Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 36 1. september 2015 7. årgang

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

TIL SOL OG REGN DRENGE OG PIGER
Sko og støvle som sæt

GRÅSTEN
PADBORG

Sætpris str. 20 - 35

kr.

300,-

Sætpris str. 36 - 41

Højbelagt smørebrød

kr.

400,-

GULV- & GARDINBUSSEN
Ring og få en
aftale med Claus

10 stk

KUN MOD FORUDBESTILLING

NEDKERARBEJDE
GE PRIS
SuperBrugsen Gråsten

HUSK

vores Gardinbus
kommer overalt

169,-

Sisseck boligudstyr ApS
Telefon 73 65 26 00

bejde · Termoruder
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7-20, Lørdag-søndag kl. 7-18
de

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36

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

Åbningstider: Alle dage 7-19

Gardiner
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TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

Fliser

Se vores spændende

velværeaftener
på

enjoyresorts.dk/velvaere

158,-

½ pris

✔ Termoruder
✔ Tagarbejde
✔ Vinduer og døre

Trægulve

DER ER ALTID EN ANLEDNING

Fredag den 18. september kl. 18.30

Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun . . . . . . . . . . kr.
Børn under 12 år . . . . . . . . . . . . . . . .

✔ Fugearbejde

✔ Forsikringsskader

Smørrebrødsfestival

Tæpper

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

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

BRUG FOR
NYE BRILLER?

AFHENTNINGSTILBUD:
Hver fredag: 5 stk uspecificeret smørrebrød kr.
Alle dage: Wienerschnitzel med tilbehør . . . kr.
Stor flot stjerneskud . . . . . . . . . . . . . . kr.

110,120,75,-

enjoy marina
fiskenæs
RESORTS

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

Mød os på

enjoy resorts gråsten

www.enjoyresorts.dk - Tlf. 73 65 42 21

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen
WWW.PROFILOPTIK.DK
OPTIKER MØLLER ∙ SLOTSGADE 4 ∙ 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 25 16

Åben alle ugens dage

Nyvej 5 · 6320 Egernsund

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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Krumme Agurker

GRÅSTEN · PADBORG
2 stk

4.-,

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Kærgården

STOR
BEMÆRK R
BÆGE

RABAT

50%

350 gr

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

PÅ ALT SVINEKØD
GRÅSTEN

HUSK VI ÅBNER KL. 7.00

og du kan købe morgenbrød fra Lagkagehuset hver morgen

13.-,
Små lagkager

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

PA DB OR G

(forskellige)

Kun

70.-,

Kom ned og se det spændende udvalg

SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7-20, Lørdag-søndag kl. 7-18

GÆLDER ONSDAG,TORSDAG
OG FREDAG UGE 36

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage 7-19

Telefon 74 67 31 36
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1/1 Nakkefilet
Vægten mm

Torsdags tilbud

Torsdags
tilbud

RABAT

Pr. stk

25%

89,Bacon flettet
svinemørbrad

PÅ ALT DYBFROST

X-tra Smør
250 gram

Ca 500 gram

Fredags
tilbud

Fredags
tilbud

Kun

Pr stk

6

95

45,Pålæg fra delikatessen
Pr lag

Max 4 pr kunde

Änglemark toiletpapir
8 rl

Lørdags
tilbud

Søndags
tilbud

Kun

Kun

10,-

15,-

Max 5 pr kunde
Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden 30. august til og med 5. september 2015 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

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

Gudstjenester og Aktiviteter
Onsdag den 2. september kl. 19.00 ............... Menighedsrådsmøde i Gråsten - Adsbøl
Søndag den 6. september kl. 9.30 ............... Gudstjeneste i Kværs kirke
Søndag den 6. september kl. 11.00 ............... Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Onsdag den 9. september kl. 19.30 ............... Det hellige Wladimir’s mandskor
Lørdag den 12. september kl. 9.00 .............. Dansk-Tysk Forenings-udflugt
Søndag den 13. september kl. 9.30 ............. Høstgudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 13. september kl. 11.00 ............. Høstgudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Søndag den 20. september kl. 11.00 ............. Visitats i Gråsten Slotskirke
Torsdag den 24. september kl. 19.00 ............. Menighedsrådsmøde i Kværs
Søndag den 27. september kl. 9.30 ............. Gudstjeneste i Adsbøl Kirke

Russiske ortodokse sange og folkeviser med
Den hellige Wladimir’s mandskor fra Moskva
Onsdag den 9. september
klokken 19.30
i Gråsten Slotskirke
FRI ENTRÉ
Kollekten går til et
Børnesygehus i Moskva.
Nordschleswigsche
Gemeinde
og Gråsten- Adsbøl
Menighedsråd

Søndag den 27. september kl. 11.00 ............. Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 29. september kl. 19.00.............. Menighedsrådsmøde Gråsten - Adsbøl

Navnestof

Tidligere Biskop er død

DÅB

Niels Henrik Arendt, tidligere biskop i
Haderslev Stift og tidligere domprovst i
Haderslev Domkirke, døde mandag den
24. august, efter kort tids sygdom. Han Her i pastoratet vil vi mindes
Niels Henrik Arendt med stor glæde og
blev 64 år.
respekt. Vi er blevet mødt med empati,
viden og en stor interesse for de enkelte
Med ham har dansk kirkeliv og
sogne.
Haderslev Stift mistet en oprigtig
og afholdt stemme. ”Hans betydning
Æret være
for det enkelte menneske, for
Niels Henrik Arendt minde.
Haderslev Stift og for kirke og

Gråsten
Benjamin Krause .............................. 23. august
Jakob Fohlmann Franson ................. 30. august
Aya Mai Eskildsen ............................ 30. august
Adsbøl
Ingen
Kværs
Ida Skriver Østergaard...................... 23. august
Kaja Stubkjær Schubert ................... 23. august
Malthe Lassen .................................. 23. august
Vielser
Gråsten
Helene Kathrine Wigh
& Michael Uhrenholt Madsen .............. 8 august
Mette Holst
& Lasse Stolberg Gloy ......................... 8 august
Karina Grau Skriver
& Lars Lykkeberg Thomsen ................. 8 august
Maria Bøwadt Schultz
& Daniel Wraae ................................. 15. august
Heidi Holm Damgaard
& Brian Holm Damgaard................... 15. august
Adsbøl og Kværs
Ingen

DØDE

Gråsten
Jørgine Madsen .................................. 4. august
Claus Hansen ..................................... 5. august
Inger Maria Toftgaard Cordes............. 6. august
Jim Worre ........................................... 9. august
Frede Jensen .................................... 11. august
Inger Margrethe Dam........................ 18. august
Jørgen Ole Schaadt Jørgensen ........ 20. august
Adsbøl og Kværs
Ingen

samfund i det hele taget var stor og vil
også præge os ind i fremtiden” siger
biskop Marianne Christiansen bl.a. i et
mindeord.

Heldagsudflugt til Lübeck
Dansk-tysk venskabsforening for kirkeligt samarbejde
i Gråsten indbyder til en spændende udflugt til Lübeck
lørdag den 12. september.
Turens højdepunkt er en omvisning i St. Jakobi kirke ved den
tidligere ministerpræsident Björn Engholm.
Program:
9.00 afgang fra Ahlmannsparken
12.00 Ankomst Lübeck, hvor der er mange seværdigheder at
vælge i mellem:
- Besøg i Buddenbroock-huset (Heinrich
og Thomas Mann Centrum)
- Günter Grass-Hauss (nobelpristageren i litteratur)
- Hansemuseet (genåbnet i)
-Willy Brandt-Hauss
- Den berømte marcipanfabrik Niederegger
- Bytur i smukke gamle centrum
15.30 Björn Engholm omviser i den gamle St. Jakobi Kirke
17.30 Fælles spisning i en af Lübecks historiske restauranter
19.00 Afgang fra Lübeck, ankomst i Gråsten ca. 21.00
Det koster 250,00 at deltage (for bustur, sandwich i bussen og
aftensmad i Lübeck). I prisen er ikke inkluderet drikkevarer og

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

Sognepræst
Niels Refskou
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 2165 0120
Træffes ikke mandag
nkr@km.dk

Sognepræst
Jan Unold
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
Træffes bedst kl. 11-12.
ju@km.dk

Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten
Tlf. 2032 1789
hnl@km.dk

Graver i Kværs
Tlf. 2369 6242
graveren@mail.dk
Graver i Adsbøl
Leo Sørensen
Tlf. 2127 9378
adsboelkirke@live.dk
Menighedsrådsformænd:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf: 7465 4040
hebl@privat.dk

eventuelle indgangsbilletter.
Tilmelding kan ske senest den 6. september til Anne,
tlf. 21766639, e-mail: anneh@bbsyd.dk eller til Karin, tlf.
29612712, e-mail dksina@hotmail.com. Ved tilmelding må man
meget gerne angive, hvad man har lyst til at se i Lübeck fra
12.00-15.30.
Alle er hjerteligt velkomne!

Kværs
Anna Friedrichsen
Avntoftvej 9, Kværs, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 9135 annajuhl@privat.dk
Kirkebil
Ønsker du at komme til
gudstjeneste, men ikke har
transportmulighed, så ring efter
kirkebilen. Der skal ringes lørdag
inden kl. 18.00, for at deltage i en
søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon: 7010 7800

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten, Adsbøl og Kværs i forening.
Du finder den på denne
plads og i dette format
i avisen ca. en gang om
måneden. De øvrige uger
udgives den i mindre format,
tilpasset mængden af nyheder.

Yderligere information:
graastenadsboelkirker.dk
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Onsdag - Torsdag - fredag - lørdag

SÆLGES TIL

PRIS
½

ALT MED
HALV PRIS
– Habitter
– Jakker
– Blazer
– Vindjakker
– Skindjakker
– Skjorter
– Strik
– Sweatshirt
– Lærredsbukser
– Jeans
– Tshirt

÷50% FRATRÆKKES
VED KASSEN

Schmidt & Dreehsen
Nygade 7 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 09 86
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inkl. gratis synsprøve
Køb 1 få 2
KOMPLETPRIS + EKSTRA SOLBRILLER

www.optik-hallmann.dk

To briller med
glidende overgang
*enkeltstyrke

fra DKK 800.inkl. super antirefleks og hærdning
alle stel op til DKK 1000.-

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

Fodpleje
KLINIK

ANNA-MONA

v/Mona Jæger, Brinken 2. Gråsten
Træffes bedst mellem kl. 8-9

Tlf. 74 65 09 26
Udebehandling
foretages

Jeg udsteder
gavekort
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Fodpleje

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

ÅBNINGSTIDER
Åbent til kl. 20.00

RING 74 65 17 48

fra DKK

Familiekrønike om 2.
verdenskrig i Gråsten
Pernille Juhl

Af Gunnar Hattesen

Kvindelige frihedskæmpere fylder ikke meget
i medierne, men de var
der, og de gjorde en
stor forskel under 2.
Verdenskrig.
Forfatteren Pernille Juhl,
som har tilknytning til
Gråsten, udgiver mandag
den 7. september romanen
”Efter Mørke”.
Bogens egentlige hovedperson Jenny arbejder som
kurér og må på et tidspunkt
gå under jorden, hvor hun
fortsætter sine illegale
aktiviteter. Hun udviser
stort mod og hvirvles ind
i farefulde missioner såvel
som grænseoverskridende
aktioner.
’Efter mørke’ er en
selvstændig fortsættelse
til ’Når solen står højest’.
Vi befinder os i 1943 i
Graasten, hvor vi følger
familien Andersen, som bor
på mejeriet.
’Efter mørke’ er et forrygende handlingsmættet
drama, som handler om besættelsen og tiden lige efter

krigen i Danmark. Anders
og Maries børn er flyttet
hjemmefra, og de har under
opvæksten udviklet sig
meget forskelligt. Sønnen
Carl har sværmet for nazismen, mens han var ung og
naiv, og det har udmøntet
sig i, at han meldte sig
ind i Frikorps Danmark,
hvorfra han deserterer
under en orlov i ’42, flygter
til Sverige og senere USA.
I USA skaber han sig en
tålelig tilværelse, men han
har svært ved at glemme sin
gamle kæreste og vil gøre
meget for at vende tilbage
til sit fædreland.
Datteren Jenny gifter
sig med Magnus, som er
frihedskæmper, og snart
venter de barn. Magnus

Gavekort
Køb Gråsten Handelsstandsforenings
gavekort hos Flügger Farver.
De kan indløses hos
byens handlende.
Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

Ansvarshavende
redaktør

1500.*

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

lover at drosle ned på
sabotageaktiviteterne, når
først barnet kommer. Men
da datteren Ingrid bliver
født, har han svært ved at
gøre alvor af det. Han er alt
for involveret i modstandsbevægelsen, og Jenny, der
selv er kurer, frygter, at det
værste kan ske.
Det unge par imødeser
en vanskelig og farlig tid
under besættelsen, hvor
også Anders og Marie bliver
ufrivilligt involveret. Jenny
og Magnus lider hver deres
skæbne. Magnus arresteres,
og Jenny må gå under
jorden, hvor hun lever et
både nervepirrende og hæsblæsende liv i Aarhus.
’Efter mørke’ er en bevægende kærlighedsroman
som skildrer den dystre
tid under besættelsen,
hvor danskerne rykkede
tættere sammen og fandt
ekstra overskud til at hjælpe
hinanden. Familien glæder
sig sammen med millioner
af landsmænd, da de får
friheden tilbage. Det er
dog ikke lige nemt for alle
familiemedlemmer at få
hverdagen til at fungere.
Efter krigen vender
den unge Jenny hjem til

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

Graasten, hvor alting er anderledes, end da hun forlod
byen. Besættelsestiden var
på mange måder en mørk
tid, og spørgsmålet er, om
det lysner efter befrielsen.
Der ligger et stort researcharbejde bag romanen,
og som i sine tidligere bøger
bestræber forfatteren sig på
at give et realistisk tidsbillede inspireret af virkelige
hændelser.
Pernille Juhl
Pernille Juhl er født
1963 i Sønderborg og er
ud af en stor sønderjysk
familie, men er vokset op
i Glamsbjerg på Fyn. Hun
er uddannet kemiingeniør
på Danmarks Ingeniør
Akademi og har haft
lederstillinger i forskellige store virksomheder
herunder Danisco og Alfa
Laval. Hun bor i Roskilde
og kombinerer et fuldtidsarbejde med livet som
fritidsforfatter.
I 2010 sad Pernille Juhl
med sin farfars 100 år
gamle dagbøger i hænderne, som beskrev hans
ufrivillige deltagelse i 1.
verdenskrig, hvor han som
sønderjyde var tvunget
til at kæmpe for tyskerne.
Dette var starten på hendes
forfatterkarriere, idet hun
blev inspireret til at skrive
sin første historiske roman:
’Vent på mig Marie’. Siden
er det blevet til romanen:
’Når solen står højest’ og
senest ’Efter mørke´. 
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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MARGARINE

Slutspurt

SLAGTERENS HJEMMELAVEDE
GRILLPØLSER

8 STYK

3995
SPAR KR. 10,00

Grønt afdelingen tilbyder

DANSKE
KARTOFLER

3 KG

500 ML

15.- 10.-

kv. 1

SPAR KR. 9,95

GRØN BALANCE BLEER

Blerim Tahiri åbner frisørsalon på Torvet 7 i Gråsten.

Foto Søren Gülck

Ny frisørsalon i Gråsten
37-årige Blerim Tahiri
slår tirsdag den 1.
september døren op til
sin nye frisørsalon på
Torvet 7 i Gråsten.
Blerim Tahiri stammer fra
Kosovo, og kom i 1999 til
Danmark og bosatte sig
i Randers. Her blev han

uddannet som frisør, og var
de efterfølgende 10 år ansat
som frisør i Randers.
I dag er han gift, har
tre børn og er bosat i
Sønderborg. For ham er
det en drøm, der går i
opfyldelse.
Han tilbyder klip af
damer, herrer og børn til
attraktive priser.

Foredrag om
kendte haver
Gartner Gert Jensen,
Augustenborg, fortæller og
viser billeder onsdag den 9.
september om Dronning
Ingrids og Bitten Clausens
haver.

Det er Gråsten
Ældreklub, som indleder
efterårssæsonen med det
spændende foredrag. Mødet
holdes i Ahlmannsparkens
cafeteria og begynder 14.45.

SEMPER GRØD

Maxi, Midi,
Junior eller XL

Åbningstiderne bliver
mandag til fremdag fra kl.
09.00-17.30 og lørdag kl.
09.00-13.00.
”Der vil ikke være tidsbestilling. Kunderne kan bare
kigge ind”, siger Blerim, der
glæder sig til at byde sine
nye kunder velkommen. 

Flere varianter

FAST LAV PRIS

FAST LAV PRIS

69

95

GRØN
BALANCE
PLEJE

SEMPER VÆLLING

"Når man kommer, kan
man vælge at blive medlem.
Det koster 100 kr. for hele
sæsonen, eller man kan
være gæst. Det koster 30
kr.", fortæller formand for
Gråsten Ældreklub, Dorthe
Sørensen, Adsbøl. 

Hjemmehjælp til PC
Har du problemer med PC/IT så hjælper
jeg gerne hjemme hos dig selv.
Jeg kan også tilbyde NemPc systemet som er
let tilgængeligt for alle. Jeg hjælper gerne med
oprettelse af Nem-Id mail m.m. Har du ikke en
PC hjælper jeg med anskaffelse op opsætning.
Jeg demonstrerer gerne NemPc systemet
hjemme hos dig selv
UDEN BEREGNING

Ring til Torben på Tlf. 21 74 44 03

1995

Flere varianter

FAST LAV PRIS

19

95

FAST LAV PRIS

24

95

SEMPER BABYMOS

Flere varianter

GRØN BALANCE
VÅDSERVIETTER
FAST LAV PRIS

14

95

FAST LAV PRIS

9

95

GRÅSTEN

Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75
ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-21
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FERIELUKKET 40 spillede

Nyt i Gråsten

Johns Fisk på Gråsten Havn
holder ferielukket i perioden

fra den 4. september til
den 29. september

Herre dame og børneklip
til kundevenlige priser

På gensyn
Fisker John Mikkelsen

120,Dameklip ................... kr. 180,Børneklip ................... kr. 100,Herreklip .................... kr.

bridge

Gråsten Bridgeklub spillede
drop-in i Ahlmannsparken
med 40 deltagere. Vindere
blev:
A-rækken:
Nr 1: Helle Blindbæk og
Ole Sejthen,123 point
Nr 2: Margit Grove og Karl
P. Larsen, 121 point
Nr 3: Britta Madsen og
Steen Christensen, 117 point

Ingen tidsbestilling
ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30
Lørdag kl. 9.00 - 13.00

Quorps Busser

FERIELUKKET

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.

Vi holder ferielukket fra
14. september - 26. september 2015

DER ER ÅBENT

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

Lørdag den 19. september
& 26. september

EASY CARE CLASSE C
Normalpris kr. 36,50

Nu kr.

Coaching/personlig udvikling
Familievejledning/terapi
Individuel terapi
Børn i mistrivsel

Coach/psykoterapeut, familievejleder
MPF (medlem af psykoterapeutforeningen)

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

1 CLASS STRØMPEGARN 50 G.

•
•
•
•

Bente Lauritzen

Quorp Busser

KAMPAGNE
Nu kr.

B-rækken:
Nr 1: Else Asmussen og
Karin Grarup Jensen, 132
point
Nr 2: Eike Petersen og
Ebbe Fink-Nielsen, 131
point
Nr 3: Berit Kiebitz-Jensen
og Kaj Andersen, 126
point. 

Oplever du mistrivsel i
parforholdet, hos dit barn
eller i din familie?

Torvet 7 ∙ 6300 Gråsten

Normalpris kr. 25,-

Nr 3: Christa Nør og
Dorthea Madsen, 117 point

Blanskov 15, 6400 Sønderborg ∙ mail: rod-i-livet@hotmail.com
∙ Tlf. 2684 9957 ∙ www.rod-i-livet.dk

FREDAGSCORNER

18,-

HVER FREDAG I SEPTEMBER

2650

Vælg mellem vores buketter,
sammenplantninger og
specialkurve i vores
»FREDAGSCORNER«

Garn og tøjbutikken med store udvalg

Få 6 stk.
Summerbird
mini flødeboller

ULSNÆS CENTRET · Tlf. 74 65 43 44

GRATIS

med i købet
værdi 64,-

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

Tilbuddet gælder kun om fredagen.

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.

ag
Hver fred sag
lækre sm
prøver på
ird
Summerb

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

100412

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

Hertug Blomster

Augustenborg · Storegade 45 · Tlf. 74 47 15 49
Gråsten · Nygade 1 · Tlf. 41 10 10 85

TE
TE
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N U I B O RG E

N

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

SPAR
SPAR
SPAR
SPAR
SPAR
SPAR
SPAR
SPAR
250,250,250,250,FDF Gråsten
får XXL-telt
250,- 250,250,- 250,-

SPAR
SPAR
SPAR
SPAR
300,300,300,- 300,-

FDF Gråsten har fået et nyt telt, som også skal bruges på den store spejderlejr i Sønderborg i 2017.

Af Gunnar Hattesen

FDF Gråsten tager hvert
år på flere ture hvor der
overnattes i telt, og et nyt

patruljetelt har stået på
ønskesedlen et stykke tid.
Lasse Nielsen, FDF
Gråsten, fortæller, at
Sønderborg-virksomheden

HUZAR TIGHTS
HUZAR
TIGHTS
FØR PR. PAKKE
150,NU 3 PK. 200,FØR PR. PAKKE 150,- NU 3 PK. 200,-

AR
AR
0,0,-

Lodam har sponseret stort
letvægtstelt med plads til
10-12 personer.
Teltet har allerede været
med på to ture i Silkeborg

og København, og næste år
hvor FDF holder landslejr
med tusindvis af deltagere
ved Himmelbjerget, bliver
der god brug for det. 

WRANGLER JEANS
WRANGLER
FØR
700,- NUJEANS
400,FØR
700,NU
400,HUZAR TIGHTS

BISON T-SHIRTS
BISON T-SHIRTS
BISON T-SHIRTS
BISON
T-SHIRTS
2 STK. 150,FØR 200,- FØR
NU 200,2 STK.NU
150,2 STK. 150,FØR 200,- FØR
NU 200,2 STK.NU
150,-

MORGANMORGAN
STRIK /MORGAN
SKJORTE
WRANGLER
JEANS
HUZAR TIGHTS
HUZAR TIGHTS
/ SKJORTE
WRANGLER
STRIK / STRIK
SKJORTE
WRANGLER
JEANS JEANS
FØR
PR.
PAKKE
150,NU
3
PK.
200,FØR 400,NU
150,FØR
700,NU
400,PR. 150,PAKKENU
150,NU200,3 PK. 200,PAKKE
3 PK.
FØR 400,NU 150,- FØR PR.FØR
FØR 700,NU 400,FØR 400,NU 150,FØR 700,NU 400,MORGAN STRIK
HUZAR TIGHTS
WRANGLER
/ SKJORTE
JEANS
2-PACK
FØR 400,FØR 150,FØR 700,NU 150,NU 3 PK.
NU 400,200,HUZAR TIGHTS
MORGAN STRIK / SKJORTE
WRANGLER JEANS

SPAR
FØR 400,- NU 150,SPAR

FØR PR. PAKKE 150,- NUSPAR
3 PK. 200,SPAR

SPARSPARSPAR
250,250,250,-250,-250,-

/ BISON JEANS
LINDBERGHLINDBERGH
/ BISON JEANS
LINDBERGH
/
BISON
JEANS
LINDBERGH
/
BISON
JEANS
OP TIL
300,& 400,FØR OP TILFØR
800,NU800,300,- NU
& 400,OP TIL
300,- & 400,FØR OP TILFØR
800,NU800,300,- NU
& 400,-

300,SPAR
SPARSPAR
300,250,-250,-250,-

BISON T-SHIRTS
BISON T-SHIRTS
FØR 200,- NU 2 STK. 150,FØR 200,- NU 2 STK. 150,-

SPAR
SPAR
250,250,SPAR
SPAR
250,250,300,-300,-300,-

SPAR
SPAR
FØR 700,NU 400,SPAR

LINDBERGHLINDBERGH
SKJORTE /SKJORTE
STRIK / STRIK
LINDBERGH
SKJORTE
/ STRIK
LINDBERGH
SKJORTE
/
STRIK
BISON
OPT-SHIRTS
TIL
600,FRIT
VALG
200,FØR OP TILFØR
600,FRIT
VALG
200,BISON
T-SHIRTS
BISON
T-SHIRTS
FØR
OP
TIL
600,FRIT
VALG
200,FØR FØR
OP TIL
600,FRIT
VALG
200,200,- NU 2 STK. 150,FØR NU
200,NU 150,2 STK. 150,FØR 200,2 STK.

SPAR
250,-

SPAR
250,-

SPAR
300,-

SPAR
SPAR
SPAR
SPAR
400,400,400,- 400,-

SPAR
SPAR
250,250,-

SPAR
SPAR
SPAR
SPAR
SPAR
BISON
T-SHIRTS
400,400,250,400,400,FØR 200,-250,NU 2250,STK.
150,-

SPAR SPAR

LINDBERGH
/ BISON
LINDBERGH
SKJORTE
/ STRIKSKJORTE
LINDBERGH
BISON JEANSLINDBERGH SKJORTE / STRIK
LINDBERGH
LINDBERGH
/JEANS
BISON/ JEANS
LINDBERGH
SKJORTE
/ STRIK/ STRIK
NS ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER
FØR
OP
TIL
800,NU
300,&
400,FØR
OP
TIL
600,FRIT
VALG
200,LINDBERGH
/ STRIK
OP TIL 800,NU&300,& Gråsten
400,OP TIL 600,FRIT200,VALG 200,FØR
OPFØR
TIL 800,NU 300,400,FØR OPFØR
TIL 600,FRIT VALG
&NS400,FØR
OP TIL 600,-SKJORTE
FRIT VALG
200,- Slotsgade
Mandag
- torsdag ..........
9.30
- -17.30
7•
6300
Gråsten
Mandag-torsdag
...
09.30
17.30
& 400,FØR OP TIL 600,- FRIT VALG 200,FredagFredag
...........................
.................. 9.30
09.30- -18.00
18.00
LørdagLørdag
...........................
.................. 9.00
09.00- -16.00
13.00
Søndag ........................ 10.00 - 15.00

MORGAN STRIK / SKJORTE
FØR 400,- NU 150,-

Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk
HUZAR TIGHTS
WRANGLER JEANS
FØR PR. PAKKE 150,- NU 3 PK. 200,FØR 700,- NU 400,-

SPAR

701057 806059

HUZAR TIGHTS
HUZAR TIGHTS
MORGAN
STRIK / SKJORTE
MORGAN STRIK
/ SKJORTE
WRANGLERWRANGLER
JEANS JEANS
HUZAR
TIGHTS
HUZAR
TIGHTS
MORGAN
STRIK
/
SKJORTE
WRANGLER
MORGAN
STRIK
/
SKJORTE
WRANGLER
JEANS
FØR PR.
PAKKE
NU 3 PK. 200,- FØR 700,-FØR
PR. PAKKE
150,NU 150,3 PK. 200,700,NUJEANS
400,FØR 400,-FØR
NU400,150,- NU 150,- FØR
NU
400,FØR
PR.
PAKKE
150,NU
3
PK.
200,FØR 400,-FØR
NU400,150,- NU 150,- FØR PR. PAKKE 150,- NU 3 PK. 200,FØR 700,-FØR
NU700,400,- NU 400,-
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Villa, Volvo & Vovhund, men hvad med
energi og glæde i parholdet ved

JOAN ØRTING

Kager

SALG AF ANDELSLEJLIGHED
Andelslejlighed på 94 kvm., og med central beliggenhed,
2 altaner og flot udsigt ud over Gråsten Havneområde, sælges.

I forbindelse med Stafet For
Livet lørdag den 5. september afholdes der igen en stor
kagekonkurrence. Det hele
foregår på Ringriderpladsen
i Sønderborg.
”Kom med din bedste
kage. Du vælger selv, hvad
du vil bage - vær gerne
kreativ”, lyder det fra Anna
Mathiesen.
Man skal aflevere din kage
i café teltet senest kl. 13.00
den 5. september. Kagerne
vil så blive bedømt af vores
tre dommere, som er Pia
Bech Mathiesen, Universe,
Nordborg, Charlotte
Engelbrecht, Asbøl og bager
Peter Grau, Føtex. 

HENVENDELSE TLF. 7467 1616 ELLER MOBIL 2342 6547

2 VÆR LEJLIGHED UDLEJES

Tirsdag den 6. oktober
kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole,
Fiskbækvej 15, Gråsten

Centralt beliggende i Gråsten på 65 m2, 2 sal , altan, badeværelse,
toilet, vaskekælder samt depotrum, eventuelt garage.
Udlejes til rolig lejer, uden husdyr.
Husleje 4.000 kr plus forbrug, 3 måneders indskud.

TLF: 2674 6578

Mange mennesker har en drøm om at leve
lykkeligt til deres dages ende med en partner.
Men det er de færreste, der er klar over, hvad
det kræver – og endnu færre er villige til at
yde det, der skal til. Ingen kommer sovende til
et godt parforhold. Der skal tages ansvar for
egen livsglæde og kommunikeres positivt og
åbent om lyst, fantasier, behov og længsler.
Hvad gør vi, når vi har fundet den rette partner, købt et dejligt hus, og fået nogle
søde børn - men erotikken, passionen og intimiteten er forsvundet? Hvordan
finder vi lysten til sex og til hinanden midt i travlheden og hverdagens rutiner?
Joan Ørting kommer i dette foredrag ind på, hvordan vi prioriterer parforholdet,
så den gnist, der var der engang, kan genoplives. Hun fortæller om forskellen
på mænd og kvinder, og hvad der til for at de føler sig set og respekteret.
Hun vil med masser af humor og energi, komme med redskaber til at tale
bedre sammen, elske bedre og have det sjovere sammen – resten af livet.

Pris kr. 150,Billetter kan købes hos
Gråsten Boghandel
og Matas

FLOT LEJLIGHED
Centralt beliggende i Gråsten, 60 m2, ny istandsat
Gårdhave, vaskekælder samt depotrum.
Husleje 3500 kr. plus forbrug. 3 måneders indskud.
Klar til indflytning

HENVENDELSE TLF. 2424 9170

NYISTANDSAT LEJLIGHED

GR ÅSTEN

på 127 m2 på 1 sal. med udsigt over Slotssøen.
Udlejes 01/09/2015 til rolig lejer.

LEJLIGHED TIL LEJE

Lejligheden inderholder stor stue 2 soverum med skabe, nyere køkken
med opvasker, toilet med bruser og plads til vaskem. og tørrertumbler.

ca.40 kvm, nyistandsat.
Husleje kr. 2750,-

Ingen husdyr. 1 P-plads

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986
ELLER 7465 2451

Huslejen er kr. 4150,00 pr mdr + forbrug.

HENVENDELSE PÅ TLF. 5172 6392

LEJLIGHED
UDLEJES

SUNDGADE, EGERNSUND
3 vær. på 87 m udlejes snarest.
2

Indeholder stue, 2 værelser, bad samt nyere køkken.
Er lys og i god stand. Gode p-forhold.

Bustur til Sofiero
- Dronning Ingrids barndomshjem og
Europas smukkeste blomsterpark

3 værelses lejlighed centralt
beliggende i Gråsten
på 75 m. 2 sal.
Udlejes til rolig lejer uden
børn og husdyr.

Ligger på 1. sal. Ingen husdyr.
Husleje kr. 3.950,- + forbrug kr. 750,Info, se www.ejendomsselskabetmidtjylland.dk

HENV. ANNE@EJMIDTJYLLAND.DK
ELLER 52 58 14 60

Pris 3200,- + forbrug.

TLF. 7465 2653
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

Lørdag den 5. september
OPSAMLINGSSTEDER
Afgang Kirketorvet, Sønderborg . . . . . . . kl. 7.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 8.00
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 8.05
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . . . . . . kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . kl. 8.15

HUSET’S FRISØR

Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 8.20
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . . . .kl. 8.35
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 8.45
OK-Tanken ved Omfartsvejen
i Padborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 8.50

Efter opsamling kører vi over de tre broer - Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og
Øresundsboen - og kører til Sofiero ved Helsingborg. Det var her en lille svensk prinsesse
legede i haverne i årene efter 1910. Prinsessen hed Ingrid, og hun blev i 1935 gift med
Kronprins Frederik, den senere Kong Frederik IX og Ingrid blev Danmarks dronning.
Dronning Ingrid var allerede fra barns ben meget interesseret i blomster og forædling.
Vi ser slottet og den smukke blomsterpark, som i 2010 blev
udnævnt til at være Europas smukkeste park.
Efter besøget på Sofiero Slot kører vi til Helsingborg og sejler til Helsingør.
Vi får en guided tur langs Strandvejen og hører om, hvor de kendte og
rige bor. Vi kører til København, hvor vi hygger os i Tivoli.
Hjemkomst ved 23.30 tiden.
Busturen erstatter turen til Dronningens Kjoler på Frederiksborg Slot.
Pris kr. 795,- som inkluderer bus, kaﬀe og rundstykker, middagsmad,
færgefart, entre på Sofiero Slot og entre i Tivoli.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Jernbanegade 7 Gråsten

Karina

Ester

Inge
Pernille
Michelle

Onlinebooking
www.husetsfrisør.dk
ÅBNINGSTIDER

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

Fredag kl. 9.00-18.00
Hver lørdag kl. 8.00-12.00

Jernbanegade 7, Gråsten ∙ Tlf. 64 68 24 74 / 74 65 11 10

Make up artist
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åbEnt hus wEEkEnd

BoLigdrøMMe tiL aLLe

EftErår

hUSk SøndagSåbent fra 11.00-15.00

mEd tEndEns
til hyggE

Ucreate hjørnesofa monteret med slidstærkt iceblue
stof i dessin Vila. L294 x D144. Normalpris 13.932,Nakkepude L55 cm. Normalpris 762,Nu 533,- Spar 229,Lotus lænestol monteret med iceblue stof i dessin
Vila. Fås i flere farver og dessiner. Elegant sokkel i
krom. Pris 3.899,Stone sofabord med stel i børstet nikkel. Bordplade
i Alanya black rustik marmor, der er meget stærk og
nem at vedligeholde. L120 x B60 x H35 cm.
Normalpris 4.499,-

Spar

30%
på Ucreate serien
i Vila stof

Ucreate hjørnesofa

NU

9.752,-

stone sofabord

spar 4.180,-

NU

2.999,-

spar 1.500,-

spar op til 47%
Spar

Picasso pendel i kobberfarvet metal.
Ø50 cm. Flot og dekorativ lampe,
som giver et rigtig flot blændfrit lys.
Inkl. lyskilde. 12V halogen, max 75W.
Normalpris 1.999,-

140 x 200 cm

NU

4.999,-

44%

picasso pendel

NU

1.699,-

spar 300,-

spar 4.500,-

poem lænestol

Spar

47%

Fås kUN hOs
Møblér

Mood Continental med 5-zonet pocketfjedre og quiltet strikket betræk.
Medium eller fast hårdhed. Topmadras med 40 mm latex indlæg.
Vaskbart betræk. 140 x 200 cm, ekskl. ben. Normalpris 9.499,-

Nyheder
spider lænestol

INTrOprIs
poem eller spider lænestol
+ skammel

NU

5.999,-

spar 4.699,-

FrIT valg

Poem eller Spider lænestol + skammel monteret med sort blødt okselæder overalt. Sokkel i børstet stål.
Vip i ryg samt højde/vippe regulérbar nakkestøtte. Stolen har en fantastisk god siddekomfort. Pris 8.999,Fodskammel 1.699,- Sætpris lænestol + skammel. Normalpris 10.698,-

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

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

Din lokale håndværker
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Lokalt og til den rigtige pris

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

- Betonmateriel
- El-værktøj
- Have / Park materiel
- Lift og trailer
- Bygningsmateriel
- Gravemaskiner
- Telte
- Værktøj

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk
Planetvej
2 • 6300 Gråsten
Bygningskonstruktør, murermester

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

VI TILBYDER OGSÅ LANGTIDSLEJE

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

Kirkegårdsvej 29, 6300 Gråsten · Tlf. 7465 1068 - www.grmu.dk

HULMURSISOLERE
Annonce.indd 1

GAS SERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND VARME –
ENERGIRÅDGIVNING
Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

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
www.bnisolering.dk

E-mail: mail@bnisolering.dk

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

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

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

Bryllup og portræt
fotografering

28/08/13

10:19

tlf. 2323 7337

Side 1

håndværk gennem 185 år

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

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
www.graasten-murerforretning.dk
post@graasten-murerforretning.dk

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

Gråsten Foto
DIT SERVICE. GRÅSTEN

EK el -service
aut. el-installatør

MOBIL: 40 35 55 29

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

28-01

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

Tak fordi du handler lokalt

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

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

Hvis din bil
kunne vælge
Reparation og service
af alle bilmærker
Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gisselmann

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

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

16 spillede
FERIELUKNING
petanque
fra lørdag, den 12. september
Til lørdag, den
26 september
tog spillerne med godt
Begge dage incl.

Af Marianne Nielsen

humør.
Starter igen mandag,
den 28. september
Vindere blev: Birthe
Gråsten Petanque under
Frederiksen, Hans
Ældre Sagen har afholdtHERREFRISØR
Amlund,Jensen
Sonja Skau,
vinspild med 16 deltagere.
Gert Østergaard
Rasmussen, Hans
Vejret var dejligt,der Nygade
kom Helga
3, Gråsten
Klink og Else Jacobsen. 
en lille regnbyge,men det Tlf 74650498
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NØGLEBUNDT TABT

AMC SENIORDANS

på strækningen Rendbjerg - Egernsund – Alnor
lørdag den 22. august
Findeløn gives

Vi starter igen vor ugentlige Seniordans
Torsdag den 3. september kl. 14.00 - 15.45
i Ahlmannsparken i Idrætshallen

HENVENDELSE GRÅSTEN AVIS

Vi glæder os til at se Jer
Vi håber på, at kunne få et godt hold
Annemi og Janum

FERIELUKNING
fra Lørdag den 12. september
til Lørdag den 26. september
Begge dage inkl.

Starter igen mandag, den 28. september

HERREFRISØR GERT ØSTERGAARD JENSEN
Nygade 3 6300 Gråsten Tlf. 7465 0498

HØJSKOLEDAG
OM LYKKEN
Egen, Varnæs-Bovrup, Sundeved og
Asserballe-Tandslet Husholdningsforeninger
inviterer til Højskoledag

Onsdag den 16. september
kl. 9.30 til ca. 16.00
på Højskolen Østersøen,
Kystvej Aabenraa

Kværs/Tørsbøl Ungdomsog Idrætsforening

BADMINTON
I KVÆRS
Starter op

Tirsdag den 15. september 2015 for børn
kl. 16.00 - 17.00 og for senior 19.30
For fastbane tirsdage fra 18.00-19.30 kontakt da
Tom Frederiksen på tlf. 2028 3537
Der trænes for børn hver tirsdag fra 16.00-17.00 og
for senior tirsdag fra 19.30 og torsdag fra 18.30

Fotokursus
For begyndere
Kom godt i gang med at fotografere, og lær den
grundlæggende teori bag et godt foto.
Kurset indeholder en teoretisk og en praktisk
del, og vi kommer ud og fotografere.
Kurset tilpasses kursisterne ønsker og behov
så du hurtig kan komme i gang.
Ingen særligt krav til udstyr, blot du har lyst og
interesse og har et digitalt kamera.

Videregående kursus

Vi starter med kaffe og hører og ser
højskolen. Middag, sang time, kaffe.
Foredrag ved Kaare Meldgård
”Lykken, meningen med livet og
andre sidebeskæftigelse”
Pris kr. 250,Tilmelding til egen forening eller Yrsa Ryborg
senest den 10. september
Tlf. 30 31 40 51
eller mail yrsa.ryborg@gmail.com

Dette kursus er for den mere øvede og dem
der kender mere deres kamera.
Her arbejdes mest med kameraet, objektiver, motiver
og den dybere teori i og bag kameraet og billedet.
Kurset indeholder en teoretisk og en praktisk del, med
varierende motivvalg, ligesom der vil blive arbejdet med action
foto, portrætfotografering, tilpasset kursisternes behov.
Maks. seks deltagere pr. hold
5 lektioner af tre timer, som dog kan være varierende i længde
Deltagergebyr 800,Opstart i Gråsten medio september med undervisning hovedsagligt
mandag og torsdag.
Tilmelding på telefon 23237337 eller på mail sgfoto@bbsyd.dk

Vinterprogram GIG Sæson 2015/2016 Start uge 37
HOLD

TID

NAVN

KONTAKTPERSON TELEFON NR. TRÆNINGSSTED

08.00 - 09.00

Olga Sørensen

Olga Sørensen

74650688

Anni Muus

23720436

Mandag
Morgenfruer

Ahlmannshallen

Stavgang

09.30 - 11.00

Anni Muus, Olga Sørensen, Anne Marie Petersen, Karen Alnor

Krummelurer-børn (3-4år) u. forældre

16.00 - 17.00

MANGLER VOKSEN INSTRUKTØRER

Ahlmannshallen

Aktive fædre og krudtugler (1-4 år)

17.00 - 18.00

Peder Kraack + MANGLER en ekstra træner

Peder Kraack

51286617

Skolen gym.sal

Aktive fædre og krudtugler (3-6 år)

17.00 - 19.00

Peder Kraack + MANGLER en ekstra træner

Peder Kraack

51286617

Skolen gym.sal

Dance it

19.00 - 20.00

Lis F. Hansen

Lis F. Hansen

22394320

Skolen gym.sal

TeenDance (fra 4. klasse)

17.30 - 19.00

Rikke Wind, Pernille Frederiksen, Hannah Rost

Pernille Frederiksen

51835805

Skolen gym.sal

Damer rytme/motion (start 15/9)

19.00 - 20.30

Lene Oure Jacobsen

Lene Oure Jacobsen

74650042

Skolen gym.sal

Løb

17.00 - 18.00

Mette Jochimsen, Orla Støvring,
Thomas Maschoreck, Birgitte Bille

Mette Jochimsen

28901279

Ahlmannshallen

Senior Mix (Damer/herre)

09.00 - 10.00

Dorthe Sørensen

Dorthe Sørensen

74651939

Ahlmannshallen

Stolegymnastik

10.15 - 11.00

Dorthe Sørensen

Dorthe Sørensen

74651939

Ahlmannshallen

Hurlumhejpiger (0-3. klasse)

16.00 - 17.00

Kathrine Christensen, Annette Alnor, Cathrine
Melgaard, Sofie Louise Hansen, Charlotte Meinke

Annette Alnor

42192030

Skolen gym.sal

Tons & Tummel (5-6 år)

17.00 - 18.00

Kathrine Christensen, Mette Jochimsen, Victoria Sommer, Daniel
Matthiesen, Alma Hohwü, Frigg Heidtmann, Syhrethe Kelmendi

Mette Jochimsen

28901279

Skolen gym.sal

Crossgym inde

18.00 - 19.00

Mette Jochimsen, Dorte Melgaard

Dorte Melgaard

26731998

Skolen gym.sal

Motionsherrer (start 7/10)

19.00 - 20.00

Anton Mortensen

Anton Mortensen

74651346

Skolen gym.sal

Gang

09.30 - 11.00

Lisbeth Christensen, Anne Marie Petersen

Lisbeth Christensen

74654906

Ahlmannshallen

Løb

17.00 - 18.00

Mette Jochimsen, Orla Støvring, Thomas
Maschoreck, Birgitte Bille

Mette Jochimsen

28901279

Ahlmannshallen

Spring fra (9 år)

16.30 - 18.00

Kasper Frederiksen, Malene Nielsen, Nina Asmussen,
Julie Dreyer, Mathilde Clausen, Asta Kock

Kasper Frederiksen

61671059

Skolen gym.sal

Skolen gym.sal

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Gymnastikstart er uge 37, enkelte hold begynder senere.
Vi mangler pt. instruktører til holdet Krummelurer, sidder der nogle derude, der kunne tænke sig at prøve
kræfter med holdet, så kontakt venligst vores formand Lilian Kaad på tlf. 26233343
Informationer omkring de enkelte hold finder I på vores hjemmeside www.gig-graasten.dk, hvor også tilmeldingen foregår
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TILLYKKE

50 år
Denne flotte unge fyr

Sæt kryds

fylder 50 år den 5. september

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 indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

Hjertelig tillykke Jan og
alt godt fremover

60 år

Bridge

Kjeld Jørgensen, Dyrkobbel
20, Gråsten, fylder torsdag
den 3. september 60 år. 

Ole Sejthen og Sonja
Schmidt, Gråsten, vandt
B-rækken ved en drop-in
turnering i Kolding. 

Ønskes du af
Familien

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

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

Kære Kjeld
Stort tillykke med de 60 år
den 3. september
Håber du får en dejlig dag og
vil glæder os til at fejre Dig

GARN
EFTERLYSES

Ønskes i af Timm og Jane
Milow, Camilla og Jack

Alt mulig garn kan bruges, og det kan
aﬂevertes i Røde Kors genbrugsbutik eller
hos Ruth Jørgensen, Bryggen 13, Gråsten
Tlf. 5188 3154

Gråsten

Efterårstur

Vi har stadig plads
til et par strikkedamer mere.
Vi starter tirsdag den 8. september
kl. 14-16 i Røde Kors Genbrugsnbutik

med naturvejleder Bo Tonnesen

På forhånd tak

Vi kører i egne biler ud i det blå og håber at
finde svampe og andet godt i naturen

GRÅSTEN OG OMEGNS
JAGTFORENING

til alle der mødte op til min 70 års fødselsdag
på Den gamle Kro i Gråsten.

Hjertelig tillykke med
jeres sølvbryllup, torsdag
den 3. september

Nu er sommerfeien slut og strikkedamerne
begynder atter at strikke velfærdsstrik for Røde
Kors. Det ville være dejligt, hvis nogen havde
garn liggende, som de kan undvære til os.

Knus fra Bitten, Michael,
Maria, Helena, Kenneth,
Anne og Mathias

Tusind tak

Kære Tanja
og Flemming

Onsdag, den 16. september kl. 14.00
fra Ahlmannsparken
Medbring selv drikkevare
Turen er gratis.

TILMELDING TIL ANNE KØCKS TLF. 2334 0905
fra torsdag den 3. september – søndag den 13. september

Tak for taler, gaver og ikke mindst hyggeligt samvær.

FODBOLD
– live

Det blev en uforglemmelig dag.
Tak alle
MVH Steffen Jensen

ÅRSBJERG IDRÆTSANLÆG

Det lille Teater, Gråsten
Gæstespil af
Dansk - Tysk Teatergruppe

”De elendiges
rejse”

Afholder

GENERAL
FORSAMLING
Torsdag den 17. september kl 19.30
på Den Gamle Kro i Gråsten

af Kaj Nissen

Instruktion: Svend Aage Wollf
Mandag den 21. september kl. 20.00
Onsdag den 23. september kl. 20.00
Tosproget dansk/tysk forestilling
Billetter voksne 75 kr. / børn 50 kr.
Billetbestilling.: www.lilleteater.dk eller tlf. 74 65 37 67

Foreningen afholder ordinær generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Medbring dine sommerbukke opsatser fra foreningens
område skudt i 2015.
Så kan vi kåre årets buk, og få sendt vandrepokalen videre.
Foreningen er vært ved kaff e og brød
Vil du have indflydelse på din forening så kom og deltag

Lørdag den 5. september kl. 16.00

SERIE 3 – EGEN UI
Øvrige kampe:
Torsdag den 3. september
Torsdag den 3. september
Lørdag den 5. september
Lørdag den 5. september
Lørdag den 5. september
Lørdag den 5. september
Søndag den 6. september
Søndag den 6. september
Mandag den 7. september

Med jægerhilsen
Bestyrelsen

Billetter kan købes ved indgangen

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 14.15
kl. 10.00 - 12.00
kl. 13.00
kl. 18.30

U – 16 dr. 1 - Dybbøl UI
U – 15 pi. 1 - Løjt If
U – 12 dr. 1 - Dybbøl UI
U – 14 dr. 1 - Notmark / Egen
U – 15 dr. 2 - Hjordkær
SERIE 5 - Skelde GF
U – 8 dr. stævne
U n – 17 pi. 1 - Kolding B
U – 15 pi 1 - Dybbøl UI

Målaktionær nr. 49 har vundet.
Gratis adgang til alle kampe.

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 6. september kl. 9.30
ved Stefan Klit Søndergaard

ADSBØL KIRKE

Lørdag den 5. september kl. 13.00
Havnegudstjeneste ved Maya Ravn i Gråsten
Søndag den 6. september kl. 11.00
ved Maya Ravn.
Efterfølgende konfirmandindskrivning i kirken

Søndag den 6. september
Ingen gudstjeneste

Søndag den 6. september.
Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE

Torsdag den 3. september kl. 19.30.
Koncert med Riccardo Gnudi

EGERNSUND KIRKE

KVÆRS KIRKE

Søndag den 6. september kl. 9.30
ved Jan Unold

NYBØL KIRKE

Søndag den 6. september kl. 10.30
ved Marie Hammer

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 6. september kl. 09.00
ved Vibeke von Oldenburg

VESTER SOTTRUP KIRKE

Søndag den 6. september kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE

Søndag den 6. september kl. 10.30
ved Mads Jakob T Jakobsen
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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

Steffen Jensen blev fejret
Af Søren Gülck

Bedemand Steffen
Jensen fra Gråsten blev
på behørig vis fejret på
sin 70 års fødselsdag
på Den Gamle Kro i
Gråsten.

stort antal præster og kirkelige medarbejdere, som
Steffen Jensen har en stor
berøringsflade med.
Sognepræst Marianne

Østergård Petersen fra
Rinkenæs var en af flere,
der holdt en personlig tale
til Steffen Jensen. Hun
takkede for hans dybe

Hjertelig tak
til alle der har besøgt og støttet

Peter

og os i den svære tid med sygdom og bortgang
En særlig tak til Sygeplejegruppen og Hjemmehjælpen
i Egernsund for kærlig omsorg og god pleje
Tak for blomster og deltagelse i bisættelsen.
På familiens vegne
Ingrid Lorenzen
Skodsbøl

Gråsten blomster

engagement og understregede den store respekt, der
hersker omkring Steffen
Jensen når han udfører sin
gerning som bedemand. 

Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

Alt i begravelsesbinderi

Gratis levering til omegnskirker
Slotsgade 26 Gråsten

Hen ved 100 mennesker
kiggede forbi for at ønske
tillykke. Blandt gæsterne
var udover familien også et

Ring 74 65 17 48

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

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk

Fra nær og fjern kom folk for
at fejre bedemand Steffen
Jensen, som fyldte 70 år.


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

Foto Søren Gülck

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Røde Kors udstiller
på biblioteket
Af Gunnar Hattesen

Røde Kors i Gråsten
udstiller fra tirsdag den
1. september til den 18.
september på Gråsten
Bibliotek.
”Publikum får mulighed
for at få en introduktion
til Røde Kors historie både
globalt og nationalt samt
få et indblik i, hvilke aktiviteter og projekter Røde

Kors afdeling i Gråsten er
optaget af”, siger formand
for Røde Kors i Gråsten
Thomas Brink Thomsen.
Udstillingens fokus er
primært de aktiviteter og
projekter, som de 100 frivillige i Gråsten afdelingen er
involveret i.
”De fleste kender vor
flotte butik på Nygade 16,
men i bestyrelsen ønsker
vi også at give publikum et
indblik i hele den række af

sociale aktiviteter og initiativer, som afdelingen også
er involveret i”, nævner
Thomas Brink Thomsen.
Det gælder blandt andet
afdelingens besøgsvenner,
nørklerne, julehjælpen til
børnefamilier, ferielejre for
børn fra vanskeligt stillede
familier, landsindsamlingen
samt det nyeste initiativ
familienetværket, hvor
udsatte familier kan få en
hjælpende hånd plus en

Bedemand Alice Tørøk
Eksamineret bedemand

Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid
- Vi hjælper med alle praktiske
og uvante opgaver og hjælper
med at søge begravelseshjælp.
- I samarbejde med en Clairvoyant
tilbyder vi en afsked med afdøde
der giver afklaring og ro i sindet.
Bedemand Alice Tørøk

Gråsten og Adsbøl · Kontakt 7178 7622

række andre aktiviteter og
initiativer, som afdelingen
støtter både nationalt og
globalt.
”Sigtet med udstillingen
er udover at give publikum
indsigt i den lokale Røde
Kors afdelings aktiviteter,
også at få flere frivillige til
at medvirke i aktiviteterne,
så vi kan nå ud til endnu
flere i vores nærområde,
der har behov for hjælp.
Det ved vi, at der er brug
for”, siger Thomas Brink
Thomsen. 

Dødsfald
Inger Mortensen,
Rinkenæs, er død, 78 år. 

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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Broager

EGERNSUND
PENSIONISTFORENING

God kampånd på banen

SVØMNING

Af Frede Weber Andresen

Der var en god kampånd
på banen, da petanque spillere fra Broager og Skelde
mødtes på banen i Broager.
Efter resultaterne var bekendtgjort hyggede de i alt
op mod 70 spillere og tilskuere sig med grillpølser. 

begynder fredag 4. september kl. 8.00-9.00
på Marina Fiskenæs
Tilmelding til Marie Gormsen tlf. 7444 0465

KEGLING

begynder mandag den 14. september kl. 13.00
i Ahlmannsparken
Tilmelding til Marie Gormsen tlf. 7444 0465

LOTTOSPIL

begynder onsdag den 9. september kl. 14.00
på Egernsund Skole
Bestyrelsen

Der var en hyggelig stemning
blandt petanque spillerne fra
Broager og Skelde.


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

Virksom landmand er
død, 86 år
Fhv. gårdejer Peter
Lorenzen, Skodsbøl, er
død, 86 år.
Han hørte til egnens
kendte og respekterede

Broager Lokalbestyrelse

landmænd, som drev et
mønsterlandbrug.
Peter Lorenzen var født
og opvokset på fødegården i Skodsbøl, og blev i
1955 gift med Ingrid, og

parret kunne i maj fejre
diamantbryllup.
Gården blev drevet på
traditionel vis med køer
og svin, og Peter Lorenzen
var medlem af bestyrelsen
i det daværende Broager

Smedevej 8, Broager
NYE ÅBNINGSTIDER
Mandag
08:00 - 16:30
Tirsdag
08:00 - 16:30
Onsdag
08:00 - 16:30
Torsdag
08:00 - 16:30

SKOVTUR OG SØNDAGSCAFÉ
4. OKTOBER Vi mødes kl. 10.00 på parkeringspladsen ved Skelde Kobbelskov
(over for spejderpladsen). Herfra går vi i skovkanten i Kobbelskov mod syd til
Skeldemark og retur til startstedet. Varighed ca. 1½ time. Medlem af bestyrelsen
i Danmarks Naturfredningsforening Birger Marcussen fortæller undervejs.
Derefter kører vi til Degnegården. Her skal vi nyde aspargessuppe med tilbehør
fra Holbøl landbohjem. Efter suppen lettere dessert. Ved tilmeldingen bedes
det oplyst om tilmeldingen vedrører både skovtur og suppearrangement – eller
tilmeldingen alene vedrører suppearrangementet. Der vil være adgang til
mødelokalet fra kl. 11.15. Deltagerbetaling kr. 75,00 som betales ved indgangen
Tilmelding til Mona Rathje tlf. 7444 2346 fra torsdag kl. 08.00 og
senest den 29. september.

STØT VORE SPONSORER – De støtter os
www.synnejyskhc.dk
Tlf. 71 99 95 93
shc@bbsyd.dk

Næste annonce forventes uge 37 her i Gråsten Avis.

Mejeri. Ligeledes var han
aktiv i Skodsbøl Frivillige
Brandværen.
Jorden blev solgt fra i
2011, og Peter Lorenzen
kastede sig over pileflet.
Ud over sin hustru
efterlader han sig sønnen
Fritz i Broager og datteren
Kirsten, som også bor i
Broager. 

k
Book nu på www.bbsyn.d

GUIDET RUNDVISNING BRYGGERIET FUGLSANG
24. SEPTEMBER Afgang Broager Kirke kl. 18.30 med sædvanlig opsamling.
Vi får indblik i bryggeriets historie og produktionen af såvel øl som malt. Under
rundvisningen er en del trapper. Derefter smages der på bryggeriets produkter
med snacks. Hver deltager får en gave med hjem. Pris inkl. buskørsel kr. 175,00
som betales til Broager Sparekasse reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183 senest
den 16. september. Begrænset antal pladser. Tilmelding fra torsdag kl. 08.00 til
Mona Rathje tlf. 7444 2346 og senest den 16. september. Forventet hjemkomst
kl. ca. 23.00.

LEDIGE PALDSER FOREDRAGET
Den 16. september kl. 18.00 mødelokalet Degnegården til foredraget ”Pas På Dine
Tænder og Hjertet m.m.” Foredraget henvender sig ikke mindst til dem, som har
delproteser. Vi starter med 2/2 landgangsbrød. Pris kr. 50,00 som betales ved
indgangen. Tilmelding til Mona Rathje tlf. 7444 2346 senest den 12. september.

Foto Flemming Æbelø

Fredag
08:00 - 15:30

Kongevej 86, Gråsten
NYE ÅBNINGSTIDER
Tirsdag
08:00 - 17:00

NY T

BROAGER BILSYN

v/ Christian Jørgensen
Smedevej 8, 6310 Broager ∙ Telefon 61 60 08 08
www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk
Din lokale synshal og motorkontor

Onsdag
08:00 - 17:00
Torsdag
08:00 - 17:00

17

Grå Peter Larsen Flydende Becel
eller Oma margarine
Kaffe

Hel Hamburgerryg
3-3,5 kg

Broager
Coop Skive ost

SPAR CA.
120,00

SPAR
63,05

00
150

4x400 gr

95
89

Ovnklar svinekam
Ridset uden ben

FAST PRIS
2,3-3,0 kg

12500

500 ml/500 gr

00
12

95
54

Flere varianter
2 bg

Coop Brød
Pr pose

Frit valg

Coca-Cola, Nestea
eller Ramlösa

Casillero del
Diablo
SPAR
29,95

75 cl

3500

FLERE VARIAN

Pita platte

3995

Stor Leverpostej

00
20

1000
Sukker

TER

1 kg

95
4

150 cl

1000

D E L I K A T E S S E N

00
20

Vildmose kartofler 1,5 kg,
Broccoli, Blomkål

Hørup
½ Kartoffel spegepølse
½ Sardel

Graasten salater

00
20

Frit valg

1000
+ embl.

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

Kagemarked
FREDAG FR A
KL. 11.00
Pr stk

00
6
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 5. september 2015. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

Max 3 pk pr kunde

NPK Gødning

SPAR 50,00

15 kg

95
149
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Reception
Der er reception for den
nye halbestyrer i BroagerHallen, Sonny Johansen,
tirsdag den 1. september kl.
17-19 i Broager-Hallen.
Sonny Johansen er et
kendt og respekteret idrætsnavn i Broager.

Sonny Johansen har været
aktiv i BUI Fodbold både
som spiller og træner.
Sport fylder meget i
hans liv, og han er tillige
holdleder for SønderjyskE
Herrehåndbold. 

Sogneudflugt til

Løgumkloster
kirke og refugium
Fredag den 25. september
09.45 Afgang fra Broager - kirkepladsen
(private biler)
10.45 Ankomst Løgumkloster Kirke - Refugium
Rundvisning i den ny-renoverede
kirke samt klosteret
Fællessang i KAPITELSALEN
12.00 Frokost
13.00 Fællessang og fortælling
14.30 Kaffe/te og et stk. kage
Farvel og tak for dagen
Alle er velkommen til turen, som
arrangeret af Ingeborg Pedersen
Pris pr. deltager: 120 kr. Hvis du ønsker at være
chauffør, så meld dig til Ingeborg samtidig med
tilmeldingen.
Tilmelding senest: 15. september. Betal ved
afgangen! Tlf: 29 44 20 69 eller 74 44 05 57 eller
georgborg@fi fs.dk

Sognecafeen
mødes i efteråret følgende fredage på Spar Es/i
sognegården klokken 14.30 til 16.30.

Fredag den 30. oktober på Spar Es
En eftermiddag om HALFDAN RASMUSSEN

Broager Sparekasse kom ud af årets første seks måneder med solidt overskud.

Broager Sparekasse får
overskud på 8,5 mio. kr.
Af Gunnar Hattesen

Broager Sparekasse
ansætter flere medarbejdere, får flere
kunder og får et pænt
overskud på bundlinjen.
Den lokale sparekasse har
offentliggjort et halvårsregnskab for 2015, som
viser et overskud på 8,5
millioner kroner.

"Vi er glade for at kunne
præsentere halvårsregnskabet for 2015, der viser,
at 2014 ikke var en enlig
svale", siger direktør Lars
Christensen.
581 nye kunder
Basisindtjeningen er steget
fra 7,1 millioner kroner
i 2014 til 10,6 millioner
kroner i første halvår 2015,
kundeindlånet er steget

Per fortæller om rejser i provinserne Yun-nan
og Sichuan - en del af det gamle Tibet - med det
formål er at se på planter bl.a. rhododendroner og
orkideer, som især fi ndes i højder fra 3000-4600
meter. Og hør om kultur og folkeliv i disse egne.

Fredag den 18. december i sognegården
Advent - Jul
Julesange, gløgg m.m., julehistorie

E.K.I.F. Egernsund afholder

Loppemarked

Lørdag den 26.
og søndag den 27. september
i Egernsundhallen
Har du lyst til at sælge dine lopper, er
du velkommen til at ringe til mig og
høre, hvordan du kan være med.
Majbrit Clausen tlf. 4198 1774
Med venlig hilsen
Majbrit Clausen
Formand for håndbold i EKIF

www.broagerkirke.dk

blevet støttet med mere end
100.000 kroner gennem
Sparekassens Lokalpulje.
Forventningerne til
resultatet for 2015 er også
positive. Således ser Lars
Christensen frem mod et
årsresultat på mellem 11 og
15 millioner kroner, hvilket
er en opjustering i forhold
til forventningerne i starten
af 2015. 

Skade på biler

Fortællinger om Halfdan Rasmussen. Vi skal synge
mange af hans sjove og underfundige sange.

Fredag den 27. november på Spar Es
Rejseberetning fra Kina ved Per Bangsgaard, Gråsten

med 10,8 procent i forhold
til 2014, og kundetilgangen
fortsætter. I første halvår
har Broager Sparekasse fået
581 nye kunder, virksomheder og enkeltpersoner.
Sparekassens gode
resultater kommer også
lokalsamfundet til gode.
I løbet af første halvår er
initiativer, der spænder fra
udendørs motionsredskaber
til Gråsten Ringridning,

EGERNSUND
Kultur & Idrætsforening

En bilist bakkede torsdag
formiddag lige op i en
anden bil, da han skulle

ud fra en parkeringsplads i
Storegade i Broager. Begge
biler blev lettere skadet. 

KAGEKONKURRENCE
I forbindelse med Stafet For Livet på
Ringriderpladsen i Sønderborg

Lørdag den 5. september
Kom med din bedste kage – vær kreativ
Aflever din kage kl. 18.30 – 19.00
og vind spændende præmier
Tilmelding/oplysninger:
tlf. 29 82 12 59
eller annamatthiesen@mail.tele.dk
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Ny Egernsundmester i golf
Af Gunnar Hattesen

Fra venstre den nye
Egernsund Mester 2015
Viggo Andersen. Nr. 2 blev
Hans Henrik Mau efterfulgt
af Niels Aage Pedersen.


Foto Ib Funder-Nielsen

Robuste plader

For 3. gang blev der afholdt
Golf Mesterskabet for
Egernsundere, som også
omfattede golfspillere, der
har tidligere har boet i
Egernsund.
Der deltog ialt 16 golfspillere, og som noget nyt blev
turneringen afviklet på
Sønderjyllands Golfklubs
anlæg i Uge.
"Det blev en dejlig dag og
et fantisk vejr med efterfølgende hygge på terrassen",
fortæller Ib Funder-Nielsen.
Ny Egernsund Mester
2015 blev Viggo Andersen
med 34 point. På 2. pladsen kom Hans Henrik Mau
med 34 point og nr. 3 blev
Niels Aage Pedersen med
32 point. 

Broager by uden vand i
næsten 4 timer

Derfor tog jeg den med ro,
og undersøgte med jævne
mellemrum, men der var
stadig intet vand.
Lidt før kl. 22 mistede jeg
tålmodigheden og ringede
til Vandværkets vagttelefon. Projektleder Kresten
Petersen svarede og fortalte
at noget var gået galt på
Nejsvej under en planlagt
reparation, således at hele
byen mistede vand i hanerne. Han oplyste, at vandet
ville komme inden for 1
time, og det skete også.
Han fortalte, at det
planlagte arbejde var offentliggjort på Vandværkets
hjemmeside, hvor der stod,
at et område omkring
Nejsvej og vest derfor, samt
Brunsnæs, ville være uden
vand den 25. august fra kl.
19 og at det forventedes, at
det ville vare ca. 2 timer.
At der så går noget galt, er
vel hvad der kan ske, og det

er acceptabelt. Men er det
nok at oplyse de forventede
berørte på hjemmesiden,
for hvem kigger der for at få
de oplysninger. Det synes
jeg ikke.
Jeg har ikke set noget

meddelelse i hverken
Gråsten Avis eller hos
JydskeVestkysten Det ville
på den måde have været
muligt for de berørte at
være forberedte, såfremt det
var sket.

Broager Fjernvarmeselskab
Østergade 21, 6310 Broager
Tlf. 7444 1509, FAX 7444 1526

Ordinær
generalforsamling
Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.30
på Degnegården, Broager
1.
2.
3.
4.

DAGSORDEN

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
Budget opgjort efter varmeforsyningslovens
prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til
orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan/henlæggelsesplan for
kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
(Efter tur afgår Jørgen Nielsen, Peder E. Pedersen og Poul Erik
Beck)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
(Efter tur afgår Herman Møller)
10. Eventuelt.
Den officielle årsrapport vil være fremlagt på varmecentralen samt
tilgængelig på hjemmesiden www.broager-fjernvarme.dk
Bestyrelsen

De manglende huslejeindtægter og store udgifter
til den daglige drift og
vedligeholdelse betød, at
Skovparken var truet af
konkurs.
Det er B42, som udlejer
Skovparken. 

Et moderne teglværk!
hvor kun fantasien sætter grænser!
BESØG HOS

PETERSENS TEGLVÆRK
Mandag den 14. september 2015 kl. 19.00
på Nybølnorvej 14, 6310 Broager
Det er Broagerlands Venstre som arrangerer
dette besøg og alle kan deltage.
Temaet er, - hvordan skaber man
en teglværksvirksomhed. som har
eksporteret teglsten til 38 lande!
Tilmeldig kan ske til Hans Valdemar Moldt på
e-mail: moldt@pc.dk el. Mobiltlf. 2124 5342 og til
e-mail: erik@ekrogh.dk el. Mobiltlf. 2673 8130
sidste frist for tilmelding er
mandag den 7. september.
Det er et lille traktement øl/vand og
ringriderpølse efter rundvisning og orientering.
Vi ser frem til en spændende aften!
Venstre’s Kommuneforening i Sønderborg
Erhvervs arrangement
Vel mødt
Broagerlands

LÆSERBREV

Tirsdag aften kl. ca. 19
forsvandt vandet i min
vandhane. Jeg tænkte,
at der måske var
opstået et brud et eller
andet sted, eller der
måske var en anden
årsag.

Lejeboligerne i Skovparken
i Egernsund har fået en
tiltrængt renovering. Der er
blevet lagt robuste plader,
så taget lever op til moderne energistandarder og
en bedre driftsøkonomi.
Boligerne har tidligere
været så nedslidte, at mange
beboere flyttede derfra.

Kaj Højbro
Stærevænget 11
6310 Broager

BROAGERLANDS

Broagerlands Ungdomsog Idrætsforening

Gymnastik 2015/2016
HOLD

TIDSPUNKT

TRÆNER

TELEFON

Familie holdet

Søndag kl. 10.00 – 11.00
Start 20. 9. i gym. sal

Bianca Dam
Ulla T. Beeck

51 61 30 55
28 25 93 86

3 – 5 årige

Mandag kl. 16.30 – 17.30
Start 31. 8. i gym. sal

Camilla, Emma
Morten ,Tine

30 82 63 10
42 47 26 26

0. kl. – 2. kl.
Rytme

Mandag kl. 17.30 – 18.30
Start 31. 8. i gym. sal

Josefine
Marikka

29 46 56 66

Store rytme fra 3. kl
Rytme

Tirsdag kl. 17.00 – 18.20
Start 1. 9. i gym. sal

Selma, Mette
Josefine

26 77 27 84

SPRING 3. kl – 5. kl
Rytme

Torsdag kl. 18.00 – 19.00
Torsdag kl. 19.00 – 20.30
Start 3. 9. i gym. sal

Emma W, Cecilie, Jonas
Lene F, Michelle, Oliver

61 66 93 19
24 79 33 55

Tirsdagspigerne
fra 18 år

Tirsdag kl. 19.30 – 20.30
Start 15. 9. i Broager Salen

Bianca Dam, Lene F
Maria K.B.

51 61 30 55

Motionsherrer

Onsdag kl. 18.00 – 19.00
Start 16. 9. i Broager Salen

Åge Hansen

51 26 18 12

Velkommen til en ny sæson i B.U.I.´s gymnastik afdeling,
hvor vi tilbyder sjov gymnastik for alle aldersgrupper.
Mød op til de hold du kunne tænke dig at være med på; der er 2 gratis prøvetimer.

KONTINGENTSATSER:
Familiehold ........................................Kr. 300,Børnehold ..........................................Kr. 300,Unge op til 18 år: ...............................Kr. 300,-

Spring hold uanset alder: ...................Kr. 300,Dame/herre hold:...............................Kr. 400,-

På bestyrelsens vegne Else Marie Toft tlf. 40 17 86 86
www.broager-gymnastik.dk

mere

Gendarmløbet 2015 - 13 års Jubilæum
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Broager 13. september

ringridning

Gendarmløbet runder sit 13. år
Iøjnefaldende farverig

Af Gunnar Hattesen

IHLE

Grafisk Produktion

Storegade 23 · DK-6310 Broager · Telefon 74 44 11 00 · ihle@ihle.dk · www.ihle.dk

Danmarks smukkeste løb,
GendarmLøbet afvikles i år
for 13. gang.
Det sker søndag den 13.
september. Det er altid den
anden søndag i september,
at GendarmLøbet foregår.

Sidste år var der deltagelse af 807 løbere og
motionister.
Der er fire ruter fordelt på
1,5 km (børneløbet), 10,3
km og halvmaraton.
De tre længste løbedistancer afvikles i naturskønne
omgivelser på Broagerland.

Løbet afvikles med chip
måling, for at gøre løbets
afvikling så professionelt
som muligt.
Foreløbig har knap 300

løbere tilmeldt sig løbet,
men der plejer at komme et
stort antal tilmeldinger op
til løbsstart. 

Vi ønsker et godt løb

Vi ønsker et godt løb

Merete Lund Brock & Henning Brock
Storegade 7 · 6310 Broager · Tlf. 7444 1698

GendarmLøbet afvikles i naturskønne omgivelser på
Broagerland.
Arkivfoto Jimmy Christensen
APS

FROMMS AUTOSERVICE

BROAGER

Broager

Vi ønsker et godt løb

Tlf

Vi ønsker et godt løb

Flensborg Landevej, 5 ∙ Broager ∙ Tlf. 5162 0702

Vi ønsker et godt løb
Brovej 90
6310
Tlf. 74 48 50
47 Broager

Tlf. 74 48 50 47

Blikkenslager

v/ Kim Gottlieb

Vi ønsker
et godt løb
900
m

bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 44 12 44 • 22 25 42 44

Vi ønsker et
godt løb

Vi ønsker et godt løb
v/ Christian Jørgensen
Smedevej 8, 6310 Broager ∙ Telefon 61 60 08 08
Kongevej 86, Gråsten

Tlf. 74 48 50 57

900 m

2

pfauto@post.tele.dk
www.frommsauto.dk
Tlf. 74 48 50 57

Tlf. 74 4

2

Dyntvej 49 • 6310 Broager

bad-udstilling

TLF. 7444 1985

Kim's Cykelservice

Paul Jürgensen eftf.

lf. 74 48 50 47

. 74 4

900 m2

www.bbsyn.dk

www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17,

6310 Broager

Jeg henter og bringer
Telefon 7444 9409

bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57

Udlejning af
containere

Vi ønsker et godt løb

VoGNmaNDSFoRRETNING
VoGNmaNDSFoRRETNING
Skodsbølvej
Skodsbølvej 90 90
74 44
44 16
Tlf.Tlf.74
165757

Vi ønsker et godt løb

Tlf. 74 48 50 57

Udlejning af
containere

Tlf. 74 48 50 47

Gammelmark 20 ∙ 6310 Broager
Tlf: +45 7444 1742 ∙ www.gammelmark.dk

Vi ønsker et godt løb

Byggefirmaet

Keld
ebbesens Eftf. ApS
Vi ønsker et godt løb
Fasanvænget 7 · 6310 Broager · Mobil: 40 79 02 60
www.byggefirmaet-keld-ebbesen.dk

Vi ønsker et godt løb
Skolevænget 22, Nybøl 6400 Sønderborg
M: 23 46 15 71

Stødagervej
8 · 6400 Sønderbo
Stødagervej
8 · 6400 Sønderborg

Tlf.: 74 43
40 74
50 43
· fax.
40 40
Tlf.:
4074
5043
· fax.
74 43 40
www.ssph.dk
www.ssph.dk

Sundeved

Middelalderhus i Nybøl bliver indviet

En animation af huset
Af Gunnar Hattesen

Et unikt hus Nybølhuset - bliver
indviet torsdag den 4.
september kl. 14.30.
Her kan man se tomten
og info om områdets
spændende historie.
Da der i 2006 skulle udstykkes til byggegrunde ved
Langballe i Nybøl, blev der
hurtigt gjort arkæologiske
fund fra middelalderen.
Som det eneste sted i
Danmark kan man nu i
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Fra udgravningsarbejdet.
Nybøl se en hustomt fra
den tidlige middelalder på
selve findestedet.
Arrangørerne - NybølStenderup Lokalråd,
Lokalhistorisk Arkiv
for Sundeved, Museum
Sønderjylland/Arkæologi
Haderslev og Sønderborg
Kommune - glæder sig til
at se mange af områdets
beboere og fortælle dem
områdets spændende
historie. Programmet,
der ventes at vare et par
timer, rummer taler ved
borgmester Erik Lauritzen,

museumsdirektør Orla
Madsen og Arne Jessen fra
det lokalhistoriske arkiv.
Derefter bydes på middelalderlege og middelaldermad.
Det hele er gratis og uden
tilmelding.
Parkeringsmulighederne
i området er ikke så gode,
så vi håber, at rigtig mange
vil gå eller cykle frem til
Nybølhuset ved Viggo
Kragh Hansens Vej, siger
skov- og landskabsingeniør
Johanne Burgemann fra
Sønderborg Kommune.
Nybølhuset er fra en

tid, hvor man begyndte
at bygge huse, hvor de
bærende stolper stod i selve
væglinjen og ikke indenfor,
og hvor mennesker og dyr
ikke længere opholdt sig
under samme tag. Det første hus på stedet målte 18,8
gange 6,5 meter og havde
tre rum, som regner med
var indgang, opholdsrum
og køkken. Senere er huset
udvidet med en vognport,
et vindfang og et ekstra
fag, så det blev mere end
25 meter langt. Taget har
været krumt, en såkaldt

"svineryg". Vognporten var
et statussymbol, og man
regner derfor med, at husets
ejer har været en af tidens
stormænd.
Markante profiler
Ved siden af hustomten
er etableret en omfattende informationsvæg,
der fortæller om huset og
hele områdets historie fra
middelalderen og frem til
nu. Også markante profiler
er omtalt, fx Løvenskiold
og Schleppegrell fra De
Slesvigske Krige, samt

billedhuggeren Johannes
Gelert og digteren
Zacharias Lund, som en tid
var rektor på Herlufsholm
- de var begge fra Nybøl
Sogn. Nævnt er naturligvis
også maleren Viggo Kragh
Hansen, som vejen ved
Nybølhuset er opkaldt
efter.
Kragh Hansen, der levede
frem til 1996, boede det
meste af sit liv i og ved
Nybøl Vandmølle, og mange af hans værker hænger
den dag i dag i sønderjyske
hjem. 

Fik sænket straf
Tre salgschefer, der
blev bortvist fra Danish
Crown i Blans, har fået
sænket deres straf i
landsretten. Det skriver
JydskeVestkysten.

Sognepræsterne Marie Hammer, Nybøl, og Vibeke von Oldenburg, Sottrup, medvirkede ved
friluftsgudstjenesten.
Foto Jimmy Christensen

Gudstjeneste under
åben himmel
Af Gunnar Hattesen

De hen ved 100 mennesker, som overværede
friluftsgudstjenesten ved

Sandbjerg Slot, måtte undvære orgel og kirkeklokker.
Til gengæld fik de en fin
oplevelse i det fri.
Det gav selvfølgelig en

30 års jubilæum
Anette Nicolaisen,
Nørretoft 9G, Vester
Sottrup, har tirsdag den 1.

september været ansat 30 år
på kontoret ved Arkil A/S i
Ragebøl. 

anden oplevelse at holde
gudstjeneste under Guds
åbne himmel. 

Landsretten frikendte den
ene chef og sænkede byrettens straffe på de to andre.
Byretten i Sønderborg
havde ellers først tildelt de
tre chefer mellem 4 og 8
måneders straffe.
De var tiltalt for at have
stjålet for 2,3 millioner
kroner, fordi de i 2011 videresolgte 65 ton dieselolie og
en stor olietank fra Danish
Crowns slagteri i Blans.
Efter minimum et halvt
år blev tyveriet opdaget.

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER
– TING – TØJ
og gør et godt køb
Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING
DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

De tre slagterichefer hævdede imidlertid i retten, at
fabrikschefen havde givet
dem tilladelse til at sælge
stål og brændstof.
Danish Crown vil

nu overveje, hvordan
koncernen vil forholde
sig til blandt andet den
frikendte medarbejder, der
blev bortvist uden løn og
feriepenge. 

Koncert med

ZONOBIA

Danske sange, med egne arrangementer af den danske sangskat

Kendt fra “Mariehaven”

Onsdag den 23. september kl. 19.30
på Forsamlingsgården Sundeved, Vester Sottrup

Foreningen for
Forsamlingsgården
Sundeved
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Avsbøl Ullerup
Ringridning
Torsdag den 10. fredag den 11.
og Lørdag den 12. september

kole i
Nu på Bakkensbro s
lser
nye og bedre omgive

PROGRAM
TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER
Kl. 19.00 Lotto
Igen i år starter vi festen op med lotto i teltet. Mulighed for at købe
kaffe og kage under spillet. 10,- kr. pr. plade. Huske selv at medbringe
brikker. Mange spændende præmier, også til sidemanden. Har du lyst
til at bage en kage til lottospillet, kontakt Mie på tlf. 20 72 27 45.

FREDAG DEN 11. SEPTEMBER
Kl. 17.00 Stjerneløb med løbeklubben Tempo
Ruten er på 8 km., og startgebyret er 25,- kr. Der er præmier til de
hurtigste løbere. Tilmelding til Stjerneløbet, kontakt Anne Østergaard
på tlf. 74 46 16 85 eller Lars T. Hansen på tlf. 74 46 17 90.
Kl. 17.30 Biks og bajere
Har du lyst til hygge og god mad, så har du her chancen. Det
er efter først-til-mølle-princippet, så mød op i god tid.
Kl. 18.00 Mobildiskotek Extreme-Party
Igen i år kommer Extreme-Party og spiller op for de unge.
Kl. 18.00 til kl. 21.00 er der fest for de mindre unge (fra 0. til 6. klasse).
Kl. 21.00 til kl. 01.00 er der fest for de lidt ældre unge (fra 7. til 10. klasse).
Kl. 18.30 Havetraktorringridning
Du skal være minimum 16 år for at deltage, og mindst 8 tilmeldte, for at
ringridningen kan gennemføres. Ringridningen er på eget ansvar. Er der
stemning blandt deltagerne, er der optog gennem Avnbøl og Ullerup op til
pladsen. Kom gerne udklædt, så vi kan få det lige så hyggeligt og sjovt, som
det var for nogle år siden. Tilmelding senest den 10. september til Palle
på tlf. 40 18 74 46 eller Henrik på tlf. 21 65 78 61 (efter kl. 16.00).
Kl. 19.00 Bandet Svigermors drøm
Imens de unge fester, vil bandet Svigermors drøm
spille i teltet fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER
Kl. 12.00-15.00 Loppemarked
Tilmelding senest den 4. september til Inge på tlf. 22 45 09 42.
Kl. 13.00-15.00 ”Den sønderjyske kagedyst”
Mød op med din allerbedste kage og deltag i ”Den sønderjyske
kagedyst”. Din kage vil samtidig indgå i vores årlige kaffebord.
Tilmelding senest den 4. september på tlf. 22 45 09 42.
Kl. 13.00-15.00 Gratis hoppepude for alle børn.
Kl. 18.30-02.00 Ringriderfest som madkurvsfest med amerikansk lotteri
Musikken leveres af Sjubiduo.
Vi kårer vi i år vinderen af ”Den sønderjyske kagedyst”.
Adgangsbillet til festen koster 100,- kr. Der er samtidig mulighed
for at bestille mad fra BS Food, der ligeledes koster 100,- kr. Når
GÆT EN
du bestiller billet og mad, reserveres der også et bord.
GRIS
Hvis du ønsker at købe en billet og bestille mad, så kontakt Birgitte
OG VIND
på tlf. 20 76 88 73 senest den 5. september. Billetterne skal
hentes hos Birgitte, der bor på Smedetoft 15A i Avnbøl.
Husk adgangsbillet! Intet armbånd, ingen adgang.
Kl. 22.00-02.00 Musik
Fra kl. 22.00 er der mulighed for at komme ind og feste og høre musik ved at købe
en musikbillet. Billetten koster 50,- kr. og kan købes forinden eller på selve aftenen.

Der er et godt kammeratskab i Ullerup Frivillige Brandværn. Foto Mette Lynggaard Larsen

Godt sammenhold i Ullerup
Frivillige Brandværn
Af Mette Lyngholm Larsen

De 29 medlemmer
af Ullerup Frivillige
Brandværn har et godt
sammenhold. Den
yngste brandmand er
18 år, mens den ældste
er 83 år.
”Vi har en regelmæssig udskiftning. Det betyder, at
hvis der er nogle der stopper, er der nogle der tager
over næsten med det samme” fortæller brandkaptajn
Jørn Mathiesen, som er
glad for det gode sammenhold i brandværnet.
”Folk ville ikke blive ved
med at være brandmand,
hvis der ikke var et godt
sammenhold. Det hele er
jo frivilligt” lyder det fra
brandkaptajnen, som peger
på, at ikke alle brandmænd
får en betalt fridag for at

tage af sted, når de har
vagt.
Udstyr skal være i orden
Ullerup Frivillige
Brandværn har eksisteret
siden 1932. Som forening
i en landsby i en storkommune kan det godt til
tider være svært at få fat i
det udstyr, man har brug
for. Ullerup Frivillige
Brandværn har dog været
heldige, at de før har fået
pengegaver fra forskellige
organisationer.
”Vi har før anskaffet hjertestartere til vores område,
men ellers har vi alt, hvad
der er brug for”, fortæller
Jørn Mathiesen.
”Vores udstyr skal selvfølgelig være i orden, så vi
har for eksempel kunnet
udskifte vores støvler, så
vi har noget ordentligt
og mere bekvemt at gå i”,

forklarer Bo Bonde, som er
kasserer i Ullerup Frivillige
Brandværn.
Det lokale brandværn
har adskillige gange været
heldig at få overrakt pengegaver.Senest er der kommet
besked fra den nedlagte
Ullerup Pensionistforening,
at der står et beløb til rådighed, hvis man mangler
penge til udstyr..
”Vi har dog ikke fået
pengene endnu. Det
kommer helt an på, om vi
har et ønske, der er nødvendigt at anskaffe”, siger
Vicebrandkaptajn Kurt
Frederiksen. 

90 år
Johan Alsing, Lærkevej 26,
Nybøl, fylder onsdag den
2. september 90 år. 

Eckersberg
Børneunivers på lejr
Af Gunnar Hattesen

Eckersberg
Børneunivers i Blans
var forleden på lejr på
Troldhøj i Nørreskoven
på Als.
For børnene var det en uge

uden mobiltelefoner, computerspil og tv.
Torsdag aften var der
besøgsaften med hygge og
fællesang med forældre og
søskende.
Det var 8. gang friskolen
slog lejr på spejderpladsen
Troldhøj.
En plads skolen og nu

også børnehaven rejser til
hver andet år. De øvrige
år rejser børnene til andre
steder i Danmark, Sverige,
England eller Tyskland.
Alle elever er på lejr hvert
år og som en fast tradition
rejser 9. klasse til Kina i
løbet af foråret. 

Hørt i byen
4-årige Prinsesse Josephine har nu efter seks
uger med armen i blå
gips fået gipsen skåret
af. Prinsessen brækkede
armen, da hun faldt
af hesten i forbindelse
med rideundervisning
på Gråsten Ridecenter,
netop som Kronprinsparret havde indledt
deres sommerophold på
Gråsten Slot.
På Gråsten Slot er æblehøsten i hus, så regentparrets kok, Jesper Vollmer Heick, kommer til
slotsbyen for at presse de
mange æbler til saft.
Steam Car Wash har
lukket sin bilvask i
Gråsten.
Tilmeldingerne til Gråsten Bridgeklubs 75 års
jubilæumsturnering i
Ahlmannsparken løber
ind. Foreløbig er der tilmeldt 67 par og flere er
på vej.
Vinderparrene får overrakt et Gråstenæbletræ.
En 44-årig kvinde fra
Esbjerg blev forleden
sigtet for at have smuttet
fra en regning på 8.000
kroner. Hun havde indlogeret sig på Frigård
Camping i Kollund i
perioden 24. juli til 10.
august, men da hun rejste undlod hun at betale
sin endelige regning.
Både 5 a og 5 b fra
Gråsten Skole har været
superflittige læsere i
sommerferien. 5.a har
tilsammen pløjet sig gennem 173 bøger i deres
sommerferie.
Blandt de tusindvis
af deltagere i Tønder
Festivalen var Daniel
Staugaard fra Egernsund, som fik sig et bid
af verdens største solæg.
Strudseægget er 24 gange større end et almindeligt. Daniel Staugaard er
en flittig solægspiser. 

23

Hjemmeværnskutter
besøger Gråsten
Af Niels Blunch

Gråsten Havn får lørdag
den 5. september besøg af
Marine hjemmeværnsfartøjet ’MHV 814 Budstikken’,
som er hjemmehørende i
Sønderborg.
Budstikken forventes
at lægge til kaj kl. 15:30,
hvorefter der er ’åbent
skib’. Alle er velkomne til
at komme om bord og bese
skibet.

Budstikken returnerer til
Sønderborg ca. Kl. 17:00
Budstikken har en
12 mands besætning.
Skibet har blandt andet til opgave at sikre

farvandsovervågning, eftersøgning og redning,
olieforureningsbekæmpelse,
sejlads for Told & Skat og
sejlads for politiet. 

Kværs/Tørsbøl Ungdomsog Idrætsforening

Gymnastiksæson 2015 & 2016
Vi starter sæsonen mandag den 7. september 2015
og vi håber at se jer alle, nye som ”gamle” gymnaster

Vi tilbyder i år følgende hold!
Krudtuglerne Far, Mor & Barn gymnastik
(Hver 2. lørdag, start den 12. september kl. 09.30 – 10.30)

Hjemmeværnskutter ligger til
kaj i Gråsten Havn.
Arkivfoto

RUIF Program
2014/15

Hold start uge 38 (14. september)

Fræserne

Mix tumlingehold fra 3 – 5 år,
Hver torsdag fra kl. 16.00-16.45
Instruktør: Jytte, Maria, Kia

RytmePiger 1

Piger fra førskole til 1 klasse.
Hver mandag fra kl. 15.30-16.30
Instruktør: Pia

RytmePiger 2

Piger fra 4 klasse og op.
Hver tirsdag fra kl. 18.00-19.00
Instruktør: Stinne & Therese

Mix hold

Mix springhold fra 8 – 15 år.
Hver torsdag fra kl. 17.00-18.00
Instruktør: Nadja & Natascha

Bokwa

Mixhold fra 16 år+ (ingen spring).
Hver onsdag fra kl. 19.30-20.30
Instruktør: Linda

CrossFIT

Mixhold fra 15 år+.
Hver mandag fra kl. 19.30-20.30
(Start uge 43)

VakseVoksne

Mixhold fra 20 år+.
Hver mandag fra kl. 20.00-21.00
(Start uge 43)
Instruktør: Annelise

MANDAG
Kl. 16.30–17.30

Tempo-kids 2. – 5. klasse (start den 14-9-2015)
ved Rasmus Saul og Mie Gade Gerber

Kl. 17.45–19.00

Fun-Dance-Latino (start den 14-9-2015)
ved Rikke Denckerog Tine Dencker

Kl. 19.00–22.30

Volleyball fra 18 år og opefter (start den 14-9-2015)
ved Gorm Filskov
TIRSDAG

Kl. 16.00- 17.30

Senior Volley (start den 15-9-2015)

Kl. 16.30–17.30

Løveunger 3 – 5 år (start den 16-9-2015)
ved Rikke Nissen, Linett og Kathrin

Kl. 17.45–19.00

Bordtennis fra 3.klasse og op.
(OBS. Starter først op i uge 40)
ved Jens Portefee Hansen

Husk at vi den 3 oktober fra kl. 09.30 – 11.00
afholder en ”kom og vær med dag”
Uanset om du er medlem eller ej. Arrangementet
er gratis for alle – vi skal bare hygge og lave en
masse gymnastik store som små. Tag din familie
med, og en bid mad til efter, så sørger vi får alt
gymnastikken. Vi glæder os til at se jer alle!

ONSDAG

TORSDAG
Kl. 16.30–17.30

Tempo-fræs 0.-1. klasse (start den 17-9-2015)
ved Heidi Lemvig

Kl. 17.45–19.00

Bokwa (start den 17-9-2015)
ved Rikke Dencker og Mette Kjær

Kl. 19.00–20.30

Gajol-holdet for ”piger” fra 25 år og opefter
(start den 17-9-2015)
ved Dorte Melgaard og Tina Dreyer
FREDAG

Kl. 17.00 –19.00

Fodbold for sjov, alle aldre
Børn kun ifølge med en voksen!
ved Gordon Erichsen
BADMINTON MOTIONISTER

Tirsdag

Kl. 18.00 –22.30

Onsdag

Kl. 20.00 –22.30

Torsdag

Kl. 21.00 –22.30

Fredag

Kl. 16.00 –17.00 og 19.00–22.30

Lørdag

Kl. 08.00 –16.00

Søndag

Kl. 08.00 –13.00
Gymnastikopvisning i RUIF er fredag den 18. marts 2015
Kontakt Heidi Lemvig ved evt. spørgsmål på tlf. 24 42 84 08

Hestevognstur
til Margrethesøen
Torsdag den 3. september
kl. 18.00
Vi mødes til en aperitif på Den Gamle
Kro, og kører herefter i hestevogn ud til
Margretesøen, hvor vi byder på grillpølser,
øl og sodavand og hyggeligt samvær.
Kun for medlemmer.
Tilmelding på tlf. 2116 0683
senest den 1. september
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Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

Bov

Uge 36 1. september 2015 7. årgang

Der var livlig aktivitet på Foreningdag i Padborg.

Foto Jimmy Christensen

Foreningerne ud i sollyset i Padborg
Af Gunnar Hattesen

Kunne du måske tænke
dig at gå til spejder?
Kunne du tænke dig
at spille fodbold?
Mulighederne for at
blive klogere på de
forskellige foreninger i
Padborg og Kruså var
mange, da der lørdag
var Foreningsdag i
Padborg.
I teltet ved SuperBrugsen
mødte hen ved 100 mennesker op til morgenkaffe.
Op mod 70 foreninger
havde stillet boder op, så
nysgerrige blikke kunne
betragte de mange stande
på afstand. Kom man
tættere på, bød nogle af
boderne på en kop kaffe og
et stykke slik, og interesserede kunne høre mere om,
hvad foreningerne hver især
står for. 

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 €

UD AF HUSET
Kørekort til bil & motorcykel

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

Kig forbi eller ring og bestil vore lækre
kinesiske retter og til afhentning
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 - 0-461 71628

Lige ved
Zur Krone
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

HOLBØL
KIRKE

FELSTED
KIRKE

KLIPLEV
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 6. september kl. 11.00
Gudstjeneste med
konfirmandindskrivning ved Malene
Lundqvist og Kevin Asmussen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 6. september
Ingen handling

BOV & HOL BØL SO GN E

HOLBØL KIRKE
Søndag den 6. september kl. 10.00
Gudstjeneste
ved Hanne Christensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 6. september kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 6. september kl. 9.00
ved Anne-Mette Damkjær Larsen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 6. september kl. 10.00
ved Povl Callesen

Genbrugsbutik fejrede et års jubilæum

Krea-klub i kirkeladen
Fredag den 4. sepetember
kl 16.00 i kirkeladen

Den nye ”kreaklub” starter op for både
unge, ældre, nybegynder og øvede.
Tilmelding til Camilla på
mail camilla6330@gmail.com eller tlf. 30806606
Få ﬂere oplysninger på vores
hjemmeside: www.bovsogn.dk

Konﬁrmand
indskrivning 2015/2016

Bov sogn søndag den 6. sepetember
kl. 11.00 i Bov kirke

Babysalmesang i
Kollund kirke
Tirsdag den 8 september
kl 10.00 til 11.00

Vi skal bla. Lytte til musik, Puste sæbebobler,
Synge sange som børnene vil huske, Danse,
Kigge på stjernehimmel, Gynge i tæpper, mm.
Tilmelding til Anne Marie Henriksen
tlf. 61391920 eller mail amhhop@gmail.com



Orgelkoncert

Onsdag den 9. sepetember
kl 19.30 i Holbøl kirke
Med Juliane Ilgner, organist
ved Sct. Nicolai kirke, i Aabenraa

Spaghettigudstjeneste
”Dåbsjubilæum”

Butikschef er 72-årige Anton Kønig, som gør en stor indsats.

For et år siden åbnede
Padborg Genbrugsbutik
på Tværgade 1 B i
Padborg, og det jubilæum blev på behørig
vis fejret forleden.

Der er omkring 20 frivillige i alderen 65-80 år, som
er tilknyttet genbrugsbutikken. Overskuddet går direkte til Julemærkehjemmet
i Kollund.

Foto Søren Gülck

Omsætningen har det
første år været lige under
300.000 kroner. 

Dødsfald
Edith Krogh Jensen,
Padborg, er død, 76 år. 

Kollundhus Dit forsamlingshus

Fredag den 11. sepetember
kl 17.00 i Bov kirke

Efterfølgende er der spaghetti med kødsovs.
Pris voksne: kr. 20,- Børn: kr. 5,-

Spaghettigudstjeneste
”om verdens børn”
Fredag den 11. sepetember
kl 17.00 i Holbøl kirke
Efterfølgende er der spaghetti
med kødsovs.
Pris voksne: kr. 20,- Børn: kr. 5,Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes graver tillige
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

WWW.BOVSOGN.DK & WWW.HOLBOELSOGN.DK

Bov - Padborg
Begravelsesforretning
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
Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN
Hærvejen 9, Bov · 6330 Padborg · Telefon 74 67 26 40
Fax 74 67 13 55 · www.bt-advokat.dk · padborg@bt-advokat.dk

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

Svend Hedegaard

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
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50 ÅRS

JUBILÆUM

50%

RABAT

på olieskift
4. og 5. sep.

I denne anledning vil det glæde os at se
forretningsforbindelser, kunder
samt venner af huset til

RECEPTION

Fredag den 4. september kl. 14 - 16
På dagen vil der være lidt godt til ganen
til alle vore trofaste kunder.
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KRUSÅ
SERVICECENTER

Flensborgvej 4
6340 Kruså
Tlf. +45 74 67 03 78

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

Altid fair price!
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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.

Foreningsdag bød på
noget for alle

var vildt sjovt!”, fortæller Nicolai Nørgaard
Jørgensen, der sammen
med sin mor var rundt for
at se, hvad de forskellige
foreninger kunne byde på.
Og dem var der som lovet,
masser af.
“Selvom vi bor i et lille
samfund, har vi et utroligt
levende foreningsliv.” siger
Lone Smith.

Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 14.

Af Simone Nowack

Auktion hos Blå Kors
Lørdag den 5. september

Er du til B&O retro samt andre spændende ting, så er det nu
Auktionen starter kl. 13.00
Dagens auktionarius er TORBEN ØLHOLM
På Auktionen vil der være mange B&O effekter flot standur - Hornung & Møller klaver - velholdt
dukkebarnevogn - Kgl. Porcelæn bl.a forskellige
platter. Bing&Grøndahl & Holmegaard lamper.

Pedersen

Det nye tiltag Foreningsdag - var en
stor succes. Allerede
inden dagen var startet,
fortæller projektleder
Lone Smith, at opbakningen var gået over alt
forventning.
“Hvor man turde håbe
på, at stille med en 20-30
foreninger som udgangspunkt, var virkeligheden
pludselig en helt anden. I
dag stiller vi med næsten 70
forskellige foreninger, så vores forventninger er allerede

Vi ses til en spændende dag i butikken
åbner kl. 10.00 og bugner af interessante
ting, så kom forbi og gør en god handel

Gratis kaffe

overskredet”, fortæller en
glad projektleder Lone
Smith, der sammen med
formand for Kultur- og
Fritidsudvalget, Tim Wullf
(V), stod for velkomsttalen.
“Dagen i dag er intet mindre end fantastisk, og den
vil komme til at summe af
liv, glæde, smil og masser
af aktiviteter. Alle kan blive
overraskede”, sagde Tim
Wulff. Og det blev man.
Nicolai Nørgaard
Jørgensen på 10 år er netop
stoppet med tennis, og
brugte derfor dagen på at
finde en forening, der passede lige til ham.
“Vi har været henne og
prøve at skyde, og det

Mange tilbud
Og gik man rundt i mellem de mange forskellige
standere, føltes tilbuddene
nærmest uendelige. Der var
noget for alle. Om man var
til kampsport, cykling, løb,
fodbold, strikning, musik
eller alverdens andre ting.
Solen stod højt, og stemningen var det samme.
Man kunne hygge sig
med gratis kaffe, gode
snakke og til musik fra
jernbaneorkesteret.
Man kunne opleve opvisninger, og man kunne
opleve en gågade der var
fuld af liv. Også butikkerne
havde gjort sig kreative
tanker, hvor både butikken
Palle, Bentes Shop og Jan
Jensen i dagens anledning
havde lavet nogle finurlige
tilbud og gadesalg.
Det var en dag der stod i
foreningernes tegn, og var
man med, ville man hurtigt
mærke den gode atmosfære
der var. 

Hen ved 70 foreninger fik sig
profileret på Foreningsdag
2015.
Foto Simone Nowack Pedersen

KIROPRAKTISK KLINIK
Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg
Tlf. 74 67 10 11
www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk
Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30
Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

Blå Kors • Okslundvej 3 • 6330 Padborg
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
OPLAG: 19.127

Kliplev

Bjerndrup

TRYK:

OTM Avistryk A/S

Gråsten
Egernsund

Holbøl

LEVERING:

Post Danmark

Kværs

Fårhus
Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
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

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
susanne@bovavis.dk bovavis@graphos.dk bovavis@graphos.dk

Reporter
Simone Nowack
Pedersen
Telefon 51 15 82 83
sn@bovavis.dk

Reporter
Mette Lyngholm
Larsen
Telefon 4161 9761
mette@bovavis.dk
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Hørte om frugtsorter

Skakspil i Padborg
Padborg Skatklub har holdt
Klubaften.
Første runde blev vundet
af A. C. Petersen, Padborg,
med 1257 point efterfulgt
af Jan Petersen, Fårhus,
med 1172 point. På 3.
pladsen kom Erwin Erichs,
Holbøl, med 1148 point
og derefter fulgte Vagn
Christiansen, Rødekro,
med 1031 point.

Der blev lyttet interesseret,
da museumsinspektør Mads
Mikkel Tørsleff forleden på
Oldemorstoft i Padborg fortalte om historiske frugtsorter
og Oldemorstofts kommende
frugtlund.

Foto Jimmy Christensen

Anden runde blev vundet
af A. C. Petersen, Padborg,
med 910 point og derefter
fulgte Vagn Christiansen,
Rødekro, med 814 point.
På 3. pladsen kom Jonni
Johannsen, Kollund med
772 point og 4. pladsen
blev besat af Robert
Everhan, Padborg, med 741
point. 

Stor interesse
for Grænseløbet
Af Gunnar Hattesen

Der er en stigende
interesse for at deltage
i årets Grænseløb, som
afvikles lørdag den 19.
september.
"Fortræningen til løbet
har været i gang siden
maj og interessen er stor",
siger formanden Morten
Harmuth.
"Vi har 30-45 deltager
hver gang. Vi har i år 2
trænere på. Det har klart
medvirket til det store

deltagerantal sammenlignet
med de tidligere år", siger
Morten Harmuth.
Fortræningen er hver
mandag kl 18.00 fra
Grænsehallen i Kruså. På
nuværende tidspunkt er
der tilmeldt omkring 200
løbere, men traditionen
tro har de sidste 14 dage
op til løbet den største
tilmeldningsfrekvens så et
deltagerantal på 1.200 er
absolut ikke urealistisk.
Der løbes på 2 ruter henholdsvis 5 km og 11,3 km
og alle kan være med. 

Valdemarshus

ÅBENT ALLE DAGE KL. 7 – 21

Maren Frost
Kødboller

Gulerødder

1000 g

1 kg

15,-

3,-

15,- pr. kg

Danske

3,- kr. pr. kg

Underholdning med den kendte skuespiller og sanger

Trine Gadeberg

MEGET MERE DISCOUNT

Rød Merrild

Pålækker

500 g

Flere varianter
eller baconpostej
90-200 g

Fredag den 23. oktober kl. 19.00
Gå ikke glip af denne underholdende aften
Tilmelding hos Karin Andersen Valdemarshus tlf. 73 76 84 67
eller Grethe Petz Ældre Sagen tlf. 74 67 66 86
Sidste frist for tilmelding tirsdag d. 20. oktober
Pris pr. person 100,- kr. incl. kaffe og kage
Alle er meget velkommen

Fælles arrangement i samarbejde med,
Ældre Sagen i Bov, Kruså Husmoderforening, Nørkleklubben
og Brugerrådet Valdemarshus

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11 Padborg

36,72,- pr. kg

9,Max 100.- pr. kg

Tilbud gælder til og med lørdag den 5. september

Harkærvej 3 • Kruså

Købmand
Kim
Nicolajsen
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Gør klar til
Bov Løbet
Det tidligere Speditørløb,
som nu hedder Bov Løbet,
holdes søndag den 27.
september.

Det er Bov CC, som står
for cykelløbet. Første start
er kl.8.30 og sidste start er
kl.11.00. 

BOV IF LØB & MOTION
Mandag den 21. september
starter nyt nybegynderhold
kl. 19.10 ved Bov Svømmehal
Vi starter med gang/løb, så
alle kan være med.

Mange lokale var mødt op for at sige farvel til uddeler Per Beierholm.

Rykind i Holbøl Brugs

Er du skadet, og skal stille og
roligt i gang igen, kan du også
være med til denne træning.

Af Gunnar Hattesen

Se træningsprogrammet og meget mere
på http://boviflob.klub-modul.dk/

Brunch
- Velkomst: Mouserende vin

Kaffe, the, 2 slags juice
Rundstykker, franskbrød, rugbrød og smør
Røget laks med flødepeberrod
2 slags marmelade, nutella og honning
Skive ost, brie og skimmelost.
Rullepølse med løg og sky, skinke med
italiensk salat og hele asparges.
- Æggekage med bacon og brunchpølser
- Lun leverpostej med champignon og bacon
-

Små frikadeller med rødkål.
Pandekager med sirup
Wienerbrød og frisk frugt.
Øl og vand - snaps,bitter,
cognac og Baileys.

kr.

Der var et pænt rykind af
mennesker mandag aften

i LokalBrugsen, som var
mødt op for at sige farvel til
uddeler Per Beierholm, som
havde sidste arbejdsdag.

Efter 4½ år i Holbøl er
han parat til nye udfordringer, og starter tirsdag som
ny uddeler i SuperBrugsen i

Augustenborg, der beskæftiger 22 ansatte og har en
omsætning på dagligvarer
og benzin på 30 millioner
kroner om året. 

Alt
inklusiv

kl. 10.30 til 15.00

-

Foto Jimmy Christensen

Veldækket bord
med lys,servietter
og blomster
min. 20 personer

289,-

Bestil jeres arrangement
inden den 1. oktober og
vær med i konnkurrencen
om et cruise til 2 personer

Permanent make-up, er som navnet siger, en make-up som ikke skal skabes fra
bunden hver eneste morgen. Du får den lagt èn gang hos linergisten, og så har du
en make-up der holder i årevis.
ØJENBRYN: Farven kan korrigere for korte, for smalle, eller for lyse bryn eller
få brynene til at syne tættere og kompensere for manglende hår.
EYELINER: Få vipper der syner tættere med en tynd eyeliner, eller en bredere
eyeliner, alt efter temperament.
LÆBER: Smalle læber, en lille mund, blege læber, udvisket læbekontur kan
genoprettes med permanent make-up.

I hele september:
medbring
annoncen og
få 10% rabat

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

Smedeby Hudpleje

Vestergade 3 · Frøslev · 6330 Padborg · Tlf. 7467 3204 · E-mail: info@froslev-kro.dk · www.froslev-kro.dk

ved aut. kosmetolog/linergist Jonna Vollertsen
Padborgvej 99 · 6340 Kruså · Telefon 23 41 16 78
www.smedebyhudpleje.dk
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Rinkenæs Aftenskole
SVØMNING I BOV SVØMMEHAL

Så starter svømningen igen – god motion for både sjæl og legeme
MOTIONSSVØMNING Onsdag start den 9. september kl. 10-11
ved Kirsten Nissen
SVØMNING med undervisning også den 9. september kl. 11-12
ved Kirsten Nissen
SVØMNING start mandag den 7. september kl. 20-21 ved Ida Moos
Alle hold er 12 gange og koster kr. 325,BASSINTRÆNING PÅ GIGTHOSPITALET I GRÅSTEN
Træning i det varme vand øger bevægeligheden,
styrken og balancen i hele kroppen.
Vi har enkelte ledige pladser om fredagen start 18. september
kl. 15.30 og om lørdagen start 19. september kl. 9.
Alle hold er på 12 gange og koster kr. 725,- ved Kirsten Nissen
Tilmeldelse på tlf. 74651187 eller aftenskolerne@bbsyd.dk

I Padborg er Truck Amok
blevet til et velkendt arrangement som udvikler sig
fra år til år.
Med et års pause i 2014
sætter Truck Amok i 2015
igen udstillerrekord, og kan
i år bryste sig af en kæmpe
opbakning fra lokale virksomheder, som i løbet af
de sidste år har fået øjnene
op for engagementet og
formålet med dagen.
Truck Amok har altid
haft omdrejningspunkt
ved Lejrvejen 6, men i år
breder pladsen sig nord for
matriklen, med parkering
og indgang fra Industrivej.
Truck Amok, som i år også

går under navnet Padborg
Transportmesse vil være
fyldt med lastbiler og andet
godt som de besøgende kan
opleve.
Truck Amok er tænkt som
en dag for hele familien og
en dag for bil- og lastbilentusiaster. I år har vi også
arbejdet med en mere professionel tilgang, som gør at
de virksomheder der stiller
op både kan tiltrække kunder og samarbejdspartnere

Bov

stemning og siddepladser til
de sultne.

Undervisning i IT
for efteråret 2015

Truck Amok både for
børn og voksne
I år vil der, ligesom de
forrige år, være aktiviteter
for børnene. Dette år har
arbejdsgruppen arrangeret
Jumicars til børn, hoppeborg og besøg fra RC
parken med fjernstyrede
biler.

Truck Amok lever
videre på 4. år
Lørdag den 5. september går det løs på
Lejrvejen 6 i Padborg
til Truck Amok for hele
familien og alle der
interesserer sig for
lastbiler og transport.

Truck Amok løber af stablen
på lørdag i Padborg.

Arkivfoto

samt hele familien. Siger
Poul Linnet, Euromaster.
Orkester og madtorv
Truck Amok kan i år
også tilbyde et musikalsk
indslag i form af Aabenraa
Brasband, der er at finde på
pladsen kl. 12.30 og 2 timer frem. Når der er blevet
kigget lastbiler og de andre
spændende udstillere, så er
der også mulighed for at få
mad på pladsen i et setup
hvor Krusmølle leverer

Arrangementet er
gratis for besøgende
Truck Amok teamet er i
fuld gang med de sidste
detaljer, og kan garantere,
at det både bliver en sjov
dag for hele familien,
og at der også bliver noget at kigge på for de
voksne hhv. professionelt
transportinteresserede.
Truck Amok er et samarbejde mellem Aabenraa
Erhvervsforening, Business
Aabenraa, Bov Bladet,
Nikobiz A/S, Dekoprint,
KH Onestop, Euromaster,
Byro og co, Roadhpuse
Diner og lokale ildsjæle. 

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene
Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer.
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138
Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider

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

tilbyder

Ældre Sagen planlægger IT-kurser for ældre
borgere i diverse emner (se nedenfor).
Alle kurser starter den første uge i oktober 2015 (fra mandag
5/10) og de fleste løber over 8 uger, en fast ugedag hver gang,
hver lektion er på 2,5 timer. Enkelte kurser løber kun over 4 uger.
Al undervisning finder sted i Aktivitetshuset, Jernbanegade
14, 6330 Padborg (overfor det gamle posthus).
Deltagergebyr er kr. 300,- for 8 ugers kurser,
og kr. 150,- for 4 ugers kurser.
Du bedes medbringe din egen bærbare PC til
undervisningen; hvis du ikke har en bærbar PC kan
du låne en bærbar PC i undervisningstimerne.
Kursus-holdene har typisk fra 7 til 11 kursister, med
1 underviser assisteret af 2-3 medhjælpere.

Tilmelding sker ved personligt fremmøde på
biblioteket – i kælderen - på 1 af følgende 2 dage:
Tirsdag eftermiddag, d. 15/9 2015 kl.
14:00, Bov bibliotek - kælderen
Torsdag formiddag, d. 17/9, 2015 kl.
10:00, Bov bibliotek – kælderen
(forventet varighed 1 til 1½ time; de 2 dage er
ens med hensyn til gennemgang og tilmelding,
så du behøver kun at komme én gang)
Ved mødets start giver alle undervisere en kort introduktion
om deres kurser: hvad der fokuseres på, og for hvem kurset
er tiltænkt. Bagefter kan man få en individuel ”snak” om,
hvilket kursus der passer bedst til dine egne ønsker.
Kursusleder

Antal
uger

Uge- dag
Tidspunkt

Vibeke Haglund

8

Tirsdag
kl. 9.00 - 11.30

Begyndere (semester 2)

Erik Kildahl

8

Mandag
kl. 9.00 - 11.30

Begyndere (semester 2)

Ejnar Schlosser

8

Torsdag
kl. 9.00 - 11.30

Let øvede (semester 3 og 4)

(ikke fastlagt)

8

Torsdag
kl. 14.00 - 16.30

Introduktion til Windows 10
(og 8.1) for PC

Per Kongebro

4

Onsdag
kl. 9.00 - 11.30

Organisere billeder i
mapper, redigere billeder

Willi Nielsen

8

Tirsdag
kl. 14.00 - 16.30

Introduktion til Tablets
(kun Android modeller
– ikke iPad)

Willi Nielsen

4

Torsdag
kl. 14.00 - 16.30

Introduktion til Tablets
(kun iPad modeller)

Torben Haglund

4

Fredag
kl. 9.00 - 11.30

Hold
Helt nybegyndere
(semester 1)

Specielle kurser

Vel mødt til tilmeldingen på Bov bibliotek – i kælderen.
Denne annonce er sponsoreret
via Kontor Syd, støt venligst vores sponsor
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HAVESELSKABET

PADBORG
HAVEKREDS

HAVEMARKED

Lørdag den 5. september kl. 10 – 16
På P-pladsen ved
SuperBrugsen i Padborg
Der er et stort udvalg af planter fra medlemmers og
bestyrelsens haver. Der er stauder, buske, krydderurter,
vandplanter m.m., og vi sælger dem til favorable priser.
Der sælges også lækker honning, håndlavede
ting af glas, hjemmestrikkede huer og sokker,
støbte ting af beton og meget andet.
I kan klappe kaninerne og snakke med duerne,
og så får vi besøg af ”pindsvinevenner” som vil
fortælle hvordan vi passer på pindsvin i haverne.
Uden mad og drikke går det ikke.
Der er mulighed for en hyggestund med
en grillpølse eller kaffe og kage.
Vi håber I vil aflægge os et besøg.

re på
Læs me .dk
ren
udinatu

Åbent hus
på Kelstrup
Naturskole
Aktiviteter for hele familien
lørdag d. 5. sept. fra kl. 10-13

Stokkebrovej 1B . 6340 Kruså

Per Ihle hjalp til med forplejningen.

Foto Jimmy Christensen

Erik Moldt hjalp til med forplejningen.

Foto Jimmy Christensen

50 på historisk udflugt
Af Gunnar Hattesen

Journalist Torben
Ølholm øste ud af
sin store viden, da
Historisk Forening for
Bov og Holbøl Sogne
var på en historisk
udflugt.
Det første stop var

Sønderhav, hvor de 50 deltagere hørte om det gamle
Strandhotel. Turen fortsatte
til Ballebro og med færge
til Hardeshøj og videre til
de alsiske alper.
Torben Ølholm fortalte blandt andet levende
om Hertug Hans den
Yngre, om slotsruinen i
Nørreskoven og om det

gamle strandhotel i Dyvig,
som under den preussiske tid var et kurhotel.
Undervejs blev der disket
op med lækkerier, og på
Lysabild Kro blev der serveret kaffe og boller og fortalt
om Lysabild Sogn.
Deltagerne så også de
gamle startbaner, hvor
Ingolf Nielsen startede

Cimber Air og gruppen
besøgte Kærhalvø, hvor
de hørte om den preussiske landgang 29. juni
1864. Sidste stop på den
spændende bustur var en
rundvisning i Sottrupskov,
hvor Nydambåden blev vist
frem. 

SÆSONSTART
HOS
FOLKEDANSERNE
Folkedans er glad og sjov motion til levende folkemusik.
Hos os i Grænsekvadrillen er man velkommen med
eller uden dansepartner, og man kan danse med
uforpligtende og ganske gratis i hele september måned.
Første danseaften er

MANDAG DEN 7. SEPTEMBER
KL. 19.30-21.30
i Auditoriet på Lyreskovskolen i Bov
(indgang fra skolegården ved Kirkevej,
overfor Bov præstegård)
Vi byder på en kop kaffe og fortæller lidt om
vores forening og så skal vi selvfølgelig danse.
Alle kan være med – også dem, der
aldrig før har taget et dansetrin!
Herefter danser vi hver mandag
samme tid og sted.
Vi glæder os til at se dig/jer!
Yderligere oplysninger:
Formand Karin Becker, tlf. 2624 2017
Danseleder Lone Schmidt, tlf. 2160 6845
www.graensekvadrillen.dk

Deltagerne hørte om det gamle Strandhotel i Sønderhav.

Foto Jimmy Christensen
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Bov
Inviterer til

Virksomhedsbesøg
Storkøkkenet i Aabenraa (mad og måltid),
Bladknæk 51, Stubbæk, 6200 Aabenraa
Torsdag den 17. september kl. 12.30 – 14.30
Vi får en rundvisning i køkkenet og forklaring
om fremgangsmåden med madlavningen.
Smagsprøve på forskellige retter, som
bliver fremstillet i køkkenet.
Max 18. personer. Pris pr. person kr. 50,Tilmelding til Bent Kristensen, tlf. 74 67 86 81
senest den 8. september
Se også www.aeldresagen.dk/Bov

LAGERHAL I KRUSÅ
TIL UDLEJNING

Kelstrup Naturskole, Stokkebrovej 1B, 6340 Kruså, holder åbent hus.

Kelstrup Naturskole åbner dørene
Af Gunnar Hattesen

Naturskolerne i
Aabenraa Kommune
indbyder lørdag den 5.
september fra 10.0013.00 til et spændende
og hyggeligt naturarrangement på Kelstrup
Naturskole.

Naturskolen byder på et
væld af sjove, spændende og
udfordrende naturaktiviteter for hele familien.
”Naturskolen er spækket
med masser af naturaktiviteter som du kan prøve,
smage, røre og kigge på”,
fortæller naturskoleleder

Mik Haar, som arrangerer
dagen.
På dagen kan man
eksempelvis se vildt blive
parteret og tilberedt, udfolde sine kreative sider,
skyde med bue og pil,
lave stenovnsboller, bage
bålpandekager, prøve den
ny anlagte MTB-rute i

Kelstrup Plantage, deltage
i en friluftsgudstjeneste og
meget mere.
Arrangementet er gratis
og alle kan deltage. Man
skal blot huske praktisk
tøj og man må gerne medbringe madpakke. 

Centralt beliggende, med gode til- og frakørselsforhold.
Rampehøjde.

HENDVENDELSE
TLF. 40 31 78 21/74 67 10 35

Udlejes

Plads til 145 pers.
Booking:
k. M. nissen
Tlf. 7467 6690/6177 6690

www.faarhus.com

ATTRAKTIV ERHVERVSGRUND TIL SALG
- LYREN 4-6, PADBORG
MULIGHEDERNE:
Vognmandsforretning, speditør, tankanlæg, værksted eller liberalt
erhverv med et stort pladsbehov. Maks byggehøjde er 12 meter.
FAKTA
38.000 m2 grund
250 m2 kontor/opholdsrum eller Café
16 stk 3 personers værelser.
Direkte ud til motorvej E45. Afkørsel 75 Bov

HENVENDELSE: DANSLEEP APS, LYREN 4, 6330 PADBORG. TLF. +45 7467 0003
LORENS.SKOMAGERHUS@GMAIL.COM

10

Succesfuldt familieforetagende
ved grænsen igennem 50 år
Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Blot 600 m fra den
dansk-tyske grænse
er det igennem 50 år
på trods af politiske
tiltag, prisjusteringer
og reformer vedtaget
af både danske og
tyske politikere lykkedes familien Nielsen
at drive succesfuld
servicevirksomhed for
kunder, der i tidens løb
har passeret grænsen.

Lorens Nielsen og sønnen Henning Nielsen fejrer fejrer 50 års jubilæum i Kruså Servicecenter.

Foto Jimmy Christensen

Fredag den 4. september
kan Kruså Servicecenter
således fejre det runde
jubilæum og 3. generation i
det succesfulde familieforetagende, Henning Nielsen,
kan sammen med sin far
og virksomhedens tidligere
ejer, Lorens Nielsen, se
tilbage på en turbulent tid,
der har budt på både op- og
nedture.

Kreativ tankegang
Hvad enten det har været
påfyldning af bilernes
tanke, reparation af deres
motorer eller omveksling
fra den danske til den tyske
valuta – eller omvendt –
har både Jens, Lorens og
Henning Nielsen gjort
deres bedste for at yde
kunderne den højeste
service. I grænselandet har

det nemlig ikke altid været
let at drive forretning, og
politikernes beslutninger
både nord og syd for
grænsen, har altid sat dagsordenen for, hvordan, det
er gået i familiens Nielsens
servicecenter.
Derfor har både 1. 2. og
3. generation været nødsaget til at tænke kreative
tanker for at få hjulene til at

Åbningstider | Man-søn 6-21 |

Vi gør det nemt
Pølse-, kebabeller kyllingemix
KUN

39,HUSK
Vi har smørrebrød ud
af huset

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

løbe rundt, og i virksomhedens halvtredsindstyvende
år ser dét ud til at være
lykkedes ganske godt.
I dag 50 år efter, at Jens
Nielsen kom til Kruså,
forpagtede en tankstation og kastede sig ud i et
foretagende, med hvilket
han absolut ingen erfaring
havde, er firmaet vokset
sig stort, og efter opkøb af
yderligere 2 tankstationer,
en café og et vandrehjem,
ser firmaet igen anderledes
ud.
I dag er tankanlægget ved firmaets base
på Flensborgvej i Kruså
nemlig taget ud af brug,
medens de 2 resterende
tankanlæg på Aabenraavej
i Kruså og ved Lyren i
Padborg er solgt til Uno X.
I stedet er Henning
Nielsen indgået i et
samarbejde med benzinselskabet om at skulle passe
tankanlæggene præcis som
hidtil, blot uden at hæfte
økonomisk for dem.
Dermed har 3. genration i
det succesfulde familieforetagende, Henning Nielsen,
igen fået nye opgaver at
tage sig af, og som både far
og søn er blevet enige om,
er Kruså Servicecenter, som
det ser ud i dag, lidt af en
drømmeforretning.
Selvom mange ting har
ændret sig, og selvom
virksomheden ikke længere
er den samme, som den var
engang, er både Lorens og
Henning Nielsen stolte af
deres værk, og begge synes
de, at det stadig er sjovt

at drive servicecenter ved
grænsen.
Stamkunder
Stamkunder fra både
Norge, Sverige, Danmark
og Tyskland kommer fortsat hos dem, og med virksomhedens placering ved
porten til Europa, mener
Familien Nielsen selv, at de
har noget attraktivt og for
kunderne fordelagtigt at
tilbyde.
I Danmark ved man nemlig, hvad man får, så selvom
priserne og reglerne ser
anderledes ud 600 meter
længere nede af vejen, kan
virksomheden helt klart
konkurrere på god service
og kvalitetsrige ydelser.
Traditionen varer ved
Når Kruså Servicecenter 4.
september kan fejere dets
50 års jubilæum, kan også
2. generation i firmaet,
Lorens Nielsen, fejre sit 35
års jubilæum som deltagende i familieforetagenet.
I dag er han dog blot ansat i firmaet, og dét på halv
tid, og snart vil han bevæge
sig over i en anden branche,
hvor han kan beskæftige

sig med mennesker, hvilket
han holder så meget af.
Som årene går, bliver
Lorens Nielsens rolle i
firmaet mindre og mindre,
men han giver stadig
gerne en hånd med, og
hans erfaring og kreative sind er guld værd for
virksomheden.
Derfor har Henning
Nielsen i sine 10 år som
indehaver været glad for at
have haft ham som en del
af firmaet, og som Lorens
dengang lærte af sin far
Jens Nielsen, har Henning
i tidens løb lært af sin far
Lorens.
Om Kruså Servicecenter
i fremtiden vil gennemleve
endnu et generationsskifte
er endnu uvist, men allerede nu viser de nyeste
skud på stammen interesse for det succesfulde
familieforetagende.
Fra deres fars side oplever
de intet pres, og kun hvis
interessen virkelig er der,
skal firmaet overgå til dem.
Det ligger dog endnu
mange år ud i fremtiden, og
ligesom igennem virksomhedens første 50 år, kan der
i fremtiden nå at ske rigtigt
meget. 

Dronningen og Prinsgemalen
besøger Aabenraa Kommune
Kongeskibet Dannebrog
ankommer til Aabenraa
Havn på fredag kl. 10.00
med Dronning Margrete og
Prins Henrik om bord.

er naturligvis velkomne til
at deltage både i modtagelsen på Gammelhavn og
de dele af Regentparrets
program, der er åbne for
offentligheden.

Regentparret besøger
Aabenraa Kommune
fredag 4. september.
Overalt i kommunen
summer det lige nu af forberedelsesaktivitet, så både
Regentpar og borgere kan
se frem til en fantastisk dag
med et væld af oplevelser.

Alle er hermed inviteret til
folkefest.
Kongeskibet Dannebrog
anløber Aabenraa Havn
kl. 10 med Regentparret
om bord. Foruden modtagelseskomite og faneborg
står kommunens daginstitutioner klar til at give
Regentparret en hjertelig
velkomst. Alle interesserede

Karettur igennem Aabenraa
Det bliver med sikkerhed et
flot skue, når Regentparret
kører i karet gennem
Aabenraas gader flankeret
af Gardehusarregimentets
Hesteskadron og Den
Kongelige Stald-Etat. Det
er håbet, at byens borgere
hejser falget, tropper talstærkt op og skaber en flot
kulisse om Regentparrets
karettur. Karetturen starter
kl. 11.40 ved Kunstmuseet
Brundlund Slot via

Lastbil tabte ølpaller

Møllemærsk, Skibbrogade,
Storegade, Ramsherred,
Nørreport og slutter ved
Folkehjem kl. 12.25.
Folkehjem og
Sønderjyllands historie
Kl. 12 står historiefortæller Christian Rathje klar
på Folkehjems balkon.
Herfra vil han fortælle
om Folkehjems historie
og Genforeningen til
kommunens skolebørn
og de mange borgere, der
forhåbentlig også deltager
her. Kl. 12.25 ankommer
Regentparret, og det bliver
et mindeværdigt øjeblik,
når de træder frem på
balkonen og vinker til de
fremmødte. Mindeværdigt
bliver traktementet på dagen forhåbentlig også. Her
kan man roligt begynde at
glæde sig:
"En stor gruppe lokale
virksomheder, samarbejdspartnere og frivillige
har bidraget på mange
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forskellige prisværdige
måder: Bl.a. har nogle af
kommunens fødevareproducenter sørget for morgenmadsposer til børnene
på Gammelhavn, og at der
bliver serveret sønderjyske
gourmet-hotdogs til de
fremmødte på Folkehjem
og senere på eftermiddagen på Storetorv, når
byen tager officielt afsked
med Regentparret. Der er
også sørget for sønderjysk
kaffebord på Kalvø kl
15.05. Byens detailhandel
er også gået helhjertet ind i
Regentparrets besøg og sørger for underholdning og
aktivitet i Aabenraas gader
i løbet af dagen. Aabenraa
Kommune er alle stor tak
skyldig", siger borgmester
Thomas Andresen.
Kalvø, korteger
og kongeskib
Regentparret kommer vidt
omkring i kommunen
4. september, når de skal
besøge virksomheder og
institutioner. Det kaster
et par officielle vinkemuligheder af sig: Dels når

H.K.H. Prinsgemalens
kortege passerer Tinglev
Skole kl. 14, dels når H.M.
Dronningens kortege passerer Sygehus Sønderjylland
kl. 15.15.
Der er lagt op til stor
fest med musik, mad,
vandaktiviteter, dans,
teater og trylleshow, når
H.K.H. Prinsgemalen
besøger Kalvø kl. 15.05.
Og der bliver heller ikke
sparet på musikken, når
Regentparret tager officiel afsked med byen på
Storetorv kl. 15.55. Igen er
det håbet, at så mange som
muligt, store og små vil deltage i festlighederne og give
hinanden og Regentparret
en god oplevelse.
Kl. 21.10 laver byens
spejdere fakkeloptog
fra Markedspladsen til
Gammelhavn, hvor der
er musikalsk afsked med
Kongeskibet Dannebrog og
Regentparret kl. 21.30.
Aabenraa Kommune har
sat alle sejl til for at skabe
en fest for Regentparret og
byens borgere. Alle er hermed inviteret til festen. 

Minikrydstogt på

Kielerkanalen
Fredag den 9. oktober

Opsamlingssteder
Kirketorvet, Sønderborg . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.50
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.10
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . . . . . . . . kl. 9.25
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.30
OK-tanken ved Omfartsvejen i Padborg . . . . . kl. 9.35
Det er en udflugt, der vil stå i søfartens tegn. Kielerkanalen blev bygget 1887-1895,
den er 98 km lang og her sejler ca. 50.000 skibe igennem om året.
Efter opsamling kører vi direkte til Rendsborg. Her går vi ombord på skibet. Kursen
sættes mod Kiel, hvor vi undervejs skal nyde en dejlig buffet. Vores spændende sejltur
tager ca. 4 timer. Vores bus venter på os i Kiel, hvor vi får en guided rundvisning.
Mæt af dagens indtryk kører vi over Egernførde og Slesvig og er hjemme ved 19-tiden.
Pris 645 kr, som dækker bus, guide, sejltur, kaffe og buffet.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

En lastbil med for høj fart tabte tirsdag formiddag flere paller med øl på Omfartsvejen ved
Padborg. De mange knuste øl holdt brandvæsen og oprydningsfolk travlt beskæftiget.

Foto Jimmy Christensen

BovAvis
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Bov

Din lokale håndværker
Gulvafslibning

Kloakservice
V

Oliering - lakering

Vognmand

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.

Mathias Jessen A/S

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

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

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

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

T
K loa k-

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Natur

&	
  Ejendoms	
  service	
  ApS	
  

Anlægsgartner

www.louispoulsen.com

Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning

Træfældning
Træfældning, Beskæring
Topkapning

Klaus Tranum
Dennis Lorenzen
Ejner Tranum

PH 3/2 Pendel
Padborg Glarmesterforretning
i nd
ra m
nin

Åbningstider: mandag-fredag kl. 10 - 18

Din Kloakmester
Nyt - Renovering - stort eller småt

AUT. INSTALL ATØR

Nørregårdsvej 7 ∙ 2610 Rødovre
Telefon 40 77 80 67

Porte og automatik
● Private ● Erhverv

v/ malermester

Alt indenfor hårde hvidevArer

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

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen

Monika Petersen

Per Møller Ihle

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

Malermester

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså

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

Side 1

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

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

Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

Malermester

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

Nørrevej 45c · Kollund · 6340 Kruså
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Alt i havearbejde, træbeskæring
hækklipning mv. udføres
Reparation og opsætning
af træværk og hegn
Opgravning, nedbrydning,
oprydning, bortkørsel mv.

V/ Claus Oechsler
oechsler2@hotmail.com ∙ tlf 22711138
www.mandogbil.dk

ELEK TRISKE ARTIK LER

ALT I SALG
E/
SERVIC

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

DANSKE MALERMESTRE

å	
  

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

Vi er specialister
i tryghed

Entreprenørservice

10:19

Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning, Renovering

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

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

Ring til Kim

28/08/13

Tømrer

g

74 67 03 00 eller 27 25 03 00

Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Højglansforkromet
Design: Poul Henningsen

Fjordvejen 12, Kollund
6340 Kruså
Telefon 74 67 80 67

le d

Døgntelefon

Opsætning af fliser
Ombygning & fugning af hus

Aut. el-installatør

B il

Oksevej 4 • 6330 Padborg • goglas.dk
info@goglas.dk

2047 5290
2758 8750
5050 8722

Murer

Ring og få et uforpligtende tilbud

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

Lunddal
www.el-teknik.dk

✔ El-installation

✔ EDB-installation

✔ Belysning

✔ Sikringsanlæg

✔ Industriservice

✔ Tyverialarmer

Tværgade 2-4 6330 Padborg

Tlf. 74 67 18 88

k
sen.d
k
jacob
net h- cobsen.d
n
e
k
ja
kj@
h
t
e
n
.ken
www

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

Lyren i god gænge
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Af Gunnar Hattesen

For 16. gang var der
forleden generalforsamling i Lyrelauget, og
sædvanen tro besigtigede de hen ved 30
fremmødte Lyren for at
sikre, at den står smuk
og pæn.
Formanden Anders Jessen

havde forinden aflagt sin
beretning, hvor han åbnede
op for, at Lyrelauget vil
forskønne den anden rundkørsel vest for motorvejen.
"Der står 100.000 kroner
på kontoen", nævnte
Anders Jessen, som glædede
sig over, at Lyrelauget havde
fået enkelte nye medlemmer, som havde betalt 50
kroner.

Anders Jessen uddelte
ros til Bov Lokalråd for at
profilere den sydlige del af
Aabenraa Kommune.
"Aabenraa Kommune
strækker sig helt ned til
grænsen", erindrede Anders
Jessen byrådsmedlemmerne
om.
I samme åndedrag udtalte
han kritik af beslutningen om at lukke Kruså
Turistbureau. Ligeledes
var han skeptisk overfor at
lukke Borgerservice. Han
opfordrede de syv lokalt
valgte byrådsmedlemmer
om i højere grad at kæmpe
for Bov.
Efter besigtigelsen blev
der serveret stegt flæsk på
Café Lyren. 

Sædvanen tro besigtigede
medlemmer af Lyrelauget
den flotte Lyren.
 Foto Jimmy Christensen

Ny uddeler i
Holbøl Brugs
Af Gunnar Hattesen

51-årige Kent Andersen er
udnævnt som ny uddeler i
LokalBrugsen i Holbøl.
Kent Andersen bor i

Bedst i Holbøl
Ved skatturneringen på
Holbøl Landbohjem var der
28 deltagere. Bedste spiller
blev Poul Henning Als,
Felsted, med 2552 point

Det danske
smil til
Flensborg-priser

Sønderborg, og startede i 2005 Rema 1000 i
Guderup på Als, og drev
den i knap 10 år..
Kent Andersen tiltræder
om kort tid. 

efterfulgt af Jan Petersen,
Fårhus, med 2111 point
og Morten Christiansen,
Padborg, med 2071 point. 

• Personlig service
med priser der kan
konkurrere med internettet

• Shuttle til/fra
Hamborg Lufthavn
Tur/retur fra € 39,Afhentning på hjemadressen

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

GRIECHISCHE TAVERNA
Holm 9 · 24937 Flensburg
Telefon 0461 27840

Grönfahrtweg 13
24955 Harrislee
Telefon 0461 78918

Krone- brobehandlinger
Implantater
og Narkosebehandling

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694 • mail: info@rcfl.de • www.rcfl.de
Reisebüro im Citti Park

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

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

400 oplevede revy-grin i Felsted
Af Mette Lyngholm Larsen

Det var årets begivenhed i Felsted, da revyen
løb af stablen.

Adskillige Felsted borgere
blev portrætteret på scenen.
Holdet bag Felsted revyen havde indspillet nogle
sjove klip, som blev vist på

storskærmen ved siden af
scenen.
Ved hvert indslag, om det
var på scenen eller på storskærmen, var der højlydte

grin og klapsalver i salen.
Årets intro tema var James
Bond med bil og båd.
Som traditionen bød, blev
der afsluttet med en Feiglin

til alle i salen, som gav stående ovationer til de dygtige lokale revyspillere. 

Felsted Revyen tog kegler
blandt de 400 mennesker i
teltet.


Foto Jimmy Christensen

Felstedugen var en stor succes Modelflyvning
Af Mette Lyngholm Larsen

Med 350 deltagere
til årets lottospil blev
der åbnet op for
Felstedugens festdage.
Festen var en stor succes med mange besøgende på pladsen i løbet af
weekenden.
Til madkurvefesten og
revyaftenen lørdag aften
mødte der godt og vel 400

Felstedugen blev et trækplaster og viste et godt sammenhold i byen.
Foto Jimmy Christensen
mennesker op, som alle
havde en super god aften.
Med musikken leveret
af Tip Top Partyband,
blev der festet til pladsen
lukkede.
Søndagen bød blandt
andet på omskydning i
skydeteltet, kræmmermarked og kagekonkurrence.
Til kagekonkurrencen var
der 17 tilmeldte, som bagte
flotte og lækre kager.
Hele weekenden var der
blandt andet mulighed for

at få en tur i helikopter, så
man kunne se Felsted for
oven. For børnene var der
et legeland med masser af
aktiviteter.
Felstedugen sluttede af

søndag klokken 17:00.
Dem der blev tilbage for
at hjælpe med at pakke
sammen fik pølser og øl,
som tak for hjælp og tak for
i år. 

RC Parkens
Modelflyveklub holder
Modelflyvningens Dag
på flyvepladsen ved
Søgårdsmark søndag den
6. september kl. 12-17 med
masser af flyvning.
Danmarks bedste racerkører, Jan Magnussen,
elsker som alle véd kraftige
motorer, fart og skrappe
manøvre. Hvad der for
mange sikkert er en velbevaret hemmelighed er, at
han ikke bare elsker hurtige
biler men også modelflyvere. I de ledige stunder mellem tidskørsler, testkørsler
og i den øvrige ventetid på
verdens store racerbaner

slapper han af med at
tumle et modelfly. Derfor
sagde han uden tøven ja til
at komme til Søgård Mark.
For RC Parken og formand
Christian Lyck Hansen er
det et scoop med et så velkendt ansigt som førstepilot
for Modelflyvningens Dag.
”Vi savner unge mennesker i modelflyvningen,
og mon ikke tanken om, at
Jan og Kevin Magnussen
er ivrige modelpiloter kan
lokke et og anden ungt,
yngre eller bare menneske
ud og se, hvad vi laver når
propellerne snurrer”, spørger han. 
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For 7. år i træk afholdes

Varnæs
Veterantræf

Lørdag den 14. september 2013
kl. 10.00-16.00
på Kausager 8, Varnæs
Kom og vis din veteranbil, -lastbil,
-traktor eller -motorcykel

Kom og oplev:
• Tønder Veteranklub m.fl.
• Den gamle veteranbrandbil fra Varnæs nedlagte
brandværn i fuld funktion
• Og mange andre spændende køretøjer fra nær og fjern
• Stumpemarked

Lørdag den 12. september fra kl. 10.00-16.00
hos HG Auto på Kausager 8, Varnæs
Der vil igen i år være mange køretøjer at beundre og mange branche relaterede
forretninger og institutioner vil være til stede. Igen i år er der salg af øl, vand og
pølser. Husk der er hjemmebagt kage og kaffe til alle som besøger pladsen og
det er HELT GRATIS.
Så kom og kig!

For 8. år i træk holdes der veterantræf i Varnæs

Arkivfoto Søren Gülck

Gamle køretøjer
udstilles i Varnæs
Af Søren Gülck

For 7. år i træk bliver
der lørdag d. 12. september veterantræf
hos HG Auto, Kausager
8 i Varnæs, hvor
entusiaster indenfor
oldtimere og veterankøretøjer sætter hinanden
stævne.

og er med årene blevet et
tilløbsstykke
”Hvert år sætter vi ny deltagerekord. Mon det ikke
også vil være tilfældet i år,
hvis ellers vejret arter sig”,
lyder det fra en optimistisk
Henrik Grau fra HG Auto.
Det er gratis at deltage
både for udstillere og publikum. Der er ingen krav
om tilmelding, og deltagere

Træffet er et af årets sidste,

Kaffe med Kurt
Felsted Bibliotek danner
tirsdag den 29. september
kl. 19-21 rammen om et
foredrag med Kurt Leth.
Kurt fortæller spændende
beretninger om nogle af de
mennesker han har mødt
gennem 50 år i den danske
medieverden.

I år og næste år drager
Kurt Leth fra TV Syd
rundt i det syd- og
Sønderjyske og fortæller om
hans tid som journalist herunder TV Syd.
Kurt og hans ugentlige
udsendelser Kaffe med

og publikum bliver budt på
gratis kaffe og kage.
En stribe branche relaterede forretninger og institutioner vil være til stede på
pladsen og interesserede har
mulighed for at sælge stumper på stumpemarkedet.
Veterantræffet begynder
kl. 10.00 og slutter kl.
16.00, og i det tidsrum kan
man se veteranbiler, traktorer og motorcykler. 

Kurt er blevet en institution
på TV Syd.
Manden bag Kaffe med
Kurt er den eneste, der er
tilbage på TV SYD siden
starten på regionalt fjernsyn. TV Syd var jo det første frø i TV 2 familien. Et
frø, der blev sået i 1983. 

fyldt med elværktøj samt
nøgler til forskellige boliger.
Varebilen har registreringsnummer BG 95 968. 

Kom og vis din veteranbil,
-lastbil, -traktor eller -motorcykel
Kom op oplev:

• Tønder Veteranklub m.ﬂ.
• Sønderjysk Undervognscenter,

vil være til stede med fagkyndige folk og produkter

•

Du er også velkommen til at

medbringe reservedele
eller andre stumper

til veteranbiler som du kan sælge på pladsen.
Nærmere info:

Henrik Grau, tlf. 24 41 73 37 • hgauto@firma.tele.dk • www.vbvt.dk

Varebil stjålet
En sort VW Transport
blev forleden stjålet fra
Møgelmosevej i Felsted,
hvor varebilen holdt
parkeret. Varebilen var

Med venlig hilsen
Vanæs Veterantræf forening og alle frivillige hjælpere

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Grønt afdelingen tilbyder

DANSKE
KARTOFLER

16

kv. 1

MÅNEDENS SUPER TILBUD GÆLDER FRA 1. SEPTEMBER TIL OG MED 30. SEPTEMBER

GESTUS KARTOFLER FRIT VALG

Flere varianter
600-900 g
Max. kg pris v/1 pose 16,67
FROST

10.-

1 KG

HAKKET
OKSEKØD

40.-

12-16 %

FLYDENDE BECEL
ORIGINAL

Literpris v/1 stk. 20,00

750 ML

15.PREMIER IS

Flere varianter
1 stk
FROST

IS FØRES
IKKE ALLE
TIKKER
I ALLE BU

NESTLE
CHOKOLADEBARS

FRIT VALG

FRIT VALG
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Saml sjove Disney kort og få

Flere varianter
38-45 g
Max. kg pris v/1 stk. 103,95
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**
Du kan samle alle
®®Disney kortene i et flot album*, der
*
også indeholder sjove aktiviteter,
spilw og en stor
®
plakat.
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LÆS MERE PÅ OPLEVMAGIEN.DK
Vind et magisk VIP-ophold i Disneyland® Paris*,
og gør dine børns drømme til virkelighed.

Når du handler for 100 kr i MENY, SPAR, KIWI
Købmand, får du en pakke med 4 forskellige Dis
Der findes i alt 126 forskellige kort.

* 3 dage / 2 nætter for 4 personer på et Disney-hotel i et standardværelse (maks. 4 personer i værelset og min. 1 voksen). Leg med fra 8. August til 2. Oktober 2015.
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www.oplevmagien.dk
* 3 dage / 2 Få
nætter
for 4 personer
på vilkår
et Disney-hotel
i etpåstandardværelse
(maks. 4 personer i værelset og min. 1 voksen). Leg med fra 8. August til 2. Oktober 2015.
Få mere information og læs vilkår og betingelser på www.oplevmagien.dk

*Så længe lager haves.
Kortpakker har en værdi af 5 kr. Udleverede kort tages ikke retur og kan ikke omvekles til kontanter.
**Så
3 dage
/ 2 nætter
4 personer på et Disney-hotel i et standardværelse (maks.Kortpakker
4 personer i værelset
min. 1
Leg med fra 8.kort
August
til 2.ikke
Oktober
2015.
længe
lagerforhaves.
har en og
værdi
afvoksen).
5 kr. Udleverede
tages
retur
og kan ikke omvekles til kontanter.
Få mere information og læs vilkår og betingelser på www.oplevmagien.dk

*Så længe lager haves.

© Disney © Disney/Pixar

© Disney © Disney/Pixar

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

Kortpakker har en værdi af 5 kr. Udleverede kort tages ikke retur og kan ikke omvekles til kontanter.

© Disney © Disney/Pixar

LÆS MERE PÅ OPLEVMAGIEN.DK ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

Tilbudene gælder hele september måned.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

* 3 dage / 2 nætter for 4 personer på et Disney-hotel i et standardværelse (maks. 4 personer i værelset og min. 1 voksen). Leg med fra 8. August til 2. Oktober 2015.
Få mere information og læs vilkår og betingelser på www.oplevmagien.dk

*Så længe lager haves.

Kortpakker har en værdi af 5 kr. Udleverede kort tages ikke retur og kan ikke omvekles til kontanter.
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