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

Norman 
Rudbeck

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

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

Tlf. 74 48 50 57Tlf. 74 48 50 47

for den overvældende opmærksomhed 
til vores 10 års jubilæum. 

Tak for gaver, blomster, hilsner og det 
store fremmøde fra nær og fjern.

Kromutter 
Mona og Sven

HJERTELIG TAK

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

UDSALGS
SLUTSPURT

Sisseck boligudstyr ApS
Nørregade 37-39 - 6330 Padborg Tlf. 74 67 19 54 
Gardiner  Tæpper  Trægulve  Fliser

SPAR
OP TIL
70%

Pr stk kun

2500

Tá 1 kg for kun

3000

ET SUPER 

GODT TILBUD

FREDAGSTILBUD

TILBUD GÆLDER 

HELE UGEN

SLAGTEREN TILBYDER
Svinekoteletter

DELIKATESSEN TILBYDER
Landgangsbrød
med 3 slags pålæg + ost

Kun mod forudbestilling

GRÅSTEN TELEFON 73 65 26 00
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7-20, 
Lørdag-søndag kl. 7-18

PADBORG TELEFON 74 67 31 36
Åbningstider:
Alle dage 7-19

GRÅSTEN
PADBORG

Vi kender området, fordi vi selv  
bor her, og vi lægger vægt på  
god rådgivning. På den måde  
får du netop de forsikringer, som  
du har behov for. Kom forbi eller  
ring på 74 67 86 54.

GF Grænsen 
er dit lokale forsikringsselskab

GF Grænsen ∙ Kollund ∙ Tønder ∙ Sønderborg ∙ gf-graensen.dk

 Vi sa
marbejder  

med Ældre S
age

n

Nygade 13 • Tlf. 74 65 17 48 • www.husetras.dk
ÅBNINGSTIDER  Hverdage 9 - 17.30 og lørdage 9 - 14.00

Vi har åbent

Valentinsdag
Søndag den 14. februar fra kl. 9 - 14.00

Husk blomster

Ringgade 15 · 6300 Gråsten · Telefon 74 65 90 00

Modetøj fra str. 34-58

På gensyn

JEG HOLDER LUKKET DEN 8. FEBRUAR - 10. FEBRUAR

ÅBNINGSTIDER
Mandag lukket / Tirsdag - fredag 10 - 17.30 / Lørdag 10 - 13

SIDSTE DAG
Fredag den 12. februar

bliver sidste dag i butikken
Torsdag og fredag
er priserne yderligere nedsat til

kr. 10,-
kr. 25,- kr. 50,-

 kr. 75,- 
kr. 100,-

kr. 150,- uanset førpris

Samtidig vil jeg gerne sige tak til mine søde og 
trofaste kunder for jeres støtte gennem 13 år

i byen som jeg vil tænke tilbage på med glæde

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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GRÅSTEN · PADBORG

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN Løs vægt slik

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7-20, Lørdag-søndag kl. 7-18

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage 7-19

SPAR OP TIL 34,50

FREDAGSEKSTRA

½ PRIS

Pr 100 g

695

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

Tingleff guld eller
Rød Peter Larsen kaffe
500 g, frit valg 

Leni toiletpapir
8 ruller

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

FAST
lavpris

Bio-tex vask, vælg mellem, 
fl ydende eller pulver
920 ml-636 g, fl ere varianter,
frit valg 

Tá 3 stk

5995

TORSDAG, FREDAG 

OG LØRDAG I 
GRÅSTEN

FREDAG OG 

LØRDAG I PADBORG

BEMÆRK NYT 

UDVALG AF SALATER

Lækker menu til 2 
personer bestående af:

2 Lækre bøffer,
vælg mellem fl ere varianter

Salat til 2 personer,
vælg mellem fl ere varianter

Kartofl er til 2 personer
fl ere varianter

Diverse tilbehør efter frit valg
Brød

1/1 fl aske vin

Kun kr. 225,-

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO

Pr pakke kun

15.,-

Aktiv Protein brød 
eller boller, Kohberg
Vælg mellem fl ere varianter,
frit valg 

Valentines kage
med hindbærfromage overtrukket
med den fi neste hvide belgiske chokolade 

Pr pakke kun

10.,-

Pr pakke

10.,-

Coop Pålæg
Flere varianter,
bordpak, frit valg

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00

TELEFON 7467 3334

Tá 3 poser

8995
Maks. 6 ps. pr. kunde pr. dag

2 sammen 
smeltede hjerter

40.,-
GÆLDER FREDAG, 

LØRDAG OG SØNDAG

P A D B O R G
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3 stk

10,-

Søndags 
tilbud 

Maks 9 liter pr kunde

X-tra mælk
Let, mini, eller 
skummetmælk

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 9. februar til og med lørdag den 13. februar 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FLERE VARIANTER

SPAR 300,70

DELIKATESSEN TILBYDER
Stor leverpostej

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Røget makrel

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Thepølse fra Als

SLAGTEREN TILBYDER
Hakket oksekød, 8-12%

SLAGTEREN TILBYDER
Roastbeef

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr stk kun

15,-

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr stk kun

25,-

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr ½ kg

2495

Pr stk

20,-

Tilbud gælder 
hele ugen

Tá 1 stk kun

15.,-

Pr pose

12.,-

Cocio chokolademælk
90 cl

Kims chips eller snacks
100-200 g, frit valg

Spier Vintage
Sydafrika, 6x75 cl,
frit valg 

Tilbud gælder 
torsdag, fredag

og lørdag

Pr ½ kg

3995

Tá 6 flasker

299.,-
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Jernbanegade 7, Gråsten ∙ Tlf. 64 68 24 74 / 74 65 11 10

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 

Make up artist

Onlinebooking www.husetsfrisør.dk

HUSET’S FRISØR
Jernbanegade 7 Gråsten

Gudstjenester og andre aktiviteter
Søndag den 14. februar kl.  9.30 . . . . . . . . . . . . . . Gudstjeneste Adsbøl Kirke
Søndag den 14. februar kl. 11.00 . . . . . . . . . . . . . Gudstjeneste Gråsten Slotskirke

Koncert med
Peter Viskinde

Lørdag den 27. februar
kl. 16.00
giver Peter Viskinde
koncert i Gråsten Slotskirke

Billetter kan købes 
på kirkekontoret på 
hverdage mellem

kl. 10.00 og kl. 14.00

Billetterne koster
kr. 125,- pr. stk.

Overskuddet går
ubeskåret til

SOS Børnebyerne

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

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

�
Fastelavn fik en på tønden i Ulsnæs-Centret
Af Søren Gülck

Kreativiteten var stor, 
da børn fra Gråsten og 
omegn lørdag formid-
dag fejrede fastelavn 
med tøndeslagning i 
Ulsnæs-Centret.

Især de små fastelavnsgæster 
strømmede til, da Gråsten 
Handelsstandsforening 
inviterede til fastelavnsfest 
og tøndeslagning på Torvet 
i Ulsnæs-Centret.

Størstedelen af børnene 
var i fine udklædninger, 

og der var gavekort til kat-
tedronninger og konger.

I gruppen 0-7 år blev 
kattedronning Gustav 
Andersen, Dyrkobbel 129, 

Gråsten, mens kattekonge 
blev Theis Spapens, Dyrhøj 
83, Gråsten.

I gruppen 8-14 år blev 
kattedronning Frederikke 

Jochimsen, Trekanten 5, 
Gråsten, og kattekonge 
blev Viktoria Jensen, Gl. 
Færgevej 36 i Alnor.

Bedst udklædte hos de 

0-7-årige var Victor Cords, 
Påhøj 4, Egernsund, 
og hos de 8- 3 årige var 
det Benjamin Hansen, 

Hvedemarken 45, 
Rinkenæs. 

Efter tøndeslagningen var 
der kakao og slikposer til 
alle børnene. 

Børn og voksne hyggede sig 
med tøndeslagningen i 
Ulsnæs-Centret.

 Foto Søren Gülck 
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Nygade 10-12, 6300 Gråsten Tlf. 7465 1019
Tlf. Slagterafdelingen 74 65 08 75

ÅBNINGSTIDER: Alle dage åben 8-20

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 9. februar til og med søndag den 13. februar 2016 eller så længe lager haves.
Der tages forbehold fra trykfejl, pris-og afgiftsændringer samt udsolgte varer

GRÅSTEN

SKARPE TILBUD FRA DIN LOKALE

SPAR SLAGTER

20.-
4 STYK

3995

3995
PR. BAKKE

60.-
TÁ 2 BAKKER

600
1 STYK

NAKKEKOTELETTER ELLER 
FADKOTELETTER
Vægt/stk 100 g
pakket i bakke
med
5-6 stk 

SLAGTERENS 
KRYDDERBØFFER
Vægt 100 gr.

KALKUNSCHNITZLER
Vægt 100 gr
Pakket i bakke med 500 g.

1 STOR 
HJEMMELAVET 
PIZZA
Vægt ca. 600 gr.

TINA

20.-

HÅNDMADDER
1 bakke med 3 styk

STORT UDVALG AF 
MIDDAGSRETTER
Millionbøf med 
Kartoffelmos
Gyros med Ris
Svensk Pølseret
Hakkebøf med
Bløde Løg.

Gråsten Fjerkræ

U
ge
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Gråsten Fjerkræ Gårdbutik • Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten
Åbent:  Tirs. - Fre.  kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13     •     Tlf. 74 65 90 71

Find os på facebook 

- og se nyheder, 

samt tilbud
Der tages forbehold for trykfejl 
og udsolgte varer.

Husk: vi har et lækkert 
udvalg af slagterpålæg lavet 
af kyllinge- eller lammekød.

500 g.

49,95

Serveringsforslag

Cuvette
Normalpris 500g.  59,95 kr.

Vi sælger kun kød fra dyr opdrættet med mere dyrevelfærd, 
- og det kan smages!

Mere dyrevelfærd er bl.a.: • Mere plads • God varieret foder uden GMO • Mindre flokke • Dagslys
• Ca. 8 timers hvile • Rodemateriale •  Bademulighed • Kort eller ingen transport til slagteri

Meget

smagfuld

Kuvertlår
Normalpris 4 stk. 59,95 kr.

Serveringsforslag

4 stk.

49,95Spar 10 kr.

G.F. Uge 6.indd   1 05-02-2016   10:40:28

Gråsten skal være 
Danmarks midtpunkt
Af Søren Gülck 

Gråsten skal være 
Danmarks midtpunkt i 
juli og august, når den 
kongelige familie er 
på sommerophold på 
Gråsten Slot.

Sådan lød budskabet 
fra formand for Gråsten 
Handelsstandsforening, 
Gunnar Hattesen, på 

foreningens generalforsam-
ling på Den Gamle Kro.

”Den kongelige families 
sommerophold får Gråsten 
til at summe af liv. Mange 
endagsturister overværer 
Den Kongelige Livgardes 
march gennem slotsbyen 
og vagtskiftet om fredagen 
trækker i tusindvis af 
mennesker til Gråsten, 
hvor de i stor stil handler 
i byens butikker, spiser på 

vore restauranter og færdes 
i vores smukke natur”, 
lød det fra formanden 
for de handlende, som 
forudså en god sommer, 
fordi Kronprinsparret atter 
vil tilbringe tre uger på 
Gråsten Slot. Derudover 
vil Dronning Margrethe 
sædvanen tro igen tilbringe 
nogle uger på Gråsten. 

Formand for Gråsten Handelsstandsforening, Gunnar Hattesen, aflagde beretning.
 Foto Søren Gülck
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Fodpleje
v/Helmuth Mortensen

Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

Akupunktur
& Zoneterapi

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

Saengjan
Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen, Gråsten

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

Oplag: 19.127 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 

 Følg os på Facebook

Fotograf
Tove Hansen

Mobil 
40 63 36 24

Salgschef
Søren Gülck

Telefon 23 23 73 37

sg@graastenavis.dk

Grafisk 
arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial Produktion 
www.graphos.dk
Hans-Ole Nielsen

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

Grafisk 
arbejde 
Graphos Grafisk 
Industrial 
Produktion 
www.graphos.dk
Susana Calderón

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

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. 
medarbejder
Bettina A.Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Kontor: Slotsgade 1, 6300 Gråsten
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, onsdag kl. 13-15 
 Fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Mette Lyngholm 
Larsen

Telefon 4161 9761

mette@bovavis.dk

DØDSBO/FLYTTEBO KØBES
Total rydning

Ring til JP lopper  61 35 94 53

Fodpleje
KLINIK

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

Træffes bedst mellem kl. 8-9

Tlf. 74 65 09 26
Udebehandling

foretages 

Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Jeg udsteder
gavekort

Quorps Busser
Tilbyder kørsel med busser fra 19 til 51 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.

Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg. 
Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, ud� ugter osv.

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

Tlf: +45  74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk
mail@quorpsbusser.dk

Uddeler, fritidsløber 
og familiefar
Af Pernille Kjeldtoft Hansen 

I fritiden bruges tiden 
på at træne op til 
halv-marathon, på at 
rode med gamle ame-
rikanerbiler og på at 
reparere sommerhuset 
i Kelstrup, men på 
arbejdspladsen bruges 
kræfterne ganske 
anderledes.
Som uddeler i 
SuperBrugsen i Gråsten 
er det nemlig Jesper 
Thomsens job at være 
leder for de godt 50 
medarbejdere og samtidigt 
strategiudvikle.

Det betyder, at han som 
uddeler hele tiden skal 
tænke nyt og anderledes, 
han skal komme med for-
slag til videreudvikling af 
butikkens koncept, og han 
skal forsøge at fremtidssikre 
SuperBrugsen Gråsten i en 
konkurrencedygtig tid. 

I næsten 13 år har dét 
været Jesper Thomsens job, 
og det stortrives han med. 

De udfordringer han 
får i dagligdagen som 

brugsuddeler, er netop dem, 
han søger på arbejdsmarke-
det, og spørger man ham i 
dag, kan han ikke forestille 
sig, at han skal lave noget 
andet i morgen.

Siden han i blev udlært i 
1987 i Brugsen for Als og 
Sundeved har han således 
været beskæftiget i bran-
chen, og efter en tid som 
uddeler i City Brugsen i 
Odense, vendte han i 2002 
atter hjem til det sønderjy-
ske, og bosatte sig sammen 
med sin kone Tina og deres 
2 piger på nu 18 og 20 år i 
Gråsten.

Med dem nyder Jesper 
Thomsen at slappe af i 
sommerhuset i Kelstrup 
ved Haderslev, men eventyr 
på eksotiske egne er også 
yndet. 

Det er et verdenskort 
beklædt med nåle på ud-
delerkontoret i Gråsten et 
godt eksempel på, og håbet 
er, at en ny nål snart skal 
tilføjes i Australien, hvor 
familien drømmer om at 
besøge den ældste datter, 
der i foråret skal arbejde 
som au pair hos en familie 

I Melbourne. Før er turen 
gået til USA, og en vakse 
ægte, amerikansk og knald-
rød Ford Mustang capriolet 
tjener som en slagt souvenir 
for turen.

Et billede af en lignende 
bil er selvfølgelig også 
at finde på kontoret og 
fungerer på lige fod med 
verdenskort, familiebilleder, 
regneark og mapper med 
nye projekter som symbol 
på Jesper Thomsens store 
interesser. 

Frihed under ansvar
En dygtig og professionel 
bestyrelse og 50 yderst 
kompetente og selvstændige 
medarbejdere gør, at Jesper 
Thomsen også har mulig-
hed for at beskæftige sine 
interesser andetsteds.

Han er nemlig valgt 
som repræsentant 
for de Selvstændige 
Brugsforeninger i Jylland, 
og det betyder, at han 
ofte har mødeaktivitet i 
København, hvor der skal 
arbejdes for brugsernes 
interesse og forhandles be-
tydningsfulde kontrakter. 

Jesper Thomsens fulde 
engagement ligger dog 
i den 83 år gamle brugs 
i Gråsten, og her er det 
særligt friheden og mulig-
hederne, der lokker den 
47-årige uddeler.

Friheden er dog ikke ube-
tinget, for i Super Brugsen 
er det medlemmerne, der 
ejer forretningen.

Derfor er førstepriorite-
ten for Jesper Thomsen 
at tilgodese kundernes 
efterspørgsel, og i nye tider 
betyder det, at man som 
uddeler skal drive en helt 
anderledes forretning, der 
byder på dagligvaremarked, 
benzintank og vaskehal og 
som ikke bare strækker sig 
til et godt samarbejde med 
andre brugser i området, 
men også over kommune-
grænsen og helt til internet-
tet, hvor Super Brugsen 
Gråsten kører varer ud, der 
er bestilt online fra det vir-
tuelle supermarked Osuma.
dk. Her ligger en stor del 
af fremtidens engagement, 
men det er ikke det alene, 
der fremover skal satses på. 

For uddeleren ser 
fremtiden lys ud, og han 
forsikrer om, at der nu 
som altid er nye projekter i 
støbeskeen. 

47-årige Jesper Thomsen  har nye projekter i støbeskeen i Ulsnæs-Centret. Foto Søren Gülck

NU I BORGEN
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Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

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

HUSK DET ER OS DER LEVERER GRATIS

Twingo lænestol

 NU 2.699,-
  SPAR 900,-  

Twingo sofa 3 pers.

 NU 4.875,-
 SPAR 1.624,- 

Twingo stue 
monteret med petrolfarvet stof i dessin Nordic. 
Sorte træben. Fås i mange smarte farver.
Twingo sofa 3 pers. sofa L184 cm. Normalpris 6.499,- 
Twingo lænestol  Normalpris 3.599,- 
Twingo puf L56 x B46 cm. Pris 1.199,- 
Twingo lang puf L121 x B45 x H50 cm. Pris 1.799,-

25%
SPAR

PÅ SOFA OG STOL

Ucreate hjørnesofa

 NU 11.999,-
   SPAR 4.033,-  

Ucreate hjørnesofa med chaiselong monteret med stof i dessin Platin. 
Viste opstilling L310 x D251 cm, ekskl. armpude. Normalpris 16.032,-
Armpude. Normalpris 798,- Nu 598,- Spar 200,-

25%
SPAR

PÅ SERIEN I
PLATIN STOF

44%
SPAR

Rosenholm sofa i stof
3+2 pers.

 NU 4.999,-
 SPAR  3.999,- 

Rosenholm sofa 
Monteret med antracitfarvet stof. 
Flot tremmesofa med stel i massivt lakeret bøg. 
3 pers. sofa L197 cm. Pris 4.699,- 
2 pers. sofa L142 cm. Pris 4.299,- 
Frontlistesæt i bøg lak. Pris 500,-
Sætpris 3 + 2 pers. sofa, ekskl. frontliste. 
Normalpris 8.998,-

Chicago sofa 
Monteret med sort læder i dessin 
Soleda. Kan leveres i fl ere farver 
og dessiner. Armbarker i ubehandlet 
egetræ. 
3 pers. sofa L214 cm. Pris 13.999,- 
2 pers. sofa L158 cm. Pris 11.999,- 
Sætpris 3 + 2 pers. sofa. 
Normalpris 25.998,-

Chicago sofa
3+2 pers.

 NU 14.999,-
 SPAR 10.999,-  

42%
SPAR

KOM OG MØDKONSULENTEN FRA HAMMEL 
LØRDAG FRA 10-14 

I GRÅSTEN 

25%
SPAR

PÅ ALT MISTRAL



8

Brug for støtt e, hjælp og pleje ti l 
at få din hverdag ti l at fungere?

Vi kan mere end Du tror
Pleje og omsorg, personligt nærvær og 

høj faglighed er vores hjertesag.
Vi kommer gerne ud og fortæller om 

jeres og dine muligheder!
Vi er der for Din skyld 

DANSKE DIAKONHJEM HJEMMEPLEJE
-en holdning ti l omsorg

Frit valg – Personlig pleje og prakti sk hjælp
Tlf. 73 65 42 77 · dalsmark@diakon.dk 

www.dalsmark.dk · facebook: Danske Diakonhjem hjemmepleje

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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 ind-
bringe. Lav provision ved udlejning.
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Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03 
B e s t i l  f r a  v o r e s  b u t i k ,  i n t e r f l o r a . d k 

e l l e r  v i a  m o b i l e n .  V i  s e n d e r  o v e r  h e l e  l a n d e t .

B L O M S T E R     C H O K O L A D E     V I N     S P E C I A L I T E T E R

H u s k  Va l e n t i n s d a g
s ø n d a g  d e n  1 4 .  fe b r u a r

Åben fra kl. 8.00-12.00

Få din Plæneklipper / Havetraktor 
efterset NU!
– Så er den klar til foråret

Vi henter og bringer uden 
beregning i februar og marts

Husk: Vi forhandler 

EN SKARPERE SAV! 
JONSERED CS 2152
Robust allroundsav med hurtig acceleration og aggressivt 
temperament til de krævende opgaver. Smal og  kompakt 
savkrop samt mange brugervenlige detaljer såsom let start, 
turboluftrensning og effektivt vibrationsdæmpningssystem. 
CS 2152 er en del af Ulticor®-serien, som er  specielt udviklet 
til professionelle brugere. Fås mod merpris med  håndtagsvarme. 
51,7 cc, 2,4 kW, 5 kg. 15" sværd. 
Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-   

www.jonsered.dk

Vejl. pris 4.295,- NU 3.795,-  

www.jonsered.dk

SPAR 500,-    

Priserne er incl. moms. 
Copyright © 2009 Jonsered. All rights reserved.

 maskiner
og  special benzin

Jørgen Petersen
Maskinforretning
Gl. Kirkevej 3, Rinkenæs · 6300 Gråsten · 74 65 11 74

DIT LOKALE SERVICEVÆRKSTED

Sangfugl i Gråsten

Af Signe Svane Kryger

12-årige Katrine 
Johnsen fra Gråsten 
har en forkærlighed for 
at spille musik og at 
synge.

Siden Katrine Johnsen var 
helt lille, har hun elsket 
sang og musik og har lært 
sig selv at spille på guitar og 
ukulele.

Hendes far, Axel Johnsen, 
spiller guitar, og det er 

her en del af interessen og 
lysten til musikken starter.

”Min far har altid spil-
let på guitar lige så langt 
tilbage, som jeg kan huske, 
og det inspirerede mig til 
at lære at spille”, fortæller 
Katrine Johnsen.

For tre år siden fik hun 
sin egen guitar, og somme 
tider spiller og synger hun 
sammen med sin far.

Når Katrine spiller, er 
det genrer som alternativt, 
indie og jazz, der er kende-
tegnende for hendes musik.

Hun har også selv skrevet 
sange og sidder gerne længe 
og fumler med guitar, 
rytme og tekst, så det 
hele kommer til at passe 
sammen.

”Man skaber sin egen 
melodi i jazzmusik, og det 
elsker jeg, for det kræver 
ikke så meget, og der er en 
frihed i det.”

Men det er ikke kun 
guitar, som hun mestrer. 
Ukulelen - en mindre 
guitar med fire strenge - er 
heller ikke spor uvant for 
hende. 
”Min lillebror havde en 
ukulele - og den er ikke 
så svær at lære at spille på, 
hvis man allerede kan spille 
på guitar - så ved hjælp af 
videoer på nettet lærte jeg 
mig selv det”, siger Katrine 
Johnsen.

Udover at spille på 
instrumenter kan Katrine 
også tilføre sang til sin 
musik, og hun synger 
både i Egernsund Kirke og 
Sønderjysk pigekor, hvilket 
hun har gjort i et par år.

Derudover er hun også en 
pige med ben i næsen, som 
elsker friluftsliv og vind 
i håret, og hun er netop 
stoppet efter at have gået til 
spejder i syv år.

Ved siden af alt det krea-
tive og instrumentale går 
hun i 7. klasse på Gråsten 
Skole.

Hun er et år yngre end 
sine klassekammerater, da 
det allerede i indskolingen 
blev vurderet, at hun var 
så begavet, at hun kunne 
springe et klassetrin over. 

Fremtidsplaner
Med henblik på fremtiden 
er planerne for Kathrine 
Johnsen allerede lagt, og 
det ligger i kortene, at hun 
gerne vil følge sin drøm og 
blive ved med at have mu-
sikken tæt ind på livet.

Derudover har hun også 
overvejet at læse jura for 
senere at uddanne sig til 
advokat, for hun kan godt 
lide at argumentere og være 
hurtig på aftrækkeren.

Om to år, i 9. klasse, vil 
hun gerne tage på en musi-
kefterskole på Fyn, så hun 
på den måde kan fortsætte 
sin musikalske hobby. 

Musik betyder alt
”Musik betyder for mig, at 
jeg kan lukke mig ude fra 
verden, når jeg har brug 
for det. Det er en helt unik 
følelse jeg får, når jeg spiller 
og synger, og jeg håber på, 
at kunne gøre det resten af 
mit liv”, fortæller Kathrine 
Johnsen meget glad. 

Katrine Johnsen vil læse jura 
og være advokat, når hun 
bliver voksen.

 Foto Signe Svane Kryger
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

SCANBAD MULTO + 
BADERUMSMØBEL
med Mikado marmorvask
60 x 45 cm
• Vaskeskab 60 x 44 cm med 
to skuffer og dæmpet lukning
Excl. spejlkab 3.695,-
og Højskab 2.575,-

SCANBAD MULTO + 
BADERUMSMØBEL
med Lotto porcelænsvask 
85 x 38 cm
• Vaskeskab 80 x 35 cm 
med to låger og dæmper
Excl. spejl 1700,-

4370,-

4550,-

3425,- 4720,-

8350,-

6885,-

SCANBAD MULTO + 
BADERUMSMØBEL
Simone porcelænsvask 
91 x 50 cm • 2 metal skuffer, 
fuldt udtræk og softclose
Excl. spejl 2.255,-
og højskab 2.875,-

SCANBAD MULTO + 
BADERUMSMØBEL
med Lotto porcelænsvask
125 x 48 cm • Vaskeskab 
120 x 44 cm  med to me-
talskuffer, fuldt udtræk og 
softclose
Excl. spejl 2.345,-

SCANBAD MAJA
Svingdør, 6 mm klart, 
hærdet 
sikkerhedsglas. Sving-
dør m/ hæve/
sænkefunktion, stor 
døråbning udad.
• Magnetlukning i 
aluprofil, universal 
model. Kan både 
venstre og 
højrehængsles.
• Justerbar væg profil, 
Højde 195 cm., kan 
monteres i 45º ved 
tilkøb af tilbehørskit. 
Dryp  lister, der leder 
vandet ind i 
bruseafskærmningen.

SCANBAD 
KARLA
Firkantet brusedøre 
med 6 mm hærdet 
sikkerheds glas. To 
døre med hæve-/
sænkefunktion, 
døråbning både indad 
og udad.
• Magnetlukning i 
aluprofilen, justerbar 
vægprofil, højde 195 
cm., drypllister, der 
leder vandet ind i 
bruse afskærmningen.
• Glas med EasyCare-
behandling.

Der gives

25%
RABAT

på alt Scanbad MULTO 
produkter
den fredag

Gælder kun frasorteret / rester af sikkerhedsko. Gælder kun lagervarer / ikke alle str. / farver for� ndes på lager. Med forbehold for 
udsolgte varer , manglende leveringer, fejl, prisændringer samt o� entlige indgreb. Alle priser er afhentningspriser inkl. 25% moms 

Gode tilbud gældende fredag den 12. februar

Fredag den 12. februar
STOR DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN

Mød en repræsentant fra
  fra kl. 12 - 17
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Gør som
Torben og Pia

Ring til AudioNova
i dag og bestil tid til
en gratis høretest.

Gråsten 
Bomhusvej 1 
88 77 80 17 

ANNONCE

Jeg fi k klarhed om min hørelse 
på under en halv time

Ved du, at du kan vælge et 
privat hørecenter, hvor:
•  du springer de o� entlige

ventelister over

•  du får personlig behandling,
og der er god tid til dig

•  du prøver høreapparaterne
hjemme, før du beslutter dig

...  og hvor du stadig kan få nye
høreapparater fra kr. 0,-     
(efter o� . tilskud)

Pia og døtrene opfordrede ham til at gøre 
noget ved høreproblemet. ”Mange aftener 
kunne vi næsten ikke se  � ernsyn sammen, 
fordi Torben skruede så højt op. Han havde 
også svært ved at høre, hvad der blev sagt, 
når vi var ude til selskaber,” fortæller Pia.

Så Torben bestilte tid til en høretest hos 
AudioNova. ”Jeg syntes jo ikke selv, at jeg 
havde et problem, men det fi k jeg hurtigt 
vished om, da jeg fi k resultatet af min hø-
retest. Og da jeg så fi k et par nye små hø-
reapparater med hjem på prøve, kunne jeg 
straks mærke forskellen. Pludselig kunne 

Et høretab kommer ofte snigende, og man 
mærker ikke altid selv, at man hører mindre 
og mindre. Det er tit ens nærmeste, der først 
lægger mærke til høretabet. Det var også 
tilfældet for Torben Pers fra Vejle, da han – 
takket være sin familie – endelig fi k klarhed 
om sin hørelse.

”Jeg har nok længe haft problemer med hørel-
sen. Det var især, når jeg så TV sammen med 
min kone Pia og vores tre døtre, at det blev 
tydeligt, at jeg havde svært ved at høre. Vi 
kæmpede om � ernbetjeningen, for de syntes, 
at jeg skruede alt for højt op,” fortæller Torben. 

jeg høre lyde, som jeg ikke har hørt længe, 
f.eks. fuglefl øjt og lyden af computerens 
tastatur. Jeg havde helt glemt de lyde.”

Til glæde for hele familien.
”Det er en fornøjelse at kunne høre ordent-
ligt igen. Det er vigtigt for mig, både privat 
og når jeg på arbejdet har møde med med-
arbejdere og kunder. Jeg er positivt overra-
sket over, hvor nemt det var. Det har faktisk 
ikke været svært for mig at vænne mig til 
høreapparaterne. Jeg mærker slet ikke, at 
jeg har dem på.” 

Pia tilføjer: ”Nu er det bare dejligt, at han 
kan høre igen. Det giver bedre livskvalitet 
for os begge to, og jeg er mindst lige så glad 
for Torbens høreapparater, som han selv er. 
Jeg kan kun anbefale, at man får tjekket 
hørelsen, så snart problemerne begynder at 
dukke op.  Jo før, jo bedre, så der kan blive 
gjort noget ved det. Så gør man sig selv og 
sin familie en stor tjeneste.”

Høretestdag 
25. februar
Få testet din hørelse gratis.
Bestil tid nu.

Informationsmøde på
Kong Christian X´s Gigthospital i Gråsten

for patienter og pårørende onsdag den 24. februar
kl. 19.00 – 21.00 i spisestuen

Hospitalsledelsen Toldbodgade 3, 6300 Gråsten

Kong Christian X´s Gigthospital er vært ved kaffe/te og kage.
Håber dette har vakt din interesse.

Tilmelding senest den 22. februar på tlf. 73654000
(mellem kl. 8-13) eller på mail: vmathiesen@gigtforeningen.dk

Program:
- Velkomst
- Et unikt Gigthospital i Sønderborg

Hvordan får vi det?
Hvor langt er vi?

- Tanker om oprettelse af et brugerråd
Hvad vil vi bruge et brugerråd til?
Hør en brugerrepræsentants tanker og erfaringer
Videre forløb for opstart
Mulighed for at byde ind som interesseret 
i at deltage i et brugerråd

- Tak for i dag

Gigt
Kong Christian X’s
hospital

200 erhvervsfolk til 
årsmøde
Der deltog godt 200 er-
hvervsfolk i generalfor-
samlingen i Aabenraa 
Erhvervsforening 
generalforsamling, som 
blev holdt i Nr. Hostrup.

Til bestyrelsen var der 
genvalg af Morten Nielsen, 
Lone Adolfsen og Gry 
Kibsgaard.

Nyvalgt blev Tomas 

Kirk fra Jyske Bank, da 
Oluf Lauridsen udtrådte. 
Desuden sidder Allan 
Jepsen og Hanne Cording 
i bestyrelsen. Suppleanten 
Shahpour Sobhani blev 
genvalgt og nyvalgt 
blev Mads Clausen fra 
Sønderjyllands Revision da 
Christian Giørtz gik ud.

I Business Aabenraa sid-
der Lars Krag og Grethe 

Harmuth og nyvalgt blev 
John Christensen, da Peter 
Madsen trådte ud. 

Formanden John 
Christensens omtalte i sin 
beretning Truck Amok 
samt det nye Padborg 
Transporcenter og luknin-
gen af Kruså Turistbureau. 
Der blev ligeledes fortalt 
om de nye Info Tavler, som 
bliver opsat til foråret. 

Erhvervsfolk fra hele Aabenraa Kommune var til møde i Nr. Hostrup.
 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

SPAR

÷20%
på alt VVS

fi ttings/reservedele

TOILETSÆDE CERA SOFT 
MED LIFT-OFF OG SOFTCLOSE
SaniScan Cera Soft er et dansk produceret toiletsæde som har både soft 
close og lift-off funktioner. Sædet betyder således ingen højlydte smæk 
med toiletsædet, som ligeledes er let at rengøre. Cera Soft kendes også som 
Lady Grip, da det har et praktisk lille håndtag smukt integreret i sit stilfulde 
design. Sædet er udviklet specielt til Ifö Cera toiletskåle
• Farve: Hvid • Segment: Specifique • Form: Trapez
• Design type: Sandwich
• Montering: Bundmonteret
Vejl. kr. 649,95

TOILETSÆDE SIGN SOFT
MED SOFTCLOSE OG LIFT-OFF
Sign Soft er et dansk produceret sæde med både lift-off 
og soft close funktioner. Sædets klassiske design er 
udviklet specielt til Ifö Sign toiletskåle
• Farve: Hvid • Segment: Specifique • Form: Trapez
• Design type: Sandwich • Montering: Bundmonteret
Vejl. kr. 649,95

CERA TOILET
3860 HVID INDBYGGET S-LÅS
• Pænt og tidsløst toilet som er oplagt at 
bruge på badeværelset, gæstetoilettet, i 
sommerhuset eller lignende steder.
• 2/4 liters dobbeltskyl.
• Skjult S-lås.
• Inklusiv skruer, og tilslutning til 110 mm 
glat kloakrør.
• Siddehøjde 40 cm
Vejl. kr. 1299,-

SIGN CLEAN TOILET
• Hvid toilet med 2/4 liters dobbeltskyl 
og blankforkromet trykknap.
• Skjult og rengøringsvenlig S-lås og 
rengøringsvenlig overflade.
• Inklusiv skruer, og tilslutning
til 110 mm glat kloakrør.
• Dosering af fresh
stænger i toppen.
• Ekskl. toiletsæde.
Vejl. kr. 1499,-

GROHE 
BRUSESTANGSSÆT
VITALIO GO 100 KROM
Dette brusesæt fra 
kvalitetsmærket Grohe giver en 
unik bruseoplevelse. 
Brusehovedet har 1 stråletype.
• Produktinformation:
• Brusehovedets diameter: 
100 mm
• Højde: 650 mm.
Vejl. kr. 499,-

DEMOPRIS

899,-
SPAR 400,-

DEMOPRIS

1499,-
SPAR 300,-

DEMOPRIS

39995

SPAR 250,-

DEMOPRIS

39995

SPAR 250,-

DEMOPRIS

399,-
SPAR 100,-

KONKURRENCE
Ved køb af    toiletter, kan du deltage i konkurrencen om et gratis toiletsæde

Bygma har 5 gratis toiletsæder, som vi trækker lod om
A� evere din bon ved kassen, og se om du bliver den heldige vinder 

Vinderne trækkes torsdag ved kl. 17.00  

Gælder kun frasorteret / rester af sikkerhedsko. Gælder kun lagervarer / ikke alle str. / farver for� ndes på lager. Med forbehold for 
udsolgte varer , manglende leveringer, fejl, prisændringer samt o� entlige indgreb. Alle priser er afhentningspriser inkl. 25% moms 

Gode tilbud gældende fredag den 12. februar

Fredag den 12. februar
STOR DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN

Mød en repræsentant fra
   fra kl. 12. 17
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15.081,43

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/sport
Med et OK Benzinkort kan du også støtte din lokale sportsklub til bedre 
træningsforhold. Hver gang du tanker en liter benzin eller diesel, giver 
OK 6 øre til din klub – uden at det koster dig en krone ekstra. Det er 
penge lige i klubkassen til nyt udstyr, turneringer og vedligeholdelse.

15.081 gange tak 
fordi du tankede penge til Rinkenæs UIF

Til

Kroner inkl. moms

Barfod på 
visit i Gråsten
Af Søren Gülck

Den tidligere sogne-
præst i Gråsten, Jens 
Barfod, vente for en 
kort stund mandag 
hjem til menigheden i 
Gråsten.

I præstegården fortalte 
han om sine spændende år 
siden han i 2009 lod sig 
pensionere for at flytte til 
Schweiz sammen med sin 
kone Kirsten.

Det blev til tre år i alpe-
landet som præst for den 
danske menighed i Geneve, 
hvorefter han kom til 
Rotterdam, hvor han be-
gyndte som sømandspræst 
i 1972.

"I Gråsten var jeg præst 
for en sluttet menighed, 
mens jeg i Schweiz var 

præst for danskere i hele 
landet. På den måde ople-
vede jeg det smukke land 
på kryds og tværs og på 
godt og ondt", fortalte Jens 
Barfod, som fuldstændig 
lignede sig selv fra tiden i 
slotsbyen.

I dag bor Jens og Kirsten 
Barfod i Humlebæk nord 
for København, men parret 
kommer ofte til Gråsten, 
da de har sommerhus i 
Rendbjerg, som de nyder 
i fulde drag så tit som 
muligt. 

Tidligere sognepræst Jens 
Barfod fortalte i præstegår-
den om årene i Schweiz og 
Holland. Foto Søren Gülck

Foredrag om 
Sigfred Pedersen
Gråsten Ældreklub får 
onsdag den 17. februar kl. 
14.45 besøg af " Den syn-
gende maler." Børge Larsen, 
Harndrup.

Det bliver en musikef-
termiddag, hvor Børge 
Larsen vil fortælle sin 
personlige historie om 
Sigfred Pedersen, som han 
har kendt siden sin egen 
barndom.

Publikum skal høre 
og synge med på flere af 

hans dejlige kendte sange, 
og høre anekdoter om 
Sigfred Pedersens liv og 
vennekreds. Det hele bliver 
akkompagneret af Tonny 
på harmonika.

Børge Larsen kommer 
hele vejen rundt. Lige fra 
Sigfreds forældre, brødre, 
hans skolegang, ungdoms-
livet, tiden i Nyhavn og 
videre i livet med kone og 
børn og helt frem til Sigfred 
Pedersens død. 

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

RABAT

50%
på skydedøre

KOM NEMT I GANG MED ELFA CLASSIC
Elfa Classic indretning er mulighederne uendelige.

Det eneste du skal skrue op er bærelisten øverst på væggen, alt 
andet hænges og klikkes på.

RABAT

25%
på indretning

B: op til 185 cm.
H: op til 240 cm
Vejl. Pris kr. 3.320,-

DEMOPRIS

2.490,-
SPAR 830,-

DEMOPRIS

3.454,-
SPAR 1.151,-

DEMOPRIS

4.462,-
SPAR 830,-

B: op til 246 cm.
H: op til 240 cm.
Vejl. Pris kr. 4.606,-

B: op til 306 cm.
H: op til 240 cm.
Vejl. Pris kr. 5.950,- 

Gælder kun frasorteret / rester af sikkerhedsko. Gælder kun lagervarer / ikke alle str. / farver for� ndes på lager. Med forbehold for 
udsolgte varer , manglende leveringer, fejl, prisændringer samt o� entlige indgreb. Alle priser er afhentningspriser inkl. 25% moms 

Gode tilbud gældende fredag den 12. februar

Fredag den 12. februar
STOR DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN

Mød en repræsentant fra
  fra kl. 12 - 17
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Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg 
T 8843 5300       info@sonfor.dk

Siden april 2015 har vi arbejdet på 
etableringen af Gråstens nye vand-
værk. Forsinkelser i anlægsarbejdet 
har gjort, at vi må holde stien ved 
Kirkegårdsvej spærret frem til april 
2016. 

Der er stadig tung trafik som kan 
være til fare for fodgængere og 
cyklister. Når det igen er muligt at 
bruge stien, informerer vi naturlig-
vis herom. 

Mange tak for tålmodigheden. 

Stien ved Kirkegaardsvej 
i Gråsten åbnes til april 

www.sonfor.dk

 Tak for
tålmodigheden

Glæd dig til et vandværk udover det sædvanlige, med mulighed for at kigge ind og 
komme tæt på hvor vandet kommer fra. 

Få en tryg og varm hverdag

Skift fyr nu!

Effektivt gasfyr med et lavt strømforbrug 

Med Vaillants ecoTEC pro gasfyr med 4 års garanti, 
opnår du den bedste komfort og økonomi. Gasfyret er 
nemt at betjene, og du får det komplet monteret med 
aftræk og styring fra:

Pris på standardinstallation kr.      25.000,-
Håndværkerfradrag kr.         4.000,-
Tilskud fra Energi Midt kr.         4.000,-

Samlet installationspris kr. 17.000,-

Ring og få et godt og uforpligtende tilbud!

Mulighed for tilkøb af 

varmtvandsbeholder

72 spillede 
bridge i Gråsten
Gråsten Bridgeklub spillede 
forleden Par-turnering i 

Ahlmannsparken med 72 
deltagere.

Vindere blev:
A-rækken
Nr 1 Bodil Jørgensen og 
Carl Peter Møller, 100 p,
Nr 2 Karen Holmstrøm 
og Jytte Mathiesen, 96 p,
B-rækken
Nr 1 Masrgit Sitzwohl 
og Jens Ulrik Riis Nielsen, 
95 p,
Nr 2 Anne Vibeke Selberg 
og Arne Johansen, 94 p,

C-rækken
Nr 1 Berit Kiebits-Jensen 
og Kaj Andersen, 128 p,
Nr 2 Birthe og Aage 
Petersen, 121 p,
Nr 3 Inge Bondesen og 
Ulla Jensen, 121 p,
D-rækken
Nr 1 Bente Jensen og 
Lis Rasmussen, 123 p,
Nr 2 Dora og 
Johnny Madsen, 120 p,
Nr 3 Karen Rosenkilde 
Lund og Rigmor 
Christensen, 113 p

Ny formand i Gråsten Venstre

Af Gunnar Hattesen

47-årige Sten Holm, der 
er ansat på Danfoss i 
Gråsten, blev mandag 
aften valgt som ny 
formand for Gråsten 
Venstre.

Han afløser Johannes H. 

Nielsen, Rinkenæs, der 
ikke ønskede genvalg på 
den tidskrævende for-
mandspost, men fortsætter 
som menigt medlem af 
bestyrelsen.

Nyvalgt til bestyrelsen 
blev den 37-årige Kim 
Thomsen, der er produkti-
onschef på Danfoss. Han 

afløser Bent Skibsted, der 
ikke ønskede genvalg.

Genvalgt blev Johannes 
H. Jakobsen, Kværs, og Jens 
Peter Thomsen, Gråsten.

Erling Nissen og Jørgen 
Sørensen blev genvalgt som 
revisorer. 

Den afgående formand, Johannes H. Nielsen, aflagde sin sidste beretning i Gråsten Venstre. Foto Søren Gülck
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BYGMA PADBORG
Industrivej 24
6330 Padborg
Tlf. 74 673219

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-13.00

BYGGECENTER

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer og eventuelle offentlige indgreb. Alle priser er afhentningspriser og inkl. 25%moms

Tilbuddene gælder fra onsdag den 25. november til og med lørdag den 28. november 2015

BYGMA PADBORG
Industrivej 24
6330 Padborg
Tlf. 74 673219

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-13.00

BYGGECENTER

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer og eventuelle offentlige indgreb. Alle priser er afhentningspriser og inkl. 25%moms

Tilbuddene gælder fra onsdag den 25. november til og med lørdag den 28. november 2015

Gælder kun frasorteret / rester af sikkerhedsko. Gælder kun lagervarer / ikke alle str. / farver 
for� ndes på lager. Med forbehold for udsolgte varer , manglende leveringer, fejl, prisændringer 

samt o� entlige indgreb. Alle priser er afhentningspriser inkl. 25% moms 

Hverdage: 7:00-17:30 Lørdag: 9:00-13:00

Tilbudende gælder fra onsdag 10. februar til og med lørdag 13. februar

Yunik vægmaling
9,1ltr. Glans 10. 
Kan tones i mange farver. 
Vaskbar. God dækkeevne.
Normal kr. 949,00

59995
Ryobi One+ 18v 
akkuboremaskine
m/2 batterier & hurtiglader. 
Variabel hastighed. 2 gear.

Ryobi One+  18v 
græstrimmer

model RLT183125. incl. 1x2,5ah 
batteri & hurtiglader. Justérbar skaft. 

30cm klippebredde. 1,6mm line. 
Automatisk linefremføring

Normal kr. 1.299,00

79995

Scanbad spejl
120x70cm med integreret lys

Normal kr. 2.280,00

159900
Scanbad badmiljø

Lotto XL 125cm sort struktur
Normal kr. 8.125,00

559900
Damixa TMC termostatbatteri

forkromet med sort greb
Normal kr. 699,95 

Grohe Start 
køkkenarmatur

m/� exslanger
Normal kr. 949,95

Grohe Start 
håndvaskarmatur

m/bundventil & � exslanger
Normal kr. 599,95

Pergo Domestic 
extra laminatgulv

Nordisk ask eller eg. 
8mm. 3-stav. 19x120cm

Normal kr. 169,00

99995
SKARP PRIS

49995
FRIT VALG

9995
PR. M2

Ifö Cera toilet
Hvid model 3860 

m/dobbeltskyl 3/6ltr
Normal kr. 1.299,00

KUN 
LØRDAG

89900
KUN

MAX 2 
PR. KUNDE

2,5AH 
BATTERI

Juvel K480B1 
køkkenvask

m/strainer og hanehul 
340x480mm

Normal kr. 599,95

39995
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Udlejning af
720 Attraktive boliger

beliggende

Alnor, Avnbøl, Blans, Gråsten, 
Kværs, Nybøl, Rinkenæs, 
Ullerup, Vester Sottrup

Informationer kan � ndes på:
www.graasten-bolig.dk

Tlf. 74 65 30 10

GRÅSTEN
Lejlighed til leje, 120 m2,
3 værelser, ny istandsat,

leje 4550 kr. 

HENVENDELSE
TLF. 7465 0986 

ELLER 7565 2451

Hørelse der fremmer forståelsen

GRÅSTEN • Torvet 3 • www.dinhs.dk •      7011 1070

FLEMMING LETH er handlingens mand, 
men da det drejede sig om hans egen hørel-
se, var ’Det ikke Leth’. En dag i sommerhuset 
stod alvoren dog klar. “Min kone sad og nød 
lyden fra bølgerne. Jeg kunne intet hav høre. 
Så opdagede jeg, at fuglesangen også var 
væk,” fortæller Flemming Leth.

I dag har Flemming Leth gjort noget ved 
sine høreproblemer.

Flemmings nye høreapparater er den nyeste 
model - UNIQUE er fra danske Widex. 

Hos Din Hørespecialist er vi Danmarks største 
Widex forhandler og vi har gjort os til eksper-
ter i netop UNIQUE, hvilket sikrer vores kun-
der en dybdegående og præcis tilpasning, 
der giver det optimale udbytte af UNIQUE til 
glæde for dig hver eneste dag.

Banebrydende nyt høreapparat 
gør det Leth at høre igen

SÆRTILBUD!BLIV TEST3 KUNDE 

NORMALPRIS 1295,- kr.NU 0,- kr.

1. Prøv (f.eks.) 3 forskellige produkter2. Fuld tilfredshed   eller pengene tilbage3. Gratis udvidet tryghedsgaranti

“Jeg har prøvet andre høreapparater, men jeg må sige, 
at UNIQUE er i særklasse. De er fantastisk behage lige 
at gå med, men vigtigst af alt så får jeg alle lydene med 
igen, og især er tale blevet meget tydelig.” 

BYHUS TIL LEJE
Byhus på 165 kvm. med hyggelig lille gårdhave udlejes i Gråsten.

Velegnet til indretning af butik eller kontor

Husleje pr. md. 5700 + forbrug.
Depositum 4 mdr. husleje.

Ikkeryger bolig

HENVENDELSE TLF. 2075 3440
ELLER 4060 6800

En dygtig og ambitiøs kok
Af Søren Gülck

Der er ingen undskyld-
ning for at gå sulten 
fra bordet, når man 
har været på besøg på 
spisestedet CaFeodora 
ved Gråsten Havn.

Med et større a la carte 
udvalg samt store aftenbuf-
feter burde der både være 
udvalg og mængder nok 
til at mætte selv de største 
bæltestørrelser.

Bag CaFeodora står 
49-årige Wael Majed, som 

er født i Libanon, hvor 
hans familie i generationer 
ernærede sig som bagere.

Flere års borgerkrig betød, 
at Wael Majed i 1980’erne 
levede lidt af en omtumlet 
tilværelse. Ofte måtte han 
være opfindsom for at 

klare sig i en barsk hverdag, 
og jævnligt gik han til 
hånde på et bilværksted 
for at tjene til dagens 
fornødenheder. 

Startede som opvasker
Wael Majed valgte som 
20-årig at forlade hjemlan-
det for at rejse til Tyskland, 
hvor han fik asylophold i 
Flensborg.

Det var en svær tid, men 
en dag fik han tilfældigt 
tilbudt job som opvasker 
på en italiensk restaurant 
i fjordbyen. Restauranten 
lavede klassiske iItalienske 
retter og naturligvis også 
pizza. 

Han fik stor begejstring 
for det italienske køk-
ken. Restaurationschefen 

opdagede hans medfødte 
talent for at svinge dejen 
til en ægte pizza, så Wael 
Majed avancerede til at 
arbejde i køkkenet.

Det blev siden til forskelli-
ge job i Flensborg, hvor han 
sugede viden til sig i for-
skellige restaurantkøkkener. 

Kærlighedens vej
Efter nogle år mødte Wael 
Majed den danskfødte 
Gitte fra Sønderjylland. De 
blev forelsket og blev i 1994 
gift på Tinglev Rådhus. De 
flyttede til Padborg, hvor 
Gitte stammer fra og fik i 
1995 sønnen Emilio.

Siden arbejdede Wael 
Majed som kok på forskel-
lige restauranter i Danmark 
blandt andet Frøslev kro og 
Cafe Storm i Gråsten.

I 2012 fik Wael Majed 

mulighed for at forpagte 
CaFeodora.

”Det var en kæmpe udfor-
dring at blive selvstændig, 
men jeg har aldrig fortrudt, 
at jeg påtog mig ansvaret. 

”Starten var vanskelig. 
Der var langt mellem 
gæsterne, så jeg tog selv fat 
i køkkenet, serverede og 
hyggede om kunderne, når 
tiden var til det”, fortæller 
Wael Majed, som hurtigt 
fik succes. 

”Det krævede tålmo-
dighed, vilje, kvalitet og 
vedholdenhed. Kunderne 
vendte tilbage”, erindrer 
Wael Majed, som har 
mange italienske speciali-
teter på spisekortet, men 
også husets hverdags- og 
weekendabuffet er faldet i 
god jord hos kunderne.

Restauranten har gennem 
årene fået nyt inventar og 
indretning og der er blevet 
plads til flere spisegæster.

Fire år efter overtagelsen 
er der ofte fuldt hus på 
CaFeodora.

”Selv på hverdage er det 
ofte nødvendigt at bestille 
bord” siger en glad Wael 
Majed, som har 11 ansatte i 
restauranten.

En af dem er Lisa 
Christine Zerina Andersen, 
som er spisestedets lille 
guldfugl. 

”Hun tager imod kunder-
ne og sørger for, at gæsterne 
befinder sig godt. Hende 
kan vi slet ikke undvære”, 
siger både Gitte og Wael 
Majed. 

Gitte, Wael Majed og deres 
søn Emilio og Lisa Andersen.

 Foto Søren Gülck   
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Alarmen indeholder en 
række smarte funktioner, 
herunder indbygget 
nøglebriklæser, for kodefri 
betjening og sms-besked 
når børnene kommer hjem, 
stilrent touch-tastatur for 
nem betjening og mulighed 
for navngivelse af helt op 
til 9 zoner. Alarmen er det 
perfekte valg til dig som vil 
have størst mulig � eksibilitet 
og funktion, samtidig med et 
højt sikringsniveau. Alarmen bygger på 
NABOHJÆLP-konceptet, hvilket betyder 
at skulle uheldet være ude, så alarmeres 
du og 4 selvvalgte personer straks. På 
denne måde behøver du ikke vente på at 
en vagt skal ankomme til stedet, men dit 
helt eget NABOHJÆLP-netværk kan hurtigt 
undersøge sagen og eventuelt 
alarmere rette myndigheder. 
Simpel 1,2,3. installation.

Kan anvendes som stand-alone, 
eller sammen med alarmpakken. Simpel 1,2,3. installation.
Live-streaming direkte på mobiltelefon via gratis app 
(samme som alarm)
Inkl. bordstand og vægbeslag.
Inkl. 3 præventive klistermærker, 
som fortæller om videoovervågning.

SelectaDNA
- MÆRK DINE VÆRDIER
SelectaDNA-kittet består af � aske med væske 

til min. 25 genstande. Podepind, mærker til 
at sætte på genstande, samt præventive 
klistermærker til vinduer og postkasse.

Tilbudende gælder kun fredag den 12. og lørdag den 13. februar
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Wi-fi kamera

sim-kort

åbningskontakt Kan anvendes som stand-alone, 
eller sammen med alarmpakken.
Simpel 1,2,3. installation.
Live-streaming direkte på mobiltelefon via 
gratis app (samme som alarm)
Inkl bordstand og vægbeslag.
Inkl 3 præventive klistermærker, 
som fortæller om videoovervågning.
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Simpel 1,2,3. installation.
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Inkl bordstand og vægbeslag.
Inkl 3 præventive klistermærker, 
som fortæller om videoovervågning.

199,-

179,-

229,-

199,-

649,-

349,-

bygma normalpris

bygma normalpris bygma normalpris

bygma normalpris

999,-

Anbefales til 
nabohjælp villapakken

skarp
pris

skarp
pris

skarp
pris

1.399,-

bevægelsessensor

Udendørs sireneindendørs sirene

Wi-fi kamera

sim-kort

åbningskontakt Kan anvendes som stand-alone, 
eller sammen med alarmpakken.
Simpel 1,2,3. installation.
Live-streaming direkte på mobiltelefon via 
gratis app (samme som alarm)
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Denne usynlig mærkning er det nyeste 
våben mod indbrud og 
tyveri. Med en � aske og en 
podepind pensles ejendele, 
som ure, smykker, computer, 
fjernsyn, kunst osv, alt 
hvad der er eftertragtet 
af tyve og har værdi for 
dig. Væskens unikke kode 
registres i en international database 
som politiet har adgang til. Derfor går 
tyvene i en stor bue uden om huse som 
skilter med SelectaDNA-mærkning. De ved, 
at stjæler de noget her, medbringes et spor, som 
forbinder dem til et gerningssted ved pågribelse.
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Inkl bordstand og vægbeslag.
Inkl 3 præventive klistermærker, 
som fortæller om videoovervågning.

199,-

- 10% fratrækkes ved kassen

179,-

- 10% fratrækkes ved kassen

229,-

- 10% fratrækkes ved kassen

199,-

649,-

- 10% fratrækkes ved kassen normalpris 1.199,-
349,-

bygma normalpris

bygma normalpris bygma normalpris

bygma normalpris

999,-

Anbefales til 
nabohjælp villapakken

skarp
pris

skarp
pris

skarp
pris

normalpris 1.699,-
1.399,-

10 % rabat
på Selecta DNA mærkninger
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åbningskontakt Kan anvendes som stand-alone, 
eller sammen med alarmpakken.
Simpel 1,2,3. installation.
Live-streaming direkte på mobiltelefon via 
gratis app (samme som alarm)
Inkl bordstand og vægbeslag.
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som fortæller om videoovervågning.
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åbningskontakt Kan anvendes som stand-alone, 
eller sammen med alarmpakken.
Simpel 1,2,3. installation.
Live-streaming direkte på mobiltelefon via 
gratis app (samme som alarm)
Inkl bordstand og vægbeslag.
Inkl 3 præventive klistermærker, 
som fortæller om videoovervågning.
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åbningskontakt Kan anvendes som stand-alone, 
eller sammen med alarmpakken.
Simpel 1,2,3. installation.
Live-streaming direkte på mobiltelefon via 
gratis app (samme som alarm)
Inkl bordstand og vægbeslag.
Inkl 3 præventive klistermærker, 
som fortæller om videoovervågning.
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Hverdage: 7-17.30
Lørdage:   9-13.00

ER DIT HJEM SIKKERT NOK?
Kom ind i Bygma Gråsten og oplev mulighederne til sikring af hjemmet

10 % rabat
på alt " sikkert hjem "

tilbehør produkter

10 % rabat
på alt " sikkert hjem "

tilbehør produkter

10 % rabat
på alt " sikkert hjem "

tilbehør produkter

10 % rabat
på alt " sikkert hjem "

tilbehør produkter
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Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Industrivej 15, 6310 Broager 
Mobil: 29 16 61 03

mail: bent@bcts.dk, www.bcts.dk

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 - Biltelefon 3074 6946

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

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

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

VINDUER OG DØRE
Træ/alu, træ, alu, plast

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker
MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & bygningskon-

struktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

håndværk gennem 185 år WWW.KARLDPETERSEN.DK

HANS CHRISTENSEN
Bygningssnedker

MOBIL 26 80 30 17

MORTEN ANKER PETERSEN
Tømrermester & 

bygningskonstruktør BTH
MOBIL 20 27 98 99

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

DIT SERVICE. GRÅSTEN  28/08/13  10:19  Side 1

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE
• Lavere energiforbrug

lavere varmeregning
• Sundere bolig og 

bedre indeklima
• Forøgelse af husets salgsværdi
• Renere miljø, mindre CO2 udslip

BØRGE NØRGAARD APS
Tømrer & Snedkerforretning
Bækgade 14, Blans · 6400 Sønderborg
TELEFON: 74 46 15 29 MOBIL: 40 35 55 29
www.bnisolering.dk E-mail: mail@bnisolering.dk

Udnyt CO2 tilskud til hulmurs- 
isolering nu. Et godt sted at spare

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50
Mølmark 13 · 6310 Broager

www.ek-el.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

Annonce.indd   1 28-01-2010   08:49:09

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

Vi udfører opgaver i totalenterprise med;
murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Tlf. 7465 2416 - Bil. 4019 2416
www.apos-eftf.dk

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

V/Allan Johannsen
Vinduer · Døre · Køkkenmontering · Om- og tilbygning

Tlf. 51 96 51 69
Egevej 5, Adsbøl · 6300 Gråsten · CVR 35747788

Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

Tørsbøl Byg
ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993

- Murermester
- Maler
- Fliselægger
Aktuelle vinterpriser

20% rabat
ved ordrer over kr. 50.000,-

Kontakt os på tlf. 21 42 15 08
mail: bauen.mit.thiel@gmail.com
Se hvad vi laver på www.bauen-mit-thiel.blogspot.de



19

GR
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Tilbuddene gælder hele februar og kan afhentes efter ønske dog senest den 1. maj 2016

GR
ÅS

TE
N

Kom ind i Superbrugsen Gråsten inden den 1. marts og køb et 

DEAL BEVIS og hent dealen når du har brug for den (senest 1. maj 2016)

Deal
Gråsten

DEAL BEVIS

DealGråsten

DealGråsten

10 stk. 
højtbelagte smørrebrød  
Uspecificeret 

Spar 44 %

KUN

160,-

Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten ·  Tlf. 73 65 26 00 
Delitatessen · Tlf. 73 65 26 09

Bolleplade til 12-15 pers.  
 

Kødpakke fra slagteren 
Ca. 1000 g.  Koteletter
Ca. 1000 g.  Nakkefilet
2 stk.  Svinemørbrad
Ca. 1000 g.  Gullasch
Ca. 1000 g. Hakket oksekød 8-12
Ca. 1000 g. Hjemmelavet medister
4-5 stk.  Engelsk bøf af tyksteg
 

Bolleplade til 12-15 pers.  

Spar 47 %

KUN

225,-

Bolleplade til 12-15 pers.  

DealGråsten

Spar 53 %

KUN

450,-

Kødpakke fra slagteren 

DealGråsten
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

 Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
 Frankeret svarkuvert vedlagt
  ........... kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

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 
afl everes i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

TILLYKKE

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 14. februar kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 9.30 ved Jan Unold

BROAGER KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 9.00

ved Birgitte Hjarvard Licht

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 11.00 ved Maya Ravn.

Højmesse

KVÆRS KIRKE
Søndag den 14. februar. Ingen gudstjeneste

NYBØL KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 9.00 
ved Lis-Ann Alexander Rotem 

RINKENÆS KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 10.30

ved Marianne Østergård.
Kirkeka� e e� er gudstjenesten

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 10.30

ved Vibeke von Oldenburg

ULLERUP KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
14.02.2016, 16.00Uhr, Gottesdienst in Gravenstein mit

Pastor Martin Witte

AFSTEMNINGSFEST 
I GRÅSTEN

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

Præsten og foredragsholderen
Johannes Møllehave taler

Om venskaber
Han er sprællevende. Møllehave er øjeblikkets mand. 
Kom og oplev ham i Gråsten.

Entré kr. 100,- som incl. 
foredrag, kaff e og kage 
og musik og sang.

Afstemningsfesten holdes til 
minde om afstemningsdagen
10. februar 1920, hvor 
Sønderjylland stemte sig 
hjem til Danmark.

Afstemningsudvalget

Rinkenæs Aftenskole

General 
forsamling

i Det lille Teaterhus og Det lille Teater
Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30 og kl. 20.15
i Det lille Teater, Ladegårdskov 14, 6300 Gråsten.

Dagsorden ifølge lovene.

Det lille Teaterhus
Tage Nielsen

Formand

Det lille Teater
Ole Gaul Nilum

Formand

HJERTELIG TAK
til alle naboer fra Teglparken 2-22

for den ualmindelige fl otte dørranke og 
morgensang til vores guldbryllup

Kærlig hilsen
Lillian & Erik Blaudzun

KULTURLANDSBYEN 6300

Generalforsamling 
i� g. vedtægterne 

Gråsten Landbrugsskole (Naturskolen)
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00

Forslag skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen

Formand: Hanne Næsborg-Andersen, Bøgevej 5, 6300 Gråsten
mail:naesborg@gmail.com

Aftenen starter kl. 19 med et foredrag hvor alle er velkomne.
Arkivleder Else Egholm fortæller

og viser gamle billeder fra Gråsten.
Kaffe kan købes.

Vi ønsker
dig hjertelig tillykke

med den 15. februar 2016
og glæder os til festen

Din kone

Vi siger tak
til familie,venner og naboer og ikke mindst til 

Pastor Niels Refskov for deres deltagelse ved vort 
Diamantbryllup som blev overvældende og minderig dag.

Tak for gaver, dørranke og anden udsmykning.
Sonja og Jes Hess

Vi arrangerer

BESØG HOS TV SYD 
I KOLDING

Søndag den 13. marts 2016
Afgang fra Ahlmannsparken kl. 17.00.

Programmet forventes at blive følgende:
Kl. 18.45 Ankomst og præsentation 

af TV Syd og deres hverdag.
Kl. 19.30 Aftenens udsendelse - der 

serveres kaff e og kage
Kl. 20.15 Rundvisning i huset, bl.a. studie 

redigeringslokale og nyhedsredation
Kl. 21.15 Afslutning.

Deltagerpris Kr. 175.00

Tilmelding senest den 14. februar 2016 
og tilmelding er bindende.

Tilmelding til Formand Aase Christesen,
Tlf. 7465 1809

Næstformand Karin M. Sørensen,
Tlf. 7465 0448
Med venlig hilsen
Annemi og Janum

Det lille Teater, Gråsten
1972-2016 44 år med teater

10 års 
Jubilæumsrevy

Instruktør: Anne Marie Brodersen
Kapelmester: Bjarne Tønnies

Fredag den 4. marts kl. 18.30 (få billetter)
Søndag den 6. marts kl. 15.00
Søndag den 6. marts kl. 18.30

Tirsdag den 8. marts kl. 18.30 (udsolgt)
Torsdag den 10. marts kl. 18.30 (udsolgt)
Fredag den 11. marts kl.18.30 (udsolgt)

Søndag den 13. marts kl. 18.30
Mandag den 14. marts kl. 18.30 (få billetter)
Tirsdag den 15. marts kl. 18.30 (få billetter)

Torsdag den 17. marts kl. 18.30 (udsolgt)
Fredag den 18. marts kl. 19.00 (udsolgt)

Der oprettes ventelister til alle dage
Pris søndag eftermiddag kr. 140,00 

inkl. kaffe og kage

Pris om aftenen kr. 200,00
inkl. 3 stk. revysnitter og kaffe

Billetbestilling på tlf. 7465 3767
eller www.lilleteater.dk
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Gråsten 
Bedemandsforretning

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

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Weekendåbent 
efter aftale

Din lokale stenhugger 
har til huse i Holbøl
Stenhugger Peter Ehlert
Møllevej 14, Holbøl • 6340 Kruså • tlf. 30 66 50 06
Besøg vores hjemmeside www.ehlert-stone.dkStenhuggeri

Bedemand Alice Tørøk

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.

Gråsten og Adsbøl · Kontakt 7178 7622

* Kiste (hvid )
* Miljø urne 
* Polstring af kiste 
* Fri kørsel i Sønderjylland 
* Honorar-samtale i hjemmet

* Dokument arbejde inkl.
* Intet weekendtillæg

 Pris fra 9.995,-

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

Guderup  Bakken 23 Tlf. 74 45 80 11
Broager  Kirkegade 2 Tlf. 74 44 95 29
Nordborg  Storegade 39 Tlf. 74 45 11 45

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

”At opfylde ønskerne for de nærmeste 
er vores vigtigste opgave”.

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

Alsgade 3 · Sønderborg · Telefon 74 43 45 40 · Telefon 74 47 12 00

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Vor kære storebror

Kim Rudolph Heuschkel
• 28.12.1958 Gråsten
 4.2.2016 Hellerup

kæmpede tappert, men tabte den ulige kamp mod kræften
Vi vil savne dig
Ann’ & Karin

og familie
Bisættelsen fi nder sted fra Hellerup Kirke

torsdag den 11. februar kl. 12.00

Dødsfald
Elly Kristine Jacobsen, 
Gråsten, er død, 80 år. 

Dødsfald
Mary Lauritzen 
Rasmussen, Gråsten, er 
død, 93 år. 

Udflytning af jobs er godt
Af Gunnar Hattesen

Udflytningen af 3.900 
statslige arbejdspladser 
er godt i gang, og det 
fik ros af formand 
for Gråsten Venstre, 
Johannes H. Nielsen, 
på vælgerforeningens 
generalforsamling på 
Den Gamle Kro.

"Det vil koste i første 
omgang, men i længden 
skal det nok virke. Og jeg 
tror også, man skal få den 
kvalificerede arbejdskraft, 
man har brug for", sagde 
Johannes H. Nielsen, som 
pegede på, at knap 400 
af arbejdspladserne bliver 
placeret på Augustenborg 
Slot. 

Der var et godt femmøde til 
generalforsamlingen i 
Gråsten Venstre.

 Foto Tove Hansen
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Aktivitetscenteret på
Gråsten Plejecenter 
afholder følgende arrangementer, hvor alle borgere 

fra Sønderborg kommune er velkommen.
Der er mulighed for at købe ka� e, 

the og kage til pris 25.00 kr.
Til enkelte ture eller arrangementer er der betaling for 
deltagelse, - prisen vil fremgå ud for arrangementet.

Foredrag om inkontinens:
Er emnet stadig tabu?
Hvad er inkontinens? 
Hvad kan jeg selv gøre?
Hvor kan jeg få hjælp?

Arrangementet er gratis – tilmelding 
nødvendig senest den 17. februar 2016 
til Lena Steenholdt på tlf. 27 90 03 02 
eller pr mail lstl@sonderborg.dk

Foredrag ved Annette Elisabeth Carstensen, 
inkontinenssygeplejerske, 
Sønderborg kommune

Mødested: Gråsten Plejecenter, 
i fællesrummet

Onsdag den 24. februar kl. 14.00-16.00

Mulighed for køb af kaff e og kage

Foredrag om at bo på 
Gråsten Plejecenter:
Hvordan kommer jeg i betragtning 
til en plejehjemsbolig?
Der vil være en rundvisning 
på plejecenteret.

Arrangementet er gratis – tilmelding 
nødvendig senest den 7. marts 2016
til Lena Steenholdt på tlf. 27 90 03 02 
eller pr mail lstl@sonderborg.dk

Aktivitetsmedarbejder Lena Steenholdt 
og Lone Iversen fortæller om 
dagligdagen på Gråsten Plejecenter 

Mødested: Gråsten Plejecenter,
i fællesrummet

Onsdag den 9.marts kl. 14.00-16.00

Mulighed for køb af kaff e og kage

Foredrag om det tidligere 
Gråsten fortalt i billeder:

Arrangementet er gratis – tilmelding 
nødvendig senest den 9. marts 2016
til Lena Steenholdt på tlf. 27 90 03 02 
eller pr mail lstl@sonderborg.dk

Foredragsholder Else Egholm, Gråsten.

Mødested: Gråsten Plejecenter,
i fællesrummet 

Onsdag den 16. marts kl. 14.00-16.00

Mulighed for køb af kaff e og kage

Mandag den 21. marts tur i egen 
bil, evt. mulighed for samkørsel til
Sort sol i Tønder
Pris: 75 kr. incl.1 sandwich, 1 øl eller 
vand og kaff e, som betales ved tilmelding.

Tilmelding nødvendig senest 
den 14. marts 2016
til Lena Steenholdt på tlf. 27 90 03 02 
eller pr mail lstl@sonderborg.dk

Der gøres opmærksom på, at der 
ikke er mulighed for toiletbesøg, 
da vi er ude i naturen.

Vadehavet og Sort Sol 

Mødested: Gråsten Plejecenter, Husk pas

Afgang kl. 15.30

Sort sol er et naturfænomen, der kan opleves 
forår og efterår, når stærene samles i store 
fl okke for overnatning, f.eks. i Tøndermarsken. 
Lige før stærene slår sig ned i tagrørene for 
natten, danner de store fl okke af fugle mønstre 
på himlen, der næsten formørker solen, heraf 
navnet Sort Sol. Skulle vi være heldige, at der 
kommer en rovfugl forbi, kan vi måske opleve 
”stæreballet” J 
Turleder: Naturvejleder Bo Tonnesen

GRÅSTEN BOLDKLUB

Træningstider på 
kunstgræsbanen

U – 12 drenge A Årg. 2004 Tirsdag og torsdag
kl. 16.30 – 18.00

Bo Hagge – 22922897

U – 13 drenge C Årg. 2003 Fredag kl. 16.30 – 18.00
m. BUI

Bo Mortensen – 28779806

U – 14 drenge A Årg. 2002 Tirsdag kl. 17.30 – 19.00
Torsdag kl. 18.00 – 19.30

Roger Meijers – 29667415
Starter den 23. februar

U – 15 drenge B Årg. 2001 Tirsdag kl. 17.30 – 19.00
Torsdag kl. 18.00 – 19.30

Allan Sørensen – 20670555
Finn S. Hansen – 24269061

U – 16 drenge A Årg. 2000 Tirsdag og torsdag
kl. 17.00 – 18.30

Henrik Olesen – 25698016

U – 17, U -19 drenge 
og seniorherrer
Serie 3, 5 og 6

Årg. 1999 
og ældre

Tirsdag kl. 19.00 – 20.45
Torsdag kl. 19.30 – 21.15

Per Hansen – 20996833
Michael Jessen – 22524610

U – 13 piger Vest Årg. 2003 Mandag. og onsdag
kl. 16.30 – 17.30

Bo Franson – 24816339
Henrik Kolmos – 25889265

U – 17 piger Mester Årg. 1999 
og 2000

Mandag kl. 16.00 – 17.15 
(ændres)
Torsdag kl. 18.00 – 19.30

Mogens Hansen- 61316142

De øvrige ungdomshold starter efter påskeferien. 
Annonce med dag/ tidspunkt følger.
Efter påske vil nogle af de ovenstående 
annoncerede træningstidspunkter ændres.
Det er gratis og ganske uforpligtende at 
komme og prøve , så mød endelig op.

Gråsten Boldklub
Mogens Hansen – 74652503 - 61316142

De gamle guder
Gråsten Ældreklub havde 
et rigtig godt foredrag 
forleden med fhv. højsko-
leforstander Kristian Kjær 

Nielsen, som fortalte med-
levende om den nordiske 
mytologi.

Det var et godt 

højskoleforedrag, hvor til-
hørende fik genopfrisket og 
ny fortalt deres viden om 
de gamle guder. 

Blikket for det gode i livet

Af Gunnar Hattesen

Livet handler om, at vi 
skal have mest ud af 
det, så længe vi er her 
på jorden.

Sådan lød budskabet fra 
TV-journalisten Cecilie 
Frøkjær, som over for 300 

begejstrede mennesker i 
Ahlmannsparken øste ud af 
sine egne livserfaringer.

Tilhørerne hørte om årene 
i God Morgen Danmark og 
God Aften Danmark, om 
mødet med Jane Aamund, 
som hun betegnede som et 
lys i livet.

”Jane Aamund er et ærligt 

menneske. Hun tør stå 
ved sig selv, men hun vil 
også selv bestemme”, sagde 
Cecilie Frøkjær i sin karita-
stik af den kendte forfatter, 
som er en nær veninde.

Ifølge Cecilie Frøkjær 
havde Jane Aamund anspo-
ret hende til at se det sjove 
i livet.

”Kvinder har ofte en 
skyldfølelse. Er vi gode 
nok? Vi gør det så godt vi 
kan”, sagde Cecilie Frøkjær, 
som pointerede, at vi alle er 
uperfekte. 

Det var en veloplagt Cecilie 
Frøkjær, som talte i Gråsten.

 Foto Tove Hanse
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B r o a g e r

ENDAGSTILBUD
MANDAG

FRISKHAKKET
Blandet Fars
5-12%

1 kg 40.00
TIRSDAG

Frugt 

10 stk. 18.00
ONSDAG

Vildmose
kartofl er

1,5 kg 8.50
TORSDAG

Franskbrød
fra
bagerafdelingen

 12.00
FREDAG

Løsvægt
slik

Pr. 100 g 8.95
LØRDAG

Skrabe
æg
10 stk.

12.95
SØNDAG

Fersk
Kylling

1200 g 29.00

HALV 
PRIS

Kun

12000

KUN FREDAG
Menu-to-go

MENU TIL 2 PERSONER

UNDER 
½ PRIS

FRIT VALG

FLERE VARIANTER

KUN FREDAG 

FRA KL. 11.00

Rynkeby 
juice

Valnøddebrød

Wienerstang

Hele kyllingelår
med ryg, overlår 
eller underlår

Flere varianter

695

2000

2500

1000-1600 gr

2000

Benløse fugle

Coop
Pommes frites

Kims Chips 
eller Snacks

Coop Grøntsager
500-850 gr

Coca-Cola 
eller Nestea

Riberhus

SPAR 
57,85

Peter Larsen
kaffe grå

1 kg

8995

600-900 gr

6951200

1000

Min 665 gr

4200

4x400 gr

8995

1000
+ embl

Flødekage 
marked

Frit valg

1200

Broager

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

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med 
lørdag den 13. februar 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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Broager Lokalbestyrelse

GUIDET RUNDVISNING TV-2 ODENSE OG GUIDET 
RUNDVISNING FJORD & BÆLT KERTEMINDE.

3. MARTS 2016 med afgang fra Broager Kirke kl. 07.30 – sædvanlig 
opsamling. På vej til Odense kaffe og 1 rundstykke. Mellem kl. 10.00 og 12.00 
guidet rundvisning inkluderet 1 øl eller vand. På vej til Kerteminde stop for 
lettere proviantering. Efter ankomst til Fjord & Bælt i Kerteminde guidet 
rundvisning. Vi skal opleve ”Havets Magi” og passerer bl.a. den 40 meter lange 
undervandstunnel, hvor vi ser film fra havets bund. Efter rundvisningen mulighed 
for ophold på egen hånd eller for egen regning besøge cafeen. Derefter hjemkørsel 
med forventet ankomst Broager kl. ca. 18.00.
Betaling: kr. 425,00 pr. person til Broager Sparekasse 
reg. nr. 9797 kt. nr. 000-06-77183 senest den 22. februar, som også er seneste 
frist for tilmelding. Prisen inkluderer: Buskørsel, buskaffe, 1 rundstykke, guidet 
rundvisning TV-2 – her 1 øl eller vand. Let traktement som frokost. Entre og 
guidet rundvisning Fjord & Bælt. Max. 50 pladser – ”Først Til Mølle”.
Tilmelding fra torsdag kl. 08.00 til Mona Rathje tlf. 7444 2346 og senest 
den 22. februar.
ÅRSMØDET vil som tidligere annonceret blive holdt den 15. marts. 
Der annonceres med tilmelding uge 8 – og ikke uge 6 som anført i Det Sker.

STØT VORE SPONSORER – De støtter os

Næste annonce forventes uge 8 her i Gråsten Avis.

GråstenÅbent: Mandag - fredag kl. 10-17.30 · Lørdag kl. 10-14 · Første søndag i måneden kl. 11-15

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4, 
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon 
7460 8351

Mail 
mobler@hebru.dk

ANDELSSELSKABET
SKELDE VANDVÆRK

Generalforsamling
hos ”Nette Jensen” i Skelde

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30
DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne foreslag: 
5. Valg af bestyrelse

Efter tur afgår:
Børge Hansen  villig til genvalg
Lilli Hammerich villig til genvalg
Jesper Rasmussen villig til genvalg

6. Valg af bestyrelsessuppleant
Efter tur afgår: Rudi Cargnelli

7. Valg af revisor
Efter tur afgår: Poul Andresen

8. Valg af revisorsuppleant
Efter tur afgår: Christian Gregersen

9. Godkendelse af budget og takstblad
10. Eventuelt.

Bestyrelsen

Broager Hallen
indkalder hermed til ordinær

Generalforsamling
Tirsdag den 1. marts kl. 19.30 i Broager Hallen

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsesberetning ved formand Jørgen Olsen
3. Afl æggelse af revideret regnskab ved Herman Møller
4. Valg af medlemmer til Repræsentantskab
5. Valg af 2 suppleanter
6. Valg af 2 revisorer (Tage Jørgensen og Hans 

Christensen).
Efter tur afgår Tage Jørgensen

7. Valg a 2 suppleanter (Kaj Jensen og Frede Tychsen)
8. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal sendes til formanden i 
hænde senest den 23. februar 2016.

9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen afholdes

Repræsentantskabsmøde
med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandsberetning v/Linda Rasmussen
3. Valg af formand og næstformand

Efter tur afgår Linda Rasmussen
4. Valg af medlemmer til 

BROAGER-HALLENS bestyrelse
5. Efter tur: Jørgen Olsen, Martin Petersen, 

Herman Møller.
Uden for tur: Angelika Fedders

6. Valg af suppleant
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen træder bestyrelsen 
sammen og konstituerer sig med: 
Formand, Sekretær og Kasserer.

Bestyrelsen

Usædvanlig sportskarriere på 
56 år er nu afsluttet
Af Flemming Nielsen

På generalforsamlingen 
i sportsklubberne 
Frem/EKIF i Egern sund 
tog veteranen, Asmus 
Carstens, ikke imod 
genvalg som medlem af 
fodboldudvalget og som 
bilagskontrollant.

Dermed sluttede den 
tidligere brugsuddelers 
usædvanlig langs karriere 
for sporten i Egernsund. 
Ikke færre end 56 år blev 
det til - og den rekord er 
der næppe mange frivillige 
idrætsledere, der overgå.

Som kun 18-årig blev 
Carstens valgt ind i Frems 

bestyrelse - dengang 
var der kun fodbold på 
programmet.

Tre år senere valgtes han 
til formand - ikke mindst 
på de unge medlemmers 
stemmer. De ældre kaldte 
det "et kup", men valget 
blev startsskuddet til en 

lang og uegennyttig indsats 
for Egernsund.

Det begyndte med 
fodbold, men med Asmus 
Carstens ved roret kom 
også badminton, gymnastik 
og bordtennis til.

I 1995 stoppede veteranen 
som formand efter 33 
år og overlod posten til 
Ib Funder-Nielsen, men 
Asmus Carstens fortsatte 
som formand for fodbold-
udvalget, hans hjertebarn.

Tommy Clausen blev 
Asmus Carstens' afløser 
som formand for fod-
boldudvalget i 2002 og 
han fortsatte som menigt 
udvalgsmedlem.

Udover at være "mister 
fobul" i over et halvt år-
hundrede i Egernsund, har 
Asmus Carstens været ung-
domstræner, kampfordeler, 
aktiv ved det ugentlige 
lottospil og meget mere. 
Gennem årene har mange 
egernsundere undret sig 
over, hvordan ét menneske 
kunne overkomme SÅ 
meget frivilligt arbejde.

Den nu forhenværende 
"mister fobul" har modta-
get hædersbevisninger fra 
både JBU og DBU - og 
som en sportens ildsjæl 
var han også et smut forbi 
dronningen. 

Der var gaver til Asmus Carstens, da han endegyldigt takkede af fra det frivillige arbejde i Egernsund.
 Foto Flemming Nielsen

Revisionskontor 
� ytter

Broager Revision fl ytter

Onsdag den 10. februar
til Højløkke 52, Broager

Kontoret har åbent
mandag til torsdag kl. 8.30-12.00

eller efter aftale
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S u n d eve d

”Livet er livet værd”
Torsdag den 25. februar kl. 19.00

”Jeg nægter” ved Sognepræst i Vor Frue Kirke,
Aarhus - Marianne Frank Larsen

Onsdag den 2. marts kl. 19.00
”Livet er livet værd, så sjusk ikke med 
det, brug det” ved Højskoleforstander 

Jørgen Carlsen, Testrup Højskole

Mandag den 7. marts kl. 19.00
Med livet og døden i hænderne ved Jacob Birkler 

Lektor, ph.d. Formand for Det Etiske Råd

Søndag den 13. marts kl. 14.00
Livskvalitet – Og hvad det så er... ved Lone Hertz 

 Entré og kaffe kr. 25,-

Alle er velkomne

www.broagerkirke.dk

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

Sundeved afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 

Menighedshuset, Vester Sottrup
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er Røde Kors 
Sundeved vært ved kaffe og tilbehør.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 19. februar.

Vel mødt
Bestyrelsen

Alle er velkommen!

SE MERE PÅ FACEBOOK RØDE KORS SUNDEVED

Tøndeslagning i Egernsund
Af Leif Møller Jensen

Mange var søndag mødt 
op i Egernsund Kirke for at 
deltage i fastelavnsfesten. 

Efter en festlig og for-
nøjelig gudstjeneste slog 
børnene katten af tønden i 
våbenhuset, og her deltog 
foruden alle de udklædte 
børn også de kommende 
konfirmander.

Selv præsten slog et par 
slag på tønden til stor moro 
for forsamlingen. 

Afstemningsdag blev 
fejret i Broager
Af Gunnar Hattesen

Afstemningen i 1920 
bliver fortsat husket af 
den ældre generation.

Traditionen tro havde 
Broager lands Nationale 
Udvalg, Grænseforeningen 
i Sønder borg og Foreningen 
Norden inviteret til afstem-
ningsfest i Broager Salen 
ved Broager-Hallen, og 85 

mennesker mødte op for at 
fejre dagen.

Derudover deltog over 
20 personer fra Alssund 
Orkestret. 

Det blev en hyggelig og 
indholdsrig eftermiddag, 
hvor Alssund Orkestret 
spillede en stribe 
kendte danske sange, og 
Grænseforeningens for-
mand, Mette Bock, var 
hovedtaler.

Efter 15 år som formand 

for Det Nationale Udvalgt 
valgte Jørgen Thomsen, 
Skodsbøl, at overlade 
posten til yngre kræfter, og 
ny formands blev Marianne 
Tychsen fra Dynt. 

Jørgen Thomsen ønskede efter 
15 år på posten som formand 
at blive afløst som formand 
for Broagerlands Nationale 
udvalg. Ny formand blev 
Marianne Tychsen, Dynt.
 Foto Tove Hansen

Ransagning i 
Blans
Politiet aflagde forleden 
besøg hos en 30-årig mand 
på Ballemølle i Blans. Mens 
politiet ransagede uset, 
kom manden kørende i 
en personbil til bopælen. 

Han har dog fået frakendt 
kørekortet.

Manden blev anholdt 
og blev dagen efter stillet 
for en dommer i Retten i 
Sønderborg. 

Indbrud
Der har været indbrud i et 
parcelhus på Sønderløkke 
i Vester Sottrup, men der 

er tilsyneladende ikke 
stjålet noget. Tyvene kom 
ind gennem et opbrudt 
soveværelsesvindue. 

Dyre ure
Ved et indbrud fredag aften 
i en villa på Solvangen i 
Vester Sottrup blev der 
stjålet dame- og her-
reure af mærket Seiko, to 

bærbare computere og en 
PlayStation 4.

Tyvene fik adgang til 
villaen ved at bryde et køk-
kenvindue op. 

Børnene slog til tønden i 
Egernsund.
 Foto Leif Møller Jensen

Børn med masser af slag i
Af Gunnar Hattesen

Broager Kirke tog søndag 
hul på fastelavnen med tøn-
deslagning i Sognegården. 
Og her blev de nødvendige 
slag uddelt, hvorefter kat-
tekonge oh kattedronninger 
samt bedst udklædte blev 
fejret. 
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HUSK AT TILMELDE DIG PÅ FACEBOOK Land & fritid sundeved
telefon 3368 5385 eller mail ako@dlg.dk

TØNDESLAGNING
FEST OG FARVER

Lørdag den 13. februar kl. 10.00
slår vi katten af tønden i Ullerup

Kom festligt udklædt, til en sjov dag, med 
masser af godter i tønderne.
Præmier til bedst udklædte.

Efter tøndeslagningen er der fastelavnsboller 
og kakao til alle børn.

SUPER
LØRDAGS PRIS

Kornfri
hunde og kattefoder

12 kg sække
Normalpris kr. 39995

Højsvej 1, Sundeved  •  6400 Sønderborg  •  Telefon 33 68 53 58

kr. 19995

SPAR 200,

½ PRIS

AVNBØL-ULLERUP
VANDVÆRK A.M.B.A

Ordinær 
generalforsamling

afholdes

Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.30
i fællesmødelokalerne på BAKC, 

Bakkensbro 6, Ullerup - 6400 Sønderborg
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab for 2015 

forelægges til godkendelse
4. Budget for 2016 forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af medlemmer; efter tur afgår
a. Frits C. Friedrichsen (modtager genvalg)
b. Hans J. Callesen (modtager genvalg)
c. Hans J. Daabeck (modtager genvalg)
Valg af suppleant til bestyrelsen
a. Svend Jørgensen (modtager genvalg)

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valg af revisor; efter tur afgår
a. Hans Martin Simonsen (modtager ikke genvalg)
Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår
a. Bent Clausen

8. Eventuelt.

Af hensyn til det efterfølgende traktement skal eventuel 
tilmelding, senest 23. februar 2016,
ske til Jøgge på telefon 4034 7281
eller Povl C. på telefon 2117 9131

Vandværket orienterer samtidig forbrugerne om
· At det er forbrugerens egen pligt, og i dennes 
egen interesse, jævnligt at kontrollere måleren 
for forbrug, herunder specielt forbrug ud over 

det sædvanlige = vandspild/lækage.
· At årsopgørelse for vandforbrug 2015 og 

aconto 1. halvår 2016, udsendes på sædvanlig 
vis, denne gang til betaling 1. marts 2016.

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 24. februar Kl. 19.30

i Foreningen for Forsamlingsgården Sundeved
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Foreningen er været ved et mindre traktement.

Foreningen for
Forsamlingsgården

Sundeved

Højsvej 1, Sundeved ∙ 6400 Sønderborg
Telefon 33 68 53 58

Land & fritid i Sundeved/Ullerup, søger en 
butiksassistent-vikar på 20 timer ugentligt, 
med start den 1. marts frem til 31. maj 2016
Vil du være en aktiv del af en landsdækkende kæde og 

en lokalkendt butik, hvor du bliver omdrejningspunkt for 
kunderne og får mulighed for at udfolde dig inden for 

rigtig gode rammer? Så bliv butiksassistent i Land & Fritid.

Timerne ligger fortrinsvis om eftermiddagen, 
samt hver 2. lørdag fra kl. 9.00-12.00

Du kan i butikken se frem til en anderledes arbejdsdag, 
med tæt tilknytning til kunder. Der er tale om varierende 

opgaver og du vil bliver del af et lille team. Din 
hovedopgave er kundeekspedition og salg af vores 

forskellige produkter lige fra dyrefoder til mobiltelefoni.

Ved spørgsmål kontakt butikschef
Anne Knarhøj på 33685385

Skriftlig ansøgning fremsende til lin@dlg.dk
Ansøgningsfrist den  15. februar 2016

20 TIMERS VIKARIAT
MED MULIGHED FOR FASTANSÆTTELSE!

Læsemaraton på Nydamskolen 
Af Herdis Thomsen

Nydamskolen i Vester 
Sottrup holder for 4. år 
i træk læsemaraton.

Torsdag den 11. og fredag 
den 12. februar har de en 
slags ”læsningens døgn”, 
hvor eleverne får vitaminer 

til deres læselyst i form af 
forfatter-besøg og tid til at 
dele gode læseoplevelser 
med hinanden.

"Ind imellem hører man 
påstanden, at ”børn ikke 
gider læse”, og at ”bogen 
er død”. Det er et billede, 
vi slet ikke genkender på 
Nydamskolen, og helt langt 

fra virkeligheden er det, 
når vi nu for fjerde år i træk 
spørger dem, om de har 
lyst til at melde sig til læse-
maratonen. Rigtig mange 
er begejstrede og vil være 
med", fortæller læsevejleder 
på skolen, Karina Larsen.

100 af skolens elever fra 
4. til 9. klasse går all in og 

læser 24 timer i træk - fra 
torsdag morgen klokken 
7.30 til fredag morgen 
klokken 7.30. Undervejs 
bliver elevernes læsning 
afbrudt af gæster udefra, 
der kommer for at dele 
deres gode læseoplevelser.

"I år får vi bl.a. besøg 
af forfatteren Camilla 
Wandahl, der har skrevet 
en del seriebøger til både 
børn og unge. Hun vil læse 
højt af sin nyeste bog og 
fortælle om at være forfatter 
og at skrive. Så skal vi også 
skype med vores undervis-
ningsminister, Ellen Trane 
Nørby (V), der vil dele sin 
bedste læseoplevelse med 
os", fortæller Karina Larsen.

Læsemaratonens sidste 
gæst – også på skype – er 
Manu Sareen, der er 
tidligere minister, men 
også forfatter bl.a. af de 
sjove børnebøger om Iqbal 
Farooq. Han har også 
skrevet frie gendigtninger 
af nogle af H.C. Andersens 
eventyr.

Mange børn får også 
lejlighed til at læse med 
skolens læsehund Pippi, der 
kommer forbi et par gange 
i løbet af læsemaratonen 
med sin ejer, Tina Aarhus, 
der bor i Vester Sottrup. Da 
Pippi er en hund efter at 
høre gode historier, bliver 
der rig mulighed for både 
små og store til at træne 
højtlæsning. 

Tøndeslagning i Vester Sottrup

Der var pænt fyldt op med 
udklædte børn, da der 
var tøndeslagning i 
Menighedshuset i Vester 
Sottrup.
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Hørt i byen
En del tilfælde af hær-
værk er blevet anmeldt 
til politiet. På Konkel i 
Gråsten blev begge side-
spejle brækket af en lille 
knallert og på Kløvervej 
i Alnor blev en postkasse 
sprængt i stykker af 
fyrværkeri.

Elever fra Förde-Scule 
i Alnor og Hiort Lo-
renzen-Skolen i Slesvig 
mødtes forleden i Flens-
borg for at blive klogere 
på hinanden.

Kongehuset søger en ny 
kok, som kommer til at 
arbejde på Gråsten Slot.

Marlene Paulsen, Bro-
ager, er blevet uddannet 
jordmoder fra UC Syd i 
Esbjerg.

Der er i weekenden 
blevet stjålet en bil fra 
Sundgade i Egernsund.

Betty Christensen 
modtager ikke gen-
valg, når Gråsten og 
Omegns Pensionistfor-
ening holder general-
forsamling på fredag i 
Ahlmannsparken.

Sønderborg Kommune 
er på udkig efter en 
egnet butik, som i som-
mermånederne skal huse 
et turistkontor i Gråsten.

I mange år stod der en 
kopi af Gråsten Slot byg-
get i lego i Legoland i 
Billund, men den er nu 
væk og ødelagt.

Der bliver afskedsguds-
tjeneste for sognepræst 
Jan Unold søndag den 
20. marts kl. 14.00 
i Gråsten Slotskirke. 
1. april begynder 
han i et nyt embede i 
Juelsminde.

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening dra-
ger i juni på en 6-dages 
bustur til Polen.

Charlotte Bircow gæster 
5. april Gråsten for at 
holde foredrag. 

Pris 150 kr.
Billetter kan købes i
Gråsten Boghandel
og Matas i Gråsten

”Det skal være sjovt at blive gammel i Danmark” ved

Lotte Heise
Tirsdag den 8. marts
kl. 19.00
i Ahlmannsparken
i Gråsten
– Hvorfor mener man at ældre 

ingen smagsløg har?

– Hvorfor taler mange i der arbejder 
med ældre, ”babysprog”, eller endnu 
værre taler ned til de ældre borgere?

– Hvor er logikken når den ene hånd overhovedet ikke ved hvad den anden gør i 
vores kommuner, som altid fattes penge, men har ufattelig mange ansatte?

– Hospitalerne glemmer det ene og det andet, men de ældre har svært 
ved at råbe op og brokke sig – det er jo ikke alle der har en datter der 
hedder Lotte Heise der kæfter op – når tingene ikke er i orden.

– Hvorfor er livskvalitet et ord der reelt er forbeholdt 
mennesker under 75 år eller helt raske?

– I Danmark  mangler vi respekt for folk der er ”gamle” 
eller som ikke er helt super hurtige.

– Vi mangler empati og det er sørgeligt i et samfund som 
vores, hvor de � este trods alt har rigeligt.

Dette og meget mere, samt et par personlige historier 
om at følge sin handicappede mor, gennem tykt og tyndt, 
underholder Lotte Heise med i 75 minutter.

Kværs forsamlingshus
Lokale aktører opfører 

PARASITTERNE
Parasitterne er en historie om en millionøse, 
som vender hjem og tager ophold i familiære 

omgivelser hos familien Gruesen.
Gruesen er mægler og ligesom andre, 

lever han af at snyde andre. Oline, 
hans kone siger ofte ”Gruesen, du 

er den dejligste mand i verden”

Men er han nu også det?? 

Pris kr. 85,-

Generalprøve søndag den 21. februar
kl. 14.00

Opførsel tirsdag den 23. februar
kl. 19.00

Opførsel fredag den 26. februar
kl. 19.00 

Inkl. kaffe, småkager og boller

Dilletant

Gråsten Gardens Venner 
afholder

Generalforsamling
Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00

på Gråsten Skole
Dagsorden ifl g. vedtægterne. Indkomne 

forslag skal være formanden skrifteligt i hænde 
8 dage før generalforsamlingen.

Gråsten Garden
afholder

Generalforsamling
Mandag den 29. februar 2016 ca. kl. 20

samme sted
Dagsorden ifl g. vedtægterne. Indkomne 
forslag skal være Dorte Bøttger-Larsen 
i hænde på mail: dorte.gg@gmail.com 

8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelserne

Høj 
promille
En 18-årig bilist kørte med 
en alt for høj promille, da 
han torsdag nat kl. 2.45 
kørte ind i en hæk på 
Kongevej i Gråsten.

Politiet bad den unge fyr 
puste i alkometeret, og må-
leren viste en promille på 
1,40. Manden blev anholdt 
og taget med til udtagelse 
af en blodprøve. 
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www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40
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Vigtigt møde i Tørsbøl
Af Gunnar Hattesen

Kværs-Tørsbøl 
Borgerforening holder 
ekstraordinær general-
forsamling søndag d. 
21. Februar kl. 19.00, 
hvor der skal vælges en 
ny bestyrelse.

Foreningens kasserer 
Kasper Jacobsen fortæl-
ler, at Kværs-Tørsbøl 
Borgerforening er en 
forening, der er stiftet for at 

fremme livet og fællesska-
bet i lokalsamfundet.

”Foreningen har eksisteret 
i mange år, men i efteråret 
2015 blev der valgt en 
ny bestyrelse, der skulle 
skubbe gang i foreningen 
igen, da den havde været 
inaktiv i en del år.

Der er kommet styr på en 
del administrative sager, og 
foreningen er nu godt ru-
stet til at gå en fremtid med 
nye initiativer og forøget 
aktivitet i møde. 

Vi har i bestyrelsen dog 
måtte erkende at vi bliver 
nød til at skære ned i be-
styrelsen for at bibeholde 
et stort engegement og en 
seriøs tilgang til kommende 
udfordringer. Derfor har 
vi set os nødsagede til at 
indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling for at 
få foreningen trimmet til 
fremtiden”, siger Kasper 
Jacobsen. 

Heste 
indebrændte
Uden for en landejendom 
i Fiskbæk lå der fredag to 
døde heste og en død hund.
Dyrene var indebrændt 
torsdag aften.

Anmeldelsen kom kl. 

20.50 og branden blev først 
slukket kl. 04.20.

Branden er mu-
ligvis startet i nogle 
el-installiationer.  



28

Sagsnr. 1136Kontant 645.000
Ejerudgift pr. md. 1.299
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.185/2.537

Rødstenshus med 3 soverum.
Moderne rækkehus, med lyse vægge højt til loft og stor rummelighed. Rækkehuset ligger
i et lukket boligområde, nær skole, børnehave og indkøbscenter. Rækkehuset er i de
senere år blevet renoveret med nyere køkken, badeværelse og pvc. vinduer

Bolig m2 89
Stue/vær 1/3 Opført 1980

Grund m2 260

NYHED

PADBORG TOFTEN 49
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G

Sagsnr. 1048

Kontant 1.295.000
Ejerudgift pr. md. 1.472
Udbetaling 65.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.347/5.056

Charmerende villa med skøn be-
liggenhed
Charmerende hus, på en skråning med
kælder på terrænniveau med baghave.
Indretning: Entré. Bryggers. Stue og
køkken i åbent miljø med udgang til
træterrasse, med skøn udsigt til vand.
Kælder: Opholdsrum med udgang til
flisebelagt terrasse. Lyst badeværelse.
Soveværelse samt værelse. Hertil hører:
Pæn anlagt baghave med havedam
samt bålsted.

Bolig/kld. m2 116/57
Stue/vær 2/2 Opført 1989

Grund m2 902

NYHED

GRÅSTEN BRINKEN 9
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Sagsnr. 1157

Kontant 795.000
Ejerudgift pr. md. 1.710
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.936/3.134

Spændende ejendom med god
beliggenhed
Charmerende ejendom, beliggende på en
lukket vænge, ud til Nøffelskov.
Indretning: Bryggers. Køkken med fransk
dobbeltdør til stue. Forældreafdeling:
Soveværelse med walk-in closeth.
Stort badeværelse. Et værelse/kontor.
Børneafdeling: 2 værelser samt et
badeværelse. Tilhørende huset: Adgang til
stisystem fra baghave.

Bolig m2 144
Stue/vær 1/4 Opført 1977

Grund m2 1.153

NYHED

NYBØL BISPEVÆNGET 35
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G

Sagsnr. 1176

Kontant 1.195.000
Ejerudgift pr. md. 1.811
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.706/4.614

Charmerende ejendom med
skøn udsigt over marker
Charmerende nedlagt landbrug,
beliggende tæt på Gråsten. Indretning:
Erhvervsdel med stort disponibelt rum,
kontor, gæstetoilet samt fyrrum.
Beboelsesdel med rummeligt køkken. Stue
med brændeovn samt stor fransk
dobbeltdør til spisestuen. Praktisk
gæsteværelse. 2 børneværelser, et
soveværesle samt et badeværelse. 1 sal
med mange gode anvendelsesmuligheder.

Bolig m2 170
Stue/vær 3/6 Opført 1930

Grund m2 6.254

NYHED

GRÅSTEN FELSTEDVEJ 19

A
B
C
D
E
F
G

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

www.estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  &  V A L U A R  M D E

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1154

Kontant 1.200.000
Ejerudgift pr. md. 1.368
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.876/4.680

Ældre nedlagt landbrug, med
ca. 5 ha. jord.
Ældre nedlagt landbrug, med ca. 5 ha.
jord. Det er beliggenheden der sælger
ejendommen her, hvor du enten ved
renovering eller nybyggeri, kan få dit
hobbylandbrug i naturskønne omgivelser.
Ejendommen sælges ved
tilbudgivning: Kontakt Estate Gråsten for
nærmere vejledning. Den anførte pris i
salgsprospektet  er kun vejledende.

Bolig m2 131
Stue/vær 3/4 Opført 1900

Grund m2 49.611

NYHED

GRÅSTEN EGEDAM 4
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Sagsnr. 1164Kontant 495.000
Ejerudgift pr. md. 1.649
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.617/2.060

Hyggeligt sommerhus nær Vemmingbund Strand
Sommerhus med mulighed for tilkøb af grund for kr. 425.000 eller ny lejekontrakt på 30
år! Indeholder: Lys stue med brændeovn. 2 værelser. Badeværelse. Køkken. Integreret
garage. skur samt disponiebelt rum.

Bolig m2 49
Stue/vær 1/1 Opført 1962

Grund m2 373

NYHED

VEMMINGBUND KASTANIEVEJ 8
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NU OGSÅ NUMMERPLADESALG

OG OMREGISTRERING I 

PADBORG OG TØNDER

Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A, 6330 Padborg

John tlf. 28 44 00 59 / Lene tlf. 40 58 61 11
www.kocks.dk

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

Bjerndrupvej 8a 74 68 76 14
6200 Aabenraa www.kliplevnatursten.dk

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

v/ August Hansen
Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.

Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger af søer og vandløbssikring m.m.

BovAvis
Holbøl

Kelstrupgårdvej 1, 6340 Kruså · Tlf. 7460 8182

HUSK!
Vi bringer varer 
ud i egen kølebil

Vi har mange 
buketter, vin 
og chokolade

Valentinsdag
den 14. februar

Mors dag
den 10. maj

Nye åbningstider. Alle ugens dage 7.30 til 18.00

Tønderne faldt for 
børnenes slag i Padborg

Af Ditte Vennits Nielsen

Fastelavnssøndag blev 
fejret med manér på 
Padborg Brandstation, 
hvor Padborg Frivillige 
Brandværn havde invi-
teret børn og barnlige 
sjæle til tøndeslagning.

Det tilbud havde 120 børn 
benyttet sig af, så tønderne 
fik kamp til stregen af fest-
ligt udklædte børn.

Det var Susanne Ries, 
som er gift med en af 
brandmændene, som 
var initiativtager til 
tøndeslagningen.

"Jeg har altid som barn 
glædet sig enormt til faste-
lavn, så jeg synes, børnene 

skulle have chancen for 
at opleve det", fortæller 
Susanne Ries, som var helt 
overvældet over det flotte 
fremmøde.

Super Brugsen i Padborg 
var med på ideen, og spon-
sorerede de 6 tønder fyldt 
med slik og kakao, juice og 
boller og Nielsens Bageri 
bød på fastelavnsboller.

Brandkaptajn Preben 
Wind havde sørget for, at 
de flotte brandbiler stod til 
skue ude foran, og det var 
muligt at komme op i en 
brandbil med blå blink og 
sirene på.

Brandstationen var pyntet 
flot op, og der var mulighed 

for at købe varme pølser, 
sodavand og kaffe.

"Jeg håber, der er skabt 
en tradition, så vi fremover 
kan holde fastelavnsfest på 
brandstationen", siger den 
smilende og flot udklædte 
Susanne Ries. 

Der var slag i børnene, da de 
slog til tønden på 
Padborg Brandstation.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Mange børn var en tur oppe 
i de flotte brandbiler.
Foto Henrik B. Christoffersen

Foto Henrik B. Christoffersen



Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

post@rabol-jorgensen.dk

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

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

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

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

BOV KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 11.00
Højmesse med særligt
hensyn til hørehæmmede
ved Kevin Asmussen og 
Søren Skov Johansen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 9.30
ved Hanne Christensen

HOLBØL KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 19.30
Valentinsgudstjeneste
ved Hanne Christensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 14. februar.
Ingen gudstjeneste

VARNÆS KIRKE
Søndag den 14. februar kl. 9.00
ved Oliver Karst

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 

Johannsen
Telefon 21 19 02 80

isj@bovavis.dk

Mediekonsulent
Sanne M. 
Damkjær

Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 

Conchi García
 

bovavis@graphos.dk

Reporter
Ditte Vennits 

Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 19.127
LEVERING: 

Post Danmark
TRYK: 

OTM Avistryk A/S

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Reporter
Johanne Rønn 

Olesen
Telefon 28 74 92 13

jro@bovavis.dk

Reporter
Pernille Kjeldtoft 

Hansen
Telefon 61 44 23 80

ph@bovavis.dk

BOV & HOLBØL SOGNE

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

   Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker
 Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke

www.bovsogn.dk & www.holboelsogn.dk

Valentins gudstjeneste 
Søndag den 14. februar kl. 19.30 i Holbøl Kirke 

6 Dages-kor
Fredag den 19. februar kl. 19.30 – 21.00 i Kirkeladen 

Koncert 
Lørdag den 20. februar kl. 19.30 i Kollund Kirke 
Støttekoncert med rockgruppen ”Billie Rockers”

Billetter kan købes på kirkekontoret. Billetpris kr. 75,-

Litteraturkreds Jón Kalman Stefánsson
”Himmerige og Helved”

Onsdag den 24.februar  kl 19.30 i Konfi rmandstuen
Tilmelding til kirkekontoret 7467 0917 eller de 

ansvarlige præster Anette Jensen og Kevin Asmussen

 
 

 
 

Kollundhus

Generalforsamling
Tirsdag den 8. marts kl. 19.30

i Kollundhus
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal sendes skriftligt til formanden inden den 1. marts

Bestyrelsen 

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved Edith Hansine Andersens 
bisættelse fra Bov Kirke

Tak for blomster og kranse

Annette, Vinnie, Steve og Brian

Dødsfald
Poul Erik Raben, Kruså, er 
død, 57 år. 

Dødsfald
Lisbet Sonia Jensen, 
Kollund, er død, 81 år. 

Indbrud
Ved et indbrud på Skovvej 
i Kruså blev der stjålet et 

tv og en computer. Tyven 
kom ind i huset ved at 
knuse en rude. 

Fastelavnsfest 
på Valdemarshus
Af Mogens Thrane

Børnene fra den 
tyske børnehave i 
Padborg var forleden 
til fastelavnsfest 
på Valdemarshus i 
Padborg.

Her slog de katten af 
tønden og der blev kåret en 
kattekonge.

Derefter underholdt bør-
nene med forskellige sange 
og sanglege.

Til kaffen blev der serve-
ret hjemmebagte hedeviger 
til de voksne og boller til 
børnene. 

Fastelavnsfesten på 
Valdemarshus blev en hyg-
gelig sammenkomst.
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Åbningstider - Køkken
r . 0 - 2 .

H · Tlf. 74 67 13 32
i vk .bovkro.dk - v kro

BovKro
Å

Husk

at tilmelde dig til vor
es

jubilæums reception

fredag d.12.02

kl. 15.00-12.00

Torvegade 16 ∙ 6330 Padborg
Tlf. 5114 1858 ∙ www.bentes-shop.dk ∙ 

RESTSTATIVER

kr. 100,-
kr. 50,-

Tørklæder
og tasker til
stærkt nedsat priser

Spotpriser
i Torvecenteret 
Tøjbutikkerne i Torvecenteret langer 

i denne uge de sidste efterårs-
og vintervarer over disken. 

Der være mulighed for at opnå 
kæmperabatter på gode mærkevarer

PADBORG 
TORVECENTER

Kroen på tærsklen til 
Tyskland
 Af Gunnar Hattesen

Bov Kros historie 
er lang, men med 
store huller på grund 
af sin placering i 
Sønderjylland. Fredag 
den 12. februar fylder 
den kongelige privile-
gerede kro 450 år.

Det er værtsparret Ragga 
Jonsdottier og Bjartur 
Peturson, der stammer 
fra Island, som har drevet 
kroen siden 2009.

I nyere tid er kromanden 
Helmut Hemmsen mest 
kendt. Han overtog den 
privilegerede kro i 1967.

Bov Kro er den sidste på 
den historiske hærvej inden 
grænsen.

Kroens historie ar et hul. 
Fra 1864, da Danmark 
måtte afstå Sønderjylland 
til Preussen og frem til 
Genforeningen i 1920.

Kroen skal i den pe-
riode have ført en urolig 
tilværelse.

Først i 1931, da Lisa 
Hemmsens mor, Eline 
Hansen, blev gift med den 
daværende kromand, Peter 
Jørgen Petersen, begyndte 
der igen at ske noget.

I det bakkede landskab 
ved Bov fandt 9. april 
1848 et slag sted, hvor en 

talstærk dansk hær sejrede 
stort over en langt mindre 
slesvig-holstensk styrke. 
Året før var den daværende 
Bov Kro nedbrændt. Den 
lå lidt sydligere end den 
nuværende, der forholdsvis 
hurtigt blev åbnet efter 
branden.

Den første kro havde i 
1566 af Kong Frederik 2 
fået sit privilegium. En 
Niels Slaikier fik derved 
næringsbrev mod at sørge 
for indkvartering til de 
vejfarende og tage sig godt 
af deres heste og kreaturer - 
mod betaling forstås.

Og ved kroen blev der op-
krævet told til lensmanden 
i Flensborg frem til 1790.

I 1920 var kroen ejet 
af en tysker, der ved 
genforeningen flyttede til 
Glücksborg, og så købte 
Lisa Hemnmsens bedste-
forældre kroen.

Op gennem 1930'erne 
blev der holdt mange fester 
og møder på Bov Kro.

Under 2. Verdenskrig 
måtte Bov Kro i en periode 
huse 500 tyske soldater, der 
sov i den store festsal.

Bov Kro har i årenes løb 
haft stor betydning for 
vejfarende langs hærvejen. 
Dronning Margrethe har 
besøgt kroen to gange. 

Bjartur Peturson og Ragga Jonsdottier har drevet Bov Kro siden 2009. Kroen er fra 1566 og 
er Danmarks 3. ældre kongelige privilegerede kro. Foto Tove Hansen
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. 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. 10.

www.opt ik -ha l lmann.dk
Flensborg 
+49-461-17617 

Sønder Løgum 
+49-4663-189990 

Aabenraa
74623470

Esbjerg 
75171742

Fredericia 
75925950

Haderslev 
74536068

Horsens 
75611600

Risskov/Veri Center 
86784337

Ikast 
97154515 

Kolding
75531053 

Odense 
63123230 

Padborg 
74673070

Ribe/Høm 
75441544

Sønderborg 
74422300 

Vejle 
75720512

Vojens 
Tlf. 74541550

N Y T Å R S G AV E

www.opt ik-hal lmann.dk

kr. 1000,–

N Y T Å R S G AV E

kr. 1.000,-*
Enkeltstyrke

kr. 1.500,-*
Flerstyrke

*Alle stel op til kr. 1.000,- Tilbuddet gælder frem til 29.02.2016

Beløbet bliver ikke udbetalt. Gælder ved et køb på minimum kr. 1.900,- 
Denne kupon kan ikke kombineres med andre kuponer. Kun 1 kupon pr. kunde.

Kuponen gælder frem til 29.02.2016 - Klip den ud og tag den med i butikken.

Hørecenter: -1894629

Vi ønsker alle et godt og festligt nytår, 
med et dejligt nytårstilbud!  
Alle stel i butikken med letvægtsglas  
inkl. super antirefleks og hærdning

Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Tlf. 74 67 10 11

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

KIROPRAKTISK KLINIK

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

Blå Kors  •  Okslundvej 3  •  6330 Padborg

FEBRUARUDSALG!
afholdes i butikken i perioden

Mandag den 15. til
fredag den 19. februar

Gør en god handel og spar:

50%
Vi ses til en spændende uge -
Vi ses i BLÅ KORS PADBORG!

Hej Vibeke 
og Lars 
Hjertelig tillykke med 

sølvbrylluppet
tirsdag den 16. Februar.

Alt godt fremover ønskes af 
farmor, fam. Kristensen og fam

Paulsen

Kære Ruth/ mor
Tillykke med de 60 år

den 11. februar vi glæder os 
til at kunne fejer dig

Venlig hilsen
Uwe

Randi, Trine, Anders, 
Palle, Tanja og børn

60 år
Leif Jensen, Jernbanegade 
55, Padborg, fylder onsdag 
den 10. februar 60 år.
Han er ansat hos Valmont 
SM A/S i Hjordkær. 

Tøndeslagning i Fårhus
AF Ditte Vennits Nielsen

Den traditionelle og helt 
særlige fastelavnsfest 
i Fårhus trak søndag et 
meget stort antal børn 
hen i forsamlingshuset.

Efter få minutter røg den 
første kat ud af bunden på 

én af tønderne, og gæsterne, 
der sad og drak kaffe 
og spiste hjemmelavede 
fastelavnsboller, kunne se 

børnene kaste sig over de 
store flotte slikposer.

Humøret var højt, og 
efter præmieuddelingen 

til de bedst udklædte brød 
de fremmødte ud i sangen 
"Fastelavn er mit navn". 
Som altid var det både 
festeligt og fornøjeligt i 
Fårhus. 

Fastelavnsfesten i Fårhus er 
noget helt særligt.

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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SLUTSPURT

÷60%
på alle de sidste udsalgs 

varer i butikken

TORVEGADE 15-19 6330 PADBORG TELEFON 74 67 32 32

Gælder ikke de nye forårsvarer

Torsdag - lørdag

ÅBNINGSTIDER
Mandag- fredag: kl.10.00 - 17.30

Lørdag: kl.9.30 - 12.30

SÅ DET NU!
Torsdag - Fredag - Lørdag

Torvegade 11 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 13 43

kr. 200,-

kr. 150,-

kr. 50,-
kr. 75,-

kr. 100,-

Fantastisk fastelavn i Holbøl
Af Per Møller Ihle

Der var 70 glade børn, 
et fint vejr og fine og 
fantastiske kostumer, 
da Holbøl Kirke søndag 
holdt fastelavnsfest.

Sognepræst Hanne 
Christensen holdt en guds-
tjeneste i børnehøjde, hvor 
både minikonfirmander 

og de store konfirmander 
medvirkede.

De byggede oppe i koret 
muren rundt omkring 
Jeriko, og muren blev også 
brudt ned igen, ligesom i 
fortællingen fra Bibelen.

Efter gudstjenesten gik 
børn og voksne i samlet 
trop hen i LokalBrugsens 
baglokale, hvor man slog 
katten af tønden, spiste 

masser af fastelavnsboller 
og drak kakao.

Arrangementet var et 
samarbejde mellem kirken, 
LokalBrugsen samt børne-
haven og skolen.

Kattekonge blev Anne 
Heesch og kattedronning 
blev Thomas Dohrmann 
Petersen.

Bedst udklædte blev 
Frederikke Holbeck fra 

Holbøl, som var klædt ud 
som en æske Mc. Donald ś 
pomfritter. 

Anne Heesch blev 
kattedronning.

 Foto Tove Hansen

Børnene slog på forskellige tønder, som var hængt op. Foto Tove Hansen
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Hørt ved Lyren
Elevtallet på Frøslevlej-
rens Efterskole er atter i 
fremgang.

Heidi Laumann, tidli-
gere blomsterhandler i 
Padborg, skal sammen 
med sin mand deltage i 
en krammekonkurrence 
på Radio Globus. Par-
ret får mulighed for at 
vinde kr. 10.000.

Meritten søger en ny 
lærer fra den 1. april.

Mette Corneliussen, 
gift med Jens Corneli-
ussen fra Nybolig, har 
netop fejret sin 50 års 
fødselsdag.

Aabenraa Kommune har 
lavet et flot og alsidigt 
program med forskellige 
børneaktiviteter i uge 7.

Restaurant Bind søger 
en ny kokkeelev.

De ansatte hos DTK var 
forleden inviteret til stor 
jubilæumsfest på Mari-
enhölzung i Flensborg.

Karin Niebuhr fra 
Motor sport Sønderjyl-
land modtog en pris 
ved Dansk Motor sport 
Award på grund af sin 
indsats på Padborg Park.

Anne Thomsen fra 
Kollund Roklub er en 
af vinderne i en foto 
konkurrence. Billedet er 
taget ud over Flensborg 
Fjord på en kajaktur.

Donationsstanderen i 
Super Brugsen i Pad-
borg var så godt som 
fyldt til randen i alle 
tre puljer. Der er stor 
interesse for at støtte de 
forskellige foreninger i 
området, som Brugsen 
sponsorerer. 

Holbøl Foredrags-og 
Idrætsforening

Ordinær 
Generalforsamling
Mandag den 29. februar kl. 19.00

på Holbøl Landbohjem
Dagsordenen er følgende

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. A� æggelse af beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af forslag.

5. Valg af bestyrelse og personlige suppleanter.
 Formand / Formandsgruppe
 Fodboldudvalgsformand
 Badmintonudvalgsformand
 Udvalgsformand for kulturelle anliggender

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Mødet afholdes i loftslokalet på nabobygningen 
Storegade 16, døren nede mod kirken.

Holbøl Forenings� tness afholder årsmøde 
samme sted, dog fra kl. 18.00-19.00

Generalforsamling
for Holbøl Forenings� tness

Mandag den 29. februar kl. 18.00
på Holbøl Landbohjem

Dagsordenen er følgende

8. Valg af dirigent og protokolfører

9. A� æggelse af beretning

10. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

11. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af 
Holbøl Forenings Fitness. Og overdrager 
til HFIF. Bestyrelsen i HFIF har sagt ja til 
at overtage jfr. vedtægter §12 stk. 2

12. Valg af bestyrelse
a: Formand
b: Kasserer

13. Valg af revisor

14. Eventuelt

Mødet afholdes i loftslokalet på nabobygningen 
Storegade 16, døren nede mod kirken.

Andelsselskabet Holbøl Landbohjem
afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL. 19.00
PÅ HOLBØL LANDBOHJEM

Med følgende dagsorden

1.Valg af dirigent og protokolfører
1. Beretning ved formanden
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelse og suppeleant

Efter tur afgår Henry Johannsen
(modtager ikke genvalg)
Anja Hou

5. Suppleant til bestyrelsen Norman Rudbech
6. Revisor, Henny Jørgensen
7. Revisor suppleant Thorkil Hannsen 
8. Eventuelt
Indkommne forslag sendes til 
formanden Henry Johannsen
Hesteløkken 9 Øster Gejl, 6340 Kruså 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vi starter generalforsamlingen med 
suppe, som Finn er vært ved.

Vel mødt
Bestyrelsen

Rønshaves Venner
ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.00

i cafeen på Rønshaves Plejecenter
Dagsorden ifølge vedtægterne

Indkomne forslag skal
være formanden i hænde

Senest torsdag den 18. februar 2016

På vegne af Rønshaves Venner
Formand Lis Andreasen

Lindevej 13, 6330 Padborg

VEJBÆKHUS
HUNDEPENSION
www.Vejbaekhus.dk
Vejbækvej 18, 6330 Padborg

Telf.: 2041 2009

Parfumer 
og sko
Ved et indbrud i en villa 
på Skovvej i Kruså blev der 
stjålet en fladskærms tv, en 
PlayStation 4, en Samsung 
Tablet, flere armbåndsure, 
et smykke, 30 parfumer og 
20 par sko.

Indbrudstyven kom ind 
i villaen ved at bryde et 
vindue op. 

Lastbil
En 43-mand fra Tinglev 
blev forleden ramt af en 
lastbil med sættevogn på 
Omfartsvejen ved Frøslev. 
Der skete ingen større 
personskade. 

Skat i 
Holbøl
Der var mødt 26 skatspil-
lere til klubaften på Holbøl 
Landbohjem.

Aftenens vinder blev 
Hans Emil Nissen, Bov, 
med 2412 point, efter-
fulgt af Henning Nissen, 
Vilsbæk, med 2400 point 
og Jens Lorenzen, Broager, 
med 2074 point. 

Årsmøde i Ældre Sagen
Af Gunnar Hattesen

Ældre Sagen i Bov 
holder årsmøde onsdag 
den 9. marts 2016 kl. 
17.00 i Grænsehallerne 
i Kruså.

Efter mødet er der festmid-
dag og som afslutning på 
årsmødet  

underholder Canzone 
med sang og musik. 
Canzone er en lille gruppe, 

som består af en pianist 
og 3 velsyngende piger.

På årsmødet vil forman-
den Else Lund Jessen 
aflægge beretning om den 
forløbne sæson, 

samt løfte sløret for nogle 
af de arrangementer, som 
vil komme i året løb.

Kasserer Rita Clausen vil 
redegøre for økonomien.

På valg er Leif Kiesbye, 
Kollund, og Grethe 
Petz, Bov, som modtager 
genvalg. 

Derimod ønsker Else 
Lund Jessen, Cecilie Beck 
Hansen og Bent Kristensen 

ikke at modtage genvalg. 
Suppleant Egon Reiss mod-
tager genvalg.

Godt samarbejde
Samarbejdet i bestyrelsen er 
ualmindeligt godt.

”Opgaverne fordeles 
mellem bestyrelsesmed-
lemmerne, så alle har 
en eller flere ting at tage 
vare på.  Men der er også 
medlemmer uden for 
bestyrelsen, som yder et 
værdifuldt stykke arbejde. 
Blandt andre webmaster 
Kaj Schubert udfører et 
stort arbejde, ældre politisk 
kontaktperson Tage Juul og 
Else Gram, som er kontakt-
person i Indkøbsordningen, 
er også uundværlige”, 
fortæller Else Lund Jessen, 
som har været en virksom 
formand i 8 år. 

Kom og mød os på:

Store Høredag 
Lørdag den 20. februar kl. 10.00 -16.00

Folkehjem i Aabenraa

Foredrag og udstilling
Kl. 10.30 om – Tinnitus
 v/ Overlæge Ture D. Andersen
Kl. 12.15 om - Teleslynge/spole
 v/ Søren Skov Johansen.
Kl. 13.30 om- Børn med hørenedsættelse.
 v/ Dorthe Mølgaard samt
 - Test af din hørelse v/ Ragner Häbel.
-Test af  din MC3 afspiller

Alle er velkommen fri entre
Høreforeningen – Oticon - GN Phonak - 

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

3 retters menu
Pris

kr. 239,-

Valentinsmiddag
Søndag den 14. februar

3 retters menu
Forret
Romantisk tapas

Hovedret
Medailioner af brasiliansk oksefi let
Brændende kærlighedskartoffel med 
årstidens grønsager og pikant sauce

Dessert
Marengs med Baileys is og bagt blomme

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure

Landsdækkende bytteservice

Armbånd inkl. led
Fås i 19, 21 og 23 cm. 
Læder og stål.
KAMPAGNEPRIS
PR. STK.

495,- 

HUSK Valentinsdag 
14. februar

Vedhæng u. kæde
fra 0.03 CT

995,-  

Øreringe fra 0.06 CT

1.795,-

Ring fra 0.03 CT

1.595,-

Charms

FRA 195,-

Ringe 595,-

byaagaard.com

VEDHÆNG U. KÆDE FRA 0.03 CT 995,-  
ØRERiNGE FRA 0.06 CT 1.795,-   RiNG FRA 0.03 CT 1.595,- 
ETERNiTY BYTTESERiE  - 8 KT / 14 KT - BRiLLANTSLEBNE DiAMANTER 

FRA 995,-

VIVIAN HEDE
K O S M E T I S K  K L I N I K

Kom til et spændende
& anderledes foredrag 

med Anette Kristine Poulsen, 
der også er kendt 

fra Go´Morgen Danmark 
og som har skrevet bogen 
Sådan får du Superhud

Kollund Privathospital
Bredsdorffvej 10, Kollund - 6340 Kruså
Telefon +45 53845075
Book online på www.vivianhede.dk

TORSDAG
den 25. Februar
kl. 19.00 - 21.30

pris kr. 200,-

- efter foredraget er der mulighed 
for at få ultralydscannet din hud og 

få råd og vejledning om hudpleje 
til netop din hud.

Sted: Vivian Hede  - Kosmetisk Klinik
Privathospitalet Kollund

DENNE AFTEN-20%

VIND LÆKRE PRÆMIER PÅ ENTRE BILLETTEN.

Anette KP.indd   1 27/01/16   14.27

Sønderhav og Omegns Mødehus’ Legat
Ansøgninger om tilskud af Legatets midler skal senest 

den 29. februar 2016 sendes til formanden

Ib Krogh-Nielsen
Fjordvejen 76A

Sønderhav
6340 Kruså

Ifl g. fundatsen er legatets formål at yde 
støtte til folkekirkelige, danske eller kulturelle 

formål, fortrinsvis i Holbøl sogn.

Kollund fejrede fastelavn
Af Frederik Johannsen

Udklædningerne var 
mange, da der søndag 
eftermiddag var tønde-
slagning i Kollundhus.

Det var Kollund Borger- og 
Ungdomsforening, som 
havde inviteret byens børn 

og voksne til at slå katten 
af tønden. Mens børnene 
slog katten af tønden i 
forskellige kategorier, 
nød de voksne kaffe og 
fastelavnsboller. 

Der mødte 80 børn og 65 
voksne op, og de fleste børn 
var i festlig udklædning, 
og det hele startede med en 

gang sang under ledelse af 
Anne Marie Henriksen. 

Der blev ikke kåret min-
dre end tre konge og dron-
ninger, blandt de mindste 
var det Linus og Villads der 
løb med æren og blandt de 
mellemste var det Line og 
Christian, mens det hos de 

største børn var Freja og 
Aila. 

Der var også præmie til de 
to bedste eller mest kreative 
udklædte og her var det 
Åke, der fik præmie for sin 
drage Spyro og Mynthe for 
sin Monster High. 

Det var ivrige børn, som var til fastelavnsfest i Kollundhus. Foto Frederik Johannsen
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Harkærvej 13 · 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14

kontor@gransehallerne.dk
www.gransehallerne.dk

i Grænsehallerne
2. påskedag

den 28. marts 2016 kl. 10-16

Entré kr. 10,00

Leje af 
standplads
kontakt 
venligst

NYT KONCEPT
Både kendte og glemte 
kager fra den sønderjyske 
bagetradition

Palmesøndag den 20. marts
kl. 14.30 i Oldemorsto� s
hyggelige stuehus

Ud over den elskede brødtorte kan du sti� e bekendtskab 
med en række andre kager, som du måske havde 

glemt, fx rouladen Bismarkseiche, der i 1920 ski� ede 
navn til Kongeeg eller ‘Torre’ (Tørv), opkaldt e� er 
den o� e forkætrede brændsel fra de trange tider.

Pris pr. person kr. 139,-
Booking og betaling senest den 4. marts

på www.visitsonderjylland.dk eller ring til museet
på tlf. 74 67 51 50. Begrænset antal pladser.

Oldemors Ka� ebord
De sønderjyske kager på Oldemorsto� 

9 slags kage, 
boller og 
ka� e/the

PADBORG TLF.: 74 67 31 36

Man- tirs- tors- og fredage kl. 8.00 - 16.00 Lørdage kl. 8.00 – 13.00 Onsdage LUKKET

Alle former for

Blomsterdekorering
–kun fantasien sætter grænser

Årsmøde
Onsdag den 9. marts 2016 kl. 17.00

i Grænsehallerne i Kruså
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Gyldigt medlemskort skal på forlangende forevises.
Evt. forslag skal være formanden i hænde 

senest 14 dage før mødet.
1. afd: Årsmødet - som begynder kl. 17.
Deltager man kun i 1. afd. er det gratis.

2. afd. Festmiddagen 
Som består af klar suppe med diverse tilbehør, suppekød med 

peberrodssovs og hvad dertil hører Så får vi kaffe/te og lagkage.
3. afd. Underholdning af Canzone,

1 pianist og 3 syngende piger, gruppen er meget dygtig 
og der bliver fortalt om de sange, som synges

Pris for hele arrangementet er kr. 100,- pr person.
Tilmelding til Else Lund Jessen tlf. 74 67 88 37 

Mail: elsejessen@gmail.com

Else Lund Jessen
Formand

Bov Lokalafdeling

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

Formand stopper i 
Ældre Sagen i Bov
Af Ditte Vennits Nielsen

Formand for Ældre Sagen 
i Bov, Else Lund Jessen, 
ønsker efter 8 år på den 

ansvarsfulde post at træde 
tilbage på foreningens års
møde, der holdes 9. marts.

Det meddelte hun overfor 
70 mennesker, som søndag 

mødte op på Smedeby Kro, 
hvor der blev serveret gule 
ærter med tilbehør og en 
"bette en" til.

Knud Andersen 

underholdt med klaverspil 
og små anekdoter.

I Else Lund Jessens 
formandstid har Ældre 
Sagen i Bov oplevet en stor 
fremgang, og der er godt 
gang i aktiviteterne med 
blandt andet gymnastik, 
stavgang, bowling og 
indkøbsordning. 

Der var en hyggelig stemning ved ærtespisningen på Smedeby Kro. Foto Ditte Vennits Nielsen

90 år
Tinne Andersen, Aalborg, 
fyldte forleden 90 år.
Hun er født og opvokset på 
slægtsgården Pluskærgård 
ved Frøslev.

Hun er den næstældste i 
en søskendeflok på seks og 
voksede op under trygge 
forhold på gården.

Som ung blev hun gift 
med Charles Andersen, der 
var grænsegendarm. De 
bosatte sig i Padborg, men 
flyttede senere til Køben
havn og siden til Nord
jylland, hvor hendes mand 
var ansat ved toldvæsenet. 
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PADBORG 2 LEJLIGHEDER
1 lejlighed på 90 m2 med 3 værelser i stueplan 

med lille terrasse, nymalet.

1 lejlighed på 100 m2 med 3 værelser, ligger på 
2. sal i gåafstand til indkøb og tog.

Husleje kr. 3600,-
plus forbrug og 3 måneders depositum

HENVENDELSE PÅ 22 73 79 26

Valentinsaften
Søndag den 14. feburar

� Live 
musik

Pris for 2 personer
i alt kun

kr. 599,-
HUSK Bordbestilling

Vi ligger mellem Kruså og TinglevHotel & Restaurant

Tøndervej 58 ,6330 Padborg
Tlf. 74676734 / mobil 81741934

post@toscana-ristorante.dk

Vi holder med glæde jeres næste fest.
Ring og få et godt tilbud.
Vi tilbyder overnatning 

Menu
1 glas italiensk velkomstdrink

Forret
Antipasto misto/Forskellige

små italienske forretter

Hovedret
Involtini al pepe rosso/Fyldt oksemørbrad 

m/skinke og mozzarella 
Desserttallerken eller Irish Coffee

Inkl. 1 fl aske vin

Syv bedste hos Bov IF 
Petanque
Bov IF Petanque holdt 
forleden præmiespil på 
anlægget i Padborg. 

Trods stiv kuling fra syd-
vest var der flot fremmøde.    

Der var præmier til de syv 
bedste: Helle Hansen, Lis 
Johansen, Ester Damm, 
Birthe Sørensen,  Ingelise 
Jessen, Ruth Stubberup og 
Carl Erik Petz. 

Spillerne blev  efterføl-
gende budt på en kop kaffe 
i Klubhuset. 

Gudstjeneste 
om kærlighed
Af Hanne Christensen

Søndag den 14. februar 
er det Valentins dag.
Dagen er oprindeligt en 
kristen helligdag opkaldt 
efter den katolske helgen 

Valentin, men i vores tid 
er den mere kendt som de 
elskedes helligdag.

Det er blevet dagen, 
hvor der i store dele af 
den vestlige verden sendes 
Valentinskort, udveksles 

gaver og kys, synges 
kærlighedssange og sendes 
massevis af røde roser.

Det vil vi ved Holbøl 
kirke gerne markere, og 
gudstjenesten d. 14. februar 
kl. 19.30 vil derfor kredse 
om kærlighed.

Kærligheden mellem 
mand og kvinde, kærlig-
heden mellem forældre 
og børn, mellem venner, 

mellem søskende, kærlig-
heden til dem, der ikke er 
her mere, kærligheden, der 
ikke holdt, kærligheden 
mellem Gud og mennesker. 
Kort sagt: en gudstjeneste i 
kærlighedens tegn.

Efter gudstjenesten er 
kaffe og chokoladehjerter i 
våbenhuset. 

Land 
ejendom
Der har været indbrud i en 
landejendom i Hokkerup, 
men der er umiddelbart 
ikke stjålet noget. 

Spiser du ude engang imellem? Af Gunnar Hattesen 

Foto Tove Hansen

Nico Petersen, Padborg
"Vi tager ret ofte ud at spise 
- oftest i Flensborg. Jeg tror, 
vi er på restaurant hver 6. 
uge. Vores favorit er den 
kinesiske restaurant He-Ly 
ved Zur Krone".

Charlotte Jepsen, Padborg
"Min kæreste er kok på 
Bov Kro, så vi spiser næsten 
aldrig ude. Det er næsten 
altid ham som laver maden 
til daglig, og det nyder jeg".

Yvonne Jespersen, Fårhus
"Vi tager ud at spise hver 
14. dag. Jeg elsker pizza, og 
vi har flere favoritsteder syd 
for grænsen".

Eva Jensen, Holbøl
"Jeg kan ikke tåle mælke-
produkter, så vi er aldrig 
ude at spise. Jeg skal have 
speciel mad, og det har jeg 
levet med i 15 år".

Janni Hansen, Padborg
"Jeg spiser ude, men det er 
mest på grillbar eller græsk 
restaurant. Min livret er 
lasagne".

Inga Hansen, Bov
"Mig og min kæreste er 
ude at spise 1 til 2 gange 
om måneden i Flensborg. 
Tit spiser vi steak, selv om 
kylling er min livret".

Afstemningsfest
Onsdag den 10. februar kl. 19.00

på Frøslev Kro
Aftenens festtaler er

chefredaktør på Flensborg Avis
Jørgen Møllekær

Kaffe og kage kr. 60,-

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne

Nyt solcenter i Kruså
Solcentret "Beauty 
Tan" er åbnet i Metro 
Center Kruså.

Her kan man gøre noget 

for sin kulør, men også for 
sit velvære.

Solarierne er udstyret med 
den nyeste teknologi, så 
gæsterne uanset hudtype og 

præferencer kan få præcis 
det, de ønsker.

Solcentret er åbent dagligt 
fra kl. 7.00-22.00. 
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Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

Tlf. 7467 1800
Per 3074 1909
www.mathias-jessen.dk

å	  

Natur 
&	  Ejendoms	  service	  ApS	  

Murer 
Opsætning af fliser  
Ombygning & fugning af hus  
Ejendomsservice & diverse murerarbejde 

Tømrer  
Udskiftning af døre & vinduer  
Ombygning, Renovering 

Anlægsgartner  

Nyanlæg af have & design  

Vedligehold af have   

Hækkeklipning 

Træfældning  
Træfældning, Beskæring  

Topkapning 

Klaus Tranum         2047 5290 
Dennis Lorenzen    2758 8750 
Ejner Tranum          5050 8722 

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

Kørsel m. tipsættervogn
Lev. af sand - sten - grus

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Kliplev Byggeforretning ApS 
Kliplev Hovedgade 18, Kliplev · 6200 Aabenraa

Telefon 7468 7613 · Mobil 2073 8613
Email: maryogpeter@hotmail.com

Todsbøl Sandblæsning
&murerforretning
SANDBLÆSNING OG MURERARBEJDE

Ring og få et uforpligtende tilbud

v/ Kurt Larsen · Vollerupvej 11 · 6360 Tinglev
kurtm.larsen@hotmail.com

Tlf. 29 21 51 08 . Mobil 24 63 69 47

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

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

Din lokale håndværker BovAvis

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

ALT I 

SERVICE/SALG

Gejlåvej 12 ∙ 6340 Kruså
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

Gejlåvej 12 · 6340 Kruså
Tlf. +45 74670050 . Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk

● Private ● Erhverv
Et nyt og unikt port-, hegn- og låge-
koncept fra det tyske firma, Norport. 

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

AUT. INSTALLATØR ELEKTRISKE ARTIKLER

TORVECENTRET • PADBORG
+45 74 67 33 22

hhjensen-el@hhjensen-el.dk

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Ring og få et uforpligtende tilbud

Malermester

Monika Petersen
Malermester

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

Din Kloakmester
Nyt - Renovering - stort eller småt
Ring til Kim

Entreprenørservice

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller IhleKøb dine søm og 
Klammer loKalt

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

Semu Luftværktøj v/ Steen Munch
Haubold-Kihberg salgs- og servicecenter 
Østerskovvej 43 · Kollund · 6340 Kruså 

Email: SeMu@mail.tele.dk · Tlf. 75 56 18 33 · Mobil 40 95 56 60

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

G ar d i ner,  Tæpper,  Tr ægu l v e ,  F l i s e r  og  M a l i ng

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS
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Südermarkt 9
24937 Flensburg

Tlf. 0049 461 24520
www.essen-in-flensburg.dk/.de

Steaks
... direkte fra lava grill

Sådan viker det!
Parkeringsbilleten fra PRS (Parkeringshuset Rote Strasse 15) bliver

ombyttet i restauranterne til en gratis parkeringsbillet

Nu bliver det brændende!

G R A T I S   P A R K E R I N G S B I L L E T

Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rc� .de  •  www.rc� .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

• BILLIG shuttle for transport
til/fra Hamborg Lufthavn
med afhentning på hjemadressen

 Reisebüro im Citti Park ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

HUSK! Hvad du � nder på nettet, får du også ved os!

Rollator 
fra 79 €

Scooter  
fra 1.999 €

Ein Unternehmen im Verbund der WKS-Gruppe
Lieferant für alle Krankenkassen

Heideland Süd 7 • D 24976 Handewitt /OT Weding • Tef. +49 461 – 493 493
og i Harrislee, Flensburg-Twedter Plack, Husum

www.schuett-jahn.de

DTK fejrede sine første 25 år

Ægteparret Susanne 
og Peter Provstgaard 
oplevede et kæmpe 
rykind af gratulanter, 
da Dansk Transport 
Kompagni (DTK) fejrede 
sit 25 års jubilæum.

Over 250 gæster kig-
gede forbi for at lykønske 
de populære ejere. Det 
fyldte gavebord viste sit 
tydelige sprog på en suc-
cesrig dag med god mad fra 
Fakkelgården. 

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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L u n d t o f t

Gråstenvej 38 • Felsted
Tlf.: 7468 6066
www.felsted-radio.dk

Fællesspisning
Fredag den 19. Februar Kl. 12.00

på Damms Gård, Felsted
Middagsspisning og hyggeligt samvær samt 

underholdning ved spillemændene fra Rebbøl.
Medlemspris Kr. 60,-

– ikke medlemmer Kr. 85,-
Tilmelding til Ingrid Lorenzen på telefon 74 68 56 43

eller mail ingridchl44@gmail.com 
eller Heinrich Petersen på telefon 74 68 73 29

eller mail heinrich.petersen@mail.tele.dk
senest den 12. Februar 

Lundtoft Lokalafdeling

Bovrup Plejecenters vennekreds
afholdes

Ordinær
Generalforsamling

Torsdag den 25. februar kl.19.00
på Bovrup Plejecenter
Dagsorden ifølge vedtægter.

Alle er velkommen

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 9. februar til og med

fredag den 12. februar 2016.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

MAX 3 STK PR 
KUNDE PR DAG

MAX 5 PAKKER
PR KUNDE PR DAG

12.-
PR PK

8.-
PR STK

KÆRGÅRDEN
Let eller original
200 g
Kg pris
v1 stk 40,00

KNORR 
SAUCER
76-120 g
Max kg pris
v/1 pakke 157,89

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 9. februar til og 
med fredag den 12. februar 2016.

FLERE VARIANTER

55 stande på loppemarked
Af Gunnar Hattesen

Bovrup-Varnæs 
Husholdningsforening hol-
der et stort loppe og kræm-
mermarked lørdag den 13. 
februar klokken 10.00-
14.00 i hallen på Sundeved 
Efterskole i Bovrup.

Loppemarkedet byder 
på 55 stande, og ifølge 

Charlotte Madsen og Edith 
Kruse har der været stor 
interesse for at få en bod.

Der vil være lopper for 
enhver smag med mange 
spændende ting og sager.

Det er 3. år i træk, 
Bovrup-Varnæs 
Husholdningsforening 
holder loppe og kræm-
mermarked på efterskolen 

og overskuddet tilfalder 
Julemærkehjemmet 
Fjordmark i Kollund.

”Vi håber virkelig på stort 
rykind med besøg af mange 
købelystne gæster”, siger 
Charlotte Madsen og Edith 
Kruse fra Bovrup-Varnæs 
Husholdningsforening. 

Uheld
En 54-årig kvinde fra 
Padborg kørte forleden galt 

ved Assenholmvej nord for 
Søgård.

Hun mistede herredøm-
met over sin bil i en 

kurve, hvorefter hun endte 
i grøften.

Det var givetvis glat 
føre, som var årsag til 
soloulykken. 

Værktøj blev stjålet
Ved et indbrud i en hånd-
værkerbil, der stod parkeret 
på Præstegårdsvej i Felsted, 
blev der stjålet diverse 

værktøj. Tyvene kom ind 
i bilen ved at knuse et af 
bilens vinduer. 

Dødsfald
Erna Fogt, Bovrup, er død, 
88 år. 

Dødsfald
Jørn Petersen, Svejrup, er 
død, 60 år. 

Mogens Dall på vej til Folketinget 
Af Johanne Rønn Olesen

Formand for 
LandboSyd, Mogens 
Dall var på hjem-
mebane, da Venstre 
i Aabenraa-kredsen 
skulle opstille ny 
folketingskan-
didat i Stubbæk 
Forsamlingshus.

Den store sal var fyldt til 
bristepunktet, og for de 
128 stemmeberettigede 
medlemmer

Stod valget mellem 
53-årige Mogens Dall og 
byrådsmedlem Camilla 
Eva Jørgensen (23) fra 
Haderslev.

En ad gangen var de 
to kandidater oppe på 
talerstolen for at overbevise 
Venstrefolkene om, at de 
var den rette kandidat 

til posten som lokal 
folketingskandidat.

Der var aldrig rigtig tvivl 
om udfaldet, da Mogens 
Dall havde sikret sig borg-
mester Thomas Andresens 
anbefaling.

Da stemmerne var talt op 
havde Mogens Dall fået 
82 stemmer, mens Camilla 
Eva Jørgensen fik 46 
stemmer.

Det var en lettet og 
glad Mogens Dall, der 

så sejren som en kæmpe 
anerkendelse.

”Det føles som juleaften,” 
fortalte Mogens Dall, som 
straks var parat til at trække 
i arbejdstøjet.

”Der er mange cand. 
Polit’er på Borgen. Det er 
jeg ikke, men jeg kan så 
meget andet og er vant til 
at arbejde”, sagde Mogens 
Dall, som vil arbejde for 
bedre vilkår for erhvervsli-
vet og regelforenkling i det 
offentlige.

Aftenen bød også på et 
oplæg fra chefredaktør på 
Jydske Vestkysten, Peter 
Orry, Esbjerg. 

Genvalg
Pensionistforeningen 
Felsted-Bovrup-Varnæs 
holdt forleden gene-
ralforsamling i Felsted 
Forsamlingslokale.

Formanden Tage 
Mikkelsen bød velkommen 
og derefter mindedes man 
dem, der var gået bort i 
årets løb med et minuts 
stilhed. Som dirigent blev 
Christian Lund valgt.

Tage Mikkelsen 

gennemgik i sin beretning 
hvad det var sket i årets løb.

Tage Mikkelsen blev 
genvalgt som formand og 
Inger Lund blev genvalgt 
som næstformand.

Også bestyrelsesmedlem 
Gunnar Pedersen. blev 
genvalgt.

Som suppleant blev Lis 
Asmussen genvalgt.

Christian Lund blev 
genvalgt som revisor, mens 
Birgit Lassen blev genvalgt 
som revisorsuppleant. 

Fremmødet var stort, da Venstre i Aabenraa-kredsen skulle 
vælge ny folketingskandidat. Foto Henrik B. Christoffersen

Det var en glad Mogens 
Dall, som overbevisende 
vandt.
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