Ta k f o r d i d u
handler lokalt

Uge 22 31. maj 2016 8. årgang

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

SKOLETASKER

GRÅSTEN
PADBORG

Udgåede modeller

50%

TILBUD
GÆLDER

DELIKATESSEN TILBYDER

HELE UGEN

PENALHUSE

1 stk. stjernekaster med
stegt fiskefilet samt rejer
og asparges

Udgåede modeller

50%

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

Pr stk kun

19

95

Jeg løser dine tekniske problemer

hurtigt - kompetent - høfligt

VILDT BILLIGT

NYHED!!! Solide mobiler
og nem video-overvågning

ÅBNINGSTIDER
GRÅSTEN

PADBORG
kl. 7.00-20.00
LUKKET

Alle dage

kl. 7.00-19.00

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

Ring til Allan Greve på

Hej Hans-Ole
Uge 12. Denne annonce, bare med anden tekst i
bunden, se vedhæftet.

HUSK FARS DAG

HUSK: vi har åbent hver dag i påsken fra kl.
11.30.
• El-installationer

Reparationer
Norman
Uge 13
Industriservice
Rudbeck
Samme annonce, men med denne tekst i bunden.
IHC/wireless
Varmepumpeservice
Husk at købe billet til Sønderjysk Kaffebord
Parabol/Antenneanlæg
Tele/data installationer søndag d. 10. april.
Tyverisikring
Energirådgivning

Tlf. 40 82 49 39 info@krusaa-el.dk
www.krusaa-el.dk
EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE

SPAR PÅ
VARMEN

Gaveideer
Schnitzel Wiener Art med tilbehør
Stort flot stjerneskud

HVER FREDAG:

130,kr. 85,-

kr.

Nyvej 5 · 6320 Egernsund

RING OG FÅ ET TILBUD TELEFON 74 44 25 80

2. Pung...............................
3. Skohorn ..........................

kr. 125,-

5 stk smørrebrød

4. Herresko med snøre .......
5. Herresko u/ snøre ...........

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

GULV- & GARDINBUSSEN
Ring og få en
aftale med Claus

6. Gummistøvler .................
7. Hjemmesko .....................
8. Sandaler .........................

HUSK

9. Kondisko.........................

vores Gardinbus
kommer overalt

10. Sneakers ......................

- Vi er autoriseret forhandler
af Panasonic varmepumper

El-installatør H.J.Paulsen

1. Bælte ..............................

AFHENTNINGSTILBUD



•
•
•
•
•
•
•
•

25 46 00 55

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

Tæpper

Trægulve

Fliser



Mandag-lørdag
Grundlovsdag (Søndag)
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SLAGTEREN TILBYDER

GRILLMARKED
TORSDAG,
FREDAG
OG LØRDAG

Ta´ 10 stk

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

Majs, Marokko
Kl. 1, Stk.-pris 4,00

torsdag, fredag, lørdag

Becel flydende
margarine
500 ml

F UND
FREDAGS

ST K .
M A K S . 6 PR . DA G
E
PR . K U N D

Pr stk kun

Ta’ 3 stk kun

4.-,

25.-,

GÆLDER HELE UGEN
BLOMSTERAFDELINGEN TILBYDER
Store flotte have Hortensia
21 cm. Dekopotte
flere farver

Kom og bland din
egen grillbakke
Vælg mellem mange varianter

Tingleff kaffe

Tingleff bønnekaffe

Vælg mellem guld
eller rød,
500 g

Vælg mellem Santos
eller Java, 500 g

P O SE R
M A K S . 6 PR . DA G
E
PR . K U N D

FRIT VAL

Pr pose kun

29

95

Pr pose
TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

FRIT VAL

40.-,

G

35.-,

Buko smøreost

Sun Lolly

250 g, champignon,
reje eller skinke,
frit valg

frys selv is, 8 stk.,
flere varianter

FRIT VAL

5
SPAR 10,9

Pr stk

Pr stk

10.-,

G

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

G

Pr pakke

10.-,

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

TILBUD
GÆLDER
HELE UGEN

PA DB OR G
Jordbær
kage
Kom ned og se det spændende udvalg

Lagkagehuset har åbent
Grundlovsdag (søndag) kl. 7-12
Husk at SuperBrugsen har lukket denne dag
SuperBrugsen Gråsten
Åbningstider: Mandag-lørdag kl. 7.00-20.00

Telefon 73 65 26 00
Grundlovsdag (søndag) Lukket

fra

20,SuperBrugsen Padborg
Åbningstider: Alle dage kl. 7.00-19.00

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

Telefon 74 67 31 36

3

Flambé grillbriketter

HUSK GAVEN TIL
”FARS DAG DEN 5. JUNI”

7 kg.

kig ind i butikken og se det store
udvalg i vin, gavekurve og specialøl
5
SPAR 34,9

DELIKATESSEN TILBYDER
1/1 Kogt Sardel +
1/1 Kartoffelspegepølse
fra Als

DELIKATESSEN TILBYDER
2 stk. Varmrøget laks
Flere varianter

Pr pose
G
FRIT VAL

Tilbud gælder
hele ugen

Tilbud gælder
hele ugen

Ta’ 2 stk

50.-,

110.-,
DELIKATESSEN TILBYDER
Tun mousse, lakse mousse
eller broccoli/reje mousse

Verdi
Italien, 75 cl.,
flere varianter

SLAGTEREN TILBYDER
1/1 Nakkefilet

Pr. 100 g

Tilbud gælder
hele ugen

Pr ½ kg

Kun

24

9

95

SLAGTEREN TILBYDER
10 stk. Skovhugger koteletter

95

SLAGTEREN TILBYDER
Kalvekoteletter

100.-,

G

25.-,
MÅNEDENS KUP
Magnum is,
330 ml, 3-pak,
flere varianter

FRIT VAL

G

á 200 g

Ca. 1000 g

Kun

FRIT VAL

Pr flaske

Tilbud gælder
hele ugen

Torsdags
tilbud

45.-,

Pr pk

Fredags
tilbud

16.-,

Pr stk

29.-,
Tilbuddene gælder de markerede dage i perioden tirsdag den 31. maj til og med lørdag den 4. juni 2016 eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.
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Kirkesiden for Gråsten, Adsbøl og Kværs kirker

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

Gudstjenester og andre aktiviteter
Onsdag den 1. juni ...... kl. 18.00 . . . . . .Aftensang – Adsbøl Kirke
Onsdag den 1. juni ...... kl. 18.30 . . . . . .Aftenvandring – Adsbøl Kirke
Torsdag den 2. juni ...... kl. 19.00 . . . . . .Slotskorets Forårskoncert
Søndag den 5. juni ...... kl. 9.30 . . . . . . .Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 7. juni ....... kl. 19.00 . . . . . .Læsekreds – Gråsten Præstegård
Tirsdag den 7. juni ....... kl. 19.00 . . . . . .Aftenvandring – Kværs Kirke
Søndag den 12. juni .... kl. 09.30 . . . . . .gudstjeneste Adsbøl Kirke
Søndag den 12. juni .... kl. 09.30 . . . . . .Pinsegudstjeneste i Kværs kirke
Onsdag den 15. juni .... kl. 18.00 . . . . . .Aftensang – Gråsten Slotskirke
Onsdag den 15. juni .... kl. 18.30 . . . . . .Aftenvandring – Kirkegården i Gråsten
Søndag den 19. juni .... kl. 9.30 . . . . . . .Gudstjeneste i Adsbøl kirke
Søndag den 19. juni .... kl. 11.00 . . . . . .Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Onsdag den 22. juni .... kl. 18.30 . . . . . .Aftenvandring – Rinkenæs Kirkegård
Søndag den 26. juni .... kl. 9.30 . . . . . . .Særlig Dåbsgudstjeneste i Kværs kirke
Søndag den 26. juni .... kl. 11.00 . . . . . .Gudstjeneste i Gråsten Slotskirke
Tirsdag den 28. juni..... kl. 18.30 . . . . . .Aftenvandring – Egernsund kirkegård
Onsdag den 29. juni .... kl. 18.00 . . . . . .Aftensang
Onsdag den 29. juni .... kl. 18.30 . . . . .Menighedsrådsmøde Gråsten
Torsdag den 29. juni.... kl. 19.00 . . . . . .Menighedsrådsmøde i Kværs

Aftenrundvisninger
på kirkegårdene og i
kirkerne
I hele juni-måned har du
mulighed for, at komme på
en kirkegårdsvandring på
samtlige kirkegårde i vores
område.
Èn gang om ugen
viser Personalet og
menighedsrådene i vores
kirkegårds-samarbejde en
af kirkegårdene frem og
fortæller om arbejdet og
fremtidsplanerne. Enkelte af
kirkerne bliver vist frem af
menighedsrådsmedlemmer.
Se i oversigten hvor og dato.

Man kan ikke lige se dét,
hvis man ikke lige ved det!!!
Denne unge mand har, den 1. juni, været
ansat i 30 år ved Adsbøl Kirke.
Leo Sørensen er afholdt i Adsbøl og
kendt som hjælpsom og pligtopfyldende
over for kirkegænge og besøgende på
kirkegården, men også afholdt som en
dygtig og imødekommende kollega.

Vi vil gerne markere 30-året og
inviterer kirkegængere og andre der
vil hilse på jubilaren til en

Hyggelig sammenkomst
ved Adsbøl kirke
onsdag den 1. juni
kl. 19.30
hvor menighedsrådet er vært

Slotskorets forårskoncert
2016
Slotskorets forårskoncert med lutenist
Mikael Christensen
Torsdag den 2. juni 2016 kl. 19.00
Med kendte forårssange og salmer for
kor, samt klassiske værker for lut, under
ledelse af Organist Rut-E. Boyschau

Aftensangen starter igen!
Sommerens aftensange starter traditionen tro i
Adsbøl den 1. juni kl. 18.00.
Aftensang er en kort musikgudstjeneste.
Aftensangen finder sted i Gråsten Slotskirke og
i Adsbøl kirke i juni-juli og august måned. De få
faste led i aftensangen indrammes af pre- og
postludium ved orgelet, en bibelsk tekst samt tre
salmer og en bøn, og hele gudstjenesten varer kun
omkring 20-30 minutter. Sognets menighedsråd
vil på skift lede aftensangen, der naturligvis er
åben for alle. Kirken åbner en halv time før.

Lutenisten Mikael Christensen
er uddannet fra Syddansk
Musikkonservatorium hos Jesper
Sivebæk og Viggo Mangor. I 2014
aflagde han mastereksamen i
lut med højeste udmærkelse fra
Musikkonservatoriet i Køln, hvor han
studerede hos den verdensberømte
lutenist og dirigent Konrad Junghänel.
Siden 2014 har han ligeledes fungeret
som organist i Norge og Danmark.
Menighedsrådet er vært for en
forfriskning efter koncerten og der er
Fri entré.

5

Åben Kirke i Kværs

NAVNESTOF maj 2016
DÅB
Gråsten

DØDE
Gråsten

Lærke Parnell Oechsler 8. maj 2016

Vera Hagge 29. april 2016

Malte Hyldgaard 8. maj 2016

Robin Petersen 2. maj 2016

Jessica Erla Thomsen 8. maj 2016

Kjeld Ove Jessen 4. maj 2016

Caroline Toft Hansen 15. maj 2016

Hans Hansen Larsen 4. maj 2016

Hjalmar Bangsbo Boisen 15. maj 2016

Lilly Irene Lorenzen 7. maj 2016

Albert Hansen Morville 21. maj 2016

Niels Jørgen Vinther 13. maj 2016

Adsbøl og Kværs

Britta Snejbjerg Holm 23. maj 2016

Ingen

Adsbøl

Vielser
Gråsten, Adsbøl og Kværs

Ingen

Ingen

Kirsten Filt Jensen 24. april 2016

Tirsdag den 7. juni kl.19.00 inviterer vi til
Åben kirke i Kværs
hvor der vil være en lille kort koncert med deltagelse af
Organist Rut-Elena Boyschau og enkelte korpiger.
Efterfølgende er der guidet rundvisning i kirken og på kirkegården.
Vi afslutter med et lille traktement
i/udenfor kirken.
Alle er hjertelige velkommen

Kværs
Anne Viola Lauenstein Tønder 19. maj
2016

Grundlovsfest søndag
den 5. juni fra kl. 12.00
Vi fejrer Grundlovsdag i
Præstegårdshaven.
Tag din familie eller nabo med
til et par hyggelige timer med
Grundlovstale, sang og musik.
Vagn sørger for Sang og
musik
Grundlovstale ved
den nye forstander på
Landbrugsskolen Bjarne
Ebbesen
Gråsten Boldklub er klar med
salg af grillpølser, øl og vand
Menighedsrådet sørger for
kaffe OG det gode vejr
Alle er velkomne!

Præsteindsættelse
Søndag den 19. juni

Årets dåbsdag i
Kværs kirke

Nu nærmer tiden sig, hvor
vi endelig kan få sat ansigt
på vores nye sognepræst i
pastoratet.
Det kan man læse mere om
på kirkesiden i uge 24.
Vi kan dog løfte sløret
for, at vi GLÆDER os i
menighedsrådene.

I Kværs vil vi i år prøve på,
at skabe en ny tradition,
hvor vi inviterer børn der er
døbt i kirken de sidste 3 år,
til en særlig dåbsdag.
Gudstjenesten vil være ganske
kort og børnevenlig og vil
altid blive holdt på den første
søndag efter Sankt Hans dag,
den 24. juni, som er Johannes
Døberens fødselsdag.

Kirkekontoret

Sognepræst

Graver i Kværs

Kværs

Kirkesiden

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

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

Tlf. 2369 6242
graveren@mail.dk

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

Denne side er udgivet
af menighedsrådene i
Gråsten, Adsbøl og
Kværs i forening.

Sognepræst

Kirkegårdsleder

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

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

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.

Du finder 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.

Ring på telefon: 7010 7800
Yderligere information:
graastenadsboelkirker.dk
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Fodpleje

Akupunktur
& Zoneterapi

v/Helmuth Mortensen
Ulsnæscentret · 6300 Graasten

TIDSBESTILLING
Tlf.: 28135375

Saengjan
Velvære Thai Massage
Torvet 7, kælderen, Gråsten

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

Åbningstider:

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

Gråsten centrum var proppet med mennesker og motorcykler.

Fotos Søren Gülck

Gråsten var proppet med
mennesker og motorcykler
Af Søren Gülck

Palæet · Ahlefeldvej 5 · Gråsten

N U I B O RG E

De 320 flotte Harley
Davidson motorcykler

Der blev snakket udstødning, topstykker og
bundtræk, folk hyggede

sig, nød stemningen og det
gode vejr. 

701057 806059

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

havde stor tiltrækningskraft
på tusindvis af mennesker,
som lørdag formiddag
fyldte Torvet i Gråsten.

N

Din lokale havemand
Havearbejde, hækkeklipning,
og vedligeholdelse af græs,
hæk, bede, træer, buske.
Belægningsarbejde

RING OG FÅ
ET TILBUD

LMC service
Luis Miguel C. Gorrin
Sønderborg Landevej 71, Adsbøl
6300 Gråsten

LMC service

Tlf. 52 23 24 42

Luis Miguel C. Gorrin
Sønderborg Landevej 71, Adsbøl
6300 - Gråsten
52 23 24 42

Ansv. redaktør

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

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

Ingrid Skovbo
Johannsen

Fotograf

Signe Svane
Kryger

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

Telefon 21 16 06 83

Telefon 21 19 02 80

Tlf. 2972 4454

Tlf. 36 95 99 36

redaktion@graastenavis.dk

isj@graastenavis.dk

Mobil
40 63 36 24

ssk@graastenavis.dk

graasten-avis@graphos.dk

Gunnar Hattesen
Højmark 5, Rinkenæs
6300 Gråsten

Mediechef

Reporter
Tove Hansen

Grafisk
arbejde

Graphos Grafisk
Industrial
Produktion
www.graphos.dk
Susana Calderón

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

Bogholder

Adm.
medarbejder

Telefon 51 51 94 13

Telefon 61 44 07 80

bogholder@graastenavis.dk

baj@graastenavis.dk

Jette Nørlund Pedersen

Bettina A.Jessen
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HUSK FARS DAGSøndag den 5. juni
GLÆD SVIGERFAR, BONUSFAR, FARFAR, MORFAR,
BEDSTEFAR ELLER BARE FAR
FRIT
VALG

POLO T-SHIRTS

POLO T-SHIRTS

Kæmpe udvalg

PR. STK. 300,NU 2 STK.

Mange farvevarianter
Normalpris 300,-

SPAR
33%

500,-

NU

200,FRIT
VALG

POLO T-SHIRTS,
SKJORTE
ELLER SHORTS
NU 2 STK.

T-SHIRTS
NU

200,-

400,-

Kæmpe udvalg

500,-

SPAR
33%

Normalpris 300,-

NU

T-SHIRTS

PR. STK. 300,FRIT
VALG

SKJORTE, POLO
ELLER SHORTS

NU

150,-

CHINOS
SHORTS MED
STRETCH
NU

400,-

FRIT
VALG

TIGHTS
FRIT
VALG

POLO ELLER SHORTS

TIGHTS

1 STK. 300,-

Mange varianter

2 STK.
ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER

NU

Mandag
- torsdag
.......... 9.30-17.30
9.30 - 17.30
Mandag-torsdag
............
Fredag
...........................
9.30 - 18.00
Fredag ........................... 9.30-18.00
Lørdag
...........................
9.00 - 16.00
Lørdag ........................... 9.00-14.00
Søndag
........................
10.00
- 15.00
Søndag .......................... 10.00-14.00

500,-

2 PAR

Gråsten

100,-

100,SKJORTER
ELLER SHORTS
1 STK. 300,2 STK.

500,-

Slotsgade 7• 6300 Gråsten
Tlf.: 74 65 30 31 • www.toejeksperten.dk

GRUNDLOVSFEST
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I ULSNÆS CENTRET 3. og 4. juni

Rekordmange oldtimerbiler i Gråsten
455252

455252

Publikum nød at gå rundt på pladsen og se de flotte biler, som er holdt i god stand.


Foto Søren Gülck

Af Søren Gülck

Det 26. oldtimerløb i
Gråsten samlede 1.100
veteranbiler, motorcykler

og traktorer. Det var ny
rekord.
Oldtimerløbet slog atter
fast, at det er Danmarks
største træf på hjul.
På ringriderpladsen

væltede det ind med biler
og mennesker, og godt 100
oldtimermodeller var der
simpelthen ikke plads til. 

Velkommen til

Reception
GRUNDLOVSFEST
hos Flügger Gråsten

Kom og vær med til at fejre at “Huset Ras” står
færdig med både café og blomsterbutik

Fx 10 ltr.
Flügger
Sandplast LH

til alle klub-medlemmer

Før kr 329,-

til alle klub-medlemmer

263,-

NU kr.

Fx 3 ltr.
Flutex 5

før fra kr. 419,NU kr.

335,-

Mandag den 6. juni
kl. 15.00-18.00
i anledning af åbningen

20%

på al væv, spartel og
filt ved samtidig køb af
min. 3 ltr. vægmaling

Det vil glæde os at se familie, venner, forretningsforbindelser samt alle
der er interesserede i at se og opleve det flotte og færdige resultat
Efterfølgende åbent til kl. 20.00

ÅBNINGSTIDER
Åbent alle ugen
s da
fra kl. 11.00-20 ge
.00

Fx Flügger
forbeh. Glasvæv
Før kr. 20,95

17,-

NU kr.
pr. m2

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
Tilbuddet forudsætter medlemskab af Flügger farver klub og gælder den 31.5 – 30.6

Malermester Klaus Blaske Nielsen
Sundsnæs
6 C Klaus Blaske Nielsen
Malermester
6300
Gråsten
Sundsnæs
6C
Tlf.
74Gråsten
65 02 42
6300
Åbent
Tlf. 74 man-tor
65 02 429-17.30, fre 9-18, lør
Åbent man-tor 9-17.30, fre 9-18, lør

Nygade 13 • Tlf. 74 65 17 48 • www.husetras.dk
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Grundlovsfest
t
e
r
t
n
e
C
s
i Ulsnæ

Fredag den 3. juni
Kl. 12.00 ......... Salg af pølser, øl, popcorn og slush
ice ved Center Pubben
Kl. 15.00 ......... GRÅSTEN ROCK
Elever og lærere fra Gråsten Skole
dyster om Den Grå Sten
Kl. 15.00 ......... Salon M laver ansigtsmaling og farver
håret på alle friske piger og drenge
Kl. 17.30 ......... Vinderen af Den Grå Sten kåres

Lørdag den 4.juni

Butikkerne
har
supergode
tilbud

Kl. 9.00 - 15.00 ...........Kæmpe Kræmmer- og Loppemarked
i Ulsnæs Centret
Kl. 9.00 - 15.00 ...........Tombola og Fiskedam
ved VENNEKREDSEN Gråsten Plejecenter
Kl. 9.00 - 15.00 ...........Stort Loppemarked for børn i Ulsnæs Centret
Kl. 10.00 - 14.00 .........Salg af pølser, øl, popcorn og slush ice
ved Center Pubben
Kl. 10.30 - 11.00 .........Sønderjysk Concert Band Bandet er et orkester
med et meget iørefaldende repertoire
Pause
Kl. 11.30 - 12.00 .........Sønderjysk Concert Band

Vel mødt til et par festlige dage
Vi glæder os til at se jer
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Heldagstur til

Helgoland

Peder Damgaard får
nyt job
Peder Damgaard er ny
direktør i BoligSyd.
Arkivfoto

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.

Af Gunnar Hattesen

AFGANG FRA

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

Ole Holm Kontor- og Butikstilbehør
Søndre Landevej 39 • 6400 Søndeborg
post@oholm.dk • Tlf. 21 49 42 60
LAGER & RESTSALG PÅ KONGEVEJ 26 · 6300 GRÅSTEN

BovAvis

PRINTER

695,-

kr.
+ 1 pk. kopipapir. Inkl. moms

ÅBEN HVER FREDAG 15.00-18.00

Den tidligere mangeårige forstander på Gråsten
Landbrugsskole, Peder
Damgaard, er tiltrådt
som ny direktør for boligforeningen BoligSyd i
Aabenraa, der administrerer
2.100 boliger.
"Aabenraa går en spændende fremtid i møde. Der
kommer mange nye mennesker til byen i de kommende
år, og vi skal være klar til at
tage imod dem alle", siger
Peder Damgaard, som i fire
år var direktør for Gråsten
Andelsboligforening.
Han får det overordnede
ansvar for den daglige drift
og for at sikre, at alt kører,
som det skal.
BoligSyd beskæftiger 30
ansatte. 

MÅNEDSMENU JUNI
MENU 4 RETTER
kr.

589,Pris pr. couvert
HUSK at
bestille bord

Benniksgaard A la Carte
Forret

Variation af ærter med rygeost og sprød serrano

Mellemret

Smørbagt havtaske m puré og crudité af grønne og hvide asparges

Hovedret

Grillet ribeye m. hjemmelavede pommes frites, cognacsauce og garniture

Dessert

Variation af jordbær med hvid chokolade og mynte

Sejrsvej 101, Rinkenæs · 6300 Gråsten · www.benniksgaardhotel.dk
info@benniksgaardhotel.dk · Telefon 74 65 09 49

Sundsnæs 4
6300 Gråsten
www.Meddo.dk
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HUSK! Fars dag 5. juni
Søndag åben kl. 10 - 14

PÅ MÆRKERNE
WWW.MR.DK

SHORTS

SKJORTE

299,-

199,-

SHORTS

299,T-SHIRT
FARS DAGS PRIS

299,-

POLO
FRIT VALG

199,-

T-SHIRT
PR. STK.

100,POLO

299,-

FARS DAG
SKJORTE/SHORTS
FRIT VALG

299,-

POLO
FRIT VALG

199,-

Schmidt & Dreehsen

Nygade 7 – 6300 Gråsten – Telefon 74 65 09 86

12

16
20
r
be
em
pt
se
1.
st
ne
se
es
nt
he
al
sk
og
Tilbuddene gælder hele juni måned
GråstenDeal

Grås

Storkøbspakke

3 kg frisk hakket oksekød 10-12 %

tenD

eal

pakket i poser af 1 kg

3 kg frisk hakket svinekød 10-12 %
pakket i poser af 1 kg

3 kg hjemmelavet medister
pakket i poser af 1 kg

Spar 251,-

PRIS

Juni menu
FORRET
Tunmousse med salat og
dressing samt flutes

Pølsebord

HOVEDRET
Herregårdsbøf med
bearnaisesauce,
bønner og
kartoffelbåde

Rullepølse med løg og sky
Skinke med italiensk salat og asparges
Roastbeef med remoulade og ristet løg
½ æg med rejer
Frokostsalat med mayonnaise og løg

DESSERT
Chokolademousse

Sælges kun i portioner á 6 kuverter
Pr. kuvert kr. 41,50“

Sælges kun i portioner
á 6 kuverter.
Pr. kuvert kr. 69-

6 KUVERTER

Spar 48%

414,-

Spar 51%

6 KUVERTER

249,-
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Husk skal bestilles

GRÅSTEN

enDeal

Gråst

349,-

GråstenDeal

bevis

Ulsnæs 10 · 6300 Gråsten · Tlf. 73 65 26 00
Delikatessen · Tlf. 73 65 26 09
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Hverdage: 7:00-17:30

Trælast

Byggemarked

Hverdage: 7:00-17:30

Hverdage: 7:00-17:30

Lørdag: 9:00-13:00

FARSDAG GAVEN FINDER
DU I BYGMA GRÅSTEN
Skarp
pris

SPAR

150,18 V SLAG - BORE-/
SKRUEMASKINE DHP453RF

• Stærk 2-gear maskine
• Luftkølet lynlader • Ladetid:
22 min. • Borepatron kapacitet:
1,5-13 mm • Vægt: 1,9 kg
• Levers inkl. 1 x Li-ion batterier
3,0 AH, lader og kuffert
• Normalpris: 1.899,-

449

95

495,-

GRÆSTRIMMER RLT6030

• 600 W • Klippebredde: 30 cm
• Teleskophåndtag
• Normalpris: 599,95

18 V AKKU BAJONETSAV RRS1801M

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

SPAR

904,-

995,-

Skarp
pris
SPAR

150,-

49995

6995

18 V STIKSAV R18JS-0

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

54995
HÆKKEKLIPPER RHT5555RS

SPAR

30,-

BØRSTE TREKANTET

• 550 W • 55 cm diamantslebet præcisionssværd
• Grenkapacitet: 26 mm • Normalpris: 699,95

• 53 cm • Stål • Grillbørste
med tre sider, gør det let at
vedligeholde din grillrist
• Normalpris: 99,95

Skarp
pris

39995

599

95

SPAR

179,-

18 V AKKU RUNDSAV RWSL1801M

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

18 V BORE-/SKRUEMASKINE RCD18022L
• Omdr./min.: 0-440/0-1600 • Kapacitet træ/
metal: 38/13 mm • Leveres inkl. 2 batterier
• Variabel hastighed • 2 gear
• Normalpris: 1399,BOR- OG BITSSÆT RAK46MIX

• 46 dele • 3 x murbor, 11 x HSS metalbor, 31 x
25 mm bits samt magnetisk bitsholder
• Normalpris: 269,95

STEGETERMOMETER

DIGITAL DUAL
• Fjernbetjent stegetermometer med to følere, så du kan
måle temperaturen i to stykker
kød samtidigt
• Normalpris: 579,-

Tilbudende gælder til og med lørdag den 4. juni
INKL. BOR/BITSSÆT

1095,-

SPAR

574,-
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Nu skal oliefyret altså definitivt ud
Af Louise Johnsen

Familien Dunker ønsker
at bidrage til reduktion
af CO2-udslippet og
også spare på energien
i familiens dagligdag i
det ældre hus i Gråsten.

LEJLIGHED
UDLEJES
Centralt beliggende i Gråsten,
50 m2, udlejes til rolig lejer uden
husdyr og børn.
Husleje kr. 2600,- plus forbrug.

HENVENDELSE
TLF. 7465 2653

Efter en energivejledning
fra ZERObolig føler Jochen
Dunker sig langt bedre
rustet til at skille sig af
med oliefyret og finde nye
energirigtige veje.
Jochen og Heike Dunker
bor i en ældre villa beliggende i Gråsten. Igennem
flere år er boligen blevet
renoveret med omtanke for
energibesparelser og nu er
tiden kommet til at skille
sig helt af med oliefyret,
selvom det faktisk slet ikke
har været i brug de sidste
tre år.

LEJLIGHED I RINKENÆS
på 33 m2 i Sandager, Rinkenæs udlejes
Husleje kr 2.800,00 pr måned + forbrug
Ikke ryger

HENVENDELSE PÅ 6089 8475

LEJLIGHED I RINKENÆS
2-værelses lejlighed udlejes, 48 kvm,
eget køkken og badeværelse. Adgang til cykelskur,
parkeringsplads og eget kælderrum.
Husleje 3.600 kr. incl. faste udgifter. Husdyr ikke tilladt.

HENVENDELSE TLF. 2177 7318

"Vi har fået skiftet vinduerne, hulmursisoleret,
lagt ny loftsisolering og fået
nyt tag på for ni år siden,"
fortæller Jochen Dunker.
Han fortsætter: "Al belysning i huset er udskiftet
til LED belysning, så vi er
med langt hen ad vejen.
Men jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal forholde mig,
når jeg gerne vil skrotte det
gamle oliefyr og erstatte
det med en CO2-neutral
løsning i en ny tilbygning.
Derfor kontaktede jeg
ZERObolig og bestilte en
energivejledning."

"Huset er på 100 m2 og
kan sagtens opvarmes af
pilleovnen i stuen, men det
ville ikke have kunnet lade
sig gøre, hvis vi ikke havde
fået styr på isoleringen
i hulmuren og på loftet.
Derfor skal man huske
husets isoleringsstand,
inden man kaster sig ud i
installering af ny varmekilde," siger Jochen Dunker
og tilføjer:
"Nu vil vi gerne rive vores
gamle udhus ned og etablere et nyt med badeværelse
og bryggers, men så skal
oliefyret altså definitivt ud."

Begejstret energivejleder
Jochen Dunker havde
så mange spørgsmål til,
hvordan et nyt udhus kan
opvarmes. Og disse fik han
besvaret af energivejleder
Charlie Lemtorp under
dennes besøg i boligen.
Jochen Dunker var glad
og overrasket over den begejstring Charlie Lemtorp
udviste for de energibesparelser der allerede er
foretaget.
"Familien Dunker har
gjort rigtig mange energirigtige ting, det kan jo ses
på deres forbrug. At der

er tilskud at søge til deres
kommende tilbygning
vidste de ikke, men det ved
de nu," fortæller Charlie
Lemtorp efter besøget i
Gråsten. 
FAKTA
Huset er 100 m2 og i 2016
lød varmeregningen alt i
alt på 4000 kr. hos familien Dunker.
Oliefyret ryger ud sammen med den nye tilbygning og familien Dunkers
ønske er at kunne sætte
solceller op, så solen sammen med pilleovnen
kan opvarme den nye
tilbygning.

Ny varmekilde
Familien Dunker har
foretaget energirenovering
i flere etaper, og for tre år
siden installerede de en pilleovn i stuen, der er koblet
til radiatorerne på første
sal. Derved har oliefyret
udtjent sig selv, og har ikke
været tændt i tre år.
Heike og Jochen Dunker
foran deres hus i Alnor

Kom til åbning af
Strikkeriet

Hår  Mode  Hudpleje

Vi har ÅBENT HELE SOMMEREN Fredag den 3. juni kl. 10.00
i Nygade 11, Gråsten

Reception kl. 14.00-16.00

Bine
Sanne

Susanne
Stine

WORKSHOP
Lørdag den 18. juni kl. 14-17

viser Dorte Danscher, hvordan man
strikker Fair Isle

Bine
uge 28, 29 og 33
Stine
uge 29 - 30

FERIEPLAN

Åbningstider

Susanne 15-16 juli
Ferie senere på sommeren

3. juni til 18. juni
Mandag-fredag
kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-13.00

Sanne
uge 26 - 27 - 28

God sommer og på gensyn
Nygade 9, Gråsten  Telefon 7465 0670  www.salon-sanne.dk

Annette Jørgensen • Tlf. 4254 6770
Strikkeriet@mail.dk

Efter 20. juni
Mandag-tirsdag Lukket
Onsdag-torsdag
kl.15.30-17.30
Fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-13.00
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Hverdage: 7:00-17:30

Lørdag: 9:00-13:00

Yunik
træbeskyttelse
9,1ltr vandbaseret.
Velegnet til farveskift.
Holdbarhed op til 14 år.
Kan tones i mange farver

Før 1099,-

699

95
Kosan
gas
flaske kg
1
1
10 el.

95

19T9NINGS-

OMBY IS
PR

RYOBI GRÆSTRIMMER
RLT3525S. 350w. 25cm
klippebredde
Før 319,95

24995

RYOBI HÆKKEKLIPPER
RHT5555RS. 550w. Sværdlængde
55cm. grenkapacitet 26mm.
Drejelig håndtag
Før 699,95

54995

COOK IT GASGRILL
m/4 rustfri brændere &
sideblus. 3 rustfri grillriste.
Indbygget termometer i låg.
Grillareal 67x42,5cm
Før 2799,-

1999,Tilbudende gælder til og med lørdag den 4. juni

WEBER
GRILLBRIKETTER
8 kg
Før 129,95

9995

UKRUDTSBRÆNDER
Proff. Incl. Vogn m/
luftgummihjul
Excl. gasflaske
Før 799,95

39995
16X100MM
HEGNSBRÆDDER
imprægneret længder:
180-210-240cm

PR. METER

195

Bygningskonstruktør
Murermester
og aut. kloakmester

Din lokale håndværker

16

Tørsbøl Byg

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

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

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

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

Husk håndværkerfradraget
Ring eller mail
Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud
Kontakt os på tlf. 21 42 15 08
mail: bauen.mit.thiel@gmail.com
Se hvad vi laver på www.bauen-mit-thiel.blogspot.de

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

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

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

Annonce.indd 1

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

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

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

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

Hvis din bil
kunne vælge

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

Reparation og service
af alle bilmærker

Alt malerarbejde udføres
Kvalitet til tiden

Kioskvarer og gaveartikler
mv.

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

Bent Christensen
Tømrer- & snedkerforretning ApS

Gisselmann

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

EK el -service
aut. el-installatør

INDUSTRI · LANDBRUG · BOLIG
TELE OG DATA INSTALLATIONER
HVIDEVARESERVICE

Hans Henrik Fischer

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

Tlf. 74 44 07 86 · Mobil 40 29 99 50

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

Ringgade 3 - 6300 Gråsten
Telefon 7463 0800

Mølmark 13 · 6310 Broager
www.ek-el.dk

www.fischer-advokatfirma.com
alt el-arbejde til
konkurrencedygtige priser

www.el-teknik.dk

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

Skovbøl El-Service

Gråsten
Vinduespolering
og Rengøring
kommer også i Padborg og Tinglev

Tlf. 74 65 09 16

v/stærkstrømsingeniør og aut. el-installatør

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

Aut. El-installatør og Stærkstrømstekniker
E’ Handymand fra Ketting

André Andersen
Mobil 21 55 64 72

28-01

100412

v. Lars Festersen

Per Krogh
Mobil 21 43 00 14

Morten Christensen
Ramserl, Ketting
6440 Augustenborg
mobil nr.: 2533 2182

Bomhusvej 13A 6300 Gråsten  Tlf. 21 55 64 70

e-mail: macjoy@bbsyd.dk

Flemming-Mikael Jensen
Vandtårnsvej 15
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 40 60
Bil. 51 26 65 99
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Kromand på Alnor Kro er død, 66 år

Kenneth Sonnichsen blev
født d. 19 maj 1949 på et
nonnehospital i Brooklyn,
New York, hvor hans forældre Holger og Ellen var
på ferie. På grund af moderens sygdom vendte de
tilbage til Danmark, hvor
faderen købte Mommark
Færgegård på Als.
Kenneth og hans brødre
blev sendt på kostskole i
Ringe på Fyn, og var derfor
kun hjemme i weekender
og ferier, hvor han hjalp til
i køkkenet og som piccolo.
Han har flere gange sovet i
et badekar, fordi alle værelserne var optaget.
Som 15-årig blev Kenneth
Sonnichsen sendt til
Købehavn, hvor hans far
havde fundet en læreplads
på ”La Rotisseire Frascati”.

18 år gammel blev han udlært som kok, og fastansat.
Dette var ikke noget man
normalt gjorde på Frascati.
I mellemtiden var
Mommark Færgegård
blevet solgt til staten, og
faderen åbnede ”See In”
i Egernsund. Det er her
Kenneth, ved et bal mødte
Bente. Han følger Bente
hjem, og Bente siger ”Tak
for i aften” og skynder sig
ind, Han står forsmået på
fortovet.
Men de blev gift i Gråsten
Slotskirke i 1970. I ægteskabet voksede tre børn op,
Tina, Henrik og Lasse.
Kenneth havde forskellige
job som køkkenchef eller
kok rundt i landet. Blandt
andet på Hotel Aulum
Kro og Filskov Kro. I 1987
byggede de Roslev Kro
og de flyttede til Salling,
i 1990 gik forretningen
konkurs og familien flyttede til Sønderjylland, hvor
de hele sommeren boede
i campingvogn, som efter

4 dage til

Kenneths udsagn var ”den
bedste tid”.
Alnor Kro
I 1991 købte Bente og
Kenneth Sonnichsen Alnor
Kro, som var en lille forretning med tid til at læse avis,
troede de. Forretningen
blev en succes med
Danmarks ukronede bedste
kok med mottoet ”Jeg er
kok af Guds nåde”. Henrik
kom i lære som kok, og
Tina som er udlært tjener,
blev ansat. Lasse hjalp til i
køkkenet. Forretningen gik
strygende i mange år, men
ryggen og helbredet kom i
vejen, og der måtte skrues
ned for tempoet. I 2013
valgte de at lukke kroen, og
gik på efterløn og flyttede
til Egernsund.
Familien betød utrolig
meget for Kenneth.
Søndage med bakskuld på
grillen og en kaffepunch,
familiehygge, børnebørnene, børn og svigerbørn,
var det bedste han vidste.

Han nød at komme til
Fanø, og gense sin mors hus
og genopleve gode minder,
og hvert 2. år at deltage i
slægtsfesten i Sønderho.
Han havde et ukuelig
humør, en masse historier
og en uendelig viden. Han
elskede sine hunde. Og
hvad han ikke alt kunne
fortælle om kostskoleliv,
barndommen i Mommark
og Sønderho, om rav, fiskeri
og om hans unge dage i
København. 

Den tidligere kromand på
Alnor Kro, Kenneth
Sonnichsen, blev 66 år.
Arkivfoto

6. - 9. juli

Dresden
og Prag
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.

foto
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3. dag. Vi kører en heldagstur til Prag, som også kaldes Den gyldne Stad. Vi ser Karlsbroen,
den flotte markedsplads og der bliver mulighed for at gå shopping i Prags gader.

8 stk. Hotwings
4 stk. Pølser
4 stk. Minutsteaks

lag

s
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I alt

150,-

4. dag. Efter morgenmad kører vi over Magdeburg, videre til Hannover,
og vi spiser frokost undervejs på en kro på en vej mod Hamborg.
Pris kr. 3450,- som inkluderer halvpension, godt hotel, sejltur på Elben,
alle udflugter og entréer. Tillæg for enkeltværelse kr. 300,-

Vælg selv mellem forskellige pølser og marinader

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis
Teknisk rejsearrangør er Quorps Busser. Rejsegarantifonden nr. 2465

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbudene gælder i uge 22

Danmarks ukronede bedste kok,
Kenneth Sonnichsen,
Egernsund, er gået bort
den 28. maj 2016, på
Odense Sygehus, 66 år.

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
G.F. Uge 22.indd 1

26-05-2016 11:30:36
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Egernsund får Oldtimerprisen

TILLYKKE

Lions Club BroagerGråstens uddelte lørdag
aften Oldtimerprisen på
50.000 kroner.

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

Blandt 10 indstillinger
besluttede et enigt udvalg
for Oldtimerprisen, at hele
beløbet på 50.000 kroner
skulle gå til Egernsund
Gamle Skole.
"Det har vi gjort, fordi
vi gerne vil bakke op om
et lokalt initiativ, der inddrager og tilgodeser mange
mennesker.
De folk der står bag,

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
afleveres i Gråsten Avis postkasse i Ulsnæs Centret.

har formået at få rigtig
meget ud af forholdsvis små
midler, som har været til
rådighed.
Nu vil vi gerne give en
håndsrækning, så de sidste
detaljer kan færdiggøres",
sagde formand for udvalget, Per Rosenberg i sin
begrundelse.

Per Rosenberg lagde
vægt på, at folkene bag
Egernsund Gamle Skole
kæmper hårdt for at
etablere et sted, hvor folk
fra området kan mødes
og holde fest, høre musik
og især hvor foreningslivet
har gode rammer til

afholdelse af møder og
andre arrangementer.
"Oldtimerprisen 2016
er et skulderklap til
Egernsund Gamle Skole
og de ildsjæle, som stå bag
dette lokale initiativ
til gavn for byens borgere
og foreninger", sagde Per
Rosenberg. 

Formand for udvalget for
Oldtimerprisen,PerRosenberg,
overrækker Oldtimerprisen
på 50.000 kr. til Viggo
Matthiesen, som modtog
prisen på vegne de frivillige
kræfter bag Egernsund Skole
ved Oldtimerfesten lørdag
aften i Gråsten.

Hurra
Tillykke Mikkel den 1. juni
10 glade år sammen med dig
Ønskes af Bedste
og Morfar



Foto Søren Gülck

Det lille Teater, Gråsten

FODBOLD
– live

Det lille Teater, Gråsten

1972-2016 44 år med teater

1972-2016 44 år med teater

”ELVIS”

”Junglebogen”

Søndag den 5. juni 18.00

MAD-MUSIK-TEATER

Forfatter R. Kipling
Dramatikker: Christian Eiming
Instruktør:
Kristina Asmussen Gude-Hansen

GB (SERIE 3) –
AABENRAA BK (SERIE 2)

En forestilling om livet!

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

Lørdag den 18. juni kl. 15.00
Søndag den 19. juni kl. 15.00
Mandag den 20. juni kl. 19.00
Tirsdag den 21. juni kl. 19.00
Onsdag den 22. juni kl. 19.00

ADSBØL KIRKE

Søndag den 5. juni. Ingen gudstjeneste

BROAGER KIRKE

Søndag den 5. juni kl. 10.30
ved Marie Hammer

Søndag den 5. juni kl. 10.30
ved Stefan Klit Søndergaard. Grundlovsdag

Tirsdag den 31. maj kl. 19.00
Øvrige kampe:

Torsdag den 2. juni kl.19.00
Lørdag den 4. juni kl. 15.45
Mandag den 6. juni kl. 18.30

GUDSTJENESTER

EGERNSUND KIRKE

Søndag den 5. juni. Ingen gudstjeneste

DBU LANDSPOKAL

Sommerspillet er på vores udendørs scene
Billetbestilling på tlf. 74 65 37 67
eller www.lilleteater.dk

GRÅSTEN SLOTSKIRKE

Søndag den 5. juni kl. 10.00
ved Niels Refskou. Grundlovsfest

SERIE 3 – BOV IF

Ingen gudstjeneste

KVÆRS KIRKE

NYBØL KIRKE

RINKENÆS KIRKE

Søndag den 5. juni kl. 9.00
ved Vibeke von Oldenburg

VESTER SOTTRUP KIRKE
Søndag den 5. juni kl. 10.30

U – 17 pi. Mester
SERIE 5
U – 14 dr. 1

Vojens GIE
Bov IF
- Løjt

Målaktionær nr. 14 har vundet
Gratis adgang til alle kampe
HUSK AT MELDE DIG SOM HJÆLPER TIL
SØNDERJYLLANDS CUPPEN ( 24- 26. juni)

ULLERUP KIRKE

Søndag den 5. juni kl. 10.30
ved Lis-Ann Alexandra Rotem

TYSK GUDSTJENESTE

Sonntag, 5. Juni, kein Gottesdienst
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Din lokale stenhugger
har til huse i Holbøl
Stenhugger Peter Ehlert
Møllevej 14, Holbøl • 6340 Kruså • tlf. 30 66 50 06
Besøg vores hjemmeside www.ehlert-stone.dk

Stenhuggeri

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Nicoline Lentfers ”Inas”
begravelse fra Rinkenæs gamle Kirke

Weekendåbent
efter aftale

Tak for blomster og kranse

Mindeord over Ingrid Jensen
Ingrid Jensen, Gråsten,
døde forleden 84 år.

Ingrid og jeg havde tilmeldt
og glædet os til at deltage i
en Ridderhal i Sct. Georgs
Gildet, der skulle afholdes
på Haderslev Kaserne sidste
tirsdag.
I løbet af dagen ringede
Ingrid til mig og sagde,
at hun faktisk havde det
dårligt, så hun måtte melde
fra. Ingrid meldte kun
fra, hvis det virkelig var

nødvendigt, så jeg tog selv
af sted. Det var så et voldsomt chok næste formiddag
at få beskeden om, at Ingrid
var død den samme aften.
Det kunne bare slet ikke
passe, Ingrid der altid var
frisk og klar til, hvad det
skulle være.
Ingrid har været gildebror
i Gråsten Sct. Georgs Gilde
i 48 år. Hun var en rigtig
gildebror, altid aktiv, når
noget skulle arrangeres,

mødte altid op frisk og
glad.
Hun var en rigtig gæv
pige, som vi komme til
at savne rigtig meget, der
bliver virkeligt et stort tomt
rum i gildet, efter hun ikke
er der mere. Vi der sad i
gruppe med Ingrid, har
haft adskillige dejlige og
frugtbare timer med Ingrid.
Det er ikke kun Sct.
Georgs Gildet, der skal
undvære Ingrid. Hun var

også aktiv i Alnor-Gråsten
Aftenskoles bestyrelse og i
bestyrelsen for Rinkenæs
Svømmeforening. Der vil
hun også blive et stort savn,
hvilket hun også vil blive
for sin familie og for Hans
Peter, som vi tænker meget
på.
TAK for alt Ingrid, vi vil
ære dit minde.
Ulla Larsen
Rinkenæs.

Dødsfald
Et kendt ansigt i
Gråsten er ikke mere
Lis Kardyb Jessen,
Rinkenæs, er død, 77 år. 

Kurt Johannes HagnMeincke, Gråsten, sov
torsdag morgen ind
efter flere måneders
sygdom.
Han blev 70 år gammel.
Meincke-familien kom til
Gråsten for mange år siden
og startede i sin tid vaskeri
i byen.
På et tidspunkt fik Kurts
forældre idéen om, at lave

Nyt
møde
Gråsten Andelsbolig
forening havde forleden
indkaldt til generalforsamling. Der var mødt

Hotel Garni og vaskeriets
tid var dermed forbi.
Hotel Garni blev senere
Hotel Egely.
Kurt Meincke blev uddannet urmager og var selvstændig igennem flere år.
Tvillingerne Casper
og Clas gik i faderens
fodspor og fik begge
urmageruddannelsen.
Kurt Meincke var kendt

for sin gavmildhed, sin
gæstfrihed og hjælpsomhed.
Han var opmærksomheden selv – hvis Kurt havde
noget, var der mange der
blev betænkt og hans dør
stod altid åben – ikke kun
for egne venner, men i lige
så høj grad for sønnernes
venner.
Kurts familie og børnebørnenes færden blev fulgt
med interesse og stolthed. 

150 mennesker op, men
generalforsamlingen blev
erklæret ugyldig.
Det skyldes, at der i
vedtægterne står, at dagsordenen skal vedlægges
indkaldelsen i ugeavisen.
Det var den ikke.
Formand for GAB, Bente

Damkjær, beklagede og
indrømmede, at det var en
fejl. 

Dødsfald
Britta Snejbjerg Holm,
Gråsten, er død, 65 år. 

Bedemand Alice Tørøk
Eksamineret bedemand

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

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

Bedemand Alice Tørøk

Gråsten og Adsbøl · Kontakt 7178 7622

Dødsfald
Nicoline Lentfer,
Rinkenæs, er død, 88 år. 

Dødsfald

En stor tak til Dalsmark Plejecenter
for god og kærlig pleje
Tak til bedemand Kaj Mikkelsen
og sognepræst Marianne Østergaard
Christa, Albert og Birthe

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

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

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

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

Ingrid Maria Christine
Jensen, Gråsten, er død, 84
år. 

– Gitte og Steen Kristensen

Vores allesammens kære

Kurt Thomsen
* 4. august 1954
er stille sovet ind
Egernsund, Skovparken
den 27. maj 2016
Familien
Bisættelsen har
fundet sted i stilhed

Gitte J.J. Kristensen

Steen Kristensen

Eksamineret bedemand

Eksamineret bedemand

Guderup
Broager
Nordborg

Bakken 23
Kirkegade 2
Storegade 39

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

Als- &
Broager-Sundeved Begravelsesforretning
v/ Steen Kristensen

v/ Steen Kristensen

www.als-begravelse.dk
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KVÆRS/TØRSBØL UIF’S

SPORTSFEST
2. - 4. JUNI
Strikkeriet er ny garnbutik i Gråsten

Af Gunnar Hattesen

54-årige Annette
Jørgensen åbner fredag
den 3. juni garnbutikken Strikkeriet i Nygade
11 i Gråsten.
”Det er en stor drøm,
som går i opfyldelse”,
siger Annette Jørgensen,
som strikker hver dag, og
strikker bluser, halskæder,
ponchoer og karklude ud af
garnnøglerne.
”Det ligger i generne, at
jeg kan lide at strikke. Det

har jeg gjort lige siden jeg
var en lille pige”, husker
Annette Jørgensen.
Moderen, Margrethe
Clausen, Vester Sottrup,
havde i mange år en garnbutik i Augustenborg.
Annet Jørgensen deltog i
2014 i TV Syds programserie ”Den store Strikkedyst”,
hvor hun kom i finalen og
blev nummer 2.
”Jeg vil gerne give gode
råd til strikkeprojekter, og
vil hen over året invitere til
workshops og strikkecafé”,

Vi ønsker Kværs en
god sportsfest

Søndertoft 16 -18 · Kværs
Tlf. 88 70 59 70 · heb@hedegaard-as.dk
Åbningstider: Man-fre 7.30-17.00 / Lør 9.00-14.00

VI HAR TRAVLT
Ønsker God Sportsfest
Dansk Autohjælp Gråsten A/S
Kværsgade 15-17, 6300 Gråsten, Tlf. 7465 9444

fortæller Annette Jørgensen,
som bor i Avnbøl.
I garnbutikken vil hun
sælge økologisk garn fra
England og ting til strikning og hækling.
Garnbutikken vil hun
passe ved siden af sit arbejde på slagteriet i Blans,
hvor hun er arbejdsstudietekniker i produktionen. 
Annette Jørgensen åbner
fredag den 3. juni Strikkeriet
på Nygade 11 i Gråsten. Der
er reception fra 14-16.


Fotos Tove Hansen

Ønsker God
Sportsfest
Kværsgade 18 . Kværs . 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 90 71 . Fax: 74 65 90 75
kontor@unghanen.dk www.unghanen.dk

Ønsker God Sportsfest

Tørsbøl Byg
Kontakt os på tlf. 21 42 15 08
mail: bauen.mit.thiel@gmail.com

Ønsker God Sportsfest

Kværsløkke 8 · 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 92 46 · Fax 7465 9146
www.ktmaskiner.dk · info@ktmaskiner.dk

Vi ønsker
God Sportsfest
v/Ole Lorenzen
Søndertoft 27, Kværs · 6300 Gråsten
74 65 92 44 / 22 31 60 89 · K-A-V@mail.dk

Broager

Broager-borgere gør klar til
fælles medborgerhus
AF Kristian Pallesen

Siden oktober 2014 har
en projektgruppe af
frivillige i Broager sammen med Sønderborg
Kommune lagt planer
for brugen af det gamle
rådhus i Broager til et
kommende medborgerhus med en indretning
der tilgodeser foreninger, interessegrupper,
organisationer, hobbyfolk og mange flere i
Broager og omegn.

har afventet den politiske
beslutning omkring biblioteket. Biblioteket forbliver i
de nuværende lokaler, så nu
har projektgruppen valgt
en smal styregruppe, som
bliver bindeled til kommunens arbejde i efteråret
med at ombygge det tidligere rådhus, fortæller Erik
Krogh. Han er koordinator
og talsperson for de mange

indvielse i februar-marts
2017", fortæller Erik
Krogh, som koordinerer
arbejdet.
"Et enigt byråd sagde ja
til projektet i oktober sidste
år. Vi er blevet forsinket
nogle måneder, fordi vi

Erik Krogh koordinerer
arbejdet med
medborgerhuset. Arkivfoto

"Selv om ombygningen
er forsinket, håber vi på

frivillige, som allerede nu er
engageret i projektet.
"Heldigvis har vi fået bred
tilslutning fra de foreninger
og interessegrupper, som
bliver de fremtidige brugere af medborgerhuset.
Kommunen har støttet os
med nødvendig viden om
organiseringen af arbejdet,
og kommunen tilrettelægger ombygningen. Selv skal
vi skaffe penge til inventaret, så vi håber på stor
velvillighed fra det lokale
erhvervsliv og fonde, som
sædvanligvis ser positivt
på projekter, der fremmer
livskvalitet og det sociale

Dejligt at være selvstændig
Christian Olsen har købt
firmabil, og ser tilbage på det
første år med tilfredshed.

Af Gunnar Hattesen

For et år siden startede 29-årige Christian
Olsen sit eget håndværkerfirma, Broager Blik,
som har adresse på
sig i alle former for inddækSmedevej 8 i Broager.

Ingeborg Marie Eriksen,
Egernsund, er død, 88 år. 

T-SHIRTS
BISON

Medlemstilbud
2 STK. NU

Tilbuddene gælder fra d. 29/8 og så længe lager haves. Alle priser er maximalpriser incl. moms.

Vi byder på
er
ringriderpøls
og lidt
til halsen

EGERNSUND
T-SHIRTS
BISON
PENSIONISTFORENING
MANGE FORSKELLIGE
FARVER OG PRINTS
PR. STK. FØR 150,-

Broager Blik
fejrer 1 års fødselsdag
onsdag 1. juni kl. 12.00

150,-

FERIETUR TIL RHINEN

MANGE FORSKELLIGE
FARVER OG PRINTS
PR. STK. FØR 150,-

2 STK. NU

den 5. til den 8. september
T-SHIRTS
med halvpension. BISON

MANGE FORSKELLIGE
FARVER OG PRINTS

PR. STK. FØR 150,Pris i dobbelt værelse kr. 2800,00
2 STK. NU 150,Tillæg enkelt værelse kr. 300,00

Udflugter: Sejltur på Rhinen -Loreley klippen - Koblenz
- Deutches Eck Fabrikken Asbach Uralt - Rüdesheim.
Sidste tilmelding den 10. juni 2016 til Else Clausen
tlf. 74 442340 eller Kaj Andersen tlf. 29 360401
Beløbet indbetales i Broager Sparekasse konto
nr. 9797 8840200729 eller ved tilmelding til overnævnte.
Hilsen Bestyrelsen
T-SHIRTS

Sogneeftermiddag
Torsdag den 9. juni
kl. 14 - 16
i præstegården
Vi spiller lotto
Tilmelding til
Sv. Aage: 23 98 96 36

Babysalmesang
og salmeleg

2 STK. NU

150,-

Salmer og sang

Et tilbud til dig, der er 1-3 år, sammen med en voksen.
I Dybbøl kirke tilbyder vi et fortsætterhold
for babysalmesang.
Holdet mødes 5 lørdage kl. 9.15-10.15
i Dybbøl kirke og i Kirkeladen.
Første gang er lørdag den 24. september
i Dybbøl kirke, ferie i uge 42.
Man behøver ikke have været med til babysalmesang.
Alt foregår på et niveau, hvor alle kan være med.
Babygudstjeneste lørdag den 12. november
kl. 9.45 i Broager kirke
Begge forløb afsluttes med en babygudstjeneste,
hvor hele familien er inviteret.
Jeg glæder mig til at se jer.
Hannelore
Musikpædagog og organist
Tilmelding sker til Dybbøl kirkekontor:
Mail: mpe@km.dk eller tlf. 73485543
Hvert af disse forløb koster 100 kr. inkl.
materialer og efterfølgende kaffe.

www.broagerkirke.dk

BISON

MANGE FORSKELLIGE
FARVER OG PRINTS
PR. STK. FØR 150,-

Tilbuddene gælder fra d. 29/8 og så længe lager haves. Alle priser er maximalpriser incl. moms.

Anette Boesen Nielsen,
Broager, er død, 39 år. 

En 58-årig kvinde fra
Gråsten endte forleden
oppe på et helleanlæg
midt på vejen, da hun

kom kørende på Brovej
ved Rendbjergvej ved
Egernsund. Her ramte hun
flere skilte. Ved solouheldet
skete der kun materiel
skade. 

Til dig, der har et barn mellem 2 og 12 måneder.
Kom og vær med sammen med dit barn til
salmesang, musikaktiviteter og leg.
Tilbuddet strækker sig over 8 tirsdage kl. 9.45-10.35.
Første gang tirsdag den 13. september i
Broager sognegård. Ferie i uge 42.
Medbring et lille tæppe, som baby kan ligge på.

Tilbuddene gælder fra d. 29/8 og så længe lager haves. Alle priser er maximalpriser incl. moms.

Dødsfald Dødsfald

Uheld

rådhus kan tages i brug i
februar-marts næste år. Især
brugere af Degnegårdens
og Annasmindes lokaler ser
frem til, at medborgerhuset
kan tages i brug. 

i Broager og Dybbøl kirker
Babysalmesang i Broager sognegård

ninger til kviste, gavle og
facader i zink og kobber.
Jubilæet markeret han
med åbent hus onsdag den
1. juni kl. 12 på Smedevej 8
i Broager, hvor der er lidt til
ganen og halsen. 
Tilbuddene gælder fra d. 29/8 og så længe lager haves. Alle priser er maximalpriser incl. moms.

"Det var den helt rigtige
beslutning. Jeg nyder at
være selvstændig. Jeg ville
ikke bytte det for noget
andet", siger Christian
Olsen, som har specialiseret

liv i et lokalsamfund", siger
Erik Krogh.
Han forventer stiftende generalforsamling
i oktober – og at alle
tre etager i det tidligere
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150,-
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Der var overvældende interesse for at høre om Skelde-banen.

Foto Lars Staal

103 hørte om Skelde-banen
Af Lars Staal

Der var stor interesse
for at se og høre om
Skelde-banen, der var i
funktion fra 1910-1932.
Det var Lokalhistorisk

Forening for Broagerland
som i samarbejde med
Historisk forening for
Sønderjylland forleden havde arrangeret en spændende
tur om Skelde-banens
historie fra fødsel til grav.
Der mødte 103 personer

SKELDE
GYMNASTIKFORENING

SKELDECUP

Fredag den 10. juni 2016 kl. 17.30, spilles der
fodbold turnering på Skelde stadion. I den
forbindelse vil der være musik i teltet fra kl. 21.00.
Entré er gratis.
Der kan købes pølser mv.,øl og vand til
fornuftige priser, så støt Skelde GF
I forbindelse med arrangementet er
medbragt mad samt drikkevarer ikke tiladt

SKELDELØBET

Lørdag den 11. juni 2016 kl.10.00
2-5-10 km
Startgebyr: 0-12 år = gratis
12år - opefter = kr. 50,Mødested Skelde stadion, tilmelding samt betaling på
dagen. Der vil være præmie til den 1. over målstregen
i hver kategori på kr. 300,- samt medalje til alle.

FAMILIEDAG I SKELDE
Lørdag den 11. juni kl.12.30
Pak picnickurven og mød os på Skelde stadion til
et par hyggelige timer. Vi starter med frokosten,
efterfulgt af sjov og spas. Hvis vejret tillader det,
trækker vi airtracken ud på græsplænen og svinger
rundbold battet, samt andre sjove aktiviteter.
Kl.14.00 vil der være mulighed for at deltage
i petanque spillene, samt indtage en gratis kop
kaffe/te og lækker hjemmebagt kage.

SKT. HANS I SKELDE
PÅ STADION

Torsdag den 23. juni 2016
Grillen er tændt kl.17.30. Medbring selv madvarer til formålet.
Egne drikkevarer må ikke medbringes på stadion. Øl og vand
bedes købes hos Skelde GF, så støtter man den lokale forening.
Umiddelbart efter tænder vi Skt.Hans bål så børn også har
mulighed for at være med.
ALLE ER VELKOMMEN TIL ALLE ARRANGEMENTER
Følg os på facebook: Skelde Gymnastikforening
og på www.skelde.dk

op ved Kulturhuset i
Skelde, hvor formand for
Lokalhistorisk Forening for
Broagerland, Carl Jürgen
Bock, Skeldekobbel, bød
velkommen.
Deltagerne gik i samlet
flok hen til Skelde Station
for at høre om, hvad der
havde foregået af aktiviteter

der. Der havde været kulplads, vandtårn, pakhus,
stationsbygning, 4 spor og
omløb for lokomotiverne.
Videre gik det i bus
til Dynt Station, hvor
man stadig kan ane en
smule af læsserampen og
så selvfølgelig også den
smukke stationsbygning.

Busturen fortsatte til
resterne af Broager Station,
hvor Stationskroen nu har
til huse. Næste besøg var
Skodsbøl, hvor der kun
havde været trinbræt, og videre til Nybøl Station som
lå der, hvor Dagli Brugsen
i dag ligger. Busturen sluttede i Vester Sottrup, hvor
stationen blev nedbrækket
engang sidst i 1980'erne.

Tilbage i Skelde fik de
over 100 deltagere kaffe og
lagkage hos "Nette Jensen",
og der blev vist billeder fra
banen med lokomotiver og
vogne.
Det var en rigtig hyggelig
aften, som gav et rigtig
godt overblik over banens
tid både i den tyske og
danske tid. 

Karin takker af efter 48 år
Broager Sparekasses direktør,
Lars Christensen og Karin
Gerber, til Karins afskedsreception for kollegaer.

Af Pernille J. Beck

48 års ansættelse i
samme pengeinstitut,
er der ikke mange, der
kan prale af – men
det kan Karin Gerber.
Hun har været ansat
i Broager Sparekasse
siden 1968. Og hos
Broager Sparekasse er
de stolte af, at hun er
blevet hos dem i alle
sine arbejdsår.
Når Karin takker af og
går på pension, er det
en imponerende bedrift.
Hendes kunder har haft en
stabil og dygtig rådgiver,
og kollegaerne har haft en
unik sparringspartner i
Karin, der igennem årene
har opbygget en enorm
viden og erfaring inden for
rådgivning af privatkunder.
"Når Karin går på pension, er det samtidig en

Natteliv
En 20-årig mand fra
Egernsund blev tildelt
knytnæveslag i ansigtet,
da han forleden var ude i
Sønderborgs natteliv. Der
er endnu ingen sigtet i
sagen. 

institution og kulturbærer
i Broager Sparekasse, vi må
sige farvel til. Vi kommer
til at savne hende både som
kompetent rådgiver for
vores kunder og som den
glade og givende kollega
hun har været", lyder det
fra Karins chef, Rasmus
S. Jepsen, filialdirektør i
Broager-filialen.
Fra håndskrevne
bankbøger til Mobilbank
Karin startede i Broager
Sparekasse den 1. august
1968 som elev med
realeksamen. Det var
dengang, rentetilskrivning
foregik i hånden og Broager
Sparekasse hed Broager
Spare- og Laanekasse.

Hun tog udfordringen op,
kom på sparekasseskole,
blev servicemedarbejder og
siden kunderådgiver. I en
kort årrække var hun også
souschef i filialen i Broager.
"Der har altid været
muligheder for os ansatte i
sparekassen, hvis vi havde
lyst til at prøve kræfter med
nye områder", fortæller
Karin Gerber.
I løbet af sin lange karriere, har Karin oplevet hele
skiftet i finanssektoren fra
de håndskrevne konto-bøger til nu, hvor selv underskrifter bliver klaret elektronisk, og Mobilbanken
tjekkes dagligt.
Selv om Broager
Sparekasse er et mindre

lokalt pengeinstitut, har
sparekassen altid været
godt med, når det kom til
at bruge nye teknologiske
landvindinger og ikke
mindst tilbyde sine kunder
de nye muligheder. Og
netop kundekontakten har
været en af hendes forcer.
Med godt lokalkendskab
og sit vindende væsen, har
Karin haft mange tilfredse
kunder.
"Jeg er stolt over den tillid
sparekassen har vist mig og
mine kollegaer i alle årene,
når vi har fået råderum til
at rådgive vores kunder ud
fra deres behov og ikke ud
fra sparekassens, og den
positive holdning ser ud
til at vare ved - også efter
jeg er stopper, siger Karin
Gerber.
Broager Sparekasse har
fundet gode rådgivere,
der har været klar til at
træde i Karins sted. Således
overtages hendes kunder
af en erfaren kollega, der i
nogen tid har arbejdet sammen med Karin om hendes
kundekreds. 
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SLAGTERENS
HJEMMELAVET
Grillpølser

Tingleff
kaffe Guld

Broager
Magnum is

IS
CHOKPR

25 stk

00
100

Graasten

Under
1/2 pr is

K

9 kg

00
25

Max 3 stk pr kunde

I

SPAR 30.00

2 fl á 800 gr

95
49
L

Flambé
grillbriketter

Ketchup eller
sennep

S
I
R
P
K
O
CH

E

00
16

95
89

Hørup kartoffel
spegepølse

D

3 pak

3 pk a' 500 gr

95
49

TORVEDAG FREDAG
A

T

E

S

E

N

ED
PÅ G A D E N M K
RØGE T F IS

FÆLLESSPISNING

STORT GRØNTMARKED

TIDSPUNKT: KL. 16,30-18,00
MENU: Nakkefilet stegt som vildt,
Flødekartofler, flutes og salat

PRIS: PR PORTION KR. 30,00
Billetter købes i bagerafdelingen
senest torsdag den 2. juni

Grillpølser med brød
Pr stk

V I GR IL L ER
-17
F R A K L . 11

00
10

Hoppeborg, Slush ice,
og Ansigtsmaling ved
Broager Kultur
Fra kl. 15,00

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

Flutes
Møllehjul

Mød
Kræftens Bekæmpelse

10,00
10,00

M A SSER A F R
VE
SM AGSPRØ

Mød
BUI Rock
Fra kl. 15.00
Se også SuperBrugsens udsendte avis. Tilbudene gælder til og med
lørdag den 4. juni 2016. Forbehold mod trykfejl og udsolgt

HUSK
LUKKET
GRUNOLOVSDAG
SØNDAG DEN 5. JUNI

ledag

. 9.00–13.00
24

Sundeved

32 under galgen

åde børn og voksne

Af Gunnar Hattesen

Sundeved Ringriderforening samlede lørdag 32 ryttere til ringridning i Vester
Sottrup. Konge blev Helle Thomsen med 24 ringe, Kronprins blev Thomas
Thomsen med 23 ringe og Prins blev Conni Petersen med 23 ringe.
Resultater
0-14 år
1. Julie Marcussen
14 ringe
2, Lærke Ballegård
14 ringe
3. Maria Marcussen
13 ringe
4. Mie Kock Sørensen 6 ringe
5. Camilla Blanckschøn 3 ringe

Helle Thomsen blev konge, mens Thomas Thomsen blev kronprins og Conni Petersen blev
prins.
Foto Kari Pharao

BONDEGÅRDS LOPPEMARKED
Vi skal flytte, så kom og tøm loftet

Lørdag den 4. og søndag den 5. juni kl. 10 - 15
Kirkepold 20, Ullerup

Tlf.: 2982 1259

Af Kristian Myrhøj

Selvom Grundlovsdag i

Lørdag d. 1. dec. kl. 9.00–13.00

19 ringe
19 ringe
7 ringe

40-54 år
1. Finn Thomsen
2. Rikke Dall
3. Lotte Plum
4. Kirsten Krogh
5. Jette Thomsen

23 ringe
22 ringe
21 ringe
21 ringe
20 ringe

55 år 1. Lone Petersen
19 ringe
2. Hans W. Christensen 13 ringe
3. Povl Jørgensen
13 ringe
4. Svend Hansen
7 ringe
5. Frede Clausen
7 ringe

Sottrupskov er en traditionel dag, så sker der igen en
del nyt. Der bliver masser
af liv og unge mennesker,
når der er optræden af
gymnastikbørnene “Dans,
rytme og sjov” samt konkurrencen “Den rappeste
and”.
Udover grundlovstalen vil
der også være en hel del
andre aktiviteter.
Udover gymnastikbørnene lancerer vi en helt ny
konkurrence, der har navnet “Den rappeste and”.

Hver deltager køber en
gul gummiand, der er
nummereret. Anden sættes
i vandet og den der - uden
hjælp - kommer hurtigst
over mållinjen vinder en
flot præmie.
Hele dagen leveres der
levende musik. Det står den
altid veloplagte duo Tang
& Pihl for, der er synonym
for ørehængere og sjov.
Is af høj kvalitet leveres
af fra Frydendal Ismejeri.
Desuden er der åbent

50,-

Byrådsmedlem Peter
Jørgensen (V), Nørremølle,
har meddelt Venstre i
Fredericia-kredsen, at han

TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

Lørdag den 4. juni

ikke ønsker at genopstille
til næste folketingsvalg.
"Både bestyrelsen og jeg er
enige om, at valgresultatet

Ny næstformand

Er vi klar med kaffe,
kage og saftevand
og pixibøger

Land & Fritids maskot Folmer
er hovedperson i Folmers pixibog

Torben Lei, Øster
Snogbæk, er blevet ny næstformand i LandboSyd.
Det blev besluttet
på det konstituerende

møde i bestyrelsen efter
generalforsamlingen.
Formand er Mogens Dall,
Bovrup. 



Højsvej 1, Sundeved • 6400 Sønderborg • Telefon 33 68 53 58

KONKURRENCE



Hvor mange år er Land og Fritid-kæden? ....................................
Navn: ..................................................................................................
Tlf.:.......................................................................................................
e-mail: ................................................................................................

hus og rundvisning i
Nydambåden.
Og så sælges der både øl,
vand, pølser, brød samt
kaffe og kage. 
Program
Kl. 12.00 Musik,
salg og åbent hus hos
Nydambåden.
Kl. 13.00 Grundlovstale
Kl. 13.30 Konkurrencen
“Den rappeste and”
Kl. 14.00 “Dans, rytme
og sjov” optræder

Dropper folketingskreds

Masser af gode tilbud til både børn og voksne
beklædning

fra kr.

20 ringe
19 ringe
19 ringe
18 ringe
18 ringe
18 ringe
17 ringe
15 ringe
14 ringe
14 ringe
8 ringe

Grundlovsdag i Sottrupskov

FØDSELSDAG
KOM TIL Juledag
Lagersalg på

15-24 år
1. Frederikke Isgaard
2. Maria Grau
3. Rikke Nielsen

6. Birgitte Struckmann
7. Gitte Marcussen
8. Jens Meier
9. Christina Bonefeld
10. Hans J. Haarnagel
11. Tina Holstein
12. Anja Grau
13. Charlotte Weng
14. Tina Callesen
15. Ulla Blanckschøn
16. Marlene Ballegård

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

fra sidste år ikke stod mål
med forventningerne, og
det har betydet, at jeg har
overvejet mit fortsatte kandidatur og er kommet til,
at jeg ikke ønsker at opstille
som folketingskandidat i
Fredericia-kredsen", siger
Peter Jørgensen, der blev
opstillet tre måneder før
folketingsvalget.
Det var for kort tid til at
blive kendt som Fredericiakredsens kandidat. 

Dødsfald
Jens Fr. Jensen, Blans
Nørremark, er død, 85 år. 
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Vi har posthus, tips/Lotto, GLS Pakkeshop,
Medicin afhentning fra Broager Apotek, Ok Tank

Vi fejrer en helt ny gammel kending med

20% RABAT

*

på alt i butikken
VI ÅBNER
LØRDA

DEN 4.JUN G
KL.8.30-20 I
.00

Vi har stort set lavet hele butikken om. Nyt inventar, ny indretning, nye oplevelser. Men selv om du
måske får svært ved at genkende din lokale Dagli’Brugsen, så fortvivl ikke, vi er stadig den samme. Vi
er nu blot friskere, flottere og mere tidssvarende. Velkommen indenfor i din nye Dagli’Brugsen. Vi fejrer
nyt look og vores gamle personlighed med 20% rabat på alt i butikken* lørdag d. 4. juni 2016.

TILBUDDET
GÆLDER
KUN DENN
E DAG.

Vi åbner lørdag den 4. juni kl. 8.30 - 20.00
Tilbuddet gælder kun denne dag

KONKURRENCE
Vind en kundevogn
med varer

Team Rynkeby kigger forbi kl. 11.30
Kom og få en snak

Smagsprøver
på vin, ost,
honning
og flere

Vi deler
Gratis kaffe og te
100 gratis
fra ”Vild med te”
Gratis kaffe og te
Othellolagkager ud
samt rundstykker
URRENCE
K
N
O
K
fra ”Vild med te”
fra kl. 14.00
fra 8.30-10.00
denkundevogn
in
V
samt rundstykker
medvarer Vi uddeler

fra 8.30-10.00

Mød Ok og få
GRATIS benzinkort
kl.14.00-17.00

Mød Ok og få
GRATIS
benzinkort
kl. 14.00-17.00

100 gratis
Othellolagkager
fra kl. 14.00
Vi giver en
ød
GRATIS grillpølse m. br
fra kl.11.00-14.00

GRATIS isvaffel
til alle børn
fra 14.00-16.00

Smagsprøv
er på:
vin, ost, ho
nning
og ﬂere

GRATIS isvaffel
til alle børn fra
14.00-16.00

Vi giver en
GRATIS
grillpølse m. brød
fra kl. 11.00-14.00

*De 20% fratrækkes ved kassen og gælder ikke tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, ugeblade, aviser, buskort, coop.dk-varer,
billetter, gavechecks, forudbestilt catering og vin samt andre kioskvarer, abonnementskasser og modermælkserstatning

Vester Sottrup Skolevej 18,
6400 Sønderborg ∙ Tlf.: 74 46 71 45
Åbent hver dag Mandag til Søndag 7.30 - 20.00
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Stemningen var munter i teltet lørdag aften i Vester Sottrup.

FORELØBIGT PROGRAM
FOR SÆSON 2016/2017

150 til fed byfest i
teltet i Vester Sottrup

START UGE 37
BAKKENSBRO
SKOLE

INSTRUKTØR

Crossgym

HJÆLPEINSTRUKTØR

Foto Tove Hansen

UGEDAG

TIDSPUNKT

Kari Pharao

Mandag

18.00-18.45

Yoga

Berit Petersen

Mandag

19.00-20.00

Family workout
0-6 år

Trine Holm

Tirsdag

16.30-17.30

Seniorer

Kamma Bonefeld

Onsdag

10.00-11.00

Damer
Store bolde og
elastikker

Anne Østergaard

Torsdag

18.30-19.30

Mandehørm
m. Kettelbell + TRX

Kari Pharao
Berit Petersen

Årets højdepunkt i Vester
Sottrup er "Sommersjov",
og fællesspisningen i teltet

trak 150 festglade mennesker af huse.
Der var en super stemning, der blev spist helstegt

pattegris, drukket kolde
fadøl i stride strømme og så
var publikum naturligvis
ude at få sig en svingom. 

Nærmere info senere

BLANS
- ECKERSBERG
BØRNEUNIVERS
Spring/rytme
0-3 klasse
drenge/piger

Eva S. Hinrichsen

Anna Kirstine Lei
Anne Ravn

Mandag

16.00-17.00

Megafræs
Piger og drenge
3-6 år

Lene Lindegaard

Joel Herskind
Anne Ravn
Nanna Fangel

Mandag

17.00-18.00

Forældre/
barn 0-3 år

Nicky Ravn

Søndag

10.00-11.00

NYDAMSKOLEN
Damemotion

Nete Lundt

Mandag

15.30-16.30

Familie Gymnastik
0-3 år
+ søskende

Lotte Bohsen

Mandag

16.45-17.45

”Discoholdet” for
4 kl. og opefter

Jutta Østergaard

Mandag

17.45-18.30

Crossgym

Jutta Østergaard

Tirsdag

17.45-18.30

Aerobic step

Christina A. Larsen

Piger/ drenge
4-6 årige

Instruktør mangler

Tirsdag

18.40-19.40

Lærke Rahbek Jensen
Trine Dall
Hjælper mangler

Onsdag

16.00-17.00

Spring 4 kl.
og opefter
Drenge og Piger

Jens Ravn
Jonas Lorenzen

Anne Ravn

Onsdag

17.30-19.00

SGF minimix
1.-3. kl. piger /
drenge

Hanne Lindegaard

Peter Fuchs
Christine Petersen

Torsdag

16.30-17.30

”Stram op”

Christina A. Larsen

Torsdag

17.30-18.00

Puls & styrke

Christina A. Larsen

Torsdag

18.00-19.00

Pilates

Elin Johannsen

Torsdag

19.00-20.00

Træls træning
for seje mænd

Svend Petersen

Torsdag

20.00-21.00

Dansemix & Retroaerobic / MBL

Jutta Østergaard

Søndag

11.00-12.00

Gå på alle de hold du vil for én Sæsonpris
– børn 300 kr. – voksne 400 kr. – over 65 år 300 kr.
Kunne du tænke dig at være instruktør eller hjælpeinstruktør,
så kontakt formand Jutta Østergaard tlf. 31 22 10 01
Se mere på www.sundeved-gymnastik.dk
Tilmelding og betaling kan ske fra 1. september 2016

Land & Fritid fejrer
fødselsdag
Lørdag den 4. juni,
fejrer Land & Fritid
på Højsvej 1 i Ullerup
fødselsdag.
Butikschef Anne Johansen,
er klar med kaffe, kage,
saftevand, små gaver til de
mindste og Horze-lagersalg.
Hun og kollegerne giver
samtidig gode råd til
hvordan man gør terrassen
sommerklar.
Det summer af aktivitet
i butikken på Højsvej.
Ikke alene skal butikken
gøres klar til fødselsdag,
de mange solskinsdage
i maj, har for alvor fået
kunderne til at trække i
havehandskerne. Derfor
knokler Anne Johansen for
at nå at få sommertilbud-

dene og lagersalg klar til
fødselsdagen. I anledning
af fødselsdagen afholder
Land & fritid nemlig også
et stort lagersalg fredag og
lørdag med tøj af mærket
Horze.
”Vi er i fuld gang med at
gøre klar til fødselsdagen.
I år har vi valgt at det skal
fejres med et lagersalg af
Horze-beklædning. Derfor
vil der være en masse tøj fra
både sidste års kollektioner,
men også fra dette års nye
kollektion som vi har fundet frem og sælger utroligt
billigt ”, siger butikschef
Anne Johansen
Kaffe, kage og konkurrence
Hele dagen vil butikken
byde på kaffe og kage.

Til de mindste er der
saftevand og en lille gave til
godnatlæsningen.
Land & Fritids maskot
Folmer er hovedperson i
Folmers pixibog – en børnebog om hvordan Folmer
selv fejrer fødselsdag.
Lagersalg
Både fredag og lørdag
afholder Land & Fritid
stort lagersalg med en
masse Horze-beklædning.
I anledning af fødselsdagen
sælger de ud af lækkert tøj
fra både nyeste kollektioner
og sidste års kollektion, så
alle kan mærke at der er
fest. 

Hørt i byen
200 mennesker mødte
lørdag op til ferniseringen på Den Røde Lade
på Gråsten Landbrugsskole, hvor formand for
Kultur, Borger og Fritidsudvalget, Charlotte
Riis Engelbrecht (S) åbnede kunstudstillingen
”Kunst i Gråsten”.
Udstillingen vises frem
til 12. juni fredag og lørdag kl. 13-17 og søndag
kl. 11-17.
En realklasse fra Gråsten Folke- og Realskole
mødes 11. juni for at
markere deres 50 års jubilæum. De gik ud af 3.
real i 1966. Blandt deltagerne vil være lærer Tage
Nielsen, som trofast har
skrevet julekort til sine
gamle elever gennem alle
årene.
To parkeringsvagter gik
tirsdag rundt i Gråstens
gader for at udskrive bøder på 510 kr. til ulovligt
parkerede biler.
Sønderborg Byråd har
i år øget bevillingen til
sommerblomster. Hidtil
har de været forbeholdt
Sønderborg, Gråsten og
Nordborg, men er nu
også kommet til Rinkenæs, Vester Sottrup og
Broager.
Torsdag den 2. juni kl.
10.00 håber cykelentusiast Niels V. Jensen,
at rigtig mange ældre
vil møde op på Torvet
i Gråsten og høre mere
om den cykelklub for
ældre, som han er initiativtager til.
Alice Andresen fra Rinkenæs løb med titlen
som konge, da der var
ringridning i Frørup ved
Christiansfeld. Der deltog 96 ryttere.
Sønderborg Y’s Mens
Club har i 40 år holdt
loppemarked, og overskuddet herfra deles
ud. Blandt modtagerne
var KFUM-spejderne i
Rinkenæs. 

Grundlovsmøde i Venstre Kompas
I lighed med tidligere år holder Venstre i
Sønderborg Kommune
grundlovsmøde søndag den 5. juni fra
13.00-15.00.
Arrangementet finder
sted i den smukke have på

herregården Rønhave på
Kær halvøen.
Årets tema er
Grundlovens værdier, og
om staten fylder for for
meget i vores liv og om det
private burde fylde mere?
Der vil være oplæg af
Venstres borgmesterkandidat Peter Hansen,

Landsformand for Venstres
Ungdom Chris Holst
Preuss og forskningschef hos Cepos Henrik
Christoffersen.
Efter oplæggene kan der
stilles spørgsmål og arrangementet krydres med
kaffe, te og kage. 

Det lille Teater i Gråsten
udfordrer sig selv med en
forestilling, der sætter fokus

på det evig gyldige spørgsmål: Hvad er egentlig det
vigtigste her i livet? 

LYSTEJENDOM BELIGGENDE MELLEM
GRÅSTEN OG SØNDERBORG
Ca. 9 ha. jord sælges delt eller samlet.

TLF. 2326 1385 / 2326 1384

Sommermarked
på Fisketorvet ved Sundgade
Lørdag d. 4. juni kl. 9–14
Loppemarkedet byder på mange ting bl.a.:
pynteting, glas, bøger, ude- og inde-legetøj,
tøj til både voksne og børn, smykker,
keramik, blomster samt en masse andet.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag den 4. juli 2016 kl. 19.00
i Ahlmannsparkens Cafeteria, Gråsten
Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2015 med tilhørende
revisionsprotokol, samt forelæggelse af budget 2017.
4. Behandling af vedtægtsændringer
Indkomne forslag til vedtægtsændringer fra beboere:
4.a. Vedtægternes § 8, stk. 1.:
Indkaldelse forslåes ved bekendtgørelse i det lokale
annonceblad samt ”på foreningens hjemmeside.”
4.b. Vedtægternes § 8, stk. 2.:
Indkaldelse forslåes ”kun at angive tid og sted.”
Indkomne forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelse:
4.c. Vedtægternes § 10, stk. 1.:
Fristen på ”2 uger” foreslåes ændret til ”4 uger.”
4.d. Vedtægternes § 11, stk. 1.:
Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra ”6
medlemmer” til ”4 medlemmer.”
4.e. Vedtægternes § 11, stk. 2.:
Bestemmelsen i de nuværende vedtægter om valg af 2
bestyrelsesmedlemmer som repræsentanter for Rinkenæs
Andelsboligforening udgår.
§ 11, stk. 2 foreslås således ændret til følgende:
”Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige
medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen
bestemmes for samtidig valgte medlemmer eller udpegede
medlemmer ved lodtrækning og/eller ved den rækkefølge,
medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted.”
5. Valg af bestyrelsesformand – på valg er:
Bente Damkjær / afd. 42 – (modtager genvalg)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Leif Petersen / afd. 34 – (modtager genvalg)
Bente Schmidt / afd. 43 – (modtager ikke genvalg)
7. Valg af suppleanter:
Elin Petersen / afd. 13 – (modtager genvalg)
Ole Ernst Petersen / afd. 44 – (modtager genvalg)
8. Valg af revisor.
9. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
10. Evt.
Vedtægtsændringerne kan ses på
boligforeningens kontor samt hjemmeside.

Torvet: Friske fisk, røget fisk, grøntsager
og frugt (kartofler og jordbær)
BRAG sælger røget fisk.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være
Gråsten Andelsboligforenings kontor i hænde senest
mandag den 6. juni 2016. Forslagene vil efter fristen kunne
ses på boligforeningens kontor samt hjemmeside.
P.b.v.
Bente Damkjær
Formand

CAFÈ BRAG serverer:
Kæmpe fiskebuffet, fiskesandwich,
og fadøl.

NYD SOMMEREN
MED EN BUSFERIE

Udo`s Fisk sælger
fersk og røget fisk.

Vi har stadig ledige pladser til jer
BORNHOLM
26. juni til 1. juli 2016
Kun kr.

Studenterbuffet
Leveres til og med 30. september

Barbeque marineret oksesteg, tandorimarineret kyllingebryst og
svinefilet glaseret med pesto-sennep. Dertil flødekartofler med
flåede tomater og bacon, pastasalet, mixed salat med dressing. . . KUN kr.

8450

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

www.kvaers-kro.dk

er der stjålet et kompas til
en værdi af omkring 5.000
kroner. 

afholder

Genkendt Det vigtige i livet
Forleden brød en 34-årig
mand fra Egernsund ind i
en lukket have på Slotsgade
i Gråsten og stjal to
terrazzo-figurer.
Politiet genkendte manden, som er en gammel
kending, på overvågningsbilleder. 

Fra en båd som lå fortøjet
ved Toftvej i Egernsund,
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4050,- pr. person.

RHINEN
5. september 2016 til 8. september

2.800,-

Kun kr.
pr. person
+ kr. 300,- med enkeltværelse

QUORP’S BUSSER
Tlf. 74 65 08 50
www.quorpsbusser.dk
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ESTATE GRÅSTEN

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

BROAGER SOLSORTEVEJ 4

GRÅSTEN FELSTEDVEJ 4

Ejendom med skøn beliggenhed

Gulstensejendom beliggende i en hyggelig
lukket vænge, med udsigt til
"Låddenmose". Fra huset er der kort
afstand til stisystem rundt om
"Låddenmose" samt få meter til
nærmeste busstoppested. I Broager er der
skole, flere børnehaver, supermarkeder
samt sportshal. Broager er omgivet af en
skøn natur, med gode muligheder for
afslapning ved stranden eller gåture i
skoven.
A

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

895.000
B
1.834
C
45.000
4.303/3.477

D

E

Sagsnr. 1209
Bolig m2
Stue/vær

NYHED

NYHED

144
1/4

Grund m2
Opført

F

811
1967
G

AVNBØL GULDTOFT 13
Lys og rummelig rødstensvilla i
Avnbøl

Charmerende rødstensvilla beliggende for
enden af en lukket vænge. Avnbøl er en
by i rolige og charmerende omgivelser,
hvorfra der er kort afstand til Gråsten og
Sønderborg samt kort afstand til
motorvejstilkørslen. Indeholder bla.:
Køkkenalrum med god bord- og
skabsplads. Vinkelstue med brændeovn
og udgang til skøn flisebelagt terrasse.
A
Stor ugeneret have. Tag fra 2004
B

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

B
Spændende ejendom centralt i Gråsten, få meter fra Gråsten Slot og Gråsten Slotspark.
C
Ejendommen er beliggende på en koteletgrund, med indkørsel fra Gl. Aabenraavej, på en
D
1285 m2 stor grund. Her er mulighed for at sætte sit eget præg på ejendommen.

E
F

144
1/3

Grund m2
Opført

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

G

1.009
1976

GRÅSTEN PALÆGADE 4

VARNÆS HIPHOLM 12B
Billig bolig fra 1989

Få din egen bolig for kun kr. 350.000,Foreningen er gældfri og derfor betales
der kun til fællesudgifter som på en
privatbolig. Andelsboligen er roligt
beliggende på blindvej i 80er
parcelhuskvarter nær skole og
fritidsfaciliteter. Fra huset er der
cykelafstand til skole og kirke samt kort
afstand til stranden ved Aabenraa fjord.

NYHED

NYHED

350.000
A
700

Kontant
Mdl. boligydelse

B

C
Sagsnr. 1229

D

m2

E

Bolig
Stue/vær

106
1/2

1989
F

Opført

G

KVÆRSBALLE KVÆRSBALLE 2
Nedlagt landbrug med 2,5 ha
jord

Nedlagt landbrugsejendom med alsidige
muligheder for dyrehold eller opbevaring/
erhverv på ejendommen. Til ejendommen
er der mulighed for køb af ekstra jord
samt leje af jagt efter nærmere aftale. Ca.
kun 3,5 km til Felsted samt 10 km til
Gråsten. I Felsted er der
indkøbsmuligheder, skole med
overbygning. Kort afstand til
motorvejstilkørsel ved Søgaard.

Centralt beliggende i Gråsten by
Nyere vedligeholdesesnemt parcelhus med afvalmet tag som ligger i Gråsten centrum på
A
blindvej. Huset fremstår yderst velholdt og indflytningsklar med 3 gode rummelige
B
soverum. Huset fremstår med røde facadesten og betontagsten
Kontant
Ejerudgift pr. md.
Udbetaling
Brutto/netto excl. ejerudgift

1.395.000
2.125
70.000
6.655/5.379

C

Sagsnr. 1256
m2

Bolig
Stue/vær

154
1/3

Grund
Opført

m2

Estate Kjeld Faaborg
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

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

A

Centralt beliggende villa med kælder

925.000
C
1.631
D
50.000
4.413/3.568

Sagsnr. 1210
Bolig m2
Stue/vær

NYHED

6300@estate.dk

D

641
2001
E

F
G

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

1.195.000
2.504
60.000
5.711/4.616

Sagsnr. 1247
Bolig m2
Stue/vær

211
1/3

Grund m2
Opført

25.000
1973

NYHED

595.000
1.397
30.000
2.880/2.325

E

Sagsnr. 1232
Bolig/kld. m2 120/95
Stue/vær
1/3

Grund m2
Opført

F

1.285
1956
G

Uge 22 31. maj 2016 8. årgang

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

SALG
MMERPLADE
NU OGSÅ NU
TRERING I
OG OMREGIS
TØNDER
PADBORG OG

Skønne bilmodeller i Sønderhav

Folk med hang til forkromede bilmodeller satte hinanden i
Sønderhav for at nyde synet af de hundredvis af veteranbiler, som deltog i Oldtimerløbet fra Gråsten, Kruså og til
Flensborg og retur.
Fotos af Søren Gülck

Kørekort til bil & motorcykel

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

KliPlev
NATursTeN
KliPlev
NATursTeN
entreprenør & vognmandsfirma
entreprenør & vognmandsfirma
vognmandsfirma

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

Bjerndrupvej
Bjerndrupvej 8a8a
6200
Aabenraa
6200 Aabenraa

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

Selvafhentning af
SKÆRVER – GRUS – STEN
& ALT TIL HAVEN

Alt i murerarbejde
HUSK Vi har åbent alle ugens dage

Småreparationer
● Om- og tilbygning
Alt i murerarbejde
Småreparationer ● Om- og tilbygning
Nybyggeri ● Hovedentrepriser
Nybyggeri ● Hovedentrepriser

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

Hver aften alle ugens dage
fra kl. 17.30 - 21.30

Voksen

14,90 €
Børn t.o.m 10 år

7,50 €

HUSK FARS DAG

DANSKE MALERMESTRE

Bestil bord til vores lækre buffet
Der bliver rift om pladserne
He-Ly China-Restaurant ∙ Ochsenweg 85
D-24955 Harrislee ∙ Tlf: +49 - 0-461 71628

Lige ved
Zur Krone

kl.17.00
alle ugens dage
www.rudebeck-byg.dk7
I mail:
Industrivej
I info@rudebeck-byg.dk
6330 Padborg Åbningstider:
I Tlf.: 74
67- 22.30
04 56
Industrivej 7 I 6330 Padborg I Tlf.: 74 67 04 56

v/ malermester

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

Vi lægger vægt på
folks tilfredshed
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BOV
KIRKE

KOLLUND
KIRKE

HOLBØL
KIRKE

KLIPLEV
KIRKE

FELSTED
KIRKE

G U D S T J E N E S T E R
BOV KIRKE
Lørdagsdåb den 4. juni kl. 10.00
ved Anette Jensen
Søndag den 5. juni kl. 11.00
ved Anette Jensen

KOLLUND KIRKE
Søndag den 5. juni kl. 9.30
ved Anette Jensen

FELSTED KIRKE
Søndag den 5. juni kl. 10.00
ved Oliver Karst.

HOLBØL KIRKE
Søndag den 5. juni kl. 10.00
ved Hanne Christensen
på festpladsen

VARNÆS KIRKE
Søndag den 5. juni kl. 10.00
ved Fin Petersen

Skatspil ved
byfest i Fårhus

Fårhus byfest
2016
Vi vil herigennem gerne takke alle, der på den ene eller
anden måde, har ydet Deres bidrag til gennemførelsen af
Fårhus Byfest 2016, der blev en bragende flot fest.

Padborg Skatklub arrangerede skataften for Fårhus
Byfest. Der deltog 43 spillere. Følgende fik præmie:
Nr 1 Jens P. Jensen,
Tønder, 2692 point
Nr 2 Poul H. Als, Felsted,
2545 point

Et omfattende program var planlagt og blev gennemført - noget
der ikke ville have været muligt uden jeres hjælp og støtte!
Arrangørerne glæder sig over at Byfesten atter blev
en succes, med megen aktivitet og overordentlig
mange besøgende på festpladsen.
Tak for hjælpen og tak for alle præmier, som blev skænket.

Med venlig hilsen
Fårhus Borger & Ungdomsforening
www.faarhus.com

KLIPLEV KIRKE
Søndag den 5. juni kl. 14.00
Indsættesle af
Michael Ravnholt Westh

Arkivfoto

25 års jubilæum
Sygeplejerske ved
Sygeplejen Bov, Gitte Hvid
Nissen, Hesteløkken 5 A,

BOV & HOL BØL SO GN E

Øster Gejl, kan onsdag
den 1. juni fejre 25 års
jubilæum. 

Nr 3 Gunnar Schmidt,
Uge, 2541 point
Nr 4 Aage Juhl, Padborg,
2451 point
Nr 5 Kjeld Petersen,
Gråsten, 2286 point
Special trukket præmie
gik til Mathias Jürgensen,
Vejbæk. 

Dødsfald Dødsfald
Ellen Rasmussen, Rønshave
Plejecenter, Bov, er død, 95
år. 

Asmus Nissen, Padborg, er
død, 94 år. 

Pilgrimsvandring
Onsdag den 15. juni kl. 9.30



v/ Kirsten Pedersen Madsen

Vi går fra samkørsels pladsen
ved Tøndervej til pilgrims- hytten
i Gejlå og tilbage igen

Valg af
bedemand er
et spørgsmål
om tillid

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

Koncert

Onsdag den 15. juni kl. 19.30 i Kollund Kirke

Alle former for

Blomsterdekorering
–kun fantasien sætter grænser

post@kirstenogrejner.dk
www.kirstenogrejner.dk

Med Christian Cosmos og Marius Nørgaard

Fælles tlf. 74670917. I Holbøl sogn træﬀes graver tillige
på tlf. 28930730 og kirkeværge på tlf. 74608494
Bov sogn: www.facebook.com/bovkollundkirker
Holbøl sogn: www.facebook.com/holbolkirke
www.bovsogn.dk & www.holboelsogn.dk

PADBORG

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

TLF.: 74 67 31 36

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

Bov - Padborg
Begravelsesforretning

Kollundhus Dit forsamlingshus

Nørregade 26 B, 6330 Padborg

tlf. 74 67 35 15
www.rabol-jorgensen.dk
post@rabol-jorgensen.dk
Rie Rabøl Jørgensen

Din daglige samarbejdspartner
i erhvervs- og privatspørgsmål

Svend Hedegaard

Borgerlig begravelse - andre religioner

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

Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger

Slotsgade 1 · 6300 Gråsten

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

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

Varnæs
Bovrup

redaktion@bovavis.dk
OPLAG: 15.886

Felsted

Kliplev

Bjerndrup

Holbøl

Post Danmark
OTM Avistryk A/S

Gråsten
Egernsund

LEVERING:

TRYK:

Kværs

Vester Sottrup

Fårhus
Frøslev

Bov
Padborg

Kruså

Rinkenæs
Kollund

Dybbøl

Broager

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

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

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

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

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

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

-

200,-

r

,

Eleverne fra 9. årgang fejrede sidste skoledag på Lyreskovskolen, mens resten af eleverne fra
skolen dannede en flot flagallé for at give dem en festlig afslutning på dagen, der havde budt
på forskellige indslag.
Foto Ditte Vennits Nielsen

Sidste skoledag for
9. klasserne på Lyreskovskolen
Af Ditte Vennits Nielsen

Solen stod højt, snakken
gik lystigt og stemningen
var i top, da 9. klasserne
fredag havde sidste skoledag
på Lyreskovskolen.

MASAI
C·RO
ETAGE
BESSIE
Z·BIZ
MICHA
MANSTED
SOYACONCEPT
NÜMPH
SOULMATE
PEPPERCORN
ONE TWO
HOUSE OF SOUL
SOON
CREAM
DRYS
DEFINE

Dagen startede med fælles
morgenbord for afgangseleverne og deres lærere.
Efter morgenmaden blev
der kastet med karameller,
og alle skolens klasser stod

klar i skolegården for at
heppe på 9. klasserne.
Nu venter læseferien og de
mundtlige eksamener, før 9.
klasserne for alvor skal sige
farvel til Lyreskovskolen. 

4 RASKE DAGE

i teltet foran butikken

Onsdag, torsdag, fredag og lørdag i uge 22

Kom og gør et kup
kr.

25,kr.

50,-

,
0
0
2
kr.

100,150,kr.

kr.

ÅBNINGSTIDER
Mandag- fredag
kl. 10.00 - 17.30
Lørdag
kl. 9.30 - 12.30
Torvegade 11 · 6330 Padborg · Tlf. 74 67 13 43

4

w w w.o p tik -h a llm a n n .d k

2

Briller + solbriller
*
1.500,for 1
**

fra kr.

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

Flensborg
+49-461-17617

Sønder Løgum Aabenraa
+49-4663-189990 74623470

Hørecenter: -1894629

Esbjerg
75171742

Fredericia
75925950

Haderslev
74536068

Horsens
75611600

Risskov/Veri Center Ikast
86784337
97154515

Kolding
75531053

Odense
63123230

Padborg
74673070

Ribe/Høm
75441544

Sønderborg
74422300

Vejle
75720512

Vojens
Tlf. 74541550

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.

Sønderjysk Pigekor spire- og juniorkor skabte en hyggelig stemning i Holbøl Kirke.

Tusind tak
I anledning af vores sølvbryllup den 25. maj
skal der lyde en stor og hjertelig tak til alle, som var
med til at gøre dagen skøn og minderig for os.

Foto Jimmy Christensen

Smukke pigestemmer trak
fulde huse i Holbøl Kirke

Tusind tak til alle naboer, venner og familien.
Stor tak for hver en hilsen i løbet af dagen.
Det var en dejlig dag.
Mange hilsner fra Gitte og Per Ihle
Holbøl

KRUSÅ HUSMODERFORENING
iinviterer sine medlemmer på et besøg hos

Sygehus Sønderjylland
Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa - Indgang A

Mandag den 13. juni 2016
Vi vil få en rundvisning og orientering om det store og
nye sygehus. Aftenen afsluttes med kaffe og kage.
Pris: Kr. 50,Samkørsel fra Grænsehallerne kl. 17.15.
Max 30 personer
Tilmelding fra torsdag, den 2. juni kl. 12.00 til senest den 6. juni 2016
til Ella Jacobsen på tlf. 74 67 10 35
På bestyrelsens vegne, Giesela Paulsen

Af Gunnar Hattesen

40 piger fra Sønderjysk
Pigekors spire- og
juniorkor trak fulde
huse i Holbøl Kirke.
160 mennesker var mødt
frem for at høre pigerne
fremføre kønne melodier.
Publikum sad forventningsfulde klar, og enkelte
lettede måsen en smule
fra sædet for at få overblik

over, hvor netop deres pode
gemte sig. 

Sognepræst Hanne
Christensen bød velkommen
til den store forsamling.
Foto Jimmy Christensen

Padborg Genbrugsbutik
til fordel for børnene
Vi afhenter gerne møbler
og tømmer dødsboer.
Ring tlf. 7440 4800 eller Anton tlf. 2647 7138
Vi ses Tværgade 1B

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

Åbningstider

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

KIROPRAKTISK KLINIK
Bjarne Brendstrup D.C.
Jernbanegade 11
6330 Padborg
Tlf. 74 67 10 11
www.kiropadborg.dk
mail@kiropadborg.dk
Åbningstider:
Mandag og onsdag
kl. 14.00 - 17.30
Tirsdag, torsdag og fredag
kl. 8.00 - 12.00
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HUSK ALARMEN
inden du skal på ferie
Powermaster 10
kr.

3250,inkl. moms
og montering

Palle Hansen er parat med ideer til Fars Dag.

Foto Ditte Vennits Nielsen

Powermaster 33

Fars Dag hos Palle
Af Ditte Vennits Nielsen

Hos herretøjsbutikken Palle
i Padborg glæder de sig til

at sælge en masse lækkert
tøj til Fars Dag.
Der plejer at være godt
travlt det meste af ugen.
Butikken har et godt

udvalg til alle aldersgrupper, og de tre ansatte hjælper gerne kunderne med
at finde den helt rigtige
gave. 

og kombinér
med timer
til tænd/sluk
af lamper

med plade
til udvidelse

kr.

5375,-

Forlæng
sommere
Forlæng
sommeren.
Med
god
samvittig
Med
god
samvittigh
Forlæng
sommeren.
inkl. moms
og montering

sommeren.
Med Forlæng
god
samvittighed.
Forlæng sommeren.

Med god samvittighed.



Foto Ditte Vennits Nielsen

Gratis

Præcisering
Viggo Christiansens bygninger på Hærvejen i Bov
er ikke blevet solgt. Det er
til gengæld al inventaret
samt hangaren på Padborg
Flyveplads. 

HAVEMAND M/K SØGES
Til lille villahave i Padborg.
Varigt arbejde kan påregnes.

TELEFON 30 17 28 36

ECO+ PRO præsterer, takket
den
helt
nye
ECO+
præsterer,
takket
være deninfrarøde
helt nye teknolopå være
dePRO
nyeste
og
mest
miljøvenlige
No-glare®teknologi,
en
omdannes
No-glare®teknologi,
en energiudnyttelse
påenergiudnyttelse
hele
omdannes
tilvarme.
varme.
gier,til
som
giver effektiv
og
billig varme. på hele
94,8%.
Det
betyder,
at
næsten
al
den
forbrugte
energi
Enkel
og sikker
94,8%. Det betyder, at næsten
al den forbrugte
energi
omdannes til varme.
ECO+
PRO
præsterer, takket være den helt nye
omdannes til varme.
Enkel
og
sikker
Enkel og Let
sikker
og sikker at anvende

S
st
Solamag
Solama
strålevarm
strålevar

Solamagic
Solamagic
strålevarmer
strålevarmer

No-glare®teknologi, en energiudnyttelse på hele

Enkel og sikker

Enkel og sikker

Sviner,
støjer
og
soder
ikke
Ingen installation
– sæt
blot
stikket
i
Sviner,
støjer
og
soder
ikke
Sviner,
støjer
og
soder
ikke
Kan
anvendes
i al slags vejr
Let anvendes
og sikker iat
Kan
al anvende
slags vejr
Sviner, støjer ogKan
soder
ikke
anvendes i al slags vejr

Kan anvendes
i al slags
Ingen installation
– sæt vejr
blot stikket i

Topkvalitet
stærk
Topkvalitet
til stærktil
pris
Kan anvendes i al slags
vejr støjer
Sviner,
og soder ikke
Produceret
i Tyskland
Topkvalitet
til
stærk
pris
Topkvalitet
til
stærk
pris
i Tyskland
KanProduceret
anvendes
i al slags
vejr

pris

Topkvalitet til stærk
pris
Kvalitetsgodkendt
af TÜV

Produceret
i iTyskland
Produceret
Tyskland
Kvalitetsgodkendt
af TÜV

Lang levetid påtil
opstærk
til 10.000
timer
Topkvalitet
pris
Produceret i Tyskland

Kvalitetsgodkendt
afafTÜV
Kvalitetsgodkendt
TÜV
Produceret
i Tyskland
Lang levetid
på
op til 10.000 timer
Kvalitetsgodkendt
af TÜV
Kvalitetsgodkendt af TÜV

Lang levetid på op til 10.000 timer

80% billigere end gasvarme

80% billigere end gasvarme

Kontakt en
rådgivende
installatør,
80% billigere
end
gasvarme
80%
billigere
end
80%
billigere
end
gasvarme
80%
billigere
endgasvarme
gasvarme
hvis du vil have branchens stærkeste
rådgivning.

Indskrivning og dyrlægetjek kl. 9-10
Bedømmelse kl. 10-12

Kontakt
en latør,
rådgivende
installatør,
Kontakt
en rådgivende
installatør,
Kontakt en rådgivende
instal
hvis
durådgivende
vil
have
stærkeste
hvis
du
vil branchens
haveinstal
branchens
stærkeste
Kontakt
en
latør,
hvis du vil have
branchens
stærkeste
Kontakt
en
rådgivende
instal
latør,
rådgivning.
rådgivning. hvis
rådgivning.
hvisdu
duvil
vilhave
havebranchens
branchensstærkeste
stærkeste

rådgivning.
rådgivning.

Få mere ud af
sommeraftenerne på
terrassen

For tilmelding af dyr og tilmeldingsfrister
se www.museum-sonderjylland.dk

Få mere ud af
sommeraftenerne på
terrassen

Der kan købes pølsehorn og
saftevand samt kaffe & kage.
Museet er denne dag åbent kl. 10-14 mod alm. entré

2500 kr.

installation
–––sæt
blot
stikket
Let og sikker atIngen
anvende
IngenIngen
installation
sæt
blot
stikket
installation
sæt
blot
stikket
iikkei i
Sviner,
støjer
og
soder

på
Lang
levetid
påop
optiltil10.000
10.000timer
timer
Lang levetid påLang
op
til levetid
10.000
timer

Lørdag den 25. juni kl. 10-14

Solamagic
strålevarmer

2500
2500
kr.kr.

94,8%.
Det betyder,
at næsten al den
forbrugte
Let
sikker
atatinstallation
anvende
Letog
og
sikker
anvende
Ingen
– sæt
blotenergi
stikket i
Enkel og sikker
Let og sikker
at anvende
omdannes
til varme.

25
2500
2500 k

Få mere ud af
sommeraftenerne på
terrassen

Få mere ud af

sommeraftenerne
på
FåFåmere
afaf
mereud
ud
terrassen
sommeraftenerne
på
sommeraftenerne
på
terrassen
terrassen

KRUSÅ EL-SERVICE
Tlf. 40 82 49 39
norman@krusaa-el.dk
www.krusaa-el.dk

Pris inkl. moms

De dygtige harmonikaspillere
Kristian og Jens Peter forstod
at underholde på bedste vis
på Valdemarshus, og tilhørerne lyttede interesserede.

SOLAMAGICs unikke opvarmningssystemer er baseret
på unikke
de
nyeste
og mest miljøvenlige
SOLAMAGICs
opvarmningssystemer
ererinfrarøde
baseret
SOLAMAGICs
unikke
opvarmningssystemer
baseret teknologier,
som
giver
effektiv og
billig varme.
på
og
mest
miljøvenlige
infrarøde
teknolopådedenyeste
nyeste
og
mest
miljøvenlige
infrarøde
teknologier,
gier,som
somgiver
givereffektiv
effektivog
ogbillig
billigvarme.
varme.
SOLAMAGICs unikke opvarmningssystemer
er baseret takket være den helt nye
ECO+ PRO præsterer,
SOLAMAGICs
unikke
opvarmningssystemer
er baseret
på de nyeste og mest miljøvenlige
infrarøde teknolo- en energiudnyttelse
No-glare®teknologi,
på hele
ECO+
PRO
takket
være
den
nye
på depræsterer,
nyeste
og mest
miljøvenlige
infrarøde
teknoloECO+
præsterer,
takket
være
denhelt
helt
nye
gier, som giver effektiv
ogPRO
billig
varme.
betyder,
at næsten alpå
den
forbrugte energi
gier, 94,8%.
som giver Det
effektiv
og
billig varme.
No-glare®teknologi,
en
energiudnyttelse
No-glare®teknologi,
en
energiudnyttelse
påhele
hele
SOLAMAGICs
unikke opvarmningssystemer
er baseret
omdannes
varme.
94,8%.
betyder,
94,8%.Det
Det
betyder,attil
atnæsten
næstenalalden
denforbrugte
forbrugteenergi
energi

Pris inkl. moms
Pris inkl. moms

Harmonikamusik på
Valdemarkshus
Børnedyrskue for
børnefamilier

Med god samvittighed.
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Hørt ved Lyren

Nytænkt byfest blev godt modtaget

Den afghanske familie
til den drabs dømte
mand, der dræbte Kamilla Hantusch, har for
nogen tid siden valgt at
flytte fra Padborg.
Gaven fra Holbøl Sogns
Menighedsråd til dets
formand, Per Ihle, som
forleden fejrede sølvbryllup, var meget betænksomt et Gråsten æbletræ.
Æbletræet blev overrakt
af sognepræst Hanne
Christensen, der 19. juni
bliver indsat som ny sognepræst i Gråsten.

Nini Ninjaz med Sofie Moshage fra Padborg i spidsen optrådte for første gang lokalt.


Fotos Ditte Vennits Nielsen

De nye tiltag ved byfesten i
Fårhus faldt i god jord hos

Af Ditte Vennits Nielsen

Else og Leif Kiesbye i
Kollund var forleden på
en 2 måneder oplevelsesrig ferie i Spanien.
Turen foregik i deres fine
autocamper.
En ung mand fra Padborgområdet styrtede
fredag aften så uheldigt
på sin knallert, at han
kurede hen ad fortovet
og ind i en lygtepæl,
hvorved han pådrog sig
et kompliceret lårbensbrud. Uheldet skete på
Flensborgvej i Kruså.
Efter en tur rundt i
Østersøen sejlede krydstogtskibet "Amadeus"
tidligt lørdag morgen
forbi Okseøerne. Kort
før klokken 7 ankrede
skibet op i Flensborg
Havn med 573 passagerer om bord og et crew
på 318 personer. Der
var dog kun tale om et
kort besøg i fjordbyen.
Allerede ved middagstid
gik det videre. Først ud
omkring Holnis, så ned
gennem Kielerkanalen
for til sidst at sætte passagererne af i Hamborg.
En 70-årig kvinde kørte
fredag aften ved 19-tiden
spritkørsel i Kollund.
Kvinden måtte afgive en
blodprøve. 

publikum. Blandt de ting
som blev godt modtaget

De dygtige piger tiltrak mange tilskuere og fik publikum til at
danse med, mens rytterne så til i baggrunden
var opvisningen med Nini
Ninjaz med Sofie Moshage
fra Padborg i spidsen.

Arrangørerne glæder
sig over god lokal
opbakning. 

Mand med et usædvanligt engagement
Af Gunnar Hattesen

De fleste kender ham
som gårdejer og tidligere byrådsmedlem
for Venstre. Edmund
Mogensen, Hokkerup,
fylder søndag den 5.
juni 70 år.
Han har altid interesseret
sig for politik, og lokalpolitik har fyldt meget i hans
liv. I 1998 blev han valgt
ind i Bov Byråd, og han bestred formandsposten i udvalget for teknik og Miljø.
Her var han kendt for sine
markante holdninger, men

også for respekt for andres
meninger.
Edmund Mogensen er
født i Rask Mølle ved
Horsens.
I godt 30 år forpagtede han den 80 hektar
store gård, Tallingbjerg,
i Rønshoved. Han havde
mælkekvæg, så der var altid
nok at se til. Siden købte
han en gård med 35 hektar
jord - heriblandt 20 hektar
skov - i Hokkerup.
Udover engagementet
i lokalpolitik var han i
mange år aktiv inden for
landboforeningen, og var i

en periode formand for Vis
Herreds Landboforening.
Han er et aktivt medlem af Padborg-Kruså
Rotary Klub, har haft
en stribe tillidsposter i
Grænseforeningen og er
stadig en ivrig jæger.
Han er gift med Anne
Grethe, og i det gæstfrie
hjem er opvokset to piger,
datteren Lene, som er født
i 1971 og Karen, som er

født i 1973. Og på sine

Edmund Mogensen har en
stor kærlighed til heste


Foto Tove Hansen

Holger Thietje fylder 70 år
Af Gunnar Hattesen

Speditør Holger Thietje,
tidligere Padborg, fylder
onsdag den 15. juni 70
år.
Han er opvokset og
uddannet i Sydslesvig,

eksamineret speditør og senere i forløbet economist på
German Foreign Trade and
Logistic Academy i Bremen
med eksamen hos Industri
og Handelskammeret i
Bonn.
Fra 1971 til 1997 var
han ansat hos Erik

BORTLØBEN
KATTEKILLING
Hvem savner en kælen
han-kattekilling, som kom
tilløben forleden i Kollund?
Hvis ejeren ikke henvender
sig, kan katten afhentes af
interesseret i næste uge.

HENVENDELSE
TLF. 2251 6240

ældre dage er han blevet en
engageret morfar. 

Halskov Jensen A/S
gruppen i Padborg,
såsom EHJ Transport og
K.E.Christesen A/S som
C.O.O. EHJ Transport
blev under hans ledelse en
af de store eksportvognmands forretninger i
Danmark og fusioneret ind
i K.E.Christesen A/S.
I samarbejde med Eccolet
Sko var han som den første
idegiveren til en implementerring af EDI i transportbranchen, som gik i luften i
april 1989.
Fra 1997–2002 var der
brug for ham hos Blue
Water Shipping A/S,
hvor han som divisionsdirektør havde ansvaret

for koncernens fiske- og
vognmandsaktiviteter.
Her blev Padborg sat på
Europakortet som den ene
af de tre store distributionscentre for fersk fisk
transport på kontinentet.
Samtidig beklædte han
direktionsposten fra 1998–
2000 hos EuroterminalenFrigoscandia A/S, Padborg.
Godsomsætningen alene
hos Blue Water måltes
til 52.000 tons pr. år.
Karriere forløbet sluttede
hos en af Danmarks største
eksportvognmænd Schmit
International Transport
A/S, Padborg, hvor han
var economist og med til at

udvikle virksomheden fra
2002-2006.
Efter sin pensionering i
2006 har han dog stadig
været engageret i forskellige
konsulentopgaver bl.a. i
Østre Landsret indtil primo
2016, DR og ikke mindst
hos Aquatic Marine A/S,
Aarhus i en rådgivende
funktion.
Holger Thietje bor i dag i
Guldborg på Falster.
Han har tre børn. Frank
bor og arbejder i Padborg
hos Viking Logistik, Jan
bor i Dybbøl og er partner
hos Deloitte i Sønderborg
og Lisa på Amager og bor i
København. 

Vi ønsker Holbøl en god fest
Nye mærker hos Hermann &
Sögaard i Padborg Shopping
Af Ditte Vennits Nielsen

Det går rigtigt stærkt
hos Hermann &
Sögaard.

Medindehaver Kirsten
Sögaard glæder sig til at føre
nogle nye mærker i butikken.
 Foto Ditte Vennits Nielsen

Ønsker
God Byfest

Siden starten i oktober
sidste år er varesortimentet
blevet tilpasset. De to
indehavere har valgt at føre
nogle nye mærker fra bl.a.
Nör, N+, Mapp og Minus.
Mærkerne Define, Drys
og Cream sælges derfor
nu ud med rigtigt store
rabatter, og derfor holdet
butikken 4 raske dage i et
telt udenfor butikken. 

Holbøl

Kelstrupgårdvej 1, 6340 Kruså
Tlf. 7460 8182

Ønsker God Byfest

74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11

Ønsker
God Byfest
Kloakrotten.net

Ønsker God Byfest
v/ malermester

Per Møller Ihle
74 60 85 04 ∙ 20 47 55 11
DANSKE MALERMESTRE

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net

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

Ønsker God Byfest

Flensborgvej 22 6340 Kruså

l
i
t
k
s
a
v
l
i
b
g
Olieskift o
Kloakrotten.net

e
c
i
r
p
r
fai

Bygaden 2 · Hønsnap · 6340 Kruså · www.kloakrotten.net

Vi har også LongLife olie til din bil
Vi har også LongLife olie til din bil

Olieskift
Olieskift
Priser fra:

15w-40
Priser fra:
10w-40
15w-40
5w-40
10w-40

4-cylinder
benzinmotor
4-cylinder
benzinmotor

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

200,329,200,399,329,-

med filter
med filter

4-cylinder
dieselmotor
4-cylinder
dieselmotor

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

225,354,225,424,354,-

424,5w-40 Kr. 399,-Alle priserKr.
er inkl. max
4 liter olie.
Alle priser er inkl. max 4 liter olie.

g
Ingen tidsbestillin

Bilvask
Bilvask
39,39,55,-

7

til fair price
til fair price

Børstevask og tørring.

Børstevask
og tørring.
Børstevask,
tørring,
spuling af undervogn.

69,-Børstevask,
spuling
af undervogn,
skum forvask,
55,Børstevask,
tørring,
spuling af undervogn.
varm voks, ekstra grundig vask og tørring.
69,-Børstevask, spuling af undervogn, skum forvask,
99,- varm
Børstevask,
spulinggrundig
af undervogn,
forvask,
voks, ekstra
vask ogskum
tørring.
varm voks, ekstra grundig vask, tørring og
99,- lakforsegling.
Børstevask, spuling af undervogn, skum forvask,

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

varm voks, ekstra grundig vask, tørring og
lakforsegling.

Altid fair price!
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Bov

Din lokale håndværker

Porte og automatik
● Private ● Erhverv

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

Kliplev Byggeforretning ApS

Kliplev Hovedgade 18, Kliplev · 6200 Aabenraa

Telefon 7468 7613 · Mobil 2073 8613

PH 3½-2½
BORD
CIRQUE

Vi er specialister
i tryghed

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

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

ALT I SALG
E/
SERVIC

Email: maryogpeter@hotmail.com

Bred VVS ApS

Aut. el-installatør · Peter Bindzus A/S
Fjordvejen 12, Kollund, 6340 Kruså
Telefon 74678067
info@bindzus-el.dk · www.bindzus-el.dk

!

PH 3½-2½
Natur!
BORD

Salg-Service-reparationer Såvel store som småt
eli hjort-Pedersen Egelund 5, Kollund, 6340 Kruså
tlf. 74 67 87 99 www.elis.dk

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

Tømrer afdeling

Nyanlæg af have & design

Udskiftning af døre & vinduer

Vedligehold af have

Ombygning & renovering

Hækkeklipning
Ukrudtsbekæmpelse
Få lavet en sommeraftale & vi passer din have hele sommeren

Vognmand

Træfældning
Beskæring & Topkapning
Stubfræsning

Algebehandling

Opsætning af fliser

T
K loa k-

Tlf.
Fax
Mail

Træfældning

Græsslåning

Murer afdeling

Kloakservice
V

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

Tømrer-, Snedkerog Glarmesterarbejde

&'Ejendoms'service'ApS!

Alt indenfor hårde hvidevArer

Ombygning & fugning af hus

Tag, facader & belægning

Ejendomsservice & diverse murerarbejde

Dennis Lorenzen 2758 8750
Klaus Tranum

2047 5290

Ejner Tranum

5050 8722

inkl. Imprægnering

Ny

CVR 34 22 35 72

he

d

www.LTnatur.dk

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

Padborg Maskinsnedkeri ApS
Tømrer- Snedker & Glarmesterarbejde

Industrivej 4 - 6330 Padborg

Mathias Jessen A/S

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

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

Entreprenørservice

Vognmandsﬁrmaet

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

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

Todsbøl Sandblæsning
&murerforretning

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

SANDBLÆSNING OG MURERARBEJDE

k
sen.d
k
jacob
net h- cobsen.d
n
e
k
ja
kj@
net hn
e
.k
www

Frøslevvej 81 C
6330 Padborg

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

Køb dine søm og
Klammer loKalt

Monika Petersen
Malermester

Gulvafslibning

Aabenraavej 41, Holbøl
6340 Kruså

Oliering - lakering

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

Tlf.: 28 18 80 77
mpmaler6340@gmail.com

Kom ind eller ring og få et uforbindende tilbud.

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

Malermester
H.S. Gardiner
& Tæpper
Sisseck
boligudstyr
ApS

Ring og få et uforpligtende tilbud

v/ Claus Sisseck - Nørregade 37-39 - 6330 Padborg - Tlf. 74 67 19 54 - Fax 74 67 52 06

G a r d i n e r, Tæ p p e r, Tr æ g u l v e , F l i s e r o g M a l i n g
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Stor opbakning til byfest i Fårhus
Af Ditte Vennits Nielsen

Det var glade arrangører, der mandag vågnede op efter 6 dages
byfest i Fårhus.
Byfestens primus motor
Paul Reinhardt er tilfreds,
og han glæder sig over, at
byfesten målt på antallet af
besøgende og på viljen til at
hjælpe i kulissen har været
en succes.
Hen over byfestens
dage var der forskellige
konkurrencer. 
Fårhus lagde jord til DM i tractor pulling.

Sædvanen tro var der mange deltagere til traktorringridningen og et flot optog.





Foto Ditte Vennits Nielsen

Foto Ditte Vennits Nielsen

Whist
Nr 1 Nicolai Jacobsen
Nr 2 Steen Jensen
Nr 3 Astrid Rossen

Havetraktorringridning
Claus Matzen (Konge)
Claudia Dekevit (Flotteste)
Kenneth Peuss, Thy (Mest Kreative)

Petanque Double
Nr 1 Ingeborg Christensen & Arne Vejbæk
Nr 2 Helene Nissen & Bent Larsen
Nr 3 Gerda & Reinhard Gosch

Cykelringridning
Frede Matzen Konge
12 ringe
Bente Møller Kronprins 11 ringe
Uwe Hansen Prins
11 ringe

Ritmester Gitte Hansen tog let og elegant den lille ring

Bustur til Sofiero
- Dronning Ingrids barndomshjem og
Europas smukkeste blomsterpark

EK ST R A T U R

Onsdag den 22. juni

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

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

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

Tilmelding på tlf. 2116 0683

BovAvis

• Personlig service

med priser der kan konkurrere med internettet

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

HUSK!

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

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

ÅBNINGSTIDER Mandag-Lørdag kl. 9-20
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Lundtoft

Spiritus Kongeligt Bondebal for selv den største
porcelæn bybo ved Kliple’ Mærken
En 21-årig fyr fra Kruså
blev torsdag aften standset
på Ågade i Kliplev. Det viVed et indbrud i en villa
ste sig, at han kørte knallert på Møgelmosevej i Felsted
med spiritus i blodet, og
blev der stjålet en kongelig
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Af Søren Frederiksen

På programmet er der
Bondebal i det store telt
fredag aften, som er en af
weekendens højdepunkter.
Teltet bliver dekoreret
i bedste hølofts stil, og
der er indkøbt alt lige fra
halmballer til malkepige
kostumer.
Der er solgt godt 400
billetter på nuværende tidspunkt, men der er stadig
pladser at få. Alt tyder på,
at det vil være en aften med
stor opbakning omkring.

Buffeten er i bedste stil
med temaet, og OS 3, som
er et af Sønderjyllands bedste partybands, er begyndt
at øve sig på alt lige fra Jens
Hansens bondegård til
mærkens sangen.
Man håber på at kunne
melde fuldt hus, når billetsalget slutter i løbet af
næste uge på nembillet.dk.
Alle sejl er i hvert fald sat
til for at få taget på teltet til
at lette. 

Lokalhistorisk forening for
Kliplev Sogn og Straagaards Smedie
Lørdag den 11. og søndag den 12. juni
kl. 13-17
Åben i arkiv, pavillon og smedie i
forbindelse med Kliplev´Mærken
Arbejdene værksted i smedien
ved Heinrich Petersen, Kliplev
Gratis entre
Venlig hilsen bestyrelsenVenlig
hilsen bestyrelsen

Kaffe, the
m/tilbehør og
drikkevarer
kan købes i
arkivets lokaler

Gråstenvej 38 • Felsted
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Velbesøgt traktoringridning i
Kliplev

Bovrup-Varnæs Husholdningsforening
afholder

Cykeltur

– ud i det blå
Tirsdag den 14. juni
Afgang Bovrup kl. 18.30
Det er også en aften for
dem, der tager bilen
Tilmelding til bestyrelsen
senest den 10. juni
Alle er velkommen
Bestyrelsen

Ved du hvor regnbuen starter…?
Et par små purke var også motoriserede. De var ikke gamle
nok til at deltage ved selve traktorringridningen, men inden
det hele startede, lå de og kørte rundt på hele pladsen på deres
små el drevne traktorer, hvoraf den ene sågar kunne bakke.


Borgmester Thomas Andresen deltog i traktorringridningen.


Ellers kom til

ÅBENT HUS

Foto Susanne M. Damkjær

Fredag den 3. juni kl. 13.30-15.30
I Børnehaven Regnbuen Bovrup

Foto Susanne M. Damkjær

Af Søren Frederiksen

Solen viste sig fra
sin flotteste side, da
Kliplev Ferguson klub
holdt deres årlige
traktoringridning.
I alt 58 deltagere var igennem galgen, og der var

mange deltagere, der var
skarpe og i topform.
Over 150 besøgende
havde lagt vejen forbi, og
der var kolde øl og masser
af grillpølser til gæsterne,
der virkelig hyggede sig i
det fine vejr.
Borgmester Thomas
Andresen (V) bød

velkommen og herefter
brummede de mange
traktorer lystigt gennem
galgerne.
Borgmesteren deltog selvfølgelig også, kun afbrudt
af en vielse på rådhuset
indimellem, så han var sidste mand gennem galgen.
Over 70 flotte sponsorerede præmier blev der uddelt i

de forskellige klasser, og til
sidst blev der holdt auktion
over de præmier, der var
tilbage.
Formand for Kliplev
Ferguson Klub Jørgen
Thomsen var en meget glad
og tilfreds mand, da dagen
var omme. 

•

Få en snak med personalet og forældre

•

Kom og se og prøv en tur på
aktivitetsbanen i vores gymnastiksal

•

Vi byder på kaffe/te
Alle er velkomne
Ses vi?
Børnehaven Regnbuen
– en børnehave i bevægelse
Bytoften 13 – Bovrup – 6200 Aabenraa
Tlf. 74 68 04 38
www.bornehavenregnbuenbovrup.dk

Husqvarna Center Kliplev

GAVEN TIL FAREN SOM
HAR DET HELE

Finder du selvfølgelig i vores butik

FELSTED

KÆRGÅRDEN

- Østergade 2, 6200 Aabenraa
7468 5109

Original eller Let

200 G

8.-

KG PRIS VED 1 STK 40,00

RYNKEBY
BLANDET SAFT
Rød blandet saft C eller Light
1 Liter
Pris pr færdigblandet

PR STK

HUSK Fars dag d. 5. juni!
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www.karsteniwersen.dk
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LITER VED 1 STK 2,00

ÅBNINGSTIDER: ALLE DAGE KL. 7.00 - 19.00
Tilbuddene gælder fra tirsdag den 31. maj til og med
fredag den 3. maj 2016
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer
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2.-4. JUNI

HAPPY PRE ·SALE
SINNERUP FLENSBURG · FLENSBURG GALERIE · HOLM 57-61 · MAN-LØR 9.30-20

PÅ FORÅRSMODE

*Gælder ikke high-summer og i forvejen nedsatte varer

*

