Ta k f o r d i d u
handler lokalt

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

Uge 12 21. marts 2016 8. årgang

NE”

GRÅSTEN
PADBORG

Skrabeæg

10 stk., str. M/L,

ÅBNINGSTIDER I PÅSKEN

Lurpak smør
eller smørbart

SPAR KR. 11,25

250 g, frit valg

Mandag-onsdag
Skærtorsdag
Langfredag
Lørdag
Påskedag
2. Påskedag

SPAR KR. 9,95

ET
SUPER
GODT
TILBUD

Pr stk

Pr bakke kun

10,-

10,-

Nygade 13 • 6300 Gråsten • Tlf. 74 65 17 48 • www.husetras.dk

MC-KØREKORT
MC- kørekort
på 14 undervisningsdage

ÅBNINGSTIDER I PÅSKEUGEN
GRÅSTEN
Mandag-onsdag
Skærtorsdag, langfredag
Påskelørdag
Påskedag (søndag)
og 2. Påskedag (mandag)

MC- teori i Åbenrå.
MC kørsel starter i Kværs

Køhlers Køreskole

Danmarks første
Vores
dumpeprocent i teori
er 0%
all-inclusive
tv-pakke
tlf. 21489496 ∙ www.koehlers.dk

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

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN
- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

7.500,-

kr.

PADBORG
Åbent alle dage
kl. 7-19

kl. 7-20
LUKKET
kl. 7-20
LUKKET
LUKKET

kl. 9.00 - 17.30
kl. 9.00 - 16.00
kl. 9.00 - 16.00
kl. 9.00 - 16.00
kl. 9.00 - 16.00
kl. 9.00 - 16.00

I alle Canal Digital’s tv-pakker får du:

AFHENTNINGSTILBUD
Schnitzel Wiener Art med tilbehør
Stort flot stjerneskud

HVER FREDAG:

130,kr. 85,-

kr.

kr. 125,-

5 stk smørrebrød

HDTV-box

Parabol

Standard installation

Ingen k
kortafgift
ortafgift

Tv-abonnement
Tv-abonnement til 4 rum

HDTV-kanaler i alle tv-pakk
tv-pakke
e

Vælg den tv-pakke,
der i at
Vi sætter
en ære
passer til dig!
være bedst til at rådgive
dig i køb indenfor
Teknologi branchen.

72 kanaler

28 kanaler

299,-*

Få et uforbindende
pr. md. tilbud
pris 1. år
når det gælderMin.TV
3.588,-- Radio
- Antenne - Parabol

88 kanaler

399,,-*

578,-*

Min. pris 1. år
4.788,-

Min. pris 1. år
6.936,-

pr. md.

pr. md.

*F
Forudsætter
orudsætter 12 mdrs. abo. på en tv-pakk
tv-pakke
e fr
fra
a Canal Digital. Inkl. installation af HDTV-bo
HDTV-box
x samt par
parabol
abol uden beregning,

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

HUSK: vi har åbent hver dag i påsken fra kl. 11.30
Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk · www.1747.dk

KVINDEMESSE
Fredag den 1. april kl. 19.00-22.00
i Ahlmannsparken i Gråsten
Tlf. 74 48 50 47

BROAGER
SKOLEGADE 2

& GRASTEN RADIO

TLF.: 74 65 24 26

6300 GRÅSTEN

MOBIL: 40 27 26 39

God påske
900 m2

bad-udstilling

&

Tlf. 74 48

Tlf

2

SLAGTEREN TILBYDER

MENU TO GO
Lækker menu til 2
personer bestående af:
MANDAG, TIRSDAG
OG ONSDAG
LÆKKERT UDVALG
AF SALATER

GRÅSTEN · PADBORG
Tingleff guld eller
Rød Peter Larsen

Kun kr.

225,-

Coop Morgenbrød

Kaffe 500 g

FRIT VAL

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

G

DYBFROST
Vælg mellem mange
varianter

Pr pose

29

95

FRIT VAL

Pr pose

Roser

Det gode solsikke
rugbrød fra
Schulstad
950 g, skiver

G

10 stk., 50 cm
vælg mellem

5
SPAR 10,9

RVER
FLERE FA

10.-,
Coop Sild

Store glas, 400/800 g, vælg mellem
dild, krydder, karry eller marineret
T IL
SPAR OP . GLAS
R
P
KR. 17,95

Pr pakke kun

Pr bundt kun

10.-,

20.-,

Pr glas kun

20.-,

GRÅSTEN

PA DB OR G
Påskehygge starter
hos bageren

Kom ned og se det spændende udvalg

holder åbent, Skærtorsdag, Langfredag,
Påskedag og 2. Påskedag fra kl. 7.00-12.00, Bemærk at
SuperBrugsen Gråsten holder lukket disse dage!!
SuperBrugsen Gråsten

Telefon 73 65 26 00

Mandag-onsdag kl. 7-20, Skærtorsdag, Langfredag Lukket,
Påskelørdag kl. 7-20, Påskedag (søndag) og 2. Påskedag (mandag) Lukket

Lune rundstykker,
hjemmelavede marcipan påskeæg,
påskekyllinger og
friskbagt rugbrød til frokosten

N Y HED
Åbent alle påskedage! Vi ses

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36
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DELIKATESSEN TILBYDER
Afskåret pålæg
Mange varianter

G
FRIT VAL

DELIKATESSEN TILBYDER
Påskeplatte
nok til 2 personer, frit valg

FLERE VA

Svendborg Snaps
70 cl, vælg mellem Klar,
Gylden eller
Korvet snaps

FRIT VAL

R I A N T ER

G

Pr lag

10.-,

Pr stk

DELIKATESSEN TILBYDER
Fiskefilet

Pr flaske kun

69

60.-,

95
+ pant

SLAGTEREN TILBYDER
Kalveculotte Fersk

Spangsberg flødeboller
5 stk., mange varianter

FRIT VAL

LBUD
I
T
S
S
G
A
D
ONS

G

Ta’ 4 stk
Pr æske

25.-,

25.-,

Pr ½ kg

SLAGTEREN TILBYDER
Fersk lammekølle

39

95

VILDT
billigt

New Zealand

FRUGT/GRØNT TILBYDER
Agurker

Spanien, kl. 1

OPRYDNINGSSALG
Alt påskepynt
og påskeslik

Katrine & Alfred
Tomater 450 g, bakke,
Danmark, kl. 1

SPAR

50%

Pr ½ kg

44

95

Ta’ 2 stk

Pr bakke

10.-,

20.-,

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden mandag den 21. marts til og med lørdag den 26. marts 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker
Kirkekontoret Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten. Åbningstider mandag - fredag kl. 10-14
Tlf. 2080 7170 - Fax 7465 2866 - kirkekontoret@besked.com

Gudstjenester og andre aktiviteter
Skærtorsdag den 24. marts ................kl. 19.30 ............Gudstjeneste i Kværs kirke
Langfredag den 25. marts ...................kl. 9.30 ..............Gudstjeneste i Adsbøl
Langfredag den 25. marts ...................kl. 19.30 ............Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Lørdag den 26. marts ..........................kl. 16.00 ............Koncert i Gråsten Slotskirke
Påskesøndag den 27. marts ...............kl. 9.30 ..............Gudstjeneste i Adsbøl og Kværs
Påskesøndag den 27. marts ...............kl. 11.00 ............Gudstjeneste Gråsten Slotskirke
2. påskedag den den 27. marts ..........kl. 11.00 ............Gudstjeneste Gråsten Slotskirke
Onsdag den 30. marts .........................kl. 19.00 ............Menighedsrådsmøde Gråsten
Torsdag den 31. marts ........................kl. 18.30 ............Fællesspisning i Kværs

I den kommende periode, præger
”gæstepræster” vores kirkeliv, indtil den
nye sognepræst i Gråsten-Adsbøl-Kværs
pastorat er fundet og indsat.
Vi vil ”dog” gerne fremhæve, at vi
2 Påskedag har fornøjelsen af, at
Biskop Marianne Christiansen vil forestå
gudstjenesten i Gråsten Slotskirke.

Kværs menighedsråd inviterer til fællesspisning på Kværs præstegård
Torsdag den 31. marts kl. 18.30
Der vil blive serveret et lækkert måltid mad
med efterfølgende kaffe/te og kage.
Trafikplanlægger Tina Aagaard Mørkeberg
kommer og fortæller om Flextrafik og
handicapkørsel.
Og Niels Peter Nielsen fra Landsbyrådet
kommer og fortæller om det spændende
projekt med landsbybus/bil.

Det koster 40 kr. at deltage, drikkevarer
kan købes.
Tilmelding senest tirsdag den 29.marts
til Carmen 5121 9202
eller Anna 2193 9335
Alle er hjertelig
velkommen.

ANNONCE

”Jeg havde længe haft på fornemmelsen, at
min hørelse ikke var, hvad den havde været,
og min kone, Solveig, havde flere gange
sagt, at jeg skulle få testet hørelsen. Men
jeg mente ikke, det var nødvendigt at få
det undersøgt. Det var først, da Solveig og
jeg var til et foredrag om Storm P, at jeg
indså, at nu skulle der gøres noget ved mit
høretab”.
Efter foredraget tog Ole hjem, søgte på
nettet og fandt AudioNovas nærmeste
hørecenter og bestilte tid til en høretest. Og

Påskelørdag: den 26. marts kl. 16.00
Vokalensemblet Musica Ficta
Direktion Bo Holten

Glædelig Påske til alle
Påsken som højtid
Skærtorsdag: Jesus vasker disciplenes
fødder og spiser det jødiske påskemåltid
med dem, indtil han ved det sidste
bæger bryder af og i stedet indstifter
den kristne nadver.
Bagefter går han ud i Getsemane Have
og beder inderligt om at måtte slippe
for det, der venter. Men i nattens mulm
og mørke tages han alligevel til fange af
de romerske soldater. Det er ved denne
lejlighed, at Peter tre gange benægter at
være sammen med Jesus.

høretesten i klinikken viste ganske rigtigt, at
han havde nedsat hørelse.
Det var vigtigt for Ole, at hørecenteret lå
tæt på, hvor de bor. Ole ville gerne prøve et
par forskellige høreapparater, før han
besluttede sig. Derefter var Ole ikke i tvivl
om, hvilke apparater, der var de rigtige for
ham.
”Det handler om livskvalitet, og den er
blevet endnu bedre. Efter at jeg har fået
mine høreapparater, kan vi rigtig nyde livet
sammen igen. Det en kæmpe lettelse at
høre godt igen, og det gælder for os begge”,
siger Ole.
Sammen gjorde vi noget ved det
Før Ole fik sine høreapparater, skulle Solveig
tale meget højt, for at han kunne høre
hende. Og hun syntes, at Ole skruede for
højt op for radioen og fjernsynet. Solveig

Tenenebrae Responsorier til Langfredag
og udvalgte motetter af Carlo Gesualdo
(1566-1613)
Fri entré

efter at have råbt: ”Min Gud, min Gud
hvorfor har du forladt mig?”
Påskedag: Kvinderne går efter sabbaten
ud til graven. Men stenen er væk, og
en engel sidder på den plads, hvor
Jesus lå. Englen fortæller, at Jesus er
genopstået og er gået forud til byen
Galilæa, hvor han vil mødes med
disciplene. Kvinderne bliver bange,
og disciplene tror ikke på dem, da de
fortæller det.

Langfredag: Pontius Pilatus dømmer
sammen med folkemængden
Jesus til døden. Jesus tornekrones,
piskes og bærer sit tunge kors
af Via Dolorosa smertens vej op til
Golgata (hovedskalsbjerget), hvor han
korsfæstes - og ni timer senere udånder

var også blevet Oles forlængede ører, når de
var sammen med flere mennesker på én
gang. Det betød, at Solveig heller ikke
kunne følge med i samtalerne, og så fik
ingen af dem noget ud af det. ”Så jeg blev
meget lettet og glad, da Ole havde bestilt
en tid hos AudioNova”, fortæller Solveig.

Godt, vi fik gjort noget ved
det med en høretest
Et høretab kommer ofte snigende, og man
mærker ikke altid selv, at man hører
mindre og mindre. Det er tit ens nærmeste,
der først lægger mærke til høretabet. Det
var også tilfældet for Ole Bjørn Hansen,
men det var én helt konkret oplevelse, der
fik Ole til at booke tid til en høretest.

Gråsten Slotskirke

Solveig tog med til hørecenteret, da Ole
skulle have lavet testen, og har været med
næsten hver gang. Det var de enige om,
for hans hørelse præger i høj grad parrets
hverdag. Solveig er glad for at have været
med helt fra start, og hun synes, det har
været en positiv oplevelse, at hun også
har fået svar på sine spørgsmål undervejs
i forløbet.
Ole tilføjer: ”Nu kan jeg høre alting igen,
og Solveig og jeg kan fortsætte vores
mange aktiviteter sammen med andre
mennesker. Det er livskvalitet”.

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

ventelister over

• du får personlig behandling,
og der er god tid til dig
• du får mulighed for at prøve apparaterne hjemme, før du beslutter dig
... og du kan stadig få nye
høreapparater fra kr. 0,efter offentligt tilskud

Gør som
Ole og Solveig
Ring til AudioNova
i dag og bestil tid til
en gratis høretest.

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

Gråsten
Bomhusvej 1
88 77 80 17
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Hverdage: 7:00-17:30

Vi har åb
ent
hele pås
ken se
åbnings
tid
www.by er på
gma.dk
Vi har åb
ent
hele pås
ken se
åbnings
tid
www.by er på
gma.dk

Lørdag: 9:00-13:00

Stærk
nyhed
stor
Stærk
besparelse!
nyhed stor

Frit leveret
v/50 m2 brofast
vej syddanmark

49,95
besparelse!

29995

SPAR

Betonbør

IBF
Bondesten
,
0
0
9 grå 14x21x5,5cm

110ltr
m/luftgummihjul
vejl. pris kr. 399,95

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer og eventuelle offentlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms. 10/16

FORÅRET
1349,-900,- ER OVER OS
SPAR

1349,-

18 V AKKU SLAGBOREMASKINE DHP453RFE
• Levers med 2 x Li-ion batterier 3,0 AH og lader
• Ladetid kun 22 min. • BYGMA normalpris: 2249,Nr. 176885

SP18AV R
AKKU SLAGBOREMASKINE DHP453RFE

30%

• Levers med 2 x Li-ion batterier 3,0 AH og lader
• Ladetid kun
22amin. • BYGMA normalpris: 2249,arer fr
lgte v KA
å udvaNr. 176885
DU

p

x og
Nordlu

10
Se side

SPAR

97 %
30
195

SPA9R
9
3
8

SPAR

100,-

5995

fra
varer
valgte DUKA
d
u
å
p
x og
Nordlu

SPAR
SPA9R
9
83VENTILATOR EL600 STD 100,-

10
Se side

VÆGLAMPE VEJERS UP

• Galv. stål/sort • 23 x Ø22 cm • Fremspring: 26,5 cm
• Max 60 W E27 • Leveres ekskl.
97 lyskilde
• BYGMA
normalpris:
279,95
Pr.
meter
Nr. 028931

195
95

1

VÆGLAMPE VEJERS UP

• 14 W • Både til væg- og loftsmontering
• BYGMA normalpris: 159,95
95
Nr. 014761
5kg

59
95

39

Bygma
Byggecenter
• Galv. stål/sort
• 23 x Ø22 cm • Fremspring: 26,5 cm
16x100mm
• Max 60 W E27 • Leveres ekskl. lyskilde
• BYGMA normalpris: 279,95
Nr. 028931

hegnsbrædder
imprægneret

SPAR

VENTILATOR EL600 STD

• 14 W • Både til væg- og loftsmontering
• BYGMA normalpris: 159,95
Nr. 014761

Trim jernvitriol
Før kr. 69,-

554,-

545,Max 6 stk.PAR
S
pr.
kunde
HØJTRYKSRENSER C 120.6-6 X-TRA
54,-

5

• Pumpetryk, max.: 120 bar
• Vandmængde, max.: 440 l/time
• Automatisk start/stop • Trykregu40lering
ltr.• BYGMA normalpris: 1099,Nr. 141371

695

545,-

HØJTRYKSRENSER C 120.6-6 X-TRA

99995

• Pumpetryk, max.: 120 bar
Avisen
gælder fra
d. 5. marts 2016
• Vandmængde,
max.:lørdag
440 l/time

Nilfisk højtryksrenser
• Automatisk
start/stop • TrykreguBest Green
plantesæk
lering • BYGMA normalpris: 1099,Før kr. 16,95
Nr. 141371

C.120.6-6 pad xtra
Før kr. 1.399,-

længder: 180-210-240cm

Bygma Byggecenter
Ttilbudende gælder til og med mandag den 28. marts

Avisen gælder fra lørdag d. 5. marts 2016
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Fodpleje

Fit for karate

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

Fodpleje
KLINIK

ANNA-MONA

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

Tlf. 74 65 09 26
Udebehandling
foretages

Jeg udsteder
gavekort
Kommunalt tilskud ved helbredserklæring

N U I B O RG E

N

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

Ring til JP lopper 61 35 94 53

Gråsten Karateklub hvervede to nye medlemmer, da de forleden holdt åbent hus i Ahlmannsparken.

Fotos Tove Hansen

Brug for støtte, hjælp og pleje til
at få din hverdag til at fungere?
Vi kan mere end Du tror

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

Vi er der for Din skyld

DANSKE DIAKONHJEM HJEMMEPLEJE
-en holdning til omsorg
Frit valg – Personlig pleje og praktisk hjælp

701057 806059

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

Pleje og omsorg, personligt nærvær og
høj faglighed er vores hjertesag.
Vi kommer gerne ud og fortæller om
jeres og dine muligheder!

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

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

Ansv. redaktør

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

Ingrid Skovbo
Johannsen

Fotograf

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Tlf. 2972 4454

Tlf. 36 95 99 36

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

Mobil
40 63 36 24

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Mediechef

Reporter
Tove Hansen

Grafisk
arbejde

Graphos Grafisk
Industrial
Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

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

Bogholder

Adm.
medarbejder

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Jette Nørlund Pedersen

Bettina A.Jessen

Flot gymnastikopvisning i Rinkenæs

Gymnaster viste, hvad de havde lært i løbet af vintersæsonen.

Af Gunnar Hattesen

Hallen ved Rinkenæs
Skole var så godt som
fyldt på tilskuerpladserne, da der fredag
aften blev holdt forårsopvisning med bravur.
Efter selve indmarchen
med flag og velkomst ved
Heidi Lemvig, kunne gymnasterne - store som helt
små - betræde det hårde
gulv i fuld ”ornat”.
Forældre stod klar med
deres kameraer for at forevige øjeblikket med deres
børn. 

Foto Tove Hansen

GARAGESALG - DØDSBO
Tirsdag den 22. marts fra kl. 16-18 er der garagesalg
på adressen Stjerneparken 14 i Gråsten.
Der vil være møbler, næsten ny vaskemaskine,
tørretumbler, malerier, lamper samt diverse.

TIL LEJE I BROAGER

Hyggelig lejlighed på ca. 70 m2, beliggende
Storegade 19, 1. tv, Broager, ledig pr. 15. april 2016.
Lejligheden består af entre, stue/køkken, soveværelse
og stort badeværelse. Skur til cykler m.m.
Huslejen udgør kr. 3.500,- plus forbrug. Indskud 3
måneders husleje + 1 måned forudbetalt husleje.

HENVENDELSE

Advokat Preben Østergård
Sankt Jørgens Gade 29, 1 - 6400 Sønderborg

TLF: 79 30 15 20
MAIL: ADVOKAT@ADVOKATPO.DK
Udlejning af
720 Attraktive boliger
beliggende
Alnor, Avnbøl, Blans, Gråsten,
Kværs, Nybøl, Rinkenæs,
Ullerup, Vester Sottrup
Informationer kan findes på:
www.graasten-bolig.dk
Tlf. 74 65 30 10

Gråsten Fjernvarme A.m.b.A
Ordinær generalforsamling afholdes:
Onsdag 13. april 2016 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag kan afhentes på
selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er åben for alle andelshavere.
Ikke-andelshavere kan tegne sig som andelshaver på værkets kontor eller
ved indgangen.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af Dirigent
Beretning for det forløbne regnskabsår og for Datterselskabet.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Budget for selskabet og for Datterselskabet for indeværende
driftår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for selskabet og for Datterselskabet for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Morten Sommer – ønsker genvalg
Flemming Vestergaard – ønsker genvalg
Kristian Gyldenlev – ønsker genvalg
Bendt Olesen – ønsker ikke genvalg
8. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
På valg: Søren Gülck
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
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Jacobsen Møbler Aabenraa

Mandag- onsdag kl. 10.00-17.30
Lørdag
kl. 10.00-16.00

Mogens Hansen specialudstilling

Secto Design

Stort
udvalg

Arne Jacobsen
3107 sort læder

Kom ind og se det store udvalg og få et godt tilbud
nyt mærke i butikken

Specialpris

kr. 4.995,-

Malle w. Trousseau

Kom ind og se vores store
udvalg af vitriner og skænke.

3.300 m 2 med lækre møbler, senge, belysning og brugskunst

Skovby TILBUD – Se vores store udvalg

Tempur elevationssæt
180x200

med deluxe 22 cm Madrasser.
Excl. Gavl. Med ben.

32.999,-

kr.
Spar 13.401,Leveret og monteret

Skovby SM 24
Hvidolieret eg. Inklusiv 3
fi nerede tillægsplader.
Vejledende kr. 18.499,-

Tilbud 14.999,-

Udsalg på Conform lænestole

Personlig og kompetent rådgivning
Jacobsen Møbler - Løgumklostervej 145 - 6200 Aabenraa -tlf. 69156200 - www.jacobsenmobler.dk
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Jacobsen Møbler Aabenraa
Spar 25 %
på alle
nye auping
bestilinger

Spar 40 % på alt Auping fra udstilling
Strässle Heron.

Vejledende kr. 30.582,-

Tilbud kr. 19.998,-

BASIC+ 3D BOXELEVATION
Boxelevationsseng med vendbar madras med kerne af
16 cm Dunlopillo
alle med 7 komfortzoner. Inkl. tofarvet topmadras
med kerne af 5 cm Dunlopillo
fjernbetjening og appstyring.
Ekskl. ben. B 180 x L 200 cm

En rigtig lækker lænestol.

Kampagnepris

Panton
VP Globe

Ø40. Vejl. pris 8.995,kr.

4.995,-

What nature began we perfected - since 1929

Der
medfølger 2
stk dunlopillo
puder ved køb
af dunlopillo
seng

kr. 27.998,Før kr. 41.996,-

Vi ønsker alle en god påske - Åbent påske lørdag
Jacobsen Møbler - Løgumklostervej 145 - 6200 Aabenraa -tlf. 69156200 - www.jacobsenmobler.dk

KVINDEMESSE
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Fredag den 1. april kl. 19.00-22.00 i Ahlmannsparken i Gråsten

Emil Thorup gæster Gråsten
MØD OS PÅ
KVINDEMESSEN
Af Gunnar Hattesen

DR’s farverige stjerneskud, Emil Thorup,
gæster fredag den 1.
april kvindemessen i
Gråsten.

Her er han konferencier i tre timer i
Ahlmannsparken, og der
vil blive mulighed for at
tage selfies af den kendte
stjerne.
Emil Thorup har en stor
andel i DR’s nye platform
til unge, DR MMamas
succes.
Her er han vært på det
kontroversielle talkshow
”Sexminister” og successerien ”Emils damer”.
Vi kender ham også
fra den røde løber, som

Peep toe pump

600,Pump

400,-

Sandal

400,-

LÆKRE SMAGSPRØVER
med spændende
overraskelser

den skarpe, velklædte og
mystiske personage, og som
grænsesøgende vært ved
Dansk Melodi Grandpris.
Desuden er Emil Thorup
deltager i panelet ”Mads og
Monopolet”. 

Emil Thorup gæster kvindemessen i Gråsten.


Foto Sara Toft

Kom til

KVINDEMESSE
Fredag den 1. april kl. 19.00-22.00
i Ahlmannsparken i Gråsten

Mød os på
Kvindemessen

Se og oplev DR’s stjerneskud

Amtsvejen 13
Nybøl
6400 Sønderborg
Tlf. 74 46 77 16

Torvet 5
Centrum
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 34 15

Sejrsvej 60
Rinkenæs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 11 70

D ER ER ALTI D EN A N LED N I N G TIL AT TAGE AFSTED

Mød os på Kvindemessen
Vi sælger produkter fra
og

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
Mød din personlige træner D-Rex
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

Fiskenæsvej 2 ∙ 6300 Gråsten ∙ Telefon 73 65 00 33
info-mf@enjoyresorts.dk ∙ www.enjoy-resorts.dk

KVINDEMESSE
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Fredag den 1. april kl. 19.00-22.00 i Ahlmannsparken i Gråsten

Stor kvindemesse i Gråsten
For 5. år i træk
inviterer Gråsten
Handelsstandsforening
fredag den 1. april
kl. 19.00-22.00
til kvindemesse i
Ahlmannsparken, og
den populære messe
kan melde om 22
udstillere.

Forny din livskvalitet med et
dansk kvalitetshøreapparat!
Din Hørespecialist tilbyder:
Mød os på
• gratis høreprøve
Kvindemessen og få
• 4 års garanti og service
en gratis høre-screening.
• danske kvalitetshøreapparater Vi sætter en stor ære i at
• grundig vejledning og
hjælpe - og følger dig
god tid til den enkelte bruger
hele vejen.
• hjemmebesøg
• musik, industri- og jagt høreværn

KONKURRENCE:
Deltag også i vores
konkurrence om et
gavekort til Gråsten Handel.

På kvindemessen er der
masser af inspiration inden
for mode, sko, smykker,
makeup, wellness, livsstil,
sundhed og kost.
På catwalken vil der være
modeshow med 14 modeller, hvor forårsmoden med
nye trends og farver bliver
præsenteret.
”Vi satser på 300 besøgende, og der venter publikum
en god oplevelse”, fortæller
frisør Karina Hansen. 

Løgumkloster • 70 11 10 70 • Markedsgade 7
Gråsten • 70 11 10 70 • Torvet 3

BIKE SALE
En stand for dig der elsker
skønlitteratur
Vi ses på Kvindemessen

Karina Hansen og Karina
Sønnichsen er tovholdere omkring populær kvindemesse.

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN

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

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN
• Kom og se den nye
trend i Makeup
• Få tips og ideer
til Makeup

Genopdag køreglæden!
BATAVUS Genova Ego 400 watt.
Stilren dame el-cykel.
7 indvendige gear.Fodbremse
og vedligeholdelsesfri
rullebremse for.
Power- og walk-assist.

• Få en lækker
Håndpeeling

Rækkevidde op til 100 km.

15.999,-

ÅBNINGSTIDER

Mandag, tirsdag,
torsdag kl. 9.00-17.30
Onsdag kl. 9.00-20.00
Borggade 3 · 6300 Gråsten
telefon 7465 1031 · www.fribikeshop.dk

Genopdag køreglæden!
BATAVUS Genova Ego 400 watt. Stilren dame el-cykel. 7 indvendige gear. Fodbremse
og vedligeholdelsesfri rullebremse for. Power- og walk-assist.
Rækkevidde op til 100 km.

Fredag kl 9.00-18.00
Lørdag kl. 8.00-12.00

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

Make up artist

Tilbuddene er gældende til og med den 9. februar 2013. Der tages forbehold for udsolgte varer samt trykfejl. Alle priserne er inkl. moms.

Af Gunnar Hattesen

KVINDEMESSE
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Fredag den 1. april kl. 19.00-22.00 i Ahlmannsparken i Gråsten
Kom og se alle de dejlige forårsnyheder
i butikken, og på kvindemessen

Gråsten i gode gamle dage

Hen ved 30 gråstenere var
mødt op på Gråsten
Plejecenter, hvor arkivleder
Else Egholm viste gamle billeder og fortalte om svundne
butikker.

Foto Tove Hansen

Personlig vejledning og service

Borggade 4
6300 Gråsten • 74 65 46 00

Mød os på KVINDEMESSEN
Fredag d. 1. april i Gråsten
kl. 19.00 - 20.00
Vind
på 1 Gaveko
rt
000
kr.
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Aflevér kuponen hos Herman & Sögaard på Kvindemessen

1

pige

3

piger

5

piger

Tlf.

Navn:

foR Dig
AktIV PLeje for DIn HuD

DAglig
luKSuS

nyt
DeSign

nyt
DeSign

foR Dig
AktIV PLeje for DIn HuD

nyt
DeSign

Matas Gråsten
Jernbanegade 2, 6300 Gråsten

Adresse:
Postnr.:

Sæt kryds ved det antal
piger, du mener arbejder i
butikken

DAglig
luKSuS

By:

MØD OS PÅ KVINDEMESSEN

Din lokale håndværker

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

Hans Henrik Fischer
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Alt malerarbejde udføres
Kvalitet til tiden

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder
internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning
- Bestyrelsesarbejde
- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse
- Strafferetsager
- Bobehandling
- Procedure

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

Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800

Bygningskonstruktør, murermester

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

www.fischer-advokatfirma.com

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

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

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 Annonce.indd
16

1

28-01

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Gisselmann

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

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

Quorps Busser
Tilbyder kørsel med busser fra 19 til 51 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg.
Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.

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

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

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten
Tlf: +45 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk
mail@quorpsbusser.dk

Egernsund Malerforretning

Tørsbøl Byg

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

ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993

- Murermester
- Maler
- Fliselægger

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

v. Lars Festersen

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

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

20% rabat

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

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

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

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

100412

aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Aktuelle vinterpriser

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker
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

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

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

VÆLG FORRET

www.kvaers-kro.dk

Sæt kryds

Med forret eller dessert FRA kr.129,50
Med forret og dessert FRA kr....148,50

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

Flutes kr. .............................................. 3,00

Dampet kold laks med
cocktaildressing, rejer,
asparges, citron ELLER
rejecocktail ELLER
2 tarteletter med
høns i asparges,
ELLER hønsesalat med
ananas, pyntet med
bacon og paprika.

KONFIMATIONSBUFFET

Mange knus
Kim og Lars

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

Af Kim Hansen

Langfredag Musikgudstjeneste

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

RINKENÆS KORSKIRKE
Fredag den 25. marts kl. 19.30

Dybbøl kirkes vokalensemble under
ledelse af Frank Laue
Liturg: Sognepræst
Marianne Østergård



Alle er velkomne
Menighedsrådet
Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

Rinkenæs Børnekirke

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

ADSBØL KIRKE

Langfredag kl. 9.30 ved Niels Refskou
Påskedag kl. 9.30 ved Niels Refskou

BROAGER KIRKE

Skærtorsdag kl. 19.30 ved Birgitte Hjarvard Licht
Langfredag kl. 10.30 ved Birgitte Hjarvard Licht
Påskedag kl. 10.30 ved Stefan Klit Søndergaard
2. Påskedag kl. 9.00 ved Stefan Klit Søndergaard

109

Borgermøde i
Rinkenæs

Stort tillykke med
sølvbrylluppet
6. april.
Håber I får en dejlig dag.

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

KOM, så er der igen børnekirke for alle.
Fortællinger og sange er specielt valgt
til børn op til 9 år. Medbring noget,
du har fundet på stranden!
Efterfølgende aftensmad
i konfi rmandstuen
Vi glæder os til at se jer!
Marianne, Mette,
Lisbeth og koret

kr.

Indbrudstyve forsøgte
forleden at bryde en dør op
til en lejlighed på Ringgade
i Gråsten. Der var efterladt
en masse mærker i og omkring døren, men det var
ikke lykkedes for tyvene at
komme ind. 

DESSERT:
1. Frisk frugt med råcreme og hakkede nødder
2. Islagkage (til 10 personer, sælges kun hele)
3. Isrand med pærer og chokoladesauce (til 6 prs., sælges kun hele).
4. Æbletærte med creme fraiche

Kære Gerda og
Hans Erik Weilkiens

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

Rinkenæs Korskirke
Tirsdag den 29. marts kl. 17.00

ud af huset

Stegebuffet med salatbar: Glaseret hamburgerryg, kyllingebryst
med indisk karry og ananas, pestoglaseret svinefilet og kalve-filet.
Mixed salat, pastasalat, gulerodssalat. Flødeporrekartofler med tomat.
50
2 slags dressing.

Kværsgade 9-11, Kværs Tlf: 7465 9206 - Fax: 7465 9559 - Mail: info@kvaers-kro.dk

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

Skærtorsdag kl. 11.00 ved Niels Refskou
Langfredag kl. 19.30 ved Niels Refskou
Påskedag kl. 11.00 ved Niels Refskou
2. Påskedag kl. 11.00
ved Biskop Marianne Christiansen

Indbrud

KONFIMATIONSBUFFET

BORGERMØDE
I RINKENÆS

Hvad er vigtigt for at
Rinkenæs fortsat er en
god by at bo og leve i?
Sådan lyder spørgsmålet, når der er borgermød4e torsdag den 31.
marts kl. 19.00 i hallen
på Rinkenæs Skole.
Repræsentantskabet for
Samspil kalder til borgermøde for at drøfte, hvordan
de lokale borgere får bedre
mulighed for at bevare
Rinkenæs som en god by at
bo og leve i.
Gruppen har afholdt et

møde med Sønderborg
Kommunes landdistriktskoordinator Connie
Skovbjerg for at høre om,
hvilke muligheder der er,
hvordan man gør andre
steder og hvordan den
videre proces kunne være.
Rinkenæs passer ikke
ind i ordningen med
landsbyråd eller lokalråd
på grund af sognets størrelse, men der er i stedet
mulighed for at lave et
udviklingsråd.

Udviklingsrådet kan
sammensættes af repræsentanter for forskellige
grupper. 

Torsdag den 31. marts kl. 19.00
i hallen på Rinkenæs Skole

Bor du i Rinkenæs, er du erhvervsdrivende i byen eller er
du en af vores unge vil vi gerne høre netop DIN mening.
Hvad skal der til for at Rinkenæs bliver ved
med at være en god by at bo og leve i.
Medlemmer af Samspils repræsentantskab vil på mødet
fortælle om vore tanker med at lave et udviklingsråd
som skal lave en fremtidsplan for hele Rinkenæs Sogn.
Arrangør er Samspils repræsentantskab
Hvis du vil deltage i mødet fra kl. 19.00 kan du
bare møde op. Hvis du gerne vil nyde en stor
sandwich og en vand forud for mødet fra kl. 18.00
skal vi have din tilmelding senest den 28. marts
enten på tlf. 3026 2898 eller tlf. 3026 2899.

VI MANGLER INDSAMLERE
I forbindelse med landsindsamling til
Kræftens Bekæmpelse søndag den 3. april 2016
Mangler vi stadig enkelte indsamlere,
som vil gå et par timer denne dag.
Henvendelse kan ske til Helle Blindbæk Gråsten lokaludvalg tlf 4040 6077
Anna Mathiesen - Sundeved Lokaludvalg tlf. 2982 1259
og Lene Jørgensen - Broager lokaludvalg tlf. 4041 6463

GUDSTJENESTER

EGERNSUND KIRKE

Skærtorsdag kl. 11.00 ved ved Irene Engelstad,
erfølgende rugbrød, pølse og øl i konfirmandstuen.
Langfredag kl. 11.00 ved Irene Engelstad
Påskedag kl. 05.30 ved Cornelia Simon.
Tysk gudstjeneste
Påskedag kl. 11.00 ved Irene Engelstad.
Erfølgende kaffe og påskeæg i sakristiet
2. Påskedag Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE

Skærtorsdag kl. 19.30 ved Niels Refskou
Påskedag kl. 9.30 ved Maya Ravn

NYBØL KIRKE

Skærtorsdag kl. 19.30 ved Marie Hammer
Langfredag kl. 10.30 ved Marie Hammer
Påskedag kl. 10.30 ved Marie Hammer
2. Påskedag kl. 10.30 ved Marie Hammer

RINKENÆS KIRKE

Skærtorsdag kl. 16.00 ved Marianne Østergård m.fl.
Langfredag kl. 19.30 Dybbøl kirkes
kammerkor og Marianne Østergård
Påskedag kl. 10.30 ved Marianne Østergård
2. Påskedag kl. 10.30 ved Jens Lyster

VESTER SOTTRUP KIRKE

Skærtorsdag kl. 19.30 ved Vibeke von Oldenburg.
Altergangsgudstjeneste
Langfredag kl. 10.30 ved Vibeke von Oldenburg
Påskedag kl. 10.30 ved Vibeke von Oldenburg
2. Påskedag kl. 10.30. Der henvises til Nybøl kirke

ULLERUP KIRKE

Skærtorsdag kl. 18.30 ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Langfredag kl. 10.30 ved Lis-Ann Alexandra Rotem
Påskedag kl. 10.30 ved Lis-Ann Alexandra Rotem
2. Påskedag kl. 10.30 ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE

25.03.2016, 09.30 Uhr, Gottesdienst
zum Karfreitag in Gravenstein,
27.03.2016, 05.30 Uhr, Gottesdienst am
Ostermorgen in Ekensund mit Frühstück
28.03.2016, 10.30 Uhr Ostergottesdienst in Bau
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Hjertelig tak
for al deltagelse og opmærksomhed ved

Friedrich Ernst Christiansens
bisættelse.

Tak for alle de varme hilsner og tanker.
På familiens vegne
Grethe Christiansen

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten
Telefon 74 65 03 03

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

Børnene hang i for at få så mange penge i kassen som muligt.

Skolebørn løb for at
hjælpe cancer-børn

Foto Tove Hansen
Af Gunnar Hattesen

Der blev heppet på de
hurtigt løbende børn
af forældre og bedsteforældre, da elever fra
Rinkenæs Skole løb i
Gartnerslugten til fordel
for Børnecancerfonden.
Skolen deltog som en stribe
andre skoler landet over i
Team Rynkebys skoleløb.
Firmaer, forældre og andre
spyttede i kassen. Nogle
gav børnene et fast beløb,
mens andre gav penge per
omgang i Gartnerslugten,
som børnene kunne nå at
løbe på en time. 

Liva Songest, Sejrsvej går i 1.
kl. og samlede 5500 kr sammen til Børnecancerfonden.
Foto Tove Hansen

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

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

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

Bedemand Alice Tørøk
Eksamineret bedemand

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

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

Bedemand Alice Tørøk

Gråsten og Adsbøl · Kontakt 7178 7622

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

www.als-begravelse.dk
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Broager

50 til rejsegilde

Af Gunnar Hattesen

Der blev serveret ringriderpølser, holdt taler og
byggeriet blev beundret, da
der fredag var rejsegilde på
hal 2 i Broager.
Adskillige af de større
elever fra Broager Skole
var mødt op for at betragte
byggeriet, og interesserede
var foreningslivet beundrede arbejdet. 

Linda Rasmussen i samtale
med Frede Tychsen, som
var med til at bygge hal 1 i
1989.

Foto Tove Hansen

Medlem af byggeudvalget Hans Heinrich Jacobsen talte.


Nysgerrige elever fra de

Foto Tove Hansen

største klasser mødte op til
rejsegildet.Foto Tove Hansen

Kassedame røg til tops
Påskebuffet
på Stationskroen
Af Gunnar Hattesen

Langfredag
kl. 12.00
Kr. 49,Tilmelding
74 44 05 00



Live musik fra kl. 20.00

Stationskroen

Vestergade 1 ∙ 6310 Broager ∙ Tlf. 74 44 05 00

Vestergade 1
Følg os på6310
Facebook
Broager
Stationskroen v/ Schultz og Marxen
Tlf. 74 44 05 00

Kassedame Laila Wolff i
SuperBrugsen i Broager
var med i opløbet om at
være Danmarks sødeste kassedame 2016.
Det var ugebladet
Hjemmet, som for 3. år i
træk med læsernes hjælp
kårede Danmarks sødeste
kassedame m/k.
I alt havde læserne normineret 279 kassedamer m/k i
konkurrencen.
"Selv om jeg ikke
Laila Wolff fra
SuperBrugsen i Broager
var med i konkurrencen
om at være Danmarks
sødeste kassedame 2016.


Foto Søren Gülck

vandt, er jeg glad for
skulderklappet fra

kunderne", siger Laila
Wolff, der har været ansat

2 år i dagligvarebutikken i
Broager. 
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SuperBrugsen i Broager trives Diamantbryllup
i Broager
Af Gunnar Hattesen

Bodil og Viggo Jensen,
Broager, kan skærtorsdag, den 24. marts fejre
diamantbryllup.
Ægteparret drev et mønsterlandbrug i Bojskov med
køer og svin. Viggo var
flittig i mark og stald, og
det blev til mange, lange og
arbejdsomme år på gården.
For godt 20 år siden solgte
de gården til deres datter
og svigersøn og flyttede til
Broager.

65 medlemmer deltog i generalforsamlingen, og de blev budt på et let traktement.
Af Gunnar Hattesen

Der har netop været afholdt generalforsamling
i Broager og Omegns
Brugsforening.

Det skete i Broager
Sparekasses hovedbygning,
og 65 medlemmer deltog.
Formanden Kim Pedersen
kunne fortælle om et aktivt
år, hvor driften af butikken
er i fortsat fremgang.

Uddeler Bent Moldt
gennemgik det reviderede
regnskab. Foreningens
virksomhed gav et overskud
på 384.000 kr., således at
brugsforeningen nu har en

Bodil har altid været et
energibundt i det daglige
arbejde, der også omfattede
omsorgen ved de to pigers
opvækst.
I huset i Broager er hun
flittig blandt havens urter
og blomster, og inden døre
forstår hun at skabe hygge
og miljø for sine mange
gæster.
Viggo er fyldt 90 år,
mens Bodil bliver 80 år på
bryllupsdagen. 

Foto Tove Hansen

egenkapital på tæt på 23
millioner kroner.
Genvalgt til bestyrelsen
blev Hans Christian
Mikkelsen og Solveig
Jensen Kræmer. 

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

Tilbudene gælder mandag den 21. tirsdag den 22. og onsdag den 23. marts
3 kg Hakket oksekød

Graasten salater

5-12%

½ pris

U N D ER ½

R I AN
FLERE VA

PR I S

Morgen æg

Broager

T ER

Peter Larsen
U N D ER ½

Pr bakke

95
9

Pr pakke

00
100
Coop Bacon

PR I S

Grøntsager
Mange varianter

Kaffe grå
5
SPAR 84,7

10 stk

95
14

Fryseposer
Flere str

5x400 gr

10000
Åbningstider i påsken

U N D ER ½

PR I S

U N D ER ½

PR I S

U N D ER ½

3x125 gr

95
14

Pr pose

95
6

SuperBrugsen Broager

5 stk

PR I S

00
20

Mandag den 21.
Tirsdag den 22.
Onsdag den 23.
Torsdag den 24.
Fredag den 25.
Lørdag den 26.
Søndag den 27.
Mandag den 28.
Tirsdag den 29.

kl. 8.30 - 19.00
kl. 8.30 - 19.00
kl. 8.30 - 19.00
LUKKET
LUKKET
kl. 8.30 - 18.00
LUKKET
LUKKET
kl. 8.30 - 19.00

tlf. 73441500
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Engageret foreningsmand
Tage Jørgensen fylder 70 år.

Af Gunnar Hattesen

Tage Jørgensen,
Broager, fylder onsdag
den 30. marts 70 år.

Rundt om Limfjorden
FRA DEN 29. AUGUST TIL 2. SEPTEMBER
kr. 3.995,Ganske få pladser tilbage
Se mere
www.cathrinesminde.dk
Tilmelding: 41 98 29 23
Turen arrangeres af
Cathrinesmindes Venner.
Alle kan deltage - hvis
du skynder der, er
der måske plads!
Sundeved

Musikgudstjeneste
i Dybbøl kirke
Langfredag 25. marts kl. 16.00
”De Ni Læsninger til påske”
Jesu lidelseshistorie i ord og
toner- Bibelske læsninger og a Capella-kormusik
Dybbøl kirkes Vocalensamble synger passionsmusik
af Stainer, Møller, Severac, Ives m.m.
Dirigent: Frank Laue
Liturg: Birgitte Hjarvard Licht



Han er kendt for sit lyse
sind, sin venlige hjælpsomhed og sin flid.
Han er vokset op i
Vestjylland, men det var
på Broagerland, han fik sin
livsgerning.
I 43 år var han ansat i
Broager Sparekasse, og
han var filialleder i både
Egernsund og Gråsten.
Tage Jørgensen har været
flittig i foreningslivet. Som

ung var han en ivrig fodboldspiller i Skelde GF, og
han var idrætsforeningens

kasserer i en lang årrække. Han har siddet
i bestyrelsen i Broager

Ringriderforening,
været aktiv i Venstre og
siddet i bestyrelsen for
Broager-Hallen.
Han elsker at gå på jagt,
spille kort og få en god snak
med venner og bekendte.
Tage Jørgensen blev i
1968 gift med Lene, der
stammer fra Skelde.
I ægteskabet er opvokset
to sønner, Claus er landmand i Tinglev, mens
Torben er bankmand i
Haderslev. 

Skoleelever ude at løbe
Af Gunnar Hattesen

Eleverne på Nydamskolen i Vester Sottrup
deltog fredag i årets
Team Rynkeby skoleløb.

Det var en fantastisk
oplevelse at se børnene tage
den ene omgang efter den

anden med højt humør. Nu
skal de enkelte sponsorsedler gøres op, så pengene

kan blive samlet ind efter
påske og få dem sendt til
Børnecancerfonden. 

Nydamskolen deltog i Team
Rynkebys skoleløb.
Foto Tove Hansen

Ny formand for
forsamlingshus
Af Gunnar Hattesen

Forsamlingsgården
Sundeved har fået ny formand efter Arne Mandrup,
der efter fire år på posten
ikke ønskede at fortsætte.
Ny formand blev Meta

Sørensen, og dermed sluttede et kvart århundrede
med mænd ved roret for
Forsamlingsgården
Sundeved
Næstformand blev Ann
Grandt, mens Janne
Feldstedt blev kasserer.

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

Bestyrelsen har nedsat tre
arbejdsgrupper.
Bygningsgruppe med
særligt ansvar for bygning
og vedligeholdelse består af
Gudmund Thomsen, Egon
Fogt og Kaj Simonsen.
Køkkengruppe, med særligt ansvar for køkken og
service og køkkenmaskiner
omfatter Inge Staugård og
Tina Nielsen.
Endelig er der nedsat
en Aktivitetsgruppe, som
tilrettelægger programmet
for Forsamlingsgården
Sundeved.
Gruppen består af Meta
Sørensen, Tina Nielsen og
Palle Andersen. 

Hørt i byen
Uret tikker, men Michael Schlüter i Rådhuskiosken håber stadig til
det sidste, at det lykkes
at finde en ny forpagter
inden skæringsdatoen 1.
april.
Ellen Skau Christensen
kunne fredag fejre sit 25
års jubilæum som ansat
ved Gråsten Plejecenter.
Hjertestarteren i UlsnæsCentret har i de seneste
14 dage været taget i
brug tre gange, og det
har reddet liv.
Gråsten og Omegns
Pensionistforening samlede 32 deltagere til en
rundvisning i TV Syd i
Kolding.
Efter 12 år som organist
i Egernsund Kirke har
Otto Andersen søgt nye
udfordringer og er blevet
ny i Hørup Kirke. Siden
2014 har han også spillet
i Kværs Kirke.
En 56-årig kvinde mistede forleden sin pung i
Netto i Ulsnæs-Centret.
Tyveriet blev imidlertid
optaget på video.
Ved generalforsamlingen
i Kulturlandsbyen6300
var der genvalg af Britta
Kubiak, Henry Bjerg og
Birgitte Normann Houe.
Som suppleanter var der
genvalg af Bodil Gregersen og Bente Løwe
Christiansen.
Huset Ras i Nygade i
Gråsten åbner sin nye
café omkring 1. maj.
KFN Keramik er sat til
salg.
Fisker John Hansen
fangede forleden et horn
fra en urokse i Flensborg
Fjord. Det vurderes, at
hornet stammer fra stenaldertidens urokse.
Mona Thomsen arrangerer loppemarked
i Ulsnæs-Centret lørdag den 26. marts kl.
10.00-15.00. 
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Gildeting
Sct. Georgs Gildet i
Gråsten har holdt gildeting
i spejderhuset i Konkel.
Gildet er 72 år gammelt
og fungerer stadig med
mange aktiviteter. I dag er
det således, at det ikke er
et krav mere, at man skal
have været spejder for at
få adgang til Sct. Georgs
Gildet.
”Vi har nu ”Spejderideen
for voksne”, hvilket vil
sige, at alle med interesse i

Gråsten Boldklub

gildets arbejde, er velkommen”, fortæller Ulla Larsen.
Til bestyrelsen blev
Birgit Moos genvalgt til
stavherold, Preben Rauch
genvalgt til flagherold, der
var ikke valg af kansler
og skatmester, så Bjørn
Bach-Hansen er stadig gildekansler og Per Lindtner
gildeskatmester. Ulla
Larsen blev genvalgt til
gildemester. 

Fodboldtræning
Forår 2016 - Fodbold for alle
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

Mandag
4. april

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

Program udleveres ved tilmelding.

U13, piger
årgang 2003

Bo Franson
Henrik Kolmos

24816339
25889265

Mandag og torsdag
17.00 – 18.30

Torsdag
31. marts

QUORP’S BUSSER

U14, drenge
årgang 2002

Roger Meijers
Karuna Karunanithy

29667415
22553608

Tirsdag og torsdag
17.30 – 19.00

Torsdag
31. marts

Tlf. 74 65 08 50

U14, piger
2002

Ditte Veng
Cathrine Semrau
Rikke F. Petersen

29104810
23989104
29899262

Mandag og torsdag
17.00 – 18.15

Torsdag
31. marts

Statister søges

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 –
fodboldfitness
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

NYT. Grand master
+ 55 år (7- mands)

Mogens Hansen

61316142

Søndag 10.30

Kamp mandag
sammen med
Supervet

Stopper
Formand for Fælleslisten,
fhv. borgmester i Sundeved,
John Solkær Pedersen (75)

trækker sig som formand
for Fælleslisten, der har to
mandater i byrådet. 

KOMMENDE
BUSTURE
Polen Poznan fra den 19.-24.6 2016

kr. 3830,-

Bornholm fra den 26.6 til den 1.7.2016

kr. 4050,-

Dresden og Prag fra den 6.-9.7 2016

kr. 3450,-

Harzen fra den 17.-21.8 2016

kr. 3895,-

Zillertal, Østrig fra den 14.-22.9 2016

kr. 5200,-

Årgang

Rejsegarantifonden nr. 2465

Vi kan bruge flere statister til et fotoprojekt, så
går du rundt med en skuespiller i maven, med
lyst til at være på foran et kamera, så læs videre.
I løbet af april, maj og juni skal der optages
fotos til fire spændende historier fra
bogen ”Alssund med andre øjne”.
Der er tale om still-foto, så der skal der ikke
læses roller, men man skal kunne følge de
instruktioner der gives af
instruktør og fotograf.
Der skal bruges
ca. 20 personer i alle
aldre fra 4 − 80 år
Fotooptagelserne
finder sted i området
Gråsten, Vester
Sottrup og på Als
ad flere omgange,
der hovedsageligt vil
finde sted sidst på dagen.
Har du lyst til at blive en del af holdet, eller
vil du vide mere, så er du velkommen til at
kontakte fotograf Søren Gülck på 23 80 12 54

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
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

EGERNSUND BJERGET 5

VEMMINGBUND BÆKVEJ 7
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.

Ældre ejendom med skøn udsigt!
Ældre ejendom sælges i Egernsund, med en helt unik udsigt over Nybøl nor. Herfra er der
kort afstand til Gråsten, hvor der er mange indkøbsmuligheder. Indeholder bla.: Køkken
med god spiseplads. Vinkelstue. Værelse/stue til soveværelse. 1 sal med 2 værelser.

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

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

Sagsnr. 1206

550.000
1.692
30.000
2.701/2.179

Sagsnr. 1129
Bolig m2
Stue/vær

77
1/4

Grund m2
Opført

1.085
1791

GRÅSTEN TOLDBODGADE 1

Bolig m2
Stue/vær

65
1/3

NYHED

1.095.000
1.300
55.000
5.802/4.566

Grund m2
Opført

444
1964

GRÅSTEN GÅRDHAVEN 7

ADSBØL BIRKEVEJ 9

TILBUD
ØNSKES

A
B

Smuk ældre bygning nær Gråsten Havn
C
Indeholder bla.: Stueetage: Charmerende køkken. Spisestue med fransk dobbeltdør til
D
opholdsstue. 1 sal: Soveværelse samt 2 værelser alle med udsigt til vand.
E
Kælder: Vaskerum, spisekammer, værksted. Til huset hører: Muret garage.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.195.000
1.450
60.000
5.823/4.701

F

Sagsnr. 1166
Bolig/kld. m2 185/80
Stue/vær
3/3

Grund m2
Opført

G

522
1930

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

340.000
5.927

C

Sagsnr. 1180
Bolig m2
Stue/vær

95
1/2

Grund m2
Opført

D
5.000
2005
E

Rummelig villa i Adsbøl på 186 kvm
A
Rummelig villa i Adsbøl i roligt kvarter med kort aftand til Gråsten friskole, og meget
B
mere. Adsbøl er trafikalt godt beliggende, idet byen ligger nær den nye motorvej, ligeså
C
er der kort afstand til både Gråsten og Sønderborg
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

675.000
1.235
35.000
3.324/2.682

D

Sagsnr. 838
Bolig m2
Stue/vær

186
1/4

Grund m2
Opført

KVÆRS NØRRETOFT 13
Moderniseret villa centralt i
Kværs

Moderniseret villa med rolig beliggenhed,
for enden af en lukket vej. Indretning: Lys
entré med fordelingsgang, til alle husets
rum. Åbent køkkenalrum/stue miljø. 2
værelser og et soveværelse. Bryggers.
Badeværelse med stor bruseniche, toilet
og 2 håndvaske. Til huset hører: Muret
garage. Skur til opbevaring.

1969
F

G

F
G

E
891

RINKENÆS BAKKEGÅRDEN 11

NYHED

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

C

D

Sagsnr. 1203
m2

Bolig
Stue/vær

Gennemrenoveret ejendom i børnevenligt kvarter
B
Hyggelig ejendom, beliggende på lukket villavej i Rinkenæs. Hele ejendommen er blevet
C
gennemrenoveret i 2014 og fremstår idag moderne og rummeligt, dog uden at fjerne den
D
oprindelige charme.

745.000
A
1.230
B
40.000
3.651/2.947

133
1/3

Grund
Opført

m2

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

E
1.108
1969
F

1.195.000
1.402
60.000
5.823/4.701

E

Sagsnr. 1174
Bolig/kld.
Stue/vær

m2

135/62
1/4

Grund
Opført

m2

F

1.010
1952
G

G

KOLLUND BYMARKEN 10

PADBORG VOLMERSVEJ 8A

Stor og spændende ejendom
med mange muligheder

På en stille og lukket villavej ligger denne
familievenlige villa. Indeholder bla.:
Rummeligt bryggers. 3 Badeværelser med
toilet og brusenicher. 2 værelser med
indbyggede dobbeltskabe. 1 kontor. 2
værelser med udgang til overdækket
altan. Soveværelse med skabsvæg. Lyst
køkkenalrum. Lys stue med
brændeovn. Stue på 1 sal med udgang til
stor overdækket altan.

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

Bolig
Stue/vær

Stor villa med skøn beliggenhed!
A
Stor og rummelig villa, beliggende for enden af en lukket vej, med udsigt til åbne marker
B
og skov. Her er bla. 5 værelser og 3 badeværelser. Fra ejendommen er der gåaftstand til
C
Padborg Centrum, med diverse dagligvarebutikker mm.

1.395.000
A
2.022
B
70.000
6.789/5.486

C

D

Sagsnr. 1207
m2

NYHED

222
2/6

Grund
Opført

m2

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

E
1.326
1975
F

G

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

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

6300@estate.dk

1.695.000
2.370
85.000
8.229/6.650

D

Sagsnr. 1155
m2

Bolig
Stue/vær

208
3/5

Grund
Opført

m2

E
1.550

1973
F

G

Gråsten - Broager - Sundeved - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs
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Så kom påsken til børnehavebørnene

Af Ditte Vennits Nielsen

Påsken handler blandt
andet om påskeæg
og gækkebreve, og
børnehavebørnene i Børnehaven
Søndermose i Padborg
var i strålende påskehumør, da børnehaven
holdt åbent hus.

Det duftede dejligt af grillet
lammekød, solen skinnede
og børnene løb rundt med
glade smil.
Det er blevet en tradition,
at børnehavebørnene maler
påskeæg, klipper gækkebreve og hænger påskepynt
op. 

Pædagogerne styrede med
deres sædvanlige entusiasme
slagets gang i Børnehaven
Søndermose i Padborg.
 Fotos Ditte Vennits Nielsen

Tæt ved grænsen i Padborg og nær
Fleggaards indkøbcenter
Kvalitetsdæk
til Tysklands

Buffet

LAVESTE
DAGSPRISER!

Hver aften alle ugens dage
fra kl. 17.00 - 21.30

Børn t.o.m 10 år

7,00 €
AFTEN ÅBENT ALLE PÅSKEDAGE

!
T
IF ER
SK TIM ID
K
T
DÆ 48 TAL
EN AF
ND

I

Voksen

14,90 €

Kig forbi eller ring og bestil vore lækre
kinesiske retter og til afhentning

NG

RI

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

Kørekort til bil & motorcykel

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

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

Lige ved
Zur Krone

Åbningstider: kl. 17.00 - 22.30 alle ugens dage
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

HOLBØL
KIRKE

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Skærtorsdag den 24. marts kl. 19.30
ved Anette Jensen
Påskedag den 27. marts kl. 10.00
ved Anette Jensen
2. påskedag den 28. marts kl. 14.00
Familiegudstjeneste
ved Kevin Asmussen

KOLLUND KIRKE
Langfredagden 25. marts kl. 15.00
ved Kevin Asmussen
Påskedag den 27. marts kl. 10.30
ved Kevin Asmussen

HOLBØL KIRKE
Påskedag den 27. marts kl. 19.30
ved Hanne Christensenved
2.påskedag den 28. marts kl. 10.00
Familiegudstjeneste
ved Hanne Christensen

FELSTED KIRKE
Skærtorsdag den 24. marts kl. 19.00
ved Oliver Karst. Nadvergudstjeneste
Langfredag den den 25. marts
kl. 10.00 Oliver ved Karst og Kristin
Kristoffersen. Dansk/tysk gudstjeneste
Påskedag den 27. marts kl. 10.00
ved Oliver Karst
2. påskedag den 28. marts kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Skærtorsdag den 24. marts kl. 18.00
ved Anne Mette Damkjær Larsen
Langfredag den 25. marts
Ingen gudstjeneste
Påskedag den 27. marts kl. 10.30
ved Frederik Birkler
2. påskedag den 28. marts
Ingen gudstjeneste

VARNÆS KIRKE
Skærtorsdag den 24. marts
kl. 19.00 ved Povl Callesen
Langfredag den 25. marts
kl. 10.00 ved Povl Callesen
Påskedag den 27. marts
kl. 10.00 ved Povl Callesen
2. påskedag den 28.
kl. 10.00 ved Povl Callesen

Dejlig sang på Valdemarshus Stort loppemarked
i Grænsehallerne
Af Ditte Vennits Nielsen

Det er nye kræfter, som
er tovholdere for det
store loppemarked 2.
påskedag kl. 10-16 i
Grænsehallerne i Kruså.
Det er Stig Rosenbeck,
Ulla Momme og Dan
Andresen, som arrangerer det.

Der var masser af gæster på
Valdemarshus, da Frøslev
Mandskor holdt koncert.
Koret sang af hjertets lyst
og korleder Froya Gildberg
forstod at sætte skub i stemmerne og de glade sange.


Foto Ditte Vennits Nielsen

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

BOV & HOL BØL SO GN E

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15

Det sker i påsken 2016
Gudstjeneste

www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk

Torsdag den 24. marts kl. 19.30 i Bov kirke
ved Anette Jensen
Fredag den 25. marts kl. 15.00 i Kollund kirke
ved Kevin Asmussen
Søndag den 27. marts kl. 10.00 i Bov kirke
ved Anette Jensen
Søndag de 27. marts kl. 10.00 i Kollund kirke
ved Kevin Asmussen

Rie Rabøl Jørgensen

Svend Hedegaard

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Konceptet bliver lidt anderledes end et almindeligt
loppemarked, nemlig
lidt mere ”luksuspræget”
med en hattemager, en

glastatovør, smykker og
antikviteter sammen med
de sædvanlige lopper.
I cafeteriet vil det være
mulighed for at købe kaffe
til det lækre kagebord.
Planlægningen med de
mange stande er godt i
gang. Der er lagt op til en
hyggelig dag med meget
at se på og købe og tilmeldingen af stande strømmer
ind.
Loppemarkedet blev sidste
år besøgt af op imod 3.000
besøgende. 

Genvalg i Bov IF
Bov IF har holdt generalforsamling, hvor Folke
Kryger, Yvonne Jespersen,
Frank Thietje og Henrik

Schroll blev genvalgt til
bestyrelsen, Nyvalgt blev
Bettina Jessen. 

Familiegudstjeneste

Mandag den 28. marts kl 10.00 i Holbøl Kirke
ved Hanne Christensen
Efterfølgende er der æggejagt

v/ Kirsten Pedersen Madsen

Familiegudstjeneste

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

Mandag den 28. marts kl 14.00 i Bov Kirke
ved Kevin Asmussen
Efterfølgende er der æggejagt
Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes graver tillige
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494
Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker
Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke
www.bovsogn.dk & www.holboelsogn.dk

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

Kollundhus Dit forsamlingshus

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller www.kollundhus.dk
Åbningstider: Tirsdag kl. 10-12, Onsdag kl. 13-15, fredag kl. 13-15 eller efter aftale

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 15.886

Felsted

Kliplev

Bjerndrup

Holbøl

Post Danmark
OTM Avistryk A/S

Gråsten
Egernsund

LEVERING:

TRYK:

Kværs

Vester Sottrup

Fårhus
Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

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

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

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

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

Reporter
Johanne Rønn
Olesen
Telefon 28 74 92 13
jro@bovavis.dk

A
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B

C

E

F

F

G

G
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DUSØR GIVES kr. 10.000,til den der finder en køber til vores hus i Holbøl

A

A

B

B

C

C

F

F

G

G

Når der er skrevet under og den nye ejer
har overtaget huset, udbetales dusøren

A
B
A

C

D

F

E

G

SnakkenF går lystigt og muntert mellem Svend Erik Jørgensen, Hønsnap, Erik Jacobsen, Kruså,
G
Børge Østergaard,
Padborg, Preben Bang, Padborg, og Bent Raguse, Frøslev.

Foto Tove Hansen

Hyggelig snak blandt
venner

SE HELE HUSET HER

A

B

kortlink.dk/ktcp

C

D

Af Gunnar Hattesen

E

En flok nydelige herrer
samles én gang om måneden til selskabeligt samvær.
Fælles for mændene er, at
de har fået Parkinson.

"Vi diskuterer verdenssituationen, og vi har det
hyggeligt sammen. Vi udveksler erfaringer med vores
sygdom, og det giver glæde,
at vi kan hjælpe hinanden",
lyder det fra Erik Jacobsen.

A

A

Forinden det selskabelige
samvær
D har de været til
E
træning
F sammen med fyG
sioterapeut Rhina Ravn. 

D
E
F
G

Kontakt Kjeld Faaborg, Estate Gråsten
tlf. 74 65 09 33
for mere info

Vedligeholdelsesfrie
og miljøvenlige porte,
låger og hegn
 Eksklusive, pulverlakerede aluminiumselementer
 Gratis vejledning og opmåling hos kunden
 Fordelagtige priser - TÜV - godkendt (EN- 13241)
 Salg, service og montage på begge sider af grænsen
Mød os hos

den 21. mar
Gejlåvej 12 ∙ 6340 Kruså
tlf. +45 74 67 00 50 ∙ Mobil. +45 21914455
mail@scan-agentur.dk ∙ www.scan-agentur.dk

ts - 8. april
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OUTLET KAMPAGNE

Alle stel til én pris, vælg frit Ray-Ban, Gucci, Prada, Berlin, Eyewear m.m.
www. opt i k- hal l mann. dk

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,-**

* tyndere,
lettere,
farveskiftende
tonede
** kan
Kuponen
gælder frem
til 29.02.2016
- Klip deneller
ud og
tag denbrilleglas
med i butikken.

Flensborg
+49-461-17617

Sønder Løgum Aabenraa
+49-4663-189990 74623470

Hørecenter: -1894629

Esbjerg
75171742

Fredericia
75925950

Tillykke

Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.
Frankeret kuvert vedlagt
..............kr. indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299
Skriv teksten i BLOKBOGSTAVER på nedenstående linier:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
Vigtigt! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen)
Indsenders navn og adresse samt evt. tlf.
________________________________________
________________________________________
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.

Hjertelig tak
Til alle der var med til at gøre vore 2 x 80 års fødselsdage
den 8. februar og den 12. martstil rigtig gode dage.
Tak til alle gæsterne for godt humør, gode indslag og bidrag.
Også tak til personalet på restaurant Toscana,
Tøndervej, for rigtig god service.
Yderligere tak for alle hilsner med videre til os.
Hjertelig hilsen
Lizzi Nielsen & Kaj Asmussen
Sønderløkke, Bov

Grænseegnens
Marchforening
Aftenvandreture

Haderslev
74536068

Horsens
75611600

Risskov/Veri Center Ikast
86784337
97154515

Kolding
75531053

Odense
63123230

Ribe/Høm
75441544

Sønderborg
74422300

Vejle
75720512

Vojens
Tlf. 74541550

Stort rykind hos elektriker
Af Ditte Vennits Nielsen

Der var et stort rykind
af kunder, forretningsforbindelser,
familie og venner, da
el-installatørfirmaet
Herluf Jørgensen
A/S holdt reception i
Grænsehallerne i Kruså.
I nogle timer strømmede
det ind med glade mennesker, der ønskede tillykke
med firmaets 50 års jubilæum og Jan Christensens
25 års jubilæum.
Gavebordet vidnede om
de mange gratulanter. 
Aase og Jan Christensen,
Trinke og Herluf Jørgensen
samt Ejnar Gram.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Natteravnene står for
tillid og tryghed
Natteravnene i
Padborg-Bov ønsker
ikke at blive brugt som
reference af Odins
Soldater.

Det fastslår den lokale
formand Allan Greve.
"Natteravnene er
ansvarlige voksne, som
skaber tryghed og livsglæde helt uden fordomme

Tirsdag den 5. april kl. 19,00
begynder sommerens tirsdags vandreture

Tusind tak

Derefter vil der være en vandring hver tirsdag, indtil 28. juni, hvor
der er forårsafslutning med gratis grill pølser. Efter sommerferien
er der igen ture hver tirsdag til sidst i september.

til alle, som kom forbi for at hilse på samt alle de flotte gaver til
vores 50 års firmajubilæum
og Jans 25 års jubilæum.

Første vandring starter ved Superbrugsen, Padborg.

Padborg
74673070

ikke kombineres med andre tilbud
www.optik-hallmann.dk

For foreningens medlemmer er det gratis at deltage.
Ikke medlemmer betaler kr. 100,- for alle sommerens vandringer.

eller løftede pegefingre.
Natteravnene ønsker under
ingen omstændigheder at
blive brugt som reference
af Odins Soldater, som nu
etablerer sig i Danmark
med patruljering i større
grupperinger", siger Allan
Greve.
Natteravnene er gennem
18 år blevet et symbol for
tryghed og tillid i bybilledet i Danmark gennem
en forebyggende, frivillig

social indsats specielt
blandt børn og unge i nattelivet. De unge siger det
meget klart:.
”Natteravnene er som at
have en ekstra ven med
i byen. Det er fuldstændig forkert, når Odins
Soldater i interviews og
på sociale medier siger, at
de er en slags Natteravne
version 2.0. Der er
ingen fællesnævnere
mellem Natteravnene og
Odins Soldater,” siger
Allan Greve, leder af
Natteravnene i Padborg og
Bov. 

Tilmelding ikke nødvendig.
Vel mødt til sommerens aftenture.
Bestyrelsen

Kære mor og far
Hjertelig tillykke med jeres
sølvbryllup!
Vi glæder os til at fejre
dagen med jer.

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

Kærlig hilsen
Ida, Jacob og Thomas

Hjertelig tak
Efter en dejlig dag siger jeg mange tak for
hilsner, blomster og gaver
samt en tak til Bov Kro
for fantastisk borddækning, mad og betjening.
Tak til Den glade Sønderjyde for god musik.
Venlig hilsen
Nora Larsen
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STORT UDSALG
Fredag den 1. april
til fredag den 8. april

Kom og vær med til en

HYGGELIG SANGEFTERMIDDAG

50% RABAT

Fredag den 8. april kl. 14.00 på Valdemarshus

på alt i hele butikken
Husk vi holder åbent
lørdag den 2. april
kl. 10.00-14.00

Vi byder på
gratis kaffe
på kanden

Pris kr. 75,- for medlemmer
Pris kr. 125,- for ikke medlemmer
Alle er velkomne!

Tilmelding bindende til Irmi
Deckmann på tlf. 20 99 49 09
efter først til mølle princippet
senest den 1. april
Vel mødt!
Bestyrelsen

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene
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

Husk

Vi holder åbent
hele påsken - helligdage
og weekend
fra kl. 6.00 til kl. 16.00

Åbningstider: Man. - fre.: kl. 06.00 - 17.30. Lør./Søn.: kl. 06.00 - 16.00 — Bovvej 9 | 6330 Padborg | Tlf. 74 67 33 34 | Følg os på
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Hørt ved Lyren
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.
Vognmand Henning
Larsen i Hokkerup er
oppe på benene igen efter
at han brækkede benet
for godt seks uger siden.
International klasse på
Aabenraa Statsskole har
lavet et samarbejde med
Nagel Group i Padborg
og eleverne har været
på virksomhedsbesøg i
Padborg.
Kollund Møbler får en
ny stor afdeling med
Montana.
Det summede af spænding, da Hermann &
Sögaard holdt modeshow
for 87 modebevidste
damer, som så smart
forårsmode.
Efterfølgende kunne
kunderne gøre en god
handel, da butikken gav
20 % rabat.
Frøslev Kro havde forleden inviteret de store
børn i Søndermose Børnehave til spisning, hvor
de 12 børn blev inddelt i
grupper, som enten skulle lave mad eller dække
fint bord. Bagefter var
alle med til at vaske op.
Anders Jessen, chefkonsulent i ITD, fyldte
forleden 60 år, og blev
hyldet af kollegerne på
sin arbejdsplads, hvor
han har været ansat i
over 30 år. Den bedste
fødselsdagsgave var dog,
at han for første gang
blev bedstefar - og det til
en velskabt dreng. 

Sæsonstart

Fredag den 1. april kl. 10.00 på Oldemorstoft
Den 1. april slår
Oldemorstoft atter dørene
op til en ny sæson. På
åbningsdagen kan gæsterne
besøge vores nye Drewsenudstilling og opleve de
første podninger af kviste
fra nogle af de ældste
frugttræer i Sønderjylland.

På åbningsdagen fra kl. 11.00 poder museets frivillige
gartner de første træer, hvis vejret tillader det.
Museets åbningstid er i 2016 uændret fra 1. april
til 31. oktober, tirsdag-fredag fra 10.00-16.00 og
den første hele weekend hver måned både lørdag
og søndag samt på helligdage fra 13.00-16.00.
Entre pr. person
Voksne: kr. 40,- / Børn u. 18: Gratis
Gruppepris (min. 10 personer): 35,-/person.

Frank Thietje blev Årets Bov IF'er

Arkivfoto

Årets Bov IF'er

LAGERHAL I KRUSÅ
TIL UDLEJNING

Af Ditte Vennits Nielsen

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

Det blev formand for Bov

HENDVENDELSE TLF. 74 67 10 35

Påsketur til
Hallig Nordstrandischmoor
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

IF Fodbold, Frank Thietje,
som blev Årets Bov IF´er.
Han blev kåret ved

årsfesten, som blev holdt i
Grænsehallerne. 

Træf i Bov IF
Petanque
Bov IF Petanque har holdt
præmiespil i Padborg.
Følgende kunne tage
hjem med vin præmier:
Herbert Johansen, Ingelise
Jessen, Gitte Urwald, Laila
Madsen, Lis Kragelund,
Flemming Kragelund, Lis

Johansen, Else Johansen,
Henning Kjellerup og
Andreas Clausen.
Efter spillet blev deltagerne budt på kaffe i
klubhuset. 

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ

TLF. 74672010

ÅBNINGSTIDER

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 påskebuffet, ser sælbanker og går i land
på Hallig Nordstrandsmoor, hvor der er mulighed
for at spadsere en tur og søge efter påskeæg.

Mandag .................. kl. 8.30-17.00
Tirsdag .................. kl. 12.00-20.00
Onsdag................... kl. 8.30-16.00
Torsdag.................. kl. 8.30-14.00
Fredag ................... kl. 8.30-efter aftale

Alle former for

Blomsterdekorering

Efter et ophold sejler vi videre ud i Vadehavet, får
serveret kaffe og kage og nyder den friske havluft.
Vi ankommer til havnebyen Slütsiel ved 18-tiden.
Hjemturen går over Nibøl og Tønder.

–kun fantasien sætter grænser

Pris kr. 645,-, som incl. bus, guide, påskebuff et, sejltur
i Vadehavet, ophold på Hallig og kaff e og kage.

Tilmelding på telefon 2116 0683

BovAvis

PADBORG

TLF.: 74 67 31 36

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

Skatspil i
Padborg
Padborg Skatklub har holdt
klubaften på Valdemarshus.
1. runde
Nr. 1 Svend Åge Jessen,
Aabenraa, 1300 point
Nr 2 Vagn Christiansen,
Aabenraa, 1130 point
Nr 3 Arthur Beuschau,
Kollund, 1049 point
2. runde
Nr 1 Vagn Christiansen,
Aabenraa, 1273 point
Nr 2 Svend Åge Thielsen,
Holbøl, 1146 point
Nr 3 Svend Åge Jessen,
Aabenraa, 1022 point. 

KIROPRAKTISK KLINIK
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Bliv leder i
dit eget liv
en spændende aften med
Anne-Grete Hav Hermansen
Cand. Mag. Psykoterapeut
og Lifecoach

på Frøslev Kro
Vestergade 3, 6330 Padborg
Mandag den 4. april kl. 19.30
Find ind til din kerne af kraft, glæde og kærlighed.
Lær at blive din egen ekspert, og at behandle dig
selv og andre med accept, respekt og kærlighed.

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk
Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30
Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

2. påskedag
den 28. marts 2016 kl. 10-16

Entre kr 150,- pr. person
inkl. vin og snacks

NY

Ring og bestil billet hos Henny Sterup,
Bovvej 13, 6330 Padborg på tlf. 74670553

v/ Henny Sterup
Bovvej 13, 1. tv · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 05 53

Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg
Tlf. 74 67 10 11

i Grænsehallerne
Entré kr. 10,00

Leje af
standplads
kontakt
venligst

VEJBÆKHUS

Harkærvej 13 · 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
kontor@gransehallerne.dk
www.gransehallerne.dk

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

OPHØRSUDSALG

’Roadhousediner’

Fra tirsdag den 29. marts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hobbyartikler til de
fleste formål
Garn
Festartikler
Kort fremstilling
på alt i butikke
Perler
n
Syning
Nisse fremstilling
Div. pap og papir
Færdige kort
Og meget, meget mere

÷30%

Påskeplatte/ -frokost

Både i huset og ud af huset
24. og 25. marts fra kl. 11- 21

1) 1 slags sild, med løg og kapers, brød, smør og fedt,
Fiskefilet med remoulade, Ribbensteg med rødkål og
surt, 2 slags ost med tilbehør
2) 2 slags sild med tilbehør, Røget laks, Æg og rejer,
Lune frikadeller med tilbehør, 2 slags ost
3) 3 slags sild med tilbehør, Røget laks, Fiskefilet med
remoulade, Æg og rejer, Lune frikadeller, Roastbeef,
Ribbensteg med rødkål og surt, 3 slags ost

Familiedag i påsken

99,129,169,-

26. marts kl. 14 - 18

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

Kom og gør en god handel

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

AM’s hobby

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

Åbningstider:
man-fre 9.30-17.30 - lør. 9.30-12.00
Buskhøjvej 19, Padborg

Åbningstider man-fre 6.30-22.30, lørdag 7.00-12.00, søndag 17.00-22.00
Roadhouse Diner – Lejrvejen 6 – 6330 Padborg – Tlf. 52 60 23 58
yvonnereiners@hotmail.de
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Bov

Din lokale håndværker

Todsbøl Sandblæsning
&murerforretning

Formand for Kultur- og
Fritidsudvalget Tim Wulff
(V) plantede det første træ i
Oldemorstofts Frugtlund den
23. oktober 2015. Træet er af
sorten Ulderup, der stammer fra haven ved Ullerup
præstegård, hvor sorten er
beskrevet første gang i 1890.

SANDBLÆSNING OG MURERARBEJDE

Ring og få et uforpligtende tilbud
v/ Kurt Larsen · Vollerupvej 11 · 6360 Tinglev
kurtm.larsen@hotmail.com

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

Kloakservice
V
Vognmand

T
K loa k-

Mathias Jessen A/S

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

STÆRKT DESIGN

Stærk pris
Før: Kr. 4.495,-

PH 5 CLASSIC

Design:
Poul Henningsen
(Energiklasse: A+ - E)

Nu: Kr. 3.495,-

Kampagneperioden løber fra den 12. marts til
og med den 23. april 2016

PH 3½-2½
BORD

D e s i g n : Po u l H e n n i n g s e n
Prissammenligningen er baseret på en sammenligning mellem
den vejledende udsalgspris og den vejledende kampagnepris.

Aut. el-installatør
Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067

PH 3½-2½
BORD
D e s i g n : Po u l H e n n i n g s e n

Oldemorstoft åbner
dørene til ny sæson
Af Gunnar Hattesen

Museet Oldemorstoft
i Padborg slår atter
dørene op til en ny
sæson. Det sker fredag
den 1. april kl. 10.00
På åbningsdagen kan
gæsterne museets nye
Drewsen-udstilling og opleve de første podninger af
kviste fra nogle af de ældste
frugttræer i Sønderjylland.
Landbrugskonsulent
N. A. Drewsen fra
Landboforeningen for Vis
Herred var ivrig samler af
effekter fra den gamle landbokultur, som han oplevede
hastigt forsvinde i sin egen
tid, hvor maskiner og nye

dyrkningsmetoder ændrede
det gamle landbrugssamfund til et moderne
produktionslandbrug.
Blandt de lokale bønder
hed det sig efterhånden, at
man inden konsulentens
besøg måtte gemme de ting
væk, som man ikke ville
af med. Ikke desto mindre
opbyggede Drewsen en
imponerende samling, som
fortæller om landbruget i
perioden ca. 1910-1950.
Samlingen skænkede
han det daværende Bov
Museum og skabte
dermed grundlaget for
det landbrugsmuseum,
Oldemorstoft er i dag.
"Vi vil gerne hylde
vores ”grundlægger” og

Bred VVS ApS

CVR 34 22 35 72

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

genafslører derfor hans portræt, ophængt på Drewsens
eget kontor", fortæller
museumsinspektør Mads
Mikkel Tørsleff. Det er
klokken 10.45.
Frugttræer
I 2014 fik Oldemorstoft af
Aabenraa Kommune lov
til at plante frugttræer på
den nordlige del af museets
matrikel, som grænser op
til biblioteket.
"Som et led i en aktiv,
udendørs formidlings- og
bevaringsindsats, besluttede
vi at plante lokale frugtsorter på arealet, så vi på den
måde kan være med til at
bevare nogle sorter, som ellers er i fare for at forsvinde.
I den seneste tid har vi fået
overvældende mange henvendelser fra borgere, som
har meget gamle frugttræer
stående. Nogle vurderes at

være op til 140 år gamle og
i mange tilfælde kendes sorternes navn ikke af ejerne,
men vi har mange steder
vurderet, at træerne var så
truede af alder og fældning,
at vi har samlet podekviste
fra dem, så vi bagefter kan
sortsbestemme dem og
forhåbentlig på den måde
redde en sort fra helt at
forsvinde", fortæller Mads
Mikkel Tørsleff.
På åbningsdagen poder
museets frivillige gartner
de første træer fra klokken
11.00, hvis vejret tillader
det. 
Fakta
Museets åbningstid er fra
1. april til 31. oktober,
tirsdag-fredag fra 10.0016.00 og den første hele
weekend hver måned
både lørdag og søndag
samt på helligdage fra
13.00-16.00.Entre pr.
person: Voksne: kr. 40,Børn u. 18: Gratis
Gruppepris (min. 10
personer): 35,-/person.

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

ALT I SALG
E/
SERVIC

Kliplev Byggeforretning ApS

Kliplev Hovedgade 18, Kliplev · 6200 Aabenraa

Entreprenørservice

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

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

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

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg
…Lys over by og land
det klarer fru Jensens mand!
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Hvad skal du lave i påskeferien?

Katrine Hou, Holbøl
"Min far fyldte 50 år, så
jeg skal slappe lidt af efter
fødselsdage. Jeg er ansat i
Søndermose Børnehave, og
skal nogle dage på arbejde".

Jeppe Jørgensen, Smedeby
"Vi skal på familiebesøg
hos min niece i St. Andst
ved Vejen. Jeg holder af
påsken, og husker jeg som
dreng ledte efter påskeæg".

Lizzi Nielsen, Bov
"Vi tager på Frigaard
Camping i Kollund, hvor
vi i over 15 år har været
fastlæggere. Vi går ture, får
besøg af venner og nyder
foråret".

Anni Czepluch, Padborg
"Jeg skal besøge min datter,
som i 25 år har boet i Leck.
Desuden skal jeg til enkebal i Gram, og det glæder
jeg mig til".

Lokal støtte med kundernes hjælp
Af Ditte Vennits Nielsen

SuperBrugsen i
Padborgs ønske om
lokal forankring giver
kontante gevinster til
lokale foreninger.
Forleden uddelte man
10.000 kroner i støtte til
lokale foreninger.
Vesterbæk Motorcross
Club fik 2.000 kr. og
Padborg Friluftsscene og
Lyreskovstien fik hver
4.000 kr.
Nicolai Skovbjerg fra
VMC fortæller, at pengene skal bruge til nye
klubtrøjer.

Friluftsscenen er ved
at planlægge den store
åbningsdag pinsesøndag d.
16. maj. Der startes ud med
en gudstjeneste i det fri og
dernæst spiller Gazværk
med lidt underholdning
indimellem. Der bliver
arrangeret boder med både
mad og drikke.
"Vi håber vejrguderne er med, og glæder
os meget til denne festdag.
Lyreskovstien er endnu
i opstartsfasen, der skal
mange penge til at realisere
kondistien, men idéerne
er mange og arbejdsiveren
stor, så med ildsjæle og
gode sponsorer bliver

En café ud over det sædvanlige
i hjertet af Flensborg

drømmen forhåbentligt

snart til virkelighed", siger
Merete Schleef.

Af Gunnar Hattesen
Foto Tove Hansen

Karina Lorenzen, Holbøl
"Jeg skal arbejde i autismecentret i Rødekro, men skal
også til en børnefødselsdag
i Løgumkloster".

Heidi Gram, Padborg
"Jeg har fået nyt arbejde i
køkkenet på Frøslevlejrens
Efterskole, men ellers skal
jeg besøge min niece i
Nordborg, som har inviteret på påskefrokost".

I de næste 3 måneder
kan kunderne donere
de røde jetoner til enten
Bov IF Svømning, der

mangler en I-Pad med
undervandscover, Bov CC
Motion, som vil bruge
pengene til refleksveste og
Ungdomsbrandværnet. 

Monika Jensen,
Lyreskovstien, Jan
Christensen Bov IF
Sømning, Nina Schrum
Lyreskovstien/Padborg
Friluftsteater, Merete Schleef
Padborg Friluftsteater,
Jesper Hansen Bov IF
Sømning, Anni Jørgensen
Bov CC motion, Peter og
Nicolai Skovbjerg Vesterbæk
Motocross Club samt uddeler
Peter Madsen SuperBrugsen.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Det danske
smil til
Flensborg-priser

Beste Stuuv
Flensborg

Krone- brobehandlinger
Implantater
og Narkosebehandling

• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

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

Dr. Bent Borg • Tandlæge

ÅBENT mandag - lørdag kl. 8.00 - 18.00

IRISH
FOLK

FREDAG
8. APRIL

KL. 19.00

HUSK!

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

Pris pr. person

€ 19,Inklusiv
smålækkerier

Tilmelding
på telefon

Holm 66 ∫ 24937 Flensborg ∫ Tlf. 00 49 461 23930

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

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

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20

Hus og Have
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Effektiv opsamling

ne: Mul
pe efter
blade, og
fra ferie.
en rundt
mt nøgle
n.

Stiga Combi 53 SEQ har 4 klippesystemer i samme maskine: Mul
ticlip, opsamling, side- og bagudkast. Praktisk at kunne klippe efter
forholdene f.eks. er opsamlingen også perfekt til efterårets blade, og
sideudkastet er godt til det høje græs, når du kommer hjem fra ferie.
Den har store baghjul, der gør det let at manøvrere maskinen rundt
på plænen, stor opsamler (60 liter) som er let at tømme samt nøgle
start, hvor du bare skal dreje en nøgle for at starte maskinen.
160 cc Stiga ST 55 ES motor
51 cm klippebredde
Stå/skjold
Central klippehøjdejustering
4 klippesystemer

motor

stering

3.795,i
Deltag også
om
en
nc
re
ur
konk
ner
Stiga maski

455252

455252

455252

Jørgen Petersen

455252

455252

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

Start dit påskeprojekt
i din lokale Flügger farver
KLARGØR
KLARGØR
KLARGØR

KLARGØR

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

DIT SERVICE. GRÅSTEN

28/08/13

10:19

Side 1

F. eks. 10 ltr.
Flutex 5, hvid.
Normalpris 995,-

Nu kun
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Maskinforretning

Firmaet Krone Scanbalt
A/S er en dansk virksomhed, som siden 2013 har
været ejet af Krone koncernen i Tyskland.
Jan Knudsen er direktør
i Krone Scanbalt A/S, der
både tæller Krone Used og
Krone Parts.
Krone Fleet Danmark
A/S er ligeledes ejet af
Krone koncernen, men er
en særskilt afdeling, og har
Søren Outzen som direktør.
Firmaerne er for nyligt
flyttet sammen på adressen
Kilen 5, Padborg, hvor
Krone Scanbalt A/S har
haft til huse siden 2013.
”Synergieffekten af sammenflytningen kunne allerede måles efter de første
3 måneder”, siger de to
direktører Søren Outzen og
Jan Knudsen.
Begge direktører er glade
for beliggenheden og den
nye store grund, hvor der
er plads til mange trailere.
Trailerne er sikret mod
tyveri med et særdeles effektivt hegn.
Krone Fleet Danmark
A/S, der udelukkende

Søren Outzen undervise pladsmanden Freddy Christensen,
som er i færd med at lave et tjek på den første trailer af en
ordre på i alt 146 trailere til Blue Water.

Foto Ditte Vennits Nielsen
arbejder med udlejning af
Krone trailere fra 7 forskellige depoter i Danmark,
er en af de førende på
området.
De er i øjeblikket ved at
udvikle et system, der gør
det endnu nemmere at være
kunde hos dem.
Krone Scanbalt A/S
står derimod for salget
at nye og brugte trailere
i Danmark og Baltikum
samt reservedele.
Sundhed betyder meget
Søren Outzen, der er
udlært som mekaniker ved
MAN i Padborg, mener,
at placeringen i Padborg er
den mest hensigtsmæssige,
da serviceniveauet og fleksibiliteten i Padborg er den
højeste i Danmark.
”Der findes værksteder,

50
696
Kom ind i butikken, og hør nærmere.

der kan reparere alle
lastvognsmærker, trailere
og kølemaskiner på alle
tidspunkter af døgnet,
og dette ses ikke andre
steder i landet”, siger Søren
Outzen.
Sundhedspolitikken
bliver prioriteret højt, og
derfor er der investeret i
nye hæve- og sænkeborde,
der tilbydes en massageordning, og medarbejderne
har deres egen kantine med
madordning.
”Sundhed og velvære
betyder meget for begge
firmaer”, fortæller den driftige Søren Outzen.
Der er i øjeblikket 41
medarbejdere ansat, og
staben er i det forgange år
udvidet med endnu flere,
så det er en virksomhed i
fremdrift. 

www.el-teknik.dk

Kom ind i butikken, og hør nærmere.
Kom ind i butikken, og hør nærmere.
Malermester
Klaus og
Blaske
Nielsen
Kom
ind i butikken,
hør nærmere.
Malermester
Klaus Blaske
Nielsen
Malermester
Klaus Blaske
Sundsnæs
6 C Nielsen
Sundsnæs 6 C
Sundsnæs
6 C Nielsen
6300
Gråsten
Malermester
Klaus
Blaske
6300
Gråsten
6300
Gråsten
Tlf.
74 65
02 42
Sundsnæs
C
Tlf.
74 65 02642
Tlf.
74
65
02
42
Åbent man-tor
9-17.30,
fre
9-18, lør 9-13
Gråsten
Åbent man-tor6300
9-17.30,
fre 9-18, lør 9-13
Åbent man-tor
fre42
9-18, lør 9-13
Tlf.9-17.30,
74 65 02
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør 9-13

Temasider

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

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

Hus og Have Temasider
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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.

Nomineret
til årets
håndværker

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

Køb din alarm eller
videoovervågning kontant og få

10% rabat

Vi lever udelukkende
af tilfredse kunder

TRAPPENS
HJEMMESERVICE

eller køb rentefrit over 12 mdr

& SKORSTENSMONTØR

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

HAVETRAKTOR 175/42” HYDRO
Briggs & Stratton Intek Series 175 AVS motor 500 ccm
9,2 kW med tryksmøring og oliefilter.
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,-

Kværsløkke 8 · 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 92 46
www.ktmaskiner.dk
info@ktmaskiner.dk

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

TØMRER/SNEDKER
OM-, NY- OG TILBYGNINGER
DØRE/VINDUER
TERMORUDER
KØKKENMONTERING
Mekanisk indbrudssikring
Dirkefrie låse
Indbrudssikre gitre

v/ HC Sahl ∙ Tlf. 23 67 70 45

Hus og Have Temasider
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KÆMPE LAGERSALG Fem skarpe til Henrik
Christoffersen

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

Godt Nytår
Stort udvalg af klinker,
skifer og granit - høj kvalitet
- professionel rådgivning forbrugsmaterialer og værktøj
www.kfn-keramik.dk

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

Henrik Christoffersen er aktiv i det frivillige brandværn.

Foto Tove Hansen

VOGNMAND & ENTREPRENØR
Niels Jessens Eftf.

Af Gunnar Hattesen

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

DANFOSS

Ulsnæs

Ulsnæ
s
Egenæs

ÅBENT FOR SELVBETJENING
ALLE DAGE
HELE DØGNET

Ulsnæs 21
6300 Gråsten

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

Navn: Henrik
Christoffersen
Alder: 44 år
Erhverv: Tolder, ansat i
Skat i Padborg
Bopæl: Bov
Hvad ville du gøre om,
hvis du fik chancen?
”Jeg har altid satset på det
sikre. For 1½ år siden udgav jeg en bog med billeder
fra lokalområdet. Hvis jeg
var 20 år, ville jeg gå efter
at blive fotojournalist”.
Nævn en person, der
har ændret dit liv?
”Det har min mor og far.
De har givet mig nogle
gode værdier. Men også
min kæreste og min datter
på godt et år har ændret
mit liv på en god måde”.
Hvad har været din
bedste ferie?
”Det var i maj 2015. Vi
var lige blevet gift, og var
en uge på Fanø. Vi havde

lejet et sommerhus uden
for sæsonen, og var blot
sammen.
En anden ferie jeg husker,
var i 1989. Jeg var på
lejrskole i Warszawa. Det
var netop den uge, hvor
Berlinmuren faldt. Da vi
rejste til Polen, var Den
Kolde Krig i fuld gang, og
da vi rejste hjem, var den
forbi”.
Hvilken kendt person ville
du helst spise en god
middag sammen med?
”Det skulle være statsminister Lars Løkke Rasmussen.
Jeg har mødt ham nogle
gange, men altid sammen
med nogle andre mennesker. Jeg kunne godt tænke
mig at høre, om nogle af de
politiske storme, han har
været ude i”.
Hvad laver du om 10 år?
”Jeg bor stadig i gl. Bov
Kommune. Jeg vil gerne se
min datter vokse op. Jeg vil
gerne have nogle flere børn,
og det arbejder vi på”. 

Padborg
Padborg
Padborg
Hus og Have Temasider
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Malermester Monika Petersen løber maraton, dyrker fitness og svømmer for at være i topform.

Foto Ditte Vennits Nielsen
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Malerarbejde går aldrig
ud af menneskehænder

Når solen skinner giver markisen
et behageligt og skyggefyldt fristed
- og om aftenen beskytter markisen
mod fugt og dug - og det forlænger
på den måde de lyse, danske
sommeraftener.

Græstæ
ppe
bre
dde
Pris pr m4 2mtr.
fra

49,-

Ved
bestilling
af
markiser in
den
1. Ma
aprki
rilser
20giv
14er en
effektgivivsolafskæ
e
rmning
Når solen skins
ner giver markisen
et15
beha%
ra
geligt ogbskyg
a
t
gefyldt fristed
- og om afte

Monika Petersen op ved
hendes fordel er, at hun
at være sportsligt aktiv, så
kender utroligt mange
nen beskytter mark
isen
mod fugt og dug og det forlænger
på den måde de lyse,
HUSK
hun løber maraton, dyrker
håndværkere, hvor hun er
Malermester Monika
danske
4
9
Markiser
giver
en
,som
mera
ften
er.
GR ANTINISG &
fitness og svømmer.
blevet koblet på med sit
Petersen har travlt,
Sisseck Boligudstyr ApS
effektiv solafskærmning
VEJLED LING
OPMÅ
Hun er gift og har 2
rigtig travlt. Og det har malerarbejde. Med ærligNår solen skinner giver markisen
G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr et
æg
u l ve & og
F l iskyggefyldt
ser
piger
og
2
bonuspiger,
og
hed
kommer
man
langt,
behageligt
fristed
hun haft lige siden, hun
Når
solen
skinner
giver
markisen
og
om
aftenen
beskytter
markisen
de
bor
alle
sammen
på
og
derfor
lægger
hun
stort
blev selvstændig.
mod fugt og dug - og det forlænger
den hyggeligeog
ejendom
på
vægt herpå.
V
et behageligt
skyggefyldt
fristed
SK
HUmåde
b
på den
de
lyse,
danske
e
s
t
il
IS
AT
Aabenraavej, hvor firmaet
For at kunne følge med
Hendes tidligere arbejde
GR
&
VEJLEDNING
markise
- og om
aftenen
beskytter markisen
Sisseck Boligudstyr
sommeraftener.
LING
OPMÅ
ApS
også
har
til
huse.

i det
høje
tempo
arbejdet
som maler i en boligfor- Græ
stæppe
1. apri
G a r d i n e r, Tæ
p p e r, Tr æ g u
mod
fugt
og
dug
og
det
forlænger
l ve & F
kræver,
lader
ening blev lidt ensformigt ibredsom
de 4maler
giv
Pris pr m 2mtr.
15% r
længden, og samtidig ville
fra
på den måde de lyse, danske
Garant Padborg
hun gerne have fod under
sommeraftener.
forhandler de dansk producerede
HUSK
eget bord og udrette noget
kvalitets solafskærmninger.
Af Ditte Vennits Nielsen

Græst

bredde æppe
Pris pr 4 mtr.
m 2 fra

Markiser giver en
effektiv solafskærmning

Padborg

ANDET END GULVE OG GARDINER

49,- giver en TIS
Markiser
TILBYGNINGGRA
effektiv solafskærmning

mere kreativt.
Det er nu til fulde blevet
opnået i de 2 år, malerfirmaet har eksisteret, og hun
har endda ansat en lærling,
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En succesfuld forretningsmand i Kliplev
Af Ditte Vennits Nielsen

August Hansen er en
mand med rigtig mange
jern i ilden.
Han har spredt sine
gøremål i flere retninger,
og derved er han blevet
en succesfuld forretningsmand. Udover at drive
Kliplev Natursten ejer han
flere ejendomme i Kliplev,
som han selv renoverer og
lejer ud.
Han griner smørret og

siger, at han af nogle af de
lokale bliver kaldt ”bolighaj”, men han er nok snarere en matador. Han gør
meget for at skabe vækst
i Kliplev og bibeholde det
gode lokale samfund og synes det er en vigtig ting, så
derfor er han med til at lave
et marked hvert år, hvor
de lokale virksomheder

udstiller og sælger ting fra
”punchhytten”.
Hurtige biler
Motorsport har altid fyldt
meget for August Hansen
og fra at være lidt vild i det

med store hurtige biler og
motorcykler, har han nu
valgt at køre Legend Car,
som er en noget mere tiltalende klasse i hurtighed og
inden for det økonomiske.
Bilen er fra 1996, og

forhold og en kæreste, som
er meget forstående for
hans mange gøremål. Han
er ene mand i sin virksomhed og bruger vikarer, når
der er brug for det. 

August Hansen har selv
stået for hele renoveringen
af den lille sjove bil. Han
skal bl.a. køre på sin ”hjemmebane” Padborg Park.
47-årige Hansen har
et par børn fra tidligere

August Hansen er engagerede
i mange aktiviteter i Kliplev.
 Foto Ditte Vennits Hansen

Alt haveavearbejde udføres
for Private Virksomheder Landbrug
Beskæring – træfældning og stubfræsning.
Fliseanlæg – belægning etc. Fjernelse af
haveaffald. Blomster, planter, træer, hæk

RING 7460 8186 eller 2429 0631

Anlægsgartner Uwe Asmussen
Vandværksvej 6, Holbøl, 6340 Kruså
uwe@uwes-have.dk ∙ www.uwes-have.dk

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma
v/ August Hansen

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

Forårstilbud på træflis

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

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

kr.

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

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

995,alt inkl.

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

HUSK
Vi renser også fliser og tilbyder imprægnering

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

Gråsten Algeservice
V. Jakob Skott

JAKOB SKOTT
nu på 4. sæson i Gråsten

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

Hus og Have Temasider

Road House Diner har
fået ny ejer

Yvonne Reiners er den nye
indehaver af Road
House Diner.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Af Ditte Vennits Nielsen

Den 35-årige Yvonne
Reiners ville stå uden
arbejde, hvis hun ikke
havde taget springet og
overtaget sin arbejdsplads på Road House
Diner, der stod til at
lukke.

Beslutningen blev taget.
og Yvonne Reiners var
hurtig til at få stedet sat i
stand med hjælp fra hendes
forældre.
Spisestedet kunne bare
fortsætte med nogle nye
tiltag.
Yvonne Reiners havde
arbejdet der i 8 måneder
forinden, og derfor kender

hun stamkunderne godt,
og de er efter overtagelsen
blevet hos hende.
”Jeg arbejder 17 timer
hver dag, da spisestedet
åbner kl. 6,30 og først
lukker kl. 22,30, men det
er en livsstil”, siger Yvonne
Reiners, som har masser af
gå-på-mod.
Hun synes samtidig det
er sjovt, og med lidt hjælp
fra sin mor er hun yderst
fortrøstningsfuld.
Yvonne Reiners bor hos
sine forældre i Padborg og
stammer oprindeligt fra
Tyskland.
Hun er uddannet kok og
har på menukortet indført
dagens ret med fri salatbar.
”Chaufførerne skal også
leve lidt sundt”, siger den
friske Yvonne Reiners. 
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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

Tilbud

Monika Petersen
Malermester

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

Fem veje til den
perfekte græsplæne
– uden arbejde
Kom ind til os og hør hvordan!

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

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

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

Skal der ske noget nyt!
•
•
•
•

Nye blomster og buske
Haverum
Ny græsplæne
Ny terrasse eller indkørsel

Skovglimt 6, 6340 Kruså
Tlf.: 74 67 51 79 / Mobil: 40 56 51 78
info@naturpleje.com

Automower® 220 AC
Automower® Solar Hybrid
Til græsplæner på op til 1800 m2. Til græsplæner på op til 2200 m2.
Vejl. udsalgspris 14.995,–
Vejl. udsalgspris 19.995,–

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

www.karsteniwersen.dk

og www.naturpleje.com
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Kenneth Jacobsen
har fod på speederen
Af Ditte Vennits Nielsen

Vognmand Kenneth
Jacobsen i Kruså kan
se tilbage på 10 travle
år som selvstændig
vognmand.

dem har 10 års jubilæum i
løbet af sommeren.
Alle ansatte arbejder

rigtig mange timer, for de
har forrygende travlt. Men
de ansatte er alle glade og

tilfredse og får til fulde
deres sociale behov dækket
i hverdagen, hvor der altid
er tid til en god snak over
telefonen eller på gårdspladsen, når de mødes efter
fyraften.
Det er tydeligt, at firmaet

er familieejet. Der hersker
en god og hyggelig stemning, og Erik Jacobsen, der
efterhånden er blevet 75 år,
kigger ind flere gange om
ugen og har sit eget kontor
i bygningen. Kenneth
Jacobsens mor, Ella, på 74

Grus, sand og skærver
Han råder over 6 lastbiler,
hvor de 4 er helt nye og
Euro 6-godkendte. Han fostrer hele tiden nye idéer, og
for 2 år siden startede han
en selvafhentningsplads af
grus, skærver og sand.
Selvom virksomheden
faktisk ligger i et beboelsesområde, fungerer det
fint. Kenneth Jacobsen og
hans kone Katja med deres
to sammenbragte børn
bor lige over for firmaet,
og han har stor støtte fra
familien, selv om arbejdstiden ofte er meget lang som
selvstændig.
Hans arbejde er hans hobby og Kenneth Jacobsen
er en glad og tilfreds ung
mand med et dejligt smil
og venligt væsen, som man
lokalt beundrer. 

Oprindeligt er han udlært
mekaniker, og kørte et års
tid hos sin far, vognmand
Erik Jacobsen, inden han
overtog sin fars firma.
I dag ejer Kenneth
Jacobsen 2 grusgrave og har
11 mand ansat, hvor 3 af

Vognmand Kenneth
Jacobsen råder over 6
lastbiler og han fostrer hele
tiden nye ideer.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Trænger huset til maling?
inde
eller ude

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

Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen

Selvafhenterplads
Vognmandsﬁrmaet

Kenneth Jacobsen

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

•
•
•
•
•
•
•

DANSKE MALERMESTRE

år er også stadig med og
står for udbetaling af løn.
Kenneth Jacobsen startede
selv med at køre lastbil,
men bruger efterhånden
mere og mere tid på kontoret i forbindelse med at
firmaet ekspanderer.

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

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

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

en.dk
cobs n.dk
a
j
h
t
obse
enne
k j@ k n n e t h -j a c
.ke
www
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Ingen sten er hverken
for stor eller lille

- kun fantaesriegnrænser!
sætt

Dennis Lorenzen er yderst tilfreds og ser fortrøstningsfuldt foråret i møde, hvor firmaet får
rigtigt travlt med netop de ting, de er specialister i.
Foto Ditte Vennits Nielsen

LT-Natur har forårstravlt
Grænsehallerne, hvor ordrerne strømmede ind.
”Det er specielt algefjernelse, kunderne beder om
i øjeblikket, og beskæring

Af Ditte Vennits Nielsen

Det går rigtigt godt for
LT-Natur, og firmaet har
fået travlt efter messen i

Weekendåbent efter aftale

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

af træer og buske”, fortæller
Dennis Lorenzen. 

Stenhuggeri

HAR KOMMUNEN SLUKKET
JERES GADELYS?
!

Få skiftet til

LED HOVED

kr.

med standard
udskiftning

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

Natur!

&'Ejendoms'service'ApS!

4000,-

inkl. moms

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

HUSK ALARMEN

inden du skal på ferie
Powermaster 10
kr.

3250,inkl. moms

og kombinér
med timer
til tænd/sluk
af lamper

og montering

Powermaster 33
med plade
til udvidelse

kr.

5375,inkl. moms
og montering

Træfældning

Anlægsgartner

Træfældning

Nyanlæg af have & design

Beskæring & Topkapning

Vedligehold af have

Stubfræsning

Hækkeklipning
Græsslåning
Ukrudtsbekæmpelse

Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

Algebehandling
Tag, Facader & belægninger
inkl. imprægnering

N

e
h
y

Dennis Lorenzen 2758 8750

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

Klaus Tranum

2047 5290

Ejner Tranum

5050 8722

d

Få lavet en
sommeraftale & vi
kommer helt automatisk
og vedligeholder haven
hele sommeren så den
altid fremstår
ren & pæn.

www.LTnatur.dk
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Landskabskunst ved Varnæs-Bovrup
bliver en ”raRbat”
Landsskabsarkitekt
Hanne Bat Finke er
klar med sit skitseforslag til det projekt,
der skal ende med et
landskabs-kunstværk
langs stien mellem
Varnæs og Bovrup.
Kunstværket får navnet
”raRbat”

En rar rabat. Eller med
andre ord en ”raRbat”.
Hun har valgt at fokusere på den vilde flora i sin
kunst, da der langs cykelstien er potentiale for at skabe

et sted med en vild flora og
opholdsmuligheder. Det
bliver altså en raRbat.
Hanne Bat Finke vil bane
vejen for, at den vilde flora,
der er trængt i det danske
landskab, kan vende tilbage
til grøftekanten. Hun tilfører rabatten abstraktioner
over den engang meget udbredte agersnerle. Snerlerne
udformes i materialet akryl,
så de kan bruges til at sidde
på. Nogle placeres langs
stiens mest læfyldte lavninger, andre placeres længere
oppe på skråningerne, hvor

der kan opleves smukt
udsyn over marker, mosen
og de levende hegn.
RaRbat bliver altså et rekreativt område, hvor man
ifølge kunstneren både kan
blive beriget med oplevelser
i form af de kunstige snerler
og samtidig lade krop og
sjæl gå i dvale for en stund i
rabatten, hvor der etableres
et langstrakt blomsterflor af
ægte vilde, flerårige urter.
”Rabatten skal være mere
end en rabat. Den skal være
et rart sted, hvor man kan
slå sig ned for en stund,

Bustur til Sofiero
- Dronning Ingrids barndomshjem og
Europas smukkeste blomsterpark

se indad og lære af den
uudgrundelige rigdom,
der udfolder sig i naturens
processer”, forventer Hanne
Bat Finke.
Tonni Museth, medlem af
den lokale kunstnergruppe
i Varnæs-Bovrup er på egne
og lokalområdets vegne
glad for skitseprojektet
og glæder sig til at se det
færdige resultat.
”Det vil binde de to
landsbysamfund sammen.
Projektet kan også være
til inspiration for andre
mindre lokalsamfund i

kommunen og endda i hele
Danmark”, mener Tonni
Museth.
Formand for Aabenraa
Kommunes Kultur- og
fritidsudvalg Tim Wulff
(V) glæder sig til, det
færdige kunstværk står klar
langs stien mellem Varnæs
og Bovrup.
”Jeg er meget tilfreds
med den proces, Aabenraa
Kommunes Billedkunstråd
har gennemført i forhold til
skabelsen af et kunstværk
i et så udfordrende terræn
og landskab som en 1 km

Nye sponsorer i FIF
U 13 piger og Senior
holdet i Felsted IF har
fået nye sponsorer.

FIF´s ihærdige U13
pigehold har en utrolig
rejse bag sig. Da holdet i
sin tid startede op, tabte

KULTUR PÅ DAMMS GÅRD
med støtte fra Kulturelt Samråd
præsenterer

Lørdag den 4. juni
OPSAMLINGSSTEDER
Afgang Kirketorvet, Sønderborg . . . . kl. 7.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kl. 8.00
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05
Elektrikeren, Egernsund . . . . . . . . . . kl. 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . kl. 8.15

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

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

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

lang rabat. Jeg glæder mig
samtidig over den lokale
opbakning og interesse, der
er blevet udvist fra de to
landsbysamfund. Kunst
værket er også med til at
gøre området mere attraktivt både for dem, der bor
der nu, og for eventuelle
tilflyttere”, vurderer Tim
Wulff.
Statens Kunstfond og
Aabenraa Kommunes
Billedkunstråd har bevilget
2,4 mio. kr. til kunstprojektet, som forventes
færdigt i efteråret 2016. 

ANDREAS TOPHØJ
RUNE BARSLUND
Tirsdag den 5. april kl. 20.00
Dørene åbnes kl. 19.00

Entre kr. 100,Billetter kan købes hos SPAR, Felsted,
Aabenraabilletten, bestilles på tlf. 60 92 46 69
eller købes ved indgangen.



de næsten alle de kampe
de spillede. Men gennem
ihærdig træning og et
utroligt gå-på-mod, er det
i år lykkes dem at kæmpe
sig frem til en plads i kreds
mesterskaberne.
”Jeg er stolt af mine
piger”, siger træner Sofie B.
Jensen.
FIF seniorer, har ligeledes
fået nye sponsorer på trøjerne, det er gennem et lokalt
samarbejde med fire lokale
virksomheder, der har købt
hver et del sponsorat.
Firmaerne er Fredslund
VVS, Q8 Autoservice,
SØBO Pavilloner og
Børnespiren.dk. 

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

19

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

BKI EXTRA

400 g
Kg pris
v/1 pose 50,00

PR POSE

20.-

MAX 5 POSER
PR KUNDE

FLØDE
KAROLINES KØKKEN

Sophus Boas havde 10 dejlige år som sognepræst i Ensted Sogn.

Foto Tove Hansen

500 ml
Literpris v/1 stk 19,90

Vokset op med Vorherre
Af Gunnar Hattesen

Sophus Boas, Søgård,
cand. pæd. og tidligere sognepræst, fylder
tirsdag den 22. marts
80 år.
Sophus Boas er født i
København, men kom i
1946 til Padborg, hvor
faderen blev overassistent i
Fårhuslejren.
#Jeg er vokset op i et
hjem, hvor vi gik i kirke
hver søndag. Og min mor
bad med min bror og mig
hver dag, husker Sophus
Boas.
Han er uddannet lærer fra
Tønder Statsseminarium
i 1958 og blev siden hen
cand. pæd. fra Danmarks
Lærerhøjskole. Desuden
har han taget den teologiske eksamen. Sophus
Boas har virket som lærer
i Aabenraa, Haderslev og i
Odense. Desuden har han
været adjunkt ved Silkeborg
Seminarium, højskoleforstander i Aarhus og i 10
år var han en afholdt og

vellidt sognepræst i Ensted
Sogn. Han var et centralt
samlingspunkt i livet
omkring landsbykirken.
Derudover var han 5 år
præst for de danske menigheder i Sønder Brarup i
Sydslesvig. Han gik på pension i 2002, men fortsatte
med ansættelse i vikariater i
nogle år.
Sophus Boas er i sin pensionistalder meget optaget
af historie, litteratur og musik. Der bliver brugt megen
tid på læsning, ligesom
han er glad for at deltage
i foredrag og koncerter.
Han er en aktiv pensionist
der gerne tager initiativ til
kulturelle arrangementer i
sit lokalområde.

Sophus Boas holder meget
af at være sammen med
sine venner og familie, og
han rejser gerne både inden
for og uden for landets
grænser for at opleve og
møde mennesker.
Han var gift med
Cathrine, der var købmandsdatter fra Genner.
I ægteskabet opvoksede to
børn. Hans er sognepræst
i Lystrup ved Aarhus og
Maria er praktiserende læge
i Skanderborg.
Onsdag den 23. marts
fejres fødselsdagen ved et
åbent hus arrangement
fra kl. 13.00-16.00
i Folkekulturhuset
Rebbølcentret, Vollerupvej
45 i Bolderslev. 

Bovrup Plejecenters vennekreds
afholder

Lottospil i Bovrup
Fredag den 1. april Kl. 19.00
på Bovrup Plejecenter
Alle er velkommen

PR STK

9

95

KÆRGÅRDEN

Let eller Original
200 g
Kg pris v/1 stk 40,00

PR STK

8.-

BLAND
SELV SLIK

Kg pris 69,50

PR 100 G

6

95
HUSK AT DU KAN FÅ UDLEVERET DIN
MEDICIN I SUPER SPAR FELSTED
ÅBNINGSTIDER: HVER DAG 7.00 - 19.00

Tilbudene gælder til og med lørdag den 26. marts 2016
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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Markedspris 799,-

JUST EESTI 15, W
Lækker og funktionel
regnjakke fra Just
Str 36-46

Markedspris 499,-

nu

39995

nu

29995

Sr. Markedspris 39995

NIKE DOWNSHIFTER
Dejlig og praktisk herrer- ell. dame
sko fra NikeStr. 37,5 - 47

Jr, Markedspris 34995

nu

24995

nu

29995

ADIDAS CONDIVO 14 PANT
Mest populære træningsbukser til dato. Str: 116 - XL.
Senior kun i Navy

NANOK FLEX 16 JR
Et par smarte og
komfortable fritids
sko. Str. 28 - 35

HUMMEL JR STADIL HI CANVAS
Fantastisk børnefritidssko
Str 28 - 38
Markedspris 299,-

nu

Markedspris 44995

149

95

nu

34995

Markedspris 599,-

nu

29995

CAMINO W ELL. SR
Virkeligt komfortabel all-round sko
Str. 36 - 47

VIBE 15, W ELL. RIBE 15, H REGNSÆT
Et regnsæt i top kvalitet.
Str 36 - 2XL

Markedspris 499,-

HEKTOR ELL. RIKKE SOFTSHELL
En praktisk og trendy børnejakke.
Str 92 - 140

Nyform Kruså
Flensborgvej 16 ∙ 6340 Kruså
T: 74 67 58 93 ∙ E: krusaa@ny-form.com

nu

24995

Markedspris 999,-

nu

Åbningstiderne i Påsken
Skærtorsdag kl. 10.00 - 17.30
Langfredag
kl. 10.00 - 17.30
Påskelørdag kl. 10.00 - 18.00

Påskesøndag kl. 10.00 - 18.00
2 Påskedag
kl. 10.00 - 17.30

49995
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