lilly Lykke
Kristensen genvalgt.
Revisor blev atter Mogens
Thrane og revisorsuppleant blev Anne Cathrine
Thrane. 

Alt inden for Grillmenuer
Burgere
Kylling
Pølser

Prøv vore
orginale

Græske Gyros
retter

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.
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.

Vi ses i

Hjemkomst ved 20-tiden.
Pris kr. 645,- , som inkl. bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

Din lokale Grill ved Brita Schmidt
Sønderborgvej 4 6340 Kruså
ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 10.00 TIL 21

Tilmelding på telefon 2116 0683
Bestil din mad på

BovAvis

74671910

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.

l
i
t
k
s
a
v
l
i
b
g
o
Olieskift

e
c
i
r
p
fair
Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift
fra

Bilvask
fra

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

200,-

BovAvis

39,-

med filter

til fair price

Dæk
Bremser
Reparationer
Altid fair price!

Nu laver vi også
dine dæk og
bremser til

FAIR PRICE
Kruså Servicecenter
Flensborgvej 4
Tlf. +45 74 67 03 78

Åbningstider
Man. - fre.
9.00 - 17.00
Lør.
9.00 - 14.00

Ingen
tidsbestilling

Hus og Have
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Klar til reparation af
fredede bygninger
Af Søren Gülck

De to murersvende,
Peter Johannsen og
Ronnie Fransson fra
Apos i Gråsten har
netop afsluttet en
treårig efteruddannelse
som restaureringshåndværkere.
De to murersvende Peter
Johannsen og Ronnie
Fransson har gennemført
en treårig uddannelse som
restaureringshåndværkere.

Foto Søren Gülck

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhuggeri

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

Weekendåbent
efter aftale

Og der er stor brug for
deres viden. For de gamle
håndværk og håndværksmestre glider stiller og
roligt ud i takt med, at nye
byggeskikke vinder frem.
Men stadig står der en
stor bygningsmasse tilbage,
som kræver uddannede
håndværkere, deriblandt
mange af landets kirker.
"Når de skal restaureres
kræver det viden om byggestil og de materialer der
blev brugt", lyder det fra
Peter Johannsen og Ronnie
Fransson, som lever op til
de strengeste krav omkring
bygningsrenovering.
"Det er en forholdsvis ny
uddannelse, som Syddansk
Erhvervsskole i Odense
tilbyder. Uddannelsen er

oprettet for netop at fastholde de gamle håndværkstraditioner og de specielle
teknikker, der ligger bag
håndværket, lyder det fra de
to murersvende.
Som den afsluttede prøve
byggede Peter Johannsen
og Ronnie Fransson en
model af kirketårnet på
Vester Sottrup Kirke.
De anvendte udelukkende
de gamle teknikker og materialer, som blev anvendt i
1200-tallet.
Apos i Gråsten har specialiseret sig i restaurering af
især den fredet bygningsmasse og har netop afsluttet
en større renoveringsopgave
af Kværs Kirke. 

Sisseck Boligudstyr forhandler Acrimo markiser og screens

Lys og skygge i hjemmet
og på terrassen

Acrimo markiser er fleksible
løsninger, der passer til
alle danske hjem
Acrimo har en bredt vifte af
terrassemarkiser. Det sikrer, at
der næsten altid er en markise,
der passer til netop dine ønsker
– og som passer til dit hus.
Udseende, bredde, udfald,
rullegardin og styring. Alle
markiser produceres individuelt,
så de passer til lige den
terrasse, den skal dække.
Alle modeller har kraftige arme,
kraftige fjedre og robuste
kæder eller wirer i leddene.
Både arme og montagebeslag
er fleksible og kan flyttes eller
tilpasses de aktuelle behov.
Desuden er alle modeller
meget servicevenlige.

SK P R O D U c E R E T

5 års

DA N

garant i

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG: 9.30 - 17.30
LØRDAG: 9.30 -12.30

Sisseck Boligudstyr ApS v/ Claus Sisseck
Nørregade 37-39 ∙ 6330 Padborg
Tlf. 74 67 19 54 ∙ Fax 74 67 52 06
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Kulturdag i Padborg
Af Gunnar Hattesen

Siden Bov Lokalråd
blev etableret i april
2014 er der blevet
arbejdet ihærdigt for at
sætte den tidligere Bov
Kommune på landkortet som et område, hvor
der er godt at bo og
arbejde.
Nu er én af de 7 grupper
under Lokalrådet – Kultur
gruppen – klar med deres
første arrangement, som er
Kulturdag 2015.
Formålet med arrangementet er at sætte fokus
på de mange frivillige
foreninger, der findes i den
tidligere Bov Kommune,
og det varierede udbud af
aktiviteter, de har.
”Vi tror ikke, at alle her
i kommunen er klar over,
hvor mange tilbud om
fritidsaktiviteter vi reelt har
og derfor vil vi gerne sætte
fokus på alle disse frivillige
foreninger”, siger Lone
Schmidt fra Bov Lokalråd.

Arrangementet løber
af stablen lørdag den 29.
august i og omkring Bov
Bibliotek, Bov Museum,
Torvecentret, Aktivitets
huset og Valdemarshus.
Her vil foreningerne vise,
hvad de kan tilbyde – lige
fra sport og idræt over sang
og musik til foredrag og
udflugter. For kommunens
borgere er Kulturdagen
alletiders chance for at
finde ud af, hvad man skal
”gå til” den kommende
vintersæson.
”Vi har inviteret alle de

frivillige foreninger i den
tidligere Bov Kommune, vi
har kunnet finde frem til –
og det er ca. 70 foreninger,
men skulle der være en forening, som er undgået vor
opmærksomhed, er man
meget velkommen til at
kontakte Kulturgruppen på
bovkulturdag@outlook.dk.”,
nævner Lone Schmidt,
som forventer sig meget af
Kulturdagen og håber på
stor opbakning fra både
foreningerne og borgerne. 

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen

Selvafhenterplads
Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen

Skovglimt 1, 6340 Kruså
Mobil +45 20 22 90 40
• +45
Harpet
muld
Tlf.
73 67 10 42
Fax.• +45
74 67 08 40
Støbesandog

•
•
•
•
•
•

NYHED – NYHED – NYHED
* Nedklipning af Hegn & Hække *
- Klippehøjde udføres efter kundens ønske.

Hegn & Rabat Klipning

- Hegnklipning m. Savklinger
- Rabatklipning m. Slagleklipper

Værkstedet tilbyder

- Slibning af kødhakker & køkkenknive
- Smedejerns opgaver såsom havelåger m.m.
Udføres efter kundens ønsker
Kontakt for Tilbud

Johan Jessen

Bækken

Tlf. 40.44.85.83

jjessen@mail.dk
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•

mix
Stabil og vejgrus
Bark flis
Havsand
Skærver - sorte og grå
Stenmel - sort og grå
Sten - diverse
Kom og kig!
Og meget andet

Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

en.dk
cobs n.dk
a
j
h
t
obse
enne
k j@ k n n e t h -j a c
.ke
www

Grønt er godt, men ikke på huset
Få iværksat en eﬀektiv algebehandling nu
af tag, gavle, facade og belægninger mv.

Lige nu tilbyder vi en

Effektiv algebehandling
af tage på max 300 kvm
Normalpris kr. 1495,for kun

kr.

995,alt inkl.

Tilbuddet gælder frem til den 15. april og er til alle
bygninger med maks. højde til tagrenden på 4,5 meter

JAKOB SKOTT
nu på 3. sæson i Gråsten

Du er også velkommen til at kontakte os for et uforbindende tilbud
på algebekæmpelse af anden belægningstype og murværk

Ring til os på tlf. 4268 6263
Find os på Facebook, og følg med i nyheder og tilbud

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott
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Trænger huset til maling? Et liv på Europas landeveje
Af Gunnar Hattesen

Eksportchauffør
Kurt Lund Nielsen,
Østerbækvej 8, Padborg
fylder søndag den 22.
marts 70 år.

Forårets
lys afslører
det

Han har et roligt gemyt,
men holder også af en snak
med andre mennesker, og
hans berøringsflade er stor.

Ring til Maler Ihle
og hør nærmere,
t
det er ikke så dyr
som du tror!

Kurt Lund Nielsen har
helt fra de unge år været
forbundet med lastbilernes
verden, og han er kendt
og afholdt af de mange
eksportchauffører, han har
mødt gennem mange år.
Han er født i Strib ved
Middelfart, og kom som
14-årig til Kruså. Som ung
blev han eksportchauffør
hos Jess Nielsen & Sønner,

105 så dilettant i Holbøl
Af Per Ihle

Der mødte ikke færre
end 105 mennesker op
for at overvære premieren
på dilettantstykket "Dr.
Hansens plasticklinik"

lørdag aften på Holbøl
Landbohjem.
Inden forestillingen nød
gæsterne en teaterbuffet.
Om eftermiddags var der
70 personer til generalprøve. Teaterstykket var rigtig

Padborg Glarmesterforretning
B il

Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk
info@goglas.dk
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Murer
Ombygning & fugning af hus
Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design

Træfældning

Vedligehold af have

Beskæring & Topkapning

Hækkeklipning

Stubfræsning

Åbningstider: mandag-fredag kl. 10 - 18

hue

Personlig trådløs belysning

Ændrer din måde at se lys på.

Opsætning af fliser

Træfældning

sjovt, og lattermusklerne
blev rørt.
Da der er en del unge
medvirkende i stykket,
var der også mange yngre
tilskuere, og det er en glædelig og positiv udvikling,
hvis man skal fastholde og
styrke det traditionsrige
dilettant i Holbøl.
Tirsdag d. 17 marts opføres stykket endnu en gang,
og der forventes atter fuldt
hus. 

g

&'Ejendoms'service'ApS!

nin

Natur!

74 67 03 00 eller 27 25 03 00

ra m

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

i nd

Døgntelefon

DANSKE MALERMESTRE

som var grundlagt af sin
far.
Senere kørte han til
Italien, Spanien og
Frankrig for EuroTrans og
Nielsen & Sørensen.
I mange år boede han i
Smedeby, men flyttede i
2003 til Østerbæk, hvor
familiens hunde er en del af
fritiden. 

Græsslåning
Ukrudtsbekæmpelse

Leg med tone, kontrast, hvidt
lys og et spektrum af farver
til at skabe den perfekte
stemningsbelysning.
Det hele kan gøres fra
din smart-enhed.
Se, hvad hue kan gøre for dig.

Tømrer
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

e en
nu lav ehold
e
d
e
r
e
n all
vedlig
Du ka r. sommer sæson
ved
nde
aftale en komme
d
til

Klaus Tranum

2047 5290

Dennis Lorenzen 2758 8750
Ejner Tranum

5050 8722

www.LTnatur.dk

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

Grill House flytter
Af Gunnar Hattesen

Der er mange kunder i
Grill House, og de skal
nu vende sig til, at Grill

House ligger et andet sted.
Om få dage flytter grillbaren 100 meter - hen til
Sønderborgvej 4 i Kruså.
Den gamle grillkiosk

Hus og have - Temasider

Anlæg foråret nu!

er blevet solgt for 1
krone, og det var en mand
i Holstebro, som købte
den. 

Jordarbejde, terrænreguleringer, grubning m.m.
Etablering af nye belægninger,
trapper og terrænmure.
Sætning af kantsten.
Asfaltarbejder.
Opsætning af terræninventar.
Alle former for beplantninger.
Græssåning / udlægning af rullegræs.
Etablering af blomsterenge og dækafgrøder.

Genvalg hos Socialdemokrater
På generalforsamlingen i
Socialdemokraterne i Bov
var der genvalg til Tage
Juul som kasserer, Helga

Nørgaard og Henning
Andersen.
Som suppleanter blev
Peter Søgaard Olesen og
Steen Hansen valgt.

Bestyrelsen består desuden af formanden Dieter
Hansen og Ulla Beck.

Service og vedligeholdelse
Klipning af græs.
Renholdelse af beplantninger og belægninger.
Klipning af hække.
Beskæring af roser, træer og buske.
Gødning af græs og planter.
Omplantning af stauder.
Bortskaffelse af haveaffald m.m.

Godt Håndværk
• Tagarbejde, reparationer og nyt
• Montering og reparation af
loft, gulve og vægge
• Opsætning af køkkener
• Tilbygninger
• Montering og reparation
af vinduer og døre
• Montering af hegn, med
speciale i balustradehegn
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Vi har en fast stab
af gartnere, som
udelukkende beskæftig
er
sig med pleje- og
vedligeholdelsesopg
aver.
Vi løser enhver
plejeopgave på
bedste måde.

Fej og sug
Den Professionelle
rengøringsløsning til
større og mindre arealer
P-pladser mv.

Ring på 23 39 54 26
og lad os få en snak om dit
næste byggeprojekt

Frank Sørensen

K. Sørensen Byg
- din vej til godt håndværk

– DIN ANLÆGSGARTNER

Juelsbjerg 13, Felsted · 6200 Aabenraa
Telefon 74686153 · Fax 74686198 · www.fs-aps.dk
Medlem af Danske Anlægsgartnere

ved Kristian Sørensen
Kirkegårdsvej 11 • 6300 Gråsten
Tlf. 23 39 54 26 • E-mail: kedde@k-s-byg.dk

HAR DU HAVEAFFALD I HAVEN
–SÅ AFHENTER VI MED KRAN
NEMT OG HURTIGT!

• Leveringsdygtig i alt til haven
• Stabilt grus, sand, støbesand – og mix
• Grus, sten, skærver, flis eller bark

LEVERING ME
L ASTBIL /KR D
AN

• Afhentning af haveaffald og flytning af brændsel
• Oprydning under og efter dit byggeri

OGSÅ
MED KR AN

• Container - åbne, store, små samt lukkede

Spølbækvej 4-6 | 6330 Padborg | Tlf: 74672790 | www.harm-mammen.dk | Post@Harm-Mammen.dk

Hus og Have
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Energirigtige
løsninger
sparer penge
•
•
•
•
•
•
•

Murer i 3
generationer

Nybyg og renoveringer
Badeværelser

Af Susanne M. Damkjær

Fliser og klinker

Solcelleanlæg
Energivenlig varmepumper
Pillefyr
Solvarmeanlæg
Berøringsfri amaturer
Ventilationsanlæg
Gaskedler

Da Peter Johansen i
1971 kom i lære i sin
fars murerfirma, var
det grundstenen til 3.
generation i Kliplev
Byggeforretning, der
blev lagt.

Garage og carporte
Kloakarbejde

Ring i dag og få gode forslag til hvordan vi
kan forbedre din energiregning i fremtiden

Fredslund
VVS
Fredslund
VVS
Aut. Gas- & Vand & VVS Tekniker
®

UD
RING OG FÅ ET GODT TILB
PÅ TELEFON 20 73 86 13

®

Aut. Gas- & Vand & VVS Tekniker

v/ Carsten Fredslund Iwersen
Felsted 6200 Aabenraa · Telefon + 45 2320 7231
v/ Carsten Fredslund Iwersen
mail@fredslundvvs · www.fredslundvvs.dk

Felsted 6200 Aabenraa · Telefon + 45 2320 7231
mail@fredslundvvs · www.fredslundvvs.dk

ved Murermester Peter Johansen

Temasider

Peter Johansen har i sin tid
som murermester haft 13
lærlinge, deriblandt hans
egen søn på 24 år, der på et
tidspunkt skal overtage forretningen, så den kan føres
videre i 4. generation. Han
har fortiden ingen lærlinge,
og har heller ikke foreløbige

planer om det.
Kliplev Byggeforretning
blev grundlagt i 1920,
da der blandt andet
blev bygget mange
landbrugsejendomme.
I dag har firmaet 3 ansatte, og de har travlt med
renoveringer, byggerier og
meget andet.
At folk ikke længere kan
få håndværkerfradraget,
kan Peter ikke mærke - han
har stadig nok at se til.
”Der er alligevel kun
ganske få der har benyttet
det“, siger en fornøjet Peter
Johansen. 

Kliplev Hovedgade 18, Kliplev · 6200 Aabenraa

Sønderjyllands
største udvalg

i kvalitetsklinker og fliser
Professionel rådgivning

FJERN alger og flisepest
En af vinterens store plager
Koncentreret
afrenser

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

70,-

2,5 l. afrenser
+ havesprøjte
SAMLET

75,-

kr.

Fliserens
2,5 l. Til fjernelse af
flisepest på beton,
sten og fliser

kr.

Thomas
Jeppesen

kr.

2,5 l. Decinficerer,
renser og rengører
de fleste overflader
udendørs

kr.

Godt Nytår

Havesprøjte

145,-

99,-

Hus og Have
Martin Bred ruster sig til
skærpet konkurrence
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

I 4 år har 35-årige
Martin Bred fra
Kiskelund ved Kruså
drevet VVS-firmaet
Bred VVS, som han
overtog efter sin far,
der i en lang årrække
selv har været indehaver af firmaet.
På de fire år, der er gået, er
der sket meget for den unge
VVS montør og installatør,
og tingene har ikke altid
været lige lette, men i dag
har firmaet en størrelse,
der passer både ansatte og
indehaver rigtig godt.
Med 14 ansatte og et godt
samarbejde med sin far, der
i dag selv driver et VVS
firma, kan Martin Bred

35-årige Martin Bred har
ordrebogen fyldt.

Foto Jimmy Christensen

bevare overblikket over sit
foretagende samtidigt med,
at han også har overskud
til at udfører sine opgaver
på bedste vis, være en god
leder og udøve en god service for firmaets kunder.
Selvom firmaet engang
var større, og selvom
Martin Bred før har haft
flere ansatte, er han i dag
yderst tilfreds med den

størrelse, hans firma har
fået.
Håndværkerfradrag
For fremtiden ønsker han
hverken at firmaet skal

Luft til luft-varmepumper
billige i drift og giver et rigtig godt indeklima

Samarbejdspartner:

Nyt

Vaillants luft/luft varmepumpe også kaldet
klimaanlæg er en rigtig
firmanavn
god løsning til dig, som gerne vil spare på
din
varmeregning og har
- samme
et mindre hus i et plan eller et sommerhus, som kører på elvarme.

Nyt firma
Bred VVS

gode
service

Günther Bred VVS ApS skifter navn
Jeg har valgt at ændre firmanavnet til Bred
VVS ApS. Det betyder ikke noget for den
service vi yder overfor vores kunder. Medarbejderne vil være de samme.
Vi har samtidig valgt at overdrage vores
gasservice til Gastech-Energi A/S.

Få op til
kr.

Kontakt os på telefon 74 67 15 12 eller
mail vvs@bred.dk hvis du ønsker at et
godt tilbud på en VVS-opgave, anlæg til
biobrændsel, et Geminox gasfyr, en CTC
varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

2000,-

I firmaet går det nemlig,
som det skal, og selvom
håndværkerfradraget p.t.
er faldet væk, kan Martin
Bred allerede nu se, at der
er opgaver nok til at beskæftige både ham selv og
de ansatte.

i tilskud, ved opsætning
De bedste hilsner fra
ifbm. eksisterende
Martin Bred
gas-eller oliefyr!

vokse yderligere eller at det
skal blive endnu mindre,
men i stedet ser han fremad
og er sikker på, at fremtiden for både ham selv og
firmaet er lys.

60 timers arbejdsuge
Selv sidder han størstedelen
af sine op mod 60 arbejdstimer ugentligt på kontoret,
hvor han laver tilbud til
kunderne, og det trives han
ganske godt med, men når
faget, som han altid har
vidst, at han skulle uddannes inden for, trækker lidt
for meget i ham, tager han
ud på akutopgaver, og det
er et dejligt afbræk i hans
travle hverdag.
VVS branchen ændrer sig
Siden Martin Bred for 11
år siden blev udlært hos et

Temasider

VVS firma i Kliplev har
branchen ændret sig meget.
I dag er der i langt mindre
grad store projekter for
mindre firmaer som Bred
VVS, og i stedet sender
Martin Bred mange af sine
ansatte ud på små opgaver
hos private kunder.
I dag laver mange private
også selv deres reparationer
og produkter, der før var
VVS branchen forbeholdt.
Derfor må selvstændige VVS installatører
som Martin Bred tænke
anderledes, når deres mænd
sendes på gaden, og hos
Bred VVS satser man
derfor 100 % på den gode
service og håndværk af
højeste kvalitet.
På den måde håber
Martin Bred på, at kunne
sikre sig en plads på markedet, og det ser på nuværende tidspunkt ud til at
lykkedes ganske godt. 

Det er begyndt
at dufte af forår
Dermed nærmer sæsonen sig for
al udendørs vedligeholdelse
af vinduer og døre,
facader, stern
og udhæng
Ring
og få et
e
uforpligtend
tilbud

Profilbillede

Pris fra

kr.
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12.500.incl. montering

Martin Bred
Bred VVS ApS

Monika Petersen
Malermester

Åbenråvej 41 Holbøl
6340 Kruså
Tlf: 28 18 80 77
mpmaler6340@gmail.com
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Bov

Din lokale håndværker
Livlig generalforsamling på
Rønshoved Højskole i vente
Skolekredsen på
Rønshoved Højskole
har indkaldt til generalforsamling nu på
søndag d. 22. marts
2015. Og meget tyder
på, at det bliver en livlig
generalforsamling.

Kloakservice
V
Vognmand

Kritikere af den nuværende ledelse på Rønshoved

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg
Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk
Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Højskole, forstanderteamet
Nina og Thue Kjærhus,
er utilfredse med ledelsesstilen, tilbuddene på
højskolen og det regnskab,
som generalforsamlingen
skal godkende.
En kritiker er medlem af
skolekredsen Erik Rettig fra
Flensborg. Han siger:
"Hvad med den store

advokatregning efter den
tabte sag mod Gråsten
Avis/Bov Avis? Hvem skal
betale den?"
Regnskabet for 2014, som
skolekredsen skal godkende
på generalforsamlingen på
søndag, viser et overskud på
337.000 kr. For at give et
retvisende billede af driften,
skal overskuddet korrigeres.

Skatkort på bordet
På Padborg skatklubs klubaften blev 1. runde vundet
af Vagn Christiansen,
Aabenraa, med 1284
point efterfulgt af Hans

E. Nissen, Bov, med 1089
point og Kaj Hansen,
Kollund, med 1047 point.
2. runde blev vundet af
Jes. P. Hansen, Gejlå, med

1516 point, og derefter
fulgte Carl Kristiansen,
Bov, med 1017 point og
Karl Christiansen, Tinglev,
med 1009 point.

Rønshoved Højskole har
nemlig solgt halvdelen af
højskolens jord til rugbrødsgiganten Kohberg
med hovedsæde i Aabenraa.
Grunden på ca. 4 hektarer
gav en ekstraordinær
engangsindtægt i 2014 på
162.000 kr. Derved ender
det reelle overskud på ca.
175.000 kr. 

Februar måneds spiller
blev Jes. P. Hansen, Gejlå,
med et gennemsnit på 1020
point. 

ALT I SALG
E/
SERVIC

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

AUT. INSTALL ATØR

ELEK TRISKE ARTIK LER

Alt indenfor hårde hvidevArer

Porte og automatik

Ring til Kim

Tømrer-, Snedkerog Glarmesterarbejde

Entreprenørservice

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

Tlf.
Fax
Mail

● Private ● Erhverv

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

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

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

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

Nyt - Renovering - stort eller småt

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

Din Kloakmester

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

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22
hhjensen-el@hhjensen-el.dk
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Filmen 9. april skildrer
træfningen ved Hokkerup
Pressefoto

Tur til

A.P. Møller Skolen
Onsdag den 22. april

"9. april" trækker i
disse dage tusindvis af
mennesker til biograferne. Filmen handler
om de højspændte
timer ved den dansktyske grænse 9. april
1940.
Filmen sætter fokus på en

dansk fortrop bestående af
cykel- og motorcykelafdelinger, der blev sendt ud i
felten for at bremse overmagtens pansrede kompagnier den skæbnesvangre
nat i 1940, da Europas
stærkeste hær invaderede
fra syd.
Da tyskerne angreb

Danmark 9. april 1940
brød de den ikke-angrebsaftale, som Danmark havde
indgået med Nazi-Tyskland
den 31. maj 1939.
Allerede den 4. april 1940
indløb den første tydelige
indberetning om et snarligt
angreb.
Den radikale

Iværksætterhus i Bov
bliver realitet
Af Gunnar Hattesen

Advokatfirmaet Birgit
Thomsen får efter påske
domicil i ejendommen
Hærvejen 9 i Bov.
Ejendommen bliver et

samlingspunkt for små
virksomheder, som kan leje
sig ind i enkeltkontorer i
ejendommen.
Det er Bov Lokalråd, som
i nogen tid har arbejdet
med at skabe et miljø for

iværksættere og mindre
virksomheder.

udenrigsminister Peter
Munch valgte at ignorere advarslen og fastholdt
neutralitetspolitikken.
Den 8. april kunne man
ikke længere overhøre
truslen.
Filmen starter 8. april,
hvor situationen er spændt.
I flere dage har krigsrygterne svirret, så forsvaret i
Sønderjylland er i højeste
beredskab.
Soldaterne får udleveret skarpt ammunition, nødrationer og
identifikationsmærker.
Kl. 4.15 overskrider de
tyske tropper grænsen, og
en flok soldater fra Søgård
Kaserne cykler blandt andet til Hokkerup, hvor der
finder en træfning sted. 

I ejendommen er der fire
lejemål, og de to er allerede
besat. Det bliver advokatkontoret Birgit Thomsen,
som skal stå som administrator af ordningen. 

AFGANG
Nybøl Kirke ................................kl. 9.00
Broager Kirke ..............................kl. 9.05
Elektrikeren, Egernsund .............kl. 9.10
Ahlmannsparken Gråsten ...........kl. 9.20
Bageren, Rinkenæs......................kl. 9.30
Kruså Bankocenter......................kl. .9.45
Bov Kro.......................................kl. 9.50
OK Tanken ved Omfartsvejen
i Padborg .....................................kl.10.00
Vi kører over grænsen til Askberg, der er en 98 meter
høj bakke i Hytten Bjerge, for at se Bismarckstatuen.
Efter middag kører vi tilbage til Slesvig, hvor vi får en rundvisning
på det nye danske gymnasium, A.P. Møller Skolen, der er en
gave til 430 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden.
Hjemkomst ved 17.00-tiden.
Pris 399 kr, som inkl. bus, middag, guide og
rundvisning på A.P. Møller Skolen
Tilmelding til Gråsten Avis Bov Avis
Tlf. 2116 0683

BovAvis

NYE ÅBNINGSTIDER
hos Tandlægerne i Harrislee

PR. 1. MARTS

holder vi åbent fra

8-18
Mandag til torsdag
Fredag 8 – 14

Danske tandlæger kun et lille smut
syd for grænsen. Midt i Harrislee.
Tæt på Fakta og Fleggaard

Tandlægerne

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

Karsten Voss & Jørgen Østerby
Vor der Koppe 1 • D-24955 Harrislee
Telefon 0049 461 78333 • Fax 0049 461 75764

Südermarkt 9
24937 Flensburg
Telefon 0461 24520

GRIECHISCHE TAVERNA
Holm 9 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon 0461 78918

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

Muh ligvis
Tror du vi får en
lækker steg til middag
i dag?

Han må gerne
ligge her ved mig

Se vores
konfirmations
tilbud på
basepoint.dk
Flyvepladsen 10, Vesterbæk
6330 Padborg
www.basepoint.dk
info@basepoint.dk

SELSKABER - MAD UD AF HUSET - DINER TRANSPORTABLE - SPIS UDE, HJEMME HOS DEM SELV

+45 4013 0699
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Lundtoft

Årsmøde i
Damms Gård
Af Gunnar Hattesen

Medborgerhuset Damms
Gård i Felsted har snart
været i drift 1 år og dermed
er det også blevet tid til at
holde generalforsamling.
Det sker mandag den 23.
marts kl. 19.00.
Formanden Jens
Hokkerup orienterer om

det første år med Damms
Gård som medborgerhus.
Derefter er der valg til
bestyrelsen. Jens Hokkerup
fortæller, at der skal vælges
nye medlemmer til flere
poster. Det hænger sammen med vedtægterne.
Det første år blev flere
medlemmer kun valgt for
1 år.

Nedbrydning og Entreprenør

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

www.genbrugstoemmerhandel.dk

”Jeg håber, at der er borgere, der har ideer til brugen
af Medborgerhuset Damms
Gård og som også har lyst
til at være med til at arbejde
for Medborgerhuset”, siger
Jens Hokkerup.
Efter generalforsamlingen
serveres et let traktement.
I tilknytning til generalforsamlingen, har bestyrelsen inviteret Marianne
Knudsgaard fra DGI til at
holde oplæg om, hvordan
man booker lokaler via
Conventus.
Marianne Knudsgaard vil
vise, hvordan man opretter
sig som bruger i Conventus
og hvordan man booker og
søger oplysninger om de
forskellige huse og haller i
Felsted-området.
Jens Hokkerup fortæller,
at man meget gerne må
medbringe sin egen pc. 

Gymnasterne var på gulvet i Kliplevhallen.

20 hold på gulvet i Kliplev
Af Lone Fiil

Traditionen tro summede Kliplevhallen af
forventningsglæde, sved
på panden, motion for alle
pengene og masser af flotte
opvisninger til lørdagens
gymnastikopvisning i
Lundtoft Idrætsforening.
De seje drenge, pigefræs,
krudtuglerne og mange
andre hold – lige fra de helt

små, som havde mor eller
far med til senioridræt - var
mødt op i Kliplevhallen til
årets gymnastikopvisning,
Det hele startede
med indmarchen med
Dannebrog i spidsen.
Herefter indtog 20 hold
fra Søgård, Kliplev og
Felsted halgulvet, hvor de
vidste, hvad de havde lært
i løbet af vinteren. Årets
LIFér blev også kåret midt

på dagen. Titlen gik til
Jens Nielsen, Felsted, som
i mange år har fået rigtig
mange drenge til at gå til
gymnastik. 

Indbrud
Ved et indbrud i en villa
i Varnæs blev der stjålet
PH-lamper, et tv og designerstole. Tyvene kom ind
i villaen ved at brække en
terrassedør op. 

Dødsfald
Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

Lisbeth Hoeck Holm,
Søgård, er død, 85 år. 

www.felsted-radio.dk

Forårskoncert

Søndag den 10. maj
kl. 12.30
på Benniksgaard Hotel

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

Der venter publikum et stor musikalsk
oplevelse med operasanger
Bettina Hellemann Munch og pianist
Michi Komoto fra Hamburg.
Koncerten byder på sange af Carl Nielsen
i forbindelse med 150-års jubilæet,
kendte operaarier af W.A.Mozart,
Lieder af Richard Strauss samt
kendte operettearier.
Koncerten varer 2 x 40 min,
og der serveres en udsøgt
frokosttallerken samt kaffe.
Pris 495 kr. som incl. koncert,
frokosttallerken og kaffe og kage.

Vi kører over Neumünster, 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

Tilmelding til LOF Syd
Tlf. 7342 1010 eller fritid@lof-syd.dk

BovAvis

