Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 19 10. maj 2016 8. årgang

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

GRÅSTEN
PADBORG

Spar op til
kr. 6,12
pr. liter

SÆSONSTART

TILBUD GÆLDER
TORSDAG + FREDAG + LØRDAG

Asparges - Nye kartofler - Jordbær

Naturmælk 1 liter

Evija og Iver Daabeck ∙ Fennvej 2, Bovrup ∙ 6200 Aabenraa
Mobil 0045 2326 2184 / 0045 2680 0184
daabeck@mail.dk ∙ daabeck-frilandsgartneri.dk

SPAR

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

50%

Oldtimerbuffet
Fredag den 27. maj 2016 kl. 19.00

ÅBNINGSTIDER
GRÅSTEN
Mandag-lørdag
Pinsedag (Søndag)
2. Pinsedag (Mandag)

185,Pr. person

Oldtimertilbud

PADBORG
kl. 7.00-20.00
LUKKET
LUKKET

kr.

Forret- og hovedretsbuffet
Kaffe og dessert kan købes på stedet
Husk at reservere bord!

Åbent alle dage

Lørdag den 28. maj gælder hele lørdag

kl. 7.00-19.00

Biksemad med spejlæg m.m. og
lille fadøl eller sodavand

kr.

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

98,-

Slotsgade 6 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk ·www.1747.dk
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I alle Canal Digital’s tv-pakker får du:

Få forsikring
for alle pengene
… og overskuddet tilbage!

HDTV-box

Parabol

Standard installation

Ingen k
kortafgift
ortafgift

Tv-abonnement
Tv-abonnement til 4 rum

er,
HDTV-kanaler i alle tv-pakk
tv-pakker
erGammeldags oksesteg med kartofl
BUM!

ONSDAG DEN 18. MAJ

Stegt og paneret flæsk med kartofler og persillesovs

ONSDAG DEN 25. MAJ
88 kanaler

399,,-*

578,-*

Min. pris 1. år
4.788,-

Min. pris 1. år
6.936,-

pr. md.

pr. md.

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

Tømrer · Snedker · Fugearbejde · Termoruder
Vi udfører også malerarbejde

&

TLF.: 74 65 24 26

GRASTEN
RADIO
6300 GRÅSTEN

MOBIL: 40 27 26 39

kr.

Svinekam stegt som vidlt med
kartofler, rødkål, skysovs og surt

SØNDERBORG
BILLED
RESTAURANT
FISKENÆS
& LYD
SERVICE APS
Fiskenæsvej
2, 6300 Gråsten  mail: os@privat.dk
Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg
bordestilling
nødvendigt
Tlf.: 7442 5791Husk
· email:
tvservice@mail.tele.dk

73654228 eller 40421816

BIL & MC

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
TIL DEN RIGTIGE PRIS

HOLDSTART I GRÅSTEN
Torsdag den 26. maj
kl. 18.00

✔ Fugearbejde
✔ Termoruder
✔ Tagarbejde

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

89,-

KØREKORT

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

ONSDAG DEN 1. JUNI

*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,

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
BROAGER
TIL DEN RIGTIGE PRIS
SKOLEGADE 2

SPAR PÅ
VARMEN

Spis hvad
du kan for

Kong fiddes livret

72 kanaler

299,-*

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

HDTV-box
medfølger!

dagens grøntsager, skysovs og surt

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.
28 kanaler

Hos GF Grænsen får du overskudsdeling på alle dine forsikringer –
jo færre skader, jo større overskud.
Kom forbi eller ring 74 67 86 54,
og få et uforpligtende tilbud.

ONSDAG DEN 11. MAJ

✔ Forsikringsskader
✔ Vinduer og døre

Troels Petersen
2092 3397

Allan Clausen
2989 5161

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

74 43 30 00

KØRESKOLE
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SLAGTEREN TILBYDER

GRILLMARKED
Kom og bland din egen grillbakke

vælg mellem mange varianter

Ta´ 10 stk

GRÅSTEN · PADBORG 125.-,
GÆLDER HELE UGEN
FRUGT/GRØNT TILBYDER

Iceberg salat

eller Tomater

Spanien, kl. 1

Marokko, kl. 1

Pr stk

Ta’ 8 stk

Biotex vaskemiddel Coop Pålæg

Flere varianter, bordpak
frit valg

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

Pr pakke

8

95

3 stk

10.-, 55.-,

5

95

med tykmælk & æg eller
m/ tykmælk & jordbær,
frit valg

BLOMSTERTILBUD

eller flotte hvide

Tomat
plante

margueritter

Ta’ 3 stk kun

5
SPAR 8,9

8.-, 10.-,
Kom ned og se det spændende udvalg

Lagkagehuset har åbent Pinsedag & 2. Pinsedag
(søndag og mandag) kl. 7-12,
Husk at SUPER BRUGSEN GRÅSTEN
har lukket disse dage
SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Mandag-lørdag kl. 7.00-20.00
Pinsedag + 2. pinsedag LUKKET

Telefon 73 65 26 00

Pr stk kun

75.-,

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

flere varianter, 1 stk- 2 stk- 4 stk
pr. pakke

Ta’ 1 pakke kun

Pr liter

GRÅSTEN

45%, mellemlagret,
ca. 1,8-2,0 kg.

Tero batterier

Pr stk

25.-,

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

¼ Ost fra Ullerslev Mejeri

Koldskål, Arla

GÆLDER HELE UGEN

TORSDAG,
FREDAG OG
LØRDAG

10.-,

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

PA DB OR G

Husk vi holder åbent
hele pinsen

SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

Telefon 74 67 31 36
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DELIKATESSEN TILBYDER
Fiskefilet

Flambé Grillbriketter

DELIKATESSEN TILBYDER
Fransk leverpostej

7 kg

Tilbud gælder
hele ugen
E
PRIS IKK ER
M
M
MEDLE 5
KR. 59,9

Pr 100 gr

5.-,
Tilbud gælder
hele ugen

Medlemspris

4 stk kun

25.-,

Tilbud gælder
hele ugen

SLAGTEREN TILBYDER
Friskhakket oksekød,
8-12%

Kun

1. MA J
l n
MAJ

25.-,

Den 1. til den 14. maj

SLAGTEREN TILBYDER
Skaftekoteletter, alm.
eller marineret

Tilbud gælder
hele ugen
Pr ½ kg

24

45.-,

DELIKATESSEN TILBYDER
3 stk. Håndmadder +
½ stk. franskbrød med ost

Betal med dine
point i butikken
– og forkæl dig selv, familien eller én du holder af
Som altid er butikken fyldt op med dine
favoritter og spændende nyheder.
Nu frigiver vi alle pointene, så du kan forkæle
dig selv eller familien med lidt ekstra.

Torsdags
tilbud

95

Sunrise
vin

Pr stk

SLAGTEREN TILBYDER
Grillbakke med 4 pølser
+ 4 bøffer
+ 4 skovhuggerkoteletter

10.-,

Chile, 75 cl.,
frit valg

R I A N T ER
FLERE VA
5
SPAR 24,9

Skrabeæg
Str. M/L, 10 stk.

0
SPAR 9,0

Fredags
tilbud
Pr bakke

125.-,

Lørdags
tilbud

Pr flaske

30.-,

SPAR 24,95
PR. FLASKE

Pr bakke kun

12

95

Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 10. maj til og med lørdag den 14. maj 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
Torsdag den 12. maj ..kl. 12.15 ...........Sogneudflugt Kværs sogn
Søndag den 15 maj ...kl. 9.30 ...........Pinsegudstjeneste Adsbøl Kirke
Søndag den 15 maj ...kl. 9.30 ...........Pinsegudstjeneste i Kværs kirke
Søndag den 15 maj ...kl. 11.00 ...........Pinsegudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Mandag den 16 maj ..kl. 14.00 ...........Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven Gråsten

Friluftgudstjeneste
2. Pinsedag

Sogneudflugt til Ballum
Torsdag den 12. maj
inviterer Kværs menighedsråd til en bustur til Ballum.

den 16. maj kl. 14.00
i Præstegårdshaven,
Gråsten

Program:
- Guidet tur ”Spor i Marsken”
- Smagsprøver på og fortælling
om det Sønderjysk Kaffebord
- Rundvisning på Klægager

Sognepræst Niels Refskou
Slotskoret Gråsten under
ledelse af Rut-E Boyschau
Klokkenist Peter Langberg
giver en ca 30 minutter
lang Klokkespilkoncert
efter gudstjenesten.

Afgang med bus fra
Parkeringspladsen
ved kirken kl. 12.15
Prisen er 50 kr. og alle er
hjertelig velkommen.

Menighedsrådet
serverer kaffe og kage

Tilmelding senest den
mandag den 9. maj til
Anna Friedrichsen 2193 9335
eller Carmen Christensen 5121 9202

Husk en stol eller et tæppe

Fin opbakning til
4. maj tradition
Af Gunnar Hattesen

71 år efter befrielsen
mindes mange fortsat
denne glædens dag i
Gråsten.
Over 100 mennesker
var onsdag aften samlet
ved Frihedsstatuen for at

markere Danmarks befrielse efter 2. Verdenskrig.
Der blev tændt fakler og
borgmester Erik Lauritzen
bød de mange mennesker
velkommen.
Formand for 4. maj komiteen Mogens P.C. Jacobsen
understregede betydningen

af 4. maj, og opfordrede til
at fortsætte traditionen. 

Det blev en meget smuk
aften med sang og taler
og kransenedlægning ved
Frihedsstatuen.


Foto Jimmy Christensen
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Tilbuddene gælder hele maj mån

Tenute del Neccio

enDeal

Gråst

Chianti Reserva 2012
Kasse med 6 stk

Grås

Bemærk kun 100 kasser

tenD

eal

Spar 250,70
KUN

259,-

4 stk landsgangsbrød

Lækker
italiensk
rødvin

med 3 slags pålæg og ost

Kødpakke fra slagteren

KUN

99,-

Spar 52%

Frokostmenu til 6 personer

Ca. 1000 g. Grillkoteletter
Ca. 1000 g. Nakkefilet
Spar 53%
2 stk. Svinemørbrad
Ca. 1000 g. Okse grill tern
Ca. 1000 g. Hakket oksekød 8-12%
8 stk. Hjemmelavet Ringrider
4-5 stk. Engelsk bøf af tyksteg

Marineret sild med karrysalat
Fiskefilet med citron og remoulade
Frikadelle med rødkål
Leverpostej med champignon og bacon
Skæreost med frugter

KUN

KUN

299,-

GråstenDeal
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Husk skal bestilles

GRÅSTEN

enDeal

Gråst

Spar 30%

450,-

Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 73 65 26 00
Delikatessen · Tlf. 73 65 26 09
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Ny gårdbutik åbner på
Benniksgaard i Rinkenæs

Afslappende
Helkropsmassage
Skulder, ryg, ben og fødder
Gavekort
sælges

Pris:

Susanne Petersen er ansat
som butikschef og Mette
Kruse-Jessen er ansat som
salgsassistent.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

300,pr time

Tlf: 5281 5300 (tidsbestilling)
Mandag-Søndag 9.00 - 21.00 • 6320 Egernsund

Fårhus Forsamlingshus

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

Bloms Zoneterapi

Af Ditte Vennits Nielsen

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

En af de flotteste butikker i hele Sønderjylland,
Benniksgaardbutikken,
åbner fredag
den 13. maj.
Åbningsreceptionen
foregår kl. 15.00, og
starter med en velkomst ved Mads Friis.
Inviteret er alle fra nær
og fjern, og gæsterne
bliver budt på smagsprøver og levende
musik.

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

Det er Mads Friis, som har
fået den fremragende idé at
skabe et nyt gammeldags

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

Quorps Busser
Tilbyder kørsel med busser fra 19 til 51 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.
Vi har busser både med køkken, toilet, klima anlæg.
Kontakt os for at få et godt tilbud på rejser, udflugter osv.
“Hvorfor bruge Deres fusser når
De kan køre med Quorps Busser”

ViKaLi ApS

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



Samleobjekter
Kaffesalon
Slotsgade 1
Gråsten

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

Ansv. redaktør

Butiksleder
Butiksleder er 52-årige
Susanne Petersen, der stammer fra Løgumgårde ved
Løgumkloster. Hun har
igennem mange år drevet
sin egen forretning med
blomster og brugskunst,
og hun får hjælp af salgsassistent Mette Kruse-Jessen
på 27 år, der stammer fra
Aabenraa. De to er allerede
blevet et godt team med
masser af gode idéer og
gå-på-mod. De vil løbende

Ingrid Skovbo
Johannsen

Fotograf

Signe Svane
Kryger

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

Mediechef

Reporter
Tove Hansen

Slotsgade 1
Gråsten



Kaffesalon

Jazz 2. Pinsedag
Mandag d. 16. maj
kl. 14.00 – 16.00

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

Rekvisitter
Antik

ViKaLi ApS

Udsigt
over
Slotssøen
og
Gråsten Slot

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

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

sammen med tidens trend
inden for brugskunst, der
kan købes til rigtig gode
priser.

Jazz
i
pinsen

100412

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

koncept med betjening fra
køledisken, som i en rigtig
købmandsbutik.
I køledisken ligger der ost
fra Naturmælk samt pølser
fra Als og Højer. I fryseren
finder man Bondegårds
is fra Frydendal Ismejeri
og på hylderne står der
xocolatl fra Christiansfeld,
kaffe og the fra Carstensens
Tehandel på linje med øl
fra Vestslesvigsk Bryghus
i Løgumkloster samt
snaps fra Schackenborg
og Gråsten. Sortimentet
rummer også Røllumgaard
kyllinger og Kroghs Grønt
fra Sottrup. Alt dette er i
den skønne butik blandet

arrangere kundeaftener
for damer, øl smagning for
mænd og andre spændende
ting.
Når sommeren kommer
nærmere vil de tilbyde
sortimenter af planter og
blomster, som kommer til
at pryde terrassen foran det
store glasparti, der vender
ud mod hovedvejen, og her
vil der også være mulighed
for at købe en kop kaffe.
Hele indretningen i butikken er genial. Der er fritstående bjælker, og bordene
er som i restauranten lavet
af plankerne fra et stort
træ fældet i haven. Hvor 1.
salen er præget af møbler og
indretning, er det mere det
kulinariske i stueetagen.
De to nye ansatte forventer, at kunderne valfarter
hen for at finde en unik
værtinde- eller fødselsdagsgave. Og de håber,
at de mange sønderjyske
specialiteter og smukke ting
bliver til gavn og glæde for
lokalområdet. 

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
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Hyggelig skataften

Gårdbutik

Gråsten Skatklub samlede 53 skatspillere til en
hyggelig klubaften i Ahlmannsparken.
2. runde
1. Gunnar Schmidt, Uge, 1832
2. Ernst Jessen, Sønderborg, 1385
3. Jürgen Krüger, Sønderborg, 1275
4. Christian Skousen, Holbøl, 1199
5. Villi Christiansen, Egernsund, 1122

Præmieskat for nye medlemmer
1. runde kun 18 spil
1. Gitte Nielsen, Felsted, 743
2. Karen Margrethe Meggers, Ullerup, 739
3. Mette Bak, Sønderborg, 602

Pinse
jazz
Jazz’en holder sit indtog i
ViKaLi i Gråsten, når den
nye KaffeSalon i Slotsgade
1 slår dørene op for pinsejazz. Det sker 2. pinsedag,
mandag d. 16. maj mellem
kl. 14:00 og 16:00.
Der er lagt op til en
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2. runde kun 18 spil
1. Peter Nordbag, Ullerup, 641
2. Mette Bak, Sønderborg, 535
3. Karen Margrethe Meggers, Ullerup, 304

hyggelig og munter eftermiddag med glade jazztoner fra Hans Jørn Wolff All
Star Jazzband, som denne
dag består af hele 5 sprudlende musikere.
”Vi synes, at der skal
lidt god musik til her i
Gråsten, så derfor har vi
lavet en aftale med jazz-orkestret om at kræse for os i
KaffeSalon’en her i pinsen”,
siger Lise Guldberg, ejer af

KaffeSalon’en og ViKaLi
Antikvitetsforretning.
Hans Jørn Wolff All Star
Jazzband har i mange år
været fast repræsenteret
på Riverboat Jazzfestival i
Silkeborg, og har mange
gange kunnet opleves ved
havnejazz-arrangementer
i både Sønderborg og
Mommark. 

Serv
ering

sfors

lag

Hanekyllinge

Hanekyllinge

Pr. stk 12 kr.
Frit valg:

Pr. stk 2995 kr.

Pølser
Minutsteaks
10 stk.
4 stk.
00
100,
100,00
Fersk
eller marineret.
Vælg mellem
forskellige marinader

Grilmedister,
frankfurter,
frankfurter m. ost,
frankfurter m. tomat & ramsløg

Gråsten Fjerkræ Gårdbutik • Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten
Åbent: Tirs. - Fre. kl. 11-17 • Lør. kl. 10-13 • Tlf. 74 65 90 71
G.F. Uge 19.indd 1

06-05-2016 11:09:53

benniksgaardbutik.dk

Pure Culture små
Skåle 3 farver:
sølv,sort,hvid
Før Pris DKK 60,-

Velkommen til åbningsreception
i Benniksgaardbutikken
Nu sker det. Benniksgaard Hotel har fået endnu en knop på stammen –
Benniksgaardbutik – og inviterer alle fra nær og fjern til indvielse.
Det foregår fredag den 13. maj 2016 kl. 15.00 på Sejrsvej 101 i Rinkenæs.

Lanternesæt
a’ 3 stk Sort
med kobber håndtag
Før Pris DKK 699,-

ÅBNINGSTILBUD
DDK

399,-

ÅBNINGSTILBUD
DDK

40,-

Program
15.00

Velkomst v/ Mads Friis

15.15

Officiel indvielse v/ Formand for udvalget for kulturel
og regional udvikling i Sønderborg Kommune,
Stephan Kleinschmidt

15.30

Smagsprøver – våde såvel som tørre
Rundvisning og levende musik

18.00

Tak for i dag

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Benniksgaardbutik-teamet

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbudene gælder i uge 19

1. runde
1. Knud Hansen, Gråsten, 1487
2. Frede Jørgensen, Gråsten, 1487
3. Harald Jørgensen, Gråsten, 1181
4. Poul Henning Als, Felsted, 1148
5. Poul Erik Rinkovski, Egernsund, 1127

Havekrukker
i forskellige størrelser og farver
Stort udvalg
Før Pris DDK 800,- /1000,-

Gaardbutikken
vil helt ekstraordinært holde
åbent til kl. 22.00 på dagen.
Herudover vil restauranten tilbyde
forskellige smagsoplevelser, 3 retter
(walking dinner) med passende vine
til 299 kr. Middag forudbestilles
efter ”først-til-mølleprincippet” på
7465 0949 eller på
info@benniksgaardhotel.dk

ÅBNINGSTILBUD
DDK
DDK

ÅBNINGSTILBUD
Lanternesæt
a’ 3 stk i stål
Før Pris DKK 1850,-

DDK

925,-

Sejrsvej 101, Rinkenæs · 6300 Gråsten · Tlf. +45 7311 5845 · info@benniksgaardbutik.dk

375,450,-
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Den kørende dyrlæge, Lise
Bechsøfft, gav rygmanipulation til Anette Lund Jensens
hund Sally, og det gav den sit
hundeliv tilbage.


Et hundeliv uden smerter
Af Søren Gülck

Ligesom mennesker
kan også dyr få smerter. For ejeren kan det
være svært at se sit
kæledyr lide.

Det var det også for Anette
Lund Jensen fra Gråsten,
der er ejer af den 6-årige
Golden Retriever Sally.
I 2 år havde Sally så ondt
i ryggen, at dagligdagen var
præget af smerter.
Hunden var langtfra i

vigør som andre hunde, og
havde det klart bedst, når
den lå ned. Diagnosen var
klar: Sally havde alle tegn
på gigt og måtte se frem til
et hundeliv i ro uden større
krumspring og leg.
Det var en svær tid for

Anette Lund Jensen, der
elsker sin hund. Sammen
havde de normalt en
hverdag fyldt med leg og
træning.
Den kørende dyrlæge
Ved et tilfælde mødte

Foto Søren Gülck

Anette Lund Jensen dyrlæge Lise Bechsøfft fra
”Kørende dyrlæge” i
Broager.
Lise Bechsøfft er udover
at være dyrlæge uddannet
kiropraktor med speciale i
hunde. Og hun ville godt
se Sally i konsultationen i
Broager.
Der var formentligt
ikke tale om gigt, viste en
undersøgelse af ryg og led.
Snarere handlede det om
nedsat bevægelighed og
låsninger i flere af ryghvirvlerne, som sandsynligvis var
skyld i hundens konstante
smerter. Lise Bechsøfft
tilbød at behandle hunden
med rygmanipulation, og
efter den første behandling,
var der tydelig lindring at

spore. Sally løb og bevægede sig mere frit, hvilket
næsten var et mirakel for
ejeren.
Sally fik yderligere to behandlinger, og i dag er Sally
så frisk, at den er med på
lange træningsture og nemt
klarer agilitybanen uden
problemer og i fuld fart.
”Sally er igen en glad
hund, der har fået sit velfortjente hundeliv tilbage
efter to år med smerter”,
fortæller
Anette Lund Jensen, som
glæder sig over, at hun har
fået sin gamle Sally tilbage
til det gode gamle hundeliv
med masser af aktivitet.
Ifølge dyrlæge Lise
Bechsøfft er kiropraktik
meget udbredt, og bruges
ofte til behandling heste,
men er ofte overset i behandling af hunde og andre
kæledyr.
”Jeg er overbevist om, at
mange hunde med kroniske rygsmerter vil kunne
hjælpes til et bedre liv med
forebyggende, helbredende
behandling”, siger dyrlæge
Lise Bechsøfft. 

www.kørendedyrlæge.dk

Henriette

Birgitte

Sabrina
Lise

Thomas
Rina

Vi har

4 års fødselsdag og fejrer det med gode tilbud.

Hele maj måned holder vi fødselsdagsfest med gode tilbud.
Vi giver 15% rabat på alle konsultationer og operationer.
Kørende dyrlæge kommer hjem til dig, og behandler smådyr og heste hjemme,
hvor de føler sig mest trygge. Vi har det hele med i bilen - lige fra medikamenter, undersøgelsesudstyr og ultralydsscanner til et mobilt røntgenapparat.
Kræves der operation eller videre behandling foretages dette på vores
klinik på Storegade 26 i Broager.
Ring på tlf.nr. 21 47 00 22 for tidsbestilling eller se mere på
www.kørendedyrlæge.dk for yderligere oplysninger og priser.

Vi tilbyder også kiropraktik til både heste og smådyr.
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Tlf.: 21470022 - www.kørendedyrlæge.dk
Mail: Birgitte@korendedyrlaege.dk
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ekstra

GODE
GRUNDE
til at blive kunde i Kreditbanken i Sønderborg

Leif Clausen
Filialdirektør
7333 1810
lcl@kreditbanken.dk

Mette Jauert Duus
Kundemedarbejder
7333 1805
mjd@kreditbanken.dk

Jette Frisk
Kundemedarbejder
7333 1828
jfr@kreditbanken.dk

Bo Hansen
Erhvervskundechef
7333 1804
bha@kreditbanken.dk

Susanne Hinze
Kunderådgiver
7333 1820
shi@kreditbanken.dk

Claus Lindegaard
Erhvervskunderådgiver
7333 1814
cli@kreditbanken.dk

Jette Egtved Moos
Kunderådgiver
7333 1802
jmo@kreditbanken.dk

Bjarne Mortensen
Privatkundechef
7333 1806
bmo@kreditbanken.dk

Asta Møller
Kundemedarbejder
7333 1808
amo@kreditbanken.dk

Hanne B. Møller
Kunderådgiver
7333 1829
ham@kreditbanken.dk

I Kreditbankens Sønderborg afdeling er vi 14 fleksible,
ansvarlige og nærværende bankfolk, som alle står til
din rådighed
Per Pallesen
Kunderådgiver
7333 1811
ppa@kreditbanken.dk

Cindie G. Petersen
Kunderådgiver
7333 1812
cpe@kreditbanken.dk

Grethe M. Roager
Kundesekretariat
7333 1822
gmr@kreditbanken.dk

Laila Smidt
Kundesekretariat
7333 1821
ls@kreditbanken.dk

God rådgivning og en ordentlig behandling skal være en selvfølge i en moderne
bank. Så hvis du ikke føler, du får den opmærksomhed og service, du har krav på,
i din nuværende bank, skulle du overveje at få en snak med en af os her i Kreditbanken.
Vi modtager altid vores kunder med et smil, og hos os er der både kassefunktion
og rådgivning samme sted. Det sætter rigtig mange af vores kunder pris på.

Kom ind og
bliv behandlet
gammeldags
ordentligt!

Ring, skriv eller kig ind og aftal et uforpligtende kaffemøde med en af os.

Perlegade 40 · 6400 Sønderborg · Tlf. 7333 1800 · Fax 7333 1818 · e-mail: sdbg@kreditbanken.dk
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Trælast Hverdage: 7:00-17:30

Byggecenter Hverdage: 7:00-17:30

RYOBI DEMONSTRATION
I BYGMA GRÅSTEN

Fredag den 13. maj fra kl. 13.00 til 17.00

20%

Vi giver
på øvrige Ryobi-sortimentet
Gælder ikke allerede nedsatte / tilbudsvarer

2895,-

3495,-

36 V PLÆNEKLIPPER

MOTORPLÆNEKLIPPER

RLM18X40H240
• 40 cm klippekapacitet • 50 L
opsamler med hård top og 5
højdeindstillinger: 20-70 mm
• Leveres inkl. 2 x 18 V 4,0 Ah
Lithium batterier og lader
• Normalpris: 3699,-

1495,18 V SLAGSKRUENØGLE

R18IW3-L15S
• Drejningsmoment: 400 Nm
• 3 hastigheder
• 3 x LED-lys
• Leveres inkl. batteri og lader

• 2800 W • 4 funktioner i 1: Bioklipfunktion, opsamler 55 L, sideudkast og
bagudkast
• Klippebredde: 46 cm
• Klippehøjder: 7
• Klippehøjde (min./max.):
25 mm/75 mm
• Normalpris: 3999,-

SPAR

804,-

SPAR

404,-

995,RUNDSAV RWS1600-K
• 1600 W • Kompakt, let og ergonomisk
design • Omdr./min.: 5000 • Klingediameter: 190 mm • Geringskapacitet: 45°
• Normalpris: 1399,-

HUSK
Åbent
hele pinsen
fra kl. 9.00 - 13.00

Køb Ryobi produkter og få et gratis
batteri af Bygma Gråsten
2 produkter = 1 stk
3 produkter = 1 stk
4 produkter = 1 stk
5 produkter = 1 stk

1,5 ah batteri
2,5 ah batteri
4,0 ah batteri
5,0 ah batteri

SPAR

504,-

11

44995

1995,-

18 V GRÆSTRIMMER

MOTORPLÆNEKLIPPER

OLT1831S
Automatisk trådfremføring
• Omdr./min.: 8700-8000
• Klippediameter: 30 cm
• Leveres ekskl.
batteri og lader

Skarp
pris

SPAR

1404,Skarp
pris

RLM46175S
• Selvkørende • Kraftfuld Subaru®
175 cc OHC kædemotor • 4-i-1:
opsamler, bioklip-funktion,
sideudkast og bagudkast
• Klippebredde: 46 cm
• Normalpris: 3399,-

89995
18 V BORE-/SKRUEMASKINE
RCD18022L
• Omdr./min.: 0-440/0-1600
• Kapacitet træ/metal: 38/13 mm
• Leveres inkl. 2 batterier
• Variabel hastighed • 2 gear

69995

SPAR

800,-

18 V HÆKKEKLIPPER OHT1855R
Knivlængde: 550 mm
• Grenkapacitet: 22 mm • Drejeligt håndtag
• Leveres ekskl. batteri og lader
• Normalpris: 899,95

SPAR

1299,-

200,-

18 V BORE-/SKRUEMASKINE RCD18022L
MED HÅNDVÆRKERKUFFERT

• Omdr./min.: 0-440/0-1600
• Kapacitet træ/metal: 38/13 mm • Leveres inkl. 1 stk
akku på 1,5 amp samt 1 stk akku 4,0 amp • Variabel
hastighed • 2 gear

18 V AKKU BAJONETSAV RRS1801M

• Omdr./min.: 0-3100 • Slaglængde: 22 mm
• Skærekapacitet i træ: 180 mm
• Leveres ekskl. batteri og lader

Frit valg

499

95

18 V STIKSAV R18JS-0

• Slag/min.: 1.100-3.000 • Slaglængde: 25 mm
• Max. skærekapacitet stål/træ: 6/101 mm
• Leveres ekskl. batteri og lader

18 V AKKU RUNDSAV RWSL1801M

• Ideel til laminatbordplader, brædder og plademateriale
• Omdr./min.: 0-4.700 • Vægt: 2,93 kg
• Inkl. TCT-hårdmetalklinge, styreskinne og nøgle
• Leveres ekskl. batteri og lader • Normalpris: 799,95

op

il
SPARt

18 V SLAGSKRUENØGLE

300,-

BIW180M
• Omdr./min: 0-3000 • Slag/min.: 3500
• Max. drejningsmoment: 265 Nm
• Leveres ekskl. batteri og lader
• Normalpris: 749,95

18 V VINKELSLIBER RA18AG-0
• Omdr./min.: 7500
• Klingediameter: 115 mm
• Vægt: 2,5 kg • Leveres ekskl.
batteri og lader

DELTAG
I KONKURRENCEN
2 Accu 18 volt
boremaskine
i håndværkerkuffert
a' kr.

1299,-

Tilbuddenne gælder kun fredag den 13.maj
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TILLYKKE

Hjertelig tak
for opmærksomheden i anledningen af min 80 års fødselsdag.

Sæt kryds

Tillykke uden foto max. 25 ord .......................... 60 kr.
Tillykke med foto max 25 ord .......................... 100 kr.
Udover 25 ord 1 kr. pr. ord
Frankeret svarkuvert vedlagt
........... kr indbetales på reg. nr. 5953 kontonr. 8032299

Også en tak til Erni, Ernst, Gertrud og Frede
for deres hjælp ved flytningen.

Hjertelig tillykke med
din 85 års fødselsdag
den 17. maj.

Med kærlig hilsen
Annnelise Lorensen
Påkjær 8, Nybøl

Skriv teksten tydeligt på nedenstående linier:

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

Kære morfar, far
og svigerfar
Kærlig hilsen
Daniel, Asta og Sven

Hjertelig tak

Indstilling til

LIONS CLUB
BROAGERGRÅSTEN

for al opmærksomhed i anledning af vort
krondiamantbryllup den 3. maj
Med venlig hilsen
Carla og Aksel Hokkerup
Kværs

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

Oldtimerpris 2016

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

Kære Far, Farfar,
Morfar & Oldefar

Oldtimerprisen tildeles en enkeltperson/er
el. institution/er o. lign.

Hjertelig tillykke med de
70 år den 10. maj

Vi synger foråret
Børnekirke
og sommeren ind Rinkenæs
Rinkenæs Korskirke
Ønskes du af
Os alle

Torsdag den 12. maj kl. 19.00
i Rinkenæs Korskirke
og konfirmandstue

Tirsdag den 29. marts kl. 17.00

gør
en god handel
KOM, såKom
er derog
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
Lørdag
den 14. maj
kl.
10.00-15.00
i
Vi glæder os til at se jer!
Ulsnæs-centret,
Gråsten
Marianne, Mette,
Lisbeth og koret

LOPPEMARKED

Vi starter i Korskirken, hvor 5 gode folk fra
Rinkenæs og omegn vælger sange/salmer og
fortæller om deres valg.
Herefter er der
kaffe, kage og
“ønskesang” efter
Højskolesangbogen.
Vel mødt
Menighedsrådet

KIRKENS KORSHÆR

genbrugsbutik
Borggade 5, Gråsten ∙ Tlf. 61 31 51 92
KGGO

er klar med grillen med de
lækre æblegrillpølser
Slush is og popkorn

Vi modtager gerne tøj, bøger,
møbler og andre ting

Næste loppemarked er den 4. juni - 25. juni - 13. august - 1. oktober

Afhentning og udbringning efter aftale

Mobilnummer +45 20 66 62 37

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 15. maj kl. 11.00 ved Niels Refskou
Mandag den 16. maj kl. 14.00 ved Niels Refskou
Friluftsgudstjeneste i Gråsten Præstegårds have

ADSBØL KIRKE

Søndag den 15. maj kl. 9.30 ved Niels Refskou

BROAGER KIRKE

Søndag den 15. maj kl. 10.30 ved Tina Iversen. Pinsedag
Anden pinsedag, Mandag den 16. maj kl. 11.00
Gudstjeneste på Dybbøl banke

Prisen er i 2016 er på kr. 50.000,00
Indstillinger sendes til formanden
for prisudvalget, Per Rosenberg,
Sønderborg Landevej 62, Adsbøl 6300 Gråsten eller på e-mail: perr@bbsyd.dk
Senest den 17. maj 2016
Lions Club Broager-Gråsten

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

Kim Petersen kommer
igen forbi og giver et par
numre på sin guitar.
Kim Petersen har spillet
i 3 - 4 år, han tilpasser
musikken efter publikum.
Kig endelig forbi og
lad dig forkæle.

Læs mere på: www.rinkenæskirke.dk

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.30-17 Lørdag kl. 10.30-13
Henvendelse uden for normal åbningstid på tlf. 20 65 25 73

for derved at bidrage til fremme af igangværende
eller nye projekter af medicinsk, kulturel og
social art for borgere i Gråsten og Broager
lokalområde samt postnr. områder 6300-6400.

”ELVIS”
En forestilling om livet!

MAD-MUSIK-TEATER
Torsdag den 2. juni kl. 19.00
Fredag den 3. juni kl. 19.00
Torsdag den 9. juni kl. 19.00
Fredag den 10. juni kl. 19.00
Mad og musik fra kl. 19 teater fra kl. 20
Pris inkl. 3.stk. revysnitter og kaffe kr. 150,-

Arrangør er Mona Thomsen

GUDSTJENESTER

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 15. maj kl. 11.00 ved Maya Ravn. Pinsedag

KVÆRS KIRKE

Søndag den 15. maj kl. 9.30 ved Irene Engelstad

NYBØL KIRKE

Søndag den 15. maj kl. 10.30
ved Marie Hammer. Pinsedag
Mandag den 16. maj 2. Pinsedag.
Der henvises til nabosognene

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 15. maj kl. 10.30
ved Marianne Østergård. Pinsedag
Mandag den 16. maj, 2.pinsedag
Rinkenæs gl. kirke kl. 16.00.
Sanggudstjeneste ved Marianne Østergård

VESTER SOTTRUP KIRKE

Pinse-gudstjeneste med kransenedlæggelse
Søndag den 15. maj kl. 10.30
ved Lis-Ann Rotem

Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67
eller www.lilleteater.dk

ULLERUP KIRKE

Søndag den 15. maj kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE

Pfingstsonntag, 15.Mai, 9.30 Uhr,
Gottesdienst in der Schlosskirche Gravenstein
Pfingstmontag, 16. Mai, 13 Uhr,
Freiluftgottesdienst, på friluftsscenen i Padborg Skov
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Forårsmarkedet i Den
Kongelige Køkkenhave blev
en stor succes.

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved min elskede mor

Emma Christine Banke’s
bisættelse

5.000 besøgte Den
Kongelige Køkkenhave
Af Gunnar Hattesen

Den Kongelige
Køkkenhave er blevet
en attraktion.
Godt 5.000 mennesker
kiggede fredag, lørdag og
søndag forbi Slotsgartneriet
ved Gråsten Slot.
Forårsmarkedet var en
generalprøve på, at Den
kgl. Køkkenhave åbnes

for offentligheden, som
dermed i højere grad end
hidtil kan få et indblik i
slotshaven og det gartneri,
som i Dronning Ingrids tid
lagde grunden til de mange
blomster, som prydede den
smukke have, og grøntsagerne, som de kongelige
gæster nød hver sommer.
Den kgl. Køkkenhave er
resultat af et projekt, som
Sønderborg Kommune står

bag sammen med Slots- og
Kulturstyrelsen. Også
borgerinitiativet Gråsten
Forum har sat aktivt
fingeraftryk på initiativet.
Baggrunden er et fælles
ønske om at gøre haven
mere attraktiv for besøgende. Det sker bl.a. ved at
indrette en havebutik med
café, hvor der tilbydes fødevarer, der er dyrket i den
kgl. Køkkenhavne, samt

frugter og urter fra haven.
I et nyt paradehus vil nogle
af havens sarte planter
kunne overvintre, og der
etableres et åbent værksted
til forskellige aktiviteter.
Som en del af den større
åbenhed vil dele af Gråsten
Æblefestival også frem
over foregå i slotshaven og
køkkenhaven.
"Den kgl. Køkkenhave
er ikke på skinner endnu,
men Kr. Himmelfartsweekenden var en slags
generalprøve og startskud.
Vi havde bl.a. lavet små
æblekasser, produceret
æblemost af æbler fra
slotshaven, pesto, krydderurter, blomster, piletræer,
kurve og dekorationer.
Og fremover vil vi også
fortsat producere varer til
både caféen og butikken i
parken", fortæller afdelingsleder Mai-Britt Pedersen fra
Væksthuset. 

Skovens dag i Gråsten

Tak for alle de flotte blomster og kranse.
Tak for alle tørstende ord.
En særlig tak til sognepræst Vibeke von Oldenburg, Vester Sottrup
for hendes utrolige smukke rørende tale i kirken.
Elsket og savnet
På familiens vegne
Laila Banke

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

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

Døgnvagt 70 12 20 12
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard
Dødsfald i udlandet - dødsfald på andet sygehus - hvad så?

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

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

Skovens dag i Gråsten blev fejret med aktiviteter for hele familien i Gottes Grue.

Dødsfald
Vera Hagge, Rinkenæs, er
død, 89 år. 

Dødsfald
Johan Christian Schütt,
Rinkenæs, er død, 92 år. 

Foto Tove Hansen

www.als-begravelse.dk

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

Din lokale håndværker
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Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker
v. Lars Festersen

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf. 23 71 58 59

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

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

Dyrehegnet 14
6300 Gråsten
post@graasten-murerforretning.dk

Bygningskonstruktør, murermester

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

Tørsbøl Byg

ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993
- Murermester
- Maler
- Fliselægger
I samarbejde med
- Tømrer
- VVS-service
- Elektriker

Hans Henrik Fischer

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

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

Niels Erik Nielsen
Annonce.indd
1

28-01

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800
www.fischer-advokatfirma.com

Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud
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

Alt malerarbejde udføres
Kvalitet til tiden

EK el -service

Hvis din bil
kunne vælge

aut. el-installatør

Reparation og service
af alle bilmærker

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

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

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring

Gisselmann

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

kommer også i Padborg og Tinglev

GASSERVICE – BLIKKENSLAGER
VENTILATION – SMEDEARBEJDE
– VAND – VARME –
ENERGIRÅDGIVNING

Tlf. 74 65 09 16

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

Bred VVS ApS

Egernsund Malerforretning
CVR 34 22 35 72

Gråsten VVS / Bred VVS ApS
Ahlmannsvej 12 D · 6300 Gråsten
Tlf. 74 67 15 12 · vvs@bred.dk

E’ Handymand fra Ketting

www.el-teknik.dk

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg

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

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

mobil nr.: 2533 2182
e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

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

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

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

Broager

PINSETILBUD

Frisk hakket oksekød
5-12%

HUSK
1. MA J
l n
MAJ

3 kg

00
100

Man kan
betale med
point
indtil 14. maj

RESTEN
Broager
Blå cirkel kaffe 4x500 gr eller
Grå Peter Larsen 5x400 gr

Faxe Kondi
Pepsi
84,75
SPAR OP TIL

LUKSUS GRILLBAKKE

150 cl

1000

4 Møre bøffer
4 Skovhugger koteletter
4 Ringriderpølser

Frit valg

+ embl.

Jydegården ost

Kun

00
100

Ca. 900 gr

00
100

S
UNDER ½ PRI

Schulstad
levebrød

Excellent is

FLERE VARIAN

900 ml

Kun

2000

00
35

Begrænset parti

Koldskål

med tykmælk
og æg
1l

00
12

Sunrise vin

fra Chile

SPAR 24,95

75 cl

00
30

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

Ta selv salat
Lille bæger
22,95
Stort bæger

00
35

Luksus
håndmadder

00
11

15

Rød
Aalborg
SPAR 34,95

70 cl

00
85

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

00
12
HEL ÅRS

Npk

Gødning
SPAR 50,00

15 kg

95
149

Burgerboller

Klare
affaldssække

6 stk

SPAR 5,90

00
25
KUN FREDAG0
FR A KL. 11.0

TER

Trekornsbrød

Kun

00
20
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 14. maj 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

2 rl

00
20
HUSK LUKKET
SØNDAG PINSEDAG
MANDAG 2. PINSEDAG

A
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bilsyn.dk
Book nu på www.broager
Smedevej 8, Broager
NYE ÅBNINGSTIDER
Mandag
08:00 - 16:30
Tirsdag
08:00 - 16:30
Onsdag
08:00 - 16:30
Torsdag
08:00 - 16:30
Fredag
08:00 - 15:30

Kongevej 86, Gråsten
NYE ÅBNINGSTIDER

Gensynsglæden var stor, da guldkonfirmanderne mødtes i Egernsund Kirke.

Tirsdag
08:00 - 17:00



Søndagens ældste
konfirmander

Onsdag
08:00 - 17:00

NY T

Foto Jimmy Christensen

Torsdag
08:00 - 17:00

Af Gunnar Hattesen

BROAGER BILSYN

FOR
PERIODISK
SYN

Snakken gik lystigt blandt
de 12 gamle klassekammerater fra Egernsund, der
forleden kunne fejre, at

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

350,-

det var 50 år siden, de blev
konfirmeret i Egernsund
Kirke.
Den havde et særligt gyldent skær over sig, som kun
tidens tand kan give.

Det var Kirsten Venderby,
som havde taget initiativ til
at samle guldkonfirmanderne. Oprindeligt var de
26 i klassen, og siden er 6
døde. 

Din lokale synshal og motorkontor
Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

v/ Kim Gottlieb

El-cykel
fra Raleigh

med 7 gear og fodbremse
udviklet i samarbejde med Ældre Sagen,
udstyret med lås, skærme og støttefod

kr.

11.999,-

Sporty El-cykel
fra Nishiki

med 7 gear, udstyret med
hydraulisk skivebremse foran,
lys, lås, skærme og støttefod

kr.

14.999,-

Sporty citybike
fra Nishiki

kr.

6.999,-

ÅBNINGSTIDER

MANDAG-FREDAG KL. 9.30-18.00
LØRDAG KL. 9.00-13.00
www.kimscykelservice.dk
Skeldevej 17,

6310 Broager

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Se mere på vores
webshop
Følg os på Facebook
Telefon 7444 9409
Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

der er lavet i letvægts aluminium
der vil fremad. Udstyret
med 7 gear og bagagebærer

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice

Kim's Cykelservice

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice

- din lokale cykelhandler

Kim’s Cykelservice - din lokale cykelhandler

Udflugt til Føhr
Onsdag den 27. juli
Kom med på en spændende tur til vadehavsøen Føhr, hvor vi skal
besøge “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum.
OPSAMLINGSSTEDER
Kirketorvet Sønderborg kl. 7.15, Nybøl Kirke 7.30, Broager Kirke 7.35,
Egernsund Elektrikeren 7.40, Ahlmannsparken Gråsten kl. 7.45, Bageren Rinkenæs 7.50,
P-Pladsen ved bankocenter i Kruså 8.05, Bov Kirke 8.15, OK-tanken 8.20
Vi kører over grænsen og videre til havnebyen Dageböll på den sydslesvigske vestkyst, hvor vi
sejler ud gennem Vadehavet med de mange halliger til Wyk på Føhr. Føhr blev kurø i 1819, og den
danske konge Christian VIII holdt ferie på øen i årene 1842-47. I Wyk vandrer vi en tur rundt
i den charmerende by og ser den berømte strandpromenade. Herfra fortsætter vi i bus til en kro,
hvor vi spiser middag. Derefter kører vi til “Museum Kunst der Westküste” i Alkersum - et helt nyt
kunstmuseum, som Dronning Margrethe indviede i 2009. Museet rummer stor kunst af kunstnere,
der har levet og virket langs vestkysten mellem Holland i Syd og Bergen i nord - bl.a Emil Nolde,
Edvard Munch, Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Max Bechmann og Max Liebermann.
Turen fortsætter videre til den idylliske Nieblum, hvor vi ser den
store Friserdom, der er den største kirke mellem Kongeåen og
Ejderen. Vi ser også den vestlige side af øen og kører derefter tilbage
til Wyk, hvor der bliver mulighed for at se byen på egen hånd.
Hjemkomst ved 20-tiden.
Pris kr. 645,- , som inkl. bus, færge, guide, middag og rundfart på øen.

Tilmelding på telefon 2116 0683

BovAvis

17

home Broager præsenterer...

home.dk

NYHED

Reefslagervænget

NYHED

KfdnCC

KfdnCD

KfdnCC

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00910

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00939

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00932

185

Egernsund

NYHED

677

1986

6

0

Energi

80

1.795.000
1.863
90.000
8.592/6.982
Tlf: 74441698

Egernsund
Strandvej

734

1961

3

1

Energi

153

695.000
1.249
35.000
3.388/2.746
Tlf: 74441698

Gråsten
Hjortevej

NY PRIS

Skovvej

2001

5

1

Energi

1.895.000
2.221
95.000
9.066/7.367
Tlf: 74441698

NY PRIS

KfdnCC

KfdnCD

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00544

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00889

165

Gråsten

981

498

1930

6

2

Energi

196

1.945.000
1.572
100.000
9.377/7.612
Tlf: 74441698

Egernsund
Teglparken

381

1979

8

2

Energi

1.195.000
1.943
60.000
5.772/4.682
Tlf: 74441698

NY PRIS
KfdnCD

SOLGT
Gråsten
Sejrsvej, Rinkenæs

222

dKenhC
2005

115

119

3

2

Energi

Gråsten
Højmark, Rinkenæs

1335

1971

VILLA
Kontantpris
Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
Sag: 703-00716

8

2

Energi

2.795.000
2.917
140.000
13.403/10.879
Tlf: 74441698

BROAGER

v/ Merete Lund Brock & Henning Brock
Ejendomsmæglere, MDE
Storegade 7, 6310 Broager
broager@home.dk
facebook.com/homeBroager
Tlf. 74441698
home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Maleriudstilling med
Peter Nicolaisen
Peter Nicolaisen malede
motiver fra Egernsund.

Af Daniel Staugaard

Årets første petanquespil i Skelde havde 31 deltagere.

Foto Lars Staal

31 spillede petanque
Af Lars Staal

Skelde Gymnastik
Forenings Petanque afdeling holdt forleden årets
første turnering. Der deltog

Bryllup
Pinselørdag d. 14 maj
vies i Grenaa Camilla
Vestergaard Jensen,

31 spillere, og vindere blev
Inge Rasmussen Broager og
Helga Jansen, Skelde med
70 point, Vinderne vandt
sædvanen tro rød og hvidvin, som de gavmildt delte
datter af Anna og Frants
Vestergaard Jensen, Ry,
og Steen Gottlieb, søn af
Jane og Kim Gottlieb,
Gammelgab. 

Sundeved

Kvier
17 kvier af limousinekrydsning som onsdag blev sat på
græs på Blans Nørremark
stak ud af indhegningen. 

med alle andre deltagere.
Næste turnering bliver onsdag den 25 maj på banen
på Nederballe. 

Efter åbningstalen af Niels

Mortensen bliver der budt
på et glas og lidt kage.
Udstillingen bestå af malerier med lokale motiver,
som venligst er udlånt af
personer i området.
Peter Nicolaisen blev født
den 29. november 1894 i

Ballum Sogn. Fra 19411989 havde han bopæl i
Egernsund. Først i ”Den
gamle Brugs” og omkring
10 år efter på Havnevej 21.
Han døde den 10. december 1989 i hjemmet
på Havnevej 21 og ligger
begravet i den østlige ende
af Egernsund Kirkegård. 

Egnskor gav koncert

Figur
En husejer på Sundgade
i Egernsund fik natten til
onsdag stjålet en havefigur.
Det er en 65 centimeter høj
betonkvinde med sølvhænder, der blev stjålet. 

Broager Egnskor under ledelse af Bettine Hellemann Munch gav forleden koncert på Alsion.
Egnskoret fejrer til efteråret 75 års jubilæum.

Eckers De unges store dag i Nybøl
berg
Frem til den 16. maj viser
Kunsthalle i Hamborg
en særudstilling om den
danske guldaldermaler
Eckersberg. 

Konfirmationen er en af
livets store festdage for
konfirmander. Søndag blev
13 unge konfirmeret i Nybøl
Kirke af sognepræst Marie
Hammer. Foto Tove Hansen

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

Fælles pilgrimsvandring
Nybøl og Sottrup Sogne mødes
til en fælles vandretur
2. pinsedag, den 16. maj kl. 9.00 ved Nybøl Kirke
Herfra vandrer vi til Sottrup
Kirke og får morgenkaffe,
hvorefter vi går til Stenderup
Kirke og slutter af.
Tilmelding til sognepræsterne:
Marie Hammer tlf. 7446 7795
Vibeke von Oldenburg
tlf. 7446 7470

Den 16. maj kan man
opleve en flot udstilling på Den Gamle
Skole Egernsund
med malerier af den
lokale kunstner Peter
Nicolaisen. Udstillingen
åbnes kl. 11:00 og løber
helt til kl. 17:00.

Hygge og modeopvisning

80 veloplagte og købelystne
kvinder var forleden til
modeopvisning af tøj fra
Røde Kors genbrugsbutik i
Vester Sottrup.


Foto Tove Hansen
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Hørt i byen

Sabbatår

Sønderborgs nye kommunaldirektør Tim
Hansen bor i Sønderborg, men planlægger
snart, sammen med kæresten Bente og deres fire
sammenbragte børn, at
rykke ind i deres nybyggede hus i Fiskbæk.
Axel Johnsen, Gråsten,
er blevet nyvalgt på årsmødet i Historisk Forening for Sønderjylland
til foreningens styrelse,
mens Inge Adriansen,
Sønderborg, Kim Furdal, Aabenraa, Henrik
Skov Kristensen, Sønderborg og Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg, blev genvalgt.
Skuret som er blevet opsat på Torvet i
Gråsten skal hen over
sommeren bruges som
udskænkningssted.
Sønderborg Kommune
har opsat 11 nye affaldsspande i Gråsten
centrum.

Penge, erfaring
& sexet arbejdstøj?
Benjamin Poulsen fra Ryobi, Michael Nørlund, Bygma
Gråsten og den glade vinder Inger Andersen.


Foto Tove Hansen

20.000 kr. til
køb i Bygma
Inger Andersen fra
Egernsund blev forleden
den heldige vinder af
20.000 kroner til køb af
Ryobi udstyr i Bygma i
Gråsten.
Hun var meget glad for
alle de ting, hun havde

valgt ud. Hendes sønner
får nogle af tingene, mens
hun selv beholder græsslåmaskinen. Det var gennem
en landsdækkende konkurrence hos Ryobi, hun blev
den heldige vinder. 

Står du foran et sabbatår?
Så tilbyder Gråsten Fjerkræ arbejde i pakkeriet.
1 års fast arbejde. Start hurtigst muligt.
Du får penge på kontoen, erhverserfaring,
og lov til at gå i stibet tøj og latexhandsker.
Vi har betalingsfrie toiletter
og gratis vand i hanerne.
Vi forventer, at du er

• ansvarsbevist
• mødestabil
• fleksibel

Mail din ansøgning til:
pr@unghanen.dk
Ved spørgsmål kontakt
Susanne tlf. 74 65 90 71

Gråsten Fjerkræ • Kværsgade 18, Kværs • 6300 Gråsten
Job i pakkeriet.indd 1

Dansk Sejlunion har på
sin generalforsamling
stadfæstet eksklusionen
af Gråsten Sejlklub.
17.520 stemte for eksklusion, 5.185 imod og
1.201 var blanke.
En kvinde fik tirsdag
eftermiddag stjålet sin
pung under en indkøbstur i SuperBrugsen
i Ulsnæs-Centret. Da
kvinden gik ind i dagligvarebutikken havde
hun pungen i sin jakkelomme. Da hun nåede
kassen og ville betale,
opdagede hun, at pungen var væk.
Politiet bragte Kr. Himmelfartsdag en efterlysning af den 63-årige Sven
Erik Petersen fra Broager.
Ingen havde set ham,
siden han om morgenen
forlod sit hjem i Broager
på en rød scooter. Tidligt
fredag fandt en hundepatrulje ham, men desværre
ikke i live. Der er ikke
noget mistænkeligt ved
dødsfaldet. 

FODBOLD
– live
ENDELIG HJEMMEKAMP IGEN I

SERIE 3 – NORDALS B
Torsdag den 12. maj kl. 19.00
Øvrige kampe:
Tirsdag den 10. maj
Onsdag den 11. maj
Lørdag den 14. maj
Torsdag den 16. maj

kl. 19.00
kl. 18.45
kl. 10.30
kl. 18.30

Serie 5
- Kværs UIF
U- 17 pi Mester - Bramminge efterskole
U – 14 dr. 1
- Kolding B
U – 16 dr. 1
- Starup If.

09-05-2016 09:28:49

Buffet hos Caféodora
på havnen
Tirsdag - torsdag kl. 17.00 - 20.00
BUFFET kr.

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,-

BØRN OP TIL 12 ÅR
kr.

59,-

Pizza / pasta*
Spareribs med tilbehør og salatbar

Målaktionær nr. 89 har vundet
Gratis entre til alle kampe

KOMMENDE
BUSTURE

99,-

Fredag og lørdag kl. 17.00 - 20.00
3 RETTERS BUFFET
A LA CHEF
pr. person kr.

199,-

BØRN OP TIL 12 ÅR
kr.

99,-

Kvalitet behøver ikke koste en formue
Lad jer overraske — kom og se a la carte kortet.
HUSK! Åbent alle ugens dage fra kl. 11.00 - 21.00

Program udleveres ved tilmelding.

QUORP’S BUSSER
Rejsegarantifonden nr. 2465

Tlf. 74 65 08 50

Toldbodgade 10, Gråsten Telefon 7344 1000

Også i
pinsen
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

BROAGER STOREGADE 5

RINKENÆS BAKKEGÅRDEN 11

Spændende udlejningsejendom

Centralt i Broager ligger denne
spændende ejendom med 3 lejemål. (1
beboelseslejemål på 136 m2 samt 2
forretningsleje mål på samlet 169 m2).
Ejendommen er pt. fuld udlejet.
Ejendommen er beliggende i Broager
Centrum, med få meter til indkøb,
busstation, skole m.m. Fra Broager er der
kort afstand til de større handelsbyer
Aabenraa og Sønderborg.

NYHED

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

C

D

Sagsnr. 1214
Bolig m2
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.

1.095.000
A
1.892
B
55.000
5.279/4.264

131
1/5

Grund m2
Opført

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

E
912

1900
F

1.195.000
1.402
60.000
5.743/4.642

E

Sagsnr. 1174
Bolig/kld. m2 135/62
Stue/vær
1/4

Grund m2
Opført

F

1.010
1952
G

G

EGERNSUND SUNDGADE 38
Ejendom med panoramaudsigt
over Flensborg Fjord

Stor ejendom beliggende med fabelagtig
udsigt, direkte ved Flensborg fjord!
Ejendommen er beliggende i
Egernsund, hvorfra der ikke er langt til
Gråsten, hvor der findes skole, børnehave,
gode indkøbsmuligheder og meget mere.
Ejendommen sælges ved tilbudgivning:
Kontakt Estate i Gråsten vedr.
tilbudsgivning. Budrunden lukker d. 15.
Juni 2016 kl. 12.00.

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

GRÅSTEN TORVET 4

NYHED

Spændende andelsbolig centralt i Gråsten med stor solrig terrasse
Bo i Gråsten centrum, med få meter til diverse dagligvare- og detailbutikker. Fra
lejligheden er der kort afstand tog- og busstation, tandlæge, skole, naturskønneområder
A
og Gråsten Slot. I bil er der kort afstand til de større handelsbyer Aabernaa, Sønderborg
og Flensborg.
B

2.500.000
2.690
125.000
11.903/9.629

Kontant
Mdl. boligydelse

Sagsnr. 1220
Bolig/kld. m2 146/226
Stue/vær
1/6

Grund m2
Opført

1.006
1900

245.000
4.174

Sagsnr. 1212
Bolig m2
Stue/vær

90
1/1

Grund m2
Opført

C

864
2005
D

E

GRÅSTEN ELLEYGADE 17

GRÅSTEN DYRKOBBELGÅRD ALLÉ 14
Dejlig andelsbolig i eftertragtet
kvarter

Fritliggende dejlig andelsbolig beliggende
i blind boliglomme med fællesområder,
hvor der er p-arealer samt grønt område.
Fra andelsboligen er der ikke langt til
indkøbscenter, busstoppested og Alnor
Strandpark. Huset er opført med
pyramidetag med godt udhæng der gør at
boligen er vedligeholdelsesnem.

Flot vedligeholdt og moderniseret ejerlejlighed
I hjertet af Gråsten, på en lukket og fredelig vej, ligger denne ejerlejlighed med stor
A
overdækket altan på 15 kvm. Fra lejligheden er der udsigt over nabolaget samt
B
gåafstand til diverse indkøbsmuligheder, bus- og togstation, samt naturskønne områder.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

845.000
1.387
45.000
4.053/3.276

C

Sagsnr. 1200
Bolig m2
Stue/vær

96
1/2

D1

Etage
Opført

1978
E

GRÅSTEN ELLEYGADE 2

Kontant
Mdl. boligydelse

395.000
4.640

A

B
C

Sagsnr. 1245
Bolig m2
Stue/vær

100
1/2

D
2003
E

Opført

F

F

G

G

GRÅSTEN MÅGEVEJ 30

Nydelig villa i eftertragtet kvarter

A

Flot vedligeholdt villa, centralt placeret i
Gråsten, med gåafstand til
Ulsnæscenteret. Indeholder
bla.: Vinkelstue med brændeovn og
udgang til en stor lys udestue. 4 værelser
med indbyggede skabe. Badeværelse med
muret bruserniche og toilet. Til huset
hører: Flere hyggelige udendørsarealer.
Stor garage med solceller på taget

B

Flot arkitektonisk og pænt vedligeholdt ejendom
C
Stor og charmerende ejendom, centralt beliggende i Gråsten. Ejendommen præsentere
D
sig meget flot med hvidmalet facade og sortglaseret tegl. Til ejendommen medhører bla.:
E
Lækker gårdhave, garage samt større have hovedsageligt udlagt i græs.
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.795.000
1.802
90.000
8.567/6.927

Sagsnr. 1230
Bolig/kld.
Stue/vær

m2

190/10
3/5

Grund
Opført

m2

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

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

6300@estate.dk

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

F

Sagsnr. 1249

G

m2

593
1922

NYHED

Bolig
Stue/vær

1.350.000
A
1.856
B
70.000
6.446/5.212

C

D
130
1/4

Grund
Opført

m2

E
832

1973
F

G

NYHED

F
G

Uge 19 10. maj 2016 8. årgang

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

BRILLELEJE
Lej f.eks. 3 par briller

99,pr. måned

Alle briller i butikken er med i lejeordningen.
Ønsker du glidende overgang er lejen 198,- pr. md.
Hos os er synsprøven naturligvis gratis.

KONTAKTLINSER
Mange var mødt op til den årlige mindehøjtidelighed i Frøslevlejren.

79,Vi har alle slags
bløde kontaktlinser

FAHRENDORFF
OPTIK

Pr. måned inkl.
- Gratis kontrol
- Gratis prøvetid
- Gratis udmåling
Jernbanegade 38 Sønderborg
Tlf. 74 43 00 10
www.fahrendorff.dk

KliPlev
NATursTeN
NATursTeN
KliPlev
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

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

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN
& ALT TIL HAVEN

Stor opbakning til 4. maj
i Frøslevlejren
Af Ditte Vennits Nielsen

Traditionen tro lagde
Frøslevlejren 4. maj
rammen om fejringen
af 71-året for Danmarks
befrielse i 1945.
Arrangementet blev
indledt med, at Padborg
Jernbaneorkester holdt en
koncert ved hovedtårnet.
Formand for museet
Frøslevlejren, borgmester
Thomas Andresen (V) bød
velkommen og der blev
lagt kranse og blomster ved
mindestenen, hvorefter der
blev blæst "Last Post".
Frihedsbudskabet fra BBC

Fanebærerne stod vagt ved mindestenen, hvor de mange kranse og blomster blev lagt.
Foto Ditte Vennits Nielsen

den 4. maj 1945 lød over
højtalere ud over lejren.
Efter frihedsbudskabet
holdt sognepræst Kevin

Alt i murerarbejde
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Foto Ditte Vennits Nielsen

Småreparationer
● Om- og
tilbygning
Alt i murerarbejde
PINSEBRUNCH
Søndag den 15. maj kl. 9.00 - 13.00
Småreparationer ● Om- og tilbygning
Nybyggeri
●
Hovedentrepriser
på Frøslev kro
Nybyggeri ● Hovedentrepriser
HUSK

med stor lækker buffet

til kr.

129,- pr. person

Bordreservation nødvendig

Industrivej 7 I 6330 Padborg I Tlf.: 74 67 04 56

Ocksen Asmussen en
mindeandagt.
Arrangementet blev afrundet med kaffebord under ledelse af Frøslevlejrens

Efterskole. Her blev der
sunget nogle af de kendte
og elskede fædrelandssange, som var knyttet til
befrielsen 

Frigård Camping Kollund
Minimarked
Dagligvarer, ugeblade, aviser…
Brød fra Nielsens Bageri
Kartofler – jordbær fra Krogh’s Grønt
Safran Grill/Pizzabar – også take away
Fiskebil hver torsdag kl.11.00 - 11.45
Åben hver dag til 19. oktober
Se vores aktuelle åbningstider på www.fricamp.dk
Kummelefort 14, Kollund
DK-6340 Kruså
Tel. +45 7467 8830

Den hyggelige kro tæt ved grænsen

Vestergade 3 • 6330 Padborg
www.rudebeck-byg.dk7
I mail:
Industrivej
I info@rudebeck-byg.dk
6330 Padborg Tlf.I 7467Tlf.:
67 04• info@froslev-kro.dk
56
3204 • 74
www.froslev-kro.dk

fricamp@fricamp.dk
www.fricamp.dk

Industrivej 7 I 6330 Padborg I Tlf.: 74 67 04 56

Kummelefort 14, Kollund
DK-6340 Kruså
Tel. +45 7467 8830
fricamp@fricamp.dk
www.fricamp.dk
Følg os på Facebook

Følg os på
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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
Pinsedag den 15. maj kl. 10.00
ved Kevin Asmussen

KOLLUND KIRKE
Pinsedag den 15. maj kl. 10.00
ved Anette Jensen

HOLBØL KIRKE
Pinsedag den 15. maj kl. 10.00
ved Hanne Christensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 15. maj kl. 10.00
ved Hans Peter Erbs. Kirkekaffe
Mandag den 16. maj kl. 10.00
ved Hans Peter Erbs

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 15. maj kl. 10.30
ved Fin Petersen
Mandag den 16. maj. Ingen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 15. maj kl. 14.00
ved Povl Callesen. Afskedsgudstjeneste
Mandag den 16. maj. Ingen

Kollund Skole og Børnehus
ønsker tillykke til tidligere elever der
er blevet konfirmeret dette forår

D
N

K
O

U
L
L

S
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L
O

BOV & HOL BØL SO GN E



Leder af Naturskolen i Kelstrup, Mik Haar, og sognepræst
Hanne Christensen
Foto Tove Hansen

De lokale plejehjem havde taget imod tilbuddet om en
eftermiddag i det grønne.
Foto Tove Hansen

Ældre var en tur ude i det grønne

Pinse Gudstjeneste
Mandag den 16. maj kl. 14.00
Sted: Padborg friluftsscene

mandag eftermiddag i
samarbejde med Kelstrup
Naturskole arrangeret en

Af Gunnar Hattesen

Koncert

Holbøl Kirke havde

Søndag den 22. maj kl. 19.00 i Holbøl Kirke

Koncert Sønderjysk pigekors spire og juniorkor

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

Koncert

Onsdag den 25. maj kl. 19.00 i Kollund Kirke

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

Med korskolen, kirkekoret, Kollundkoret

tlf. 74 67 35 15

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

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

Svend Hedegaard

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger
v/ Kirsten Pedersen Madsen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Udlejning tlf. 51 55 78 30 eller www.kollundhus.dk
Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

kirke-natur-vandring i området omkring naturskolen.
De lokale plejehjem og et
par lokale holbølborgere
havde taget imod tilbuddet
om en eftermiddag i det
grønne.
Der blev fortalt historier
fra området omkring naturskolen, inden dem, der
havde mod på det, tog ud

på en lille gåtur, og blandt
andet fik mulighed for
at kigge på bier, høns og
kaniner.
Efter gåturen bød programmet på en lille andagt
ved sognepræst Hanne
Christensen, inden
dagen sluttede af med
kaffe og kage i det smukke
solskinsvejr. 

Misforståelse
En sættevogn blev forleden
stjålet fra en parkeringsplads på Hermesvej i
Padborg.
Sættevognen var lastet
med 20 ton frosne kyllinger. GPSen kunne imidlertid afsløre, at sættevognen
var på vej mod Münster
i Tyskland. Tysk politi
blev underrettet og stoppede lastbilen ved Siegen i
Nordrhein-Westfalen.

Politiet tilbageholdte
chaufføren, men det viste
sig senere, at der var sket en
misforståelse. Han havde
taget den forkerte sættevogn i Padborg. 

Dødsfald
Bothilde Marie
Diedrichsen, Kruså, er død,
94 år. 

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

3

Padborg Friluftsscene
genåbner 2. pinsedag
Af Ditte Vennits Nielsen

2. pinsedag håber
Karen Holubovsky
sammen med de øvrige
frivillige bag Padborg
Friluftsscene på lokal
opbakning.
Gruppen har nemlig stablet
et flot program på benene
i forbindelse med genåbningen af Friluftsscenen i
Padborg Skov.
”Vi glæder sig meget
til at vise stedet frem, og
håber, at befolkningen

fatter interesse for stedet,
der egner sig særdeles godt
til lidt anderledes arrangementer”, fortæller Karen
Holubovsky, som nævner
1. maj møder, grundlovsmøder, udendørs vielse,
firmaskovtur eller lignende,
og stedet kan bestilles for et
beskedent beløb.
Medbring stol
Ved indvielsen bedes de
fremmødte selv sørge for en
at medbringe en stol, da der
”kun” er 40 faste stole ved
scenen, og med gratis entre

skulle det gerne blive noget
af et tilløbsstykke.
Underholdningen er i
top og der er mulighed for
at købe mad og drikke på
stedet. Samtidig kan man
melde sig ind i foreningen
ved det i folkemunde kaldte
”Heksehus” og være med
til at støtte økonomisk, da
der stadig mangler nogle
praktiske ting for at få friluftsscenen helt op at køre.
Det populære lokale band
Gazværk skulle have sluttet af ved indvielsen, men
da bassisten er sygemeldt,
kommer der i stedet et andet ”Kim Larsen” band, så
fuglene i skoven får kamp
til stregen med sang og
musik. 

Padborg Friluftsscene indvies
2. pinsedag.

Holstenske Schweiz
Lørdag den 13. august

Den 84-årige Eva Kragh blev lykønsket af formanden Svend Villadsen for sit 30 års jubilæum
som medlem af foreningen. 
Foto Ditte Vennits Nielsen

45 til forårsfest på Smedeby Kro
Af Ditte Vennits Nielsen

Handicapforeningen LAH

Bov samlede 45 gæster til
den hyggelige forårsfest på
Smedeby Kro.

Bomme trænger
til sandblæsning
Af Frederik Johannsen

Bomlauget har holdt forårsmøde først ved bommen på
Rønsdam, der var behørigt
anbragt i vandret stilling
således at bommerlunder
glassene ikke væltede, mens
formanden udbragte et

Bomlaugs hurra for lauget
og dets virke.
Man afsang så velkommen lærkelil og dernæst gik
turen til Kollundhus, hvor
aktuelle emner blev diskuteret under indtagelse af en
lettere frokost med efterfølgende kaffe og dessert.

Maden var veltillavet og
stemningen var høj. 

Af aktuelle emner blev
der drøftet, at bommene
trænger alvorligt til en
god gammeldags gang
sandblæsning.
Dernæst skal der optages et nyt medlem efter
anbefaling fra de siddende
medlemmer. Det vil blive
afgjort på et ekstraordinært
møde engang i løbet af
sommeren, da der var flere
muligheder. 

Heldagstur til

CELLE
Lørdag den 18. juni

Vi kører over Hamborg til Celle ved Hannover. Celle
ver en meget smuk, idyllisk og velbevaret middelalderby
med over 500 fredede bindingsværkshuse. Vi
besøger slottet, hvor den danske dronning Caroline
Mathilde blev sendt i eksil, da hendes affære med
kongens livlæge, Struensse, blev afsløret i 1772.

AFGANG FRA
Kirketorvet, Sønderborg ...... kl. 7.45
Nybøl Kirke ............................ 8.00
Broager Kirke .......................... 8.05
Elektrikeren Egernsund ........... 8.10
Ahlmannsparken, Gråsten ....... 8.15
Bageren Rinkenæs ................... 8.20
Bankocenter, Kruså ................. 8.35
Bov Kirke ................................ 8.45
OK-tanken ved
Omfartsvejen i Padborg ...........8.50

Vi kører over den dansk-tyske grænse og videre
over Kiel til Plön i Holstenske Schweiz. Vi
spadserer en tur forbi det smukke Plön Slot, som
var ejet af den danske kongefamilie fra 1761-1864.
Efter en god middag sejler vi på de fem søer til
den mondæne kurby Malente. Derefter kører vi
til Eutin, hvor Katarina den Store opholdt sig
på Eutin Slot hver sommer, da hun var en ung
pige. Roserne by var et yndet feriested for rige
danskere i 1920’erne. Byen er da også nævnt i
sangen “Jeg er den sidste turist i Europa”, som
Mogens Dam skrev i 1948, og som Lulu Zieler
gjorde til en evergreen. Vi ser slottet og kirken,
og hører om den gamle bys spændende historie.
Vi er hjemme ved 19-tiden.

Pris kr. 695,-

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

Der bliver mulighed for at slendre en tur i byen, shoppe
og besøge nogle af de hyggelige cafeer. På hjemvejen
spiser vi aftensmad på en hyggelig kro ved Soltau.
Hjemkost ved 22-tiden.

Pris kr. 650,- som inkluderer bus, foredrag
i bussen om Christian VII, Dronning
Caroline Mathilde og Struensse, guide,
entre til Celle Slot og aftensmad.
Tilmelding på tlf. 2116 0683

AFGANG
Mariekirke
Sønderborg . . . . . . . . . . kl. 6.45
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . kl. 7.00
Broager Kirke . . . . . . . . kl. 7.05
Elektrikeren,
Egernsund . . . . . . . . . . . kl. 7.10
Ahlmannsparken,
Gråsten . . . . . . . . . . . . . kl. 7.20
Rinkenæs bageren . . . . . kl. 7.30
Kruså P-pladsen ved
Bankocentret . . . . . . . . kl. 7.45
Bov Kirke. . . . . . . . . . . . kl. 7.55
OK Tanken
ved omfartsvejen i
Padborg . . . . . . . . . . . . . kl. 8.05

BovAvis
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Briller + solbriller
*
1.500,for 1
**

fra kr.

*Enkeltstyrke fra kr. 800.- inkl. super antirefleks og hærdning. Gælder for alle stel op til kr. 1.000,- ** i samme styrke/udvalgte stel

Flensborg
+49-461-17617

Sønder Løgum Aabenraa
+49-4663-189990 74623470

Hørecenter: -1894629

Esbjerg
75171742

Fredericia
75925950

Haderslev
74536068

Horsens
75611600

Risskov/Veri Center Ikast
86784337
97154515

Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.
Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

Odense
63123230

Padborg
74673070

Ribe/Høm
75441544

Sønderborg
74422300

Vejle
75720512

Vojens
Tlf. 74541550

Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl

Tillykke

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

Kolding
75531053

Stenhuggeri

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

Weekendåbent
efter aftale

H.C. Jørgensen blev ny formand
John Levin glædede sig over,
at foreningens arrangementer
havde været godt besøgt.


Foto Tove Hansen

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
for al opmærksomhed i anledning af vort
krondiamantbryllup den 3. maj
Med venlig hilsen
Carla og Aksel Hokkerup
Kværs

Valdemarshus

Af Per Ihle

Historisk Forening for
Bov og Holbøl har valgt
H.C. Jørgensen, Holbøl,
som ny formand.

Han afløser John Levin,
Bov, som ikke ønskede at
genopstille.
Anne Grete SchlaikjerPetersen fortsætter som
næstformand, mens Erik

Onsdag den 25.maj kl. 14.00

Moldt igen blev kasserer og
kontaktperson til museet.
Erik Broe Petersen blev
valgt som sekretær.
Bibliotekar Maike Zwoch
blev valgt som kontaktperson til biblioteket

Oplev Danmarks dygtigste harmonikaspillere

Indbrud
FIRMAARRANGEMENTER · KONFIRMATIONER · FØDSELSDAGE osv.

FAM I L I F E S T E R
kan afholdes i vores bowlingcenter eller multisal
Kristian & Jens Peter

Der bliver serveret harmonikamusik af høj klasse i et meget
alsidigt repertoire.
Pris kr. 75,- incl. kaffe og kage
Tilmelding hos Karin Andersen, Valdemarshus 73 76 84 67
Brugerrådet
Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter
Valdemarsgade 11 Padborg

I Redaktionsudvalget
for årbogen sidder
H.C.Jørgensen,Torben
Ølholm og Anne
Grete Schlaikjer-Petersen.
I sin sidste beretning glædede John Levin sig over, at
foreningens arrangementer
havde været velbesøgte.
Nyvalgt til bestyrelsen
blev Jens Vistoft, mens
Jes Olav Matthiesen blev
genvalgt.
Svend Pilegaard og Jørgen
Jørgensen blev genvalgt
som revisorer. 

Fra 10 til 120 personer
Ring og hør nærmere
Harkærvej 13 - 6340 Kruså
Telefon 74 67 14 14
E-mail kontor@gransehallerne.dk
Følg os på Facebook under www.facebook.com/gransehallerne

En indbrudstyv gik
forleden tomhændet fra
et indbrud på Smedager i
Smedeby. Han kom ind i
huset gennem et vindue,
men stjal ingenting. 

Udflugt
udsolgt

Holbøl Kirke har fuldstændig udsolgt med heldagsudflugten til vadehavsøen
Føhr. 
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Petanquespil i
Padborg
Bov IF Petanque holdt
forleden sommersæsonens
første præmiespil i strålende
sol på banerne i Padborg.
Følgende spillere kunne
hjemføre vin præmier: Leif
Urban, Bodil Jensen, Lili

256 kvinder så flot modeshow hos Sinnerup.

Tychsen, Dieter Greisen,
Andreas Clausen, Ruth
Stubberup, Gu7nhild
Rohmann, Ingeborg
Kristensen, Birthe
Jørgensen og Carl Erik
Petz. 

Foto Ditte Vennits Nielsen

Flot modeshow hos Sinnerup
Af Ditte Vennits Nielsen

Der var fyldt godt
op hos Sinnerup i
Flensborg, hvor der var
solgt 256 billetter til
Trend Event med modeshow, smagsprøver og
forskellige udstillere.

De mange gæster fik
en dejlig oplevelse, og
efter det inspirerende
modeshow flokkedes damerne om tøjstativerne og
prøverummene.
Den daglige leder
Henriette Nowak, som
udover det faste personale

havde fået hjælp af sin familie, kunne med tilfredshed konstatere, at det var
en god ide at holde hele
butikken åben, fremfor
kun tøjafdelingen som ved
tidligere kundeaftener.
Der blev solgt rigtigt godt
af både Kongeligt Porcelæn,

Jordvarme i Kollundhus
Af Frederik Johannsen

Kollundhus har nu fået
samlet så mange penge ind,
dels ved hjælp af to storsponsorer, dels et ydevilligt
lokalt erhvervsliv samt venlige lokalfolk, der har købt
medlemskab af huset, at det
er blevet muligt at etablere
jordvarme i stedet for det
nuværende naturgas.
Arbejdet med at nedgrave den nødvendige
slangeforbindelse bliver
påbegyndt snarest, således
at de beregnede besparelse
på opvarmningen allerede

vil begynde at slå igennem i
den kommende vinter.
Hvis man vil høre mere
om projektet afholder
Kollundhus sommeren
igennem deres såkaldte
”Åben Hus” arrangementer,
hvor man søndag formiddag fra 12.00 til 14.00 kan

komme og få en grillpølse
samt høre om, hvad der alt
rører sig i forsamlingshuset.
Første gang bliver søndag
den 12. juni dernæst igen
den 7. august og 4. september. I efteråret vil der igen
være fællesspisning. 

MEGET MERE END
GAS & LARSEN KOPI

Heldagstur
til øen Hallig Hooge
kl. 6.45
kl. 7.00
kl. 7.05
kl. 7.10
kl. 7.15
kl. 7.20
kl. 7.35
kl. 7.40
kl. 7.45

AFGANG
Kirkepladsen, Sønderborg
Nybøl Kirke
Broager Kirke
Egernsund, elektrikeren
Ahlmannsparken, Gråsten
Rinkenæs, Bageren
Kruså Bankocenter
Bov Kirke
Ok-tanken ved
omfartsvejen i Padborg

Bingohallen i Kruså tilbyder

HALLEN TIL LEJE

til dansk banko, en forening eller anden aktivitet
Der er ryger- og ikke-ryger rum.
Vi har stadig nogle dage hvor der ikke er udlejet

MERE INFO PÅ TLF. 0049 157504 18892

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene
Vi søger frivillige
medarbejdere
Ring tlf. 7440 4800 eller tlf. 2647 7138
Vi ses Tværgade 1B

Åbningstider

køkkenting og nips foruden
alt det spændende tøj,
hvoraf noget endda nåede
at blive udsolgt. 

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

2. pinsedag, mandag den 16. maj
Vi kører tværs over Sydslesvig til Nordstrand, og nyder en kop
kaffe og rundstykke i bussen. Kl. 9.15 sejler vi fra Nordstrand.
Efter ca. en times sejlads når vi vadehavsøen Hallig
Hooge, som er halligernes dronning. Til fods oplever vi
øen, som kun er på 5 km2, og består af 9 varfter.
De 120 indbyggere lever her på kanten af havet, og de er
helt afskåret fra omverdenen, når det stormer.
Kong Frederik VI besøgte øen i 1825. Vi skal se Königspesel, der
ligger som et eksempel på en velhavende sømands bolig fra 1700-tallet.
Ligeledes på Hanswarft ligger den lille biograf Sturmflutkino,
hvor vi skal se en film og billeder om digebyggeri og stormfloder.
Øens kirke skal vi besøge samt opleve den storslåede natur.
På øen skal vi nyde en stor grillbuffet.
Efter opholdet sejlet vi kl. 15.30 til havnebyen Sluttsiel.
Vi er hjemme igen ved 19.30 tiden.
Pris kr. 695,- som dækker bus, sejltur, guide, rundstykke og kaff e, grillbuff et og entreer.

Tilmelding på telefon 2116 0683

BovAvis
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Hørt ved Lyren
280 mennesker fyldte
Bov Kirke, da grundlæggeren af E3 Gruppen i
Padborg, A.C. Jørgensen,
onsdag blev bisat. Det
var sognepræst Hanne
Christensen, som stod
for den kirkelige handling. Gravstedet var
fyldt med bårebuketter
og kranse fra familie,
venner, bekendte og forretningsforbindelser, som
ville vise A.C. Jørgensen
den sidste respekt.

De stoler på hinanden
i Kollund Roklub
Af Ditte Vennits Nielsen

I Kollund Roklub er der
et godt sammenhold
blandt de næsten 90
medlemmer.
”Det er vigtigt, at man

stoler på hinanden, når
man er på havet. Ingen
kommer ud at ro, før der
er aflagt prøve, og derefter
bliver man ”døbt””, fortæller Betty Dideriksen.
Robådene er 2 eller 4
personer med en styrmand,

og samarbejdet spiller
en stor rolle. Klubbens
medlemmer spænder fra
ungdomshold op til seniorer, alt i en skøn blanding.
Der er ingen faste teams,
og under roningen skiftes
der pladser i båden. Ved

sæsonafslutningen får den
med flest kilometer overrakt en pokal.
Sauna
Klubhuset er en smuk
bygning, som ligger
på Kollund Mole med
en storslået udsigt over
vandet og Flensborg by.
Medlemmerne har god
og nem plads til at sætte
bådene og kajakkerne i

På Lyreskovskolen bliver
de ældste elevers mobiltelefoner lagt ind i et skab.
Det øger elevernes koncentration, hvis mobilen
bliver pakket væk.
Der var mødt 28 spillere
til skataften forleden på
Holbøl Landbohjem. Aftenens vinder blev Hans
Peter Steffensen, Tørsbøl,
med 2349 point. På 2.
pladsen kom Kresten
Wrae, Holbøl, med 1986
point, og derefter fulgte
Hans Chr. Dall, Bovrup,
med 1914 point.
Asfaltmaskinerne rykkede mandag ud for at
udføre asfaltarbejder
på Tøndervej i Fårhus.
Senere kommer turen til
Aabenraavej i Kruså og
Flensborgvej i Søgård.
Det bliver sammenlagt
til 19 km ny asfalt i
2016, og Aabenraa Kommune investerer 17,5
mio. kr. i nye asfaltbelægninger og 4 mio. kr. i
asfaltreparationer.
Ved kvindeløbet i Torvecentret blev de første 3
pladser vundet af Bov IF
løbere. Udover vinderen
Anne-Mette Grevsen
blev nr. 2 Helle Højland
og nr. 3 Lene Nielsen.
Fighterpokalen ved kvindeløbet gik til Yvonne
Thomsen.

vandet. Tirsdage og torsdage er der træning, og arter
vejret sig ikke til sejlads,
kan man dyrke rospinning
i maskinerne. Roning er
en sportsgren, hvor hele
kroppen bliver rørt, og
vinteren igennem træner
medlemmerne i romaskinerne med instruktører på,
således formen kan blive
vedligeholdt.
For tiden arbejder bestyrelsen på at få lavet en
sauna i klubhuset. Når den
er en realitet, er det planen,
at der skal vinterbades fra
molen.
Foruden roklubben
holder både dykkerklubben
og sejlklubben også til i
klubhuset. 

Interesserede fik forleden en
smagsprøve på kajakroning
på Flensborg Fjord.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

4 dage til

6. - 9. juli

Dresden
og Prag

Skatspil i to
runder
Padborg Skatklub samlede
13 skatspillere til klubaften
på Valdemarshus.
1. runde
Nr 1 Jan Petersen, Fårhus,
1163 point
Nr 2 A. C. Petersen,
Padborg, 988 point

Nr 3 Arthur Beuschau,
Kollund, 902 point
2. runde
Nr 1 H. C. Hedegaard,
Padborg, 1287 point
Nr 2 Arthur Beuschau,
Kollund, 1068 point
Nr 3 Jan Petersen, Fårhus,
902 point. 

1. dag. Opsamling kl. 8.00 i Ahlmannsparken
i Gråsten og kl. 8.20 ved P-pladsen ved Kruså
Bankocenter. Med passende pauser kører vi
til Berlin, hvor vi får en sightseeing. Sidst på
eftermiddag ankommer vi til vores hotel i Dresden.
2. dag. Dresden er Nordens Firenze,
renoveret og genopbygget. Vi får en
sightseeing i den pragtfulde by, ser Frauenkirche, som blev genindviet i 2005 og
besøger pragtslottet Zwinger. Vi sejler en tur på den naturskønne Elben.
3. dag. Vi kører en heldagstur til Prag, som også kaldes Den gyldne Stad. Vi ser Karlsbroen,
den flotte markedsplads og der bliver mulighed for at gå shopping i Prags gader.
4. dag. Efter morgenmad kører vi over Magdeburg, videre til Hannover,
og vi spiser frokost undervejs på en kro på en vej mod Hamborg.
Pris kr. 3450,- som inkluderer halvpension, godt hotel, sejltur på Elben,
alle udﬂugter og entréer. Tillæg for enkeltværelse kr. 300,-

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis
Teknisk rejsearrangør er Quorps Busser. Rejsegarantifonden nr. 2465

BOV IF LØB & MOTION
Vil gerne sige en stor tak til sponsorerne
i forbindelse med kvindeløbet:
Torvecentret - præmier og annoncering
Super Brugsen Padborg - vand og frugt.
Super Brugsen/Änglamark - goodiebags
Jan Jensen - medaljer og Godt kæmpet pokal
Sport1 - drikkedunke
Samt en stor tak til alle de frivíllige hjælpere,
som var med til at arrangementet blev en succes.
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Et halvt hundrede mennesker deltog i generalforsamlingen, hvor de fremmødte blev budt på dansk bøf med gammeldags
hvilkål og citronfromage.
Foto Tove Hansen

Stabil udlejning i Vilsbækhuset
Af Ditte Vennits Nielsen

Udlejningsniveauet
i Vilsbækhuset har
stabiliseret sig gennem
de seneste år med
omkring 40 private
fester om året.
Det giver basis for en bærende økonomi, og sammen

med et godt loppemarked i
2015 har det givet et pænt
overskud.
Det oplyste formanden
Hans B. Asmussen forleden
på forsamlingshusets
generalforsamling.
"Med den kommunale
støtte er det muligt at have
et rigt foreningsliv i huset
med bl.a. linedance,

ældre- og ungdomsklub
samt øvelokale for De sønderjyske herredsblæsere",
sagde Hans B. asmussen.
Genvalgt blev Hans B.
Asmussen som formand,
Fedder Asmussen som kasserer, Tommy Palmholt og
Jette Widding med ansvar
for udlejning. Suppleant
blev Karin Christensen,

Fin markedsdag i Holbøl
Af Per Ihle

Det store plante- og
kræmmermarked
lørdag på parkeringspladsen foran
LokalBrugsen i Holbøl
var et trækplaster.

Uddeler Heino Pedersen
havde til dagen bestilt
en masse blomster i alle
afskygninger, og vejret var
fantastisk med strålende
sol hele dagen, så handelen gik livligt lige fra
morgenstunden.
Der var også smagsprøver

fra Naturmejeriet i
Broderup, og deres produkter kunne samtidig købes i
LokalBrugsen.
Bestyrelsen grillede pølser
og solgte øl, kaffe og kage.
Det summede af mennesker dagen igennem. 

Der var rejst et stort telt,
hvor folk havde lejet stadeplads til loppemarked.

Kejser
På generalforsamlingen i
Historisk Forening for Bov
og Holbøl Sogne viste H.C.
Jørgensen et billedcauseri.
Blandt billederne var et
fotografi af kejser Haile
Selassie fra Etiopien, som i
november 1954 var på officielt besøg i Danmark og
stoppede med sin togvogn
på Padborg Station. 

Herudover sidder Tina
Jakobsen, Kurt Wolter og
Ronni Larsen i bestyrelsen
samt Rasmus Møller som
suppleant.
Efter generalforsamlingen
var der ølsmagning. 

Formanden Hans B. Asmussen bød velkommen.


Foto Tove Hansen

RENSERI
OG SKRÆDDERI
Geheimrat-Dr.-Schaedel Straße 20
24955 Harrislee • Tlf +49 461 73126
ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 9 - 18 · Lørdag kl. 9 - 12

Minikrydstogt på

Kielerkanalen
Fredag den 3. juni

Afgang
Nybøl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.30
Broager Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.35
Egernsund, elektrikeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.45
Rinkenæs, Bageren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.55
P-pladsen ved Kruså Bankocenter . . . . . . . . . . . . kl. 9.10
Bov Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.15
OK-tanken ved omfartsvejen i Padborg. . . . . . . . kl. 9.20

Nu bliver det brændende!

Det er en udflugt, der vil stå i søfartens tegn.
Kielerkanalen blev bygget 1887-1895, den er 98 km lang
og her sejler ca. 50.000 skibe igennem om året.
Efter opsamling kører vi direkte til Rendsborg. Her går vi ombord
på skibet. Kursen sættes mod Kiel, hvor vi undervejs skal nyde
en dejlig buffet. Vores spændende sejltur tager knap. 4 timer.
Vores bus venter på os i Kiel, hvor vi får en guided rundvisning.
Mæt af dagens indtryk kører vi over Slesvig
og er hjemme ved 18-tiden.

GRATIS PARKERINGSBILLET

Pris kr. 650,- som dækker bus, guide, sejltur og buﬀ et.

Steaks
... direkte fra lava grill
Sådan viker det!
Parkeringsbilleten fra PRS (Parkeringshuset Rote Strasse 15) bliver
ombyttet i restauranterne til en gratis parkeringsbillet

Südermarkt 9
24937 Flensburg

Tilmelding på tlf. 2116 0683

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

BovAvis
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Bov

Din lokale håndværker

Flot modeopvisning på Rønshave
Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Rønshaves Venner holdt
forleden en flot modeopvisning for plejehjemmets
beboere, hvor der blev vist
smart tøj til både mænd og
kvinder. Beboerne hyggede
sig med kaffe og kage, og der
var god omsætning af det fine
tøj fra Seniorshoppen.
Foto Ditte Vennits Nielsen

PH 3½-2½
BORD
CIRQUE

Tømrer-, Snedkerog Glarmesterarbejde

D e s i g n : Po u l H e n n i n g s e n
D e s i g n : C l a ra Vo n Zwe i g b e rg k

Aut. el-installatør
Peter Bindzus A/S

Tlf.
Fax
Mail

Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067

74 67 14 93
74 67 45 75
pms@p-ma.dk

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Porte
og automatik
PH 3½-2½

Industrivej 4 - 6330 Padborg

● BORD
Private ● Erhverv

Et Dnyt
e s iog
g nunikt
: Po uport-,
l H e nhegnn i n g s eog
n lågekoncept fra det tyske firma, Norport.
Høj kvalitet, både når det gælder
design og funktionalitet.
Vi er specialister
i tryghed

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

•
•
•
•
•

El-installationer
Reparationer
Industriservice
IHC/wireless
Tyverisikring

•
•
•
•

Varmepumpeservice
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer
Energirådgivning
Norman Rudbeck

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

ALT I SALG
E/
SERVIC

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Lad os gøre det grove og give dit trægulv nyt liv.
Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

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

H Have- &
Murerservice
JH Have- &

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

lf. 93Murerservice
88 91 88
Tlf. 93 88 91 88

Udfører alt indenfor have- og
murerarbejde. Book allerede nu
en tid til fjernelse af mos i din
plæne eller en hækklipning.

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

Din Kloakmester
Nyt - Renovering - stort eller småt

Monika Petersen
Malermester

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

Ring og få et uforpligtende tilbud

Ring til Kim

Entreprenørservice

Køb dine søm og
Klammer loKalt

For yderligere information besøg

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

www.janushartlev.dk

Semu Luftværktøj

Heldbjergvej 21 · Bjerndrup
6200 Aabenraa

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

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

v/ malermester

Per Møller Ihle

DANSKE MALERMESTRE

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

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

30 års fødselsdag hos
Nyform i Kruså
Af Ditte Vennits Nielsen

En rund fødselsdag
fejres helst med manér,
og det bliver den også
gjort hos Nyform i
Kruså, som har 30 års
jubilæum.
Der er ekstraordinært gode
tilbud i hele butikken,
og der er som sædvanligt
åbent alle ugens 7 dage.
Åbningstiden og den

gode service er med til,
at Nyform får flere og
flere kunder, og efter de

Sanne FreesArkivfoto

har deltaget på messen i
Gråsten har borgerne fra de
omkringliggende byer også
fået øjnene op for den store
kundevenlige butik.
I dametøjsafdelingen
tilbydes et meget bredt sortiment i både små og store
strørelser til både unge og
ældre, så butiksleder Sanne
Frees har sammen med sin
assistent Tenella Watkin og
deres 6 ungarbejdere nok at
se til. 

Majfest i festtøj
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Heldagstur til

Helgoland
Lørdag den 30. juli
Vi kører i bus over Husum til Büsum
på den tyske vestkyst. Herfra sejler
vi ud til klippeøen Helgoland, der
ligger 72 km ude i Nordsøen.

AFGANG FRA

P-pladsen ved Nybøl Kirke . .kl. 6.30
Broager Kirke . . . . . . . . . . . kl. 6.35
På Helgoland drager vi på en lille vandring, Elektrikeren, Egernsund . . . . kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . kl. 6.50
hvor der fortælles om øens spændende
historie, rige fugleliv og toldfrie butikker. Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . kl. 7.00
Bankocenter, Kruså . . . . . . . kl. 7.10
Helgoland har tilhørt Danmark frem til
Bov Kro . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.15
1807, hvor englænderne erobrede den.
Ok-Tanken, Padborg . . . . . . kl. 7.20
Efter rundturen er der tid til på egen
hånd at gå på café eller shoppe i de over
400 toldfrie butikker. Husk pas.
Vi er hjemme ved 21-tiden.
Pris 645 kr.
Tilmelding til Gråsten Avis/Bov Avis
tlf. 2116 0683

BovAvis

Majfesten på Oldemorstoft blev et festligt skue, hvor aktørerne var trukket i gamle dragter.

Foto Tove Hansen

Lundtoft

Konfirmation i Kliplev Ny sognepræst i Kliplev
Af Søren Frederiksen

Fra 1. Juni i år hedder
den nye sognepræst
i Kliplev Michael
Ravnholt Westh.
Michael Westh er 57 år, og
blev uddannet fra Aarhus
Universitet i 1993, og har
efterfølgende både været
tilknyttet som præst ved
den ortodokse kirke i
Armenien i 7 år, tilknyttet
universitetet i Göttingen
som teolog og været sognepræst i Roskilde.
Privat bor han sammen med Marianne på
Bornholm, hvor hun er
sognepræst, og begge har
de hver to voksne børn.
Michael Westh starter
i embedet 1. Juni, hvor

Elever fra Søgård blev forleden konfirmeret i Kliplev Kirke.

Foto Jimmy Christensen

Michael Ravnholt Westh er
ny sognepræst i Kliplev.

han også flytter til Kliplev
og ind i Præstegården, og
allerede nu har han fået
et utrolig godt indtryk af

de lokale sognebørn, han
har haft kontakt med, så
han glæder sig meget til at
tiltræde embedet. 
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Kunstner fejrer rund fødselsdag med åbent galleri
Kunstneren Charlotte
Amalie Holm Marsillais,
Felsted, fylder 50 år.

Foto Tove Hansen
brugt på at reflektere over
et begivenhedsrigt liv, og
hun kan nu træde ind i et
nyt kapitel med ro i sindet.
Hun har nemlig sluttet fred
med fortiden og samlet sig
de bedste erfaringer, som
hun vil tage med sig ind i
fremtiden.

Af Pernille Kjeldtoft Hansen

Fredag den 13. maj fylder kunstner Charlotte
Marseillais fra Felsted
50 år.
Den runde dag bliver fejret
med åben galleri for venner,
familie, kunstentusiaster og

alle andre, der måtte have
interesse:
’’Jeg håber der kommer
en masse mennesker, som
kan hjælpe mig på vej ind
i mit nye årti’’, fortæller
Charlotte Marseillais.
Det er et årti, den prisbelønnede kunster først
aldrig troede, at hun skulle
nå, siden frygtede en lille

smule, men som hun nu
glæder sig til:
’’Jeg er stadig den samme,
men nu starter en ny tid
med ny kunst’’, forklarer
Charlotte Marseillais om
de tanker, hun gjort sig i
forbindelse med den store
begivenhed det er, at runde
et halvt århundrede år.
Den seneste tid har hun

Positiv energi
En positiv indstilling til
livet går også helt klart igen
i Charlotte Marseillais’
farverige malerier. De emmer af gode fortællinger og
liv, og de repræsenterer alle
sammen tanker og følelser,
der bor i kunstneren selv.
I galleriet på Gråstenvej
lige uden for Felsted omgiver hun sig med de ting,

der skaber hendes glæde,
og fra den gamle gård og
naturen, der omgiver den,
får hun ny energi og inspiration. Derfor er det heller
ikke mærkeligt, at det er i
netop de omgivelser, hun
skal tilbringe sin 50 års
fødselsdag.
Lokalområdet
inviteres inden for
At fredag den 13. maj
bliver en festdag hos Galleri
Charlotte lægger hun ikke
skjul på, og hovedpersonen
selv glæder sig til at invitere
gæsterne indenfor.
Særligt håber hun, at
sønderjyder, der måske ikke
kender så godt til hende, vil
kigge forbi på den festlige
dag:
’’Jeg håber meget på, at
lokalbefolkningen vil kigge
forbi herude’’, forklarer
Charlotte Amalie Holm

Marsillais, og fortæller,
at hun drømmer om at
få gang i det sønderjyske
kunstmarked.
Ude i verden er hun allerede en anerkendt kunstner,
og særligt i Italien har hun
modtaget priser for sine
farvestrålende motiver,
der ofte forestiller engle
og kvindelige skikkelser.
Nu håber hun så på, at
også hjemegnen vil vække
interesse for hendes kunstneriske verden. Derfor
starter hun med at invitere
til receptionen i galleriet
fredag den 13. maj fra kl
12-17. Hele weekenden er
der også åbent i galleriet.
På mandag starter
Charlotte Marseillais som
50-årig på en frisk, og nye
farver og mere spræl skal
sætte dagsordenen for den
kunstneriske fremtid. 

Vellykket byfest i
dejligt vejr i Varnæs
Af Gunnar Hattesen

Man skal have heldet
med sig, hvis man skal
arrangere en vellykket
byfest.
Det havde de i Varnæs,

hvor landsbyen festede over
5 dage i dejligt vejr.
På festpladsen kunne
børnene glæde sig over
mooncars og hoppeborg og
børnedisco. Kristi Himmel
fartsdag holdt sognepræst
gennem 33 år Povl Callesen

en velbesøgt gudstjeneste
i kirken, lørdag var der
madkurvefest og søndag
var der børnefodbold, klatrevæg, spejderaktiviteter,
kaffebord.
Det blev nogle hyggelige
dage, festteltet var fyldt
og sammenholdet blev
styrket. 
Der var masser af fodbold på sportspladsen i Varnæs.

Mindeord
Marie Cathrine
Jørgensen, Felsted,
forlod denne verden
den 23. april 2016.

Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn
Tag med på en guidet eftermiddagstur til

Brødremenighedsbyen
Christiansfeld
Tirsdag den 24. maj

Afgang fra Stragaards Smedje kl. 13.00
Eftermiddagskaffe på Brødremenighedens Hotel.
Pris for turen inkl. eftermiddagskaffe 100 kr.
Kørsel i private biler. Passagerer betaler 40 kr.

Tilmelding til Karin Hansen tlf. 2142 7194
senest den 20. maj 2016.

Min mor voksede op i
Kelbjerg og mødte i en
ung alder min far Hans
Jørgensen. Sammen fik de
mig, min lillesøster Inga,
som bor i Randers og så
efternøleren Hans Ole, som
har bosat sig i Ry.
Mor kom i lære på kontor
i Kværs. Senere havde hun
ansvaret for sygekassen. Et
erhverv som hun kunne
passe fra eget lokale i hjemmet i Tørsbøl.
Hendes arbejde har altid

haft stor værdi for hende
og ikke mindst, da hun
senere blev ansat på kommunekontoret i Lundtoft
Kommune.
Familien og de hjemlige sysler betød meget for
hende og udenfor hjemmet
var det primært yoga,
det havde hendes store
interesse.
Natur, sol og strand samt
hendes elskede cykel har
hele livet haft stor værdi
for hende. De årlige ferier
var ligeledes store højdepunkter. Desværre blev
mor i alt for ung en alder
ramt af en hjernesygdom,
som allerede før hun forlod

arbejdsmarkedet gav hende
problemer.
Stolt som hun var har
hun kæmpet og kæmpet og
kærligt støttet af min far,
kunne hun blive i hjemmet
med hendes alzheimers sygdom langt hen i forløbet.
Personligheden ændrede
sig og selv for os pårørende
som var tæt på, var vi et
pænt stykke henne i forløbet, før vi rigtig forstod
konsekvenserne af denne
alvorlige sygdom.
Mange færdigheder forsvinder og der er hårdt brug
for omgivelsernes forståelse
for at livet med demens
fungerer.
Mor havde stor glæde af
at spille petanque, hvor

Foto Tove Hansen

der netop blev vist stor
forståelse.
I efteråret 2014 var sygdommen så fremskreden,
at mor måtte flytte på
plejehjem i Bovrup. Her
blev hun mødt af et kærligt
om omsorgsfuldt personale,
som gjorde alt hvad de
kunne for at hun skulle føle
sig tilpas.
Hun har altid elsket
blomster og den glæde
bevarede hun til det sidste.
Påskeliljen blev hendes
følgesvend på livets sidste
rejse. Vi vil altid mindes
mor, når vi ser påskeliljen.
Æret være hendes minde.
Birgit Holm Rygaard
Sønderhav
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Forårsmarkedet bød på masser af aktiviteter.

Fotos Søren Frederiksen

Forårsmarked i Kliplev blev kæmpe succes
Af Søren Frederiksen

Lørdagens forårsmarked i Kliplev, der blev
holdt i samarbejde
mellem Dagli Brugsen
og Kliplev Handel og
Håndværk, blev en stor
succes.
Årets hidtil varmeste dag
ramte selvfølgelig pladsen
midt i Sønderjyllands

smørhul, og lige fra morgenstunden stimlede folk
til for at være en del af de
mange forskellige programpunkter i løbet af dagen.
En veloplagt formand for
LandboSyd og folketingskandidat Mogens Dall (V)
blev forsynet med at par
læsebriller fra brugsen, og
holdt han en munter tale,
der kom bredt omkring.
Både udfordringer og

opgaver der kan tages fat på
i et samfund som Kliplev,
og også hvad folketingskandidaten havde tænkt sig at
gøre ved det.
Badekarrally
Herefter åbnede udplantningsmarkedet og lokale
foreninger og erhvervsdrivende modtog de mange
besøgende, der lagde vejen
forbi de mange tilbud. Folk

stod i kø for at få billetter
til årets Kliple Mærken og
i løbet af formiddagen blev
der solgt godt 90 billetter
til årets seniorfrokost, og alt
dette er et udtryk for, at der
er rift om billetterne.
Om eftermiddagen blev
det til et par rigtig underholdende indslag, da der
både var ølkassestabling,
Kiplevs mesterskaber i
badekarsrally og auktion,

Guldkonfirmander i
Felsted Kirke

og dagen sluttede af med
fællesspisning, hvor man til
sidst kunne melde udsolgt.
Masser af mennesker
fyldte gaden, da årets
badekarsrally løb af stablen,
og det var en stemning
uden lige, da det til sidst
blev Team JP Johannsen,
der knebent løb med sejren
foran Team Klomk, Team
Lundberg og til sidst Team
Dagli Brugsen, der måtte se

sig slået på grund af teknisk
overlegenhed i form af udformningen af badekarrene.
Alt i alt ser arrangørerne
det som en dag med præcist
det man havde håbet på
med hygge, god tilbud
og godt samvær for rigtig
mange af byens borgere. 

FELSTED

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

BAKKEDAL

Smørbart 250 g
kg pris v/1 stk 28,00
Herefter er prisen 14,95 pr stk

Det var 50 år siden en flok unge mennesker, nyfriserede, iført deres stiveste puds og med en
flok sommerfugle i maven
blev konfirmeret i Felsted
Kirke. Nu sad de igen på
Nedbrydning og Entreprenør
stolerækkerne i Felsted Kirke
og mindedes gamle dage.


Foto Jimmy Christensen
Side 8-9

Gråstenvej 38 • Felsted

Tlf.: 7468 6066

www.felsted-radio.dk

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev
Tlf. 7468 8628
Mobil 6092 5500
Alt i nedbrydning

www.genbrugstoemmerhandel.dk

PR STK

3 POSER

MERRILD KAFFE
Mellemristet 500 g
Max kg pris
v/3 poser 83,33

100.-

7.-

SPAR OP TIL 7.95

SKARP PRIS

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 10. maj til og med
fredag den 13. maj 2016
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

PADBORG TUNNELDAL 13

PADBORG VOLMERSVEJ 8A

Dejlig fritliggende andelsbolig

I naturskønne omgivelser i Padborg ligger
denne private andelsbolig. I Padborg er
der gode indkøbsmuligheder, skole,
børnehave, gode bus- og togforbindelse
mv. Indeholder bla.: Lyst badeværelse
med opvarmet klinkegulv. 2 værelser med
skabe. Lyst køkken i åben forbindelse med
stue begge med ugang til sydvendt
terrasse.

Kontant
Mdl. boligydelse

NYHED

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.

395.000
5.624

A
B

Sagsnr. 1215
Bolig m2
Stue/vær

100
2/2

Grund m2
Opført

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

C
400

2007
D

1.695.000
2.370
85.000
8.117/6.567

D

Sagsnr. 1155
Bolig m2
Stue/vær

208
3/5

Grund m2
Opført

F

VESTER SOTTRUP SOLVANGEN 8

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

NYHED

Billig bolig fra 1989
A
Få din egen bolig for kun kr. 350.000,- Foreningen er gældfri og derfor betales der kun
B
til fællesudgifter som på en privatbolig. Andelsboligen er roligt beliggende på blindvej i
C
80er parcelhuskvarter nær skole og fritidsfaciliteter.

725.000
A
1.424
B
40.000
3.520/2.841

C

D

Sagsnr. 1244
Bolig m2
Stue/vær

VARNÆS HIPHOLM 14A

G

Roligt beliggende i Vester Sottrup. Her er
der skole, daginstitutioner, sportshal og
dagligvareindkøb. Her får du et lyst og
velholdt parcelhus, perfekt til den mindre
familie eller enlige. Indeholder bla:
Badeværelse med badekar. 3 værelser.
Dejlig lys stue med udgang til
terrassen. Køkken med tilhørende
spisekammer. Bryggers med udgang til
overdækket indgangsparti.

93
1/3

Grund m2
Opført

Kontant
Mdl. boligydelse

E
834

1964
F

G

GRÅSTEN DOMHUSPARKEN 14
Gennemrenoveret ejendom med
moderne elementer
Gennemrenoveret ejendom centralt i
Gråsten med moderne træk. Her er der
bla. nye gulve, elektroniske el radiatorer,
nyt køkken med nye hvidevarer, nyt bad
og toilet med gulvvarme i begge, samt
nyere pillebrændeovn, der vurderes at
kunne varme huset op, for ca. kr. 5.000 i
året.
A

NYHED

B
C

Stor villa til den store familie
A
Stor og rummelig villa, opført i gule sten med bølgeeternittag. Villaen er i 2012
B
hulmursisoleret og fået nye PVC vinduer. Villaen er centralt beliggende, ikke langt fra
C
naturskønne omgivelser ved Tunneldalen og Krusåen.
1.045.000
1.725
55.000
5.017/4.052

D

Sagsnr. 1144
Bolig/kld. m2 247/11
Stue/vær
2/5

Grund m2
Opført

E

881
1962
F

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

1.375.000
D
2.260
E
70.000
6.592/5.330

F

G

Sagsnr. 1218
Bolig m2
Stue/vær

167
1/6

Grund m2
Opført

1.000
1965

G

BOV KALVEHAVEN 11

ALNOR GL FÆRGEVEJ 42
Gennemrenoveret villa i Alnor
med fjordkig

Flot rødstensvilla i det eftertragtede
kvarter; Alnor. Herfra er der gåafstand til
skole, indkøb samt Alnor strandpark.
Indeholder bla: Stort soveværelse med
indbyggede skabe samt udsigt til fjorden.
'Vordingborg' køkken med lyse elementer.
I køkken, badeværelse og entré er der
gulvvarme. 1 sal: Stor repos med
forbindelse til 3 værelser.

Centralt beliggende villa med stor rummelighed
A
Centralt i Padborg ligge denne 219 m2 store ejendom, med gåafstand til skole, indkøb,
B
apotek, tog- og busstation m.m. Ejendommen er beliggende på en 1367 m2 stor grund
C
der hovedsageligt er udlagt i græs, med diverse bede og frugttræer
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.095.000
2.166
55.000
5.272/4.258

Sagsnr. 1193
m2

Bolig
Stue/vær

219
2/3

Grund
Opført

m2

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

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

350.000
700

D

Sagsnr. 1195
Bolig m2
Stue/vær

106
1/2

Grund m2
Opført

E
3.140

1989
F

G

BOV PADBORGVEJ 31

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

1973
F

G

E

Velindrettet ejendom med
ugeneret have

E
1.550

6300@estate.dk

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

D

Sagsnr. 1241

E
1.367

m2

1972
F

G

Bolig
Stue/vær

1.950.000
1.679
100.000
9.399/7.592

A

B
147
4/1

Grund
Opført

m2

C
804

1903
D

E
F
G

NYHED

