Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 8 23. februar 2016 8. årgang

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

STORT LOPPEMARKED

Fredag lørdag og søndag kl. 11.00- 16.00

GRÅSTEN
PADBORG

Masser af gode tilbud, nu skal det sidste væk
i Butik Conni hjørnet af Ringgade og Nygade
På gensyn

TILBUD GÆLDER
TORSDAG + FREDAG + LØRDAG

Naturmælk 1 liter

Modetøj fra str. 34-58
Ringgade 15 · 6300 Gråsten · Telefon 7465 9000

vælg mellem sød, let, mini,
skumme, kærne eller
biodynamisk mælk

SPAR

•
•
•
•
•
•

50%

Spar op til
kr. 6,12
pr. liter
SuperBrugsen Gråsten

Vi passer godt på din bil

Telefon 73 65 26 00

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

Reparation og vedligeholdelse
Gratis synstjek
Klargøring og syn af biler
Gratis lånebil når din bil er på værksted
Køb og salg af brugte biler
Vi tager tyske værkstedspriser

Tlf. 2420 9091

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

Nederbyvej 2, 6300 Gråsten

Ta’ kørekort hvor det er rart …
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GULV- & GARDINBUSSEN

DE BLÅ STÅR PARAT!

D

Ring og få en
aftale med Claus

HUSK

Smørrebrødsfestival

vores Gardinbus
kommer overalt

HOLDSTART

Fredag den 18. marts kl. 18.30

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

158,-

AFHENTNINGSTILBUD:
Schnitzel Wiener Art med tilbehør . . . . . kr.
Stort flot stjerneskud . . . . . . . . . . . . . . kr.
Hver fredag: 5 stk smørrebrød . . . . . . . . . kr.

130,85,125,-

MC hold den 10. marts . . kl. 18.00
(Sønderborg)

½ pris

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

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

Fliser

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

SLUTSPURT
BOGUDSALG
1 STK.

kr.

25,-

5 STK.

kr.

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

100,-

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

Gråsten den 14. marts . . kl. 18.00
Broager den 15. marts . . kl. 18.00
Sønderborg den 30. marts kl. 17.00
Gråsten
Borggade 7,
6300 Gråsten
Tlf. Claus 2840 1006

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Broager
Mejerivej 30,
6310 Broager
Tlf. Claus 2840 1006

Sønderborg
Søndre Landevej 19,
6400 Sønderborg
Tlf. Brian 2891 1482

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

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

MENU TO GO
TORSDAG, FREDAG
OG LØRDAG I
GR ÅSTEN

Lækker menu til 2
personer bestående af:

FREDAG OG
RD
LØ AG I PADBORG

GRÅSTEN · PADBORG

BEMÆRK NYT
UDVALG AF SALATER

2 Lækre bøffer,
vælg mellem flere varianter
Salat til 2 personer,
vælg mellem flere varianter
Kartofler til 2 personer
flere varianter
Diverse tilbehør efter frit valg
Brød
1/1 flaske vin

GÆLDER HELE UGEN

Kun kr.

FRUGT/GRØNT TILBYDER

Coop Pålæg

Løg

Vildmose kartofler
1,5 kg.

225,-

Flere varianter,
bordpak, frit valg

Danmark, kl. 1,

Danmark, kl. 1

1 kg pr net

Pr pose

10.-,

3

95

BLOMSTERAFDELINGEN TILBYDER
20 stk. flotte tulipaner
vælg mellem flere farver

Pr pakke kun

FAST

10.-,

Kaffehusets
Special

lavpris

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Coop ost i skiver

250 g, vælg mellem Emil,
Frederik, Emilie eller
Frederikke

400 g

0
SPAR 13,0

Pr bdt kun

35.-,

FRIT VAL

Ta’ 2 bakker

Pr pose kun
TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

SUPER
billigt

18

95

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

GRÅSTEN

Fra 1. marts ændrer vi åbningstider
i SuperBrugsen Gråsten,
vi har fra denne dato
åbent alle ugens dage
fra kl. 7.00-20.00
SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

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

G

25.-,

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

PA DB OR G
MØD OS PÅ MESSEN I GRÆNSEHALLERNE
27. -28. FEBRUAR
Fribilletter i butikken så længe lager haves

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag kl. 6.00 - 17.30
Lørdag - søndag kl. 6.00 - 16.00
TELEFON 7467 3334

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage 7-19

Telefon 74 67 31 36
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DELIKATESSEN TILBYDER
3-Lags sandwich

DELIKATESSEN TILBYDER
Tatar pølse fra Als

Sunrise vin
75 cl., Chile,
flere varianter

FRIT VAL

G

Tilbud gælder
hele ugen
Pr stk

Tilbud gælder
hele ugen

10,-

Pr flaske kun

25.-,

Pr stk

DELIKATESSEN TILBYDER
Krydder makrel filet, røget

20,-

Fyrfadslys

SLAGTEREN TILBYDER
Ribbensteg

6 timer,
30 stk. pr. pose

Tilbud gælder
hele ugen
Tilbud gælder
hele ugen

Ta’ 2 stk

25,-

Kun

14

Pr ½ kg

SLAGTEREN TILBYDER
Nakkekoteletter,
alm. eller marineret

14

95

SLAGTEREN TILBYDER
1 kg. Skinkeschnitzler

95

Kærgården, let
eller almindelig
200 g

FRIT VAL

G

Pr bakke

Tilbud gælder
hele ugen

Fredags
tilbud

Pr ½ kg

Ta’ 1 kg kun

14

95

30,-

9.-,
SUPER
billigt

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 23. februar til og med lørdag den 27. februar 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Koncert med Peter Viskinde

Nyt Nyt Nyt

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

Gudstjenester og andre aktiviteter
Onsdag den 24. februar kl. 19.00 . . . .
Torsdag den 25. februar kl. 19.00 . . . .
Lørdag den 27. februar kl. 16.00 . . . . .
Søndag den 28. februar kl. 11.00 . . . .
Søndag den 28. februar kl. 19:30 . . . .

Menighedsrådsmøde Gråsten
Menighedsrådsmøde i Kværs
Koncert med Peter Viskinde i Gråsten Slotskirke
Gudstjeneste Gråsten Slotskirke
Aftengudstjeneste Adsbøl Kirke

HUSK: Menighedsrådsmøderne er offentlige!!!
Alle er velkommen til at overvære møderne

Lørdag d. 27. februar 2016 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

Vi starter en
læsegruppe op
i præstegården!
Første gang
er tirsdag
den 1. marts
og herefter
mødes vi den
første tirsdag
i hver måned
kl. 19.00.



Inden sommerferien læses:
Kathrine Marie Guldager: Ulven
Ida Jessen: Børnene
Keld Conradsen Stemte’s er

K. E. Heissel er forrest med affaldssortering
Af Søren Gülck

Hos Knud Erik Heissel
har man succes med
affaldssortering.
Gråsten-firmaet er
en af de sønderjyske
virksomheder, som er
med i forreste række
indenfor affaldshåndtering og sortering.
I de sidste 10 år har virksomheden ekspanderet, og
affaldshåndtering er blevet
en ikke ubetydelig del af
virksomhedens omsætning.
Virksomheden har i dag
44 ansatte og udvidede
i august 2015 med indsamling og håndtering
af organisk affald syd for
Kongeåen.
”Selvom der gøres meget
for at begrænse spild af
fødevarer, er mængden
af affald ikke ubetydelig.
Nogle af vores største
kunder er Coop og Dansk
Supermarked samt en del
restauranter, der dagligt

producerer store mængder
affald”, fortæller direktør
Hans Heissel.
”Det bliver samlet set til
mange tons affald i landsdelen, som vi transporterer
til Holsted, hvor det
forarbejdes og omdannes
til biogas”, tilføjer Hans
Heissel.
Vejleder kunder
For at affaldssorteringen
bliver en succes både for
kunderne og Knud Erik
Heissel har firmaet ansat en
rådgivende konsulent med
speciale i affaldshåndtering
til at vejlede kunderne
bedst muligt.
”Vi er ikke i tvivl om, at
markedet for affaldshåndtering vil være stigende i
takt med, at der findes nye
teknikker og muligheder
indenfor området”, siger
Hans Heissel. 
Hans Heissel i gang med
affaldshåndtering.
Foto Søren Gülck

Grænsegendarmeriet
og Palundan-Müller
Lektor Jørn Buch
holder fredag den
11. marts kl. 9.30 i
Gråsten Seniorhøjskole,
Ahlmannsparken,
Ahlefeldvej 4, Gråsten,
foredrag om Grænsegendarmeriet og oberst
Paludan-Müller.
Grænsegendarmeriet blev
oprettet umiddelbart efter

Genforeningen i 1920 for
at bevogte og forsvare den
nye danske grænse, som
aldrig blev godkendt af den
tyske Weimar-regering. Der
havde tidligere eksisteret en
slags grænsekorps, som var
underlagt hæren.
Allerede i 1838 var der
blevet oprettet et korps,
som skulle bevogte Helstatens grænse ved Elben.

Det blev efter nederlaget i
1864 ændret til fra 1866 at
skulle bevogte den dansktyske grænse ved Kongeåen.
Foredraget vil lægge vægten
på det nye grænsegendarmeri, som blev oprettet
med Genforeningen i
1920. Specielt vil der gøres
rede for den kendteste af
Grænsegendarmeriets chefer oberst Paludan-Müller,

Lektor Jørn Buch

som blev korpsets chef i
1934. Grænsegendarmer
blev de første ofre for den
tyske Besættelse den 9. april
1940. Sammen med politiet

Arkivfoto

blev de danske grænsegendarmer interneret af den
tyske besættelsesmagt i
1944, hvorefter de til kom
til Frøslevlejren og kort
tid efter videre til de tyske
kz-lejre. Men da var oberst
Paludan-Müller for længst
afgået ved døden under

den såkaldte politimesteraktion i maj 1944, hvor
han heltemodigt havde
kæmpet alene mod den
tyske overmagt i kampen
for fædrelandet – pro patria
mortuus est.
Efter Besættelsen genopstod Grænsegendarmeriet
for snart at blive en del af
det danske toldvæsen, indtil
det blev nedlagt i 1968.
Entrè 100 kr. inkl. kaffe,
the og boller med pålæg.
Tilmelding til 74-471597,
info@fof-sonderborg.dk eller
www.fof-sonderborg.dk. 

Største udvalg • Bedste tilbud
Hjemmelavede

Lam fra Vadehavet

af kylling 15kr./stk.

Dybfrost

Frikadeller

Lammeskanker

3 stk.

Store &
smagfulde

40,-

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

Friskhakket
Kyllingefars
Af hanekyllingecuvette

kker,
Vi ha venter
du
mens

Der tages forbehold for trykfejl
og udsolgte varer.

ook
på faceb
Find os nyheder,
- og se
ud
samt tilb

Gråsten Fjerkræ Gårdbutik • Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten
Åbent: Tirs. - Fre. kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13 • Tlf. 74 65 90 71
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DU KAN STADIG NÅ AT GØRE ET KUP

G.F. Uge 8.indd 1

19-02-2016 11:24:55

TRE DELE
KR. 500,UANSET FØRPRIS

FØLG DE HVIDE MÆRKER PÅ TØJET
FØRPRISER OP TIL KR. 1500,-

PÅ FODTØJ

70%
30%

OP
TIL

SPAR MINDST

Gælder ikke nye varer, Ilse Jacobsen
all-weather-coats og Ilse Jacobsen gummistøvler

KO M I N D
OG SE
FOR ÅRS
NYHEDERNE

100,-

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

Automat med
euro i Gråsten

Personlig vejledning og service

6 stk.

Serveringsforslag

Serveringsforslag

Privatdirektør Nis Peter Thyssen og bankfuldmægtig Jette Duus foran bankens pengeautomat
i Gråsten.
Foto Søren Gülck
Det er muligt at hæve op
til 1.960 euro i automaten
i hverdage fra kl. 9-18 og
op til 760 euro i den resterende tid.
Pengeautomaten er
hæve euro døgnet rundt i
Af Gunnar Hattesen
udstyret med 20-eurovores automat i Gråsten.
sedler, som ifølge Danske
Det har været et stort
Danske Bank har nu
Banks erfaringer er den
ønske fra mange, så derfor
fået euro i bankens
klart mest efterspurgte
er
det
ekstra
dejligt,
at
det
pengeautomat på
euro-seddel, mens resten
Slotsgade 1-3 i Gråsten. nu er en mulighed”, siger
af sedlerne i automaten er
Nis Peter Thyssen, privatdanske kroner. 
direktør i Danske Banks
”Jeg er rigtig glad for, at
afdeling i Sønderborg.
vores kunder nu også kan

Uge 8
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K VA L I T E T B E TA L E R S I G
ÅBNINGSTIDER
M A N – TO RS

10 . 0 0

– 17. 3 0

FREDAG

10 . 0 0

– 17. 3 0

L Ø RDAG

10 . 0 0

– 13 . 0 0
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Fodpleje
KLINIK

ANNA-MONA

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

Tlf. 74 65 09 26
Udebehandling
foretages

Jeg udsteder
gavekort
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

Fodpleje

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

Saengjan
Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen, Gråsten

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

Åbningstider:

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

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

DØDSBO/FLYTTEBO KØBES
Total rydning

Ring til JP lopper 61 35 94 53

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, udflugter 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

Der blev gjort mange gode handler ved loppemarkedet.

Gang i salget hos 72 stande
Af Søren Gülck

Købelysten var stor, da
1.500 mennesker søndag
kiggede forbi loppemarkedet i Ahlmannsparken,

Oplag: 15.886 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S
Følg os på Facebook

hvor der var 72 stande. Det
var syv stande flere end
sidste år.
”Besøgstallet var helt
overvældende. Det var
fantastisk”, siger en glad

Ansv. redaktør
Fotograf

Signe Svane
Kryger

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

Mobil
40 63 36 24

Tlf. 2972 4454

Tlf. 36 95 99 36

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Reporter
Salgschef

Telefon 21 16 06 83

Telefon 23 23 73 37

redaktion@graastenavis.dk

sg@graastenavis.dk

Søren Gülck

Tove Hansen

formand for Kræftens
Bekæmpelse lokaludvalg i
Gråsten Helle Blindbæk.
Det var bestyrelsesmedlem Orla Kubiak, der bød
velkommen.

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

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Foto Søren Gülck

Grafisk
arbejde

Graphos Grafisk
Industrial
Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

Det var 2. år i træk
Kræftens Bekæmpelse
arrangerede loppemarked,
og overskuddet går til det
lokale kræft-arbejde. 

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

Bogholder

Adm.
medarbejder

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Jette Nørlund Pedersen

Bettina A.Jessen
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HUSK DET ER OS DER LEVERER GRATIS

UDSALG
urt

Slutsp

LØRDAG ER SIDSTE CHANCE.
KIG IND VI HAR MASSER AF GODE TILBUD
PÅ UDSTILLINGSMODELLER
SPAR OP TIL

70%

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

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk
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ADVOKATVAGTEN
Første torsdag i hver måned
Gråsten Bibliotek kl. 17.00 - 17.30
Padborg Bibliotek kl. 16.45- 17.15

Få din Plæneklipper / Havetraktor
efterset NU!

hurtig acceleration og aggressivt
nde opgaver. Smal og kompakt
ervenlige detaljer såsom let start,
ktivt vibrationsdæmpningssystem.
r®-serien, som er specielt udviklet
Fås mod merpris med håndtagsvarme.
ærd.

0,-

rved.

uddannet, så de er ajour
med de nyeste teknikker og
metoder indenfor hudpleje",
fortæller Karina Hansen,
som er glad for, at salonen
nu kan tilbyde både frisør
og hudpleje i en og samme
pakke til kunderne.

Af Søren Gülck

Advokaterne i Gråsten og Padborg
RPERE SAV!

52

Husets Frisør indretter
hudplejeklinik

– Så er den klar til foråret

Vi henter og bringer uden
i februar og marts
NU beregning
3.795,-

Frisør Karina Hansen
fra Husets Frisør har
indrettet en topmoderne hudplejeklinik
på 1. sal i salonen
på Jernbanegade i
Gråsten.

Det er netop tre år siden,
Karina Hansen åbnede
salon i Rinkenæs med en
enkelt elev ansat. Siden er
det gået stærkt. For godt et
år siden købte hun Peters
Modesalon.
"Det er noget af det

bedste, jeg har gjort", siger
en glad Karina Hansen,
som på blot et år har udvidet medarbejderstaben, så
der er seks ansatte.
"Jeg nyder tilværelsen som
selvstændig frisør. Det er
sjovt og jeg kan udfolde
mine tanker og idéer og
leve mine drømme helt ud",
siger den ambitiøse frisør,
som målrettet går efter sine
mål. 

"Hudpleje skal lige som
hårmode være et at vores
stærke brands. Vore
medarbejdere er blevet

Husk: Vi forhandler
maskiner
og
special benzin

w.jonsered.dk

Jørgen Petersen
Maskinforretning

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

DIT LOKALE SERVICEVÆRKSTED

Ingen opgave er for stor eller for lille

VI KAN KLARE ALLE OPGAVER

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

Foto Søren Gülck

701057 806059

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk
74 65 11 40

Karina Hansen har ovenpå
Husets Frisør indrettet en supermoderne hudplejeklinik.

NYT!!!
Indsamling af
emballeret og
ikke-emballeret
organisk affald

N U I B O RG E

N

Brug for støtte, hjælp og pleje til
at få din hverdag til 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 til omsorg
Frit valg – Personlig pleje og praktisk hjælp

Planetvej 1-3 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 21 20 · Fax 74 65 25 98
E-mail: knud.erik@heissel.dk ★ www.heissel.dk

Tlf. 73 65 42 77 · dalsmark@diakon.dk
www.dalsmark.dk · facebook: Danske Diakonhjem hjemmepleje

LÆSERBREV

Tilbyd kunder
en oplevelse
Gråsten har oplevet
markante butikslukninger i den seneste tid.
Hvad skyldes det?
Umiddelbar må man sige,
at handelstanden har sovet i
timen og det samme gælder
lokalpolitikkerne.
Gråsten er ikke en
kundevenlig by at færdes
i, parkeringsforholdene er
rent ud sagt elendige.
Den indre by lider under
dette og bybilledet præges
af gamle nedslidte forretninger og discountbutikker.
Handelstanden må vågne
op.

Tilbyd jeres kunder en
oplevelse, når de skal
handle.
Lokalpolitikkerne må
også gribe ind, sørg for
at Gråsten bliver en
venlig by med rigelig
parkeringspladser.
Gråsten skal have nye
byskilte, ”Gråsten – byen
med gratis parkering”
Til Handelstanden vil jeg
sige; man jer op, gør noget,
om nødvendig få en revolution i jeres forening.
Til jer kære lokalpolitikker vil jeg sige; I må stå
sammen uanset partifarve og slå næven i bordet

inden på Rådhuset, I er en
skændsel for jeres stemmer,
gør dog noget for jeres by
og vis respekt over for de
stemmer, I fik ved sidste
valg.
Man siger at ”tak er kun
et fattigt ord”, men at skrive ”Tak fordi du handlede
i Gråsten” er simpelthen at
skrabe bunden for ideer og
initiativ.
Jeg kan kun opfordre
til, at Handelstanden og
lokalpolitikkerne sætter
sig sammen og få lavet en
løsning der sikre at Gråsten
kan blive en attraktiv by at
foretage sine indkøb i.
Vågn op. Gør noget.

Alnor, Avnbøl, Blans, Gråsten,
Kværs, Nybøl, Rinkenæs,
Ullerup, Vester Sottrup
Informationer kan findes på:
www.graasten-bolig.dk
Tlf. 74 65 30 10

ANNONCE

Han taler om ”Fra
Schackenborg til Skjern å”.
Søren Frederiksen vil
fortælle om sin baggrund,
opvækst og tiden før
Schackenborg, tiden på
Schackenborg Slot under

Prins Joachim, om driften
af slottet, om kongelige
begivenheder og skiftet
til en stilling i ”Skjern Å
Formidling”. 

HUSET’S FRISØR
Jernbanegade 7 Gråsten

Onlinebooking www.husetsfrisør.dk
ÅBNINGSTIDER
Mandag, tirsdag, torsdag
kl. 9.00-17.30
Onsdag kl. 9.00-20.00

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

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

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

Jeg fik klarhed om min hørelse
på under en halv time

”Jeg har nok længe haft problemer med hørelsen. 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 fjernbetjeningen, for de syntes,
at jeg skruede alt for højt op,” fortæller Torben.

Gråsten Ældreklub
får onsdag 2. marts
kl. 14.45 besøg af
Søren Frederiksen, der
var tidligere slotsforvalter på Schackenborg
Slot.

Gunder P. Jensen
Kværsgade 18, Kværs

Udlejning af
720 Attraktive boliger
beliggende

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 fik klarhed
om sin hørelse.

Slotsforvalter på
Schackenborg Slot

Pia og døtrene opfordrede ham til at gøre
noget ved høreproblemet. ”Mange aftener
kunne vi næsten ikke se fjernsyn 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 fik jeg hurtigt
vished om, da jeg fik resultatet af min høretest. Og da jeg så fik et par nye små høreapparater med hjem på prøve, kunne jeg
straks mærke forskellen. Pludselig kunne

Til glæde for hele familien.
”Det er en fornøjelse at kunne høre ordentligt igen. Det er vigtigt for mig, både privat
og når jeg på arbejdet har møde med medarbejdere og kunder. Jeg er positivt overrasket 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.”

Ved du, at du kan vælge et
privat hørecenter, hvor:
• du springer de offentlige

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 off. tilskud)
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Make up artist

Gør som
Torben og Pia
Ring til AudioNova
i dag og bestil tid til
en gratis høretest.

Høretestdag
10. marts
Få testet din hørelse gratis.
Bestil tid nu.

Gråsten
Bomhusvej 1
88 77 80 17

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

Din lokale håndværker

10

Hvis din bil
kunne vælge
Reparation og service
af alle bilmærker

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

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

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

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

Egernsund Malerforretning

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?
Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende
Annonce.indd
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus
kan ind- 1
bringe. Lav provision ved udlejning.

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

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

murer, tømrer, snedker, el, vvs og maler.
Vi gennemfører
opgaverne
Ingen
opgave er
for lille.
med seriøsitet og præcision

28-01

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

EK el -service

100412

Gisselmann

Bygningskonstruktør, murermester

Nybygning • Tilbygning
Tagarbejde • Badeværelser
og aut. •kloakmester
Belægning
Reparationer med;
Vi udfører
opgaver•i totalenterprise

aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

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

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

v. Lars Festersen

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

DET ER ALDRIG FOR SENT AT

HULMURSISOLERE

Tørsbøl Byg

ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

- Murermester
- Maler
- Fliselægger

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Aktuelle vinterpriser

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

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

20% rabat

ved ordrer over kr. 50.000,Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

E’ Handymand fra Ketting

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

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

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

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

håndværk gennem 185 år

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

TELEFON: 74 46 15 29
www.bnisolering.dk

MOBIL: 40 35 55 29

E-mail: mail@bnisolering.dk

WWW.KARLDPETERSEN.DK

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

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

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

TOTALENTREPRISER
André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

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

MORTENANKER
ANKER PETERSEN
PETERSEN HANS
HANS CHRISTENSEN
CHRISTENSEN
MORTEN
Tømrermester
& bygningskonTømrermester
&
struktør BTH BTH
bygningskonstruktør
MOBIL
MOBIL 20
20 27
27 98
98 99
99

Bygningssnedker
Bygningssnedker
MOBIL 26
26 80
80 30
30 17
17
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Fjernvarmen informerer
Vi har netop afsluttet året 2015 og det har betydet en rekord i
varmeproduktionen. Det skyldes naturligvis, at vi har udvidet
vores forsyningsområde til Egernsund. Arbejdet med at udlægge
fjernvarmerør – både under vandet og i de forskellige veje,
er forløbet uden de store problemer, og vi er nu i fuld gang
med at tilslutte de forskellige forbrugere i Egernsund.
I sagen om garantiprovision – hvor Gråsten Fjernvarme sammen med
Sønderborg Fjernvarme, har stævnet Sønderborg Kommune for opkrævning
af garantiprovision på kommunegaranterede lån med bagudvirkende kraft.
Byretten i Sønderborg gav fjernvarmen medhold, men Vestre
Landsret har nu netop underkendt byrettens dom og givet
Sønderborg Kommune medhold. Vi mener dog stadig, at provisionen
er uretmæssigt opkrævet, og at beslutningen er truﬀet på et
forkert grundlag. Derfor har vi besluttet sammen med Sønderborg
Fjernvarme, at søge om at få afgørelsen bragt for Højeste Ret.
Skulle vi mod forventning tabe sagen ved Højeste Ret, betyder det
IKKE forhøjede priser for fjernvarmen, da vi allerede betaler til den
opkrævede garantiprovision, og har gjort det siden 2013. Vinder vi
som forventet sagen, skal Sønderborg Kommune tilbagebetale de
opkrævede penge, helt tilbage fra 2013 og frem, inklusive procesrenter.
I løbet af efteråret 2016 udvider vi vores eksisterende solvarmeanlæg
med yderligere 10.000 m2 solpaneler, således at vi kan øge produktionen
af miljørigtig og billig solvarme, og derved sikre at Gråsten Fjernvarme
også i fremtiden, hører til blandt de absolut billigste fjernvarmeværker
i Danmark – til glæde for miljøet og alle vore forbrugere.
Med venlig hilsen
Gråsten Fjernvarme

Galleri Kragh åbner forårsudstilling.

I forårets tegn
Galleri Kragh i Borggade
7 i Gråsten holder tirsdag
d.01 marts kl.19.00 en
spændende Galleri aften.
"Vi åbner døren den
første aften i marts for alle
kunstglade mennesker, for
at opleve en pust af varme
og friske farver og former
med nye skulpturer af
international prisvinder

Drop-in
bridge
Gråsten Bridgeklub
har spillet drop-in i
Ahlmannsparken med 30
deltagere.

Vindere blev:
Rød-række
Nr 1 Ingelise og Christian
Holme, 73 p,
Nr 2 Ingrid Jensen og
Niels Johansen, 63 p

Blå række:
Nr 1 Karen Rosenkilde
Lund og Aage K. Jensen,
106 p,
Nr 2 Berit Kiebitz-Jensen
og Kaj Andersen, 99 p 

Iwona Panu og unika
raku keramik af Sussie
Herold", fortæller galleriejer
Maria Kragh, som selv vil
præsentere sine nye varme,
livsglade malerier.

Hun fortæller gerne om,
hvordan hun komponerer
en maleri, finder inspirationen og hvordan hun
fortolker farvernes virke på
lærred. 

Telefon: 7465 1229
e-mail: info@graasten-fjernvarme.dk

Kv æ r s · Tø r s b ø l · S n u r o m
Landsbyråd
Hermed indkalder Landsbyrådet for

Fællesspisning, Borgermøde
og Generalforsamling
Onsdag den 2. marts 2016
på Kværs Idrætsfriskole
Kl. 18.30 - Landsbyrådet er vært ved fællesspisning
Vi er vært ved maden og du skal selv medbringe
bestik og service og drikkevarer kan købes.
Tilmelding på 7465 9425, 4038 6866, 2511 3800
eller bollmann@bbsyd.dk Inden den 28. februar.
Kl. 19.30 - Borgermøde
Information om cykelstien Buskmosevej
Medarbejdere fra Sønderborg Kommune, Vej og Trafik
afdeling kommer og fortæller om planerne for cykelstien
langs Buskmosevej, herunder også tidsplanen for anlæg.
Information om Landsbybussen
Kværs-Tørsbøl-Snurom indgår i et projekt finansieret
af Trafikstyrelsen. Dette betyder at vi pr. 1.april få
stillet en minibus til 9 personer til rådighed i vores
lokalområde. Kom og hør hvordan Landsbybussen
kan bruges. Information ved Niels Peter Nielsen.
Information om Udviklingsplan for
Kværs-Tørsbøl-Snurom
Udviklingsplanen for KTS-området er under
udarbejdelse. Hvilke planer har Landsbyrådet
beskrevet som der skal arbejdes med fremadrettet.
Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til behandling
skal være formanden i hænde senest den 23.februar
sendes til lilian.frees.jensen@gmail.com.
Eller Degnetoft 15, Kværs.

Dalsmark Plejehjem indbyder til konferencemed temaet

UDELIV FOR ÆLDRE
– ET DRAGENDE FÆLLESSKAB
Mandag den 29. februar kl. 14.30 - 18.00

Projektet ”Udeliv og Fællesskab” har nu været en del af hverdagen på
Dalsmark Plejehjem i 3 år. Projektet er kommet i stand med midler fra
Friluftsrådet og Danske Diakonhjem. Vi oplever at naturoplevelser øger
trivsel hos ældre, modvirker stress og har en sundhedsfremmende eﬀekt.
Belastningen af demens, samt andre psykiatriske og sociale sårbarheder bliver
mindre for såvel de berørte, samt ikke mindst deres familie og venner.
På konferencen er der indlæg fra indbudte foredragsholdere:
• Naturvejleder Benny Jensen bruger naturen i psykiatrien
• De frivillige der yder en indsats på turene
• ”Naturaktivister” på plejehjemmet og fra nærområdet

Kom og lyt til vores erfaringer, og deltag i debatten.
Vi glæder os til at se dig

DALSMARK PLEJEHJEM
Dalsmark 5-13, Rinkenæs · 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 04 00
dalsmark@diakon.dk
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TILLYKKE

Hej Julia!

HANNE JENSEN

Stort tillykke på
18 års fødselsdagen.

Kære mor, mormor, farmor,
svigermor og oldemor.

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

Vi glæder os til at fejre
dig på fredag

Hjertelig tillykke med
de 80 år 3. marts.

Kærlige hilsner
Farmor, Farfar, Gerda,
Finn, Elena og Sofia

Kærlig hilsen alle OS.

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

Hjertelig tak

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

Kære lille
Mormor

for opmærksomheden ved
min 90 års fødselsdag
Gøntha Kaad

Tillykke med din
70 års fødselsdag.

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

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

Glæder os til at fejrer
dagen med dig.

Bryllup
Lørdag den 27. februar kl. 10.30
vies på Aabenraa gl. Rådhus

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

Kærlig hilsen
Sanne, Jesper, Louise, Kim og Linda

Michelle Mannke

datter fra Ingeborg og Heinz Mannke, Rinkenæs til

Dan Mark Hansen

søn af Anneliese og Leif Hansen, Tinglef

GRÅSTEN OG OMEGNS
JAGTFORENING

GRÅSTEN OG OMEGNS
HAVEKREDS

KOM OG SÆLG
DIT GAMLE JAGTUDSTYR

VINSMAGNING

Lørdag den 27. februar på Den Gamle Kro

Fredag den 4. marts kl. 19.00 på Planetvej 6
Gråstens “vinbonde” Gert og Lis lægger hus til

Indskrivning
kl. 9.00-10.00
Besigtigelse
kl. 10.00-10.30
Stumpemarkedet åbner
kl. 10.30
Entre 25 kr.
Gråsten og Omegns Jagtforening

HØJSKOLE FORMIDDAG
Rinkenæs Korskirke
Lørdag den 27. februar fra kl. 10 - 13
Hans Jørgen Lundager fortæller om:

Jødedom - Kristendom - Islam

Arrangementet afholdes i
Multisalen på
Dalsmark Plejehjem, og er gratis
Kaffe + brød 20 kr.
Alle er velkomne
Menighedsrådet

Læs mere på www.rinkenæskirke.dk

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 28. februar kl. 11.00 ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE

Søndag den 28. februar kl. 19.30
ved Jan Unold

BROAGER KIRKE

Søndag den 28. februar kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

Så er vi klar til årets første arrangement i Gråsten og
omegns havekreds. Vi har fået Scholtes fra Minheim
ved Mosel til at komme og give os en ”Weinprobe”
på alle deres vine og specialiteter. Vi serverer brød og
ost til vinsmagningen og Scholtes tager deres egen
“special-brød” med. Der venter os en interessant aften.
Se mere på www.scholtes-weingut.de
I moselområdet er det primært hvidvin, man er
blevet verdensberømt på, og det vil vi også opleve
ved vinsmagningen. Man kan selvfølgelig købe
de forskellige vine hos Scholtes. Der vil være
bestillingssedler, som man udfylder og så bringer
han den bestilte vin til grænsen, hvor man kan hente
det (tidspunkt aftales). Betaling ved levering.
Vi starter aftenen med at holde generalforsamling
og går derefter over til vinsmagningen.

KONCERT
Søndag den 28. februar kl. 15.00
på Dybbøl-Skolen

Sønderjysk Concert Band med 80 musikere
har gennem de seneste 15 år arrangeret dette
musikertræf på skiftende lokaliteter her i regionen.
I år er loddet tilfaldet Sønderborg, nærmere betegnet
Multisalen på Dybbøl-Skolen, Gl. Aabenraavej 20.
Musikerne kommer fra Danmark og det
nordtyske område og den forbindelse lægges der
op til ca. 45 minutters festlig koncert for blæsere og
slagtøj, med dirigent er Flemming Rasmussen, Haderslev.

Tilmelding efter ”først til mølle princippet” til
Henrik på 74 44 97 79 / henrik@lausen.dk
Pris: 80,- kr. pr. person som indbetales
på kredsens konto 9797-0000883727.
Tag gerne naboer og venner med - der er begrænsede
pladser, så hurtig tilmelding tilrådes...
Det bliver garanteret en munter aften,
når vi skal smage alle Scholtes vine

GUDSTJENESTER

EGERNSUND KIRKE

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 28. februar
Ingen gudstjeneste

Søndag den 28. februar kl. 10.30
ved Marianne Østergård

KVÆRS KIRKE

VESTER SOTTRUP KIRKE

Søndag den 28. februar
Ingen gudstjeneste

NYBØL KIRKE

Søndag den 28. februar
Der henvises til nabosognene

Søndag den 28. februar kl. 10.30
ved Vibeke von Oldenburg

Det spilles uddrag fra musicalen
Les Miserables - Do you hear the people sing?
Programmet vil desuden omfatte satsen
Jupiter fra Gustav Holsts ”Planeterne”,
Richard Strauss´ fanfare fra Also sprach Zarathustra,
Nordisk Fostbroder Galop af H.C. Lumbye
og John P. Sousa’s The Thunderer.

Fri éntre

ULLERUP KIRKE

Søndag den 28. februar kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE

28.02.2016, 16.00 Uhr, Gottesdienst in Broacker

Ukendt digt

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.dk

Stenhuggeri

Weekendåbent
efter aftale

Mindeord over Henning Bergholdt
Lørdag den 13. februar døde Henning
Bergholdt og dermed
mistede familie, venner
og Gråsten Frivillige
Brandværn en mangeårig vellidt og respekteret kammerat.

Henning Bergholdt, der
boede i Egernsund, blev
optaget som medlem
i Gråsten Frivillige
Brandværn i 1971.
Hurtigt blev han en del af
fællesskabet, en ven og en
kammerat, som alle kunne
stole på.
Han var åben og ærlig og
sagde altid tingene ligeud.
Han deltog aktivt i debatter
og diskussioner, men var
også den, der kunne lægge
problemerne bag sig og se
fremad.
I 1983 blev Henning

Fhv. brandkaptajn Henning
Bergholdt

Bergholdt udnævnt til
brandkaptajn, og det hverv
bestred til 1994.
Henning Bergholdt
var aktiv, ikke kun i
Brandværnet, med også
i Gråsten Ringridning,
hvor kan var kendt som
kanonkonge ved den årlige
ringriderfrokost.
I brandværnet gik han
gerne forrest og kæmpede

for det, der lå ham på sinde.
bl.a. grunduddannelse og
røgdykkeruddannelse til
alle aktive medlemmer.
Han kæmpede også for,
at Gråsten skulle have en
stigebil på stationen, hvilket
lykkedes i 1992.
Der herskede stor respekt
omkring hans beslutninger
som brandkaptajn og som
indsatsleder. Vi glemmer
aldrig, da Henning ved
brand i Rinkenæs trak en
livløs Rottweiler ud af et
brændende hus.
Resolut kastede Henning
sig over hunden, gav
den kunstig åndedræt,
hvilket betød, at hunden

overlevede og fik flere gode
leveår takke være hans
indsats.
D. 31. januar 2009 blev
Henning udnævnt til
æresmedlem i Gråsten
Frivillige Brandværn, og
fratrådte dermed som aktivt medlem.
Vi vil huske Henning for
hans stærke personlighed,
en kammerat der blev lyttet
til og som en, man altid
kunne få vejledning og et
godt råd af.
"En for alle og alle for en"
Æret været Henning
Bergholdt´s minde.
Kammeraterne i Gråsten
Frivillige Brandværn. 

Bruno Nicolaisen
* 4. februar 1943

Tusind tak

Egernsund,
den 17. februar 2016

for den overvældende deltagelse
og opmærksomhed ved

På familiens vegne

Tove, Mads, Anders og Trine, Nis

Hjertelig tak

Min kære hustru
vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor

for den venlige deltagelse i

Ruth Thulstrup

Henning Bergholts

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

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

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

er stille sovet ind.

bisættelse.
En særlig tak skal rettes til hjemmeplejen i Egernsund,
Gråsten Frivillige Brandværn og pastor Maya Ravn.

* 9. september 1936 † 20. februar 2016

På familiens vegne
Karin
Anette og Trine
Klaus og Per

En stor tak til personalet på Dalsmark Plejehjem
for kærlig pleje og omsorg.
Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Andreas ”Dres” Thulstrup og familie

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.
*
*
*
*
*

Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

Bisættelsen
har fundet sted

bisættelse

Gertrud Schmidt, Gråsten,
er død, 83 år. 

Gråsten blomster

Inger Lise

Walther Hansen’s

Han fortalte om, hvordan
Sigfred Pedersen også digtede sange på bestilling, og
tilhørerne sang flere af hans
kendte sange.
Endvidere læste Børge
Larsen et digt op, som
Sigfred Pedersen havde
skrevet, men som aldrig var
blevet offentliggjort. 

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

er stille sovet ind

Dødsfald

Gråsten Ældreklub havde
en rigtig god musikeftermiddag, da man havde
besøg af Den syngende
Maler.
Børge Larsen havde en
stor viden om digteren
Sigfred Pedersen, hans
opvækst i Harndrup og
hans liv.

* Dokument arbejde inkl.
Kiste (hvid )
* Intet weekendtillæg
Miljø urne
Polstring af kiste
Fri kørsel i Sønderjylland
Honorar-samtale i hjemmet
Pris fra 9.995,-

Bedemand Alice Tørøk

Gråsten og Adsbøl · Kontakt 7178 7622
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Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk
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DEN SELVEJENDE INSTITUTION KVÆRSHALLERNE
indkalder til

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 9. marts 2016 kl. 20.00 i Kværshallerne
DAGSORDEN:
- Valg af dirigent
- Årsberetning ved formand
- Godkendelse af det reviderede regnskab
- Orientering om budget
- Indkomne forslag
- Valg til bestyrelse/suppleanter
- Eventuelt
Forslag fra medlemmer, som skal behandles på
generalforsamlingen, indgives skriftlig til formanden
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen for Kværshallerne

Lettere at lægge gran på
kirkegården
Generalforsamling
Af Søren Gülck

I RINKENÆS BORGER- OG FAMILIEFORENING
ONSDAG DEN 9. MARTS KL. 19.00 PÅ RINKENÆSHUS
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisorer
6. Indkomne forslag
Evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest 1. marts (ruthbierbaum@gmail.com)

Kirkegårdsmedarbejdere skal

Selv om foråret står for ændre vaner, når gravsteder
skal pyntes til jul.
døren og grannet på
Foto Søren Gülck
kirkegårdene er ved at
være væk, ser personalet frem mod næste jul.
Kirkegårdspersonalet har
nemlig gennemgået et
intensivt kursus, som handlede om at ændre vaner og

Som optakt til koncerten med Stig Rossen
og Vennerne & PS 12, serverer vi

Stor Koncertbuffet
Fredag den 11. marts fra kl. 17.00

indføre nye teknikker, når
gravene skal pyntes til jul.
Kurset er gennemført for
at skabe bedre arbejdsmiljø,
og for at mindske den
belastning, der er på medarbejdernes ryg og knæ, når
der lægges gran.
Et par måneder om
året, er medarbejderne
beskæftiget udelukkende
med granpyntning. Ofte er

det blæsende, regnfuldt og
koldt netop i den periode.

MENU
Oksesteg glaseret
Kyllingebryst
Pesto glaseret Svinefi let
Oksefi let
Flødeporrekartoffler,
Kroketter
Sovs og flutes
Grønsager
Pastasalat
Spinat salat med
cherrytomater og Feta
Broccolisalat
Paprika-majs Salat
Tomat-Mozzarella
Dressing

Gravsteder

”GALLERI AFTEN
— I FORÅRS TEGN”
Foråret starter hos Galleri Kragh med
spændende GALLERI AFTEN.

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00

DESSERT
Chokomousse
Kirsebærfromage
Panna Cotta med
Hindbærtopping

Det betyder ekstra belastning, når man arbejder på
knæene eller med bøjet ryg
8 timer dagligt.
På sigt kan det give følgeskader, og det er dem man
ønsker at begrænse med nye
arbejdsmetoder.

Husk
estillingen
b
d
or
b
på telefon
74 65 92 06

Pris pr. person kr. 139,KONCERTBILLETTER finder du på Billetnet.dk
Kværsgade 9-11, Kværs ∙ Tlf: 7465 9206 ∙ Fax: 7465 9559

Vi åbner for alle kunstglade, til at opleve
i varme og friske farver, former, med nye
skulpturer af prisvindende Iwona Panu og
unika raku keramik af Sussie Herold
Maria Kragh præsenterer sine nye varme,
livsglade malerier, fortæller gerne om hvordan
hun komponerer et maleri, finder inspirationen,
hvordan hun fortolker farvernes virke på lærred.
Alle er velkommen i Galleri Kragh, Borggade 7,
Gråsten til en spændende kunstaften
www.gallerykragh.com

Gran lægges fremover ikke
direkte på gravstedet, men
indsættes i større og mindre
net. Disse lægges efterfølgende ud på gravstederne i
de mønstre der ønskes. Det
samme gælder dekorationer,
som opbygges på net. Når
sæsonen er slut løftes nettene op, vendes og tømmes
og er klar til genanvendelse.
”Nogle af de ting vi
har arbejdet med, kan i
en periode ses på Kværs
Kirkegård, hvor man ved
selvsyn kan opleve, det vi
har arbejdet med”, siger
kirkegårdsleder HansNicolai Lorenzen. 

Broager

Motionscenter har 240 aktive brugere
Af Søren Gülck

Motionsklubben
Broager, der holder
til i nye lokaler på
Møllegade 23 i Broager,
er en lille måned efter
åbningen oppe på 240
aktive medlemmer.

med Kaj Ove Larsen i
spidsen, som dannede
Motionsklubben Broager.

Klubben har et samarbejde
med Poul Knudsen og
Hans Tjørnelund, der

udlejer lokaler og redskaber
til medlemmerne.
Det nye motionscenter

er udstyret med de seneste
nye maskiner og er opdelt i
en afdeling for motionister

Der bliver svedt i de nye
motionslokaler på Møllegade
23 i Broager.
Foto Søren Gülck

Forårsmarkprøve
og bedømmes i naturflotte
omgivelser.
Markprøverne, der afholdes hvert forår og efterår,
er vældig populære blandt
både jægere og hundeejere.
Hundene konkurrerer i

Temadage
En hel række af temadage
er klar til den kommende
tid i Broager Sognegård.
Første gang er allerede
torsdag den 25. februar kl.
19.00, hvor sognepræst i

og en afdeling med
styrketræning.
”Vi er kommet flyvende
fra start. Vi har fået mange
nye medlemmer, og en pæn
del af vore medlemmer
er ikke lokale, men kommer fra både Gråsten og
Sønderborg. Det lover godt
for fremtiden”, siger Kaj
Ove Larsen.
Nøgleklub
Motionsklubben Broager
er en nøgleklub, der har
åben alle ugens dage fra kl.
06.00 - 22.00.
”Flere dage om ugen har
vi en instruktør, der hjælper
medlemmerne både med
maskiner og øvelser”, nævner Kaj Ove Larsen.
Motionsklubben tilbyder
medlemskab for 150
kroner pr. måned, mens
pensionister slipper med 75
kroner. 

Det var tidligere motionister i Broager-Hallen

Danmarks Jægerforbund
holder tirsdag den 5. april
forårsmarkprøver i Broager
for jægere og deres hunde,
hvor jagthundenes færdigheder og disciplin testes

15

Vor Frue Kirke i Aarhus,
Marianne Frank Larsen
taler under titlen "Jeg
nægter".
Hun genfortæller romanen
"Himmerige og Helvede"

det åbne landskab, hvor de
skal bevise deres evne til at
finde vildt, fastholde det og
på signal få det til at lette,
så det kan nedlægges af
jægeren. 

af den islandske forfatter
Jon Kalman Stefansson.
Romanen er en medrivende
og dybt bevægende historie
om at miste de mennesker,
man ikke kan undvære. 

Ny underviser
Broagerlands Rideklub
har ansat 28-årige
Madlin Bartelsen fra
Bylderup Bov som daglig underviser i dressur
og til ridefysioterapi.
Madlin Bartelsen har en
treårig tysk berideruddannelse og har efterfølgende
taget kursus i korrekt anvendelse af sædet ved Dr.

Eckart Meyners, der er
professor i bevægelseslære
og sportspædagogik.
”Det er mange år siden, vi
har haft så veluddannet en
underviser”, siger klubbens
formand Lisa Nielsen, som
glæder sig over det fokus,
der er kommet på korrekt
grundridning også hos
elevrytterne.
Madlin Bartelsen

underviser klubbens børn
og voksne, og så er hun en
kompetent hjælper i ridefysioterapien, hvor hendes
fokus på korrekt opstilling
og brug af sædet støtter
op om fysioterapeuternes
arbejde med patienterne. 

Dødsfald
Lars Christensen, Broager,
er død, 55 år. 

Broager Lokalbestyrelse

Broager Lokalbestyrelse

ÅRSMØDE Kernehuset, Broager Plejercenter, Møllegade 18.
15. MARTS KL. 16.30. Der er adgang fra Vesterdalen og Møllegade. Dagsorden
jf. vedtægterne. Alle medlemmer har modtaget dagsordenen sammen med
bladpakken i december 2015. KUN FOR MEDLEMMER. Evt. forslag sendes til
formanden 14 dage før årsmødet. Efter generalforsamlingen er der aspargessuppe
med tilbehør. Som sædvanlig vises ”Året der gik i billeder”.
BEMÆRK: Medbring selv tallerken, bestik og evt. drikkeglas.
Lokale adgang fra kl. 16.00.
Kortspil denne dag er AFLYST. Drikkevarer kan købes.
Ønskes der suppe, skal der ske tilmelding til Mona Rathje, tlf. 7444 2346 fra
den 25. februar kl. 08.00 og senest den 10. marts. Pris for suppe kr. 40,00 som
betales ved indgangen.
STØT VORE SPONSORER – De støtter os

SØNDAGSCAFE BROAGER PLEJERCENTER
20. MARTS KL. 12.00. Se mere om stedet nedenfor. Vi starter med forloren hare.
Derefter fortæller Jens Fahrendorff, hvad ﬁrmaet Fahrendorff Optik kan tilbyde
som nutidens optiker. Senere kaffe med ”Lidt til”. Ældresagen har i 2016 fokus på
ensomhed. Sønderborg kommune har ydet støtte. Derfor fastsættes deltagerprisen
til kr. 60,00, som betales ved indgangen.
ALLE MEDBRINGER tallerken, bestik, glas og kop,
som man skal bruge ved arrangementet.
ADGANGSFORHOLD: Søndagscafeen ﬁnder sted i Kernehuset,
Broager Plejercenter, Møllegade 18. Indgang til huset fra gården ved pavillonen.
Lokaleadgang fra kl. 11.15. Der er også adgang til stedet via Vesterdalen.
Tilmelding til Mona Rathje tlf. 7444 2346 fra den 25. februar kl. 08.00 og senest
den 15. marts.
DRIKKEVARER: Sædvanligt sortiment til sædvanlige priser!
STØT VORE SPONSORER – De støtter os

www.synnejyskhc.dk
Tlf. 71 99 95 93
shc@bbsyd.dk

Jernbanegade 38 · Sønderborg · Tlf. 7443 0010 · www.fahrendorff.dk

Næste annonce forventes uge 9 her i Gråsten avis.

Næste annonce forventes uge 9 her i Gråsten avis.
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General
forsamling

Broager

Tirsdag den 8. marts kl. 19.30 hos
Broager Sparekasse, Storegade 27
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsesberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag (Forslag skal skriftligt meddeles
formanden 14 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af medlemmer og suppleanter
6. Eventuelt
SuperBrugsen er efter generalforsamlingen
vært ved et mindre traktement.
Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort
i SuperBrugsens kiosk frem til den 4. marts 2016

Lokalhistorisk Forening
for Broagerland
indkalder til

Generalforsamling
Onsdag den 9. marts kl. 19.30
i Aktivitets- og Kulturhuset ”Nette Jensen” i Skelde
Dagsorden iﬂg. foreningens vedtægter.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 5. marts.
Efter generalforsamlingen vil Klaus Albrecht, Skelde, fortælle
om sin maritime erverhvervskarriere ”50 år i Mærsk”
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
www.broagerlandsarkiv.dk
Denne annonce er sponsoreret af:

Gråsten - Sønderborg

Asta Flyvholm fortalte på synnejysk historier ved en hyggeeftermiddag i Broager.

Asta på synnejysk
Asta Flyvholm var midtpunktet, da Broager
Pensionistforening lørdag holdt hyggeeftermiddag i Kærnehuset
på Broager Plejecenter.

Dagligt på Asta Flyvholm
sine ture omkring Busholm
på Broagerland, samler
indtryk, finder inspiration
og nyder at fotografere

Af Gunnar Harttesen

Skelde Vandværk
kom ud af 2015 med
et pænt overskud på
i alt 105.000 kr. efter
afskrivninger.

forventet eftersom de investeringer, som blev foretaget
i 2012 og 2013, har vist sig
at være en god beslutning.
”Vi kan i Skelde Vandværks bestyrelse glæde
os over, at blive gældfri
medio 2016. Vandværket
er et af de billigste private

afholder den

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.30
sted: Storegade 1 Broager

Generalforsamling
Torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.00

DAGSORDEN:
Valg af dirigent og protokolfører.
Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er Ole Jensen og
Sv. Aage Sørensen
(begge modtager genvalg).
På valg som suppleant er Kim Jensen
(modtager genvalg).
5. Budget for det kommende år fremlægges.
6. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden
skriftlig i hænde senest den 8. marts 2016) og
afleveres på adressen Østergade 21 Broager.
7. Eventuelt.

Indgang via gårdhaven

Med hensyn til et lille traktement efter generalforsamling
ønskes tilmelding via mail kontor@broager-vandvaerk.dk
eller pr. tlf. 7444 2107 senest den 15. marts.

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

vandværker i Sønderborg
Kommune, hvor prisen for
tiden er på kr. 2.50 excl.
moms og grønne afgifter”,
fortæller formanden Børge
Hansen.
Skelde Vandværk har
knap 200 forbrugere.
Tre bestyrelsesmedlemmer

er på valg på generalforsamlingen den 25. februar.
Det er Børge Hansen,
Lilli Hammerich og Jesper
Rasmussen, som er villige
til genvalg. 

Kørte i grøften
Kernehuset i Vesterdalen, Møllegade 18, Broager

1.
2.
3.
4.

landskabet på de skiftende
årstider.
Asta Flyvholm er en
efterspurgt foredragsholder, og på plejehjem og i
pensionistforeninger synge

hun, spiller klaver og harmonika og fortæller og viser
billeder.
”Jeg gør det af lyst.
Jeg vil gerne berige sin
medmennesker med gode
oplevelser”, fortæller Asta
Flyvholm. 

Skelde Vandværk får overskud

Overskuddet er bedre end

Ordinære
Generalforsamling

Foto Søren Gülck

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Budget og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag skal være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen.
Motionsklubben er i rivende udvikling, derfor opfordres alle
medlemmer til at møde op og gør jeres stemme gældende.
Aktiv brik er adgangsgivende.
På vegne af bestyrelsen for Motionsklubben Broager

En 67-årig mand kørte
forleden ned i en grøft, da
han kom kørende i sin bil
på Brovej ved Broager. Da
han skulle svinge til venstre

ad vejen mod Dynt, blev
han blændet af en modkørende bil og kørte i grøften.
Manden slap for skader. 

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

Gårdæg

Peter Larsen kaffe
Grå

Firsk hakket 5-12%

SPAR 13,50

00
100
Coop
Bacon

Kærgården

SPAR 84,75

2 ½ KG

Kun

Broager

12 stk

00
20

Coop Pålæg

5x400 gr

200 gr

00
100

00
9

ENDAGSTILBUD
MANDAG
FRISKHAKKET

Blandet Fars
3 pk

00
20
Oma
margarine
500 gr

5-12%

Flere
varianter

1000
KYLLINGER
SPAR 47,80

Coop Mel
SPAR 4,25

2 kg

1000

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

Kagemarked
FREDAG FR A
KL. 11.00

Pr stk

00
6

ONSDAG
Vildmose
kartofler

Nakke

til Pulled pork
marineret
Pr ½ kg

95
19
KUN FREDAG
Menu-to-go
MENU TIL 2 PERSONER

00
120
Kun

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 27. februar 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

18.00

HALV
PR IS

1,5 kg

00
100

40.00

Frugt

Dybfrosne

4 stk a 1500g

00
20

TIRSDAG
10 stk.

SPAR 13,90

2 pk

1 kg

8.50

TORSDAG
Franskbrød
fra
bagerafdelingen

FREDAG

12.00

Løsvægt
slik
Pr. 100 g

LØRDAG

8.95

Skrabe
æg
10 stk.

SØNDAG

12.95

Fersk
Kylling
1200 g

29.00
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Sundeved

Kostbar Sex på skemaet i Nybøl
cykel
Indbrudstyve stjal torsdag
eftermiddag en mountainbike til 69.000 kroner fra
en lade på Sottrup Mark.
Der er tale om en sort-hvid
specielcykel. Politiet antager, at tyvene har haft en
særlig viden om den dyre
cykel. 

I/S Vester Sottrup Vandværk

Ordinær
generalforsamling
Mandag den 14. marts 2016 kl. 19.30
på Forsamlingsgaarden Sundeved (krostuen)
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Telefonisk tilmelding senest den 7. marts 2016
på tlf. 7442 1589.
Årsrapporten for 2015 kan inden generalforsamlingen
ses på www.vestersottrup-vand.dk

Nygifte
Nina og Sebastian Tangaa
Møller fra Øster Sottrup
blev lørdag viet i Højer
Kirke. 

GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag den 12. marts 2016 kl. 10.00

i Sundevedhallen på Skolevej 21, V. Sottrup

Gravermedhjælper til Sottrup kirke

Vi forventer du er:
• Fleksibel omkring arbejdsopgaver og mødetider
da arbejdsmængden kan variere henover året
• En person med praktisk håndelag, overblik
og er god til at strukturere eget arbejde
• Indstillet på at tilegne dig nye kompetencer
og faglige kvalifikationer
Aflønning er i henhold til overenskomst
mellem Finansministeriet og 3F.
Hvis ovenstående tiltaler dig - så kan du være vores nye
gravermedhjælper. Yderligere information kan fås ved
henvendelse til graver Anette Alnor Andersen (20103191)
eller kontaktperson Grete Mandrup (30236144).
Din ansøgning mærket ”Gravermedhjælper” sendes til Sottrup Kirke,
Kirkeagervej 1, 6400 Sønderborg eller pr. e-mail 9008@sogn.dk og
skal være menighedsrådet i hænde
senest den 10. marts.
Der vil være samtaler i uge 11.
Grete Mandrup
På vegne af
Sottrup Menighedsråd

SUNDEVED GYMNASTIKFORENING
www.sundeved-gymnastik.dk

GÅ IKKE PÅ KOMPROMIS MED
DIT UDSTYR
NORM. PRIS
2.195,-

NORM. PRIS
1.425,-

1.995,SPAR
200,-

SPAR
330,-

STIHL MOTORSAV MS 180
Let motorsav til brændesavning.
Udstyret med 35 cm. sværd samt
brændstofbesparende 2-MIX motor
• 4,1 kg
• 31,8 cm 3
• 1,4 kW/1,9 hk

Kort skovøkse AX 12 T
Model 1926. Ca. 70 cm og 1.200 gr.

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

STIHL CLASSIC
OVERALL
Slidstærke sikkerhedsoveralls i vand og smudsafvisende materiale.
6-lags skæreindlæg og
forhøjet rygstykke.
• Str. 40 - 64
• Sikkerhedskl. 1
• Flere praktiske lommer

675,-

SPAR
145,-

Keine Kompromisse – få kvalitetsudstyr hos din ekspert!
Tilbuddet er gældende indtil 31. marts 2016.
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Tinggårdsvej 5, Ragebøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 48 66 66 • ts@skoett.dk

www.skoett.dk

I 3. klasse arbejdede man
med deres trivsel på nettet og sociale medier og
forholdt sig til hvilke gode
og negative ting, det kan
medføre og bruges til.
Formålet med forløbet
er, dels at eleverne bliver
kritiske brugere af nettet
og sociale medier, dels at
styrke børnenes trivsel og
handlekompetence online.
Undervisningen satte
fokus på, hvordan børns
online hverdagsliv påvirker
forholdet mellem hvad der
er privat, og hvad der er
offentligt, f.eks. når det
gælder deling af billeder,
selvfremstilling og skabelse
af relationer og venskaber
på de sociale platforme.
Eleverne var nysgerrige,
men også lidt skræmte over
de mange muligheder, de
sociale medier giver. 

Indbrud

NORM. PRIS
820,-

Dine forhandlere:

Besøg genbrugsbutikken med

1.095,-

NU

Vi tilbyder:
• En god og alsidig arbejdsplads
• Indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde
• En årsnormsansættelse med gennemsnitlig
arbejdstid på 37 timer/uge

Eleverne på Nybøl
Skole har arbejdet med
sex på skemaet, hvor
der blev sat fokus på
"Sociale medier".

Tilskuerentré kr. 25,Børn indtil 15 år er gratis.

NU

Stillingen tilbydes som gravemedhjælper med kirketjeneste,
hvilket indebære at en mindre del af tiden løses praktiske
opgaver i kirken samt deltagelse i gudstjenester.

Af Søren Gülck

Gæstehold:
Fælleshold Vidar, Ulkebøl, Dybbøl:
Frøkner og Fruer
Vojens Gymnastik & idrætsefterskole

Bestyrelsen

Sottrup menighedsråd søger en ny gravermedhjælper til
tiltrædelse senest 1 maj. Vi søger en medarbejder der
kan samarbejde med kirkens ansatte omkring opgaver på
kirkegården og ved kirkelige handlinger. Du er i stand til selv at
tilrettelægge din arbejdsdag under vejledning af vores graver
og har interesse for pleje og vedligehold af grønne områder.

Tobiaz Albert og Oliver, har kastet sig ud i projektet under
klasselærer Lene Jørgens vejledning.
Foto Søren Gülck

NU

afholder

stihl.dk

Stødagervej 8
6400 Sønderborg
Tlf. 74 43 40 50 • info@ssph.dk

www.ssph.dk

Der blev forleden begået
et indbrud på Rosenvej i
Ullerup. Tyven kom ind i
huset ved at bryde et vindue til bryggerset op. 

Dødsfald

Ida Raarup, Vester Sottrup,
er død, 89 år. 

Hørt i byen
De 11 forestillinger med
Gråsten Revyen på Det
Lille Teater blev udsolgt
på rekordtid. I alt blev
der solgt 750 billetter.
I forbindelse med loppemarked i Ahlmannsparken var der 3 trikstyve
på spil med at snyde
folk. De to mænd og en
kvinde med grå frakke
forstod ikke dansk, men
betalte med en pengeseddel, som de så tog
igen.
31-årige Mark Lundgaard, køkkenchef på Kong
Hans i København, som
stammer fra Egernsund,
har meget på spil i de
kommende dage, når de
nye Michelin stjerner
skal uddeles.
For Kong Hans skal
genvinde den stjerne, de
mistede i 2014 efter at
have haft en Michelin
stjerne i 31 år
Fra en byggeplads på
Skolevej i Vester Sottrup
blev der i weekenden
stjålet værktøj.
LandboSyd holder generalforsamling 1. marts på
Gråsten Landbrugsskole.
Lorens Peter Lorenzen,
Avnbøl, Jens Wistoft,
Kruså, og Søren Svennesen, Barsø, er villige
til at modtage genvalg til
bestyrelsen.
Målmanden Anders
Petersen på SønderjyskE
har rødder i HK Egene
i Gråsten. Efter Gråsten
kom han til Kolding og
senere til Holstebro inden han vendte hjem til
SønderjyskE. Nu er målet at komme i en DMsemifinale med klubben.
For tiden er der dagligt
290 betjente ved grænsen, og mange af dem
bor på Benniksgård Hotel og Marina Fiskenæs.
Gråsten Frivillige Brandværk rykkede ud for at
slukke en skorstensbrand
på Fiskbækvej. 

Det gamle Gråsten
Af Hanne Næsborg-Andersen

Kulturlandsbyen6300
holder generalforsamling tirsdag den 1.
marts. Den starter kl
19 med et foredrag ved
arkivleder Else Egholm,
som fortæller og viser
billeder fra det gamle
Gråsten.

kaffe er der generalforsamling, hvor bestyrelsen vil
fortælle om året, der gik og
fremlægge planer for 2016.

Hun har også fundet
billeder frem fra området omkring Gråsten
Landbrugsskole, da foreningen jo holder til der,
og generalforsamlingen
afholdes på Naturskolen på
Landbrugsskolen.
Efter foredraget og en kop

Kontrakt
SønderjyskE har skrevet en
2-årig kontrakt med stortalentet Aaron Mensing fra 1.
juli. Den 18-årige venstre
back er fra Rinkenæs og går
på Alssundgymnasiet. 

Alle er velkomne, men det
er selvfølgelig kun medlemmer, der har stemmeret. 
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Andelsselskabet Rinkenæs Vandværk
indkalder hermed til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Torsdag den 17. marts 2016
kl. 19.30 på Rinkenæshus
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Rinkenæs Ungdoms
og Idrætsforening
indkalder til

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 9. marts
kl. 19.30 på Rinkenæshus,

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

Alle er velkomne
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
Forelæggelse af det reviderede
årsregn-skab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
a. bestyrelsesmedlemmer
b. revisorer
7. Eventuelt

7.

8.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Beretning om det forløbne år.
Det reviderede regnskab
forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år fremlægges.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Efter tur afgår bestyrelsesmedlemmerne:
Erik Føgh (modtager ikke genvalg)
Arne Bentsen
Walter Brüning
Valg af revisorer
Efter tur afgår:
Jes Midtgaard
Eventuelt.
Bestyrelsen

Vi afholder vores

Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være
formanden skriftligt i hænde senest
onsdag den 2. marts 2016.
Tina Justesen, Hvedemarken 115, Rinkenæs

FORÅRSFEST 2016

Mød op og støt din forening.
Foreningen byder på lidt til ganen

Menuen er fastsat til
Klar Suppe med mel- og kødboller Oksekød - Kartofler - Grøntsager - Sursød Sauce m.v.
Dessert Citronfromage
Drikkevarer for egen regning
Kaffe med hjemmebagte småkager.

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

Lotte Heise
Tirsdag den 8. marts
kl. 19.00
i Ahlmannsparken
i Gråsten

I AHLMANDSPARKEN
Lørdag den 12. marts kl. 12.30 - 18.00

Musik til dans/underholdning
ved Flemming Marschal.l
Deltagerpris Kr. 160,Tilmelding kan ske til formand Aase Christensen
Tlf. 7465 1809 og næstformand Karin Marg. Sørensen,
Tlf. 2120 9649 senest den 7. marts 2016.
Med venlig hilsen
bestyrelsen

TILFØJELSE
til vort program april 2016

– 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?

Husk vi spiller Lotto

– 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?

Fredag den 8. april 2016 kl. 19.00
og fredag den 6. maj 2016 kl. 19.00
i Ahlmannsparken
Vi indbyder

LOTTOSPIL

”GANG I ÆLDRE”

– 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 fleste 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.

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

Tirsdag den 11. april kl. 10.00
i Ahlmannsparken
Vi indbyder til

MODESHOW

Afse venligst tid til vort Modeshow, som vi arrangerer

mandag den 18. april kl. 10.00
i Ahlmannsparken
Se mere i annonceringen senere.
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

GRÅSTEN BAKKEGÅRDEN 11
Gennemrenoveret ejendom i
børnevenligt kvarter

Ejendommen er blevet gennemrenoveret i
2014 og fremstår idag moderne og
rummeligt, dog uden at fjerne den
oprindelige charme. Indretning: Entré.
HTH køkken fra 2014. Fra køkkenet er der
åbent indtil pæn stue. Badeværelse.
Soveværelse. 1 sal med
gennemgangsværelse og 2 værelser.
Kælder med fyrrum, vaskerum samt
2 disponiebel rum.
A
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

GRÅSTEN GÅRDHAVEN 7

NYHED

NYHED

1.195.000
B
1.402
C
60.000
5.854/4.663

D

E

Sagsnr. 1174
Bolig/kld. m2 116/62
Stue/vær
1/4

Grund m2
Opført

F

1.010
1952
G

RINKENÆS NEDERBYVEJ 88
Charmerende stråtækt ejendom
med udsigt over åbne marker
Beliggende for foden af en skrænt, med
udsigt til Flensborg Fjord fra toppen.
Indretning: Entré. Stort
gennemgangsværelse til værelse. Stor
vinkelstue med brændeovn. Køkken med
viktualierum. Badeværelse med badekar
og og tolilet. Soveværelse med walk
through closet. 1 sal med stort uudnyttet
loftsrum på 37 m2 samt et værelse.
A

NYHED

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

Hyggelig fritliggende andelsbolig beliggende i veldreven andelsboligforening. Fra boligen
A
har du gå afstand til bl.a. gode indkøbsmuligheder i Ulsnæscentret, bus og
B
togforbindelser samt naturskønne områder. Dejlig gårdhave samt carport.

E
F

Sagsnr. 959
Bolig m2
Stue/vær

Fritliggende andelsbolig med dejlig gårdhave

495.000
C
1.334
D
25.000
2.523/2.005

133
1/4

Grund m2
Opført

Kontant
Mdl. boligydelse

G

963
1600

340.000
5.927

C

Sagsnr. 1180
Bolig m2
Stue/vær

95
1/2

Grund m2
Opført

D

5.000
2005
E

F

ALNOR SUNDKOBBEL 10

G

RINKENÆS LYSHØJ 6
Højtbeliggende villa med udsigt
til Flensborg Fjord
På stor grund i stille villakvarter ligger
denne villa med udsigt til Rinkenæs Kirke
og Flensborg Fjord. Indeholder bla.: Hall
med adgang til gæstetoilet. Lys vinkelstue
med store panoramavinduer samt udgang
til overdækket altan. Køkken med
mulighed for spiseplads. 5 værelser. 2
badeværelser. Stort aktivitetsrum.
Bryggers med egen adgang fra haven.

A

Charmerende villa med stor ugeneret have
B
Indeholder bla.: Køkken-alrum med kogeø. Seperat børneafdeling. Stue med nyere
C
brændeovn samt gulvvarme. Badeværelse med dobbelt håndvask, muret bruseniche
D
og spabad. Tilhørende: Stor overdækket terrasse med skøn udvendig pejs.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.595.000
1.909
80.000
7.595/6.145

E

Sagsnr. 1120
Bolig m2
Stue/vær

157
1/3

Grund m2
Opført

F

928
1973
G

GRÅSTEN DYRKOBBEL 43

975.000
B
2.226
C
50.000
4.891/3.891

D

E

Sagsnr. 1183
Bolig/kld. m2 219/137
Stue/vær
2/5

Grund m2
Opført

F

1.367
1972
G

PADBORG VOLMERSVEJ 8A
Indeholder bla.: Stort og lyst køkken med
lyse granitbordplader. Spisestue med
gulvvarme og flot travertiner gulv. Stor
vinkelstue med brændeovnsindsats. Stort
badeværelse i lyse klinker. Værelse med
indbyggede skabe. Soveværelse med
skabsvæg. Børneafdeling: 3 værelser samt
et badeværelse. Til huset hører: Carport
med værksted, garage med redskabsskur.

Velindrettet ejendom på stille villavej
På en lukket vænge, i rolige omgivelser tæt på børnehave, vuggestue og skole.
A
Huset er løbende renoveret og har bla. fået skiftet størstedelen af vinduerne i
B
2014.
Et skønt hus, der skal opleves!
C
1.525.000
2.067
80.000
7.422/5.914

Sagsnr. 1091
m2

Bolig
Stue/vær

177
2/4

Grund
Opført

m2

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

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

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

Stor villa med skøn beliggenhed!

NY
PRIS

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

NYHED

6300@estate.dk

D
985

1979
E

F
G

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

1.695.000
A
2.370
B
85.000
8.461/6.737

C

D

Sagsnr. 1155
m2

Bolig
Stue/vær

208
3/5

Grund
Opført

m2

E
1.550
1973
F

G

NYHED

Bov
Uge 8 23. februar 2016 8. årgang

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

Skoleelever indvier ny
kantine på Lyreskovskolen
Af Ditte Vennits Nielsen

Skoleelever, lærere
og inviterede gæster
spiste 1.000 hjemmebagte pølsehorn,
da den nye kantine på
Lyreskovskolen mandag
formiddag blev indviet.
Kantinen bestyres af Ditte
Jensen og Lina Jeggesen
Paul, som lærte hinanden at
kende, da de begge studerede til ernæringsassistent.
I skoleforløbet erfarede
de, at der ville blive bygget

en splinterny skole i Bov.
De tog derfor kontakt til
ledelsen på Lyreskovskolen
og fostrede deres idé om en
kantine, som kunne tilbyde
god mad.
Fødslen har dog været
lang og besværlig med
mange paragraffer og juridiske spørgsmål i forkøbet,
men de to piger har hårdnakket holdt ud.
De to ernæringsassistenter
bestemmer ud fra deres
mad- og måltidspolitik den
varme mad, og igennem
den vil de gøre deres for at

fremme indlæringsprocessen hos skolebørnene.
Maden forudbestilles og
betales via nettet, og bliver
kørt ud til de respektive
klasseværelser, hvor eleverne kan nyde maden i
rolige omgivelser.

har 2 børn på 4 og 9 år og
bor i Frøslev sammen med
sin forlovede.

Ditte Jensen er 25 år
og bor sammen med sin
kæreste blot 100 m væk
fra Lyrskovskolen på
Hærvejen. Ditte er sideløbende med jobbet ved at
tage en bachelor i sundhed
og ernæring.
Lyreskovskolen har for

tiden 650 elever, så de to ernæringsassistenter får travlt,
men med et 12 tal og en
guldmedalje i bagagen ved
deres afsluttende eksamen,
skal de nok klare den.
Den nye kantine har allerede fået en ”glad smiley”
af Fødevarestyrelsen. 

Bor lokalt
Lina Jeggesen Paul er 28 år,
Den nye kantine på
Lyreskovskolen hittede straks
ved åbningen, hvor eleverne
stod i kø.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma

Monika Petersen
Malermester

entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

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

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

Malermester

742068
2476
76 14
14
www.kliplevnatursten.dk
www.kliplevnatursten.dk

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

Kørekort til bil & motorcykel

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

Ring og få et
uforpligtende tilbud
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

HOLBØL
KIRKE

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Søndag den 28. februar kl. 11.00
ved Malene Højen Lundqvist

KOLLUND KIRKE
Søndag den 28. februar
Ingen gudstjeneste

HOLBØL KIRKE
Søndag den 28. februar kl. 10.00
ved Anette Jensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 28. februar kl. 9.00
ved Oliver Karst

Anne Grethe Koch,
Padborg, er død, 67 år. 

Ejnar Fabricius, Padborg, er
død, 73 år. 

Åben salmebog

Af Iver H. Ottosen

Fredag den 26. februar kl. 9.30 i Holbøl Kirke

Vi har haft den store sorg
at miste vor kære søn og bror

Menigheds og visionsaften Bov sogn

Lions Club i Bov er atter med på årets Bolig
& Livsstilsmesse i
Grænsehallerne Kruså, hvor
klubben er placeret i teltet
lige udenfor indgangen.
Her kan der

Niels Holt Jeppesen

Tirsdag den 1. marts kl. 17.30 - 20.30 i Kirkeladen,
Kirkevej 1, Bov, Padborg. Der serveres et
arbejdsmåltid, og der er gratis adgang.
Der er tilmelding på www.bovsogn.dk eller
på kirkekontoret tlf. 7467 0917.
Vi kigger tilbage på året 2015, hvad sker der i 2016
kirkelig, musikalsk, diakonalt og på kirkegården?
Hvad er vores ønsker i sognet i 2017?
Hvordan lykkes menighedsrådets visioner og mål
i valgperioden 2012-2016? Vi kommer også ind på
det kommende menighedsrådsvalg til efteråret.
Hvad går det ud på at sidde i et menighedsråd,
kender vi nogen som kunne tænke sig at stille
op til opstillingsmødet til september?
Mødet er for folkekirkens medlemmer,
brugere, samarbejdspartnere, frivillige,
menighedsrådsmedlemmer og ansatte. På gensyn.

efter kort tids sygdom,
kun 60 år gammel.
I dyb sorg

Johanne & Aksel Jeppesen, Padborg
Marianne & Anders m. familier.

Tak

for venlig deltagelse ved

Preben Grau’s

Gyde Rudbeck Meyer

begravelse
den 12. februar i Varnæs kirke.

bisættelse fra Holbøl kirke

En speciel tak til alle beboerne på Gl. Skolevej for
blomsterpyntning ved alle husstande på vejen.

6 Dages-kor

På vegne af familien
Henrik Grau

Foredrag

Tak for blomster og kranse
Tak til Hanne Christensen for den smukke afsked i kirken
Tak til Rie Rabøl for den fine overførsel til kirken
Familien

Borgerspisning
på Kollundhus

Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i
Multihallen på Lyreskovskolen
Foredrag med Christian Bitz ”Uperfekt”
Billetter kan købes på Kirkekontoret,
Bov Bibliotek, eller Aktivitetshuset Padborg
Billetpris kr. 100,Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes 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

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

Bov - Padborg
Begravelsesforretning
Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15

Søndag den 28. februar fra kl. 17.00
er borgerspisning i Kollundhus
Der serveres stegt ﬂæsk og persillesovs- samt
lasagne til børn og barnlige sjæle.
Desuden vil der blive fortalt krønnikker fra det
gamle Kollund. Det er Jes Lorenzen, som fortæller
morsomme historier helt fra da han var barn - fra
dengang der var kamp mellem overbyen og nederbyen.
Prisen er som sædvanlig
kr. 75,- pr. person. Børn ½ pris
Tilmelding på tlf. 51 55 78 30

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

købes ringriderpølser og
forfriskninger.
Ved at gøre stop på dette
sted ved ankomsten eller
når messen er besøgt, er
gæsterne med til at understøtte de mange sociale
aktiviteter, som Lions Club
i Bov giver bidrag til. 

Hjertelig tak

for venlig deltagelse og opmærksomhed ved

Fredag den 4. marts kl. 19.30 – 21.00 i Kirkeladen

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

VARNÆS KIRKE
Søndag den 28. februar kl. 10.00
ved Povl Callesen

Dødsfald Dødsfald Lions Bov til
messe i Kruså

BOV & HOL BØL SO GN E

v/ Kirsten Pedersen Madsen

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 28. februar kl. 9.00
ved Kevin Ocksen Asmussen
kl. 10.30 Tysk gudstjeneste

www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Rie Rabøl Jørgensen

Svend Hedegaard

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

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

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

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

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 15.886

Felsted

Kliplev

Bjerndrup

Holbøl

Post Danmark
OTM Avistryk A/S

Gråsten
Egernsund

LEVERING:

TRYK:

Kværs

Vester Sottrup

Fårhus
Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

Ansvarshavende
redaktør
Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83
gh@bovavis.dk

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

Grafisk
Grafisk
Mediekonsulent
tilrettelæggelse
tilrettelæggelse
Sanne M.
Conchi García
Hans-Ole Nielsen
Damkjær
Telefon 36 95 99 36
Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk bovavis@graphos.dk bovavis@graphos.dk

Reporter
Ditte Vennits
Nielsen
Telefon 25 98 91 80
dvn@bovavis.dk

Reporter
Pernille Kjeldtoft
Hansen
Telefon 61 44 23 80
ph@bovavis.dk

Reporter
Johanne Rønn
Olesen
Telefon 28 74 92 13
jro@bovavis.dk
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Det er en kendt, engageret og
vellidt mand, Carlo Jensen,
som fylder 70 år.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

og så bureaukratiet spænder
ben.

Humørspreder i Padborg fylder 70 år
Af Ditte Vennits Nielsen

Fhv. speditør Carlo
Jensen, Padborg fylder
lørdag 27. februar 70 år,
og dagen festligholdes
i hjemmet. Han er en
af Padborgs kendte,
aktive og respekterede
erhvervsfolk.
Carlo er ”still going strong”
og med hans sædvanlige
gode humør og glimt i øjet
åbner han døren til hans
lille, endnu lidt rodede

kontor, som han lige er
flyttet hen til.
Selvom pensionsalderen er
nået, og han kan se tilbage
på et 52 års langt liv som
speditør og vognmand, kan
han ikke nøjes med at spille
golf og leve livet.
Han bestrider jobbet som
næstformand i Sundhedsog Aktivitetscentret
Valdemarshus bestyrelse, han er formand for
Grænseegnens Revy og
formand for Benniksgård
Golfklub og samtidig
bestrider han diverse

bestyrelsesposter rundt
omkring, men hjertet ligger i det frivillige arbejde.
Carlo er gift med Susanne
og i det gæstfrie hjem er
opvokset 4 børn.
650 ansatte
Carlo var med sit vognmands- og speditionsfirma
tilbage i 1989 pioner i
Polen, hvor han havde
en stor afdeling med 650
ansatte og havde yderligere
afdelinger i Danmark og
Tyskland.
Han var også i mange år

disko plasko

SJOV LØRDAG
I BOV SVØMMEHAL
LØRDAG DEN 27. FEBRUAR
DISKO
FAMILIE r med forældre
nder 9 å
0
for børn u
.00-18.0
6
1
.
L
K
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A
FOR
-22.00
KL. 19.00

PRIS
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40,-
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HOT DOG

For at gøre det rigtig
hyggeligt slukker
vi det store lys og
tænder i stedet vores
projektorer, der lyser
ned i vandet. Diskotek
Saxon spiller hele
aftenen med lysshow
og fuld knald på lyden.
VI GLÆDER O
S
TIL AT SE DIG
MED VENLIG
HILSEN
PERSONALET

en af drivkræfterne i den
tidligere store Grænsefest,
hvor han var at finde alle
dagene og svingede bakkerne fyldt med øl hen over
folks hoveder, hvis han ikke
ryddede op både foran og
bag ved baren.
I dag fylder det frivillige
arbejde det meste af Carlos
fritid.
”Det er bare så ærgerligt,
at byrådsmedlemmerne i
Aabenraa kommune styres
direkte af ansatte i kommunen. Der bliver taget
mere hensyn til og brugt

mere tid på de kommunalt
ansatte end på dem, der
behøver hjælpen”, siger
Carlo Jensen, og derved er
det meget vanskeligt at gøre
et godt stykke arbejde som
frivillig.
Hjælpen er der hårdt
brug for, og specielt
Valdemarshus nyder godt
af de mange frivillige, men
det er en evig kamp, og
Carlo Jensen synes det er
helt forkert, når man kan
give glæde og gøre gavn til
dem, der har brug for det,

Mandeture
Carlo Jensen sidder på kontoret bag sit skrivebord med
computeren tændt, og ovre
i hjørnet står hans store
disco anlæg, som han gerne
stiller op med. Han har en
fis og ballade klub sammen
med Fidde Baltica, hvor de
planlægger revy og laver
fis og ballade. Ligeledes
mødes han med sine 4
venner Trulle, Erik Nielsen,
Helmuth Thomsen og
Egon Petersen så tit det kan
lade sig gøre, og de planlægger og tager på mange
mandeture sammen. Carlo
synes det er vigtigt, at have
det skægt og opleve en
masse spændende ting, for
han mener, at det forlænger
livet og det er netop det,
han gør for andre med sit
frivillige arbejde. 

Konfirmationsbuffet
Forret
Serrano skinke med
melonsalat og flutes
Buffet
Spareribs, kyllingespyd og
grillkøller, rustikke krydder kartofler
og saltbagte kartofler med ali-oli
Pastasalat, coleslaw,
tomatsalat og grøn salat

I huset

kr.

239,-

Min. 20 couverter

Barbaque sauce og bearnaise

Ud af huset

Dessert:
Æbletærte med creme fraise og
pandekager med chokolade creme

kr.

229,-

Min. 20 couverter

Vi har også andre buffeter. Kig på
vores hjemmeside eller kontakt os

Vestergade 3 · Frøslev · 6330 Padborg · Tlf. 7467 3204 · E-mail: info@froslev-kro.dk · www.froslev-kro.dk
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*Alle stel op til kr. 1.000,-

V I N T E R G AV E

Vi fejrer det nye år 2016, med et rigtig
godt vintertilbud!

kr. 1000,–

Alle stel i butikken med letvægtsglas
inkl. super antirefleks og hærdning
Enkeltstyrke
kr.

1.000,-

Flensborg
+49-461-17617

*

Sønder Løgum Aabenraa
+49-4663-189990 74623470

Hørecenter: -1894629

Flerstyrke
kr.

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.

1.500,-

Esbjerg
75171742

w w w.optik - hallm ann.dk

*

Fredericia
75925950

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.
________________________________________
________________________________________

Tilbuddet gælder frem til 29.02.2016

Kuponen gælder frem til 29.02.2016 - Klip den ud og tag den med i butikken.
Haderslev
74536068

Horsens
75611600

Risskov/Veri Center Ikast
86784337
97154515

Kolding
75531053

Odense
63123230

Padborg
74673070

www.optik-hallmann.dk

Ribe/Høm
75441544

Sønderborg
74422300

Vejle
75720512

Vojens
Tlf. 74541550

Politiker besøgte dagplejen
Af Gunnar Hattesen

Folketingsmedlem
Lotte Rod (R) har været
på besøg hos dagplejer
Nanna Wortmann i Bov
for at høre om, hvordan
hun som "grøn spire"
dyrker udendørslivet
med børnene.

første tre leveår, og ingen
indendørs redskaber kan
erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser,

uderummet byder på", siger
Lotte Rod.
Alle dagplejere i Aabenraa
er nu Grønne Spirer.
Under besøget fik den

radikale politiker et spireflag af dagplejer Nanna
Wortmann, som hun nu
har hejst på kontoret på
Christiansborg. 

"Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de

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.

Mange tak
til naboer, venner og bekendte for
opmærksomhed ved vore fødselsdage
Med venlig hilsen
Birthe og Kaj
Skyttehusvej 16, Padborg

Bov Lokalafdeling

FOREDRAG

Onsdag den 2. marts kl. 14.00-16.00
På Birkelund Plejehjem
Anne Marie Olsen fra Hospice Sønderjylland kommer
og fortæller om hverdagen og arbejdet på et Hospice
og hvordan man kommer på Hospices.
Pris kr. 50,-. Ingen tilmelding.
Se også www.aeldresagen.dk/bov

Folketingsmedlem Lotte Rod
(R) besøgte dagplejer Nanna
Wortmann (tv) i Bov.

Lastbil kørte ind i varebil Kastede
ved grænsekontrol
med æg
En tysk lastbil kørte fredag
morgen kort før kl. 4.00
med høj hastighed direkte
op i en dansk varevogn, der
var ved at få tjekket passet

Hyggelig sammenkomst
Søndag den 6. marts kl. 12.00-14.30
På Smedeby Kro
PROGRAM
Fællessang og musikalsk underholdning
med Knud Andersen ved klaveret.
Et måltid mad og kaffe med kringle.

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

MENU: Kylling med mormorsalat og kaffe med kringle.
Leveret af Ole Gottlieb, Padborg Park.

Vi ses Tværgade 1B

Pris pr person kr. 70,-. Drikkevarer kr. 15,-

Se også www.aeldresagen.dk/bov

sit pas, da hans varebil
pludselig fik et voldsomt
skub bagfra.
Begge chauffører blev
bragt til sygehuset. 

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene

Alle er velkomne, byd naboen og genboen med.

Tilmelding til Eva Schmidt, tlf. 7467 2293
senest torsdag 3. marts. Maks. 85 personer

på E45 motorvejen på
grænsen ved Frøslev.
Den store lastbil på 40 ton
kørte direkte ind i varevognen. Her var den 47-årige
fører ved at få kontrolleret

Åbningstider

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

Ukendte gerningsmænd
kastede forleden æg mod
en bil, som kom kørende på Øster Viaduktvej
i Padborg. Æggene ramte
bilens kølerhjelm så hårdt,
at der kom ridser i bilens
lak. 

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

BOLIG & LIVSTILSMESSEN
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27. - 28. FEBRUAR I GRÆNSEHALLERNE, KRUSÅ

Mange udstillere på Kruså-messe Delfiner i
Flensborg Fjord
Af Ditte Vennits Nielsen

Bolig- og
Livsstilmessen nærmer
sig med raske skridt,
og gæsterne kan igen i
år glæde sig til mange
spændende og forskelligartede udstillere.
Man kan nemt få
flere timer til at gå i
Grænsehallerne i Kruså,
når der er så meget at
smage, se og høre om.
Stilleben
For tiden er Stilleben den
helt store trend i tiden. Og
Møblér med Hebru med
Stefan Kristensen er med på
Bolig- og Livstilsmessen.

Arkivfoto

blandt andet hos Møblér
med Hebru kan man opleve stilleben.
Stilleben betyder opsætning af livløse genstande,
og populariteten har fået
nipsgenstande i høj kurs.
Når man sammensætter nips, skal man tænke
i forskellige højder og
forskellige materialer. Saml
det i øer, evt. på en bakke
og byg det oppefra og ned
i et ulige antal. Asymmetri
og ulighed giver god
effekt. Man må gerne
sætte sit personlige præg
på udsmykningen med en
gammel bog, et arvestykke
eller noget sjov nips. Kun
fantasien sætter grænser.
Bl.a. Kählerting har fået
helt nyt liv med denne nye
trend. 

Jes Lorenzen og Paul
Møller var ude at sejle en
tur på Flensborg fjord.
De nød det dejlige vejr og
det blå vand. Det var der
også andre, der gjorde.
Omkring Okseøerne blev

de indhentet af et par
delfiner, som fulgte med
dem et langt stykke, hvor
de svømmede langs med
båden, under båden og
sprang lystigt flere meter i
vejret. 

Mød os på messen i Grænsehallerne den 27. - 28. februar 2016
Fribilletter i butikken så længe lager haves

Vi har som altid gode og lækre

Messetilbud
Så grib din nabo under armen
Vi ses…
Ps: Vi står på samme stand som vi plejer

Åbningstider: Man. - fre.: kl. 06.00 - 17.30. Lør./Søn.: kl. 06.00 - 16.00 — Bovvej 9 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 33 34 | Følg os på
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Norman Rudbeck i Kruså har 8 ansatte
Elektriker Norman Rudbeck
driver Kruså El-Service

Arkivfoto

Af Ditte Vennits Nielsen

Når elektrikeren
kører ud til en kunde i
Rinkenæs eller Gråsten,
og de ser, at der står
Kruså El-Service på
bilen, slår de nærmest
hænderne sammen og
siger: "Ej det kan da
slet ikke betale sig at
køre helt fra Kruså".
Det er forklaringen på, at
firmaet promoveres bedre
under navnet Norman
Rudbeck.
”Selvom det kun tager
10 minutter at køre til
Gråsten”, forklarer Norman
Rudbeck, som er udlært
ved Lunddal El. Han tog
herefter en uddannelse som
installatør.

En dag ringede den
tidligere ejer af Kruså

El-Service Peter Wettengel
til Norman Rudbeck og

MESSETILBUD
27. – 28. februar 2016

Frasorteret

÷50%
Smykker, ure og design

÷50%
på frasorteret

20%

på alt øvrig
Pandora

Mange gode tilbud

Udgåede modeller fra

KOM OG GØR ET KUP

÷50%

på smykker og ure
Spar op til

50%

RINGE FRA KR. 75,-

spurgte, om han ikke ville
overtage hans firma.

Han havde forgæves
prøvet at sælge firmaet, og

han synes, det var bedre,
at det kørte videre end blot
lukkede.
Der fulgte dog ikke kun
navnet med, men derigennem også en kundekreds,
og sådan blev Norman
Rudbeck selvstændig.
I dag er der 8 ansatte i
elektrikerfirmaet. De deltager på messen for at vise
ansigt, og fordi det er i
Grænsehallen, hvor rigtigt
mange kommer og hilser
og snakker. 

Varmepumper
FLAGSHIP - HE9PKE
En topmodel fra
Panasonic

A++
Varmepumpen er én af markedets
mest økonomiske og har en
SCOP-værdi på 4,90.

Fjernbetjening
medfølger

Et godt valg til din helårsbolig eller
sommerhus på op til 150 kvm, som
bruger dyr elvarme. Varmepumpen
har 8/10 graders grundvarmefunktion.
Varmepumpen kan naturligvis også
køle, og på en varm sommerdag får
du dermed mulighed for at holde din
bolig i en behagelig temperatur.

Tilbuddene gælder kun på messen

Jan Jensen
Guld - Sølv - Ure
Landsdækkende bytteservice

Torvegade 23 - Padborg - Tlf. 74 67 32 74

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

VI SES PÅ MESSEN I GRÆNSEHALLERNE

BOLIG & LIVSTILSMESSEN
27. - 28. FEBRUAR I GRÆNSEHALLERNE, KRUSÅ

Køkkenfirma er trofast messe-deltager
Af Ditte Vennits Nielsen

Kunderne er så
tilfredse med OK
Køkkenrenovering, at
de ringer for at ønske
Heinrich Steinbeck
”god jul”.
OK køkkenrenovering
er en del af en landsdækkende kæde og de underliggende afdelinger er alle
privatejede.
Heinrich Steinbeck ejer
en af dem, og han opererer
i Aabenraa, Haderslev og
Sønderborg kommuner.
Firmaet foretager renoveringer af både store og små
ting i køkkenet, garderoben
og i badeværelset.
Siden 2009 har man
kunnet hilse på Heinrich

Steinbeck ved messen i
Grænsehallerne, og for ham
giver det at være med en
god ny kundekontakt og
samtidig benytter mange
tidligere kunder lejligheden
til få sig en hyggesnak.
”Ingen er fejlfri, men mit
motto er altid tilfredse
kunder”, siger Heinrich
Steinbeck og dét har han. 

Heinrich Steinbeck er med
på messen i Kruså for 7.
gang.
Arkivfoto

Nye låger

– monteret på 1 dag

Skift kun låger, skuffer, evt.
bordplade og... dit køkken
bliver som nyt med låger
efter mål!

!

Natur!

&'Ejendoms'service'ApS!

Kom og
hør nærmere
og se vores
store udvalg!

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

Træfældning

Anlægsgartner

Træfældning

Nyanlæg af have & design

Beskæring & Topkapning

Ring og aftal tid
til et gratis
hjemmebesøg!

Vedligehold af have

Stubfræsning

Hækkeklipning

Tømrer
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering
Diverse Tømrerarbejde

MØD OS TIL KRUSÅ-MESSEN D. 27. OG 28. FEBRUAR

KØKKENRENOVERING

HEINRICH
STEINBECH

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

T: 2941 1470

OK

SE MERE PÅ WWW.OKKR.DK
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Klaus Tranum

2047 5290

Dennis Lorenzen 2758 8750
Ejner Tranum

5050 8722

www.LTnatur.dk
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Fyret og blev så selvstændig med succes
Af Ditte Vennits Nielsen

En ung mand blev
udlært og fyret efter
blot 3 måneder. I dag
ejer han Dansk Tag &
Isolering.
Kristian Bentzen er ung

mand med masser af gå-påmod. En fyring på grund
af krisen som blot 20-årig
og lige nyudlært tømrer fik
ham ikke ned med nakken
men vækkede blot lysten til
at kæmpe og med hårdt flid
og en opsparing lykkedes
det.

Dansk Tag & Isolering
har godt fat i kunderne og på få år har
firmaet mere end fordoblet
sin omsætning.
Kollund-dreng
Kristian Bentzen stammer
oprindeligt fra Kollund,

Martin Bred er chef i
et godt team
Af Ditte Vennits Nielsen

Bred VVS i Kollund har
en solid kundekreds i
hele det sønderjyske
område.
Og de 13-14 fastansatte får af og til følge af

løsarbejdere for at kunne
udføre de mange ordrer.
Alle morgener startes der
op på firmaets hjemmeadresse, hvor der serveres
kaffe og friskt morgenbrød
inden dagen går løs.
Martin Bred har selv fået
bygget virksomheden op,

som den fremstår i dag,
og kan bryste sig af at få
opgaver helt i Norge, hvor
firmaet er med til at bygge
en ny fiskefabrik.
Selvom der er meget
arbejde, glemmer Martin
Bred ikke at pleje sine
ansatte, så om fredagen

PROFESSIONEL

ISOLERING
Isolér miljørigtigt og spar på energien...
VARME • KULDE • LYD • BRAND • TERMOGRAFERING
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HAR DU TÆNKT TANKEN?
EN GOD ISOLERING
ER EN GOD INVESTERING!
BEDRE END PENGE I BANKEN

TAGMALING
RYGGENDE
ET

B

TI Afrensning og maling af
N
A
R
A
G
S
• ETERNITPLADER
PRI
• SKIFFER • TAGSTEN
Ring og

få e t go
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Aut. Isolatør og ISO Paint Tagmaler

Kristian Bentzen - Skærbæk
www.dansktagisolering.dk

FÅ TILSKUD!

Vi garanterer vores kunder
områdets største tilskud
via Energistyrelsen

29 46 25 64

MØD OS PÅ STAND NR. 117

GRATIS OPMÅLING / TILBUD - GRATIS OPMÅLING / TILBUD - GRATIS

GRATIS OPMÅLING / TILBUD - GRATIS OPMÅLING / TILBUD - GRATIS

MØD OS PÅ STAND NR. 117

hvor hans far var bestyrer i
Danske Bank i Kruså. Da
filialen blev lukket flyttede
familien til Skærbæk, og
her ligger firmaet, som er et
isoleringsfirma.
Efterår, vinter og forår er
det som oftest efterisoleringer der foretages på såvel

nye som gamle huse, og om
sommeren står det på algebekæmpelse samt tagvask
og maling.
Firmaet beskæftiger 4
mand og Kristian Bentzen
glæder sig altid til at
besøge messen i Kruså,
hvor mange af hans

barndomskammerater samt
venner og naboer kommer
og hilser på.
Det er også en af grundene til, at Dansk Tag &
Isolering år efter år tilmelder sig messen. 

serveres der ofte en grillpølse til fyraften, imens
hans 2 labradorer kigger
med bedende øjne for at se,
om der skulle falde en lille
pølseende af. 

Martin Bred har selv bygget
sit VVS firma op.

Arkivfoto

N
ESSE NE
M
LER
S PÅ
VI SE NSEHAL
I GRÆ

Skift fyr nu!
Få en tryg og varm hverdag

tilkøb af
Mulighed for
holder
be
varmtvands

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
Håndværkerfradrag
Tilskud fra Energi Midt

kr.
kr.
kr.

25.000,4.000,4.000,-

Samlet installationspris

kr. 17.000,-

Ring og få et godt og uforpligtende tilbud!

BOLIG & LIVSTILSMESSEN
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27. - 28. FEBRUAR I GRÆNSEHALLERNE, KRUSÅ

Rie Meyer er en anerkendt smykkedesigner

Rie Meyers smykkeværksted er i en rivende udvikling.

Arkivfoto Dieter Skovbo

Af Ditte Vennits Nielsen

Ved et selskab
overhørte Rie Meyer
ved et tilfælde, at en
gæst henvendte sig
til en anden gæst og
udtrykte: ”Nej du har et
Rie Meyer smykke på”.

Det er nok ikke sidste
gang, det kommer til at
ske, for Rie Meyers smykkeværksted er i en rivende
udvikling.
Beliggenheden sammen med hendes mands
værksted er måske lidt

usædvanlig, men det
betyder ikke noget for
kunderne.
De lokale kører meget
gerne ind forbi for at se de
flotte og smukt udarbejdede smykker, der kommer
fra Ries Meyers hånd.
Hun foretager ligeledes
alle former for reparationer,

og tager altid en udfordring
op.
For der er ingen grund til
at opgive noget på forhånd.
Med sin imødekommenhed
og søde smil er det rart af
være kunde hos Rie Meyer,
og hun kan derfor også
smykke sig af at have kunder fra hele Danmark. 

Vi ses
!
8.02.16
ruså - 27.02. - 2

PH
PH 3½-2½
3½-2½
BORD
BORD

D e s i g n : Po u l H e n n i n g s e n
D e s i g n : Po u l H e n n i n g s e n

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

Telefon 74 67 80 67
Nørregårdsvej
Fjordvejen 12,
7 ∙Kollund
2610
Rødovre
6340 Kruså

SUVO

SUND VOGN
PH 3½-2½
BORD

D e s i g n : Po u l H e n n i n g s e n

RUSTBESKYTTELSE

K
rænsehallerne,

G

Din sikkerhed mod rust i bilen

SUVO er sund fornuft!
Hos Sønderjysk Undervognscenter sikrer
vi din bil et langt liv uden rust. Jo tidligere
du starter din undervognsbehandling, jo
længere holder din bil.

på
Mød mig

Stand 32

GULDSMED
Rie Meyer
Bovvej 27A
6330 Padborg
Tlf. 51940082

Hvis du starter behandlingen i tide så
garanterer Suvo for at din bil holder.

ANTI-RUST

Vi ses på messen i
Grænsehallerne
den 27.- 28. februar

rie@riemeyer.dk
www.riemeyer.dk

Smykker lavet på eget værksted

Find mig også på Facebook

Egevej 24 - 6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24
www.biludenrust.dk
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Hørt ved Lyren
DHB - Danmarks hurtigste bil - kommer til
juni igen på Padborg
Park.
13-årige Sofie Amalie
Moshage fra Padborg,
der deltager i Danmark
har Talent, går aldrig
med kjole. Hun har derfor valgt en buksedragt,
når hun til foråret skal
konfirmeres.
Tom Petersen fra Padborg Park vil gerne sælge
sit hus i Sofiedal med
udlejningsværelser for at
komme tættere på byen

Foredrag om De Hvide Busser
Lederen af Frøslevlejren,
Henrik Skov Kristensen,
holder tirsdag den 1.
marts kl. 19.00 på Holbøl
Landbohjem foredrag om
De Hvide Busser - set i et
sønderjysk perspektiv.

Birthe "Bibbe" Johansen
har nu fået så meget
fritid, at hun går til morgengymnastik ved Sport
og Fitness.
Det lykkedes ikke for de
Blå Spejdere i Padborg at
få valgt en ny bestyrelse
og derfor skal der afholdes en ekstraordinær
generalforsamling.
Vil man rygetrangen
til livs, så har Maibritt
Skovbjerg på Valdemarsgade stor succes med sine
nåle.
Sognepræst Paul Møller
i Kollund Østerskov har
atter fået et præstevikariat i Slesvig. 

aktionen, som også kendes
under navnet "De Hvide
Busser", for at være svensk,
men den havde også et
stærkt dansk islæt.
"Kruså-Padborg området
spillede en helt afgørende
rolle under aktionen, og
De Hvide Busser udgør

Te ”Æ Syngbal” på Frøslev Kro
Af Gunnar Hattesen

I 1879 blev der for
første gang afholdt
sangaften på Frøslev
Kro. 137 år senere lever
traditionen stadig.

Jonna Moshage, flittig
hjælper hos Klokkeblomsten, har desværre fået
konstateret, at hendes
kræftsygdom atter er
blusset op. Behandlingen
på Odense Universitetshospital har dog positiv
effekt
Da Helle Kristensen,
lillesøster til Stefan "Hebru" Kristensen, fejrede
sin 30 års fødselsdag i
Thailand, faldt hendes
kæreste på knæ for hende
på stranden og friede.

Omtrent 17.000 fanger
blev mod slutningen af 2.
Verdenskrig reddet ud af
de tyske kz-lejre gennem
den såkaldte "Bernadotteaktion", opkaldte efter
den svenske prins Folke
Bernadotte (1890-1946).
Internationalt anses

Af Gunnar Hattesen

en meget væsentligt komponent i den sønderjyske
erindring om Besættelsen",
siger Henrik Skov
Kristensen som optakt til
foredraget.
Henrik Skov Kristensen
fortæller i foredraget om,
hvordan det store drama
udspillede sig i grænseområdet, herunder om de

Hvert år har der været
opført dilettant, som
har givet mange sjove og
gode oplevelser. Igennem
alle årene er det lokale
amatører, der har brugt de
lange mørke vinteraftner

Æ Syngbal i Frøslev
Fredag den 4. marts kl. 19.30
Lørdag den 5. marts kl. 18.30
Søndag den 6. marts kl. 13.30
på Frøslev Kro
Program: Mandskoret - dilettant traktement - selskabelig samvær.
Se også annoncen i næste uge - noter
allerede nu arrangementet.

på at indstudere fornøjelige
stykker. Mange venskaber
og sågar ægteskaber er
opstået ud af den morskab,
der følger i kølvandet på at
skulle lære sin rolle.
Repertoiret har bestået af
både syng spil og farcer, og
disse er blevet opført med
stor succes og morskab for
det lokale samfund.
Syng ballet er blevet
betragtet som en forårsbebuder, der bliver afholdt

første weekend i marts.
Der var stor aktivitet
op til stykkerne skulle
opføres, og kroen var om
drejningspunktet. Scenen
skulle hentes frem fra loftet
og sættes op, kulisser findes
frem og rekvisitter skulle
fremstilles.
Scenen blev bygget specielt til kroen af lokale folk,
så den kunne hentes frem
år efter år, scenetæppet
bliver også hængt op hvert

Arrangør: Frøslev Sangforening

afholder

Stort forårslottospil

Generalforsamling
hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 på Bov Kro
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formanden, Mads B. Larsen, i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00
på Bov Kro

Mange fine gevinster – 54 spil
Lottospillet afholdes som
duppe spil på engangsplader
Spilleplader sælges i sæt à kr. 130,18 Spilleplader med hver 6 kort spilles – 1 række 2
rækker og 3 rækker – pulje spil og pause banko –
mange fine gevinster & pengespil.
Husk medlemskort – gæstekort kan købes
Dørene åbnes kl. 17.30

Bestyrelsen

Herluf Jørgensen A/S fejrer

50 års firmajubilæum
samt

25 års jubilæum for el-installatør Jan Christensen
I den anledning vil vi gerne invitere forretningsforbindelser,
kunder, samarbejdspartnere og venner af huset til
Tirsdag den 15. marts 2016 fra kl. 13.00-17.30
Multisalen ved Grænsehallerne, Harkærvej 13, 6340 Kruså
Rødder i det gamle håndværk
Firmaet så for første gang dagens lys 15. marts 1966, hvor Herluf og Trinke Jørgensen startede firmaet op. I hele 25 år, indtil 1991, drev de firmaet ud
fra værdier om kvalitet, grundighed og høj service, hvor Jan Christensen var blevet uddannet el-installatør og vendte tilbage til firmaet. I den forbindelse
blev det lavet om til et aktieselskab og fik navnet Herluf Jørgensen A/S. I 2002 valgte Herluf og Trinke Jørgensen at gå på pension. Efterfølgende tog Jan
Christensen og Ejnar Gram over på den tekniske del samt Aase Christensen i det administrative. Den dag i dag har det gamle og velrenommerede firma
forstået at følge med udviklingen i elbranchen og lever i bedste velgående, hvor de gode, gamle værdier stadig er i fokus.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske til Aase Christensen på tlf. 26 12 14 01
eller på mail til Aase@hjas.dk senest den 8. marts 2016

M

6 -2016
196

Herluf Jørgensen A/S
Aut. el-installationsfirma
Frøslevvej 81 C, Frøslev
DK-6330 Padborg

år, og da det er det samme
som da ”æ syngbal” startede, ville det kunne fortælle
mange gode historier.
Under sydens palmer
I år bliver scenen sat op
som alle de andre år og
lokale amatører opfører en
farce ”Under sydens palmer
” af Henning Jørgensen.
Det er et stykker med store
forviklinger.
Hvor tit skal en lastbil
chauffør på kursus?
Er kroen manden den
fødte charmør?
Kan en mor og en teenager godt stå på scenen
uden at skændes?
Kan de to ”gamle” nisser
huske deres replikker?
Mon Else også bliver
arbejdsløs i år?
Kan en elektriker også
være læge?
Hvad er en god ven?
Hvem snyder hvem?
Atter i år er det Anita
Terp, som er instruktør. 

Fakta
Generalprøve fredag d 4
marts kl 19.30 på Frøslev
Kro.
Festaften lørdag d 5
marts kl 18.30.
Pensionisteftermiddag
søndag d 6 marts kl
13.30.

Lastbil

R ECEPT ION

JUBILÆ
U

delikate og hemmelige tysksvenske forhandlinger på
Brundlund Slot i Aabenraa.
Men også om, hvordan
aktionen udviklede sig over
tid - og om der er baggrund
for en justering af vurderingen af De Hvide Busser.
Foredraget er arrangeret af
Historisk Forening for Bov
og Holbøl Sogne. 

Telefon 74 67 10 78
E-mail: jan@hjas.dk

Ved et indbrud i en lastbil,
som stod parkeret på
Industrivej i Padborg, blev
der stjålet en Laptop af
mærket Acer. 

JORD
MODTAGES
Overskudsjord, affaldsjord mv.
modtages uden beregning.

HENVENDELSE:
PREBEN 4016 7155
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H.H.Jensen aut. El-installatør

Søger ny medarbejder!
Vil du være vores nye kollega?
Vi har brug for dig snarest muligt
–men vi venter gerne på den rette.
Ring og få en snak med John
på tlf. 40 17 30 79

Torvegade 25 • 6330 Padborg

…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!

LAGERHAL I KRUSÅ
TIL UDLEJNING
Centralt beliggende, med gode til- og frakørselsforhold.
Rampehøjde.

HENDVENDELSE TLF. 74 67 10 35

HUS UDLEJES I FELSTED
Hus på 90 m2 på Østergade 25 i Felsted udlejes.
Husleje kr. 3500,- plus forbrug.

HENVENDELSE TLF. 7446 7329
Bedst mellem kl. 12-18

Pensionistforeningen Grænsen bød på generalforsamling, kaffebord og lottospil.

RÆKKEHUS I BOV UDLEJES
Foto Tove Hansen

Fremdrift i pensionistforening
Af Ditte Vennits Nielsen

På Valdemarshus
mødte 59 op til
generalforsamling i
Pensionistforeningen
ved Grænsen.

Den nye formand John
Tolsted var rigtig glad for,
at der atter er kommet ro
på i foreningen, og med
dens 400 medlemmer fra
begge sider af grænsen er
den i god fremdrift.
Foreningen arrangeres

Præmier i
petanque
Bov IF Petanque lokkede i
let frost og sol fra en skyfri
himmel petanquefolket til
banerne i Padborg, hvor
der var vinpræmier til 9
spillere.
Det var Flemming
Kragelund, Mie Petersen,
Bodil Jensen, Else

Johansen, Lis Kragelund,
Anne Vejbæk, Ingelise
Jessen, Ruth Sønderup og
Ruth Stubberup.
Efter spillet var der
præmieuddeling og kaffe i
klubhuset. 

foredrag, udflugter, musikaftener med dans og andre
aktiviteter samt bankospil
én gang om måneden, og
her møder flere og flere op.
Bestyrelsen består udover
formanden John Tolsted
af næstformand Flemming

Jørgensen, sekretær Kaj
Hansen, kasserer Irmi
Denckmann og bestyrelsesmedlemmerne Linda
Seeberg, Gerda Rauch og
Svend Erik Petersen. 

Overtagelse af
KOSMETOLOGFORRETNING
I HARRISLEE
Samt fodpleje, derfor 2 rum, beliggende i stor frisørsalon.
Stor kundekreds, Overtagelse til den 15.05.16
Overtagelsesbeløb er til forhandling.

TELEFON PRIV.: +49 15115352855
TELEFON ARB. +49 4617 3677
Ring gerne for nærmere information
Ulrike Clemenz-Buroße

Rækkehus på 79 m² med lille have udlejes.
Velegnet til enlig pensionist.
Mdr.leje kr. 3850,- + forbrug

HENVENDELSE TIL
BJARNE KRAG TLF 60 22 67 94
Alle former for

Blomsterdekorering
–kun fantasien sætter grænser

PADBORG

TLF.: 74 67 31 36

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

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ

TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER
Mandag .................. kl. 8.30-17.00
Tirsdag .................. kl. 12.00-20.00
Onsdag................... kl. 8.30-16.00
Torsdag.................. kl. 8.30-14.00
Fredag ................... kl. 8.30-efter aftale
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Fodplejer og kosmetolog
i Flensborg
Hendes forældre kommer fra Danmark, og da
Charlotte skulle fødes, var
der ingen tvivl om, at hun
skulle være dansk statsborger som sine to ældre
brødre.
„Min mor drak noget
amerikansk olie, for nu
skulle det være, og så kan
det nok være min far fik

Af Susanne M. Damkjær

I sin klinik på 1. sal i
Citti Park i Flensborg
ordner Charlotte Priess
fødder. Hun sludrer
med kunderne på både
dansk eller tysk, fordi
hun er født i Danmark,
men opvokset i
Flensborg.

Din danske fodplejer
til tyske priser
Fodpleje
kr.

210,Betaling med
kort ikke
muligt

Lægeeksamineret
fodplejer med
over 20 års erfaring
NYE ÅBNINGSTIDER FRA TIRSDAG DEN 1. MARTS
Mandag, onsdag
kl. 8.30-20.00
Tirsdag, torsdag, fredag
kl. 8.30-18.00

Charlotte Priess
Telefon +49 461 940 28 700
Find mig på 1. sal i Citti Park
Langberger Weg 4
24941 Flensburg
www.kosmetik-cittipark.de

travlt med at køre hende til
Sønderborg. Han kørte vist
over for rødt flere gange på
vejen derud, men de nåede
det“, fortæller Charlotte
Priess, som har gået i dansk
skole i Flensborg.
Efter skoletiden tog hun
en uddannelse som lægeeksamineret fodterapeut
og kosmetolog i Kiel. Og
i over 20 år har hun været
selvstændig. Siden januar
2014, hvor Citti Park åbnede Medicum på 1. sal,
har hun haft klinik der.
Permanent make-up
Hun følger med i de seneste
nyheder indenfor både fodpleje og kosmetologi, og det
seneste skud på stammen er
permanent make-up, hvor
man kan få øjenbryn eller
eyeliner tegnet op med en
form for tatovering, der
holder i 4-6 år. Hun bruger
organiske farver, der er
fuldstændig uskadelige, og
har også mulighed for at
lave en allergitest først.
Hun har nu fået så mange
kunder i sin klinik, at
hun pr. 1. marts har ansat
en fodplejer, der også er
lægeeksamineret, som skal
arbejde de sene timer.
„Jeg har et par små børn,

Charlotte Priess har i 20 år arbejdet som selvstændig fodplejer og kosmetolog.

Foto Susanne M. Damkjær
jeg skal hjem til, men mange af mine klienter arbejder,
og får først sent fri. For at

imødekomme deres behov
har jeg valgt at ansætte

en ny fodplejer”, fortæller
Charlotte Priess. 

Nægtet indrejse
Det danske
smil til
Flensborg-priser
• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

• BILLIG shuttle til/fra
Hamborg Lufthavn

Krone- brobehandlinger
Implantater
og Narkosebehandling

med afhentning på hjemadressen

HUSK!

Hvad du finder på nettet,
får du også ved os!

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

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

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

To mænd - en russer og
en georgier - blev onsdag
aften kl. 22.45 stoppet ved
Frøslev grænseovergangen
og nægtet indrejse til
Danmark. De to mænd
havde ingen legitimationskort på sig og blev i stedet
overdraget til det tyske
forbundspoliti, der hurtigt
fandt ud af deres identitet.

Det viste sig, at den
29-årige georgier var efterlyst i Baden-Württemberg
efter han i 2013 var blevet
dømt til at skulle betale
473 euro for tyveri med
våben. Han var imidlertid
gået under jorden, men nu
blev han anholdt og sat bag
tremmer i Flensborg. 

Kø ved Frøslevgrænsen
Trafikanter på vej tilbage
til Danmark i bil efter vinterferie i Europa sad lørdag
eftermiddag i en otte kilometer lang kø ved Frøslevgrænseovergangen. Årsagen

var grænsekontrollen ved
den dansk-tyske grænse.
Ved grænseovergangene i
Kruså og Padborg var der
næsten ingen kø. 

Lørdag

kl. 10.00 – 16:00

Søndag kl. 11.00 – 16:00

Auping winter sAle!

Mandag - Fredag kl. 10.00 - 17.30
Lørdag
Søndag

kl. 10.00 - 16.00
kl. 11.00 - 16.00
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spar op til kr. 10.000!

Vi skal gøre plads til nye Auping
madrasser i vores udstilling.
* tilbuddet gælder på butikkens udstillingsmodeller, så længe
lager haves. Kan ikke kombineres med andre tilbud.

auping
madrasudsalg

spar op til
40%*

Auping Essential

Vælg sovekomfort på højeste niveau. Klar til en dag fuld af energi!
Ultimativ komfort ● Bedste ventilation ● Perfekt støtte

Auping sengebund har 80% åben spiralnet som sikrer den bedste ventilation. Mere end 10.000 støttepunkter som
giver unik komfort. Auping madrasser har dynamiske DPPS® fjedrer som gør det nemt at vende sig og sikrer at din
nattesøvn ikke forstyrres. Forskellige fastheder og komfortzoner i madrassen giver den perfekte støtte.
Mulighed for at vælge madrasser med en ekstra skuldre og/eller hofte zone. Der er også mulighed for at vælge en
madras med temperaturregulerende komfortlag. Ideelt for ikke at sove for varmt eller koldt.

Spar op til kr. 10.000 på en komplet
auronde dobbelt Seng!

Udsalg på aUping Udstillingsmodeller!
Vi skal gøre plads til nye auping madrasser i vores udstilling. Besøg vores
butik lige nu, og gør et kup.
ps. Vi tager gerne dine gamle madrasser retur via vores auping take
Back system®, som garanterer miljørigtig genanvendelse af materialerne
til nye produkter. auping tager ansvar for en bæredygtig fremtid.
Besøg vores butik og find din nye madrasser!
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Auronde - design Frans de la Haye.
1973

Jacobsen Møbler Løgumklostervej 145 – 6200 Aabenraa – tlf. 69 15 62 00 – www.jacobsenmobler.dk
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Bov

Din lokale håndværker
Natur

&	
  Ejendoms	
  service	
  ApS	
  

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning

Træfældning
Træfældning, Beskæring
Topkapning

Klaus Tranum
Dennis Lorenzen
Ejner Tranum

2047 5290
2758 8750
5050 8722

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

Tømrer
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning, Renovering

å	
  

Vognmandsﬁrmaet

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

Skønhedsekspert Skatspil i Padborg
holder foredrag
Padborg Skatklub har holdt
klubaften på Valdemarshus.

Skønhedseksperten
Anette Kristine Poulsen
holder torsdag den 25. februar kl. 19.00 foredrag på
Privathospitalet Kollund.
Anette Kristine Poulsen
er også blogger, og bliver
fulgt af flere tusinde læsere
dagligt.
Som forfatter og ekspert
på Go' Morgen Danmark

Gulvafslibning
Oliering - lakering

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

Nu med selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså
Mobil +45 20 22 90 40
Tlf.
+45 73 67 10 42
Fax. +45 74 67 08 40

.dk
bsen
-jaco sen.dk
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www

er hun en respekteret
skønhedsekspert, og er aktuel med en bog, der skulle
kunne give folk "super
hud".
Foredraget er arrangeret
af Vivian Hede Jacobsens
kosmetiske klinik, som har
lokaler på Privathospitalet
Kollund. 

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

1. runde
Nr 1 Hans Emil Nissen, Bov, 1365 point
Nr 2 John Nielsen, Kruså, 1012 point
Nr 3 Hans Jepsen, Bov, 968 point
2 runde
Nr 1 Benny Stensdal, Padborg, 1144 point
Nr 2 Åge Juhl, Padborg, 1189 point
Nr 3. Hans Emil Nissen, Bov, 1028 point

Skat i Holbøl
Der mødte 31 skatspillere op forleden på Holbøl
Landbohjem.
Aftenens vinder blev
Søren Duus, Aabenraa,

med 2607 point efterfulgt
af Chr. Skousen, Holbøl,
med 2154 point og Jonni
Johannsen, Kollund, med
1813 point. 

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

Semifinale
Todsbøl Sandblæsning
Porte og automatik
&murerforretning
G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g

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

● Private ● Erhverv

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

De to dansepiger, Sofie
Amalie Moshage fra
Padborg og Malika Nielsen
fra Tilst ved Aarhus
gik suverænt videre til

semifinalen lørdag aften i TV-programmet
"Danmark har Talent". 

Din Kloakmester
Nyt - Renovering - stort eller småt

Alter
Kirchenweg
83
Gejlåvej
12 · 6340 Kruså
D
24983
Handewitt
.
Tlf. +45 74670050 Mobil. +45 21914455
Gejlåvej
12 ∙ 6340 Kruså
mail@scan-agentur.dk . www.scan-agentur.dk
tlf. +45 74670050 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

Kliplev Byggeforretning ApS

Ring til Kim

Entreprenørservice

Kliplev Hovedgade 18, Kliplev · 6200 Aabenraa

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

ALT I SALG
E/
SERVIC

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Køb dine søm og
Klammer loKalt

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

Semu Luftværktøj

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

Kloakservice
V
Vognmand

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S

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

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

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

Lundtoft

Det var et hyggeligt, varmt og intenst loppemarked i Bovrup.

Loppemarked
var trækplaster
Af Gunnar Hattesen

Der var stort rykind, da
Bovrup-Varnæs Husmoder
forening holdt stort
loppemarked i hallen på
Sundeved Efterskole.

Nyt og gammelt, isenkram og tøj, legetøj og
musik på LP og CD, masser af uundværlige ting lige
fra Eva brødmaskiner til
kobbertøj og malerier fyldte
hallen.

Foto Tove Hansen

Duften af kaffe bredte sig
i hallen, mens alskens forskellige varer blev vurderet,
forhandlet og solgt.
Boller med pålæg, pølsehorn kage og kaffe, kunne
købes til rimelige penge, og
det hele var med til at skabe
en hyggelig stemning. 

Aktørerne i Kliplev er klar til årets dilettantstykke.

startede ud med “Når

Det var en hyggelig
stemning blandt de 90
deltagere i Ældre Sagen
i Lundtoft fællesspisning på Damms Gård i
Felsted.

vinteren rinder i grøft og i
grav” som fællessang.

Af Søren Frederiksen

Dilettantforeningen
Humørbomben opfører
traditionen tro årets diletantforestilling på Kliplev
Forsamlingsgaard med

Maden blev leveret fra
Holbøl Landbohjem. 

Hærværk
En Skoda Superb,
som holdt parkeret på
Varnæsvej, blev forleden
udsat for hærværk, da

Stykket byder på forviklinger, forvirringer, en
lille smule helligdom og en
masse gode grin, når aktørerne opfører ”Koks og kæberaslere i kolonihaven”. 

ukendte gerningsmænd
kastede stor flise ned på
bilen fra omkring tre meters højde.
Bilen fik beskadiget køleren og en forskærm. 

80 år
Jubilæumsfest

Tirsdag den 8. marts kl. 19.30
på Sundeved Efterskole
Det er en aften også for gemalen.

De fremmødte nød den gode
mad.
Foto Tove Hansen

Program:
Vi skal synge – spise smørrebrød

Nye aktører i Søgård
Lokale aktører går på scenen
fredag den 26. februar og
lørdag den 27. februar på
Søgård Friskole.

Igen i år har et hold af
aktører øvet sig til dilettant
i Søgård.
Stykket hedder ”Krejler
eller ej”. Gennemsnits
alderen er dalet en del, og

premiere lørdag d. 19 marts
kl 18.30 - og med genralprøve fredag d. 18 marts.
Forberedelserne kører på
højtryk, og de 10 spillere
og instruktør er ved at være
godt inde i rollerne.

Bovrup - Varnæs Husholdningsforening

Formanden Anker Olsen
bød velkommen, og Rebbøl
Spillemands Orkester

Af Helle Ehm

Foto Søren Frederiksen

Koks og kæberaslere
i kolonihaven

90 til fællesspisning i Felsted
Af Gunnar Hattesen
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det er nogle enkelte garvede
skuespillere samt nogle
purunge talenter, der udgør
årets trup.
Der opføres en fantastisk
og traditionel farce med
både sønderjysk tale, lokale
navne og stedbetegnelser.

Handlinger udfolder sig
hjemme hos Manfred og
Sørine Olsen. Manfred har
gennem årene været aktiv i
mange forskellige brancher,

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Flemming Marschall underholder
med harmonika spil.

uden den helt store succes.
Det er svært at få betalt
regningerne og kunderne
er utilfredse. Sørine får
ham til at oprette et detektivbureau og det kommer
til at gå strygende. Der er
mange opgaver at løse for
Manfred i den efterhånden
halvstore by. Til sidst bliver
alle forviklinger løst og
kærlighedslivet blomstrer
atter i byen. 

Velkommen til en hyggelig aften.
Tilmelding til Karla tlf: 5194 3414,
senest mandag den 29. februar

Bjerndrup Udviklingsråd
indkalder hermed interesserede borgere til

Infomøde og
generalforsamling
Tirsdag den 1.marts med start kl. 19.30
i Bjerndrup Forsamlingshus

Forslag til behandling sendes til
Ingolf Jørgensen via ikj@ikj-dk.dk
Alle er velkomne, men det er kun beboere
i Bjerndrup gl. skoledistrikt, der har stemmeret.
Med venlig hilsen
Udviklingsrådet
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LURPAK

Smørbar eller Saltet.
250 g
Kg pris v/1 stk. 40,00

10.MAX. 3 STK. PR.
KUNDE. HEREFTER ER
PRISEN 19.95 PR. STK

4 stærke

SILKLINE CARE
8 ruller toiletpapir eller
4 køkkenruller.
752-1080 g/4-8 stk
Max. kg pris v/1 stk. 26,60

10.-

KELLOGG’S
MORGENMAD

FIRST PRICE
SUKKER

Flere varianter
195-500 g
Max. kg pris v/1 pakke 102,56

1 kg

20.-

6.-

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

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 23. februar til og med
fredag den 26. februar 2016.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

