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TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS
Tømrer · Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Vi udfører også malerarbejde

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

✔ Fugearbejde

✔ Termoruder

✔ Tagarbejde

✔ Forsikringsskader 

✔ Vinduer og døre

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE 
TIL DEN RIGTIGE PRIS

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

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

Smørrebrødsfestival
Fredag den 18. marts kl. 18.30
Sild, solæg, smørrebrød og lune retter
Spis alt hvad du kan for kun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 158,-
Børn under 12 år  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ½ pris
AFHENTNINGSTILBUD:
Schnitzel Wiener Art med tilbehør   .  .  .  .  . kr. 130,-
Stort � ot stjerneskud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 85,- 
Hver fredag: 5 stk smørrebrød .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  125,-

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

HUSK AT

RESERVERE BORD

TILBUD GÆLDER HELE UGEN

GRÅSTEN
PADBORG

VI DROPPER 
BURÆGGENE

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00 
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36 
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

SPAR 11,25

Skrabeæg 
10 stk
Str. M/L

Pr bakke kun

10,-

spar kr. 11,25,

i boble ”VI DROPPER BURÆGGENE”

Vores dumpeprocent i teori er 0%

Køhlers Køreskole
tlf. 21489496   ∙   www.koehlers.dk

MC- kørekort
på 14 undervisningsdage

kr. 7.500,-
MC- teori i Åbenrå.

MC kørsel starter i Kværs

MC-KØREKORT

Vi har plads til selskaber op til 60 personer, når det gælder 
fødselsdag, jubilæer, kon� rmationer og receptioner. 

Toldbodgade 10, Gråsten
Telefon 7344 1000

www.CaFeodora.dk

Forret
Dejrulle fyldt med laks og rejser

Tunmousse på brød

Hovedretter
Pizza, Pasta, samt forskellige kødretter,

grøntsager, brasede karto� er,
� ødekarto� er og rosmarinkarto� er

Salatbar

Dessert
Panna Cotta eller Irish Coffee

Påske på Havnen

PRIS
PER PERSON

KR. 199,-
BØRN

UNDER 12 ÅR

KR. 99,-

Fra torsdag den 24. til mandag den 28. marts
fra kl. 12.00 til 21.00

serverer vi lækker påskebuffet

Husk at bestille bord

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

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

Nye åbningstider i SuperBrugsen Gråsten:
Vi har åbent alle ugens dage

fra kl. 7.00-20.00

Lagkagehuset har åbent mandag-fredag kl. 7.00-19.00
og lørdag-søndag kl. 7.00-18.30

P A D B O R GG R Å S T E N

SuperBrugsen Gråsten Telefon 73 65 26 00
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

SuperBrugsen Padborg Telefon 74 67 31 36
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

Coop Sild
Store glas, 400/800 g, vælg mellem 
dild, krydder, karry eller marineret

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

ET SUPER 
GODT 

TILBUD

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

Knorr sauce, pasta eller risretter
Mange varianter, frit valg

Pr pakke

995

TORSDAG, FREDAG 

OG LØRDAG I 
GRÅSTEN

FREDAG OG 

LØRDAG I PADBORG

BEMÆRK LÆKKERT 

UDVALG AF SALATER

Lækker menu til 2 
personer bestående af:

2 Lækre bøffer,
vælg mellem fl ere varianter

Salat til 2 personer,
vælg mellem fl ere varianter

Kartofl er til 2 personer
fl ere varianter

Diverse tilbehør efter frit valg
Brød

1/1 fl aske vin

Kun kr. 225,-

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO

Pr glas kun

20.,-

Bakke med 3 stk

1695

SLAGTEREN TILBYDER
Oksekød i tern eller strimler

500 gr

3995

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

TELEFON 7467 3334

Hjemmelavede 
marcipan påskeæg
Overtrukket med belgisk chokolade

Pr stk kun

2.,-

GÆLDER HELE UGEN
FRUGT/GRØNT TILBYDER

Citroner
Spanien, Kl. 1

Avokado
Spisemodne, smag forskellen
Kl. 1

MED FORSKELLIG SMAG

SPAR OP TIL

KR. 17,95 PR. GLAS

SPAR OP TIL

KR. 20,80 PR PAKKE

Coop Pålæg
Flere varianter,
bordpak, frit valg

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

FAST
lavpris

Pr pakke kun

10.,-
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 15. marts til og med lørdag den 19. marts 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

FLERE VARIANTER

DELIKATESSEN TILBYDER
Varm røget laks
Flere varianter

DELIKATESSEN TILBYDER
1 hel Spegepølse fra Als
Vælg mellem fi nthakket,
grovhakket eller salami

DELIKATESSEN TILBYDER
Frokostbakke
Nok til 2 personer, frit valg 

SLAGTEREN TILBYDER
Benløse fugle
Ca. 100 g

SLAGTEREN TILBYDER
Skaftekoteletter
Min. 200 g

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr stk kun

25,-

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr stk kun

50,-

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr stk

5995

Pr flaske kun 

35.,-

Casillero del Diablo
Chile, 75 cl., frit valg

Faxe Kondi, Pepsi, 
Nikoline eller Egekilde
150 cl, frit valg, + pant

Dit Valg skyr
Naturel, 1 kg.,
0,2% fedt

Pr stk kun

10,-

Fredags
tilbud

Pr stk kun

10,-

Torsdags
tilbud

Pr stk

20.,-
3 stk

10,-

Søndags 
tilbud 

Maks 9 liter pr kunde

X-tra mælk
Let, mini, eller 
skummetmælk

SPAR 29,95

FRIT VALG
FRIT VALG

FLERE VARIANTER

Pr stk

10.,-



4

Gudstjenester og andre aktiviteter

Torsdag den 17. marts ... kl 19.00 . . . . . . . .Menighedsrådsmøde i Kværs

Søndag den 20. marts .... kl. 14.00  . . . . . . .Afskedsgudstjeneste Gråsten Slotskirke

Afskedsgudstjeneste 
og kaffe for sognebørn

Palmesøndag prædiker 
sognepræst Jan Unold 
for sidste gang i Gråsten 
Slotskirke.
I pastoratet takke vi af 
med Jan Unold ved en 
fællesgudstjeneste i 
Slotskirken kl 14.00.
Efter gudstjenesten inviteres 
kirkegængerne på kaffe i 
Ahlmannsparken.

Palmesøndag
Søndag den 20. marts

Jesus rider på et æsel ind i 
Jerusalem og modtages som en 
konge med viftende palmeblade 
deraf navnet på dagen, hvor 
han også salves af kvinden fra 
Betania.

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

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Fjordbo, Gråsten
Prækvalifi kati on af totalentreprenører

Danske Diakonhjem etablerer Den Selvejende Insti tuti on 
Fjordbo, et bofællesskab for 16 unge udviklingshæmmede eft er 

loven om Friplejehjem. Byggeriet etableres på egen grund, 
Toft evej 17, Gråsten, direkte ud ti l Egernsund. Boligdelen 

er på 1280 m2 og serviceareal på i alt 256 m2, samt udhuse. 
Bygningen skal pælefunderes og opføres i én etage, med 

selvbærende terrændæk, lett e facader og saddeltage. Der 
er et budget for totalentreprisen på ca. 24 mio. inkl. moms. 
Kontraktperioden er med forventet start september 2016 

og med afl evering eft er ti lbudsgivers forslag. Udbuddet sker 
på baggrund af ABT93 uden ti llæg og et skitseforslag og 

myndighedsprojekt udarbejdet af bygherrerådgiver. Prospekt for 
projektet kan rekvireres ved at sende en e-mail ti l loj@kpf.dk.

Projektet udbydes i begrænset licitati on i totalentreprise 
med 5 bydende. Tildeling ti l økonomisk mest fordelagti ge 

ti lbud. Udvælgelsesmeddelelse forventes udsendt 11-
4-16 og udsendelse af udbudsmateriale forventes 
udsendt 21-4-16 med licitati on ulti mo maj 2016.

Prækvalifi kati onens ansøgning skal indeholde følgende:

• Oplysning om ansøger, CVR nr: og selskabsform.
• Serviceatt est fra erhvervs- og selskabsstyrelsen
• Oplysning om omsætning, egenkapital og resultat EBT for de seneste 3 år.
• Referenceliste over opgaver af lignende karakter og størrelse, der udført inden for seneste 5 år. 
• Aktuel karakterbog eller ti lsvarende for virksomheden.

Prækvalifi kati on sker på baggrund af følgende kriterier:

Ansøgers økonomiske, fi nansielle og tekniske kapacitet, 
med hovedvægt på teknisk kapacitet. Ved vurderingen 
af fi nansiel kapacitet vil der blive lagt vægt på en god 
soliditetsgrad og at opgaven vurderes at udgøre en 

passende andel af ansøgers omsætning. Ved vurdering af 
teknisk kapacitet indgår på den ene side referenceliste og 

karakterbog (eller ti lsvarende) og på den anden side ansøgers 

kompetencer og erfaring, idet ordregiver kan foretage en 
vurdering af kvalitet og byggeerfaringer på ti dligere udførte 

opgaver og deres relevans for den udbudte entreprise 
sammen med ansøgers nuværende tekniske kapacitet.

Prækvalifi kati onsmateriale skal afl everes digitalt 
ved fremsendelse af e-mail ti l loj@kpf.dk og være 

os i hænde senest den 4. april 2015 kl 12.00. 

Med venlig hilsen
Lone Brøndum Jørgensen

Bygherrerådgiver, Arkitekt MSc.,
loj@kpf.dk , tel. 20120540 

DANSKE DIAKONHJEM
- en holdning til omsorg

Mandag den 21. marts kl. 19.00
på Gråsten Landbrugsskole

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 vært med kaffe og kage
Efter generalforsamling foredrag ved Søren Ryge

Gråsten

General
forsamling

Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort 
i SuperBrugsens kiosk frem til den 16. marts 2016

Gæst i år 

Søren Ryge

Billetter 
afhentes 
i kasse 1

Ulsnæscentret Gråsten

Tlf. 74 65 21 11

PÅSKE - 
FERIELUKKET

Jeg ønsker alle 
en god påske 
og på gensyn

I anledning af påsken 
holder jeg lukket fra

den 21. marts - 28. marts 
begge dage inkl.

Skat i to omgange
Gråsten Skatklub har holdt skataften med 50 
deltagere, som spillede to præmierunder.

Første runde

1. Poul Henning Als, Felsted, 1437 point
2. Knud Hansen, Gråsten, 1416 point
3. Jürgen Krüger, Sønderborg. 1284 point
4. Hans Jørgen Clausen, Egernsund, 1260 point
5. Sven Eirdorf, Gråsten, 1234 point
6. Christian Hansen, Gråsten, 1216 point

Anden runde

1. Poul Henning Als, Felsted, 1338 point
2. Per Grauballe, Gråsten, 1154 point
3. Hans Peter Jessen, Kruså, 1143 point
4. Knud Hansen, Gråsten, 1124 point
5. Jens-Fredi Schulz, Kværs, 1105 point
6. Hans Jørgen Clausen, Egernsund, 1050 point.
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Lækker menu
til 6 personer

Forret:
Ananas med hønsesalat og fl utes

Hovedret:
Glaseret Hamburgerryg
Flødekartofl er
salat
Dressering

Dessert:
Hjemmelavet is
med vafl er

Bemærk pris for 6 personer

GR
ÅS

TE
N

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

Tilbudene gælder hele marts og skal afhentes senest den 1. juni 2016

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

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

Spar 55 %

Spar 44 %

Spar 36 %

Deal
Gråsten

DealGråsten

DealGråsten

DealGråsten

DealGråsten

KUN 

160,-

KUN 

380,-

Vi gentager succesen10 stk.
højtbelagte smørrebrød
Uspecifi ceret

Slagter Kurzke originale 
ringriderpølser
Vælg mellem originale eller grovhakket
Pose med 50 stk.
lige til fryseren

KUN 

275,-
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Oplag: 15.886 eks. ugentlig
Tryk: OTM Avistryk A/S 

 Følg os på Facebook

Fotograf
Tove Hansen

Mobil 
40 63 36 24

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

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

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

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

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. 
medarbejder
Bettina A.Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

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

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Tlf. 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Frydendalvej 26 A ∙ Fårhus ∙ 6330 Padborg
Tlf. 7111 5371 ∙ www.faarhus.com

Fårhus Forsamlingshus

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

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

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

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

jeres og dine muligheder!

Vi er der for Din skyld 

DANSKE DIAKONHJEM HJEMMEPLEJE
-en holdning ti l omsorg

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

www.dalsmark.dk · facebook: Danske Diakonhjem hjemmepleje

DØDSBO/FLYTTEBO KØBES
Købes. Figure.Porcelæn. Fajance. Keramik. Teak. Palisander.

Ring til JP lopper 61 35 94 53

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

Gymnaster bød foråret velkommen
Af Søren Gülck

Ahlmannsparken i 
Gråsten var fyldt til 
bristepunktet, da 
Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening 
holdt den traditions-
rige forårsopvisning 
med omkring 400 
gymnaster.

11 lokale hold samt et 
gæstehold fra Agerskov 
Ungdomsskole sørgede for 

en par timeres flot under-
holdning med musik, dans 
og bevægelse.

Forårsopvisningen er 
kulminationen på en lang 

vinters træning og øvelse 
fra de yngste til de ældste.

For mange af 

gymnasterne er forårsop-
visningen en dag man ser 
hen til, hvor fællesskabet 
og glæden ved at dyrke 
gymnastik og motionere 
kulminerer. 

Gymnaster var på gulvet for 
at vise, hvad de havde lært.

 Foto Søren Gülck
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GråMørkegrå Beige

GULVFLISE GOTEBORG OG PARIS  
• Slidstyrke 4 • Frostsikker

35,8 x 35,8 cm 11995

30,8 x 61,5 cm  13995

  
GULVFLISE IMOLA URBIKO  
• Slidstyrke 4
• Mørkegrå, grå eller beige

15 x 60 cm  23995,-
30 x 60 cm  22995,-
60 x 60 cm  23995,-
SOKKEL
• Slidstyrke 4 • 6 x 60 cm

Mørkegrå 6995,-
Grå 6995,-
Beige 8995,-

PR. M2 FRA

22995

PR. M2 FRA

119,-

 SKARP PRIS

99995

4495

MALERRULLESÆT BASIC
• 10 cm bred rulle
• Velegnet til plane overflader

4995

MALERRULLESÆT PREMIUM
• 18 cm bred rulle
• Til maling af store flader, væg og 
facade

5995

FORLÆNGERSKAFT  
• Teleskop 200 cm 
• Plastbelagt stålrør 
• Normalpris: 84,95

VÆGMALING MAT GLANS 5
• Mat, robust acrylmaling med 
maksimal dækkeevne • Bruges 
indendørs til filt, glasvæv, puds 
og beton • Kan tones i mange 
farver • Normalpris: 749,95

Priser fra

2995

SPROSSEPENSEL PREMIUM

11 mm 2995

15 mm 3995

18 mm 4995

Priser fra

14995

TRÆMALING HALVBLANK GLANS 50+
• Akrylmaling med ekstra god dække-
evne • Kan tones i mange farver

0,75 L  14995

3 L  39995

Priser fra

12995

TRÆMALING HALVMAT GLANS 20+
• Hvid akrylmaling med ekstra god 
dækkeevne

0,75 L  12995

3 L  34995

 2 x 10 
liter

SPAR
25,-

Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

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

Pr. m2 fra

11995

VÆGFLISE BASIC

19,7 x 19,7 cm  11995

97 x 97 mm  13995

47 x 47 mm  23995

Tilbudende gælder til og med fredag den 18. marts

GODE TILBUD I BYGMA GRÅSTEN
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BLIV GOLFSPILLER I
BENNIKSGAARD GOLF KLUB

 Som prøvemedlem får du følgende:
• 10 ugers prøvemedlemskab
• Undervisning 4 x 2 timer på hold
• Regel undervisning & regelprøve 

Herudover:
• Fri afbenyttelelse af drivingrange, 

putting og indspilsgreen.
• Ubegrænset spil på begynderbanen 

(9 huls bane)
• Fri bolde på drivingrange
• Gratis lån af udstyr i shoppen

SP
IL 

GO
LF

Sejrsvej 109 - 113 Rinkenæs 
6300 Gråsten - Tlf. 74 65 22 68

www.benniksgaardgolf.dk

Benniksgaard  
Golf Klub 

PRIS KUN:

799,-Kom og prøv kræfter med golf. Det er slet ikke så besværligt, som 
nogen tror. Golf er for alle og golfsporten kan faktisk være helt nede på 
jorden - selv om boldene flyver højt. Har du lyst til at teste, om golf er 
noget for dig, tilbyder vi et attraktivt prøvemedlemskab.
Vi har løbende opstart af nye hold sæsonen igennem, forhør dig i
sekretariatet hvornår holdene starter op.

Husk også vores åbent hus arrangement søndag d. 17. april, Golfens Dag. 
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Nu har Gråsten eget 
turistinformation
Af Louise Degn-Hansen

Der var stor glæde 
at spore i Gråsten og 
Nordborg mandag, da 
de nye bemandede 
turistinformationer 
åbnede. 

De nye turistinformationer 
har været ventet med 
længsel. 

I Gråsten er det ”Det 
gamle Rådhus”, der dan-
ner rammen om den nye 
turistinformation. Der 
var mødt en talstærk 
skare op til åbningen, hvor 
formanden for Gråsten 
Handelsstandsforening, 
Gunnar Hattesen tog imod 
og inviterede på lokale 
lækkerier:

”Vi får hvert eneste år 
over 100.000 turister til 
Gråsten, og vi har oplevet 
en kæmpe efterspørgsel 
efter informationer fra 
turisterne, så det er en stor 
og lykkelig dag for Gråsten, 
at vi nu får en turistinfor-
mation på det mest centrale 
sted i byen”, siger Gunnar 
Hattesen.

Turisterne skal prioriteres
Det er Erhvervsudvalget 
i Sønderborg Kommune, 
der på baggrund af et 
enigt Byråd, har bevilget 

midlerne til at drive turist-
informationerne de næste 
to år.

”Gråsten og Nordborg 
har rigtig meget at byde 
på. Også for turisterne. 
Derfor skal det naturligvis 
prioriteres, at turisterne får 
den bedst tænkelige service, 
når de er her. For turisterne 
er vi glade for og afhængige 
af, de er med til at skabe 
liv, omsætning og arbejds-
pladser – til glæde for os 
alle, siger Ole Wandahl 
Stenshøj, formand for 
erhvervsudvalget, der stod 
for begge åbninger.

Turistinformationerne 
bliver koordineret 
fra Turistbureauet i 
Sønderborg, og i højsæ-
sonen vil der være ekstra 
hænder i form af turist-
servicemedarbejdere ved 
attraktionerne samt bedre 
skiltning. 

Formand for Gråsten Handelsstandsforening, Gunnar Hattesen (th), og formand for erhvervs-
udvalget Ole Wandahl Stenshøj ved åbningen.
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FØDSELSDAG 
VI FORTSÆTTER MED DE GODE TILBUD

SUPER
TILBUD
I GRÅSTEN

HUSK AT VI 
LEVERER GRATIS

Chicago sofa
3+2 pers.

 NU 14.999,-
 SPAR 10.999,-  

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

42%
SPAR

PÅ CHICAGO SOFASÆT

 2 stk. Siena lænestole

 NU 5.999,-
  SPAR 5.999,- 

Siena lænestol 
Monteret med sort læder i dessin 
Soleda. Space sokkel i krom. 
Pris 5.999,-
Sætpris 2 stk. lænestole. 
Normalpris 11.998,-
Fodskammel. Pris 1.499,-

Ta’ 2 betal for 1Ta’ 2 betal for 150%
SPAR

PÅ 2 STK. SIENA 
LÆNESTOLE

Med de mange kombinationsmuligheder i det 
populære Mistral byggesystem er det kun fantasien, 
der sætter grænser.

DANSK
PRODUCERET -25%GØR ET 

KUP

MISTRAL

Tampa hjørnesofa
Hjørnesofa med chaiselong og open end, monteret med lysegråt stof 
i dessin Quatro. Vendbare ryg- og sædehynder med koldskumsindlæg. 
Runde metalben. L314 x D210 cm, ekskl. nakkepølle. Normalpris 10.350,- 
Nakkepølle B61 cm. Pris 499,-

32%
SPAR

PÅ TAMPA HJØRNESOFA

Tampa hjørnesofa
ekskl. nakkepølle

 NU 6.999,-
 SPAR 3.351,- 
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Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Industrivej 15, 6310 Broager 
Mobil: 29 16 61 03

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

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

Regnar Pedersen • Autoriseret VVS-installatør
Sundsnæs 21 • DK-6300 Gråsten • Telefon 7465 1865
Mobil 2028 0865 • Fax. 7465 1067 • Mail: r.pedersen-vvs@mail.tele.dk

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

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

www.ek-el.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

Tørsbøl Byg
ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993

- Murermester
- Maler
- Fliselægger
Aktuelle vinterpriser

20% rabat
ved ordrer over kr. 50.000,-

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

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

Lad os hjælpe med udlejningen. Netop nu er efterspørgslen 
efter sommerhuse stor. Kontakt os for at få en uforpligtende 
snak om, hvor stor en lejeindtægt dit sommerhus kan ind-
bringe. Lav provision ved udlejning.

10
04
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- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

Alt malerarbejde udføres
Kvalitet til tiden

CVR 34 22 35 72

Gråsten VVS / Bred VVS ApS
Ahlmannsvej 12 D · 6300 Gråsten

Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

Bred VVS ApS

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

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

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16
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Boliglån

Lige nu har Andelskassen et ekstra godt tilbud,  
hvis du skal købe din første bolig.

Kontakt Mette og hør mere!

*Låneeksempel:
Hovedstol kr. 210.826, variabel rentesats p.t. 4,45 % p.a., årlig effektiv rente p.t. 4,525 %, løbetid 20 år, mdl. ydelse kr. 
1326,27. Samlet kreditbeløb kr. 200.000, ÅOP 5,2 % og etableringsomkostninger** kr. 10.826.

**Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision (2 % af kr. 210.826) kr. 4.216, dokumentgebyr kr. 1.000, 
etablering af ejerpantebrev kr. 750, tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af 210.000 + kr. 1.660) kr. 4860, i alt 
samlede etableringsomkostninger på kr. 10.826. Forudsætter at eventuelt foranstående prioritet er hos Totalkredit samt 
almindelig kreditvurdering.

Boliglån til førstegangskøbere fra 

4,45 %*

Mette Agerley, kunderådgiver, Andelskassen i Sønderborg
Telefon 87 99 36 48 · Mail: mba@andelskassen.dk

Rønhave Plads 17 - 19 · 6400 Sønderborg 
Telefon 87 99 55 85 · www.andelskassen.dk

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219

Største udvalg • Bedste tilbud

U
ge

 1
1+
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Gråsten Fjerkræ Gårdbutik • Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten
Åbent:  Tirs. - Fre.  kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13     •     Tlf. 74 65 90 71

Der tages forbehold for trykfejl 
og udsolgte varer.

Serveringsforslag

2 stk.

100,-

Forårskylling
Fersk, normalpris 
1 stk. 59,95 kr.

½ Økologisk Lam
fra Vadehavet. 
Fersk, min. 8 kg. 1495,-

+ GRATIS

krydderi & stegetermometer

NYHED
Vandt 1. pladsen i Foodexpo News

Røget kylling
Frossen, 1 stk. 59,95 kr.

2 stk.

100,-
Saftig & delikat. Kan anvendes som alm. kylling

Åbningstider i påsken: Tirsdag d. 22.  kl.11-17
Onsdag d. 23.  kl.11-17
Lørdag  d. 26.  Lukket

G.F. Uge 11.indd   1 11-03-2016   13:46:15

BYGMA GRÅSTEN HOLDER 
ÅBENT ALLE SØN OG HELLIGDAGE
FRA 20. MARTS TIL OG MED 
16. MAJ FRA KL. 9-13 

PATIO CLEANER PLUS
• En terrassevasker til fjernelse af genstridigt 
skidt, alger og mos • Passer til alle nyere hob-
byrensere • BYGMA normalpris: 379,95
Nr. 038727

 295,-

SPAR
85,-

HØJTRYKSRENSER
C 120.6-6 X-TRA
• Pumpetryk, max.: 120 bar 
• Vandmængde, max.: 440 l/time 
• Automatisk start/stop 
• Trykregulering
Nr. 141371

NILFISK C 120 6-6 X TRA er en 
driftsikker og kompakt højtryks-
renser med enkel betjening. Den er 
god at have ved hånden, når bil, båd 
og tagrender skal have en tur.

Nil� sk-kvalitet 
til stærk pris

Skarp 
pris

 

545,-

TILBUDDET GÆLDER FRA DEN 19. MARTSNØGLEBUNDT TABT
på cykelruten Egernsund til Kruså
den 9. marts ca. kl. 16.00-17.00

Findeløn gives

HENVENDELSE GRÅSTEN AVIS

Knallert
En stor, hvid knallert af 
mærket Giantco Spartan 
blev forleden stjålet fra en 
garage på Nederbyvej i 
Rinkenæs. 

590 til dobbeltkoncert i Kværs
Af Søren Gülck

Dobbeltkoncerten i Kværs 
med På Slaget 12 og Stig 
Rossen og Vennerne blev en 
kæmpe succes.

"Det er nok den 
bedte koncert, vi har holdt 

nogensinde", siger koncer-
tens primus motor Hans 
Lenger.

Både hos publikum og 
artisterne var der lutter 
rosende ord til arrangø-
rerne, og mange var impo-
neret over den fantastiske 
akustik.

"Det er en ren fornøjelse 
at optræde her i hallen", lød 
det fra musikerne.

"Vi kunne godt have væ-
ret nogle flere. 590 tilhørere 
overværede de to koncerter, 
men vi fik til gengæld plads 
til at danse på", lyder det 
fra Hans Lenger. 

Der var høj stemning ved dobbeltkoncerten i Kværs. Foto Jimmy Christensen 
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www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

TRAPPENS 
HJEMMESERVICE
& SKORSTENSMONTØR
v/ Andreas Friis, Bomhusvej 28 - Trappen · 6300 Gråsten
Mobil: 21 72 66 40 · Mail: dres_trappen@mail.dk

Trænger din Brændeovn
- Pilleovn - Stålskorsten mv.

til eftersyn eller udskiftning
Så kontakt din lokale skorstensmontør

Vi har altid et godt tilbud 
og en god rabat der er 
til at lune sig på

Husk!
Hos os er vejledning 
og gode råd gratis, 
og så er du er ikke 
glemt efter købet.

Vi lever udelukkende 

af tilfredse kunder

Staten giver fortsat 
skrotningspræmie 
på kr. 2.000,- 
for din gamle 
brændeovn, hvis 
den er fra før 1990

Hus og Have
Temasider

Veromontage v/ Allan Venderby ∙ Tlf.: 61742365 ∙ email: allan@veromontage.dk

Nomineret 
til årets 

håndværker

Køb din alarm eller 
videoovervågning kontant og få

10% rabat
eller køb rentefrit over 12 mdr

Hold dig i form uanset alder
Af Søren Gülck

Alder bør ikke være 
nogen hindring for at 
holde sig i god form.

Sådan lyder det fra den 
snart 70-årige Orla 
Støvring fra Gråsten, 
som hver uge løber 40 
kilometer.

Orla Støvring begyndte 

for alvor at løbe, da han for 
syv år siden gik på efterløn. 

”Jeg ville have noget ud 
at sit otium. Jeg indså, at 
efter 40 år på kontor, måtte 
jeg til at motionere, hvis 
jeg ville holde mig i gang”, 
fortæller den veltrænede 
Orla Støvring, som meldte 
sig ind i Gråsten Løbeklub. 
Han lagde i begyndelsen 
forsigtigt ud, så kroppen og 

ikke mindst benene kunne 
sig vende sig til at komme 
på fysisk arbejde igen. 

”Det var hårdt og 100 
meter let løb var noget af 
en bedrift”, erindrer Orla 
Støvring, som indså, at der 
vist skulle tålmodighed til, 
hvis han virkelig skulle i 
form.

Fire maratonløb
I et par år trænede han fire 
gange om ugen, men så 
viste resultaterne sig også. 

Igennem de sidste 7 år 
har Orla Støvring gen-
nemført ikke færre end fire 

maratonløb samt et utal af 
halvmaraton. 

”For mig er løb blevet 
en livsstil. Jeg har indset, 
at det aldrig er for sent 
at komme i gang med at 
motionere”, siger Orla 
Støvring, der i dag er in-
struktør i løbeklubben.

Lørdag den 19. marts 
kl. 10.00 har Gråsten 
Løbeklub arrangeret et løb 
med start fra roklubben i 
Gråsten. 

Løbet er arrangeret i 
anledning af Orla Støvrings 
70 års fødselsdag, og alle er 
velkommen. 

Orla Støvring er på vej mod de 70 år i topform. Han har gennemført fire maratonløb.
 Foto Søren Gülck
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Godt Nytår

KFN-Keramik Gråsten ApS · Sundsnæs 6a · Ulsnæs · Tl f.74650316
KFN Keramik ApS · Sundsnæs 6a, Ulsnæs · Tlf. 7465 0316

Hvis du skal ha’ noget klinket

www.kfn-keramik.dk

KÆMPE LAGERSALG
Vi skal rydde op og sælger nu ud 
af vores store lagerbeholdning

Kom og gør et rent priskup på

GULVSKIFER - KERAMISKE FLISER
OG KLINKER TIL GULV OG VÆG
I GOD KVALITET

Stort udvalg af klinker, 
skifer og granit - høj kvalitet 
- professionel rådgivning - 

forbrugsmaterialer og værktøj

455252

KLARGØR

Kom ind i butikken, og hør nærmere.

455252

Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

6300 Gråsten

Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

KLARGØR

Kom ind i butikken, og hør nærmere.

455252

Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

6300 Gråsten

Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

KLARGØR

Kom ind i butikken, og hør nærmere.

455252

Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

6300 Gråsten

Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

KLARGØR

Kom ind i butikken, og hør nærmere.

455252

Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

6300 Gråsten

Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

Start dit påskeprojekt
i din lokale Flügger farver

30% på Flutex 5 og Flutex 10
Gælder 5 og 10 liters spande. 

F. eks. 10 ltr.
Flutex 5, hvid.

Normalpris 995,-

Nu kun 69650

v/ HC Sahl ∙ Tlf. 23 67 70 45

TØMRER/SNEDKER
OM-, NY- OG TILBYGNINGER

DØRE/VINDUER
TERMORUDER

KØKKENMONTERING

Laminering af ruder
Mekanisk indbrudssikring

Dirkefrie låse
Indbrudssikre gitreAlgerne slår til igen

Af Søren Gülck

Efter en lang vinter er 
det atter tid til at gå i 
haven og nyde det gode 
friluftsliv. 

Flere får sig dog en over-
raskelse, når de opdager, at 
det faktisk er blevet grønt 
på tage, fliser og vægge. 

Algerne har slået til igen, 
og har i denne vinter haft 
særdeles gode vækstbetin-
gelser. I fred og ro har de 
kunnet sætte sig mange 
steder. Pænt er det ikke og 

hvis de ikke bliver fjernet, 
vil de på kort tid begynde 
at nedbryde stort set alt, 
hvad de har sat sig på.

Fliser og træ terrasser kan 
blive særdeles glatte i vådt 
vejr og ligefrem udgøre en 
risiko.

Tagplader og murværk 
kan også blive nedbrudt og 
mos og pest vil gro i hele 
puder.

Tidlig behandling
Jakob Skott, der er indeha-
ver af Gråsten Algeservice, 
har specialiseret sig i at 

bekæmper alle former for 
begroninger.

”Det er vigtigt, at man 
behandler algerne tidligt 
på året eller når de første 
alger viser sig. Ofte kan 
man så nøjes med at sprøjte 
og lade regnen klare resten. 
Kraftigere begroninger ren-
ses med højtryksrenser, og 
imprægneres efterfølgende. 
Det gælder især flisebelæg-
ninger af beton. Derefter 
kræves der kun lidt vedli-
geholdelse for at bevare de 
flotte og pæne overflader”, 
forklarer Jakob Skott. 

Jacob Skott har specialiseret sig i at fjerne alger fra tage, fliser og vægge. Foto Søren Gülck       
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TILBYGNING
OMBYGNINGER
REPARATIONER

NYBYG

v/Verner Lund 
Velkær 16, Gl. Skovbøl 6200 Aabenraa 

MOBIL 24 45 18 90
velkaertomrer@lund.mail.dk

VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessens Eftf.

Claus: 20 19 81 58 • Kjeld: 20 19 81 59 • Lager direkte: 28 26 16 51

Ulsnæs 21
6300 GråstenÅBENT FOR SELVBETJENING

ALLE DAGE
HELE DØGNET Eg

en
æ
s

Ulsnæs

DANFOSS

Ulsnæs

VI SKIFTER NAVN
Derfor indbyder vi til

ÅBENT HUS
Skærstorsdag den 24. marts

kl. 10.00 - 15.00
HVOR VI AFSLØRER
VORES NYE NAVN

Vi har hyret en pølsevogn, sørget 
for øl og vand og slush ice og en 
hoppeborg til alle de kære børn

Kværsløkke 8 · 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 92 46

www.ktmaskiner.dk
info@ktmaskiner.dk

HAVETRAKTOR 175/42” HYDRO 
Briggs & Stratton Intek Series 175 AVS motor 500 ccm
9,2 kW med tryksmøring og oliefi lter.
Trinløs hydrostatisk aluminiumsgearkasse,
håndbetjent. 42” 107 cm stor klipper inkl. bioklip.
Bagdæk 18 x 9-8”. 11” sæde.  
(Vejl. udsalgspris 16.995,-)

KR. 15.995,-
Inkl. Moms

Excl. Moms kr. 12.796,-

KaffeSalon med flot udsigt
Af Gunnar Hattesen

Der var et stort rykind 
af gæster, da antikvi-
tetsforretningen ViKaLi 
mandag eftermiddag 
slog dørene op til en ny 
KaffeSalon i Gråsten.  

Det skete til lyden af glade 
New Orleans jazz-toner fra 
Hans Jørn Wolff All Star 
Jazzband.

KaffeSalon’en har udsigt 
ud over Gråsten Slotssø. 

Her vil man kunne få en 
god kop kaffe eller te, even-
tuelt ledsaget af lækre kager 
eller småkager. Ved særlige 
lejligheder vil det også være 
muligt at få en kop varm 
kakao.

”Det er vigtigt for os, at 
KaffeSalonen har en rolig 
atmosfære, hvor tilværelsen 
kan nydes i ro og mag og 
uden stress”, siger indeha-
veren Lise Guldberg, som 

lægger vægt på, at kun-
derne får en god oplevelse i 
KaffeSalonen.

”Derfor lægger vi vægt på, 
at kaffen er frisklavet, at ka-
gerne er varieret og friske, 
ligesom vi lægger vægt på, 
at man oplever en rolig og 
afslappet atmosfære”, lyder 
det fra Lise Guldberg.

KaffeSalonen har åbent 
mandag–fredag kl. 11.00 
- 16.00. 

Lise Guldberg glæder sig over åbningen af den nye KaffeSalon i Gråsten, hvor gæsterne kan 
nyde udsigten ud over Slotssøen. Fotos Søren Gülck
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Åbenråvej 41 Holbøl
6340 Kruså

Tlf: 28 18 80 77
mpmaler6340@gmail.com

Monika Petersen
Malermester

Tilbud

Det er begyndt 
at dufte af forår

Få din stue, værelse 
eller lignende malet

(maks 30 m2)
incl. arbejdstid og materialer

for kr. 4500,-
Flügger Flutex 5 - valgfrie farver

Tilbuddet gælder ved bestilling senest den 30. april

Hus og Have Temasider

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning
Græsslåning
Ukrudtsbekæmpelse

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

Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum 2047 5290
Ejner Tranum 5050 8722 www.LTnatur.dk

Få lavet en
sommeraftale & vi

kommer helt automatisk
og vedligeholder haven
hele sommeren så den

altid fremstår
ren & pæn.

Algebehandling
Tag, Facader & belægninger
inkl. imprægnering

Ny
he

d

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

Ingen sten er hverken 
for stor eller lille

- kun fantasien
sætter grænser!

Stenhuggeriet parat 
med nye tiltag
Af Ditte Vennits Nielsen

Peter Ehlert har igen-
nem de 10 år han har 
drevet stenhuggeriet 
tæt ved hovedvejen ved 
Holbøl Mark fundet på 
mange nye sjove tiltag.

90% af hans arbejde går 
med at lave gravsten, men 
de sidste 10% bryder han 
gerne hjernen med at 
fremstille skulpturer i glas 
og granitborde med en grill 
i midten. Hvis han da ikke 
lige etablerer en dyrekirke-
gård, som blev en realitet 
for 2 år siden og er en skøn 
plet, hvor folks kæledyr kan 

blive stedt til hvile i en kiste 
eller urne med en rigtig 
gravplads.

Kreativ med sten
Ehlert ”stone”, som han 
kaldes, er utrolig kreativ 
med sine sten, og der er 
ingen opgaver, der ikke kan 
løses. ”Den nye trend med 
at bygge naturglas ind i 
sten er yderst populært, og 
det er fantastisk spændende 
at arbejde med, da lyset 
bryder glasset og får en 
masse skønne farver frem, 
som han viser på billedet. 
Det har været vældigt 
populært i udlandet, og jeg 
er nu i fuld gang med at 

videreudvikle denne trend”, 
fortæller en ivrig Peter 
Ehlert. 

De mange flotte sten, 
der pryder pladsen, er 
alt fra helt små, som kan 
bruges som bunddække til 
kæmpe store sten, hvor der 
kan indhugges navnet på 
en gård, institution eller 
lignende.

”Jeg har tegnet mange 
sjove ting på sten såsom 
en mink, en høne eller 
endda bier”, fortæller 
Peter Ehlert, som også 
fremstiller vindueskarme og 
køkkenbordplader.

For Peter Ehlert gælder 
det om at opfylde kunder-
nes behov uanset hvor stort, 
tungt eller besværligt det 
er. 

Stenhugger Peter Ehlert er 
utrolig kreativ med sine sten. 
Den nye trend er at bygge 
naturglas ind i sten.

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

Forårstilbud på træ� is

Alt i levering af sten, skærver, grus, sand, stenmel m.m.
Etablering af ridebaner, sandpuder, udgravninger 

af søer og vandløbssikring m.m.

v/ August Hansen

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

Trænger huset til maling?
inde
eller ude

DANSKE MALERMESTRE

Forårets
lys afslører 

det
Ring til Maler Ihle

og hør nærmere,

det er ikke så dyrt 

som du tror!

Hus og Have Temasider

for Private Virksomheder Landbrug
Beskæring – træfældning og stubfræsning. 

Fliseanlæg – belægning etc. Fjernelse af 
haveaffald. Blomster, planter, træer, hæk

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

RING 7460 8186 eller 2429 0631

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså

uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

Alt haveavearbejde udføres

BovAvis
BovAvisBovAvis

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

aabenraa Skibbroen 28, 6200 aabenraa
røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

røDekro Hærvejen 73, 6230 rødekro
paDborg Frøslevvej 38, 6330 padborg

post@kirstenogrejner.dk - www.kirstenogrejner.dk

Begravelsesforretningen
Kirsten  &  rejner
ved Kirsten Madsen

• Respekt
• Ydmyghed
• Ansvarlighed

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

 

Håndværkerfradraget gælder stadigt
Af Ditte Vennits Nielsen

Per Ihle er den gode 
gamle og stabile hånd-
værker inden for sit 
malerfag.

Med sine 24 års erfaring, 
gode humør og røde kinder 
er det for kunderne skønt at 
få besøg af Per Ihle. Hvad 
enten det drejer sig om ude- 
eller indearbejde eller store 
eller små ting. 

Per Ihle har i sin lange 
karriere udlært 5 lærlinge, 
og han har fast 2 svende og 

1 lærling ansat og i højsæ-
sonen er der plads til endnu 
en svend. De fleste af Per 
Ihles ansatte er piger, for de 
har et rigtigt godt håndelag 
til den sidste finish og er 
nok lidt mere tålmodige. 

Per Ihle har haft mange 
sjove opgaver i sit lange 
virke, bl.a. har han malet 

kirkebænkene i Holbøl 
Kirke og Bov Kirke.

En ting der vakte stor 
opsigt, var for 2 år siden, 
da han malede Piet Hein 
skulpturen Lyren. Han 

havde lejet en stor kranvogn 
og hang nærmest i det fri, 
mens egerne i hjulet blev 
sprøjtemalet. Det gav lange 
køer i rundkørslen og flere 

medier dukkede op og tog 
billeder.

”Når man bestiller 
et malerarbejde, er det 
vigtigt at ”Det blå M” er 
med i logoet. Det betyder 

nemlig garanti inden for 
Danske Malermestre. Det 
er også værd at pointere, at 
håndværkerfradraget stadig 
gælder for malerarbejde”, 
siger Per Ihle, som opfor-
drer kunderne til at ringe 
og høre nærmere herom. 

Malermester Per Ihle har i 
24 år drevet malerfirma med 
udgangspunkt i Holbøl.

 Foto Ditte Vennits Nielsen 
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www.karsteniwersen.dk

Fem veje til den  
perfekte græsplæne  

– uden arbejde
 Kom ind til os og hør hvordan!

Automower® 305
Til græsplæner på op til 500 m2.
Vejl. udsalgspris 10.995,–

Automower® 220 AC
Til græsplæner på op til 1800 m2.
Vejl. udsalgspris 14.995,–

Automower® 230 ACX
Til græsplæner på op til 3000 m2.
Vejl. udsalgspris 19.995,–

Automower® Solar Hybrid
Til græsplæner på op til 2200 m2.
Vejl. udsalgspris 19.995,–

Automower® 265 ACX
Til græsplæner på op til 6000 m2.
Vejl. udsalgspris 31.995,–

Få styr på dine udearealer...
• Forårsklargøring
• Pleje og vedligehold
• Græsklipning
• Træfældning, samt
 sikkerheds-/sundhedsbeskæring
• Stubfræsning
• Fejning
• Giv græsplænen nyt liv - 
 få fjernet mosset
• Drænarbjde samt
 regnvandshåndtering

Skal der ske noget nyt!
• Nye blomster og buske
• Haverum
• Ny græsplæne
• Ny terrasse eller indkørsel

Skovglimt 6, 6340 Kruså
Tlf.: 74 57 51 79 / Mobil: 40 56 51 78
info@naturpleje.com og www.naturpleje.com

Hus og Have Temasider

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

Effektiv algebehandling
af tage på max 300 kvm

Normalpris kr. 1495,- 

for kun

kr. 995,-
alt inkl.

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

Grønt er godt,
men ikke på huset

Få iværksat en effektiv 
algebehandling nu af tag, gavle, 

facade og belægninger mv.

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott JAKOB SKOTT

nu på 4. sæson i Gråsten

HUSK
Vi renser også fl iser og tilbyder imprægnering

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

Selv-afhenter-plads
Skovglimt 1, 6340 Kruså

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

Hus og Have og Forår
Af Ditte Vennits Nielsen

Så er tiden gudskelov 
igen kommet, hvor 
man har lyst til at gøre 
nogen nye tiltag både i 
huset og i haven.

Solen skinner mere, og de 
mørke tider vender til de 
lysere. De douche farver 
er atter på mode, og folk 
er vilde med terracotta 
nuancerne, som stammer 
fra de sydlige lande. Der 
må gerne indgå mønstre og 
flere farvespil sammensat af 
forskellige typer materialer.

I haven var det førhen 

granit og vand, der var på 
mode. Nu er det granit, na-
turglas og vand, som er den 
helt store dille. Naturglasset 
gør de kolde sten mere 
levende og fascinerende, og 

det ser fantastisk godt ud 
i haverne med sollyset, der 
fanges i glasset. 

I de to næste uger kan 
man finde inspiration i 
Gråsten Avis og Bov Avis. 

Tysk konfirmation i Gråsten
Palmesøndag, den 20. 
marts kl. 10.30 er der 
tysk konfirmation i 
Gråsten Slotskirke.

Følgende konfirmander skal konfirmeres:
Amminah Catharina Hoeck (Egernsund/Ekensund)
Janni Nicolaisen (Gråsten/Gravenstein)
Laura Juhl Hansen (Egernsund/Ekensund)
Lisa Staadsen Petersen (Gråsten/Gravenstein)
Lærke Fog Jensen (Broager/Broacker)
Zoe Freudendahl Hansen Andresen (Gråsten/Gravenstein)
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Sæt kryds
 Tillykke uden foto max. 25 ord  ..........................  60 kr.
 Tillykke med foto max 25 ord  ..........................  100 kr.

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

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:
................................................................................
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Vigtigt: Skal udfyldes, men kommer ikke i avisen.
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
..................................................................................
..................................................................................
Skal være os i hænde senest fredag kl. 18 før indrykningen. 
Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk eller 
afl everes i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

TILLYKKE

GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE
Søndag den 20. marts kl. 14.00

ved Jan Unold

ADSBØL KIRKE
Søndag den 20. marts

Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 10.30

ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 11.00

ved Irene Engelstad. 

KVÆRS KIRKE
Søndag den 20. marts

Ingen gudstjeneste

NYBØL KIRKE
Søndag den 20. marts

Der henvises til nabosognene

RINKENÆS KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 10.30

ved Marianne Østergård.
Påskefrokost i kon� rmandstuen e� er gudstjenesten

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 10.30

ved Vibeke von Oldenburg.
Børnegudstjeneste med påskeæg i Mindelunden

ULLERUP KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE
20.03.2016, 10.30 Uhr, Kon� rmation in Gravenstein

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13

Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

Vi modtager gerne tøj, bøger, 
møbler og andre ting

Afhentning og udbringning efter aftale

Kære Peter
Hjertelig tillykke med din 60 år fødselsdag den 20. marts.

Samtidig et stort tillykke med dit 
40 års jubilæum som ansat ved skoven.

Kærlig hilsen
Din kone, børn, svigerbørn, og børnebørn

Besøg på Brundlund slot
for at se udstillingen med Egernsundmalerne

”Med parasol og pensel” Guide Hans Lassen.
Fredag den 15. april 13.30 til 16.00

Samkørsel fra Ahlmannsparken kl. 13.00

Pris pr. pers. ved gruppe på min. 10 er kr. 40,- 
alternativt pris med kaffe og kage kr. 85,-

Tilmelding til Anita Olinsson tlf. 2392 4746 
tirsdag 15. marts til senest 8. april

Ældre Sagens ferierejse til Mosel
Der er stadig få ledige pladser på Ældre Sagens ferierejse

18. – 22. september 2016 til Mosel
Bestil brochure for snarlig tilmelding.

Ebbe Johansen, tlf. 4011 7604 eller ej@danskill.dk

Søndagscafé
Søndag den 4. april kl. 12.00 – 14.00

i Ahlmannsparken Gråsten.
Dagens middag: Wienerschnitzel / med brasede karto� er

1 glas vin, øl eller vand og 1 kop kaffe

Pris kr. 80,-

For 60+ der ønsker at hygge sig og spise sammen med andre.

TILMELDING SENEST DEN 29. MARTS
Til Anne Køcks tlf . 2334 0905

Gråsten

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

”GÅ” HOLDET I GIG 
- ER STADIG I GANG 

- og du kan stadig nå at gå med
Vi er et hold af ældre, der går tur. Vi går i 2 grupper, så 

du kan være med, uanset hvor hurtig du kan gå.
Har du lyst til at gå med, så mød op eller 

kontakt os. Vi glæder os til at se dig.

TORSDAG KL. 9.30 – 11.00
I P-PLADSEN V/ AHLMANNSPARKEN

Lisbeth Christensen tlf. 75 65 49 06
Anne Marie Petersen tlf. 73 65 30 06

afholder

Generalforsamling
Søndag den 17. april kl. 10.00
i klublokalet, Ahlmannsparken

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen

GRÅSTEN
BILLARD CLUB

GRÅSTEN 
BOLDKLUB

Der afholdes

Ordinær 
Generalforsamling

MANDAG D. 21. MARTS KL. 19.30
I KLUBLOKALET PÅ ÅRSBJERG

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi skal bl.a forholde os til forslag om vedtægtsændringer

samt udvidet Samarbejdsaftale med FC 
Sønderborg ang. U – 13 drenge.

Der er også plads til et par nye bestyrelsesmedlemmer.
Andre forslag der ønskes behandlet skal være formanden 

i hænde senest 14. marts
på mail : mogenshansen@bbsyd.dk

På gensyn
Bestyrelsen

Gråsten Idræts- og Gymnastikforening

ALTETIK FOR BØRN
Har du lyst til at udfordre dig selv i disciplinerne 

længdespring, løb, boldkast, kuglestød, spydkast 
og højdespring er atletik vejen frem.

Der er plads til både nybegyndere og øvede.
Vi giver dig mulighed for at få dig rørt på en 

sjov måde sammen med andre og mulighed for 
at konkurrere mod dig selv i form af, gennem 

træningen, at forbedre dine personlige rekorder
I løbet af sæsonen er vi med til diverse stævner.
Hilsen fra Else, Egon, Benjamin, Karuna, Santhya

START:
TIRSDAG DEN 29. MARTS 2016 KL. 17.00 -18.00

I GRÅSTEN SKOLES GYMNASTIKSAL
Derefter trænes der om mandagen på Stadion 

ved Gråsten skolen fra kl. 17.00 – 18.30.

MANDAG DEN 4. APRIL 2016 ER VI 
OGSÅ I GYMNASTIKSALEN.

Kontingent kr. 375,- inkl. stævnegebyrer.
Dog bliver der en egenbetaling for de børn som 

deltager i Landsmesterskaber for børn på kr. 250,-
Tilmelding foregår via vores hjemmeside 

– www.gig-graasten.dk

afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 31. marts kl. 19.00

på Gråsten Landbrugsskole, (Naturskolen),
Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt – Bestyrelsen www.ffkk.org
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Gråsten 
Bedemandsforretning

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

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og opmærksomhed ved

Lydia Jensen’s
bisættelse

En særlig tak for kærlig pleje
Aksel Mark Jensen og familie

Min kære hustru
mor, svigermor, mormor og oldemor

Helga Jakobsen
* 29. april 1924    † 10. marts 2016

er stille sovet ind

Valdemar
Birte og Jørgen

Børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted torsdag den 17. marts
kl. 13.00 fra Rinkenæs Korskirke

Min kære mand, vores kære far, svigerfar, 
morfar, farfar, bedstefar og oldefar

Friedrich Ernst Christiansen
* 6.4.1926 i Brobøl † 10.3.2016 i Gråsten

er stille sovet ind
Grethe Christiansen

Gerda, Jens, Johan og familie
Bisættelsen fi nder sted fra Ullerup Kirke torsdag d. 17.3. kl. 11.00

Efter bisættelsen er der mindesamvær på Ballebro Færgekro

Lotte Heise: Selvfølgelig 
skal hun bo hos mig
Af Gunnar Hattesen

Lotte Heise kan gå fra 
brødrister til isblok på 
et sekund. Hun kan 
råbe højt og skælde 
ud på læger, sygeple-
jersker og kommunale 
embedsfolk. 

Med sit lange lyse hår, 
hvide kjole, slanke krop 
og en flaske vand i hånden 
optrådte hun veloplagt 
foran 200 mennesker i 
Ahlmannsparken, som op-
levede lidt af Lotte Heises 
iltre temperament.

Og her fortalte hun om, 
hvordan det havde været 
at bo sammen med sin 
handicappede mor i tre og 
et halvt år.

Lotte Heises mor fik i 
februar 2011 en blodprop 
i hjernen, der gjorde hende 
lam i højre side. Samtidig 
mistede hun evnen til at 
tale.

"Det betød, at min 
superseje mor fra at være et 
normalt fungerende men-
neske ikke kunne ret meget 
selv. Samtidig mistede hun 
evnen til at tale. Hun for-
står alt, men udtrykker sig 
umådelig begrænset. Det 
mentale fængsel, synes jeg, 
var så synd for hende, at jeg 
lejede et hus i Aarhus, hvor 
hun kunne bo sammen 
og mine dengang 14-årige 
tvillinge-drenge", fortalte 

en sprudlende og hurtigt 
snakkende Lotte Heise, 
som uddelte pisk til kom-
munale embedsfolk, fordi 
hendes mor ikke havde fået 

den hjælp, hun ifølge dat-
teren havde brug for.

"Jeg brokker mig bare 
højlydt", sagde Lotte Heise, 
som aldrig kommer til at 
holde op med at råbe højt.

"Det har været en lang, 
svær, anstrengende, men 
også livsgivende og smuk 
rejse. Vi har grinet, grædt 
og kæmpet, og det har 
været det hele værd", 
sagde Lotte Heise, hvis mor 
siden marts sidste år har 
boet i en beskyttet bolig i 
Gentofte. 

Lotte Heise tryllebandt tilhørerne med sin personlige beretning om livet med sin handicappede 
mor, der fik en blodprop, oplevede lammelse og mistede sit sprog. Foto Tove Hansen
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Gråsten Boldklub

Fodboldtræning
Forår 2016  -  Fodbold for alle

Årgang Trænere Telefon Tidspunkt Start
NYT.U 6, fælles
Årgang 2010

Christoffer Mortensen
??

26784600 Onsdag
17.00 – 17.45

Onsdag
11. april

U7, fælles
årgang 2009

Allan Svendgaard
John Nicolaisen

24474209
22739294

Mandag
17.30 – 18.30

Mandag
4. april

U8, fælles
årgang 2008

Søren Jonasson
Andreas Thomsen Nør

30298805
25310046

Mandag og onsdag
17.30 – 18.30

Mandag
4. april

U9, drenge
årgang 2007

HC Sahl
Christian Frantzen
Martin Blindbæk

23677045

51241464
Tirsdag og torsdag

17.30 – 18.30
Tirsdag
29. marts

U9, piger
årgang 2007

Martin Tambor
Ida H. Komischke
Thomas Jørgensen

51513789
21283538
22398897

Mandag og onsdag
17.00 – 18.30

Mandag
4. april

U10, drenge
årgang 2006

Michael Jessen
Kim Møller

22524610
29927651

Mandag og onsdag
17.00 – 18.15

Onsdag
30. marts

U10, piger
årgang 2006

Martin Tambor
Ida H. Komischke
Thomas T. Jørgensen

51513789
21283538
22398897

Mandag og onsdag
17.00 – 18.30

Mandag
4. april

U11, drenge
årgang 2005

Keno Lange
Anders Petersen
Christoffer Jensen

53219700
22801581 Tirsdag og torsdag

16.30 - 18.15
Tirsdag
29. marts

U11, piger
årgang 2005

Martin Tambor
Ida H. Komischke
Thomas T. Jørgensen

51513789
21283538
22398897

Man og onsdag
17.00 – 18.30

Tirsdag
4. august

U12, drenge
årgang 2004

Bo Hagge
Sabu Pedersen
Morten Killemose

22922897
61467496
28551439

Mandag og onsdag 
17.00 – 19.00

Onsdag
30. marts

U12, piger
årgang 2004

Carsten Nielsen
Thomas Christensen

40870681
51271050

Mandag og onsdag
18.00 – 19.30

Onsdag
30. marts

U13, drenge
årgang 2003
i samar. med BUI

Bo Mortensen
Tore Josupeit (BUI)

28779806 Mandag i Broager - 
tirsdag i Gråsten

17.15 – 18.45
Tirsdag
29. marts

U13, piger
årgang 2003

Bo Franson
Henrik Kolmos

24816339
25889265

Mandag og torsdag 
17.00 – 18.30

Torsdag
31. marts

U14, drenge
årgang 2002

Roger Meijers
Karuna Karunanithy

29667415
22553608

Tirsdag og torsdag 
17.30 – 19.00

Torsdag
31. marts

U14, piger
2002

Ditte Veng
Cathrine Semrau
Rikke F. Petersen

29104810
23989104
29899262

 Mandag og torsdag
17.00 – 18.15

Torsdag
31. marts

U 15, piger
årg. 2001

Michael Kuhrt
Merete Hansen

71722905
29899262

Mandag og onsdag
18.00 – 19.15

Onsdag
30. marts

U15, drenge
årgang 2001

Allan Sørensen
Finn Skov Hansen

20670555
24269061

Mandag og onsdag
18.00 - 19.30

Onsdag
30. marts

U16, drenge
årgang 2000 Henrik Olesen 25698016 Tirsdag og torsdag

18.30 – 20.00
Er i gang.
Indtil 29.marts 
dog kl.17.00

U17 – piger 
Årg. 1999 og 2000 Mogens Hansen 61316142 Tirsdag og torsdag

18.30 – 20.00
Er i gang. Ring 
for tidspunkt

NYT. Damer – 
fodbold� tness
Født før 1998

Anders Petersen 22801581 Mandag
19.30 – 20.30

Mandag
2. maj

Herresenior og U - 19
født 1999 og tidligere

Per Hansen
Michael Jessen

20996833
22524610

Tirsdag - torsdag
19.00 - 20.30 Er i gang

Old boys +35 år
Superveteraner
 + 43 år

HC Sahl
Paul Petersen
Klaus Schou

23677045
51352918
24658242

Søndag 
10.30 – 11.45

Kamp onsdag 
eller torsdag

Træner hele året
NYT. Grand master
+ 55 år (7- mands)

Mogens Hansen 61316142 Søndag
10.30

Kamp mandag
sammen med 
Supervet

Al træning foregår på Årsbjerg, Buskmosevej 2 , Gråsten 
Til evt. nye medlemmer.
Det er uden forpligtigelse at træne med i 14 dage for at se, om klubben/ 
holdet er noget for dig.
På klubbens vegne. 
Mogens Hansen – formand 61316142 eller 74652503

Kom til

KVINDEMESSE
Fredag den 1. april kl. 19.00-22.00

i Ahlmannsparken i Gråsten
Se og oplev DR’s stjerneskud

Emil Thorup
som er aftenens konferencier

Modeopvisning
På catwalken præsenteres den nyeste forårsmode

med de sidste nye trends og farver

Oplev stande med fokus på

Livstil, krop, sundhed, livskvalitet, mode og styling
Michael Vogensen og Duo underholder

Gråsten Fitness viser cross dance
Kom og smag sense kost

I løbet af aftenen uddeles 300 goodiebags
Billetter kr. 150,- og kan købes hos Gråsten Boghandel, Matas i Gråsten, Husets Frisør, 

Sönnichsen Ure & Smykker, Nyform i Kruså og Hermann & Sögaard i Padborg

Hyggelig forårsfest i 
Gråsten 
Af Søren Gülck

Gråsten og Omegns 
Pensionistforening 
samlede godt 60 

medlemmer til forårsfest i 
Ahlmannsparken.

Efter en god middag var 
der amerikansk lotteri med 
gode præmier og dagen 

sluttede med en svingom til 
herlig harmonikamusik og 
fuglesang. 

Stemningen var i top ved forårsfest i Gråsten og Omegns Pensionistforening.
 Foto Søren Gülck 
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Broager Lokalbestyrelse

KROLF STARTER PÅ BANEN, RINGRIDERPLADSEN.
5. april kl. 09.30. Der spilles tirsdage fra kl. 09.30 – 12.00 og torsdage fra
kl. 14.30 – 17.00. Spørgsmål kan rettes til Grete Zachariassen tlf. 7444 1136 eller 
Anne Kathrine Nygaard tlf. 7444 2952. Deltagerbetaling for sæson kr. 150,00 som 
betales ved start. Tilmelding ikke nødvendig – VEL MØDT PÅ KROLFBANEN.

PETANQUE STARTER PÅ BANEN, RINGRIDERPLADSEN.
6. april kl. 09.30. Aftenholdet samme dag kl. 18.00. Derefter onsdage på samme 
tider. Spørgsmål kan rettes til Viggo Møller tlf. 7444 1089 eller Bent Lauridsen 
tlf. 7444 0540 om formiddagsholdet og Helge Ravn Christensen tlf. 2393 8618 
om aftenholdet. Deltagerbetaling kr. 150,00 for sæson som betales ved start. 
Tilmelding ikke nødvendig – VEL MØDT PÅ PETANQUEBANEN.

MINIGOLF STARTER PÅ BANEGOLFBANEN, RINGRIDERPLADSEN.
7. april kl. 14.00. Der spilles på samme tid torsdage. Spørgsmål kan rettes til
Erik Ballesgaard tlf. 7444 1257. Deltagerbetaling kr. 200,00 for sæson som 
betales ved start. Tilmelding ikke nødvendig – VEL MØDT PÅ BROAGER 
BANEGOLFS BANE.

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS. 

Næste annonce forventes uge 13 her i Gråsten Avis.

DIN SUNDHEDSPARTNER
Jane Gottlieb
Steen Gottlieb

Telefon 22 94 94 09

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

- din lokale cykelhandler

Telefon 74 44 94 09

Broager Lokalbestyrelse

VINSMAGNING KERNEHUSET, BROAGER PLEJECENTER.
4. april kl. 18.30. Lokaleadgang fra kl. 18.00. Der er adgang fra såvel Møllegade 
som Vesterdalen. Vinkonsulenten fra Top Vine, Esbjerg, præsenterer 1 hvidvin, 
1 rosévin, 5 rødvine og 1 portvin samtidig med smagsprøver af vinene. Dertil 
kiks, ost m.m. Alt tilbehør som glas, tallerkener o.s.v. medbringes af deltagerne. 
Vand kan købes. Der bliver mulighed for at købe – og betale – de smagte vine til 
levering. Arrangementet afvikles i løbet af 1½ - 2 timer. Tilmelding fra torsdag
kl. 08.00 til Mona Rathje, tlf. 7444 2346 senest den 30. marts. Deltagerbetaling
kr. 80,00 som betales ved indgangen.

STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS. 

Næste annonce forventes uge 13 her i Gråsten Avis

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

www.hebru.dk

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

Sundsnæs 4,
6300 Gråsten

Norgesvej 24, 
6100 Haderslev

Telefon
7460 8351

Mail
mobler@hebru.dk

Industrivej 1 · 6310 Broager · Tlf. 74 44 27 97
broagerauto@bbsyd.dk

BROAGER AUTOVÆRKSTED
Service – bremser – syn m.m.
Var der fejl på synsrapporten – få et tilbud
Serviceeftersyn efter bilens foreskrifter
Få en pris på det service som passer dig
Mulighed for lånebil

Se bilerne på www.broager-auto.dk

DBR BILFORSIKRING
via DANSK BILBRANCHERÅD og ProSam Forsikring

BILFORSIKRING FRA

(inkl. kasko og vejhjælp)
3.499 kr. årligt

Suzuki
6/09 Swift 1,5GL a/c-træk, km 113.000 Kr. 58.900,-
5/06 Ignis 1,3SE 1-ejer,a/c, km 111.000 Kr. 42.900,-
1/09 Splash GLS 1,2 A/C km 103.000 Kr. 54.900,-
1/06 Swift 1,3 GLA km 85.000 Kr. 42.900,-
1/06 Ignis 1,3SE A/C km 93.000 Kr. 43.900,-

Service 3 l olie+� lter+30 pkt eftersyn Fra 799,-

Egernsund Lotto
Vi spiller lottospil i Egernsund hallen

Mandag den 21. marts kl. 19.00
Mandag den 28. marts kl. 19.00

Mandag den 4. april kl. 19.00

EGERNSUND
Kultur & Idrætsforening

Organist søges
Til Egernsund og Kværs kirker
Stillingen som organist ved Egernsund og Kværs 

kirker er ledig og ønskes besat snarest.
Stillingen a� ønnes efter gældende overenskomst 

og er normeret til 22 timer. 

Stillingsopslaget kan ses på begge 
kirkers hjemmeside

www.egernsund-kirke.dk 
og www.kværskirke.dk

Ansøgningen skal være
Egernsund Menighedsråd,

Margit Kristensen, Teglparken 42,
6320 Egernsund

i hænde senest den 28. marts

Skelde er en gymnastikby
Af Gunnar Hattesen

Hvis man er fra Skelde, 
er man sikkert også 
begejstret for at bruge 
kroppen.

Skelde Gymnastik 
Forening har 72 år på ryg-
gen og holder sig rankere 
og stoltere end nogensinde.

SGF's gymnaster var lør-
dag på gulvet i Adventure 
Efterskolen for at vise, hvad 
de havde lært og 250 tilsku-
ere var inde og se dem.

Børnene har hen over 
vinteren lært at få hovedet 
rettet nedad, bruge deres 
krop, blive sociale og lære at 
tage hensyn til andre. 

Der var gymnastikopvisning til den helt store guldmedalje i Skelde. Foto Tove Hansen
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EGERNSUND 
PENSIONISTFORENING

inviterer alle medlemmer torsdag den 9. juni 2016

PÅ UDFLUGT 
TIL BAKKEN

nærmere (Byen Korsbæk fra Matador).
Bussen holder ved Miro Auto i Broager kl. 8.15 og ved bus 
stoppesteder i Egernsund ved Elektrikeren og ved Brillevej.

Efter opsamlingen kl. 8.30 kører vi mod Bakken.

Undervejs serveres ka� e og rundstykker.

Ankomst ca. kl. 13.00 til Bakken.

Kl. 13.30 Frokost på Postgården.
Herefter oplevelser på egen hånd.

Kl. 16.15 Mødes vi, hvor der så er guidet 
rundvisning i byen ca 1 time.

Kl. 17.30 Starter hjemturen.
Undervejs vil der være burger boller m/pålæg.

Kl. 22.00 Forventet ankomst til Egernsund.

Prisen vil være kr. 750.00

Tilmelding senest den 2. april 2016
til Else Clausen tlf. 7444 2340 

Sonja Larsen tlf. 4033 7067
Laila Diedrichsen tlf. 7444 2901 eller

Niels � eisen tlf. 6464 7117

Beløbet kan indbetales i Broager Sparekasse
på konto nr. 9797-8840200729

eller til en af de overnævnte ved tilmeldingen.

Der er kun 49 pladser. Så først til mølle princippet gælder.

Hilsen Bestyrelsen
Storegade 27

6310 Broager
Tlf. 7418 3838

Kastanie Allé 8
6400 Sønderborg

Tlf. 7418 3838

Sundsnæs 3
6300 Gråsten

Tlf. 7418 3838

Skrænten 5
      6200 Aabenraa  

Tlf. 7418 3838

Konfirmand anno 2016

Sæt dine konfipenge i sparekassen*

...og vælg en af de lækre konfigaver!

*Kræver, at du er kunde i Broager Sparekasse og konfirmand anno 2016.

Vælg mellem:PowerbankBluetooth højttalerHøretelefonerRygsæk ellerSportstaske

CATHRINESMINDES VENNER

Billetsalget til egnsspillet
”Fare, Fare, Krigsmand”

PÅ CATHRINESMINDE 
TEGLVÆRKSMUSEUM ER NU ÅBNET

Forfatter: Jacob Clausen,
instruktør: Kristian Hald.

Billetter købes på
www.cmt-butik.dk

til forestillinger
15. - 18. juni kl. 19.30 samt 

18. og 19. juni kl. 15.00

Arrangør: 
Cathrinesmindes Venner

læs mere på
www.cathrinesminde.dk 

Gymnastikkens gode gener
Af Gunnar Hattesen

Broager-Hallen har lagt 
brædder til et hav af 
gymnastikopvisninger. 
Søndag var det ikke kun 
de flyvende gymnasters 
vingesus, som kunne se, 
men det var også historiens 
vingesus, for der sad folk på 
stolene, som for flere årtier 
siden havde været på gulvet 
til forårsopvisning.

Denne søndag sad de med 
en tåre i øjenkrogen og 
kunne se deres børnebørn 

folde sig ud. Tøjet var 
anderledes, musikken 

havde ændret sig, koreogra-
fierne havde skiftet sig, men 

glæden ved gymnastikken 
var den samme. 

Dødsfald
Birthe Jensen Mortensen, 
Broager, er død, 70 år. 

Tyveri af bil
En bil blev forleden 
stjålet fra en indkørsel på 
Nederballe i Skelde, men 
den blev fundet igen på 
Stationsvej i Broager. Der 
var ikke noget spor af 
gerningsmændene. 

Besøg på TV 2 i Odense

Af Frede Weber Andresen

Ældre Sagen i Broager har 
besøgt TV 2 i Odense, hvor 
deltagerne i biografen hørte 
om det historiske forløb, 
måling af seertal, reklamer 
og meget andet. Herefter 
blev grupperne delt, og så 
var der rundvisning i de 
forskellige studier, og meget 
levende fortalte Anders 
Brandt og Per Christiansen 
om TV-stationen. 

Ældre Sagen fik en spændende rundvisning på TV 2.
 Foto Maja Skriver.

Dødsfald
Dorit Marcussen, Broager, 
er død, 69 år. 
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SPAR 51,80

SPAR 15,55

SPAR 14,30

FRISKHAKKET

SPAR 7,00 SPAR OP TIL 7,00

Kohberg brød 
eller boller

1000

Bakkedal

Hørup kartoffel 
spegepølse

Flæskefars

Løgumkloster brød
Hel eller Skiveskåret

Coop sild

Luksus 
tarteletter

Coop
6 rl toiletpapir
4 rl køkkenruller

Jumbo 
gårdæg

Tingleff kaffe
guld

Dit valg
pålæg

Faxe Kondi og 
Pepsi Max

Arla mini eller 
Skummetmælk

Coop 
Yoghurt

Karolines 
køkken 
revet ost

250 gr

1000

4 kg

10000

995
300/600 gr

1495 795 995

12 stk

1795

1000

2 ltr

1000

1 ltr

10001000

3 pk a 500 gr

8995

WEEKEND TILBUD Gælder kun torsdag, fredag og lørdag

PÅSKETILBUD

1 ½ ltr

1000
+ pant

4995
Max 3 pr kunde

Max 3 pr kunde

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med 
lørdag den 19. marts 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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BROAGER BILSYN
v/ Christian Jørgensen

Smedevej 8, 6310 Broager ∙ Telefon 61 60 08 08
www.bbsyn.dk ∙ CJ@broagerbilsyn.dk 

Din lokale synshal og motorkontor

Kongevej 86, Gråsten
NYE ÅBNINGSTIDER

Tirsdag
08:00 - 17:00 

Onsdag
08:00 - 17:00 

Torsdag
08:00 - 17:00

Smedevej 8, Broager 
NYE ÅBNINGSTIDER

Mandag
08:00 - 16:30 

Tirsdag
08:00 - 16:30 

Onsdag
08:00 - 16:30 

Torsdag
08:00 - 16:30 

Fredag
08:00 - 15:30

NYT

FOR 
PERIODISK 

SYN

350,-

Book nu på www.broagerbilsyn.dk

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

www.kimscykelservice.dk Følg os på Facebook

Skeldevej 17, 6310 Broager Telefon 7444 9409

Se mere på vores 
webshop

Tilbudene gælder 
måneden ud eller så 
længe lager haves

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice 

 Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler Kim’s Cykelservice 
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 - din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale cykelhandler 
Kim

’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

RH+ 
Vinterjakke
som er dejlig varm, 
vind og vandtæt

RH+
Prime jersey

RH+
Prime shorts

Endura
Roubaix handske

Craft 
skoovertræk

F. EKS

RH+ 
Vinterbuks
som holder 
varmen inde, 
vinden ude og 
benene tørre

Kim's Cykelservice
v/ Kim Gottlieb

SPAR 30%
på ALT cykeltøj i butikken

afholder den

Ordinære 
Generalforsamling

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

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. 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. Idet der ikke er kommet nogle forslag, kan 

forslag fremført under generalforsamling 
ikke komme til afgørelse

7. Eventuelt

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

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

Alle mennesker har 
krav på glæden
Af Ingeborg Pedersen

Temarækken ”Livet er 
livets værd” i Broager 
Sognegård træk-
ker fulde huse. Den 
anden temaaften med 
højskoleforstander 
Jørgen Carlsen, Testrup 
Højskole, samlede 
knap 100 interesserede 
tilhørere.
Jørgen Carlsen har i knap 
30 år været forstander 
på Testrup Højskole, 
været medredaktør af 
Højskolesangbogen 18. 
udgave, været medlem af 
Etisk Råd og bidraget med 

en række udgivelser om 
idéhistorie og filosoffiske- 
og pædagogiske emner.

Hans livssyn, hans 
grundholdninger og hans 
optagethed af Grundtvig, 
Løgstrup og Kierkegaard, 
skinnede igennem i 
foredraget.

”Alle mennesker er noget 

særligt, alle har en værdi, 
alle har krav på glæden, og 
vi kan ved vores leve- og 
væremåde være med til 
at vise og skabe glæde for 

andre, så livet giver fylde og 
indhold”, sagde en velop-
lagt Jørgen Carlsen. 

Højskoleforstander Jørgen 
Carlsen

Sognegården var fyldt med 
interesserede tilhørere.

Rejsegilde
Der er rejsegilde på 
Broager Hal 2 fredag 
den 18. marts kl. 12.00. 

Det oplyser formand for 
Broager-Hallen

Jørgen Olsen. 
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Gråsten
Borggade

Charmerende byhus i første række til slots søen
Midt i Grå stens travlhed, fi n des denne 
perle, med grund helt ned til den 
smuk ke slots sø, der har den far ve ri ge 
Grå sten skov som bag grund. Her 
vil roen, idyl len og har moni en tage 

over, og alt hver da gens stress vil for 
en stund helt for svin de. Vil la en er 
lø ben de ble vet renove ret, og frem står 
meget hyg ge lig og ind fl yt nings klar. 

 180 506 1777 5 2
 K f d n C

 Energi
E

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

1.595.000
1.681

 
7.922/6.322

Udbetaling 80.000

VILLA

NY PRIS

Sag: 703-00818 Tlf: 74441698

 196 381 1979 8 2
 K f d n C

 Energi
D

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

1.245.000
1.943

 
6.026/4.880

Udbetaling 65.000

VILLA

Egernsund
Teglparken 

NYHED

Sag: 703-00889 Tlf: 74441698

 102 728 1962 3 2
 K f d n C

 Energi
F

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

595.000
1.575

 
3.001/2.392

Udbetaling 30.000

VILLA

Gråsten
Stjernevej 

NY PRIS

Sag: 703-00863 Tlf: 74441698

Gråsten
Ved Fyret, Dalsgård

En perle ved Flensborg Fjord
VILLA

Helt unik og meget smuk liebha ve re jen dom med en be lig gen hed, der vil be ta ge selv 
den mest for kæ le de bo lig kø ber. Flot ar ki tek to nisk stil med hvid pud se de fa ca de, fl ot-
te vin du es par ti er samt fl ot sort g la se ret teg l tag. Grun den lig ger lige ned til � or den 
med trap pe ned til egen ba de strand. Det fås ikke bedre.
Den store grund, er fl ot an lagt med stor grus belagt ind kør sel, super fl ot an lagt have 

med fl ere skøn ne ter ras ser, hyg ge kro ge, græs plæ ne, blom ster be de samt hyg ge lig 
køk ken ha ve. Fra haven er der nyi stand s at trap pe ned til stran den. Der er lagt op til 
skøn ne gå tu re.

 215 4011 2000 6 3
 K f d n C

 Energi
D

Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.

Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

5.300.000
2.939

 
25.542/20.697

Udbetaling 265.000

EN SAND                                      
PERLE 

NYHED

Sag: 703-00878 Tlf: 74441698

Gråsten
Hvedemarken, Rinkenæs  137 756 1998 5 1

 K f d n C
 Energi
B

SOLGT

home Broager præsenterer... home.dk

BROAGER
v/ Merete Lund Brock & Henning Brock
Ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74441698
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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S u n d eve d

Besøg genbrugsbutikken med

MØBLER – TING – TØJ
og gør et godt køb

Stationsgade 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg · Tlf. 40 76 22 36
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons.-tors. kl. 15-17.30, lørdag kl. 10-13
VI MODTAGER GERNE BRUGBARE MØBLER OG ANDRE TING

DØDSBOER AFHENTES EFTER AFTALE

Genvalg i BNS
Fodboldklubben BNS har 
holdt generalforsamling i 
klubhuset i Vester Sottrup.

Genvalgt til bestyrelsen 
blev formanden Kenneth 
Steger-Sølund og besty-
relsesmedlemmerne Jim 
Larsen, Peter Grønhøj 
Larsson og Peter Jørgensen. 

Bestyrelsen består 
desuden af kasserer Hans 
Christian Lei, Frode Bonde 
Steffensen og Allan Frost 
Petersen.

Generalforsamlingen 
samlede 20 medlemmer. 

Sundeved 
Husholdningsforening

afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Mandag den 11. april 2016 kl. 19.30
på Forsamlingsgaarden Sundeved - Krostuen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil Cand. Psych. 
Lone Knudsen, Skanderborg fortælle om 

Smertesystemet og håndtering af smerter.

Hun har i de sidste 5 år forsket i smerte på 
Smertecenteret i Aarhus.

Foreningen er vært ved kaffen.

Velmødt
Bestyrelsen

Gymnaster på gulvet i Sundevedhallen
Af Gunnar Hattesen

Sundeved 
Gymnastikforening 
sluttede lørdag 
vintersæsonen af i 
Sundevedhallen med 
dygtige gymnaster på 
gulvet.

De hen ved 450 tilskuere 
blev budt velkommen af 
gymnastikforeningens for-
mand Jutte Østergaard,

Masser af ivrige børn 
viste, hvad de havde lært på 
madrasser og trampoliner 
hen over vinteren. 

Dødsfald
Hans Marius Larsen, 
Avnbøl, er død, 90 år. 

Nåle til Røde 
Kors frivillige
På generalforsamlingen 
i Røde Kors i Sundeved 
blev der uddelt Røde Kors 
jubilæumsnåle.
20 år: Ingrid Haarder, 
Vester Sottrup

10 år: Else Marie Petersen, 
Vester Sottrup
5 år: Birgit Asmussen, 
Nybøl, Helen Neumann, 
Nybøl, Gudrun Knudsen, 
VesterSottrup, og Bent 
Andersen, Vester Sottrup. 

Rolig generalforsamling i 
Røde Kors Sundeved
Af Gunnar Hattesen

Godt 40 medlemmer 
og frivillige mødte op til 
generalforsamlingen i 
Røde Kors i Sundeved, 
og de blev trakteret 
med boller, småkager, 
kaffe og te.

Kristian Myrhøj omtalte i 
sin beretning vigtigheden 
af arbejdet i Røde Kors.

"Det virker nærmest som 
om, at hver gang vi forsøger 
at gå et skridt frem i lyset, 
så træder vi to tilbage i 
mørke", sagde Kristian 
Myrhøj, som specifikt 
tænkte på krigen i Syrien, 
den rå og uforsonlige tone 
overfor mennesker i nød 
og lurende konflikter i flere 
dele af verden.

Desuden fremhævede han 
den lokale støtte til udsatte 

børn og ældre ensomme 
enlige.

Blandt andet har ud-
satte børn været en dag i 
Lalandia, får betalt idræts-
kontingent og sommerlejr. 
Ensomme ældre får daglige 
opringninger, besøg og 
julehjælp.

Malurt i bægeret
Desværre var der også 
malurt i bægeret, da regn-
skabet ikke var godkendt af 
revisorerne.

Regnskab samt bilag er 

derfor sendt til regnskabs-
kontoret hos Røde Kors 
Landskontor, der mener, 
der er tale om en forkert 
kontering. Det opklares i 
nærmeste fremtid.

Regnskabet blev godkendt 
af generalforsamlingen 
under forudsætning af, at 
det godkendes af lands-
kontoret og revisorerne 
efterfølgende.

Der var genvalg til for-
mand, Kristian Myrhøj, og 
til de tre bestyrelsesmed-
lemmer, der var på valg. 
Det var Bodil Jacobsen, 

Nybøl. Kirsten Fogt, Vester 
Sottrup og Ingrid Haarder, 
Vester Sottrup.

Før selve generalforsam-
lingen var der oplæg fra den 
nye sognepræst i Ullerup, 
Lis-Ann Rotem, og sog-
nepræst i Sottrup sogn, 
Vibeke von Oldenburg. 

Der blev uddelt Røde Kors 
jubilæumsnåle på generalfor-
samlingen i Vester Sottrup.

NYBØL 
VANDVÆRK

afholder

Ordinær 
Generalforsamling

Fredag den 1. april 2016 kl. 19.00
I NYBØL KLUBHUS
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen
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Hørt i byen
Foredragsholderen lotte 
Heise overnattede i Grå-
sten Præstegård efter 
foredraget i Ahlmanns-
parken. Hun er nemlig 
god veninde med præste-
konen Line Unold, og de 
to har kendt hinanden i 
10 år.

Gråsten Rotary Klub 
har optaget to nye med-
lemmer. Det er dyrlæge 
Gunvor Vibe og direktør 
Jørgen Fabricius.

Der blev stjålet sølvtøj, 
da der fredag aften blev 
begået et indbrud i en 
lejlighed på Kyst vej i 
Gråsten. Sølv tøjet lå 
gemt i et pengeskab, der 
vejede 100 kilo, som 
også blev fjernet.

Gråsten Skole er flot 
repræsenteret, når 771 
elever 18. marts sætter 
sig til skakbrætterne ved 
Landsfinalen i Skolernes 
Skakdag som holdes i 
Billund.

Susanne og Gunder P. 
Jensen fra Gråsten Fjer-
kræ har pakket kufferten 
og rejser en uge til New 
Zealand for at se verdens 
største lammeslagteri, 
som slagter 10.000 lam 
om dagen.

En 51-årig mand fra 
Gråsten blev søndag 
eftermiddag stoppet af 
politiet i Sønderborg på 
grund af mistanke om 
spritkørsel. Han blev 
taget med for at aflevere 
en blodprøve.

Folkeoplysningsudvalget 
har normineret Kirsten 
Hansen fra Broagerlands 
Rideklub som Årets 
Ildsjæl i Sønderborg 
Kommune.

Rikke Blindbæk 
Schlüter, Gråsten, er 
blevet genvalgt til An-
delskassens aktionærråd i 
kreds Sønderjylland.

Else Amlund har 
været aktiv 30 år i 
Gråsten Idræts- og 
Gymnastikforening. 

Påskemarked
på Fisketorvet, Sundgade i Sønderborg
Lørdag d. 19. marts 2016 kl. 9–13

Loppemarked med påskepynt, forårsdeko-
rationer, rodekasse med værktøj, forskellige 
kamera og spændende lamper både bord-
lamper og pendler. 

På torvet vil man kunne købe: Friske fisk, 
røget fisk (sild, makrel, laks og ål) samt 
grønsager og frugt (bl.a. æbler og porrer)

             Udo`s Fisk sælger fersk og røget fisk.

Brag sælger røget fisk.

CAFÈ BRAG serverer: 
Fiskebuffet, laksesandwich, 
grillpølser og fadøl.

Leif og Leif sørger for musik og god stemning.

Du bliver en del af SuperBrugsen 
Gråsten med i alt 41 medarbejdere. 

SuperBrugsen Gråsten er en butik 
med 1600 kvm salgslokale som 

senest blev moderniseret i 2015. 

SuperBrugsen Gråsten er kendetegnet 
ved en stor turisme i sommermånederne, og mange loyale 
kunder fra Gråsten og opland hvorfor vi er en travl butik med 
mange dygtige medarbejdere, der trives i en butik med masser 
af dynamik, og som står klar til at hjælpe vores mange kunder.

Gråsten

SuperBrugsen Gråsten
Ulsnæs 10, 6300 Gråsten

Delikatesse
assistent (37 timer)

Vi tilbyder: 
• Ansættelse i en af landets største delikatesser, som 

er i fortsat udvikling og masser af potentiale, der 
blot venter på at blive forløst 

• Et spændende og udviklende job 
i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor 
varekvalitet sættes i højsædet 

• En afdeling der udover dig består 
af 3 fuldtidsmedarbejdere 
og 3 ungarbejdere 

• Et job med gode personlige 
udviklings- og karrieremuligheder 

• Løn efter kvalifi kationer 
• Fleksible og gode 

arbejdsforhold, hvor du 
selv sætter dit præg på din 
hverdag og får frie rammer 
til udfoldelse af talent 

• Personalekøbsordning 
for dig og din husstand 

• Intensive uddannelsesprogrammer 
• Coop Ferie, hvor der er mulighed for at leje 

attraktive feriehuse til fordelagtige priser 

Opgaver: 
• Stedfortræder i afdelingen når 

delikatesse leder er fraværende
• Daglig produktion og kundebetjening 
• Salgsklar og inspirerende butik med høj standard, hver dag 
• Basis på plads, herunder priser, datovarer, avis-klar mm. 
• Disponering, rengøring og egenkontrol 
• Medvirke til god trivsel og atmosfære i afdelingen 

Vi forventer, at du: 
• har en baggrund, der relaterer til fødevareproduktion 
• kan tænke ud af boksen og sikre en inspirerende afdeling, 

så kunderne altid får det bedste udvalg 
• kan planlægge
• er en udadvendt person 

med lyst til at samarbejde, 
som trives i et aktivt og 
humørfyldt butiksmiljø 

• har viljen til succes, og 
vil være en del af holdet. 

• Gerne erfaring med ledelse, dog ikke et krav 

Vil du vide mere om stillingen er du 
velkommen til at kontakte: 

Delikatesseleder Britta Sørensen 73652609 eller 
Uddeler Jesper Thomsen tlf 73652602

Send din ansøgning Til Superbrugsen Gråsten på mail 
jesper.thomsen@superbrugsen.dk senest den 20. marts 2016

Det Lille Teater 
er normineret
Folkeoplysnings udvalget 
har nu gennemgået de i 
alt 39 indstillinger, der er 
modtaget i forbindelse med 
kåring af årets talent, årets 
forening, årets træner/leder, 

årets ildsjæl og årets nye 
aktivitet.

Vinderne offentliggøres 
fredag den 8. april i forbin-
delse med Fritidsfesten i 
Humlehøj Hallen. Samme 

aften skal 104 mestre også 
hædres for deres mesterskab 
eller deltagelse ved et stort 
mesterskab.

Det Lille Teater er normi-
neret i to kategorier. Det 
er Årets Forening og Årets 
nye aktivitet. 

Medlemmer søger til 
Ældre Sagen i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Ældre sagen i Gråsten 
fejrede sit 25 års jubilæum 
i fuld vigør. Da foreningen 
blev stiftet i 1991 var der 
323 medlemmer. Medlems-

tallet er i dag oppe på 1.506 
medlemmer og 74 frivillige.

Jubilæet blev markeret 
på årsmødet i Ahlmanns-
parken om eftermiddagen 
og ved en fest om aftenen 
på Marina Fiskenæs.

På årsmødet blev for-
manden Ebbe Johansen 
genvalgt. Ligeledes 
blev Birgitte Jensen og 
Anne Køcks genvalgt til 
bestyrelsen.

Nyvalgt blev Birgit 
Petersen. Som suppleant 
blev Inge Hardt-Madsen 
genvalgt og Inger Friis blev 
nyvalgt. 

Formand for Ældre Sagen i 
Gråsten, Ebbe Johansen, af-
lagde beretning på årsmødet.

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

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1034Kontant 295.000
Mdl. boligydelse 4.690

Andelsbolig i skønne omgivelser
Velbeliggende andelsbolig i havnebyen Egernsund. Indretning: Entré. Badeværelse. 
Soveværelse og værelse med indbygget skab. Bryggers med nyt gasfyr. Stue med plads
til spisebordsmøblement. Køkken med udsigt til vand.

Bolig m2 95
Stue/vær 1/3 Opført 1996

NY 
PRIS

EGERNSUND SUNDET 3

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1056Kontant 795.000
Ejerudgift pr. md. 1.670
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.233/3.330

Klassisk sommerhus i dejligt kvarter
Dejligt sommerhus beliggende i et attraktivt sommerhusområde med gåaftsand via
stisystem til Flensborg Fjord, legeplads med mere. Hele området er præget af en skøn
natur med flotte skove, gode badestrande og mange kulturelle oplevelser m.m.

Bolig m2 69
Stue/vær 1/3 Opført 1976

Grund m2 800

RENDBJERG BREDMAJ 1

Sagsnr. 1065Kontant 600.000
Ejerudgift pr. md. 1.452
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.960/2.388

Stor villa med mange muligheder
Villa placeret centralt i Nybøl. Indretning: Stort bryggers. Soveværelse med skabsvæg og
adgang til husets badeværelse, samt et børneværelse. Værelset har indbyggede skabe.
Gæstetoilet. Køkken. Værelse med indbyggede skabe. Lys stue.

Bolig/kld. m2 152/5
Stue/vær 1/4 Opført 1969

Grund m2 789

NYBØL LÆRKEVEJ 20

A
B
C
D
E
F
G Sagsnr. 1066Kontant 845.000

Ejerudgift pr. md. 1.191
Udbetaling 45.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.133/3.337

Charmerende hus i naturskønne omgivelser med udsigt til Nybøl Nor
Indretning: Entré. 2 værelser. Badeværelse. Funktionelt køkken. Vinkelstue med
brændeovn. Spisekammer. Første sal: Repo. Stort børneværelse. Stort soveværelse.
Tilhørende: Sten terrasse. Græsplæne. Vaskerum. Stor garage.

Bolig m2 178
Stue/vær 1/4 Opført 1870

Grund m2 678

NY 
PRIS

BROAGER SMØLLED 4

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1093Kontant 925.000
Ejerudgift pr. md. 1.693
Udbetaling 50.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.512/3.644

Ejendom med unik beliggenhed
Rækkehus med udsigt til vand. Indretning: Entré. Badeværelse med gulvvarme. 2
værelse, samt soveværelse. Køkken med udgang til udestue. Bryggers. Stor stue. Udestue
med udgang til flisebelagt have, med terrasse, samt ind/udgang til værksted.

Bolig m2 123
Stue/vær 1/3 Opført 1986

EGERNSUND SOLBAKKEN 6E

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1131

Kontant 2.595.000
Ejerudgift pr. md. 3.745
Udbetaling 130.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 12.558/10.145

Unik beliggenhed med Slotssø-
en og Gråsten Slot som nabo
Ejerlejlighed på ca. 170 kvm.under
opførelse og med en unik beliggenhed
centralt i Gråsten og med direkte udsigt til
Gråsten Slotssø og Gråsten Slot samt
fælles grønt område. Lejligheden har
gulvvarme i alle rum samt carport med
redskabsrum. Nærmere oplysning mht.
indretning samt materialebeskrivelse
udleveres ved henvendelse til mægler.

Bolig m2 169
Stue/vær 1/3 Opført 2015

Etage st tv

GRÅSTEN SLOTSGADE 21 ST.  TV.

Sagsnr. 1164Kontant 495.000
Ejerudgift pr. md. 1.610
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.711/2.111

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

Bolig m2 49
Stue/vær 1/1 Opført 1962

Grund m2 373

VEMMINGBUND KASTANIEVEJ 8

Sagsnr. 1206

Kontant 1.095.000
Ejerudgift pr. md. 1.300
Udbetaling 55.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.802/4.566

Pænt sommerhus få hundrede
meter fra stranden
Yderst charmerende sommerhus,
beliggende ugeneret for enden af en
lukket vej, med udsigt til marker. Herfra er
der få hunrede meter til Vemmingbund
stand. Indretning: Stue med brændeovn
og air condition. Køkken afdeling med
god spiseplads. Badeværelse. 3 værelser
med god soveplads. Til huset hører: 2
udehuse til praktisk opbevaring.

Bolig m2 65
Stue/vær 1/3 Opført 1964

Grund m2 444

NYHED

VEMMINGBUND BÆKVEJ 7

Sagsnr. 1109Kontant 525.000
Ejerudgift pr. md. 1.238
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.573/2.076

83 m2 velindrettet ejendom centralt i Gråsten
Indretning: Værelse med indbygget skabe. Badeværelse med bruser. Stue med
vinduespartier mod terrasse. Soveværelse med indbyggede skabe og direkte adgang til
husets badeværelse. Køkken med god bordplads og udgang til lys udestue.

Bolig m2 83
Stue/vær 1/2 Opført 1986

Grund m2 374

NY 
PRIS

GRÅSTEN STENGERODDEVEJ 9D

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1029Kontant 195.000
Ejerudgift pr. md. 488
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 1.074/827

Helårsgrund uden byggepligt
Byggegrunden er placeret midt i et villakvarter med mulighed for bebyggelse et sted,
hvor der allerede er liv og naboer. Ved placering af 1,5 plans hus bagerst på grunden,
kan der blive udsigt til Flensborg fjord.

Grund m2 931

RINKENÆS VÅRHØJ 29
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BRILLELEJE

  99,-
Lej f.eks. 3 par briller

pr. måned
Alle briller i butikken er med i lejeordningen.

Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md.
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

KONTAKTLINSER

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

Jernbanegade 38 Sønderborg  
Tlf. 74 43 00 10

www.fahrendorff.dk

FAHRENDORFF
OPTIK

Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Hønsekødretter

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter
Rathausstraße 6 - D 24937 Flensburg 
Tlf: + 49 461 79776232/mobil: +49 176 32327283

7.- €
Mandag- fredag

Mellem ZOB 
og gågaden

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

Den hyggelige kro tæt ved grænsen

Kom forbi Hotel Frøslev Kro og oplev 
et ægte sønderjysk kaffebord, med alt 
hvad hjertet begærer af kager.

Husk bordbestilling
Børn under 10 år kun kr. 49,-

ÆGTE SØNDERJYSK KAFFEBORD
Søndag den 27. marts fra kl. 13 - 17

Kun

kr. 99,-

Vestergade 3  •  6330 Padborg
Tlf. 7467 3204  •  www.froslev-kro.dk  •  info@froslev-kro.dk

7,90€

Reifen-Räder Struckmann • Gewerbedamm 3 • D-24955 Harrislee
Tel.: +49 461 / 900 14 41 • Mobil: +49 160 / 302 94 86 • Mail: r-r-g@online.de

Kvalitetsdæk 
til Tysklands 

LAVESTE 
DAGSPRISER!

Tæt ved grænsen i Padborg og nær 
Fleggaards indkøbcenter

DÆKSKIFT 

INDEN 48 TIMER!

RING - A
FTAL TID

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

Forårstid 
er 

markisetid

GULV- & GARDINBUSSEN

Ny formand for Ældre Sagen i 
Bov
Af Ditte Vennits Nielsen

Det blev Claus Lund 
Olesen, som bliver 
ny formand for Ældre 
Sagen i Bov.

Han afløser den mange-
årige formand Else Lund 
Jessen, som ikke ønskede 
genvalg, da den store for-
ening holdt årsmøde.

Else Lund Jensen blev 
hyldet for sin store indsats, 
og blev takket med en 
buket blomster og et 
trefoldigt leve. Heller ikke 
Cecilie Beck Hansen og 
Bent Kristensen ønskede 
genvalg, og bestyrelsesmed-
lem Grethe Petz rettede en 
tak til dem alle tre for deres 
indsats i foreningen.

Medlemmer strømmer til
Ældre Sagen i Bov er nu 
oppe på 1896 medlemmer 
og 112 af dem deltog i 
årsmødet. 

Blandt foreningens suc-
ceshistorier er deres stole-
gymnastik, hvor de startede 
3 på et hold og nu er der 14 
deltagere. 

Den nye bestyrelse består 
af Claus Lund Olesen som 

formand, næstformand 
Leif Kiesbye, kasserer Rita 
Clausen og bestyrelsesmed-
lemmer Egon Reiss (ny-
valgt), Grethe Peetz (gen-
valgt), Vibeke Hagelund 
(nyvalgt), Annelise Følster, 
Eva Schmidt og Egon Kjær 
Pedersen. Suppleanter er 
Helga Lund Olesen og 
Finn Andresen. 

Ældre Sagen i Bov samlede 112 mennesker til årsmøde. Forrest ses den afgående formand Else Lund Jensen.
 Foto Ditte Vennits Jensen



Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

post@rabol-jorgensen.dk

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

Kontoret holder påskelukket fra den 21. til den 28. marts 2016 begge dage inkl.

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

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

 
 

 
 

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

BOV KIRKE
Lørdag den 20. marts kl. 19.30
ved Hanne Christensen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 9.30
ved Anette Jensen

HOLBØL KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 10.00
ved Hanne Christensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 10.00
ved Oliver Karst. Kirkekaffe

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 9.00
ved Oliver Karst

VARNÆS KIRKE
Søndag den 20. marts kl. 10.00
ved Povl Callesen

BOV & HOLBØL SOGNE

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

Åben salmebog 
Torsdag den 17. marts kl. 9.30 i Holbøl kirke 

Fælles sang og historie ved Hanne 
Christen og Hanne Hokkerup 

6 Dags-Kor
Fredag den 18. marts kl. 19.30 – 21.00 i Kirkeladen  

Musikgudstjeneste 6 Dages-kor
Søndag den 20. marts kl. 19.30 Bov kirke

Der serveres et glas m.v. efter gudstjeneste

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 

Johannsen
Telefon 21 19 02 80

isj@bovavis.dk

Mediekonsulent
Sanne M. 
Damkjær

Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 

Conchi García
 

bovavis@graphos.dk

Reporter
Ditte Vennits 

Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 15.886
LEVERING: 

Post Danmark
TRYK: 

OTM Avistryk A/S

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

Reporter
Pernille Kjeldtoft 

Hansen
Telefon 61 44 23 80

ph@bovavis.dk

Reporter
Johanne Rønn 

Olesen
Telefon 28 74 92 13

jro@bovavis.dk

Diamantbryllup
Langfredag den 25. 
marts kan Astrid og 
Harald Christensen, 

Toften 5, Padborg, fejre 
diamantbryllup.

Der er ingen morgensang 
på dagen. 

25 års jubilæum
Specialist ved Borgerservice 
i Bov, Alice Muusmann 
Rindom, Hanvedsgade 

25, Bov, har 1. april 25 års 
jubilæum. 

Dødsfald
Marie Louise Jessen Lund, 
Padborg, er død, 90 år. 

Dødsfald
Louis Lagoni, Padborg, er 
død, 80 år. 

Kim Hou fylder 50 år
Af Ditte Vennits Nielsen

En af drivkræfterne bag 
Holbøl Byfest, Kim Hou, 
fylder lørdag den 19. 
marts 50 år.

Han er en driftig, vellidt og 
behagelig mand. Ved siden 
af at passe sit arbejde som 
VVS-mand i Aabenraa er 
han frivillig brandmand i 

Holbøl, ivrig hobbyfotograf 
og lystfisker.

Han har været med til 
at starte Grænseegnens 
Mountainbike Klub, cykler 
selv og sidder i bestyrelsen. 
Derudover er han med 
i en madklub, medlem i 
SQL, som er en sønderjysk 
kano loge, hvor 15 mænd 

med børn hvert år tager på 
kanotur.

Sidst men ikke mindst er 
han en uvurderlig hjælp til 
den årlige byfest i Holbøl. 
Han knokler fra start til 
slut og er årsag til, at byfe-
sten gang på gang bliver en 
succes.

Kim Hou er opvokset i 
Padborg, er gift med Anja 
og har 2 halvvoksne døtre 
Nina og Katrine.

Familien består også af 
3 hunde, som alle sam-
men bor i den flotte villa i 
Holbøl, som Kim Hou selv 
har tegnet og bygget.

Fødselsdagen markeres 
med en herrefrokost som 
holdes i Vilsbækhuset. 

Kim Hou står for den daglige 
madlavning i hjem-
met i Holbøl.
 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Forårsnyheder

TORVEGADE 15-19  6330 PADBORG  TELEFON 74 67 32 32

KR. 500,-

KR. 600,-
KR. 800,-

KR. 1000,-

KR. 1000,-

KR. 500,-
Model Strada

BØRN VOKSNE

Model kl 574

Model Slimmer
Model 
Rushe

Max
Model Thea

Max herre
Model Tavas

Herluf Jørgensen A/S fejrer 50 års jubilæum
Af Ditte Vennits Nielsen

Det velrenommerede 
el-installationsfirma 
Herluf Jørgensen A/S 
i Frøslev fejrer tirsdag 
den 15. marts 50 års 
jubilæum. Samme dag 
fejrer el-installatør Jan 
Christensen 25 års 
jubilæum. 

Grundlæggeren er Herluf 
Jørgensen i Frøslev ”Luffe”, 
som startede som selvstæn-
dig el-installatør i 1966. For 
3 år siden kunne han fejre 
guldbryllup med sin kone 
Trinke med en stor teltfest 
i haven.

Egentlig skulle Luffe 
have været landmand, og 
hans far havde fundet en 
plads til ham på en gård 
i Bov, men det holdt kun 
14 dage. Så stak Luffe af 
og kom i stedet for i lære 
som elektriker. Luffe kan 
alt, lige fra maler-murer- og 
snedkerarbejde til at være 
elektriker. 

Luffe har stadig sit 

næringsbrev hængende i 
”hulen”, hvor han i dag 
elsker at gå og sysle specielt 
med snedkerarbejde. 

Firmaet var tæt på at blive 
solgt, da Luffe var omkring 
50 år. Arbejdspresset var 
for stort til én mand, og 
lægen havde løftet en 
pegefinger. En konkurrent 
fra Sønderborg ville gerne 
overtage firmaet, men dén 
dag papirerne skulle skrives 
under, fandt man den blot 
42-årige elinstallatør død i 
sin seng.

Medarbejderne hos Herluf 
Jørgensen var blevet under-
rettede, og da Luffe vendte 
hjem foreslog de, at firmaet 
kunne laves om til et A/S, 
således at presset blev 
fordelt, og hermed blev Jan 
Christensen og Ejnar Gram 
medejere af firmaet.

Luffe blev i firmaet indtil 
2002 og i dag nyder han og 
Trinke, som var medarbej-
dende hustru, deres otium.

I gården ligger stadig det 
firma, som Luffe startede 
for 50 år siden, og det er en 

glæde for dem hver morgen 
at se de røde biler køre af 
sted ud til kunderne, hvoraf 
mange stadig er de samme, 
som fra dengang Luffe 
ejede firmaet.

25 års jubilæum
Jan Christensen kan se 
tilbage på 25 gode år i 
firmaet. Han har ikke et 
eneste sekund fortrudt sin 
levevej. Selvom dagene ofte 
er lange og arbejdsomme, 
specielt efter han blev 

selvstændig, synes han det 
er dét værd. 

Jan Christensens kone 
Aase, er medhjælpende 
hustru, og hun står for alt 
det administrative. Han 
synes det er en kæmpe for-
del at have sin kone ved sin 
side, for hun er aldrig sur, 
når han kommer sent hjem, 
da hun ved selvsyn kan se, 
hvor travlt han har. 

Travlheden ligger dels til 
grund for mange kurser 
og aftenmøder, da de skal 

holde sig ajour inden for 
lovgivningen for at holde 
autorisationen, og dels fordi 
firmaet har til opgave at 
servicere alle DSB ś tank-
anlæg i hele Jylland og på 
Fyn. Det er en tjans der 
giver Jan Christensen døgn-
vagt på mobilen døgnets 24 
timer hele året rundt - dette 
ved siden af firmaets store 
kundekreds.

Jan Christensen er fyldt 
50 år, og det kræver fysik at 
holde tempoet. Han løber 

i løbeklub et par gange om 
ugen, dyrker spinning og 
svømmer 2 gange om ugen.

Til sommer skal han løbe 
en ½ maraton, og Jans 
mål er at gennemføre ¼ 
triathlon, og så bestrider 
han formandsposten for 
Bov Svømmeklub gennem 
de sidste 4 år.

Jan og Aases 2 børn er 
tidligere elitesvømmere for 
Bov IF. Karina på 22 læser 
i dag til læge i Aarhus og 
Rasmus, der er fyldt 20 år, 
er for tiden i USA, hvor 
han stadig svømmer på 
topplan. 

I sine unge dage spillede 
Jan fodbold i Bov IF ś bed-
ste serie, men fodbolden er 
nu lagt på hylden. 

Herluf Jørgensen A/S fejrer 
dobbeltjubilæum. Det er 50 
år siden Herluf Jørgensen 
startede firmaet, og det er 
25 år siden Jan Christensen 
blev ansat som el-installatør. 
 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

 Frankeret kuvert vedlagt
 ..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________

Skal være os i hænde senest torsdag kl. 18.00 før indrykningen.

Kuponen kan udfyldes på www.graastenavis.dk, sendes som 
e-mail på: annonce@bovavis.dk eller lægges i vores postkasse ved 
SuperBrugsen Padborg. Postkassen tømmes hver fredag kl. 10.

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

Sønder Løgum 
+49-4663-189990 

Aabenraa
74623470

Esbjerg 
75171742

Fredericia 
75925950

Haderslev 
74536068

Horsens 
75611600

Risskov/Veri Center 
86784337

Ikast 
97154515 

Kolding
75531053 

Odense 
63123230 

Padborg 
74673070

Ribe/Høm 
75441544

Sønderborg 
74422300 

Vejle 
75720512

Vojens 
Tlf. 74541550

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

Hørecenter: -1894629

OUTLET KAMPAGNE

* tyndere, lettere, farveskiftende eller tonede brilleglas    ** kan ikke kombineres med andre tilbud

Briller med enkeltstyrke* 
1 par kr. 1.500,-**   
2 par kr. 2.500,-**

Briller med flerstyrke* 
1 par kr. 3.000,-**   
2 par kr. 4.500,-**

Alle stel til én pris, vælg frit Ray-Ban, Gucci, Prada, Berlin, Eyewear m.m.
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VED DU, at dine gamle ting kan 
hjælpe mennesker, der har det svært?
Varerne i vores butik bliver revet væk, 
så vi modtager gerne gode brugte varer 
som tøj, møbler, bøger, ting og sager. 
Hele dødsboer afhentes gratis. Ring for 
evt. afhentning. 

Vi har åbent man-tors 10-17, fre 13-17, 
1. lør i md. 10-14.

Find os på Okslundvej 3, 6330 Padborg.
Tlf. 3091 3028.

Tillykke 
Denne unge smukke mand

runder den 19. marts
et rigtigt skarpt hjørne

Vi ønsker dig hjerteligt tillykke
og håber du får en rigtig dejlig dag

Knus fra dine 3 piger  

Hej
elskede far

Tillykke med
din 80 års fødselsdag

den 17. marts

Kærlig hilsen
Pia og Jan

Hermann 
Moltzen

Fylder 80 år den 17. marts
Kære skat jeg (vi) elsker 

dig, tillykke

Kærlig hilsen
Mor og vovserne

80 år
Hermann Moltzen, 
Mejerivej 10, Fårhus, fylder 
torsdag den 17 marts 80 år.  

Han var i en hel 

menneskealder ansat hos 
tømrermester Henning 
Berg, og var en meget 
dygtig og pligtopfyldende 
håndværker. 

Ny forstander på 
Frøslevlejrens Efterskole
Af Gunnar Hattesen

Frøslevlejrens 
Efterskole har ansat 
Annemette Hess som 
ny forstander. Hun 
er ansat blandt 19 
ansøgere, og er skolens 
musiklærer.

Annemette Hess er ud-
dannet musiklærer fra UC 
Syd i Haderslev i 2005. 
Hun har siden 2009 været 
ansat på efterskolen og 
siden 1. december 2015 
fungeret som konstitueret 
afdelingsleder. Sideløbende 

med hendes virke på efter-
skolen har hun optrådt som 
sangsolist og i showbandet 
Night Affair, samt til for-
skellige koncerter rundt om 
i landet.

Annemette Hess er gift 
med Peter Riis, og tilsam-
men har de 3 udeboende 

børn. De bor lidt uden for 
Haderslev, men hun vil 
hver uge tilbringe nogle 

sammenhængende dage på 
efterskolen.

Ifølge efterskolens 
formand, Erik Schrøder, 
faldt valget på Annemette 
Hess, fordi hun har stor 
erfaring med mennesker og 
performance.

”Vi ønsker at fortsætte 
den gode udvikling, der er 
på Frøslevlejrens Efterskole, 
og det vil hun stå som 
garant for”, siger Erik 
Schrøder.

Annemette Hess afløser 
Jens Boddum, der er til-
strådt en stilling som skole-
leder på Bylderup Skole. 

Annemette Hess er ny 
forstander på Frøslevlejrens 
efterskole.

Nyt koncept for generalforsamling
Af Ditte Vennits Nielsen

Bestyrelsen for Padborg og 
Omegns Brugsforening har 
i år valgt at rykke den år-
lige generalforsamling ind i 
Super Brugsens lokaler for 
at gøre aftenen mere intim 
og hyggelig. 

”Hele konceptet er 
ændret, således at der ikke 
serveres en menu, men i 
stedet for kaffe og kage 
under mere ”hjemlige” 
forhold”, fortæller uddeler 
Peter Damgaard Madsen.

De tidligere år har med-
lemmerne vundet præmier 

på indgangsbilletten, men i 
år bliver det mere spænden-
de, da der er underholdning 

og fine præmier på spil i 
en musikquiz med ”Tip et 
Hit”. 

Nyvalg i 
Kollundhus
Af Gunnar Hattesen

På generalforsamlingen 
i Kollundhus blev Mads 
Iversen nyvalgt til bestyrel-
sen i stedet for kassereren 
Asger Moos, der ikke 
ønskede genvalg.

Genvalgt blev Per H. 
Nielsen og Lars Thomsen, 
og som suppleant 

Var der genvalg til Martin 

Christensen, mens Tina 
Rabeck Lassen blev valgt 
som ny suppleant. 

Formanden Frederik 
Johannsen omtalte i sin 
beretning et ønske om at 
etablere et jordvarmeanlæg.
Kollundhus har fået 
internet tilslutning, og det 
giver større mulighed for 
udlejning til konferencer og 
møder. 
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Padborg Genbrugsbutik 
til fordel for børnene

Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer.

Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138

Vi ses Tværgade 1B

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

Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk

Følg os på Facebook under www.facebook.com/gransehallerne

FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

FAMILIFESTER
kan afholdes i vores bowlingcenter eller multisal

Fra 10 til 120 personer

Ring og hør nærmere

Påskeplatte/
-frokost
1) 1 slags sild, med løg og kapers, 

brød, smør og fedt, Fiskefi let med 
remoulade, Ribbensteg med rødkål 
og surt, 2 slags ost med tilbehør 99,-

2) 2 slags sild med tilbehør, Røget laks, 
Æg og rejer, Lune frikadeller med 
tilbehør, 2 slags ost 129,-

3) 3 slags sild med tilbehør, Røget laks, 
Fiskefi let med remoulade, Æg og 
rejer, Lune frikadeller, Roastbeef, 
Ribbensteg med rødkål og surt, 
3 slags ost 169,-

’Roadhousediner’

Både i huset og ud af huset
24. og 25. marts 

fra kl. 11- 21

26. marts 
kl. 14 - 18

Påskeplatte/
-frokost
1) 1 slags sild, med løg og kapers, 

brød, smør og fedt, Fiskefi let med 
remoulade, Ribbensteg med rødkål 
og surt, 2 slags ost med tilbehør 99,-

2) 2 slags sild med tilbehør, Røget laks, 
Æg og rejer, Lune frikadeller med 
tilbehør, 2 slags ost 129,-

3) 3 slags sild med tilbehør, Røget laks, 
Fiskefi let med remoulade, Æg og 
rejer, Lune frikadeller, Roastbeef, 
Ribbensteg med rødkål og surt, 
3 slags ost 169,-

Familiedag 
i påsken
• Lad børnene gå på 
skattejagt, med hjælp 
fra forældrene.

• Selskabspil, så man 
kan blande sig lidt 
med hinanden.

• Der kan 
købes vafl er 
med is og 
kirsebærsovs/ 
jordbærsovs og 
cupcakes, kaffe og kage

Åbningstider man-fre 6.30-22.30, lørdag 7.00-12.00, søndag 17.00-22.00

ROADHOUSE DINER
har fået ny ejer pr. 1. marts. Det fejrer vi med 

RECEPTION
19. marts fra kl. 14.00-17.00

hvor der serveres lidt smagsprøver og andet godt til ganen

Roadhouse Diner – Lejrvejen 6 – 6330 Padborg – Tlf. 52 60 23  58
yvonnereiners@hotmail.de

Forårsopvisning 2016
Ta’ familie og venner med til 
forårsopvisningen i Grænsehal 3:

Lørdag den 19. marts
kl. 13.00
BOV IF Gymnastik har 7 hold 
med til opvisningen.

Derudover kommer 1 gæstehold,
Højer Efterskole

Se nærmere program på 
www.bovif.dk ”gymnastik”

Entré kr. 30,–
Børn under 12 år gratis

GYMNASTIK

45 hørte om De Hvide Busser
Af John Levin

Historisk Forening for 
Bov og Holbøl sogne 
havde forleden arran-
geret et foredrag om 
”De Hvide Busser” på 
Holbøl Landbohjem.

Taler var leder af 

Frøslevlejrens Museum, 
Henrik Skov Kristensen.

Han fortalte meget 
spændende om de mange 
møder mellem repræsen-
tanter for den svenske 
regering, Danmark og den 
tyske besættelsesmagt. 
Møderne blev ofte holdt på 
Brundlund Slot i Aabenraa, 
og her deltog blandt andre 

den svenske prins Folke 
Bernadotte (1890-1947).

Henrik Skov Kristensen 
berettede om de kummer-
lige forhold der eksisterede 
i de forskellige KZ-lejre i 
Tyskland, om transporterne 
fra Frøslevlejren og om 
de lægecheck, der var i 
Padborg, om aflusning og 
bespisning.

Spørgerunden viste stor 
interesse omkring De 
Hvide Busser og deres 
betydning for hjemtrans-
porten af danske og norske 
KZ-fanger. 

Livlig debat i Holbøl
Af Hanne Christensen

Holbøl Menighedsråd 
havde forleden inviteret 
afgående formand for 
Det Etiske Råd, Jacob 
Birkler, til at holde 
foredrag på Holbøl 
Landbohjem.

Det blev en spændende 
aften for de 45 deltagere, 
hvor alle gik hjem med 
mange indtryk og cases at 
spekulere videre over.

Jacob Birkler fortalte om 
sit arbejde i Det Etiske 
Råd, hvor han særligt lagde 

vægt på de mange etiske 
dilemmaer, der opstår 
ved livets begyndelse og 
afslutning.

Bioteknologi sætter 
lægerne i stand til at skabe, 
fastholde og afslutte liv på 
en lang række nye måde, 
men skal man altid benytte 

sig af de nye muligheder, 
videnskaben åbner på for, 
og hvor går grænsen? Skal 
man åbne op for aktiv 
dødshjælp i Danmark? 
Skal det være lovligt at 
skabe børn med 3 genetiske 
forældre? Hvordan skal 
vi forholde os til betalte 

rugemødre? Det var blot 
nogle af de mange spørgs-
mål, der blev debatteret 
under foredraget. 

Den afgående formand for 
Det Etiske Råd, Jacob 
Birkler.
 Foto Tove Hansen

Livets store spørgsmål var til 
debat på Holbøl 
Landbohjem.
 Foto Tove Hansen
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Hørt ved Lyren
En stor havetraktor af 
mærket Stiga Pro er 
blevet stjålet fra en ejen-
dom på Østerbækvej ved 
Vejbæk. Havetraktoren 
har en værdi af 90.000 
kroner.

En hundeejer fra Pad-
borg gik fredag aften 
uden snor en tur med 
sine fire hunde på Jarup-
lundvej i Padborg, da en 
af hundene løb efter en 
kat, som blev bidt ihjel. 
Der venter nu hundeeje-
ren et retsligt efterspil.

Ved det årlige bankospil 
i Bov Sogns Ringrider-
forening lykkedes det en 
deltager at få banko efter 
blot 6 opråbte numre. 
Det er ny rekord.

Da Carlo Jensen forleden 
fyldte 70 år, var der over 
150 gratulanter forbi 
hjemmet på Volmersvej i 
Padborg for at lykønske 
den populære fødselar.

Anita Filbert og Solveig 
Ellinge sidder hver dag 
på Valdemarshus og 
syr patchworktæpper af 
diverse rester. Tæpperne 
er en gave til børnene på 
Julemærkehjemmet.

Der er allerede godt gang 
i billetsalget til koncerten 
med Richard Ragnvald, 
som Pensionistforenin-
gen ved Grænsen står for.

Tre gavekort ligger 
klar til afhentning hos 
guldsmed Jan Jensen. 
Butikkerne i Padborg 
Torvecenter solgte op til 
jul julelotterisedler, hvor 
formålet var at starte en 
opsparing øremærket 
indkøb af julebelysning. 
Kunderne var med på 
ideen og købte lodsedler 
til 50 kroner, men tre af 
gevinsterne er altså ikke 
afhentet. 

LEJLIGHED I FRØSLEV
Lejlighed på 80 m2 til leje for rolig lejer.

Husleje kr. 3700,- incl. varme, excl forbrug.
Depositum kr. 10.000,-

Ingen husdyr.

TLF. 74 67 32 37

Olieskift og bilvask til

fair price
Nu laver vi også 

dine dæk og 
bremser til 
FAIR PRICE

Kruså Servicecenter
Flensborgvej 4

Tlf. +45 74 67 03 78

Åbningstider
Man. - fre.
9.00 - 17.00

Lør.
9.00 - 14.00

Altid fair price!

Nu laver vi også
dine dæk og
bremser til
FAIR PRICE

Dæk
Bremser

Reparationer Ingen 
tidsbestilling

Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift med � lter

fra 200,-

Bilvask til fair price

fra 39,-

 

TRAILERMEKANIKER SØGES
• Gerne med kendskab til
• ABS/EBS/pladearbejde

HENVENDELSE TIL
OLE B. JOHANNESSEN 5092 0002

Skatspil i Padborg
Padborg Skatklub har holdt 
klubaften på Valdemarshus.

Skarp debat på Valdemarshus
Af Ditte Vennits Nielsen

Hen ved 100 men-
nesker var mødt op 
på Valdemarshus i 
Padborg for at høre, om 
det ville lykkedes for 
Valdemarshus at bestå.

Brugerrådet havde indbudt 
nogle byrådsmedlemmer 
til at deltage, men kun 
Jan Rieber Jakobsen (C) 
og Poul Kylling (S) havde 
valgt at møde op. Ligeledes 
deltog Inga Hedegaard fra 
Aabenraa Kommune. 

Formanden for 
Brugerrådet, Mogens 
Thrane, Kollund, kom 
i sin beretning ind på 
de problemer, der er op-
stået i samarbejdet mellem 
Aabenraa Kommune og 
Valdemarshus.

Reaktionerne var mange 
og både politikere og 
brugere samt formanden 
og næstformanden i 
Brugerrådet gav deres me-
ninger til kende i til tider 
lidt skarpe vendinger.

Valdemarshus advokat 

Birgit Thomsen, der li-
geledes var indbudt, slog 
fast, at Brugerrådet på 
Valdemarshus er en selv-
stændig juridisk forening.

Efter god debat enedes 
man om at afholde det nu 
8. møde med forvaltnin-
gen, og Mogens Thrane 
håber, at man denne gang 
kan finde en brugbar løs-
ning på problemerne. 

Valg
Carlo Jensen og Karin 
Andersen blev genvalgt til 
bestyrelsen.

Nyvalgt blev blev Arthur 
Beuschau i stedet for Ernst 
Benkjær. 

Formanden Mogens 
Thrane og sekretæren 
Giesela Paulsen var ikke på 
valg. 

Fremmødet var stort ved 
generalforsamlingen 
i Brugerrådet på 
Valdemarshus.

Foto Ditte Vennits Nielsen

1. runde
Nr 1. Hans Emil Nissen, Bov, 1284 point
Nr 2 Hans Jepsen, Bov, 1083 point
Nr 3 A. C. Petersen, Padborg, 1073 point

2. runde
Nr 1 Svend Åge Jessen, 1079 point
Nr 2 Hans Emil Nissen, Bov, 845 point
Nr 3 Hans Bonde, Bov, 820 point.
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Geheimrat-Dr.-Schaedel Straße 20 · 24955 Harrislee • Tlf +49 461 73126

Rens og vask af garderobe · Pelse · Læder · Duge · dyner/
puder, sengetøj mm.  · Rulning og strygning

Reparation af tøj · oplægning af bukser mm. ved professionel skrædder

Ved køb af rabatkort på € 50,-

får du 10% rabat
på alle ydelser

Ved køb af rabatkort på € 100,-

får du 20% rabat
på alle ydelser

For nærmere info spørg i butikken

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 9.00 - 18.00 · Lørdag kl. 9.00-12.00

RENSERI
OG SKRÆDDERI

Vi modtager

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

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

www.schuett-jahn.de

Scooter  
fra 15.000 DKK

Rollator  
fra 600 DKK

Narko
Politiet anholdt forleden 
en 22-årig mand fra Kruså 
under en bytur i Aabenraa. 
Fyren havde amfetamin 
på sig. Han er sigtet for 
overtrædelse af lov om 
euforiserende stoffer. 

Slagsmål
To forældre røg fredag 
i totterne på hinanden 
i Vestergade i Padborg. 
Forældrene var kommet op 
at toppes på grund af nogle 
hændelser på den skole, 
hvor deres børn går. 

Forårsmode for kvinder

Bentes Shop i Padborg havde forleden besøg af 35 spændte damer, som så de sprit nye forårs 
kollektioner fra Merry Time. Efter opvisningen blev kunderne budt på lidt lækker mad.
 Foto Tove Hansen

Vandretur
Padborg Vandrelaug har 
sidste vandretur i forårs-
sæsonen den 20. marts.

”Det har været en kæmpe 
succes med mange frem-
mødte og det har givet et 
godt sammenhold”, fortæl-
ler Finn Kristensen. 
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Din lokale håndværker BovAvis

Alt indenfor hårde hvidevArer 
Salg-Service-reparationer Såvel store som småt 

eli hjort-Pedersen Egelund 5, Kollund, 6340 Kruså
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

ALT I 

SERVICE/SALG

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

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

Entreprenørservice

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

• El-installationer
• Reparationer
• Industriservice
• IHC/wireless
• Tyverisikring

Norman Rudbeck

• Varmepumpeservice
• Parabol/Antenneanlæg
• Tele/data installationer
• Energirådgivning

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

Des ign:  Poul  Henningsen

PH 3½-2½ 
BORD 

Design:  Poul  Henningsen

PH 3½-2½ 
BORD 

STÆRKT DESIGN

Stærk pris
Før: Kr. 4.495,- Nu: Kr. 3.495,- 
Kampagneperioden løber fra den 12. marts til 

og med den 23. april  2016

Prissammenligningen er baseret på en sammenligning mellem 
den vejledende udsalgspris og den vejledende kampagnepris.

PH 5 CLASSIC
Design: 
Poul Henningsen

(Energiklasse: A+ - E)

Aut. el-installatør
Peter Bindzus A/S

Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067

Stak af
En tyv forsøgte fredag 
middag at begå et indbrud 
i et hus på Flensborgvej 

i Kruså. Han knuste en 
rude i huset, men det hørte 
nogen, som skræmte tyven 
væk fra stedet på en cykel. 

Bov Sogns Ringriderforening 
overlever
Af Ditte Vennits Nielsen

Der kom nye kræf-
ter i bestyrelsen 
for Bov Sogns 
Ringriderforening, så 
der bliver atter ringrid-
ning den 16.-19. juni på 
pladsen i Bov.

Nyvalgt til den udvi-
dede bestyrelse blev Kim 
Petersen, Maria Mai 
Eskildsen, Anja Holm og 
Camilla Mørck. Genvalgt 
blev Edel Larsen.

Ud trådte kassereren 
Jørgen Nielsen, der efter 
over 25 år i bestyrelsen, 

ikke ønskede genvalg, og 
Leif Wagner.

Formanden Mads Larsen 
omtalte i sin beretning på 
Bov Kro det forgangne års 
ringriderfest. Der havde 
været god deltagelse ved 
samtlige aktiviteter på nær 
traktorringridningen. 

Både Jørgen Nielsen og 
Leif Wagner blev takket for 
deres mangeårige indsats, 
og begge modtog en flaske 
snaps og et trefoldigt leve. 

Deltagerne i generalforsamlingen valgte nye kræfter til bestyrelsen. Foto Ditte Vennits Nielsen
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Kan indløses hos:
dm-drogerie markt
Langberger Weg 4 / i CITTI-Park
D-24941 Flensburg

Angelburger Straße 8
D-24937 Flensburg

Schottweg 94 / ved famila
D-24944 Flensburg

Billigt i længden – vores faste 
lave dm-priser.
Hos dm er du ikke nødt til at rette dig 
efter kortvarige tilbud, du kan altid regne 
med fordelagtige faste priser. Det gælder 
for alle varer og de bliver ikke forhøjet 
inden for mindst 
4 måneder. 

Fordi din tid er for 
kostbar til at jagte 
tilbud.

Balea
Varmebeskyttende 
spray

200 ml 
(0,98 € / 100 ml)

1,95 €

dmBio
Spelt penne 

0,5 kg 
(3,90 € / kg)

1,95 €

lavera
Opstrammende 
dagpleje

50 ml 
(23,90 € / 100 ml)

11,95 €

Denkmit 
Fugtige renseklude 
til bilen 

20 stk. 
(0,10 € / stk.)

1,95 €

DONTODENT 
Mundskyl
Total Power 

0,5 l
(1,90 € / liter)

0,95 €

Klosterfrau
Arnica smertesalve

100 g 
(4,95 € / 100 g)

4,95 €
Traditionelt plantelægemiddel til 
udvendig behandling af stumpe skader 
samt blå mærker og forstuvninger, 
udelukkende baseret på mange års 
anvendelse. Koncentration aktivstof: 
Arnica blomsterekstrakt (1 : 10), 25 g. 
Dispenseringsform: Creme.

Vedrørende risici og bivirkninger, læs 
indlægssedlen og spørg lægen eller 
på apoteket.

(Uden alkohol [uden ethanol]) 

Balea
Varmebeskyttende 

Hos os finder du altid et bredt materialist-sortiment med 
mere end 12.500 produkter. Blandt andet 26 eksklusive 
dm-mærker i høj kvalitet og til fordelagtige priser.

opdag lidt mere 
hos din dm-drogerie markt.

Oplysninger og køb på dm.de

Med denne originalkupon* får du én 
gang udleveret en rejseboks med 
vatpinde i dm-mærket ebelin i original 
størrelse (50 stk.). Tag produktet ned 
fra hylden og gå til kassen med det 
sammen med denne kupon.

St
at

us
: 1

1/
20

15

*  Denne kupon er gyldig indtil 12.4.2016. Kan kun indløses i det eller de dm-markeder, 
der er angivet her, ikke gyldig ved bestillinger på www.dm.de. Pr. kunde kan der 
indløses 1 kupon. Enhver form for mangfoldiggørelse er forbudt.  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Carl-Metz-Str. 1, D-76185 Karlsruhe

GRATIS
for dig i din dm-butik.

9
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L u n d t o f t

Tilmelding på telefon 2116 0683

Påsketur til
Hallig Nordstrandischmoor

BovAvis

BUSAFGANG
10.00 Kirketorvet, Sønderborg
10.15 Nybøl Kirke
10.20 Broager Kirke
10.25 Elektrikeren, Egernsund
10.30 Ahlmannsparken, Gråsten
10.40 Bageren, Rinkenæs
10.50 Kruså Bankocenter
10.55 Bov Kirke
11.00 OK-tanken ved Omfartvejen

i Padborg

2. Påskedag mandag den 28. marts
Vi kører tværs over Sydslesvig til Husum og videre ud til 

øen Nordstrand, hvor vi stiger ombord på et skib.
Vi nyder en påskebuff et, ser sælbanker og går i land 
på Hallig Nordstrandsmoor, hvor der er mulighed 

for at spadsere en tur og søge efter påskeæg.
Efter et ophold sejler vi videre ud i Vadehavet, får 
serveret kaff e og kage og nyder den friske havluft.
Vi ankommer til havnebyen Slütsiel ved 18-tiden. 

Hjemturen går over Nibøl og Tønder.
Pris kr. 645,-, som incl. bus, guide, påskebuff et, sejltur 

i Vadehavet, ophold på Hallig og kaff e og kage.

FELSTED OG OMEGNS TENNISKLUB
Der afholdes

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 29. marts kl. 19.00

i klublokalerne ved hallen
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsorden skal sendes 
til formand Leif Jørgensen, 

Hasselkær 20, 6200 Aabenraa 
senest 7 dage før.

Ældre Sagen i Lundtoft er 
oppe på 950 medlemmer
Af Johanne Rønn Olesen

Ældre Sagen i 
Lundtoft sam-
lede 80 medlemmer 
til årsmødet i Kliplev 
Forsamlingsgård, 
som bød på et vari-
eret og underholdende 
program.

På mødet blev næsten hele 
bestyrelsen genvalgt. Kun 
Anders Gyldenløve Jensens 
plads blev overtaget af 
Inger Elise Hye fra Kliplev, 
som nu sidder i bestyrelsen 
sammen med Karen 
Buchhave, Inga Petersen og 
Theo Brand.

Bestyrelsen konstituerer 
sig på det næste møde med 
formand, og det er Anker 

Olsen, som er formand for 
Ældre Sagen i Lundtoft. 

En forening i vækst
Det har været et godt år for 
Ældre Sagen i Lundtoft, 

som i løbet af det sidste år 
rundede et medlemstal på 
over 950 medlemmer, efter 
en stigning på godt 100 nye 
medlemmer gennem 2015.

Foreningen er derfor 

også en stor del af de pro-
jekter, som fremover skal 
gavne ældrevelfærden i 
hele Aabenraa Kommune. 
Her beretter formanden 
Anker Olsen blandt andet 

om et nyt frivilligcenter 
i Aabenraa, samt Ældre 
Sagens indflydelse på vel-
færdsmilliarden. Med godt 
10.000 medlemmer i hele 
Aabenraa kommune har 
foreningen en stor stemme, 
som de har tænkt sig at 
udnytte.

En begivenhedsrig aften
Aftenen bød også på fan-
tastisk flot underholdning 
fra bandet Canzone som 
spillede et repertoire med 
irsk, dansk og skotsk 
musik, samt fællessang og 
fællesspisning, hvor der blev 
serveret stegt flæsk med 
persillesovs. 

Deltagerne lyttede til 
beretning og regnskab 
og valgte et nyt med-
lem af bestyrelsen.
 Foto Johanne Rønn Olesen

God økonomi
Af Søren Frederiksen

Kliplev Forsamlingsgård 
kom ud af 2015 med et 
overskud på 17.035 kr.

Passivsiden ballancerer 
med 908.889 kr, den sam-
lede gæld er 405.995 kr og 
herefter er egenkapitalen på 
502.944 kr. 

Bygge 
grunde
Aabenraa Kommune har 5 
parcelhusgrunde til salg på 
Midtløkke i Kliplev. Prisen 
er lige blevet nedsat til 
225.000 kr. pr. grund. 

Ny dør i forsamlingshus
Af Søren Frederiksen

Formand for Kliplev 
Forsamlingsgård, Arne 
Rasmussen, nævnte i sin 
beretning på forsamlings-
husets generalforsamling, at 
man havde fået 5.200 kr af 
midler fra Kliple’ Mørken 
til en ny dør i store sal.

”Døren er blevet udskif-
tet. Det har hjulpet geval-
digt på træk i salen”, sagde 
Arne Rasmussen, som også 
noterede sig, at man havde 
fået 2.400 kr., da forenin-
gen Forsamlingsgårdens 
Venner opløste sig selv.

”Vi er i bestyrelsen enige 
om, at der er grundlag 

for husets eksistens som 
samlingssted for kulturelle 
aktiviteter og festlokaler 
for beboere både i Kliplev 
og det nære opland”, sagde 
Arne Rasmussen. 

Genvalg
To bestyrelsesmedlem-
mer fra gl. Lundtoft 
Kommune blev genvalgt, 
da Hjerteforeningens lokal-
komite i Aabenraa havde 
generalforsamling.

Det var Verner Flindt, 
Søgård, og Torben Møller, 
Kliplev. 
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Nedbrydning og Entreprenør

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Tlf. 7468 8628
Mobil 6092 5500

Alt i nedbrydning
www.genbrugstoemmerhandel.dk

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

10.-

ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 15. marts til og med

fredag den 18. marts 2016
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

MAX 5 GLAS
PR KUNDE PR DAG

FRIT VALG

VILDMOSE 
KARTOFLER
Kl.1
1 kg

PR PS

6.-

PR PS

15.-

GLYNGØRE SILD
Krydder, karry eller 
marinerede
235-250/450-500 g
Max kg pris v/1 stk 63,83

Dødsfald
Nissine Rasmussen, 
Felsted, er død, 89 år. 

Stabil interesse for 
aftenskole
Af Eskild Thaysen

Kliplev Sogns 
Voksenundervisning har 
holdt generalforsamling 
i Kliplev Hallen. 

Genvalgt til bestyrelsen 
blev Helga Bakkensen og 
Mary Johannsen. Som sup-
pleanter var der genvalg til 
Jette Ehm og Inger Olsen. 

Elke Hansen og Elna 
Matzen blev genvalgt som 

revisorer. Ester Christensen 
blev genvalgt som 
revisorsuppleant.

Ny kursusleder er Inger 
Christiansen, som afløser 
Hanne Petersen. 

Depressioner er som at dø
Af Gunnar Hattesen

Menighedsrådet i Felsted 
var forleden vært for et 
personligt og indlevende 
foredrag af den 71-årige 
skuespiller Henning Jensen, 
der tog de 50 tilhørere 

igennem sit liv med syg-
dommen depression.

Depression er ifølge 
Henning Jensen som at 
være død i levende live. 
Den populære skuespiller 
har kæmpet med flere 
alvorlige depressioner i sit 

voksenliv, og for godt 15 
år siden besluttede han sig 
for at stå offentligt frem og 
fortælle om sin kamp.

Hudløst ærligt fortalte 
han om sine svære kampe 
for at komme tilbage på 
scenen og fastholde sin po-

sition som en af Danmark 
største skuespillere. Fra 
1987 var han ansat på Det 
Konge lige Teater, som han 
forlod i sommeren 2002. 
Han har spillet med i en 
lang række forestillinger og 
film. 

Henning Jensen er en yderst kompetent og dygtig foredrags-
holder, som forstod at fastholde tilhørernes opmærksomhed.

 Foto Tove Hansen

Nyvalg i Kliplev
Af Søren Frederiksen

Der var nyvalg af 
Jesper Hansen og 
Susan Bier på general-
forsamlingen i Kliplev 
Forsamlingsgård.

Genvalgt blev Bent 

Hansen, Birthe Knudsen 
og H.C. Kock.

Suppleant blev Flemming 
Christensen.

Johan Nielsen blev gen-
valgt som revisor. 

Efter generalforsamlingen 
har bestyrelsen konstitueret 
sig med Arne Rasmussen 

som formand, Jesper 
Hansen som næstformand, 
sekretær blev Bent Hansen 
og kasserer blev H.C. Kock

De øvrige bestyrelsesmed-
lemmer er Birthe Knudsen, 
Georg Bennetzen og Susan 
Ries. 
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Sagsnr. 1025Kontant 1.150.000
Ejerudgift pr. md. 1.350
Udbetaling 60.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 5.591/4.518

Centralt beliggende villa
Parcelhus med gåafstand til indkøbsmuligheder, børnehaver og skole. Området byder på
en super skøn natur ved skov og kyststrækninger langs Flensborg Fjord. Stor indkørsel
med carport, trailerskur, cykelskur samt isoleret værksted med strøm og vand.

Bolig m2 121
Stue/vær 1/3 Opført 1978

Grund m2 721

BOV RINGGADE 8

A
B
C
D
E
F
G

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

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1060Kontant 395.000
Ejerudgift pr. md. 922
Udbetaling 25.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 1.939/1.565

Billigere end at bo til leje.
I Tørsbøl by ligger dette hus som er muligt at erhverve til en attraktiv pris. Fra huset er
der gåafstand til busstoppestedet og skovområde. Kort afstand til idrætsfriskole,
børneunivers  samt fritidsaktiviteter i Kværs. Have med udsigt til mark og skov.

Bolig m2 109
Stue/vær 1/2 Opført 1980

Grund m2 826

TØRSBØL TØRSBØLGADE 40
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Sagsnr. 1083Kontant 695.000
Ejerudgift pr. md. 1.451
Udbetaling 35.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.416/2.758

Nedlagt landbrug i udkanten af Padborg
Nedlagt landbrug i Frøslev ved Padborg. Ejendommen er opført med pudsede facader,
hvor stuehuset stadig har mange originale detaljer bevaret. Huset ligger på en 9000 m2,
stor grund, med hestestald. Huset trænger dog til en renovering.

Bolig/kld. m2 209/10
Stue/vær 6/2 Opført 1925

Grund m2 9.202

FRØSLEV VESTERGADE 11

Sagsnr. 1139Kontant 595.000
Ejerudgift pr. md. 1.552
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.967/2.342

Villa i børnevenligt kvarter
Klassisk 70'er parcelhus. Indretning: Entré til fordelingsgang. Lyst køkken. Bryggers med
faste skabe. Stor vinkelstue. 2 badeværelser. 3 værelser. Soveværelse med skabsvæg. Til
huset hører: Flisebelagt terrasse. Garage. Flere skurer.

Bolig m2 148
Stue/vær 1/4 Opført 1970

Grund m2 791

PADBORG HEDEBYVEJ 20
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Sagsnr. 1173

Kontant 595.000
Ejerudgift pr. md. 1.317
Udbetaling 30.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 2.927/2.362

Hyggeligt hus med muligheder
Hyggelig rødstensvilla, som fremtræder lys
og rummelig. Ejendommen er beliggende
på en vej, hvor der er mange
indsnævringer, der sikre at farten forbliver
lav. Indeholder bla.: Soveværelse med
udgang til overdækket terrasse. Stor
vinkelstue med brændeovn. Værelse med
trægulv. Lyst badeværelse med bruseniche
og toilet. Stort køkken med god
spiseplads.

Bolig m2 132
Stue/vær 1/2 Opført 1959

Grund m2 830

NYHED

PADBORG BUSKHØJVEJ 8
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Sagsnr. 1184

Kontant 155.000
Mdl. boligydelse 2.962

Andelsbolig i rolige omgivelser
Indehokder bla: Lyst køkken. Stor og lys
vinkelstue med udgang til sydvendt
terrasse. Soveværelse og værelse med
indbyggede skabe. Lyst badeværelse.
Carport samt værksted og skur. Fårhus er
beliggende i naturskønne områder, med
rigt foreningsliv, ungdomsklub og
forsamlingshus. I Padborg er der gode
indkøbsmuligheder, børnehave og skole
mm.

Bolig m2 106
Stue/vær 1/3 Opført 1991

Grund m2 4.182

NYHED

FÅRHUS RYTTERGABSVEJ 10G
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Sagsnr. 1085Kontant 3.495.000
Ejerudgift pr. md. 1.914
Udbetaling 175.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 16.930/13.495

Liebhaverejendom i naturskønne omgivelser
Indeholder bla.: Køkken-alrum med brændeovn. Større bryggers med adgang til:
soveværelse, gildesal og 3 værksteder. Stue med pejs. Stor indhegning med dådyr.
Sti med over 50 varianter af frugttræer, nødde- og bærbuske ned til jagthytte.

Bolig/kld. m2 384/8
Stue/vær 3/5 Opført 1925

Grund m2 11.982

GRÅSTEN BOJSKOVVEJ 9
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Sagsnr. 1168Kontant 945.000
Ejerudgift pr. md. 1.855
Udbetaling 50.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.601/3.715

Central rækkehus med skøn udsigt
Bo med gåafstand til bymidten, med flere indkøbsmuligheder, lystbådhavnen, samt tog-
og busstation. Kort afstand til institutioner og skøn natur. Huset indeholder: Pænt
køkken, stue og soveværelse med udsigt til "Østersø", samt en stor anvendelig kælder.

Bolig m2 86
Stue/vær 1/2 Opført 1984
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GRÅSTEN BOCKS BJERG 29
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Sagsnr. 1114Kontant 2.595.000
Ejerudgift pr. md. 2.564
Udbetaling 130.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 12.892/10.268

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed!
Indretning: Køkken. Badeværelse. Stue med indbygget pejs og store panoramavinduer. 1
sal: Soveværelse, 2 værelser. Badeværelse. Kælder: 2 kælderrum, vaskerum, fyrrum,
værksted. Tilhørende: Garage. Flisebelagt terrasse. Lysthus. Køkkenhave.

Bolig/kld. m2 141/90
Stue/vær 2/3 Opført 1955

Grund m2 1.044

RØNSHOVED FJORDVEJEN 93

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 7412Kontant 749.000
Ejerudgift pr. md. 1.284
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.706/2.928

Rødstensvilla med nyere tag i Padborg
Indretning: Entré med trappe til 1.sal og kælder. Badeværelse med gulvvarme. Stort
køkken/alrum, Stue. 1. sal: Repos, 2 børneværelser, soveværelse samt toilet. Kælderplan
indeholder: Badeværelse. Vaskerum med vaskefaciliteter samt 4 disponible rum.

Bolig/kld. m2 130/84
Stue/vær 1/3 Opført 1954

Grund m2 782

PADBORG JERNBANEGADE 29
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