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

Ring og få en 
aftale med Claus

HUSK
vores Gardinbus 
kommer overalt

GULV- & GARDINBUSSEN

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

Norman 
Rudbeck

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

EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ 
VARMEN

- Vi er autoriseret forhandler 
af Panasonic varmepumper

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

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

Tlf. 74 48 50 57

900 m2 
bad-udstilling

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

Oldtimerbuffet
Fredag den 27. maj 2016 kl. 19.00

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

Oldtimertilbud
Lørdag den 28. maj gælder hele lørdag 

Biksemad med spejlæg m.m. og
lille fadøl eller sodavand kr. 98,-

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

kr. 185,-
Pr. person

RESTAURANT FISKENÆS
Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten  mail: os@privat.dk

Husk bordestilling nødvendigt 73654228 eller 40421816

ONSDAG DEN 18. MAJ
Stegt og paneret � æsk med karto� er og persillesovs

ONSDAG DEN 25. MAJ
Kong Fiddes livret

ONSDAG DEN 1. JUNI
Svinekam stegt som vildt med 
karto� er, rødkål, skysovs og surt

Spis hvad
du kan for

kr. 89,-

Bilsyn
fra 399,-
Applus Bilsyn Padborg
Thorsvej 9  ▪  6330 Padborg
70 13 12 12  ▪  www.bilsyn.dk

Gælder periodisk syn af person-/varebiler under 3.500 kg.
ved tidsbestilling. Book på www.bilsyn.dk/padborg

Bilsyn
399,-

Like os på 
Facebook

KLIP UD OG GEM

GRÅSTEN
PADBORG

TORSDAG, FREDAG 

& LØRDAG

1000 gram

3995

Grillkoteletter
fra egen slagter

Vælg mellem
almindelige
eller marineret

ÅBNINGSTIDER 

SuperBrugsen Padborg
Telefon 74 67 31 36

Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

SuperBrugsen Gråsten
Telefon 73 65 26 00

Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-20.00

LMC service
Luis Miguel C. Gorrin

Sønderborg Landevej 71, Adsbøl
6300 Gråsten

Tlf. 52 23 24 42

Din Lokale Havemand
– både private og erhverv

Hækkeklipning
Havearbejde

Belægningsarbejde
Ring og få et tilbud

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

TUSIND TAK
for opmærksomheden ved åbningen af BenniksgaardButikken

Vi havde en dejlig dag og er glade for, at så 
mange havde mulighed for at kigge forbi fra 

nær og fjern og fejre dagen med os.

BovAvis
Tak  f o rd i  du 

hand le r  l o k a l t
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P A D B O R G

ÅBNINGSTIDER:

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

TELEFON 7467 3334

GRÅSTEN · PADBORG

GRILLMARKED

Gråsten 
kartoffelsalat

1/1 Kronekilde 
rugbrød
Alm. eller
skiver

Zonale Pelagonie 
eller Bacoda
fl ere farver
Frit valg

SLAGTEREN TILBYDER

Lækre 
Chiquita 
bananer

Coca-cola
Flere varianter

TORSDAG, 
FREDAG OG 

LØRDAG

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

TILBUD 
GÆLDER 

HELE UGEN

1,5 liter

10.,- Pr pose

10.,-
Kun

10.,-

kun

10.,-

Pr stk

195

Ta´ 10 stk

125.,-

750 gram

1995
1 liter

1095

Coop Grøntsager
Flere varianter
Dybfrost

Kom og bland din 
egen grillbakke
Vælg mellem mange varianter 

Arla 
koldskål
Frit valg

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

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

TILBUD 
GÆLDER KUN 

I GRÅSTEN
Løs vægt slik

FREDAGSTILBUD

Pr 100 g

695

+ pant

Jordbærkagerne er i butikken…

FRUGT/GRØNT 
TILBYDER

GÆLDER HELE UGEN
BLOMSTERTILBUD
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Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 17. maj til og med lørdag den 21. maj 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

4-6 STK

SPAR 100,-

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kartoffelspegepølse
fra Als Pølser

DELIKATESSEN TILBYDER
Højtbelagt smørrebrød

DELIKATESSEN TILBYDER
Friskafskåret
pålæg

SLAGTEREN TILBYDER
Ovnklar svinekam
ridset uden ben

SLAGTEREN TILBYDER
Engelsk bøf af tyksteg
eller Rødvinsbøffer 

SLAGTEREN TILBYDER
Revelsben eller fl æsk i skiver

Änglamark papir
8 rl. toiletpapir eller 4 stk. køkkenruller
Frit valg

La Chasse 
eller
Borgo Real

Kopi papir
80 gram
pakke

KUN MOD FORUDBESTILLING

Tilbud gælder 
hele ugen

10 stk

160.,-

Gråsten ketchup, 
sennep eller 
remulade
Stor tube. Frit valg

Kun

5995

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr ½ kg

1595

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr lag

10.,-

Tilbud gælder 
hele ugen

Pr pakke

20.,-

6 flasker

199.,-

500 stk

20.,-

Pr 1000 g

4995

Torsdags
tilbud

Pr tube

1295

Lørdags 
tilbud 

1000 g

125.,-

Fredags
tilbud

Maks 5 stk. pr. kunde
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Kirkekontoret
Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten
Tlf. 2080 7170 
Fax 7465 2866
Mandag - fredag kl. 10-14 
kirkekontoret@besked.com

Sognepræst 
Vakant
Slotsbakken 1, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 1270.
Undtagen mandag.
Træffes bedst kl. 11-12.
ju@km.dk

Sognepræst
Niels Refskou
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 2165 0120
Træffes ikke mandag
nkr@km.dk

Kirkegårdsleder
Hans-Nicolai Lorenzen
Kirkegårdskontoret Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten
Tlf. 2032 1789
hnl@km.dk

Graver i Kværs
Tlf. 2369 6242
graveren@mail.dk

Graver i Adsbøl
Leo Sørensen
Tlf. 2127 9378
adsboelkirke@live.dk

Menighedsrådsformænd:
Gråsten-Adsbøl
Helle Blindbæk
Smedebakken 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Tlf: 7465 4040
hebl@privat.dk

Kværs
Anna Friedrichsen
Avntoftvej 9, Kværs, 6300 Gråsten
Tlf. 7465 9135 annajuhl@privat.dk

Kirkebil
Ønsker du at komme til 
gudstjeneste, men ikke har 
transportmulighed, så ring efter 
kirkebilen. Der skal ringes lørdag 
inden kl. 18.00, for at deltage i en 
søndagsgudstjeneste.
Ring på telefon: 7010 7800

Kirkesiden
Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten, Adsbøl og Kværs i forening.
Du � nder den på denne
plads og i dette format
i avisen ca. en gang om 
måneden. De øvrige uger 
udgives den i mindre format, 
tilpasset mængden af nyheder.

Yderligere information: 

graastenadsboelkirker.dk

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

Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

Gudstjenester og andre aktiviteter

Søndag den 22. maj ....... kl.  9.30  . . . . . . . . . . . Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 22. maj ....... kl. 11.00  . . . . . . . . . . . Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke

Præsteansættelse Gråsten – Adsbøl – Kværs Pastorat
Så kom dagen endelig, 
hvor vi kan løfte sløret 
for, hvem vores nye 
kirkebogsførende 
sognepræst i pastoratet 
bliver.

Vi har ansat sognepræst
Hanne Christensen fra 
Holbøl
sogn pr. 1 juli 2016.

Som tidligere skrevet 
på siden hér, har 
menighedsrådene været 
igennem en utrolig 
spændende proces, 
hvor den gode tone og 
samarbejdet har været 
lige til UG med kryds 
og slange! At valget på 
Hanne Christensen var 
enstemmigt, siger både 

noget om Hanne, men i høj 
grad også om samspillet i 
pastoratet.

Og hvem er hun så – 
den første kvindelige 
sognepræst der ansættes 
ved Gråsten Slotskirke?

Hanne Christensen er 
oprindeligt fra Agerskov, 
student fra Tønder 
Gymnasium og har afsluttet 
sit teologiske studie ved 
Århus Universitet. 

Siden januar 2009 har 
Hanne Christensen været 
sognepræst i Holbøl sogn. 

(OG kære nabo-sogn; vi 
ved godt, at vi har overtaget 
jeres yndlingspræst, 

men vi kunne ikke vælge 
anderledes. Vi ønsker jeres 
sogn alt godt og håber, at 
I � nder en ny præst der vil 
blomstre hos jer)

Valget af Hanne var 
ikke svært; hun er en 
dygtig prædikant, hun 
favner bredt, hun er 
åben og kreativ, � ittig og 
samarbejdende på mange 
fronter. Og så er Hanne 
meget mere end vi kan 
beskrive på en kirkeside, 
men som vi er sikre på, at 
alle i en eller anden form vil 
opleve, når de møder den 
nye præst.

Vi har dog ikke ”kun” 
valgt Hanne, men faktisk 
også Hanne’s familie, som 

består af Marie og Per. 
Per er uddeler i Super 
Brugsen i Augustenborg 
og været vant til, at 
deltage i sognelivet, hvor 
det har været muligt. 
Marie – præstegårdens 
kommende prinsesse – er 
11 år og en glad krudtugle, 

som nok skal skabe liv på 
Slotsbakken.

Menighedsrådene glæder 
sig umådelig meget til at 
byde familien velkommen 
i præstegården og endnu 
mere til, at Hanne starter sit 
virke.

Vi har store forventninger, 
men går tillidsfuldt 
sommeren i møde.

Der er indsættelser den 
19 juni i alle 3 kirker i 
pastoratet.

Messehagel i Slotskirken

Nogle kirkegængere 
har bemærket, at 
vi ind i mellem har 
”gæstepræster”, der 
bærer en af Slotskirkens 
messehageler.

Det er ikke fordi præsten 
er specielt pyntesyg, men 
det er faktisk en liturgisk 
klædning for præster, der 
går tilbage til oldkirkens tid. 
Også de skiftende liturgiske 
farver, som anvendes i 
de kirkelige paramenter 
(dvs. kirketekstiler), har 
baggrund i kirkens tradition. 
Så når præsten klæder om 
under gudstjenesten og 
ifører sig messehagel i den 
korrekte liturgiske farve, er 
der ikke tale om personlig 
forfængelighed, men om at 

gå ind i en tradition, som 
har mange hundrede år på 
bagen.

Oprindelig var den 
liturgisk farve udelukkende 
hvid. Den hvide farve 
er som renhedens, 
lysets og glædens farve 
også festens farve og 
anvendes derfor til de 
såkaldte Kristusfester som 
juledag, de to påskedage, 
Mariæ bebudelsesdag, 
Kristi himmelfartsdag 
samt skærtorsdag. 
Endvidere er den hvide 
farve også knyttet til 
juletiden (undtagen 
Skt. Stefans dag/anden 
juledag) og påsketiden 
(undtagen bededag) samt 
allehelgensdag, hvor dog 

også den røde farve kan 
anvendes. I stedet for hvid 
kan dog også den gyldne 
farve anvendes.

Den røde farve er både 
åndens, ildens og blodets 
farve og anvendes derfor 
ved pinsens gudstjenester 
samt Sankt Stefans dag, 
bedre kendt som anden 
juledag. Den grønne farve 
er håbets og vækstens 
farve og anvendes i 
helligtrekongerstiden 
og trinitatistiden, hvor 
evangelieteksterne 
henholdsvis handler om 
Jesu barndom og opvækst 
samt om at vokse i troen.

Den violette farve udtrykker 
bod og anger og anvendes 
i adventstiden (anden, 
tredje og fjerde søndag i 

advent), i fastetiden til og 
med skærtorsdag samt 
langfredag. Enkelte steder 
har man dog en særlig 
sort messehagel til brug 
langfredag, men ellers er 
det sædvane, at præsten 

den dag kun bærer sin 
sorte embedsdragt.

I Slotskirken er alterklædet 
og den røde messehagel 
broderet af daværende 
kronprinsesse Ingrid og 

skænket til kirken i 1943. 
Stoffet til begge dele er 
af samme materiale. Det 
er dermed en helt særlig 
messehagel, der bæres 
af præsterne som vi kan 
glædes over.
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Trælast
Hverdage: 7:00-17:30

Byggemarked
Hverdage: 7:00-17:30

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

DEMOPRIS

4995,-

Kom ind 
og oplev 

den

SPAR 1004,-

Tilbudet gælder fredag den 20. maj 

Fredag den 20. maj
fra kl. 13 - 17

DEMODAG I BYGMA GRÅSTEN
Kom ind og oplev

WORX ROBOT PLÆNEKLIPPER

ROBOTPLÆNEKLIPPER LANDROID M II 800
• Batterispænding 28 V Max / 2,0 Ah Li-Ion

Klippebredde 18 cm
• Klippehøjde 20-60 mm
• Max. hælde 35% (20°)
• Opladningstid ca. 1,5 time
• Anbefalet græsplæne størrelse op til 800m2

• Intuitiv lagdelt interface til nem og hurtig 
programmering

• Lithium-ion-teknologi med høj kapacitet, ingen 
selva� adning og ingen memory-e� ekt

• Vender automatisk tilbage til docking stationen efter 
klipningen

• Genoplader automatisk når batteriet er lavt
• 3-bladet skæring / bioklip-system
• Regnsensor fortæller når den skal vende tilbage til 

oplader station
• PIN-sikkerhedslås
• Nem udskiftning af batteri for nem 

vedligeholdelse
• Patenteret græsslåning AIA skæreteknologi 

sikre at den kan passere smalle stier nemt

• Slåning til kant når du trykker på Home-knappen, så 
vil den vil skære langs med afgrænsningskablet til 
kanten

• Ingen programmering nødvendig
• Begynder at klippe med et tryk på en knap
• Zone programmering maksimerer klipning e� ektivt 

for adskilte græsplæner
• Tilbehør: 9 knive, oplader, forlænger 15 m., 

hæfteklammer 4 stk. søm 180 stk. målebånd og 
grænsekabel 150m.

Vejl kr. 5995,-
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Fodpleje
v/Helmuth Mortensen

Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.:   28135375

Akupunktur
& Zoneterapi

NU I BORGEN

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

Saengjan
Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen, Gråsten

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

Fotograf
Tove Hansen

Mobil 
40 63 36 24

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

Tlf. 36 95 99 36

graasten-avis@graphos.dk

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

Bogholder
Jette Nørlund Pedersen

Telefon 51 51 94 13

bogholder@graastenavis.dk

Adm. 
medarbejder
Bettina A.Jessen

Telefon 61 44 07 80

baj@graastenavis.dk

Ansv. redaktør
Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Telefon 21 16 06 83

redaktion@graastenavis.dk

Reporter 
Signe Svane 
Kryger

Tlf. 2972 4454

ssk@graastenavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 
Johannsen

Telefon 21 19 02 80

isj@graastenavis.dk

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

 Følg os på Facebook

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

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

70
10

57

www.kjems.dk
kjems@kjems.dk

74 65 11 40

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

80
60

59

Gråsten
Vinduespolering

og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16
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6. til alle klub-medlemmer

Køb 2 spande og
få den billigste til

½ pris*

Maj i Flügger farver

Rigtigt fra start 
får dig nemmere til slut

455252

Tlf. 74 65 02 42

Sundsnæs 6 C
Malermester Klaus Blaske Nielsen

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

6300 Gråsten

Ny kunstlade på Gråsten 
Landbrugsskole
Af Hanne Næsborg-Andersen

Så er det endelig så 
vidt. Det, foreningen 
Kulturlandsbyen6300 
har arbejdet på i 5 
år, er nu gået i op-
fyldelse. Den flotte 
gamle lade på Gråsten 
Landbrugsskole, 
med rødder tilbage 
til 1799, tages i brug 
som udstillings- og 
kultursted, takket være 
stor velvilje fra Gråsten 
Landbrugsskoles side.
Lørdag den 28. maj kl. 
13.00 åbner den første 
udstilling. Det er årets åbne 
udstilling KIG i Gråsten 
med kunstnere fra for-
eningen FFKK, Flensborg 

Fjord Kunst & Kultur 
Forening. Foreningen er 
samtidig en aktiv partner 
i Kulturlandsbyen6300. 
Udstillingen plejer at være 
i Søgårdlejren, men er nu 
flyttet til Gråsten.

Laden er meget rustik 
og rå, og de nye mulighe-
der har tiltrukket rigtig 
mange, i alt udstiller 51 
kunstnere. De fleste er fra 
Sønderjylland og Slesvig-
Holsten, men der er også 

kunstnere fra Hamborg, 
Bremen og endda fra 
Norge. 

Udstillingen indeholder 
ikke bare malerier, men 
også skulpturer, installatio-
ner, foto og objekter.

Udstillingen har åbent 

i tre weekender, og den 
åbnes af Charlotte Riis 
Engelbrecht (S), der er for-
mand for Kultur-, Borger- 
og Fritidsudvalget. Üze 
Oldenburg fra Flensborg 
spiller på forskellige histori-
ske instrumenter. 

Udstillingen afsluttes 
med finisering, søndag d. 
12. juni. kl. 15-17, hvor 
træskulpturkunstneren 
Rosa Tress fra Kiel viser sin 
saveteknik og laver kunst 
på stedet. 

Fakta:
Sted ................. Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, Den røde Lade
Åbningstider ... Fredag og lørdag 13-17, søndag 11-17
Arrangører ...... FFKK, Gråsten Landbrugsskole, Kulturlandsbyen6300
Sponsorer ........ Gråsten Landbrugsskole, Sønderborg kommune

51 kunstnere udstiller i Den 
Røde Lade.
 Foto Hanne Næsborg-Andersen
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Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

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

Sundsnæs 4
6300 Gråsten

Norgesvej 24
6100 Haderslev

Mail
mobler@hebru.dk

Telefon 
7460 8351

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

SKYND DIG! 
DET ER FØRST 
TIL MØLLE

  

 SPAR HELT OP TIL 

 70%
HJÆLP OS MED AT GØRE PLADS!Tilbud på rigtig mange udvalgte udstillingsmodeller i senge

NB. Viste senge er blot et udvalg. 
Ikke alle findes i butikken.
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TRE DELE TØJ
KR. 500,-
GÆLDER TØJ MÆRKET

MED HVIDT
UANSET FØRPRIS

SPAR MOMSEN
PÅ SKO OG SANDALER 

÷20%

K VA L I T E T  B E TA L E R  S I G

Å BN I N GS T I D ER

M A N  –  TO RS  10.0 0  –  17.3 0

FREDAG  10.0 0  –  17.3 0

L Ø R DAG  10.0 0  –  13.0 0

Personlig vejledning og service

Tilbuddene gælder ikke
i forvejen nedsatte varer

Stort rykind i BenniksgaardButik
Af Ditte Vennits Nielsen og 

Ingrid Skovbo Johannsen

Det var en synligt glad 
Mads Friis, som fredag 
kunne byde velkommen 
til 300 gæster i den nye 
BenniksgaardButik. 

Gæsterne blev budt på 

smagsprøver og besigtigelse 
af den meget flotte og in-
spirerende butik. Duften 
af lækkert grillet kød, 
hø-kartofler og asparges fra 
nærområdet fyldte butik-
ken, og de mange repræ-
sentanter fra alle de lækre 
sønderjyske specialiteter, 
der også sælges i butikken, 

havde nok at se til med at 
fortælle de mange gæster 
om deres produkter.

Mens Mads Friis stod på 
trappen fortalte den karis-
matiske igangsætter om, 
om hvordan butikken var 
blevet formet til det, den er 
i dag. 

Formand for udvalget for 

kulturel og regional udvik-
ling, Stephan Kleinsmith, 
pegede i sin tale de 
mange initiativer omkring 
Benniksgaard. Han ved 
om nogen, hvad han taler 
om, da han i sin sine ung-
domsår både vaskede op og 
serverede på Benniksgaard. 

Stephan Kleinschmidt 

glædede sig over det 
grænseoverskridende sam-
arbejde, som er så unikt for 
regionen, hvor fjendskab 
er blevet vendt til venskab. 
Herefter blev et smukt 
gammelt skrin overrakt 
med en nøgle til butikschef 
Susanne Petersen samt 
Mette Kruse-Jessen, som 

bevis på, at det primært er 
dem, der skal stå for den 
daglige drift af butikken.

Karsten Gram fra LAG 
nævnte i sin tale den 
enestående bevilling på 
500.000 kr., organisationen 
har ydet til gårdbutikken. 

Det var en glad Mads Friis, der kunne lægge endnu et æg i sin kurv med indvielsen af 
BenniksgaardButikken. Foto Dieter Skovbo

Stephan Kleinschmidt overakte en gave fra Sønderborg Kommune til sin tidligere arbejdsgiver 
Mads Friis.  Foto Dieter Skovbo



9

PRØV OGSÅ VORES FUNDUS TEST! Vi screener dine øjne for tidlige tegn på diabetisk retinopati 
og øjenforkalkning (AMD) ved hjælp af det unikke Retinalyze program. Du får svar med det samme.

I RABAT PÅ FLERSTYRKEGLAS
OG 1500,- PÅ ENKELTSTYRKEGLAS*

2500,-
*GÆLDER VED KØB AF KOMPLET BRILLE (DOG IKKE SKÆRMBRILLER) T.O.M. 31. MAJ 2016. KAN IKKE KOMBINERES

MED ANDRE TILBUD OG RABATTER. RABATTEN KAN MAKSIMALT UDGØRE 50% AF BRILLENS PRIS.

PRØV OGSÅ VORES FUNDUS TEST! Vi screener dine øjne for tidlige tegn på diabetisk retinopati 
og øjenforkalkning (AMD) ved hjælp af det unikke Retinalyze program. Du får svar med det samme.

I RABAT PÅ FLERSTYRKEGLAS
OG 1500,- PÅ ENKELTSTYRKEGLAS*

2500,-
*GÆLDER VED KØB AF KOMPLET BRILLE (DOG IKKE SKÆRMBRILLER) T.O.M. 31. MAJ 2016. KAN IKKE KOMBINERES

MED ANDRE TILBUD OG RABATTER. RABATTEN KAN MAKSIMALT UDGØRE 50% AF BRILLENS PRIS.

SIDSTE CHANCE  
TILBUDDET  

GÆLDER 
T.O.M. 31. MAJ

Profil Optik Gråsten
Slotsgade 4 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 2516

www.profiloptik.dk

Serveringsforslag

Gårdbutik

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

Saftige & hotte
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Hotwings
Normal pr. ½ kg. 5995 kr.

Hanekyllinge ½ kg.

38,-

G.F. Uge 20.indd   1 12-05-2016   08:16:26

Herre-, dame- og børneklip
til kundevenlige priser

Torvet 7 ∙ 6300 Gråsten

Ingen tidsbestilling

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30
Lørdag  kl. 9.00 - 13.00

PENSIONISTER

Herreklip ........kr. 100,-
Dameklip .......kr. 150,-

Herreklip ......kr. 120,-
Dameklip .....kr. 180,-
Børneklip .....kr. 100,-

Gråstenere til nålestævne
Af Else Amlund

Gråsten Idræts- og 

Gymnastikforening har væ-
ret til nålestævne i Lysabild 
mandag den 9. maj og kom 

hjem med mange gode 
resultater.. 

Resultater
Piger 10 år
Astrid Auning sølv, 
Karen Lausten sølv, Anna 
Hermann sølv, Hanne 
Mærsk Johannsen bronce, 
Johanna Jørgensen bronce, 
Tvisa Thurairathan bronce
Piger 11 år
Ida Pill Dupont bronce
Piger 12 år
Santhavi Karunanithy 
bronce
Piger 12 år
Freja Lønholm sølv, Anna 
Katrin Leiknisdottir sølv, 
Kanusha Anadakumar 
bronce, Vaismi 
Pankayamathan bronce, 
Sara Schwarz bronce, 
Louise Laursen bronce
Drenge 8 år
Kasper Hermann sølv, 
Kristian Lausten bronce
Drenge 12 år
Eskil J Kraack bronce
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Din lokale håndværker

www.el-teknik.dk

Bomhusvej 13A  6300 Gråsten    Tlf. 21 55 64 70

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

✔ El-installation

✔ Belysning

✔ Industriservice

✔ EDB-installation

✔ Sikringsanlæg
André Andersen 
Mobil 21 55 64 72

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Industrivej 15, 6310 Broager 
Mobil: 29 16 61 03

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

Egernsund Malerforretning
v/Verner Bentzen

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

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

mobil nr.: 2533 2182

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

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

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

Dit værksted og servicebutik på vejen

Gisselmann
Kongevej 86, Gråsten · 74 65 01 70

Hvis din bil 
kunne vælge
Reparation og service 
af alle bilmærker

Kioskvarer og gaveartikler 
mv.

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

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

EKel-service
 aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER

HVIDEVARESERVICE

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

www.ek-el.dk

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør
Murermester

og aut. kloakmester

Vi gennemfører opgaverne  
med seriøsitet og præcision

Planetvej 2 • 6300 Gråsten

Nybygning • Tilbygning • Tagarbejde • Badeværelser
Belægning • Reparationer

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

Bygningskonstruktør, murermester
og aut. kloakmester

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

Ingen opgave er for lille.

Andr. Petersen & Søn ApS
Planetvej 2 • 6300 Gråsten

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

alt el-arbejde til 
konkurrencedygtige priser

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

Erik H. Hansen
Frudam 4, Gl. Skovbøl

6200 Åbenrå · tlf. 2424 0451

v. Lars Festersen 

Tlf. 23 71 58 59
Dyrehegnet 14
6300 Gråsten

post@graasten-murerforretning.dk

Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud

Tørsbøl Byg
ved Dieter Lukas Thiel - i byggebranchen siden 1993

- Murermester
- Maler
- Fliselægger
I samarbejde med
- Tømrer
- VVS-service
- Elektriker

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

- Erhvervsret
- Kontrakter herunder 

internationale kontrakter
- Strategisk rådgivning 
- Bestyrelsesarbejde

- Klyngespecialist
- Ejendomsoverdragelse

- Strafferetsager
- Bobehandling

- Procedure

www.� scher-advokat� rma.com

Hans Henrik Fischer Niels Erik Nielsen

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800 

Alt malerarbejde udføres
Kvalitet til tiden

Sommerhuse søges!
Er dit sommerhus
ordentlig udlejet?

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

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

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

10
04
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Quorps Busser
Tilbyder kørsel med busser fra 19 til 51 personer.
I både ind- og udland, samt kørsel med liftbusser.

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

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

Quorp Busser
Stenvej 8 - 6300 Gråsten

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

Ejerudgifter pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter

925.000
1.254

50.000

4.406/3.579

 156 694 1890 4 765
 K f d h b F

NY PRIS

Gråsten
Nalmadebro 20

 Energi

Sag: 702-01120  

Besøg os på facebook - www.facebook.com/homeaabenraa home.dk

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Karsten K. Frehr Jesper L. Christensen      
AABENRAA
v/ Karsten K. Frehr & Jesper L. Christensen
Ejendomsmæglere, MDE
Rådhusgade 7, 6200 Aabenraa
aabenraa@home.dk
facebook.com/homeaabenraa
Tlf. 74624045

Vi har ÅBENT HELE SOMMEREN

God sommer og på gensyn

FERIEPLAN
Bine
uge 28 og 29

Stine
uge 12-13-14 juli + uge 29 - 30

Susanne 15-16 juli
Ferie senere på sommeren 

Sanne
uge 26 - 27 - 28

Bine
Sanne

Susanne
Stine

Nygade 9, Gråsten  ·  Telefon 7465 0670  ·  www.salon-sanne.dk

Hår · Mode · Hudpleje

Efter endt barsel er Stine Sloth Damgård og Susanne Petz klar igen til at bruge saks og kam 
hos Salon Sanne i Gråsten.  Foto: Tove Hansen

Kendte ansigter tilbage
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BovAvis

Minikrydstogt på 

Kielerkanalen
Minikrydstogt på Minikrydstogt på Minikrydstogt på 

KielerkanalenKielerkanalen
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

Det er en udfl ugt, 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 buff et. 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.

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

Tilmelding på tlf. 2116 0683

Heldagstur til 
Helgoland

BovAvis

AFGANG FRA
P-pladsen ved Nybøl Kirke . .kl. 6.30
Broager Kirke  . . . . . . . . . . . kl. 6.35
Elektrikeren, Egernsund . . . .kl. 6.40
Ahlmannsparken, Gråsten . . kl. 6.50
Bageren, Rinkenæs . . . . . . . . kl. 7.00
Bankocenter, Kruså . . . . . . . kl. 7.10
Bov Kro . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 7.15
Ok-Tanken, Padborg  . . . . . . kl. 7.20

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.
På Helgoland drager vi på en lille vandring, 

hvor der fortælles om øens spændende 
historie, rige fugleliv og toldfrie butikker. 
Helgoland har tilhørt Danmark frem til 
1807, hvor englænderne erobrede den.
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

Gråsten Forum
Adsbøl · Alnor · Avnbøl · Egernsund · Gråsten · Kværs · Nybøl · Rinkenæs · Tørsbøl · Ullerup

FORÅRSKONCERT
med Gråsten-bandet

Activated
Lørdag den 21. maj kl. 11.00 - 14.00

på Torvet i Gråsten

FORÅRSKONCERTFORÅRSKONCERTFORÅRSKONCERT

Foto Dieter Skovbo

Foreninger mødes 
med erhvervslivet
Af Mogens Hansen

Foreninger og er-
hvervsliv mødes lørdag 
den 21. maj hos BHJ på 
Ulsnæs for at fi nde ud 
af, hvordan man kan 
hjælpe hinanden med 
at tiltrække kvalifi ceret 
arbejdskraft og dermed 
fl ere aktive medlem-
mer, ledere og trænere 
til områdets mange 
foreninger.
Gråstenområdets Sam-
virkende Idræts foreninger 
(GSI) har sammen med 

direktør Torben Matzen 
fra BHJ og direktør Stig 
Sønderbye fra Danfoss 
Drives inviteret alle for-
eninger der tilbyder fritids-
aktiviteter for børn, unge 
og voksne til en inspirations 
og – udviklingsformiddag.

Torben Matzen og Stig 
Sønderbye vil guide de 
mange foreningsledere 
gennem formiddagen, hvor 
hovedindholdet vil være, 
hvordan man kan hjælpe 
hinanden med at få de 
mange pendlere, der ar-
bejder i området til mere 
end at overveje at bosætte 

sig her, samt hvordan man 
i fællesskab kan gøre det 
attraktivt at søge job hos 
områdets erhvervsvirksom-
heder og bosætte sig her. 

Erhvervslivet efterlyser 
et større samarbejde for-
eningerne imellem, så de 
fremstår mere som en en-
hed end som 20 forskellige 
foreninger, for erhvervs-
livets har større interesse 
i at støtte fælles projekter 
foreningerne imellem end 
at støtte små projekter. 

Frivillige på udfl ugt
Ud af Ældre Sagens 77 
frivillige i Gråsten deltog 
45 mennesker i en udfl ugt 
til Kobbermølle. j.

Det ny restaurerede 
museum var en oplevelse og 
det gode vejr bidrog til højt 
humør.
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Fredag Freitag/Lørdag Samstag
Søndag Sonntag

13.00-17.00
11.00-17.00

Charlotte Riis Engelbrecht
Formand for Kultur, Borger og Fritidsudvalget, Sønderborg kommune

 

28. 5. – 12. 6. 2016

Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15
 DK 6300 Gråsten

   

Fernisering - Vernissage: 28. 5. 2016 kl.  13.00
 

Musik på historiske instrumenter: Üze Oldenburg

Finisering - Finissage:
 

12. 6. 2016  kl. 15.00-17.00

 
 

  

 
 

 

Arrangør - Veranstalter: 

Støttet af / Unterstützt durch:

Flensborg Fjords Kunst&Kulturforening
www.�kk.org 

“Den røde lade”

KiG

Åbningstale - Erö�nungsrede:

Sønderborg Kommune og Gråsten Landbrugsskole

16

Kunst i Gråsten  

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 aff ære med 
kongens livlæge, Struensse, blev afsløret i 1772. 

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

BovAvis

Heldagstur til

CELLE
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

På hestevogn til Margrethesøen

Gråsten Ældreklub rundede sæsonens program af med en hyggelig skovtur i hestevogn til 
Margretesøen. Foto Tove Hansen

Nyt band med rødder i Gråsten
Af Gunnar Hattesen

Fem sønderjyder har 
stiftet et nyt band, som 
har den charmerende titel 
”Activated”.

Orkestret består af musi-
kerne Pia Qvist Kristiansen 
(vokal), Americo Furtado 
(guitar, vokal, kor), Bent 
Krause (bas), Orla Kruse 
(lead, keyboard, klaver, or-
gel) og Kim Juul Pedersen 
(trommer, kor).

Det nye orkester er parat 
til deres første optræden. 

Det sker lørdag den 21. 
maj kl. 11-14 på Torvet i 
Gråsten.

Bandet øver hver tirsdag 
intenst i Gråsten på at få 
nye numre på repertoiret, 
som efterhånden tæller 
50 numre. Bandet er et 
coverband og genren ligger 
i kategorien pop, rock og 
country. På repertoirepla-
nen finder man kunstnere 
som Bryan Adams, Mel 
C, Sanne Salomonsen, Søs 
Fenger, The Eagles, Doobie 
Brothers, Anne Dorthe 

Michelsen, John Fogerty, 
Tina Arena, Adele, Dixie 
Chicks, The Corrs og 
mange andre. 

Pia Qvist Kristiansen fra 
Aabenraa er den kvindelige 
frontfigur, hvis stemme 
man skal søge længe efter at 
finde magen til. Det giver 
bandet nogle meget store 
muligheder for et bredt 
repertoire. Da Pia Qvist 
Kristensen i en årrække 
var i USA, fik hun intens 
træning  af en professionel 
sanger. 

Bandet Activated giver koncert på Torvet i Gråsten på lørdag kl. 11-14. Foto Dieter Skovbo
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GUDSTJENESTER
GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 22. maj. kl. 11.00 ved Marlys Uhrenholdt 

ADSBØL KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 19.30 ved Marlys Uhrenholdt

BROAGER KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard

EGERNSUND KIRKE
Søndag den 22. maj. Ingen gudstjeneste 

KVÆRS KIRKE
Søndag den 22. maj. Ingen gudstjeneste 

NYBØL KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 10.30

ved Marie Hammer. Kirkeka� e

RINKENÆS KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 10.30

ved Marianne Østergård. Korskirken

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 10.30

ved Lis-Ann Rotem

ULLERUP KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 10.30

ved Lis-Ann Alexandra Rotem.
Brunchgudstjeneste

TYSK GUDSTJENESTE
Sonntag, 22. Mai, kein Gottesdienst

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

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

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

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

TILLYKKE

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

”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,-

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

Undgå brand i hjemmet
Onsdag den 15. juni kl. 14.30 – ca. 16.30

på Brandstationen Vestermark 10 i Sønderborg
Mange brande i private hjem kan let undgås, hvis bare 

man tænker sig om og bruger sin sunde fornuft.

Beredskabsinspektør Anders Nielsen Holm fortæller, 
hvordan du kan forebygge og beskytte dit hjem mod 

brandulykker, samt hvordan du handler, hvis uheldet er ude.

Der vil efter orienteringen være mulighed for 
en rundvisning på brandstationen.

Som afslutning udleveres der en gratis røgalarm pr. husstand.

Max. 50 deltagere.
Arrangementet er gratis

Samkørsel fra Ahlmannsparken kl. 14.00

TILMELDING FRA FREDAG DEN 20. MAJ - DEN 8. JUNI
til Anne Køcks på tlf. 23 34 09 05

Søndagscafè
Søndag den 5. juni kl. 12.00 – ca. 14.00

i Ahlmannsparken, Gråsten
Dagens middag : Mørbradgryde med kartoffelmos  og surt,

1 glas vin, øl eller vand og 1 kop kaffe.
Pris : kr. 80,-

For 60 +  som  gerne vil hygge sig og 
spise sammen med andre.

TILMELDING SENEST MANDAG DEN 30. MAJ
til Anne Køcks tlf. 23 34 09 05

Gråsten

Stort tillykke
Vor friske og dejlige barnebarn

Gustav
bliver 7 år torsdag den 19. maj

Et stort tillykke til vores guldklump
Fra alle os som elsker dig

Familien i Norge
Mormor og bedstefar

Inviterer til stort privat

LOPPEMARKED
I KVÆRS HALLEN

ifb. med sportsfesten

Lørdag den 4. juni fra kl. 10.00 til 16.00

Bestil en stand hos Hans Lenger tlf. 2991 2367
Pris kr. 100,- for ca. 3 m stand
Få ryddet op i jeres gemmer

og få en skilling for det

Mød op til en hyggelig dag
KTUIF

Kværs/Tørsbøl Ungdoms-
og Idrætsforening

Kære momo og mofa
Mor og far, svigermor og svigerfar.
I ønskes et stort tillykke med jeres 

sølvbryllup den 18. maj 2016.
Vi håber, at I får en god dag, og 

glæder os til festen på lørdag
Der vil ikke være morgensang

Kærlige hilsner fra
Lucas, Oliver, Steff en og Christina

Emma, Nicklas, Mikkel og Charlotte

Tag med på en guidet e� ermiddagstur til

Brødremenighedsbyen
Christiansfeld

Tirsdag den 24. maj
Afgang fra Straagaards Smedje kl. 13.00

E� ermiddagska� e på Brødremenighedens Hotel.
Pris for turen inkl. e� ermiddagska� e 100 kr.
Kørsel i private biler. Passagerer betaler 40 kr.

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

Lokalhistorisk Forening for Kliplev Sogn

Nye 
spilledragter
 Gråsten Boldklubs U–17 
piger har fået nye spil-
ledragter, som er sponseret af 
firmaet Temp tech, Kollund. 
Her står pigerne sammen 
med indehaver af firmaet 
Søren Johannsen, Kollund.
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Weekendåbent 
efter aftale

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

Bedemand Alice Tørøk

Bedemand Alice Tørøk
Eksamineret bedemand

Hjælp, overblik og tryghed i en svær tid
- Vi hjælper med alle praktiske og uvante opgaver 
og hjælper med at søge begravelseshjælp.

- I samarbejde med en Clairvoyant tilbyder vi en 
afsked med afdøde der giver afklaring og ro i sindet.

Gråsten og Adsbøl · Kontakt 7178 7622

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

* Dokument arbejde inkl.
* Intet weekendtillæg

 Pris fra 9.995,-

Gråsten 
Bedemandsforretning

Borgerlig begravelse - andre religioner

Mågevej 12, 6300 Gråsten - Mobil 61 55 47 80

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

post@rabol-jorgensen.dk
Svend Hedegaard

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Tak fordi du handler lokalt

Gråsten blomster
Sundsnæs 2 - 6300 Gråsten

Telefon 74 65 03 03

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

En smuk
afsked...

Gitte J.J. Kristensen
Eksamineret bedemand

Steen Kristensen
Eksamineret bedemand

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

– Gitte og Steen Kristensen

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

Bakken 23 · Guderup · Telefon 74 45 80 11

Storegade 39 · Nordborg · Telefon 74 45 11 45

Kirkegade 2 · Broager · Telefon 74 44 95 29

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

v/ Steen Kristensen www.als-begravelse.dk

Vores kære søn, bror, svoger og onkel

Robin Petersen
* 3. juli 1967    † 2. maj 2016

er taget alt for tidligt fra os

Du vil altid være i vores hjerter

På familiens vegne

Mor og Jens
Far og Ingerlise

Monica og Karsten

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Vores kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Lilly Irene Lorenzen
* 4. august 1939    † 7. maj 2016

er pludseligt afgået ved døden

Aldrig glemt
altid i vores hjerter

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Karens død og begravelse.

Venlig hilsen
Frede Tychsen

Broager

Dødsfald
Lilly Irene Lorenzen, 
Gråsten, er død, 75 år. 

Dødsfald
Hans Larsen, Gråsten, er 
død, 75 år. 

Beboere spiste 154 hotdogs

Af Lone Iversen 

Selv om man er gam-
mel, behøver man jo 
ikke kede sig ihjel.

Det summede forleden 
af aktivitet på Gråsten 
Plejecenter, da der blev 
holdt aktivitetsdag. Om 
formiddagen kom en pony 
og en livlig hund, som 

sammen med deres ejere 
gik rundt på plejehjemmet 
og alle beboere fik lov til 
at klappe og snakke med 
dyrene.

Senere havde personalet 
arrangeret forskellige spil 
og lege ude i det fri. Her 
kunne beboerne - hjulpet 
af personalet - gå rundt og 
prøve bowling, ringkast, 
ringridning, dart på touch 

and play skærm og kast 
med vandballoner efter 
personalet.

Første offer var naturligvis 
lederen Bente N. Kaehne, 
som blev bedt om at 
komme ud på terrassen. 
Her satte hun sig i en stol 
og alle andre fik så lov til at 
kaste 3 vandballoner efter 

hende. Dette var til stor 
fornøjelse og meget latter 
for både beboere, personale 
og Bente Kaehne selv. 

Aktivitetsdagen blev 
rundet af med hotdogs i 
pølsevognen, og beboere og 
personale klarede at spise 
154 hotdogs.

Under spisningen blev 
der uddelt præmier og 1. 
pladsen gik til Annelise 
Jacobsen, 2. pladsen tog 
Anni Sørensen, mens Inga 
Rohde og Karin Hansen 
besatte 3. pladsen. 

Der var liv og latter og højt 
humør, da beboerne på 
Gråsten Plejecenter holdt 
aktivitetsdag.

 Foto Tove Hansen
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Ny leder af Erindringsværkstedet
Af Gunnar Hattesen

Asta Flyvholm Kjær, 
Busholm, bliver ny leder 
af Erindringsværkstedet 
på Annasminde i 
Broager.

Asta Flyvholm Kjær afløser 

Frede Simonsen, som i flere 
år har set sig omkring for at 
finde en afløser til jobbet.

Asta Flyvholm Kjær har 
indvilget i at overtage 
ledelsen efter en enstemmig 
opfordring. 

Asta Flyvholm Kjær er ny 
leder af Erindringsværkstedet.

 Arkivfoto

Åbningstider
Mandag & tirsdag - Lukket
Onsdag - søndag - 12-17

Sct. Pauli 28 - 6310 Broager
Telefon 74 44 24 25
Mobil 40 79 16 47

jan@broagerantik.dk

Udfl ugt til 
Nygaards Afrika

ved Nørre Nebel

Torsdag den 16. juni
med afgang fra Kirken kl. 8.30 med opsamling 

som sædvanlig hjemkomst ca. kl. 18.00
Pris kr. 400,- for medlemmer

og kr. 475,- for ikke medlemmer

Tilmelding sidste den 6 juni til
Thea tlf. 2076 0137

God sommer
Bestyrelsen

NB. turen til Bornholm er a� yst

CATHRINESMINDES VENNER

Billetsalget til egnsspillet 
“Fare, Fare, Krigsmand”

PÅ CATHRINESMINDE 
TEGLVÆRKSMUSEUM ER NU ÅBNET

Forfatter: Jacob Clausen, instruktør: Kristian Hald.

Billetter købes på www.cmt-butik.dk
til forestillinger den 15. - 18. juni kl. 19.30

samt den 18. og 19. juni kl. 15.00.

Pris: Voksne kr. 130,- - børn under 15 halv pris.

Desuden kan billetter 
købes på Cathrinesmindes 

Teglværksmuseum
lørdag den 21. maj

kl. 10-12 samt den 1. juni
kl. 17.30-18.30

(inden “Syng sommeren 
ind” kl. 19.00)

Arrangør: Cathrinesmindes Venner
Læs mere på www.cathrinesminde.dk 

Dødsfald
Svend Erik Petersen, 
Skodsbøl, er død, 63 år. 

Dødsfald
Christine Marie Gormsen 
Jensen, Broager, er død, 80 
år. 

Dødsfald
Christian Ejnar Jensen, 
Broager, er død, 91 år. 

Dronningens 
fortjenstmedalje
Dronning Margrethe har 
tildelt fortjenstmedaljen 
i sølv til overlærer Keld 

Sønderdahl, Egernsund, 
der er ansat på Dybbøl 
Skolen. 

Musikhold trykkede 
den af på scenen

Af Gunnar Hattesen

Hen ved 600 menne-
sker oplevede torsdag 
eftermiddag en fed 
festival-stemning på 
Broager Skoles uden-
dørs "amfi-teater".

Det var den traditionsrige 
musikfestival, som løb af 
stablen.

Samtlige skolens musik-
hold var på scenen. Udover 
musik på scenen var der 
salg af pølser, is, sodavand 
og popcorn fra boder. 

Der var fin festival-stemning, 
da Broager Skole holdt 
musikfestival.

 Foto Tove Hansen

Marsvin 
strandede

En stor marsvin på 1,30 
meter strandede forleden på 
Kragesand. En lokal beboer 
skubbede imidlertid det døde 
havdyr ud i fjorden.

 Foto Tove Hansen
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NYHED

KUN FREDAG

SPAR 30,95

LANGT 
UNDER 
½ PRIS

FAST PRIS

UNDER ½ PRIS

½ PRIS

Svinekoteletter

Entrecoté
Skåret af 
ungkvæg
Garanteret 
mørt

Rynkeby 
Blandet 
saft

Ca. 700 g

10000

Hørup 
Kogt 
sardel

Kalvegrydesteg

Cacao 
Skummetmælk

Änglamark 
smør

Coop 
Grøntsager
Flere varianter

Jairo
Italiensk vinCoca-Cola

Flere varianter

3 stjernet
Salami eller 
spegepølse

Wienerbrød med smag
F.eks. æble, kirsebær, citron

1/4 Pålægsplade Othello lagkage

UGENS SÆRLIGT UDVALGTE 
GRØNT POSE
       Indhold:

Toms æsker
Vælg mellem 
Mimoser, 
Tvillingeringe 
eller Åkander

Änglamark papir
Toilet eller køkkenruller

+ emballage
Maks. 6 fl . pr kunde

5995

Pr. 1/2 kg

2995

1 liter

1000

200 g

995

350-700g

1000

75 cl

3900
150 cl

1000

1000

Pr. stk

800

9900
Kun

4000

1 Galia Melon
500 g Cherry 
Tomater
1 dansk agurk
1 bundt forårsløg
1 pose Pebermix
1 Iceberg salat

125 g

1295

8 rl / 4 stk

2000
B A G E R . A F D E L I N G G R Ø N T A F D E L I N GD E L I K A T E S S E N

1 l

1000

800 g

4000

Ialt

7000

Broager

Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med 
lørdag den 21. maj 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt
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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

BovAvis

6. - 9. juli

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 fl otte 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 ud� ugter og entréer. Tillæg for enkeltværelse kr. 300,-

Teknisk rejsearrangør er Quorps Busser. Rejsegarantifonden nr. 2465

Tilmelding på tlf. 2116 0683

4 dage til

Dresden
og Prag

Familier kan sejle i 
Nydambåden
Museum Sønderjylland 
har en familiedag om 
jernalderen på bed-
ding. Det sker lørdag 
den 21. maj kl. 10-16 i 
Sottrupskov.

Her får børn og deres fami-
lier en sjælden lejlighed til 
at komme ud og sejle med 
jernalderskibet ”Nydam 
Tveir”.

Det er Museum 
Sønderjyllands børne- og 
familieklub HiKuNa, der 

arrangerer en jernalderdag, 
som også omfatter en 
spændende fortælling om 
de store krigsbytteofringer 
i jernalderen for ca. 2000 
år siden - madlavning over 
bål og demonstration af, 
hvordan man i jernalderen 
byggede skibe og lavede tøj 
og tovværk.

”Nydam Tveir” er en fuld-
stændig kopi af den båd, 
der blev fundet i Nydam 
Mose for 153 år siden - og 
sejladsen er naturligvis 

betinget af, at vind og vejr 
gør det sikkert at lægge fra 
land.

Turen ledes af ansatte fra 
Museum Sønderjyllands af-
delinger på Sønderborg Slot 
og Arkæologi Haderslev.

Der er et maksimalt plads 
til 36 deltagere, og man 
køber billet hos Merete 
Essenbæk.mees@museum-
sonderjylland.dk eller tlf. 
7352 3451 senest onsdag 
18. maj. 

Bøde
En 19-årig mand fra 
Avnbøl blev forleden 

anholdt af politiet i cen-
trum af Sønderborg, hvor 
han midt på gaden var 
tissetrængende. 

BovAvis

Holstenske Schweiz
Lørdag den 13. august

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,- 

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

Tilmelding på tlf. 2116 0683

Tilmelding på telefon 2116 0683

Ud� ugt til Føhr

BovAvis

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.

Flyt til 
Blans
Arbejdsløse skal flytte til 
Blans for at få arbejde på 
slagteriet. Det mener DF-
politiker Marie Krarup, 
som afviser at flygtninge 
skal overtage jobbene. Hun 
mener jobbene skal gå til 
arbejdsløse i Danmark. 
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Hørt i byen
InterSport i Gråsten 
lukker 31. juli sin butik 
i Nygade efter 40 år i 
slotsbyen.

Der var forleden et stort 
rykind hos Flügger far-
ver på Sunsdsnæs, hvor 
butikschefen Pernille 
Aaskov Nielsen fyldte 
40 år. Mere end 100 
mennesker stod i kø og 
benyttede sig af de gode 
tilbud samt muligeheden 
for at få en pølse og lidt 
til halsen.

Det var en veloplagt 
Thomas Eje som under-
holdt, da kunstneren 
Charlotte Marseillais i 
Felsted fredag fejrede sin 
50 års fødselsdag.

32 medarbejdere fra ip-
nordic var forleden på en 
bustur rundt i Gråsten, 
Alnor og Rinkenæs for 
at blive inspireret til at 
bosætte sig i området. 
Guide på turen var 
fhv. borgmester Bendt 
Olesen.

Lions Club Broager-Grå-
sten uddeler i forbindelse 
med Oldtimer løbet den 
såkaldte Oldtimer pri på 
50.000 kroner. 
Prisen vil gerne påskøn-
ne igangværende eller 
nye projekter inden for 
sociale -, medicinske - 
samt kulturelle områder. 
Modtagere af prisen kan 
være enkeltpersoner, 
grupper og institutioner, 
som er i gang med eller 
påtænker,at arbejde med 
projekter inden for før-
nævnte område. Prisen 
uddeles i lokalområdet 
med postnr. 6300-6400 
som primært område. 
Sidste år blev Oldtimer-
prisen på kroner 
50.000,00 delt i 2 por-
tioner af kr.25.000,00 til 
hver modtager.

Ipnordic kom ud af 2015 
med et overskud på 4 
millioner kroner.

Frede Ihle planlægger 
fire aftenrundvisninger 
i Rinkenæs gl. Kirke i 
juli 

KOMMENDE 
BUSTURE

QUORP’S BUSSER
Rejsegarantifonden nr. 2465

Tlf. 74 65 08 50

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,-

Program udleveres ved tilmelding.

SPORTSFEST I KVÆRS
PROGRAM 2016

Torsdag den 2. juni
Kl. 19.00 Lottospil og amerikansk lotteri

ved Walkieklubben ”KVIK” i teltet
Kl. 19.30 Damehåndboldkamp

Fredag den 3. juni 
Kl. 19.00-1.00 Madkurvsfest. Fællesspisning 

i teltet. Medbring egen mad 
eller bestil mad, som
i år er fra Kværs Kro.
Entré kr. 75,- mad kr. 100,-
Medbring selv service! Musik: 
Leveres af Henrik og Klaus fra OS3
Bindende tilmelding til Sonja Eskildsen
på tlf. 28 89 95 25 - senest den 27. maj

Lørdag den 4. juni
Kl. 9.30 Morgenmad. Morgenka� e med morgenbrød for de 

friske i teltet. Pris kr. 25,-
Kl. 10.00-16.00 Loppemarked. Privat loppemarked i hallen.

Stand bestilles ved Hans Lenger på 29 91 23 67.
Pris kr. 100,-

Kl. 11.00-14.00 Fodboldturnering. Alle kan stille med et hold.
Firma-, familie-, herre- eller damehold.
Tilmelding til Bjarne Asmussen på tlf. 42 44 29 94
– senest den 27. maj

Kl. 11.00-13.00 Familiedysten 2016      NYT!
Ny og sjov aktivitet for både store og små.
Læs mere i programmet eller på www.ktuif.dk
Tilmelding: Michael på tlf. 31 78 77 48
Pr. SMS - senest den 27. maj
SMS-teksten skal indeholder navn på holdkaptajnen og 
antal af personer på holdet.

Kl. ca. 14.00 Ponyridning. Ponyridning ved multihallen
Kl. 14.30 Kagekonkurrence. Kagekonkurrence for børn og 

voksne. Kom med din lagkage/kage og bliv den 
heldige vinder af � otte præmier.
Kager skal indleveres senest kl. 13.30
Ka� ebord og kage kr. 25,- billet købes i baren.
”Dusty Room” underholder med musik til ka� en.

Kl. ca. 15.30 Børnecykelringridning. Tilmelding i baren på dagen
Kl. ca. 16.00 Ringridning på knallert/crosser eller havetraktor

Tilmelding i baren på dagen
Kl. ca. 17.00 Aftensmad. Der kan købes KTUIF-gryde til en

pris af kr. 25,- pr. person
Kl. 20.00 -1.00 Ungfest. DJ Michael Fog spiller op. Alder fra 16 år

Entré 60,- kr. 

Hele lørdagen
Lille legeland for mindre 
børn: sandkasse, telt, lille 

rutsjebane, lille hoppeborg 
og hvad der ellers � ndes.

Hoppeborg
for større børn

Flødebollemaskinen vil 
også være på pladsen.

Der vil være mulighed 
for at købe øl, vand, 

pølser, slik, is og 
andet på festpladsen. 
Og det er derfor ikke 
tilladt at medbringe 
egne drikkevarer.

Gratis 

legeland 
og 

hoppeborg

KTUIF ønsker alle en god sportsfest

Praksissygeplejerske 
søges

Erfaren sygeplejerske søges til solopraksis i Gråsten,
30-37 timer ugentligt, da min dygtige praksissygeplejerske 

desværre går på pension medio september.
Jobbet er afvekslende og selvstændigt.

Det omfatter diabeteskontroller, blodprøvetagning, 
sårbehandling og assistance ved børneundersøgelser 

samt mange andre kliniske undersøgelser.
Jeg regner med 4-6 ugers introduktion,
så du skal kunne starte engang i august .

Tidshorisont 5 år, da jeg går på pension om 5 år.

Ansøgningsfrist 30. maj kl. 8.00

Med venlig hilsen

Læge Annemette Als
Kongevej 37  •  6300 Gråsten  •  tlf 74654820

Kongelige billeder
I forbindelse med et jubilæumsskrift om kongefamilien 

og Gråsten Slot, mangler vi billedemateriale/
private optagelser fra familiens færden i Gråsten.

Hvis du ligger inde med noget, vil 
Lokalhistorisk Arkiv gerne låne det.

Al henvendelse til:
Lokalhistorisk Arkiv - forening@graastenarkiv.dk
eller Hanne Næsborg-Andersen tlf: 61 65 64 48

RINKENÆS KULTURGRUPPE
Indbyder til

FOREDRAG
MED SOGNE- OG HOSPICEPRÆST 
HANNE THORDSEN, HESSELAGER

Onsdag den 25. maj kl. 19.30
i Multisalen på Dalsmark Plejehjem

Foredraget er ”Camino Portugues”, 
altså pilgrimsvandring fra 

Nordportugal til Santiago de 
Compostela og videre ud til 
verdens ende ”Finisterre”

Foredraget er gratis 
– kaffen koster kr. 20,-

Alle er velkomne
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Sagsnr. 1189

Kontant 995.000
Ejerudgift pr. md. 1.757
Udbetaling 50.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 4.794/3.875

Spændende ejendom med
mange gode muligheder
Spændene ejendom, beliggende i det
naturskønne Kegnæs, med udsigt til vand.
I Kegnæs er der mange gode børnevenlige
sand-badestrande og sommerhusområder.
Om sommeren er der en del turister på
halvøen, hvilket åbner op for at benytte
ejendommen til B&B, galleri, butik, cafe/
restaurant m.v. Her medfølger bla.: Ældre
mølle, atalier, 2 store garager
samt 2 tidligere butikker.

Bolig m2 195
Stue/vær 4/7 Opført 1896

Grund m2 5.606

NYHED

SYDALS NØRRE LANDEVEJ 53A

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1220

Kontant 2.500.000
Ejerudgift pr. md. 2.690
Udbetaling 125.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 11.870/9.601

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.

Bolig/kld. m2146/226
Stue/vær 1/6 Opført 1900

Grund m2 1.006

NYHED

EGERNSUND SUNDGADE 38

Sagsnr. 1245

Kontant 395.000
Mdl. boligydelse 4.640

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.

Bolig m2 100
Stue/vær 1/2 Opført 2003

NYHED

GRÅSTEN DYRKOBBELGÅRD ALLÉ 14

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1249

Kontant 1.350.000
Ejerudgift pr. md. 1.856
Udbetaling 70.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 6.446/5.212

Nydelig villa i eftertragtet kvar-
ter
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

Bolig m2 130
Stue/vær 1/4 Opført 1973

Grund m2 832

NYHED

GRÅSTEN MÅGEVEJ 30

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1244Kontant 725.000
Ejerudgift pr. md. 1.424
Udbetaling 40.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 3.520/2.841

Velindrettet ejendom med ugeneret have
Roligt beliggende i Vester Sottrup finder du dette fine hus med en ugenert have. I Vester
Sottrup er der skole, daginstitutioner, sportshaller og dagligvareindkøb. Her får du et lyst
og velholdt parcelhus, perfekt til den mindre familie eller enlige

Bolig m2 93
Stue/vær 1/3 Opført 1964

Grund m2 834

NYHED

VESTER SOTTRUP SOLVANGEN 8

A
B
C
D
E
F
G

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

www.estate.dk

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

Estate Kjeld Faaborg

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDELESTATE GRÅSTEN

Sagsnr. 1231Kontant 2.495.000
Ejerudgift pr. md. 2.791
Udbetaling 125.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 11.915/9.636

Spændende ejendom beliggende helt ud til vandet!
Ejendommen sælges ved tilbudgivning: Køber bedes ved budafgivelse henvende Estate i
Gråsten, Sundsnæs 19, Ulsnæscenter, 6300 Gråsten. Ejendommen har gode muligheder
for at blive godkendt til flexbolig, hvilket fritager ejendommen for bopælspligt.

Bolig m2 172
Stue/vær 1/4 Opført 1992

Grund m2 843

NYHED

EGERNSUND HAVNEVEJ 27
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Kørekort til bil & motorcykel
Møllegade 2A, 6330 Padborg

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

Frokosttilbud
Grøntsagsretter
Hønsekødretter

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

7.- €
Mandag- fredag

Mellem ZOB 
og gågaden

Shalimar Restaurant
Indiske specialiteter

ÅBENT HVER DAG: 11.30 - 14.30 & 17.00 - 22.00

Også mad ud af huset
Bestil til afhentning

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

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

BovAvisBovAvis

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN 

& ALT TIL HAVEN
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

20 24 76 14
www.kliplevnatursten.dk

Bjerndrupvej 8a
6200 Aabenraa 

KliPlev NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma

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

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

BovAvis

Alt i murerarbejde
Småreparationer ● Om- og tilbygning

Nybyggeri ● Hovedentrepriser

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

Alt i murerarbejde
Småreparationer ● Om- og tilbygning

Nybyggeri ● Hovedentrepriser

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

Industrivej 7  I  6330 Padborg  I  Tlf.: 74 67 04 56
www.rudebeck-byg.dk I  mail: info@rudebeck-byg.dk

Monica Hesse er ny 
centerleder på Circle K
Af Ditte Vennits Nielsen

33-årige Monica Hesse 
er blevet ny centerleder 
for Europas største 
Statoil, som ligger på 
Industrivej i Padborg. 
Statoil er sammen med 
Shell blevet opkøbt af 
en canadisk koncern, 
og derfor skifter navnet 
på samtlige stationer 
hen ad vejen til Circle K.

Monica Hesse har en lang 
karriere bag sig i koncer-
nen, og hun er stille og 
roligt steget i graderne for 
nu at få denne topstilling, 
og hun er rigtig glad for nu 
at kunne arbejde i hendes 
hjemby, hvor hun kender 
rigtigt mange mennesker. 

Det er et spændende pro-
jekt Monica Hesse er kom-
met med i, for alle Statoil 
og Shell benzinstationer i 
Danmark skal omdøbes til 

Circle K, da de er blevet 
opkøbt af et canadisk 
firma. Firmaet ejer i forve-
jen 15.000 stationer i hele 
verden – især i Østeuropa. 
Langt de fleste lastbilchauf-
fører stammer i dag netop 
fra disse lande, og derfor 
giver det genkendelighed og 
tryghed for kunderne.

Konceptet i det gamle 
Statoil nu Circle K ś cafe-
teria har fået et ordentligt 
løft, for Hesse Monica går 

meget op i og bruger megen 
tid på at udvikle for hele 
tiden at kunne tilgodese 
kundernes behov. Derfor 
er der kommet burgere på 
menuen. Desuden er der 
mulighed for at få iskaffe, 
shakes, smoothies og frisk-
presset juice. Dagens menu 
er meget varierende og vel-
smagende, og maden ud af 
huset er vældigt populært. 

Monica Hesse stammer egentligt fra Aarhus, men kærligheden bragte hende for 9 år siden til Padborg, hvor hun i dag bor 
sammen med sin mand og deres to drenge på 7 og 2 år i et spændende og nybygget hus på Østergade. 

 Foto Ditte Vennits Nielsen



Bov - Padborg 
Begravelsesforretning

Svend HedegaardRie Rabøl Jørgensen

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

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

post@rabol-jorgensen.dk

Gratis rådgivning om arv og skifte - ved erfaren advokat

v/ Kirsten Pedersen Madsen

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

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

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

Valg af 
bedemand er 
et spørgsmål 
om tillid

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

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

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

FELSTED 
KIRKE

KLIPLEV 
KIRKE

KOLLUND 
KIRKE

BOV 
KIRKE

HOLBØL 
KIRKE

 
 

 
 

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

Kollundhus Dit forsamlingshus

BOV KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 11.00
ved Anette Jensen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 22. maj
Ingen gudstjeneste

HOLBØL KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 19.00
Koncert med Sønderjysk pigekor 
ved Hanne Christensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 10.00
ved Oliver Karst

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 10.30
ved Fin Petersen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 22. maj kl. 10.00
ved Hanne Christensen

Padborg

Kruså
Kollund

Holbøl

Kliplev Kværs Gråsten
Egernsund

Rinkenæs Broager

Dybbøl

Varnæs

Bovrup

Vester Sottrup
Felsted

Bjerndrup

Fårhus

Frøslev Bov

Ansvarshavende 
redaktør

Gunnar Hattesen
Telefon 21 16 06 83

gh@bovavis.dk

Mediechef
Ingrid Skovbo 

Johannsen
Telefon 21 19 02 80

isj@bovavis.dk

Mediekonsulent
Sanne M. 
Damkjær

Telefon 21 19 99 81
susanne@bovavis.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse
Hans-Ole Nielsen

Telefon 36 95 99 36
bovavis@graphos.dk

Grafisk 
tilrettelæggelse 

Conchi García
 

bovavis@graphos.dk

Reporter
Ditte Vennits 

Nielsen
Telefon 25 98 91 80

dvn@bovavis.dk

redaktion@bovavis.dk

OPLAG: 15.886
LEVERING: 

Post Danmark
TRYK: 

OTM Avistryk A/S

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

Reporter
Pernille Kjeldtoft 

Hansen
Telefon 61 44 23 80

ph@bovavis.dk

Reporter
Johanne Rønn 

Olesen
Telefon 28 74 92 13

jro@bovavis.dk

PADBORG TLF.: 74 67 31 36

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

Alle former for

Blomsterdekorering
–kun fantasien sætter grænser

BOV & HOLBØL SOGNE

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

�

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

www.bovsogn.dk & www.holboelsogn.dk

Koncert
Søndag den 22. maj kl. 19.00 i Holbøl Kirke 

Koncert Sønderjysk pigekors spire og juniorkor

Sommerkoret
Søndag den 22. maj kl. 16.00 i Bov kirke

Gratis adgang

Bogpræsentation og bogsalg
Søndag den 22. maj efter kl. 11.00

gudstjeneste i Bov kirke præsenteres nyudgivelse af 
Pastor Rönnaus kirke og sognekrønike,

der fortæller om livet i Bov sogn fra 1500-1904, 
mange spændende historier i mellem statistik m.v..

Vi serverer et glas vin. Forudbestilte bøger kan 
betales og afhentes. Der bliver mulighed for øvrige at 
købe bogen. Paperback kr. 85,- Indbunden kr. 185,-

Koncert
Onsdag den 25. maj kl. 19.00 i Kollund Kirke 

Med korskolen, kirkekoret, Kollundkoret

Eimond Rehde er død
Af Ditte Vennits Nielsen

Eimond Rehde, tidligere 
Padborg, er død, 74 år.
Igennem 22 år drev 
Eimond Rehde 
Dentallaboratoriet i 

Padborg, indtil det gik 
konkurs i 2013. Han havde 
også havde den store sorg at 
miste en søn.

Herefter flyttede han 
sammen med sin kone 
igennem 57 år, Hanne, til 

Sønderborg, hvor de fik 
nogle dejlige år sammen.

Udover sin kone efterlader 
han sig endnu en søn Jens 
Rehde. 

Dødsfald
Christian Petersen, Kruså, 
er død, 82 år. 

Dødsfald
Merete Haberlandt, 
Padborg, er død, 71 år. 

Dødsfald
Jørgen Jørgensen, 
Sønderhav, er død, 95 år. 

Sogneudflugt til Føhr
I strålende vejr havde 
Holbøl Menighedsråd ar-
rangeret en sogneudflugt til 
vadehavsøen Føhr.

Under udflugten 

fortalte sognepræst Hanne 
Christensen, at hun netop 
fra kirkeminister Bertel 
Haarder havde fået besked 
om, at hun var udnævnt til 

ny sognepræst ved Gråsten 
Slotskirke efter 8 dejlige år i 
Holbøl. 

 Foto Tove Hansen
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Tirsdag den 24. maj
Kl. 18.30 Aftenvandretur v/Grænseegnens Marchforening. En vandretur i den smukke natur ved Fårhus, fra sportspladsen v/forsamlingshuset

Onsdag den 25. maj
Kl. 18.30 Rundboldstævne med hold a 10 personer m/k *)
Kl. 19.00 Præmie “Skat” og ”Præmiewhist” Entre kr. 100,- inkl. kaffe og ostemad

Torsdag den 26. maj
Kl. 19.00 Cykeltur arrangeret af vores lokale cykelklub
Kl. 19.00 Stort lottospil i Forsamlingshuset. 30 præmier – værdi kr. 6.000,- i alt

Fredag den 27. maj
Kl. 13.30 Kransebinding for byens seniorer og andre *)
Kl. 19.00-02.00 Stor grisefest med 3 retters menu, musik af Poul Anker. ****)
NYHED! Grisefesten er dermed tilbage i Forsamlingshuset - Kuvertpris kr. 180,-

Lørdag den 28. maj
Kl. 10.00 1. DM Garden Tractor Pulling. Jubilæum 10 år. På Fårhus Pulling Arena entré kr. 30,- **)
Kl. 10.00 Ølvogn, pølsebod og kiosk er åben
Kl. 12.00 Skydetelt med præmie og blomsterskydning
Kl. 13.00-18.00 Kæmpe Legeland med Hoppeborge, Rutschebane & Megaballz ***)
Kl. 14.00 Havetraktor Ringridning (ikke ATV) Deltagergebyr kr. 20,- *)
Kl. 16.30 Cykelringridning Børn, børnegalge for de små -indskrivning fra kl. 16.00, kr. 30,- inkl. sodavand
Kl. 17.00 Cykelringridning for voksne Deltagergebyr kr. 30,- inkl. øl/vand
Kl. 19.00-02.00 ”Bix & Basseralle i Teltet” NYHED!, musik Saxon. Kuvertpris kr. 50,- *)

Søndag den 29. maj
Kl. 10.00 Fårhus Byfestmesterskab i Petanque 2016, kr. 25,- *****)
Kl. 11.00 Ølvogn, pølsebod og kiosk er åben
Kl. 11.30 Ringridning ÅBEN FOR ALLE – Egne lanser! ******)
Kl. 12.00 Optog gennem byen med musik og hestevogn.
Kl. 12.00 Skydetelt med præmie og blomsterskydning
Kl. 13.00-18.00 Kæmpe legeland med hoppeborge, rutschebane & Megaballz ***)
Kl. 13.00 Tombolaen åbner
Kl. 14:00 Kaninløbskonkurrence. Gæt hvor kaninen løber ud og vind! NYHED!
Kl. 14.00 ”Sønderjysk Kaffebord” NYHED! Kæmpe kagebord med dejligt hjemmebag.
Kl. 16.30 Omskydning og kåring af årets ringriderkonge
Kl. 17.30-21.00 Stegt fl æsk & persillesovs Pris kr. 60,- *

*) Ingen forhåndstilmelding, mød blot op!
**) fribilletter på www.faarhus.com
***) Armbånd sælges i kiosken, hop én hel dag for 30,- eller 55 for hele weekenden
****) Tilmeld MobilePay 71115371 eller birgitte.post@hotmail.com
*****) Tilmelding til Reinhard på tlf. 7467 6784
******) Tilmelding til Gitte Hansen på tlf. 2643 7395 – Egne lanser!

Kæmpe Sandkasse med legetøj for de små. Alle aktiviteter er på eget ansvar.
Egne drikkevarer må ikke medbringes på festpladsen!

PROGRAM
Fårhus Byfest 2016

Aften-vandreturener tilbage

Sønderjysk Ka� ebord

Grisefesten 

er tilbage i 

Forsamlingshuset 

Fredag

DM Garden Tractor Pulling10 års Jubilæum

Bix & 
Basseralle i 

Teltet

NYHED!

33



Tillykke
 Tillykke uden foto max. 25 ord .............................. 60 kr.
 Tillykke med foto max. 25 ord ............................. 100 kr.

    Udover 25 ord, 1 kr. pr. ord.

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

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

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

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

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

VED DU, at dine gamle ting kan 
hjælpe mennesker, der har det svært?
Varerne i vores butik bliver revet væk, 
så vi modtager gerne gode brugte varer 
som tøj, møbler, bøger, ting og sager. 
Hele dødsboer afhentes gratis. Ring for 
evt. afhentning. 

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

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

Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg

Tlf. 74 67 10 11

www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk

KIROPRAKTISK KLINIK

Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30

Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00

Flensborg 
+49-461-17617 

Sønder Løgum 
+49-4663-189990 

Aabenraa
74623470

Esbjerg 
75171742

Fredericia 
75925950

Haderslev 
74536068

Horsens 
75611600

Risskov/Veri Center 
86784337
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www.opt ik -ha l lmann.dk

*

 Briller + solbriller **2 for 1
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ikke er et ”brokkeråd”, 
men et konstruktivt råd, 
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Borgermødet på 
Lyreskovskolen var velbesøgt.

 Foto Ditte Vennits Nielsen  
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Denne sommertur og alle dagens oplevelser fåes for

Medlemmer kr. 250,- og
Ikke medlemmer kr. 300,-

UDFLUGT
til det skønne Nordfyn ved Båring Vig

Fredag den 3. juni
Vi starter fra Valdemarshus kl. 8.00

hvor en dejlig komfortabel luksusbus kører os til Fyns land
Undervejs holder vi en pause på en rasteplads, hvor 

vi serverer en kop kaffe og en ostemad.

I Bogense vil der være lejlighed til at se Fyns mindste 
købstad, som er indbegrebet af dansk hygge.

Kl. 11.30 på Bogense Hotel spiser vi middag; Karbonade med 
tilbehør og Fløderand -drikkevarer er for egen regning

Derefter kører vi ad omveje til Tvillingegården, der er en oplevelse i sig selv med 
sin specielle historie, og her byder vi på kaffe, boller og lagkage inden hjemturen.

Vi er hjemme i Padborg igen senest kl. 17.00, efter en spændende dag, 

Max. deltagerantal er 55 personer,
så tilmeld dig hurtigst muligt og senest den 25. maj 2016

til vor kasserer Irmi på tlf. 20 99 49 09

 Alle er velkommen - Bestyrelsen

Skatspil i Padborg
Padborg Skatklub samlede 
20 skat-spillere til klubaften 
på Valdemarshus.

1. runde
Nr 1 Klaus Petersen, 
Broager, 1024 point, nr 2 

Åge Juhl, Padborg, 987 
point, nr 3 A. C. Petersen, 
Padborg, 983 point, nr 4 
Carl Kristiansen, Bov, 929 
point og nr 5 Svend Åge 
Jessen, Aabenraa, 929 point

2. runde
Nr 1 John Nielsen, Kruså, 
1017 point, nr 2 A. C. 
Petersen, Padborg, 897 
point, nr 3 Åge Juhl, 
Padborg, 878 point og 
nr 4 Svend Åge Thielsen, 
Holbøl, 763 point. 

1. juni-5. juni

HOLBØL 2016 

Med støtte af
Aabenraa 
Kommune 

Onsdag 1. juni 
18.00-20.30  Sangaften for alle aldre! 

Knud Andersen spiller til fællessang 
Snitte-tallerken + kaffe + sanghæfte kun 100 kr.  

Billetter købes hos  Kirsten Thielsen Sørensen tlf. 6134 1178 senest 30. maj 
Drikkevarer kan købes i baren. Ved behov er der varme i teltet.  

Torsdag 2. juni 
18.00-19.00 madkurv medbringes og drikkevarer købes i teltet
19.00-21.00 familiekoncert ved XLENT-TRIO 

Med børne- og voksenunderholdning, lege og ønskekoncert. 
Børn under 3 år gratis adgang, 3-15 år 25 kr., voksne 50 kr.  

Fredag 3. juni  
19.00-02.00 Fest i teltet. 
Lokal underholdning og 

Danny og Kasper spiller op til dans. 
Festmenu fra Holbøl Landbohjem. 

Kun 170 kr. Billetter: Bettina Heesch 4058 6862 

Søndag 5. juni 
08.30-10.00 Morgenkaffe 
 ...i teltet kun 30 kr. pr. person 
10.00  
Byfestgudstjeneste i teltet 
v/ Hanne Christensen 
”efterfølgende musikindslag 
v/Grænseegnens Friskole”     

11.30  Rytteroptog og 
Aabenraa Skoleorkester 
Fra Stadionalle-Præstevænget-
Storegade og retur via  
Vandværksvej. 

12.30 Festpladsen åbner 

12.30-18.00 
DGI-aktivitetstrailer med 
spændende lege 
Holbøl Fitness 

”Motocross for børn” 

Svalen-aktiviteter for børn 

12.30-15.00 Ponyridning 
Tombola m.m. 
Salg af slik, is, fransk hotdog og 
ringriderpølser 
Musik i teltet 
Friskolens kaffebod 
kager, vafler, pandekager 
Smugkroen (voksne) 
13.00 Guldgravning for børn 
Gymnastik og danseopvisning 
14.00 Cykelringridning for alle 
15.00 Trillebør ringridning 
bare mød op 

16.00 ”forventet tidspunkt for 
omridning” 

16.30 ”Andeløb” 

17.00 ”Ølkasseløb” 
17.30-19.00  
Så er aftensmaden klar! 
Biksemad 50 kr. fra  
Holbøl Landbohjem 

19.00 BYFEST SLUT 

Lørdag 4. juni 
Ballonflyvning hør  
nærmere på festpladsen 
50 kr. Arrangør: Holbøl Kirke 
Ballonskipper: Morten Koefoed
-Rasmussen, Aabenraa

12.00 
Have/Veterantraktor 
Træf på mødestedet 

12.30 Festpladsen åbner 

12.30-15.30 
Indianerlejer for børn 

Loppe-/hobbymarked 
i teltet.  
Betingelser i Lokal Nyt nr. 70 

”Motocross for børn” 
Tombola m.m. 
Salg af slik, is, fransk hotdog 
og ringriderpølser 
Børnetromle 
Musik i teltet 
Friskolens kaffebod 
kager, vafler, pandekager 
Smugkroen (voksne) 
13.00  
Ringridning for 
Have-/Veterantraktorer - 
Uden ”hytte”. Deltagergebyr 
35 kr. pr. person.  
Ingen tilmelding. Gerne flere 
”ryttere” pr. traktor. 
Guldgravning for børn 
15.00-16.00 
Holbøl Fitness 

15.00 Familiedyst. Kom og 
vær med til at kæmpe voksne 
og børn sammen 

16.00 Human Football 
holdturnering.  
Holdtilmelding på banen. 
18.00-21.45 
Børnedisko m. Meerkats 
Entre 20 kr. fra 4. klasse 
med sodavandsbar og toast 
og grillpølser 
22.00-02.00 
Diskotek med Meerkats 
Fra konfirmations alderen 
Entré 50 kr. 
Grillpølser og franske hotdog 
sælges hele aftenen. 

Et samarbejde af Holbøls foreninger under ledelse af HFIF 
Vi forbeholder os retten til ændringer 

Tak til vores sponsorer! 

BYFEST 

Flyver ikke ved 
blæst og regnvejr  
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En sej dreng
Af Ditte Vennits Nielsen

9-årige Nicolai 
Skovbjerg er en sej 
dreng. På trods sin 
unge alder har han kørt 
motocross i adskillige 
år.

For 2 år siden blev han 
Danmarksmester i micro-
serien, og nu er han rykket 

op på 65 cc, som er den 
mindste maskine, der kører 
på en stor bane.

Nicolai Skovbjerg 
deltager i år i 
Danmarksmesterskaberne, 
hvor han lige nu ligger nr. 
1. Han kører desuden Jysk-
Fynsk mesterskab, hvor han 
også ligger nr. 1, og han 
skulle have kørt EM, men 
desværre brækkede han 

armen først på sæsonen, så 
dette må han udsætte til 
næste år.

Derimod deltager han i 
internationale løb i Hol-
land, Belgien og Tyskland.

Nicolai Skovbjerg bor 
i Padborg og kører i 
Vesterbæk Motocross 
Club. 

Nicolai Skovbjerg kæmper 
om DM. Arkivfoto
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Lundsbjerg Industrivej 19 · 6200 Aabenraa · Tlf. 30 63 89 50 · www.thomsens-auto.dk

Lundsbjerg Industrivej 19 · 6200 Aabenraa
Tlf. 30 63 89 50 · www.thomsens-auto.dk

SALG AF BILER
Vi er altid friske på en  hurtig 
handel, og fi nansierer 
gerne jeres nye bil til en lav 
rente der slår bankens.

Kan vi ikke det kvitterer vi 
med en Butler Menu
fra Café Butler i Aabenraa

REPARATION 
AF BILER
Gratis påfyldning af 
sprinklervæske samt 

dæktrykskontrol
Samtidig deltager du i 

vores konkurrence hvor 
vi udlodder et gavekort

• Alle autoreparationer
• Køb og salg af biler
•  Aircondition service 
•  Forsikringsskader
•  Finansieringstilbud
• Klargøring til syn
• Fejlsøgning
• Elektrisk arbejde

- bare bedre bilværksted

Lundsbjerg 
Auto Service
Lundsbjerg Industrivej 49

6200 Aabenraa
Tlf. 7461 4077

FORÅRSMARKED
i Felsted

Maskincenter Felsted A/S
Juelsbjerg 2, Felsted
6200  Aabenraa
Tlf. 74685502
www.maskincenter-felsted.dk

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer       -       Alle priser er inkl. moms

FELSTED FORÅRSMARKED TILBUD
NYD STILHEDEN MED 
DEN NYE BATTERI-SERIE 
FRA HUSQVARNA:

Husqvarna Batteritrimmer
Model 136LiL
Inkl. 1 stk. batteri

Husqvarna Batterihækkeklipper
Model 136LiHD45
Inkl. 1 stk. batteri

2.995,-

2.895,-
SÆTPRIS MED BEGGE MASKINER 
INKL. 1 STK. BATTERILADER
(til en værdi af 500,-) 5.400,-

TILBUD FRA BUTIKKEN:

Briggs & Stratton Motorolie
0,6 ltr.

2 ltr. 
(Inkl. afgifter)

Aspen færdigblandet
Miljøbenzin
2 takts - 5 ltr. 139,-

87,-
Green Cleaner
Algefjerner
5 ltr.

30,-
89,-

Kwazar Orion Super
Håndsprøjte
6 ltr. 299,-
Kwazar Teleskoplanse
1,25 til 5 meter
Passende til Orion og 
Neptun hånd- og rygsprøjte

536,-

HUSQVARNA AUTOMOWER 
OG NYE MASKINER:

Husqvarna plæneklipper LC348Vi
Med batteristart - 48 cm klippebredde
         Prisen er SUPERSKARP 
         på dagen - lad os handle!

John Deere plæneklipper RUN 46
46 cm klippebredde
Bagudkast m/opsamlerpose
Markeds pris 3.935,-

Kom og få et Markeds tilbud på en 
Husqvarna Automower

Klipper fra 600 - 5.000 m2

Østergade 4  –  Felsted  –  6200  Aabenraa
Tlf.: 74 68 52 06  –  www.el-xperten.dk

Kig forbi og se 
vores super 

skarpe priser på 
varmepumper 

og overvågnings 
udstyr
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PROGRAM

Forårs- og kræmmermarkedet åbner
Kom og få en snak med udstillerne 
og gør en god handel

Pølseboden åbner
Der kan købes
ringridderpølser
samt øl/vand, kaffe
og kage

Tale ved politiker Philip Tietje

Forårsmarkedet lukker

FELSTED
- Østergade 2, 6200 Aabenraa

7468 5109

Gråstenvej 38 - 6200 Aabenraa - tlf: 74 68 60 66

KL. 10.00

KL. 12.30

KL. 10.30

KL. 15.00

LØRDAG DEN 21. MAJ KL. 10 - 15
PÅ PARKERINGSPLADSEN VED SPAR

NYT - STORT KRÆMMER MARKED
PELARGONIE ZONALE

Side 8-9Side 8-9

ASSORTEREDE FARVER

25.-
2 STK

Side 8-9Side 8-9

FRIT VALG

25.-
2 STK

Side 8-9Side 8-9

FRIT VALG

75.-

SPANSKE 
MARGUERITTER

DIVERSE AMPLER

LOEWE UHD TV

og gør en god handel

Pølseboden åbner

samt øl/vand, kaffe

PLANTEMARKED

KOM OG SE FLERE GODE TILBUD PÅ 
P-PLADSEN VED SPAR FELSTED

Kom og få 
støddæmperne 
på din bil testet

Eskær 2, Tråsbøl, 6200 Aabenraa

TLF. 74 68 02 10  •  www.Byllemos-Automobiler.dk  •  

Kom og få en god bilsnak,
se vores mange gode tilbud og 

deltag i vores konkurrence!

LOEWE UHD TV

DAB radio'er
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Hørt ved Lyren
Ernst Rasmussen, fhv. 
gårdejer i Kragelund og 
mangeårig kirkeværge 
ved Bov Kirke, fejrede 
forleden sin 90 års fød-
selsdag omgivet af fa-
milie og gode venner på 
Rønshave Plejecenter.

Helga Pørksen Schmidt 
fra Holbøl og Margit 
Rudbeck fra Keldbjerg 
ved Hokkerup kom 
i pinsen hjem fra en 
ugelang hyggelig tur til 
byernes by Paris.

Den ledige præstestilling 
i Holbøl bliver opslået i 
august, og den nye sog-
nepræst forventer me-
nighedsrådet at indsætte 
medio oktober.

På generalforsamlingen 
i Historisk Forening for 
Bov og Holbøl sogne 
blev Per Ihle, Holbøl, 
og Anni Hoyer Toft 
fra Kollund valgt som 
suppleanter.

Den 23. juni arrange-
res der som noget nyt 
Sankt Hans fest ved 
Lyreskovskolen. 

Initiativtagerne bag 
Lyreskovstien afholder 
møde for de frivil-
lige hjælpere torsdag 
d. 26. maj kl. 19.00 på 
Lyreskovskolen. 

Helge M. Bjerg fra Bjerg 
Køle Service i Padborg 
er blevet indbudt til at 
holde foredrag for Fø-
devarestyrelsen om ren-
gøring af isternings- og 
softicemaskiner.

14 lastbildæk er blevet 
stjålet fra et firma på 
Hermesvej i Frøslev.

En 24-årig mand fra 
Padborg er blevet sigtet 
for tyveri af et sæt num-
merpladser på en bil, 
som holdt parkeret på 
Madeskovvej i Kruså. 

Den hyggelige kro tæt ved grænsen
Vestergade 3  •  6330 Padborg

Tlf. 7467 3204  •  www.froslev-kro.dk  •  info@froslev-kro.dk

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

5 skarpe til 
Søren Homaa
Navn: Søren Homaa 
Erhverv: Skoleleder 
for Kollund Skole og 
Børnehus 
Alder: 56 år 
Bopæl: Christiansfeld

Hvad ville ud gøre om, 
hvis du fik chancen?

"Man skal gøre det, man 
gør, men jeg ville gerne 
have været leder før nu. 
Jeg var ansat som lærer 
i Aarhus i 18 år og som 
viceskoleinspektør i Vejen 
fra 2009 indtil jeg fik job-
bet her i Kollund i 2014. 
Jeg er dog tilfreds med mit 
livsforløb".

Nævn en person, der 
har ændret dit liv?
"Det har min mormor, for 
hende er jeg opvokset hos, 
og hun har formet mit liv 
og givet mig de værdier, jeg 
har i dag".

Hvad har været din 
bedste ferie?
"Det var sommeren 2014, 
hvor jeg sammen med min 
kone og 3 børn havde lejet 
en feriebolig på Bornholm, 
hvor vejret var helt perfekt. 
Jeg rejser meget, og det er 
ikke nødvendigt at rejse 
om på den anden side af 
jorden for at få de bedste 
oplevelser".

Hvilken kendt person 
ville du helst spise en 
god middag sammen 
med?

"Det skulle være Bertel 
Haarder. Han har stort set 
været minister i hele mit 
liv. Bertel Haarder repræ-
senterer de gode værdier i 
et politisk forum. Han er 
et vidende, kultiveret og 
sympatisk menneske".

Hvad laver du om 10 
år?
"Om 10 år er jeg nok ved 
at se enden på min karriere 
og forbereder pladsen til 
min efterfølger. Jeg er en 
livsnyder, og jeg vil bruge 
pensionsalderen på at rejse 
og få mere tid til at dyrke 
kulturlivet - men... jeg har 
det fint, hvor jeg er nu". 

Grænseegnens 
Marchforening

Grænsemarchen 2016
Fredag den 20. maj,  Lørdag den 21. og

Søndag den 22. maj
Startsted: Lyreskov skolen i Bov

Start Fredag ....................... kl. 18.30 til 19.30 12 km.

 Lørdag og søndag ..... kl.  6.00 til 14.00 12 km.

 Lørdag og søndag ..... kl.  6.00 til 10.00 20 km og 25 km.

 Lørdag og søndag ..... kl.  6.00 til 08.00 40 km og 42,2 km.

Tilmelding på startstedet

Olieskift og bilvask til

fair price
Nu laver vi også 

dine dæk og 
bremser til 
FAIR PRICE

Kruså Servicecenter
Flensborgvej 4

Tlf. +45 74 67 03 78

Åbningstider
Man. - fre.
9.00 - 17.00

Lør.
9.00 - 14.00

Altid fair price!

Nu laver vi også
dine dæk og
bremser til
FAIR PRICE

Dæk
Bremser

Reparationer Ingen 
tidsbestilling

Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift med � lter

fra 200,-

Bilvask til fair price

fra 39,-

FORÅRSKONCERT
Onsdag den 18. maj kl. 19.30

Multihallen, Lyreskovskolen, Bov
Medvirkende:

Padborg Sangkor
Familiekoret, Kværs og 

Padborg Jernbaneorkester

Fri Entré

Padborg Sangkor
Medlem af danske Folkekor

PARCELHUSGRUND
TIL SALG

på Haraldsdalvej 21 i Padborg

750 kvm. med udsigt ud over Tunneldalen

Pris kr. 99.800,-

HENVENDELSE TLF. 7467 3131

SKRÆNTEN 26, 6340 KRUSÅ TLF. 74672010

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

Søren Homaa. Arkivfoto
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Langberger Weg 4, 24941 Flensburg
Tlf. 0049 461 5003694  •  mail: info@rcfl .de  •  www.rcfl .de

• Personlig service
med priser der kan konkurrere med internettet

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

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

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

HUSK!

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

Heideland Süd 7 • D 24976 Handewitt /OT Weding • Tef. +49 461 – 493 493
www.schuett-jahn.de

værdi
Kr. 160,-

til en

Fodtryks
måling

GRATIS
KUPON



Kr. 1199,-

Sports-
indlæg

Standard- 
indlæg

fra kr. 899,-

Stor interesse 
for ny smart bil
Af Ditte Vennits Nielsen 

Køreskolelærer John 
Kock, der ejer Kocks 
Køreskole, er en rigtig 
glad mand, når han i 
disse dage er ude at 
køre med sine elever 
i sin splinternye Audi i 
det strålende solskin.

Ikke mindst når taget tages 
af, og John kan helt klart 
mærke på eleverne, at det er 
et godt trækplaster med så 
lækker en ny bil.

Køreskolen kan prale 
med en dumpeprocent på 
under 10 procent, og det 
er virkelig flot i forhold til 
landsgennemsnittet på 36 
procent. I hovedstadsområ-
det ligger det helt oppe på 
47%.

Det er hovedsagelig 
18-årige elever fra lokalom-
rådet, som John Kock og 
hans kone Lene fører frem 
til køreprøven. 

Fremgang for Grænseegnens Mountainbike
Af Susanne Møller Damkjær 

Grænseegnens 
Mountainbike Klub er 
nu oppe på 60 medlem-
mer. Det er formanden 
Bent Thestrup meget 
tilfreds med.

Han vurderer, at der i løbet 
af et år cykler omkring 500 
mountainbikere igennem 
den 8 kilometer lange bane 
i Kelstrup Plantage.

"Alle kan frit be-
nytte banen, der ligger i 
et naturskønt område, og 

indeholder mange forskel-
lige tekniske udfordringer. 
Der er også etableret 
'nødudgange' til dem, der 
er kyllinger og ikke tør tage 
de helt stejle spor", fortæller 
Bent Thestrup. 

På en god lørdag kan 

man godt komme op på 
at se 60-70 mountain-
bikere på Grænseegnens 
Mountainbike Klubs spor, 
men der er også mountain-
bikere, der tager turen hele 
ugen igennem, da det er en 

individuel sport, hvor man 
ikke behøver følges ad. 

Tuborgs grønne fond har 
sponsoreret et bord/bænke 
sæt til ca. 16-18 mand, der 

er lavet af Holdbi Savværk. 
Bord og bænke står inde på 
sporet i Kelstrup Plantage, 
hvor der er en fantastisk 
udsigt. 

Kocks Køreskole har erhver-
vet sig en splinterny Audi A3 
Cabriolet, som eleverne synes 
det er sjovt at køre i.

 Foto Ditte Vennits Nielsen
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Din lokale håndværker BovAvis

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

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

ALT I 

SERVICE/SALG

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

Køb dine søm og 
Klammer loKalt

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

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

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

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

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

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

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

Gulvafslibning
Oliering - lakering

Sisseck boligudstyr ApS

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

Entreprenørservice

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

Havremarken 85
Holbøl, 6340 Kruså

ihle@post.tdcadsl.dkDANSKE MALERMESTRE

Vi lægger vægt på folks tilfredshed

v/ malermester

Per Møller Ihle

Ring og få et uforpligtende tilbud

Malermester

Monika Petersen
Malermester

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

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

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

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

    Høj kvalitet, både når det gælder              
            design og funktionalitet.

         Vi er specialister
i tryghed

Porte og automatik

Alter Kirchenweg 83
D - 24983  Handewitt

Des ign:  C la ra  Von Zweigbergk

CIRQUE 
Des ign:  Poul  Henningsen

PH 3½-2½ 
BORD 

Design:  Poul  Henningsen

PH 3½-2½ 
BORD 

Aut. el-installatør
Peter Bindzus A/S

Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067

JH Have- &
Murerservice
Tlf. 93 88 91 88

JH Have- &
Murerservice
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. 

For yderligere information besøg 

www.janushartlev.dk
Heldbjergvej 21 · Bjerndrup
6200 Aabenraa

Sand, Sten, Grus og Pyntesten, Harpet muldjord, Støbemateriale m.m.
Kranarbejde med grab, Containerservice / udlejning, Renegraver / Gummiged

Kloak-TV
Kloakservice
Vognmand

Mathias Jessen A/S

v/ Per Jessen
Haraldsvej 2A, 6330 Padborg

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

!

Natur!
&'Ejendoms'service'ApS!

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

Træfældning
Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Anlægsgartner
Nyanlæg af have & design
Vedligehold af have
Hækkeklipning
Græsslåning
Ukrudtsbekæmpelse
Få lavet en sommeraftale & vi passer din have hele sommeren

Tømrer afdeling
Udskiftning af døre & vinduer
Ombygning & renovering

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

Algebehandling
Tag, facader & belægning
inkl. Imprægnering

Nyhed

Vognmandsfirmaet
Kenneth Jacobsen

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

Kørsel med kran og grab
Containerkørsel
Entreprenørkørsel

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

Skærver · Pyntesten
Egen grusgrav

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

   kj@kenneth-jacobsen.dk

www.kenneth-jacobsen.dk

CVR 34 22 35 72

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

Bred VVS ApS

Kliplev Byggeforretning ApS 
Kliplev Hovedgade 18, Kliplev · 6200 Aabenraa

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

Todsbøl Sandblæsning
&murerforretning
SANDBLÆSNING OG MURERARBEJDE

Ring og få et uforpligtende tilbud

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

Tlf. 29 21 51 08 . Mobil 24 63 69 47
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Nedbrydning og Entreprenør

Andreas Nielsen
Sdr. Landevej 20, Kliplev

Tlf. 7468 8628
Mobil 6092 5500

Alt i nedbrydning
www.genbrugstoemmerhandel.dk

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

Dødsfald
Max Madsen Greve, 
Tumbøl, er død, 83 år. 

afholder

TRAKTORRINGRIDNING
Lørdag den 21. maj på Skolegade 7, Kliplev
Indskrivning fra kl. 13.30 - start kl. 14.00

Alle former for traktorer er velkomne
deltagere skal min. være 16 år

INVITERER TIL

TRAKTORRINGRIDNING
LØRDAG D. 24. MAJ. KL. 14.

På Skolegade 7 i Kliplev: 
Traktorringridning og havetraktorringridning 

for alle over 16 år 

Startgebyr 50 kr.

Der er mulighed for at købe øl, vand og pølser
Flotte gevinster til de første 50 traktorer.

Kliplev Ferguson KlubKliplev Ferguson Klub

Traktor ringridning for 6. år i træk
Af Susanne Møller Damkjær

Atter i år holder Kliplev 
Ferguson Klub traktor-
ringridning, hvor alle 
der har en traktor, og 
ikke kun Ferguson, kan 
deltage. Det sker lørdag 
den 21. maj kl. 14.00. 

Sidste år var der 65 delta-
gere, og det var ikke kun 
medlemmer af klubben, 
men også andre traktor 
entusiaster, der havde lagt 
vejen forbi, for at få en 
festlig og fornøjelig dag.

Man skal som minimum 
være 16 år for at deltage, 
uanset om det er på en 
David Brown, en have-
traktor eller en Ferguson. 
Derimod er der ingen øvre 
grænse for hvor gammel 
man må være. Således har 

ældste deltager indtil nu 
været 80 år i denne sports-
gren, hvor røg og damp er 
en del af charmen. Og så 
opfordrer bestyrelsen også 
kvinder til at deltage, de 
behøver ikke kun stå på 
sidelinjen og kigge på, men 

må også gerne vise, hvad de 
dur til.

Sædvanen tro er punch-
hytten igen stillet op, hvor 
man kan købe øl/vand 
og pølser, og i tilfælde 
af dårligt vejr, vil der så-
mænd også være et telt på 
pladsen. 

Traktorringridningen i 
Kliplev er en fornøjelig 
oplevelse. Arkivfoto

Festlig indvielse 
af cykelbane
Af Søren Frederiksen

Den nye 
Pumptrackbane i 
Kliplev blev forleden på 
festlig vis indviet.

Banen er blevet bygget 
af Støtteforeningen for 
Børn og Unge i Kliplev. 
Omkring 70 børn, voksne 
og barnlige sjæle var mødt 
op for at indvie den ny 
bane.

Masser af flotte gaver var 
blevet skænket, og dagen 
blev brugt på tidskørsler, 
konkurrencer, hoppeborg 
og øl og pølser.

På dagen fik foreningen 
overrakt en check på 
25.000 kr. fra Kliple 
Mærkens Støttefond, 
der har givet midler til 
projektet. 

Omkring 70 børn og voksne deltog i indvielsen af den nye pumptrackbane i Kliplev.
 Foto Søren Frederiksen

Billetsalget starter
Af Søren Frederiksen

Billetsalget til Kliple 
Mærken starter lørdag 
d. 21. maj kl. 10.00-
12.00 i Straagaards 
Smedie.

Samme dag uddeles 
årets fondsmidler fra 
KlipleMærkens Støttefond, 
og i år kan man udlodde 
72.300 kr. til kultur og 

almennyttige formål i 
Kliplev gamle Sogn. Der er 
cykelringridning og Kliple 
Mærken er vært ved en øl, 
vand eler pølse, så kom 
man håber at se et solidt 
fremmøde til salget af årets 
billetter.

Kandis
Der er masser af spæn-
dende ting på programmet. 
Onsdag den 8. juni starter 

Kliple Mærken med en 
flot kirkekoncert i Kliplev 
Kirke med Peter Viskinde,

Fredag er der bondebal 
med hele “møget” i Det 
store Telt, Lørdag er det 
et af Danmarks absolutte 
topbands “Liga” der spiller 
optil fest i teltet. Derudover 
er der også i Cafeteltet er 
Dansk tema aften med 
ølsmagning, biksemad 
ad libitum og live John 

Mogensen musik i cafe 
teltet.

Søndag er det Kandis, 
der spiller op til dans i det 
store telt, og derudover er 
programmet som sædvanlig 
spækket med masser af de 
gode traditionsrige tilbud 
til et af regionens allerbed-
ste kræmmermarkeder, 
byfester og hestemarkeder 
– Kliple Mærken rummer 
det hele. 
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Hvad har du, som de 
andre ikke har?

Det er en ganske almindelig 
dag. Jeg stod op kl. 6.30 og 
udførte de ritualer jeg har 
gjort hver dag i mit liv. Hvis 
det ikke var fordi, jeg har haft 
mange og lange snakke med 
oldefar om ritualerne, ville 
jeg sikkert ikke stille spørgs-
målstegn ved nogle af dem. 
Det er jo bare sådan man gør.
Mit navn er Tobias Leon 
Krammer Kristensen – 
blandt venner og familie 
kaldet TL. 
Morgenen starter med, at 
jeg stikker fingeren ind i 
tilstands-måleren. Kort efter 
kan jeg, på displayet, se anbe-
falingerne for i dag: 
”Morgenmad: husk juice, da 
du har underskud på c-vita-
min.
Blodtryk: Lidt over middel – 
Er der tanker du bør dele med 
din coach?
Kondital: middel – husk den 
daglige løbetur.”
Herefter brusebad og så skal 
jeg i tøjet. I går var jeg nødt til 
at kassere min yndlings-trøje, 
da den har et mønster med 
nedafgående striber. Der er 
nemlig kommet retningslin-
jer på skolen om, at nedaf-
gående mønstre skal undgås. 
De har en forkert indflydelse 
på vores tankegang, og kan 
føre til depression.
På skolen har jeg 20 minutter 
med min coach hver morgen, 

hvor vi taler om min fremtid. 
Vi starter med at reflektere 
over skoledagen i går. Da jeg 
sammen med Kristian, som 
min coach hedder, gik i luft-
perspektiv, kunne jeg godt 
se, at der er noget at arbejde 
med. I et frikvarter havde 
jeg mistet kontrol. Jeg havde 
komittet mig til en fodbold-
kamp, men efter 10 min. fik 
jeg øje på Sofie, og forlod 
banen. Det er naturligvis ikke 
i orden over for holdet, så 
det er noget, jeg skal arbejde 
med.
For to uger siden havde vi 
selv-realiseringstime på ske-
maet, hvor vi fik følgende 
opgave: ”Fortæl om noget du 
har, som de andre ikke har. 
Reflekter over emnet og zap 
2 sider til statsskolen.dk. Her 
vil besvarelser fra hele landet 
blive samlet, og det mest 
interessante emne vil danne 
grundlag for en udsendelse 
på Ungdoms-Tuben”.
For mit vedkommende 
kniber det lidt med overskud 
til reflektionsopgaver. Jeg 
har nemlig dannet min egen 
reflektionsgruppe på skolen 
med titlen ”hjælp, mine for-
ældre har holdt sammen i 
mere end 10 år”. Gruppen 
består af 5 medlemmer fra 5. 
– 7. kl. og det synes jeg er flot, 
da der kun er 12 potentielle 
medlemmer.
Hvad har jeg som andre ikke 
har? Alle har efterhånden 
interaktiv play-reallity, hvor 
vi iklæder os en dragt og spil-

ler live-spil. De fleste har også 
Fantom-board, som kører på 
bio-energi. Farfar har fortalt 
mig, at man før i tiden selv 
skubbede dem frem med det 
ene ben.
Men jeg har noget de andre 
ikke har. Jeg har en oldemor 
og en oldefar, som både er i 
live og stadig er gift.
Det vil jeg gerne skrive om, 
men jeg må have hjælp. 
Oldemor har jeg ikke set i 5 
år, da hun er sendt til gen-
opdragelse i Statskontrollen. 
Jeg har hørt mine forældre 
tale lidt om hende, men de 
slutter altid samtalen, når jeg 
nærmer mig. Som jeg hører 
det, har hun store problemer 
med at indordne sig. Hun 
tror vist, at der er et sæt gæl-
dende regler for hele samfun-
det og et andet for hende. 
Da jeg var 10 år, havde jeg 
½ års karantæne fra at se 
oldefar. Det var svært, da 
jeg holder meget af ham. 
Karantænen faldt, da min 
stats-fadder Oscar Andreas 
skulle følge mig hen til olde-
far. Jeg kunne høre oldefar 
stod og nynnede i bagha-
ven, og løb ned til ham. Han 
lavede en hurtig bevægelse 
med hånden, og derefter 
fik jeg et knus. Han lugtede 
underligt, og da Oscar kom 
derhen, gik der ild i en stak 
blade. Oscar fik øje på olde-
fars pibe i bladstakken, og så 
fik oldefar rent besked. Olde-
far er en af de sidste rygere, 
og han har det meget svært 

med at overholde reglerne 
for dette. Hver dag kl. 12 kan 
de 4 rygere, der er i Tarm, gå 
ned til torvet, hvor de bliver 
afhentet i bil af Bruno. Bruno 
skulle egentligt have siddet i 
fængsel, men han har valgt 
at afsone, ved at være chauf-
før for de frafaldne på turen 
ud til Ryger-skoven. Ryger-
skoven er et underlig navn, 
for jeg har hørt, at det er et 
sted med en mur og fliser 
på jorden. Rygerne skal i en 
grøn dragt, når de kommer 
derud (så måske er det dem 
der ligner træer). Så har de 
½ time til at ryge i. Derefter 
bruser de sig ved muren, og 
kører hjem igen. Rygning alle 
andre steder er forbudt.
Da Oscar var færdig med 
at fortælle om reglerne, tog 
oldefar ordet: Ja min dreng, 
og dengang jeg var på din 
alder, var jeg også fadder til 
et barn. Dengang var det fad-
derens opgave, at opdrage 
barnet i den kristne tro, 
hvis forældrene gik bort før 
barnet var voksen. Ikke som 
i dag, hvor I skal gå statens 
tjeneste og, uden omtanke 
for barnets følelser, skal ind-
prente hvad der, set med sta-
tens øjne, er rigtig og forkert. 
Slap dog lidt af og vær lidt 
menneskelig. Jeg ved, hvad 
der sker, hvis du anmelder 
dette.
Oscar bad mig gå lidt væk, 
men jeg kunne stadig høre 
noget af deres samtale: -- 
du skal ikke sætte spørgs-
målstegn ved min rolle som 
stats-fadder – Hvad bliver 
det næste? Du har måske 
tænkt dig at drikke i barnets 
nærvær? Oldefar svarede 
ikke, men jeg kunne se på 
ham, at han var meget vred.
Oscar sagde, at vi måtte 
afbryde besøget for denne 
gang, og at oldefar ville høre 
nærmere fra Stats-kontoret. 
Oldefar gik hen for at give 
mig et farvel-knus, men 
Oscar stoppede ham, med 
besked om, at det ikke kunne 
komme på tale, da jeg skulle 
beskyttes mod lugten af 
tobak. 
Da karantænen var færdig 
holdt oldefar og jeg fest. Vi 
fik tomat-suppe med klid-
brød og jeg kunne mærke på 
Olde, at han koncentrerede 
sig meget om, at følge reg-
lerne for samvær med børn. 
Det var ikke så sjovt, som det 
plejer at være. Jeg foreslog, at 
jeg skulle kravle op i træet i 
baghaven, som han tidligere 
havde givet mig lov til, men 
det måtte jeg ikke. Han sagde, 
at jeg aldrig måtte fortælle 
nogen, at jeg havde gjort det. 
Vi skulle ikke risikere en ny 
karantæne.
I stedet fandt han nogle 
gamle Ugeblade frem. Det er 

nogle sider papir som man 
tidligere læste nyheder på. 
Vi klippede nogle sider over 
i flere stykker og hjalp så hin-
anden med at samle dem rig-
tigt igen. Olde fortalte, at det 
var lige som at spille noget 
der hed puslespil, som han 
ofte har spillet med min far, 
da han var lille.
Under mit besøg hos Olde 
i dag skulle han ”have en 
morfar”, som han kalder det, 
når han sover midt på dagen. 
Imens besluttede jeg mig for, 
at kigge lidt mere i stakken af 
”Skjern-Tarm Ugeblad”. 
Den første historie jeg fandt, 
var om noget der hed Wow-
park. For mig at se, var det 
et livsfarligt sted, hvor børn 
fik lov at lege i trækronerne. 
Forældrene stod bare under 
træerne og grinede. Jeg fatter 
det ikke. Men alt var ander-
ledes dengang. Jeg husker, en 
optagelse Olde viste mig på 
Privat-Tuben. Det var fra en 
tur i campingvogn, hvor far 
og farbror var med oldemor 
og oldefar. Det minder om 
nutidens drive-homes, men 
på siden af vognen var der 
opslået en tekstil-bolig.
De to drenge spillede fod-
bold, uden dommer og uden 
regler, og på legepladsen var 
der livsfarlige stativer, hvor 
de kunne kravle 2 mtr. op 
uden sikkerhedsunderlag. Til 
morgenmad fik de choko-
lade-piller med mælk på, og 
til formiddagskaffe blev der 
smurt et stort lag chokolade 
på hvidt brød.
Senere på dagen fik de brus-
vand fyldt med sukker og 
pisket æggehvide på en stang. 
Hvor de fik al deres energi 
fra forstår jeg ikke, og deres 
tilstands-tal tør jeg slet ikke 
tænke på.
Hvis Oscar havde set det, 
ville han aldrig mere lade 
mig indtage et måltid hos 
Olde.  Min egen forargelse 
var forsvundet. Det jeg så, 
var jo bare to rigtig glade 
drenge. De var selvstændige 
og modige, og olderne strå-
lede af naturlig kærlighed til 
dem, uden at være pålagt at 
rose dem 3 gange dagligt.
I et andet Ugeblad var der 
et stykke om Oktoberfest i 
Tarm. Det var ikke nok med, 
at man drak offentligt. Der 
var ligefrem konkurrence 
om, hvilket bord der kunne 
drikke mest. Der var kæmpe 
glas med skumvæske. Folk 
var klædt næsten ens ud i 
fjollet tøj, så det må have 
været svært at kode deres ID. 
Mærkeligt nok så alle folk 
glade ud. Jeg var chokeret. 
Men så kom jeg i tanke om, 
at det nok var meget normalt 
dengang. Olde har nemlig 
tidligere vist mig optagelser 
fra farmors 18 års fødselsdag. 

Der var ikke styr på noget. 
Så vidt jeg kunne se, var der 
slet intet tema for dagen. 
De unge mennesker vaklede 
bare rundt mellem hinan-
den. Der blev røget cigaretter 
i stuen, og det de drak, blev 
de ikke særlig fornuftige af. 
Det værste af det hele var, at 
Oldefar var helt up front, og 
sang for på sange af meget 
upassende karakter. Der blev 
også fortalt historier, hvis 
indhold kunne give Oscar 
livsvarig migræne, hvis han 
hørte dem. Jeg overvejede 
faktisk at give ham et bib, så 
disse optagelser kunne blive 
slettet. men jeg ombestemte 
mig og kiggede videre, for det 
slog mig, at alle til fødselsda-
gen virkede glade. Hvornår 
havde jeg sidst set så mange 
glade unge mennesker samlet 
på et sted? Det nærmeste jeg 
kunne komme var på PISK 
(praktik i socialiseringens 
kraft)-turen, hvor vi på skift 
skulle prøve at stå alene på 
en scene, mens de 299 andre 
deltagere skulle tiljuble en. 
Det gav et godt trust for den 
på scenen og en god founda-
tion for hele flokken.
Efter jeg havde set den opta-
gelse, kunne jeg pludselig 
forstå hvad Olde mener, 
når han siger, at han savner 
impulsivitet. Alt på vores 
PISK-tur var planlagt til 
mindste detalje, også hvornår 
folk skulle bryde ud i jubel. 
Til farmors fødselsdag opstod 
alting imidiatly. Nogle fik lyst 
til at synge, andre dansede, 
og andre igen sad bare og 
delte synspunkter. Intet blev 
styret ovenfra (det skulle da 
lige være da Olde for 3. gang 
bestemte, at de skulle synge 
den om Marens røv).
Jeg fortsatte med at bladre i 
den store stak ”Skjern-Tarm 
Ugeblad”, hvor der, ud over 
fortællinger også var rekla-
mer, der i dag ville være totalt 
forbudt, f.eks. pølser der var 
farvet røde og kød med fedt-
lag på.
Jeg var så optaget, at jeg 
ikke opdagede, at Olde stod 
i døren og betragtede mig 
midt i stakken af Ugeblade. 
Hans første reaktion var, at 
jeg skulle love ikke at fortælle 
Oscar om, hvad jeg havde 
læst. Min tanke var, at alle 
skulle vide, hvordan det var i 
gamle dage. Jeg fortalte Olde 
om vores skoleopgave og han 
lovede at hjælpe mig. Nu har 
jeg, ud over en oldemor og 
–far, også en hel kasse med 
Skjern-Tarm Ugeblad, som 
jeg kan bruge til opgaven. 

Skrevet af:
Birthe (Bit) Larsen Hansen
Tarm

Vinderen af Danske Lokalaviseres store novellekonkurrence blev Birthe Larsen Hansen fra Tarm. 
Vindernovellen bringes på denne side. Birthe Larsen Hansen fik præmien overakt af Laila Asmus-
sen fra Skjern-Tarm Ugeblad t.v. og Villy Guldbrand Jensen fra Danske Lokalaviser, til højre.

Vinderen er fundet i novellekonkurrence
Vinderen af Danske Lokalavisers novellekonkurrence er fundet. En dommerkomite har gennemlæst og vurderet de 540 besvarelser fra hele landet, og 
vinderen er Birthe Larsen Hansen, Tarm, med novellen ”2037 - Hvad har du som andre ikke har”. Birthe Larsen Hansen fik forleden overrakt vinder-
præmien på 20.000 kr. for sin novelle.
   Konkurrencen havde deltagere i alle aldre. Opgaven blev løst på forskellig vis, kvaliteten af novellerne var overraskende god. Og fantasien har været 
bragt i spil.
- Konkurrencen har også afsløret, at der er masser af skrivetalent i Danmark, og at det står godt til med danskkundskaberne hos både unge og ældre. 
Vi vil gerne takke alle, som har deltaget i konkurrencen, siger Danske Lokalavisers formand, redaktør Thorkil Christensen, Aars, som udgjorde dom-
merkomiteen sammen med redaktør Villy Jensen, Brande, og journalist og forfatter Arne Mariager, Faaborg.
   Novellekonkurrencen blev udskrevet som led i Danske Lokalavisers 40 års jubilæum og eneste krav var, at begrebet ”ugeavisen” skulle indgå i hand-
lingen.
   Udover pengepræmien får Birthe Larsen Hansen bragt sin novelle i samtlige Danske Lokalavisers medlemsblade.


